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Voorwoord van de voorzitter
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Wij zijn erbij om te vieren dat 
de vereniging 75 jaar bestaat, dit 
doen we met een tentoonstelling 
om aan Gouda en ieder ander te 
laten zien dat in deze tijd het best 
nog wel kan. En dan bedoel ik het 
feit dat een vereniging zo lang kan  
bestaan. Dit komt uiteraard door de 
leden die we hebben, die bijdragen 
aan het bestaan, want als die er niet 
zouden zijn.....
Het vertrouwen dat we met elkaar 
hebben over onze hobby dat we 
kunnen delen op de bijeenkomsten,  
de zogenaamde contactavonden, 
die we regelmatig geven. Ook om te 
leren van elkaar en om het welzijn 
van plant en dier te bevorderen.

Gelukkig hebben we in het bestand 
van de leden, vrijwilligers die veel 

doen voor de vereniging, anders is 
het toch moeilijk om al zo lang te 
bestaan. Door die vrijwilligers, die 
bijzondere taken doen, blijven de 
kosten  beperkt zodat we dit 75- 
jarig bestaan kunnen vieren met 
een mooie tentoonstelling. 
Deze zou  ook niet van de grond  
komen zonder onze adverteerders 
en sponsoring van diverse bedrijven 
en niet te vergeten de gemeente 
Gouda. Ieder daarvoor hartelijk 
bedankt !
We hebben ook stille leden en 
stille sponsors, om het zo maar te 
zeggen, waar we zeer blij mee zijn, 
ook zonder hen kan de verenging 
niet !!
Ik heb ervaren, in de jaren dat ik bij 
de club zit, er veel kennis  aanwezig 
is om van elkaar te leren en daardoor 

kunnen we op de  tentoonstelling 
goed laten zien hoe  aquariums 
ingericht kunnen worden. 

Ik hoop dat het een succes gaat 
worden. Aan de inzet van de leden 
kan het niet liggen. 
Bij deze wens ik iedereen veel 
plezier op de tentoonstelling en 
misschien komt u op het idee 
om zich aan te sluiten bij onze 
vereniging. Zo ja, dan zijn er 
genoeg leden aanwezig om u te het 
een en ander hierover te vertellen.

Met een natuurlijke groet 

De Voorzitter
Ron Tiele



Start verhaal 

De aquariumvereniging “Ons 
Natuurgenot Gouda” bestaat 
nu 75 jaar. Een lange tijd waarin 
heel veel leuke en interessante 
verhalen zijn geboren. Een 
tijd van voorspoed maar ook 
moeilijke tijden zoals in de 
2e wereldoorlog. Een tijd die 
veel veranderingen heeft 
meegemaakt, ook op het 
gebied van het houden van 

een aquarium. Maar hoe is het 
eigenlijk allemaal begonnen? 

Al heel vroeg was er een 
aquarium-vereniging in Gouda, 
genaamd: Biologia naturea. 
Omdat deze vereniging bij 
een landelijke bond was  
aangesloten, was de contributie 
voor de ‘kleine man’ in die tijd 
niet te betalen en werd daardoor 

uitgesloten. Wel hield deze ver-
eniging openbare vergaderingen 
waarbij gratis aquariumplanten 
en vissen werden verloot. Maar 
pas op 18 december 1935 werd 
de aquariumvereniging “ONS 
NATUURGENOT” opgericht. 
In 1975, voor het 40-jarige 
jubileum, schreef de heer T. Tak, 
een van de oprichters, hoe het 
allemaal is ontstaan:

Het ontstaan van de aqariumvereniging

“Ons Natuurgenot”
door  T. Tak

“Reeds als kleine jongen had 
ik al veel belangstelling voor 
wat er in het water leefde. 
Mijn eerste ‘bak’ was een oude 
broodtrommel die ik in het 
kleine tuintje achter ons huis 
had ingegraven. De eerste 
bewoners, van wat ik toen 
mijn ‘vijver’ noemde, waren 
modderkruipers, stekeltjes, 
klei-ne voorntjes en wat er al zo 
meer te vangen was. Het vangen 
van vissen was in die tijd in 
onze stadsgrachten nog zeer 
de moeite waard. Als je met een 
schepnet gewapend langs de 
singels liep, kon je de volgende 
dieren vangen: voorntjes, witvis, 
pos, karpers, zeelt, alvers, 
stekeltjes, modderkruipers en 
steurkrabben. Zodra ik met 
de buit thuiskwam, werd het 

hele zaakje omgekieperd in de 
broodtrommel, pardon, vijver, 
met het gevolg dat de meeste 
dieren binnen de kortste keren 
het loodje legden. Dan maar 
weer op visvangst, er was toch 
voldoende?  
Ach, kleine jongens worden 
groot, dus brak de tijd aan 
dat er gewerkt moest worden, 
maar mijn belangstelling 
voor visjes bleef. En zo kreeg 
ik op 30 september 1930 
mijn eerste tropische visjes, 
uiteraard guppy’s, want 
dat waren de goedkoopste. 
Ik hoor die handelaar nog 
zeggen: “vanavond hebben 
ze al jongen”. Het was nog 
waar ook, s’avonds om acht 
uur zwommen ze al rond in 
mijn aquarium. Dat aquarium 

was een gewone zuurtjesfles, 
trots als ik was, wat u wel kunt 
begrijpen. De zuurtjesfles stond 
op een stuk kachelpijp met een 
klein theelicht eronder, want het 
water moet toch warm blijven? 
Na enige tijd deed dan het 
echte aquarium zijn intrede, een 
bakje van 35x25x25 met zoveel 
mogelijk visjes erin, u kent dat 
wel, twee van die en twee van die 
en twee van die…. Het gevolg 
was natuurlijk massasterfte, 
wist ik veel van overbevolking! 
Dit gaf wel problemen, want 
de financiën waren zeer laag, 
je deed niet veel met 35 cent in 
de week. Als ik dan toch weer 
nieuwe vis moest kopen, ging 
dat op a�etaling, 5 cent per 
week. Dat was de goeie “oude 
tijd”.
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Naar een vereniging gaan, was 
geen denken aan. Was er toen al een 
vereniging? Ja, die was er! Dat was 
de vereniging “Biologia Naturea”. 
Deze vereniging was aangesloten 
bij een bond en om lid te zijn moest 
je een hoge contributie betalen. 
Daar kreeg je dan ook een mooi 
clubblad voor: “Het Aquarium” . 

Wel ging ik dikwijls naar de open-
bare vergaderingen omdat daar  
gratis planten en vissen werden 
verloot. Het was, als je iets won, 
een welkome aanvulling op het 
vissenbestand. 

In die tijd kwam het varend 
museum “Klein Artis nogal eens 
in de stad. Ook daar kon je voor 
een koopje aan planten en vissen 
komen. Dat museum kende ik van 
mijn bezoek met school hieraan. 
De beheerder was de heer Deu� 
Sr. Voor de ouderen een bekende 
naam. Door de propaganda die 
de heer Deu� voerde, zag “ONS 
NATUURGENOT” het levenslicht!!. 
Hij plei�e voor neutrale 
verenigingen die niet aangesloten 
waren bij een bond. De verhalen 
die toen de ronde deden over de 
landelijke bond, waren namelijk 
niet zo mooi. Hoe de heer Deu� aan 
de namen kwam van de mensen 
die de grondslag legden voor de 

vereniging, is mij niet bekend. Het 
zal ongeveer eind november 1935 
zijn geweest dat ik bezoek kreeg 
van enkele heren die informeerden 
of ik er iets voor voelde om mee te 
helpen bij de oprichting van een 
aquariumvereniging. Hier had ik 
wel oren naar en ik kreeg te horen 

dat ik een oproep zou krijgen.

Dat geschiedde op 18 december 
1935. De eerste vergadering… 
Hoeveel mensen er waren is 
mij niet meer precies bekend, 
maar het zullen er ongeveer 
15 zijn geweest daar in het 
gebouw “Daniël” aan de 
Naaierstraat 2. Hier is thans een 
metaalwarenfabriek gevestigd 
(noot van de redactie: de heer 
Tak schrijft dit in 1975, de fabriek 
is er nu niet meer). Op deze 
vergadering werd de toen nog 
naamloze vereniging opgericht. 
Een dagelijks bestuur werd 
gekozen. Het waren de heren 
Woerlee, van leeuwen, Jonkman, 
Versteeg en van de Berg, die deze 
taak op zich namen. De functies 
werden tijdens de vergadering 
verdeeld. De heer Woerlee 
werd voorzi�er, van Leeuwen 
werd penningmeester en van 

de Berg de secretaris. De heren 
Jonkman en Versteeg werden tot 
commissarissen benoemd. Hierbij 
kreeg de heer Versteeg de opdracht 
om een bibliotheek te verzorgen.

Over de naam werden verschillende 
suggesties gedaan, maar “ONS 
NATUURGENOT” werd met 
algemene stemmen als DE naam 
hieruit gekozen. Iedere eerste 
woensdag v.d. maand hadden 
we onze vergadering.  Besloten 
werd om zich aan de zijde van 
de heer Deu� te scharen, dus als 
neutrale vereniging. Ons lij�lad 

werd het blad van de heer Deu�; 
“Aqua-Terra”. Ook toen moest 
er contributie worden betaald, 
zeven en een halve cent per week, 
dit werd elke week bij de leden 
thuis opgehaald. Tevens waren er 
enthousiaste leden die zich met de 
propaganda zouden bezighouden, 
er werden dan lie�ebbers bezocht 
die nog geen lid waren. Zo 
groeide de nog jonge vereniging 
uit tot ongeveer 40 leden. Ook de 
propaganda avonden droegen hun 
steentje daaraan bij. De heer Deu�, 
uitgenodigd voor een babbeltje, 
deed dit dan graag.
Dat zulke avonden nut hadden, 
bewees het gestaag groeiende 
ledenaantal, ook de kennis over de 
lie�ebberij steeg voortdurend. 

Zoals elke vereniging, kenden we 
ook het probleem: te weinig geld. 
Want wat doe je nu met 7 1⁄2  cent? 
Er kwam het voorstel om deze op 
acht cent te stellen, ook om het 
terugbetalen van het wisselgeld de 
vergemakkelijken. Dit bracht nogal 
wat protesten met zich mee, men 
dacht dat door deze verhoging er 
ledenverlies geleden zou worden. 
Omdat ik degene was die het geld 
ophaalde, kwamen de protesten 
vooral bij mij terecht. We hadden 
toen wel een muntstuk van 2 1⁄2 
cent maar die zag je sporadisch, 
dus moest ik met halve centen gaan 
werken. De verhoging ging niet 
door, het was doortellen geblazen.

Er dook een ander probleem op, de 
vergaderingen werden niet meer 
zo goed bezocht als voorheen. 
Er werd besloten om in elke 
vergadering een gulden te verloten 
om het bezoek weer te stimuleren. 
Als men deze gulden won, dan 
kon deze besteed worden bij de 
heer Anders in de Singelstraat. 
Dat was toen het enigste zaakje 
in Gouda waar je alles op het 
gebied van onze lie�ebberij kon 
verkrijgen. Het was ook het adres 
om inlichtingen omtrent onze 
vereniging te verkrijgen, daar werd 
ook gemopperd over het beleid der 
verenigingen en alles wat er verder 
ter sprake kwam. Daar werden 
plannen gesmeed die echter nooit 
te verwezenlijken waren. 
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Het 25-jarige jubileum werd gevierd met een 
feestavond die werd gehouden in “Ons Huis”aan 
de Turfmarkt. De vereniging floreerde goed. In 
december 1963 meldden zich in één maand 22 
nieuwe leden aan. 
In augustus 1964 worden er nieuwe statuten 
aangenomen waardoor het hele bestuur aftredend 
is. Voorzi�er heer Mobach wordt opgevolgd door 
ir. G.v. Gooswilligen.  In 1965 doet O.N.G. mee 
aan de huiskeuring. De uitslag van de keuring 
wordt gedaan  in de “Beursklok” tijdens het feest 
voor het 30 jarige jubileum, daarna  veel muziek 
en de Goudse conferancier, de heer   F. Snelleman. 
In 1968 wordt de hamer weer overgedragen aan 
de heer P. de Jong. In die tijd komen we ook, als 
penningmeester, de naam van K.v. Kalsbeek voor 
het eerst tegen.  

In 1970  wordt het 35 jarige jubileum in gebouw 
“Concordia”gevierd met een accordeon–duo de 
Stoja’s. Tussen het dansen door wordt er bingo 
gespeeld met een grote verloting.
In 1973 wordt de heer van Kalsbeek de nieuwe 
voorzi�er. Onder zijn leiding neemt de vereniging 
een enorme vlucht. Samen met de heren v.d. Pool, 
de Jong, Degenkamp, v. Hoorn, Tak, Sponrenberg 
en Nederberg en als redactie de heren Zuilichem, 
v.d. Poorten en De Weger, groeit de vereniging 
naar 289 leden. Ze komen uit alle windstreken, 
Oudewater, Waddinxveen,  Boskoop, Reeuwijk, 
Bodegraven en nog veel meer plaatsen. De ruimte 
in gebouw Concordia wordt al snel te klein en 
er moet worden verhuisd naar het Veemarkt-
restaurant. Op dat moment is O.N.G.  de 7e 
vereniging qua groo�e van het land.
Het 40 jarig jubileum werd dan ook groots gevierd. Ook 
werd er een groot jubileumnummer van het maandblad 
gemaakt onder leiding van de heer De Weger met een 
prachtig artikel van de heer Tak over het ontstaan van de 
vereniging, waardoor we nu een goed gedocumenteerd 
overzicht kunnen maken. Maar ook prachtige verhalen 
over de oudste aquariums, toentertijd gangbare vissen, 
vlinders en reptielen. Alles verbeeld met tekeningen. 
Het voorwoord was geschreven door de toenmalige 
burgemeester Van Hofwegen. 

Na dit jubileum moest O.N.G. afscheid nemen van 
de heer Tak, na 40 jaar als bestuurslid . Het was voor 
iedereen onvoorstelbaar, maar zijn wens moest worden 
gerespecteerd. 

Het ledenaantal ging jammer genoeg weer 
wat achteruit.  O.N.G.  kreeg voor het eerst 
een “eigen home”. De zolderruimte boven 
de kinderboerderij werd afgehuurd en als 
hobbyruimte omgetoverd. In die periode 
komen we de heer Spaans als bestuurslid 
tegen. De contactavonden gingen van het 
veemarktrestaurant naar het postduivenveren
igingsgebouw “De Vriendschap”. Er werden 
diverse takken op aquariumgebied opgezet op 
het gebied van cichliden, terrariums, zeewater en 
planten.

In 1975 werd er een ledenactie georganiseerd die 
zelfs landelijk werd opgezet. Het ledenaantal 
steeg weer naar 275 en het jaar erop kwam er 
voor ’t eerst een vrouwelijk bestuurslid: mw. R. 
Smit van Steijn.
4 jaar later werd voorzi�er van Kalsbeek 
opgevolgd door de heer Thomassen, die 
helaas niet lang bleef. Op 4 maart wordt op de 
jaarvergadering de heer A. Boorsma als nieuwe 
voorzi�er geïnstalleerd en  mw. Smit van Steijn 
wordt de nieuwe secretaris. Het 45-jarig jubileum 
werd weer als vanouds gezellig gevierd. De 
feestavond werd gehouden in Het Trefpunt. 
Ook hier werd het feest weer gecombineerd 
met de uitslag van de huiskeuring, maar ook de 
uitslag van de fotowedstrijd en een optreden van 
goochelaar Magini. 

“Reeds als kleine jongen had ik al 
veel belangstelling voor wat er in het 
water leefde. Mijn eerste ‘bak’was 
een oude broodtrommel die ik in het 
kleine tuintje achter ons huis had 
ingegraven. De eerste bewoners, van 
wat ik toen mijn ‘vijver’noemde, 
waren modderkruipers, stekeltjes, 
kleine voorntjes en wat er al zo meer 
te vangen was. Het vangen van vissen 
was in die tijd in onze stadsgrachten 
nog zeer de moeite waard. Als je 
met een schepnet gewapend langs 
de singels liep, kon je de volgende 
dieren vangen: voorntjes, witvis, 
pos, karpers, zeelt, alvers, stekeltjes, 
modderkruipers en steurkrabben. 
Zodra ik met de buit thuiskwam, 

werd het hele zaakje omgekieperd 
in de broodtrommel, pardon, vijver, 
met het gevolg dat de meeste dieren 
binnen de kortste keren het loodje 
legden. Dan maar weer op visvangst, 
er was toch voldoende?  Ach kleine 
jongens worden groot, dus brak 
de tijd aan dat er gewerkt moest 
worden, maar mijn belangstelling 
voor visjes bleef. En zo kreeg ik 
op 30 september 1930 mijn eerste 
tropische visjes, uiteraard guppy’s, 
want dat waren de goedkoopste. 
Ik hoor die handelaar nog zeggen: 
“vanavond hebben ze al jongen”. 
Het was nog waar ook, s’avonds 
om acht uur zwommen ze al rond 
in mijn aquarium. Dat aquarium 

was een gewone zuurtjesfles, 
trots als ik was, wat u wel kunt 
begrijpen. De zuurtjesfles stond op 
een stuk kachelpijp met een klein 
theelicht eronder, want het water 
moet toch warm blijven? 
Na enige tijd deed dan het echte 
aquarium zijn intrede, een bakje 
van 35x25x25 met zoveel mogelijk 
visjes erin, u kent dat wel, twee 
van die en twee van die en 
twee van die…. Het gevolg was 
natuurlijk massasterfte, wist ik 
veel van overbevolking! Dit gaf 
wel problemen, want de financiën 
waren zeer laag, je deed niet veel 
met 35 cent in de week. Als ik 
dan toch weer nieuwe vis moest 

Toen kwam de oorlog, met alle 
gevolgen van dien. Het ledenaantal 
liep terug, wat te verwachten was 
omdat aquaria-opruimingen orde 
van de dag waren.

De grootste oorzaak hiervan was 
de verwarming. Tot op een kwade 
dag de beze�er met het onzalige 
idee kwam dat alle boeken van 
de secretaris en penningmeester 
moesten worden getoond. En 
wat vreemd nou…. Er bestond 
ineens geen vereniging “ONS 
NATUURGENOT” meer….
Het contact met de leden was 
verbroken, maar het bestuur hield

onderling wel contact. Dit had tot 
gevolg dat het kleine vonkje direct 
na de oorlog weer een grote vlam 
werd, “ONS NATUURGENOT” 
was er weer. Alles ging niet zo vlot, 
de petroleum was nog op de bon. 

Na vele papieren ingevuld te 
hebben, kreeg de vereniging ook 
haar rantsoen. Hoe meer liters wij 

konden krijgen , hoe beter het was. 
Naar de opgegeven liters kregen 
we rantsoenbonnen die onder de 
leden verdeeld werden. 

Er kwam weer bloei, het ledenaantal 
steeg weer. Maar ja, er kleven “ups 
en downs” en dat zal wel altijd 
blijven. Jaren van voorspoed en 
tegenslag in onze lie�ebberij. Maar 
er blijven altijd lie�ebbers die onze 
hobby een warm hart toedragen, 
dat zullen de bouwers zijn van de 
voor ons liggende jaren. En als alle 
leden hun steentje bijdragen, dan 
zal “ONS NATUURGENOT” nog 
een heel, heel lang leven beschoren 
zijn…..”

T. Tak, Medewerker van het eerste uur
December 1975

“Ons Natuurgenot Gouda”
Bestuurders door de jaren heen

Een aquariumvereniging kan geen 75 jaar bestaan, 
zonder bestuurders die, geheel belangeloos, met 
hart en ziel voor het wel en wee van de vereniging 
zorgen. In de afgelopen 75 jaar zijn er heel wat 
voorzi�ers geweest die  er voor gezorgd hebben 
dat de aquariumvereniging “Ons Natuurgenot 
Gouda” nu nog volop in bloei is. Natuurlijk 
bestond het eerste bestuur uit de oprichters die 
in december 1935 hun handtekening ze�en onder 
het oprichtingsdocument: 

Daarna is er van voor de oorlog niets meer te vinden, 
omdat de boeken met notulen jammer genoeg zijn 
vernietigd.  In 1975 somde de heer Tak, met behulp 
van zijn geheugen, alle voorzi�ers op. In totaal 
waren dit t/m 1979 9 namen, waarvan 3 voorzi�ers 
tot tweemaal toe de voorzi�erhamer mochten 
hanteren. Hier een beknopt overzicht tot 1979:

De Heer M. Woerlee  van 1935 - 1938.
De heer M.v.d. Heuvel  van 1938 - 1942
tijdelijke opheffing   van 1942 - 1945
De heer M.v.d.Heuvel van 1945 - 1947
De heer G. Jaspers  van 1947 - 1949
De heer J. D Straver van 1947 - 1950
De heer Nijhuis  van 1950 - 1953
De heer J.D. Straver van 1953 - 1958
De heer G. Jaspers   van 1959 - 1959
De heer Mobach  van 1960 - 1964

In augustus 1964 worden er nieuwe statuten 
aangenomen en moest  het hele bestuur aftreden.

De heer van Gooswilligen van 1964 - 1969
De heer de Jong  van 1969 - 1973
De heer van Kalsbeek van 1973 - 1979 
 
In die tijd waren er ook een 12-tal secretarissen, 
die gelukkig veel notulen maakten, waardoor 
de gegevens bewaard bleven. Zo heeft  de heer 
W.v.d. Berg van 1935 tot 1950 deze functie 
vervult, opgevolgd door de heer J.P. Oosterwijk. 
De heer G. van Werkhoven deed dit van 1961 
tot 1972 en daarna kwam de heer (en ook zijn 
vrouw) v.d. Hoorn. Ook waren er in die tijd 10 
penningmeesters die de centjes moesten beheren. 

De heer M. Woerlee   - Voorzi�er
De heer M.v.d. Berg   - Secretaris
J.v. Leeuwen    - Penningmeester
De heer Jonkman   - Commissaris 
De heer Versteeg    - Commissaris
De heer T. Tak   - Bestuurslid
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Alles op gebied van Aquaria en Vijvers
1000 m2  kijkplezier voor het hele gezin!

Engelandlaan 23-25 2391 PM Hazerswoude-Dorp Int.Trade Center Boskoop
Telefoon 0172-215569
www.aqua-verloop.nl

Zoetwater

   Koi

Zeewater

   Vijverfolie

Discusvissen

   HDPE vijvers
   
Meubels massief

   Pompen en filters

Alles voor de verzorging 
van uw huisdier.

Ook voor uw 
aquarium en 

terrarium 
bent u bij ons

 aan het
 juiste adres.

Kerkstraat 28
2411 AE Bodegraven
0172-611552
www.diercentraal.nl

Open:
Maandag vanaf 12 uur

dinsdag t/m zaterdag 
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In 1960 lezen we bijvoorbeeld dat na  25 jaar 
penningmeester te zijn geweest, de heer 
Kraan afscheid nam.  In 1968  komen we, als 
penningmeester, de naam van K.v.Kalsbeek 
voor het eerst tegen, die later in 1973 de nieuwe 
voorzi�er werd. Onder zijn leiding neemt de 
vereniging een enorme vlucht. Samen met de 
heren v.d. Pool, de Jong, Degenkamp, v. Hoorn, 
Tak, Sporenberg en Nederberg en als redactie 
de heren Zuilichem, v.d. Poorten en de Weger, 
groeit de vereniging naar 289 leden. 

In 1975 moest ONG afscheid nemen van de 
heer Tak als bestuurslid, na dit 40 jaar te hebben 
gedaan en treedt de heer Spaans als bestuurslid 
toe. In 1976 kwam er voor ’t eerst een vrouwelijk 
bestuurslid: mw. R. Smit van Steijn  als de nieuwe 
secretaris..

Van 1979 tot heden tellen we 6 verschillende 
voorzi�ers.

De heer Thomassen van 1979 - 1980
De heer A. Boorsma van 1980 - 1982
De heer D. IJsselstijn van 1982 - 1998
De heer J, Lausberg  van 1998 - 2000
De heer D. IJsselstijn van 2000 - 2000
Mevrouw P. Kreuk  van 2000 - 2001
De heer R. Tiele interim van 2002 - 2005
De heer R. Tiele  van 2005 - 

In maart 1982 zijn er weer diverse nieuwe 
intreders in het bestuur: de heren J. Dekker, G. 
Prins, A. Verbiest en later A.v.d. Valk. In 1985 
komen daar de heren C. Terlouw en H.v.d. Bor 
bij, die nu nog steeds in het bestuur zit. Ook 
kwam er een nieuwe secretaris, de heer C. Broehs 
die meteen de zware taak kreeg om het financiële 
plan voor het 50-jarig jubileumfeest te maken.

Van 1986 t/m 1992 waren het rustige jaren voor

O.N.G.,  er was slechts één wijziging binnen 
het bestuur. Maar in 1992 ontstond er een 
bestuurscrisis. Zowel de voorzi�er als de 
penningmeester trokken zich terug, net zoals een 
ander bestuurslid.  Er werd uiteindelijk een nieuw 
bestuur gekozen: als voorzi�er werd de heer D. 
IJsselstijn herkozen en als penningmeester kwam 
de heer A.v.d. Valk. Ook werd de secretarispost 
weer vervuld, namelijk door de heer Ron Tiele. 
Er kwam weer rust en de opvolgende jaren 
verliepen weer geruisloos. 

In 1996 werd het bestuur versterkt met Jos 
Lausberg als 2e penningmeester en de heer 
Wim Heckmann als 2e secretaris. In 1998 is er 
een wissel van voorzi�er. De heer IJsselstijn, die 
wel bestuurslid blijft,  wordt opgevolgd door de 
heer Jos Lausberg. Een jaar later stapt de heer 
A.v.d. Valk op en komen de heren W.T. Berlijn 
en C.J. Kooyman het bestuur versterken.  In de 
beginjaren van 2000 zijn er diverse voorzi�ers-
wisselingen. Jos lausberg geeft eerst de hamer 
weer terug aan Dirk IJsselstijn, die hem later aan 
de eerste vrouwelijke voorzi�er geeft: Patricia 
Kreuk. Dan is er een jaar zonder voorzi�er 
totdat de heer Ron Tiele als interim de honneurs 
waarneemt. Korte tijd later wordt de heer R. Tiele 
als voorzi�er gekozen en is dat tot op heden nog 
steeds.
De heer Heckmann en de heer Kooyman nemen 
afscheid. Maar er komen ook weer nieuwe 
bestuursleden:  Jan van der Heijden wordt de 
nieuwe penningmeester en Rob Snuverink 
vervangt Wim Berlijn. In 2005 treedt Cees 
Kalmeijer toe in het bestuur en er komt een 
nieuwe secretaris: Fred van Tol.
In 2007 treedt alleen Rob Snuverink uit en in 2008 
vertrekt de heer Kalmeijer uit het bestuur, deze 
functie is tot op heden nog niet ingevuld.

Al deze mannen en vrouwen hebben al die jaren 
gezorgd dat alles in goede banen werd gebracht. 
Zo zorgden zij door de jaren heen dat er heel veel  
interessante lezingen werden gegeven, vele leuke 
en leerzame uitjes werden georganiseerd en dat 
het financiële plaatje keurig op orde was. En deze 
mensen zijn er allemaal voor verantwoordelijk 
dat ONG nu zijn 75 jarige jubileum kan vieren. 
Hier kunnen wij  deze mensen eindelijk eens heel 
hartelijk danken voor hun volledige inzet door 
alle jaren heen. Namens ons allemaal: heel erg 
bedankt!
De redactie



“Ons Natuurgenot”
75 jaar huisvesting

De eerste vergadering begon, 
zoals eerder al genoemd, in 
het gebouw “Daniël” aan 
de Naaierstraat in Gouda. 
Later werd er buiten de 
ledenvergadering om, op de 
eerste woensdag in de maand  
nog een vergadering gehouden 
bij de siervissenhandel 
van de heer Anders in de 
Singelstraat. Dat was meestal op 
zaterdagavond. Hier werd het 
wel en wee van de vereniging 
besproken. 
In 1946 vindt er een fusie 

plaats tussen de verenigingen 
“Biologia Naturae”en “Ons 
Natuurgenot”. Tijdens deze 
vergadering werd besloten, 
alle papieren te vernietigen, 
jammer genoeg ook de notulen 
van alle jaren hiervoor , maar 
ook van daarna komen we 
weinig informatie over de 
huisvestingsplekken tegen tot 
het jaar 1973. We lezen dat in 
dat jaar het gebouw Concordia 
te klein wordt voor de op dat 
moment 7e vereniging qua 
groo�e van het land. Er moet 
worden verhuisd naar het 
Veemarkt-restaurant.  In 1975 
kreeg O.N.G.voor het eerst een 
“eigen home”. De zolderruimte 
boven de kinderboerderij 
werd afgehuurd en als hobby-

ruimte omgetoverd. De con-
tactavonden gingen van het 
veemarktrestaurant naar het 
postduivenverenigingsgebouw
“De Vriendschap”.
Er werden diverse takken 
op aquariumgebied opgezet 
op het gebied van cichliden, 
terrariums, zeewater en planten. 
Maar al gauw verhuisden ze 
voor de ledenavond naar het 
“Zolderke”.
In 1980 begon een moeilijke 
financiele tijd. Daar het leden-
aantal flink was teruggelopen 
en de elektriciteitsrekeningen 
flink omhoog waren gegaan, 
was men genoodzaakt alle 
aquariums weg te halen. Ze 
werden verkocht en verloot 
onder de leden. Gelukkig 
hoefde ze voor de ruimte ‘t 
“Zolderke” geen huur meer 
te betalen, zodat ze daar hun 
avonden voort konden blijven 
ze�en. Maar een paar jaar later 
moesten ze toch afscheid nemen 
van ‘t “Zolderke”. De gemeente 
ging opeens weer huur vragen 
en deze bleek te hoog te zijn 
om op te brengen. Maar de 
vereniging zei tegen zichzelf: 
“vroeger hebben ze het nog veel 
zwaarder gehad en dat is ook 
gelukt” en alles werd in het werk 
gesteld om “Ons Natuurgenot 
Gouda” te behouden. 

Tijdelijk mocht ONG gebruik 
maken van de barruimte van 

de kinderboerderij aan de 
Bloemendaalseweg voor de 
contactavonden.
Daarna verhuist O.N.G.  van 
de kinderboerderij naar 
verpleeghuis “De Riethoek”, 
waar O.N.G. , tot 2 jaar geleden 
hun contactavond met heel veel 
plezier hield en zoals ze het 
toen noemden: het is hier goed 
vertoeven.

In 2007 krijgt de vereniging het 
verdrietige nieuws te verwerken 
dat na 23 jaar O.N.G.  geen 
gebruik meer mag maken van 
de geweldige ruimte voor de 
ledenavonden in de Riethoek, 
wegens geplande verbouwing. 
Het wordt even snel zoeken 
naar een alternatieve ruimte. 
Allereerst wordt er gekozen voor 
de Zuidrandflat maar wegens de 
vele regels en vooral de te kleine 
ruimte, vertrekt O.N.G.  binnen 
een jaar naar de kantine van 
de handbalvereniging Vires et 
Celeritas te Gouda, waar O.N.G. 
nog steeds elke 1e maandag 
van de maand zijn ledenavond 
houdt. Een avond die ook voor 
niet-leden toegankelijk is, dus 
als u meer wilt weten, kom 
dan gerust langs. De avond 
begint om 20.00 uur. Naast 
hele interessante lezingen kunt 
u met mede lie�ebbers, onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, ervaringen en ideeën 
uitwisselen.
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Maar het belangrijkste is 
natuurlijk de reden waarom 
je je aansluit bij een aqarium-
vereniging. De hobby zelf. Voor 
de een is dat een zoetwater 
aquarium, de ander gaat voor 
zeewater. Anderen kiezen een 
terrarium of een vijver. En dat 
wil je zo goed mogelijk doen. 

De NBAT organiseert al heel 
veel jaren de huiskeuring, de 
districtskeuring en natuurlijk 
de landelijke keuring. Iets waar 
iedere vereniging aan meedoet. 
Niet alleen om te kijken wie er 
het mooiste aquarium heeft, 
maar vooral om er nog meer 
over te leren. Wat doe je goed 

en wat kan je nog beter doen. 
Altijd een spannende tijd. Want 
je moet zorgen dat je net op het 
moment dat de keurmeester 
langskomt, je aquarium op 
zijn mooist erbij staat. Iets wat 
natuurlijk niet altijd lukt. 

Zo kennen we allemaal de 
verhalen over het, net voor 
de keuring, uitvallen van de 
stroom, waardoor de planten (en 
sommige vissen) dit niet hebben 
overleefd of er in ieder geval 
niet op hun best ui�ien. Of het 
net uitbreken van een ziekte bij 
een van de vissen. Vaak omdat 
er voor de keuring nog een paar 
vissen worden aangeschaft om 

het totaal aan te vullen en die 
dan een bacterie meenemen 
waar de ‘oude’ vissen niet 
tegen opgewassen zijn. Maar 
ook de uitslagavonden zijn 
altijd spannend en gezellig. 
De winnaars gaan door naar 
de districtskeuring en daar de 
winnaars van eindigen bij de 
landelijke keuring. 

Pas in 1950 lezen we voor het 
eerst iets over de huiskeuring 
maar we weten dat het al een 
aantal jaren daarvoor  ook 
gehouden werd. Gelukkig 
hebben we foto’s die dit kunnen 
staven. 

“Ons Natuurgenot Gouda”
huis- en districtskeuringen

Zeewater aquarium uit 1950

Zoetwater aquarium uit 1942 Zoetwater aquarium uit 1942 Aquarium uit 1942 van hr. Heeswijk

Aquarium uit 1965 van  T. Tak Aquarium uit 1965 van P. de JongAquarium uit 1965 van  Gooswilligen
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Aquarium uit 1966 van Hr. Gelderblom

Aquarium uit 1973 van  hr. Groenewoud

Aquarium uit 1983 van  A.v.d. Valk

Aquarium uit 1967 van  Hr. W. Hofman Aquarium uit 1971,  zonder naam.

Aquarium uit 1981 van  D. IJsselstijnAquarium uit 1977 van  J. Nederberg

Aquarium uit 1972 van  Hr. K.v. Kalsbeek Aquarium uit 1972 van Hr. de Wit Aquarium uit 1972 van  Hr. Boon

Aquarium uit 1991 van  L. BezemAquarium uit 1986 van  R. Tiele

Jammer genoeg hebben we van vroeger niet alle uitslagen en weten we daarom ook niet 
wie de winnaars waren, dus beperken we ons hierbij met een kleine selectie foto’s van de 
deelnemers over de jaren heen.  In ieder geval geven ze een goed beeld wat er in al die 
jaren gebeurd is op het gebied van het aquarium, maar vooral wat we allemaal geleerd 
hebben en hoe onze aquaria er nu ui�ien.
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Aquarium uit 1994 van  P. Beringen 

Aquarium uit 1996 van J.v.d. Heijden

Aquarium uit 1998 van  H. Bor Aquarium uit 2004 van  R.v.d.HoevenAquarium uit 1999 van C.v. Randeraad 

Aquarium uit 1998 van  C.v. WingerdenAquarium uit 1997 van  R. Snuverink

Aquarium uit 1995 van  R. TieleAquarium uit 1995 van  W. Heckman

Aquarium uit 1985 van  hr. Huizer Aquarium uit 1988 van hr.v. BurenAquarium uit 1986 van  L. Bezem

Met grote dank aan Leen Bezem die niet alleen al deze beelden heeft verzameld en 
omgezet van dia naar digitaal, maar waarvan er ook heel veel door hem zelf gemaakt 
zijn.
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Aquarium uit 2005 van F.v. Tol Aquarium uit 2006 van  H. Visser Aquarium uit 2009 van H. Rijnsburger

Deelnemers Huiskeuring 2009
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Ons Natuurgenot Gouda heeft 
door de jaren heen voor zijn 
leden heel wat interessante en 
leerzame uitjes georganiseerd 
en niet te vergeten alle jubileum 
feesten. 
Van voor de oorlog weten we 
alleen dat er eind 1936 voor ’t eerst 
een propagandavergadering 
gehouden werd met een 
lezing van de heer P.H. Van 
Gijn uit Arnhem, die alles 
toelich�e met lantaarnplaatjes. 
Er was een enorme toeloop 
van wel 100 man, ze kwamen 
gewoon stoelen tekort en op 10 
november 1937 gingen 37 leden 
van O.N.G.  op reis naar Artis 
in Amsterdam. Voor die tijd een 
hele onderneming.  

Jubilea
Aan het eind van de oorlog 
bestond O.N.G 10 jaar, omdat de 
kas leeg was, werd dit maar niet 
gevierd. Maar toen O.N.G. in 
1950 zijn 15e jarig lustrum had, 
werd dit goedgemaakt met een 
feestelijke avond, gecombineerd 
met de huiskeuringsuitslag. Het 
was een groot succes. Voor het 
20 jarig bestaan op 18 december 
1955 ontving het bestuur een 
waardebon van de bond van 7,50 
gulden met de gelukwensen. 
Maar voor het 25-jarig bestaan 
werd er weer een groot feest 
gegeven in “Ons Huis”aan 
de Turfmarkt en voor het  30 
jarige jubileum in 1965 werd 
er gedanst en gelachen om de 
Goudsche conferencier de heer 
F. Snelleman in de “Beursklok”. 
En zo gaat het maar door, 5 jaar 
later is  het 35 jarige jubileum in 
gebouw “Concordia”. Dit wordt 
gevierd met een accordeon–duo 
de Stoja’s en tussen het dansen 
door wordt er bingo gespeeld 
met een grote verloting. Er is 

geen vermelding hoe het 40-jarig 
jubileum is gevierd maar het 45-
jarig jubileum in 1980 werd weer 
als vanouds gezellig gevierd. De 
feestavond werd gehouden in 
Het Trefpunt. Ook hier werd het 
feest weer gecombineerd met 
de uitslag van de huiskeuring, 
maar ook de uitslag van de 
fotowedstrijd en een optreden 
van goochelaar Magini.

In  1985  is dan het grote 50-
jarige jubileum. Er wordt een 
jubileumfonds ingesteld en 
een jubileumcommissie in het 
leven geroepen en er wordt een 
beroep gedaan op alle leden 
om medewerking te verlenen.  
Er werd besloten weer een 
tentoonstelling te organiseren. 

Deze werd gehouden van 12 t/m 
19 oktober in het M.B.O. College 
te Gouda. De dag van 12 oktober 
kwam steeds naderbij en de 
medewerking van de leden liet 
behoorlijk te wensen over. Er 
werd aardig tegen opgezien om 
met het kleine koppeltje mensen 
deze enorme onderneming 
uit te voeren. Maar gelukkig: 
toen het eindelijk zover was, 
waren er toch alle handen die 

nodig waren om het geheel te 
verwezenlijken. 

De opening werd verricht 
door burgemeester Broekens 
d.m.v. het onthullen van een 
aquarium anno 1935 die was 
ingericht door de heer Tak. De 
burgemeester en zijn vrouw 
toonden veel belangstelling 
en de tentoonstelling was 
professioneel opgezet. Naast de 
vele aquariums, waren er een 
aantal terrariums, vlinders uit 
geheel Nederland, insecten en 
een mooi verzorgde cactushoek. 
Dit geheel omlijst met prachtige  
dahlia’s en een plantentuin.  De 
tentoonstelling werd door een 
kleine duizend belangstellenden 
bezocht. Een groot succes voor 
de noeste werkers. 
Op 30 september 1990 werd 
er voor het 55 jarige bestaan 
van O.N.G voor alle leden een 
busreis naar de Antwerpse 
dierentuin georganiseerd en 
in 1995 wordt het 60 jarige 
jubileum gevierd met een 
tentoonstelling in de Goudse 
Scholen Gemeenschap te Gouda. 
Er is een grote loterij en een 
fotowedstrijd. In 2000 bestond 
O.N.G. 65 jaar. Ook dit lustrum 
had als onderdeel de organisatie 
van de districtkeuring. Leen 
bezem had hier een prachtige 
presentatie over Gouda voor 
gemaakt met dia’s van hem en 
van Wim Berlijn en tekst van 
Ton Tempelaars. Het was een 
zeer geslaagde avond. 

“Ons Natuurgenot Gouda”
Uitjes en leermomenten.
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Het echte officiële  gedeelte 
kwam veel later met het 
overhandigen van een nieuw 
aquarium aan de Riethoek, wat 
feestelijk werd ondersteund 
door het Viswijven koor. In 
2005, het jaar van het 70-jarige 
bestaan, neemt O.N.G. weer 
de organisatie op zich van de 
districtskeuring. Later wordt 
het 70-jarige bestaan nog 
gevierd met een heerlijk etentje 
bij het Chinese restaurant aan 
de Lekkenburg in Gouda. 

Excursies
Van de vele excursies die er zijn 
geweest na de oorlog, noemen 
we hier een kleine selectie. Zo 
werd er in 1984 een gezellige dag 
georganiseerd naar Ouwehands 
Dierenpark en in maart 1985 
gaat het gezamenlijke uitje naar 
de “Aquariumtentoonstelling” 
en de “Slangententoonstelling” 
in Diergaarde Blijdorp. In 
1996 ging de vereniging naar 
“Naar de Haaien” in Leerdam 
en in 1997 naar de Heemtuin. 
Later dat jaar was de trip naar 
Diergaarde Artis en het jaar 
erop naar het Naardermeer en 
Muiderslot. 
In 2003 gingen de leden naar 
Blijdorp, waar ze een kijkje 
achter de schermen mochten 
nemen. 

In 2006 gaan de leden van 
de O.N.G. nog een keer naar 
Leerdam naar “Naar de 
Haaien”. 
In 2008 is een interessante en 
leuke excursie naar de tuinen 
van Leo Brand in Ro�erdam 

In 2009 krijgt O.N.G. de kans 
om een roggenkwekerij in 
Nederland te bezoeken. Een 
fantastische  ervaring.

Tentoonstellingen
Ook werden er diverse ten-
toonstellingen buiten de jubilea 
om georganiseerd. 
Zo werd er in juni 1953 een 
aquariumtentoonstelling gehou-
den in de gemeentekassen. 

Hier waren vlinders, koralen, 
schelpen van Nieuw-Guinea 
en diverse tropische planten 
te bewonderen. Maar de grote 
trekpleisters waren toch wel de 
aquariums.

In 1972 was er, ter ere van het 
700 jaar bestaan van Gouda,  

een ‘hobby-tentoonstelling’ .
En op 8 en 9 januari 1982 was  
er een ‘propagandistische’ 
tentoonstelling, oftewel “Open 
Huis” in de Agnietenkapel. Na 
de opening werd er een lezing 
gegeven met als gastspreker de 
heer W.A. Tomey. 
En dan is het nu 2010. Het 
jaar van het 75ste jubileum. 
Naast de organisatie voor de 
districtskeuring zal O.N.G. dit 
keer weer een tentoonstelling 
organiseren. Net zoals in 1982,  
zal dit gehouden worden in de 
Agnietenkapel. Ook deze keer 
wordt het weer groots opgezet  
met vele prachtige aquariums, 
terrariums en cactussen. En 
ook deze keer zal er weer veel 
gedaan moeten worden maar 
als de aanwezigheidslijst langs 
de leden gaat, is die zo vol. Dus 
vol vertrouwen zien we het 
tegemoet. Want tenslo�e wordt 
je als vereniging niet zomaar 75 
jaar! Dat komt door alle leden 
die in die 75 jaar zich hebben 
ingezet en gevochten voor het 
bestaan van een eigen Goudse 
Aquariumvereniging: 

“Ons Natuurgenot Gouda.” 
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VitalFish is groot geworden met de beste vijvervis. Zo zoeken 
wij onze koikarpers persoonlijk uit bij de Japanse kwekers. 
Daarnaast hebben wij een uitgebreide sortering zoetwater- 
vissen en planten. Ook op zeewatergebied bent u bij ons aan 
het goede adres. Wij hebben een groot aanbod aan lagere 
dieren en vissen. Op het gebied van techniek voor de vijver en 
het aquarium zijn wij dealer van diverse topmerken.
Kom dus gerust langs voor een gedegen advies en verbaas u 
over de onderwaterwereld van VitalFish

DEN HAM 23A, 2771 WX BOSKOOP, TEL. 0172 211074
FAX 0172 211674, MAIL POST@VITALFISH.COM

WWW.VITALFISH.COM

Onze openingstijden zijn: ma. 13.00 - 18.00 uur, di t/m do 09.00 - 18.00 uur, 
vrij 09.00 - 21.00 uur, zat. 09.00 - 17.00 uur





 Een mijlpaal: 75 jaar “O.N.G.” 
            door Leen Bezem
Waarvan ik, 
als erelid, er 
42 jaar  heb  
mogen mee 
maken.
Een oude 
rot kan je 
zeggen, die 
de laatste 

jaren geen aquarium meer bezit. 
Dit knaagt nog wel eens, wanneer 
ik terug kijk hoe ik begonnen ben.

Enthousiast geworden in het 
jaar 1966 door de toenmalige 
collega’s van Unilever ( Goudse 
Kaarsenfabriek) die zelf de ijzeren 
aquariums in elkaar ze�en. Een 
collega had een lange smalle bak 
gemaakt en deze aan de muur 
hangen wat toentertijd heel 
bijzonder was, en een lust voor het 
oog .

Dit wilde ik ook, wat inhield dat een 
slaapkamer in ons pas verkregen 
flatje in een mum van tijd vol met 
bakjes stond.
Alle aquarium handelaren werden 
in Gouda en omstreken bezocht, 
maar de favorieten waren de heer 
de Langen in de Letmaetstraat 
en de heer en mevr. W. Vrijhoef 
van de Styeinkade die een schuur 
hadden, waar zij alle aquarium 
benodigdheden verkochten. De 
heer de Langen was zelf een 
befaamd vissenkweker en 
je kon bij hem in de schuur 
wel een poosje vertoeven 
en vragen hoe hij de vissen 
kweekte.  Wanneer je op pad 
ging om visvoer te scheppen 
kwam je hem vaak tegen met 
zijn schepnet om levend voer 
te vangen, wat bijna iedere 
aquariaan in die tijd deed 
omdat er weinig alternatief  was.  

W. Vrijhoef  was  heel begaan 
met O.N.G en iedere klant werd 
gevraagd of hij lid wilde worden 

van de vereniging zodat je 
ervaringen op het aquariumgebied 
met elkaar kon delen en planten 
en vissen uitwisselen. Dus eens 
gaan kijken in het toenmalige 
clubhuis het duivenlokaal in de 
Roerdompstraat, wat een mensen. 
We hadden toen 250 leden. Wat 
ik mij kan herinneren zat (ere lid) 
Klaas van Kalsbeek  achter een tafel 
en stempelde kaarten af van de 
leden die de avond bezochten.

Teun Tak die bij de oprichting 
van O.N.G betrokken was en 56 
jaar lid, beheerde de verenigings-
bibliotheek van onze vereniging, 
zo kwam ik met hem in contact, 
wat een bevlogen natuurmens en 
aquariaan was hij.

Om aan de benodigde vissen 
te komen struinde ik binnen de 
vereniging de mensen af die zelf 
vissen kweekten, Jo Nederberg 
was cichliden kweker, dus op 
naar het Uiverplein waar hij in 
de kelder zijn kweekbakken had 
staan. Met een paar Vuurkeel-
cichliden rijker ging ik naar huis, 
of naar het Bleulandflat waar Frank 
Spoorenberg kilivissen kweekte 
in de kast van zijn woonkamer. 
Hij was heel gespecialiseerd en 
ontdekte een nieuw soort dat naar 
hem is vernoemd, Aphyosemion 
spoorenbergi. (zie foto).

Een van de hoogtepunten in mijn 
O.N.G tijd was de tentoonstelling 
van het 50 jarig bestaan. Het 
opbouwen van de tentoonstelling 
in het M.B.O.- College  Gouda. 

Van vrijdagmiddag tot zaterdag 
hebben we 12 uur gewerkt om de 
opening door de burgemeester te 
kunnen bewerkstellen. We waren 
ingenomen dat er op het laatste 
moment nog hulp geboden werd 
door leden die zich niet hadden 
aangemeld.
In al de jaren hierna heb ik vele 
mensen zien komen en gaan 
maar een paar wil ik wel noemen, 
zonder a�reuk te doen aan alle 
andere bestuursleden en leden 
die de vereniging een warm hart 
toedragen, en droegen.  Dick 
IJsselstijn, Aart van de Valk en later 
Ron Tiele die in de jaren 90  met 
grote inzet de vereniging in wel en 
wee hebben bestuurd zodat we nu 
een nieuw lustrum kunnen vieren.  

Zoals het in een vereniging gaat, 
de ouderen vallen weg en anderen 
treden terug. Maar binnen onze 
vereniging zijn er altijd enthousiaste 
mensen geweest die voor een korte 
of langere tijd een bestuursfunctie 
ambieerden. En enkele zijn niet 
meer weg te denken.

Hierbij wil ik een ieder die een 
steen of steentje bijgedragen heeft 
aan de vereniging  bedanken voor 
de getoonde inzet zodat wij nu iets 
moois kunnen verwezenlijken.   

We staan nu voor de taak om het 
75-jarig bestaan op een gepaste 

wijze te vieren, en wel met 
een tentoonstelling in de 
Agnietenkapel. Ik ga er vanuit 
dat dit opnieuw een succes 
wordt, en O.N.G  een stevig 
fundament voor de toekomst 
biedt. 
 
Hierbij feliciteer ik het bestuur 
en de leden met het behalen  

       van deze bijzondere mijlpaal.  

       Leen Bezem  
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Herinneringen van Wim Tomey

Stel U voor, het is 18 december 
1935 en de Aquarium, Terrarium 
en Insectarium vereniging “Ons 
Natuurgenot Gouda” ziet het 
levenslicht. Ik was toen een 
blonde bengel van bijna 5 jaar oud 
en reeds de waterrat die ik nu nog 
ben. Mijn vader pionierde met een 
vijver in de tuin en onverwarmde 
aquaria in de uitbouw van ons 
huis in het Bezuidenhoutkwartier 
te Den Haag. De vijvers in het 
Haagse Bos waren niet ver 
weg en heel wat visjes, kikkers, 
salamanders en waterplanten 
werden daar gevangen en in het 
voorjaar overgebracht naar de 
aquaria, als er geen vorst meer 
viel te verwachten. Daar kweekte 
mijn papa met stekelbaarsjes, 
kikkerdril, slakken, grondelingen, 
zonnebaarsjes enz. en zo kreeg 
ik het vak met de paplepel 
ingegoten. 

Er bestonden al aquariumwinkels 
zoals de ‘Naturalisten’ Holgen 
in de Prinsenstraat, Abels in 
de Edisonstraat en nog vele 
anderen, waar we ons vergaapten 
aan overwegend koudwater en 
subtropische aquariumvissen 
als de paradijsvis Macropodus 
opercularis. (zie foto). 
Deze konden slechts in de zomer 
onder een gunstige temperaturen 
met succes worden gehouden 
en gekweekt. Veel aquarianen 
experimenteerden destijds met 
beluchting van aquariumwater 
aan de hand van de ter beschikking 
staande primitieve middelen van 
toen. Wat dacht U van luch�oevoer 
a�omstig uit de binnenband 
van een auto, die voortdurend 
met een fietspomp op spanning 

werd gehouden, of verwarming 
via een zwart roetend oliepitje 
onder de plaatijzeren bodem van 
het aquarium. Gasverwarming 
en elektriciteit waren in de 
aquariumwereld voor de meeste 
lie�ebbers absoluut onbetaalbaar. 
Het meest verkochte vlokkenvoer 
was van het merk Wawil dat 
bestond uit meelproducten, visolie 
en gistvlokken. Juist toen het 
economisch wat beter ging, kwam 
wereldoorlog 2 op gang en waren 
we terug bij af. 
 

De technische ontwikkelingen 
op aquariumgebied kwamen 
tot stilstand en de invoer van 
vissen in drums via de schepen 
van de Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij kwam geheel 
tot stilstand. Het maandelijkse 
tijdschrift “Het Aquarium” van 
de NBAT al sinds 1930 het lij�lad 
van de aquariaan kon door 
papiergebrek niet meer worden 
gedrukt. 
Na beëindiging van WO II werd 
het leven weer opgepakt en 
genormaliseerd tijdens de weder-
opbouwperiode. Vanaf toen 
kwamen de technische ontwik-
kelingen in onze lie�ebberij in een  
enorme stroomversnelling. 

Bij O.N.G werd geëxperimenteerd 
met elektrische verwarming door 
glazen U-buisjes te vullen met 
zout water. Vervolgens werden 
twee goed passende kurken 
doorboord en voorzien van een 
koolstaa�e uit een rijwieldynamo 
met een koperen kapje, waarvan 
de één werd verbonden aan de 
plusdraad van een tweelingsnoer 
en de andere aan de mindraad. 
Deze koolstaa�es werden zodanig 
via het boorgat door de kurken 
gestoken dat de staa�es tot net 
onder het koperen kapje in het 
zoute water reikten. Met tape en 
rode lak werden de uiteinden 
afgedicht. Daarna werd de U-buis 
in het aquarium gehangen en op 
het stroomnet aangesloten. En 
zie daar, het werkte. De aquaria 
werden zo elektrisch verwarmd, 
waardoor tropische vissen konden 
worden gehouden! Hoe hoger de 
zoutoplossing hoe warmer de U-
buis werd, dus hoe meer Wa�s 
werden verstookt. 

Ik weet nog dat bij een lid van 
O.N.G zo’n U-buis explodeerde 
door het ui�e�en van de inhoud, 
maar het liep gelukkig goed af. 
Ook het lekken van zout water 
was soms onvermijdelijk.

Macropodus opercularis. Pagina 18



De elektrisch werkende SAJA 
cilinder luchtpompjes die toen in 
de handel kwamen waren voor het 
transport van water via buiten- en 
binnenfilters en voor beluchting 
een geweldige verbetering. Maar 
het geribbelde vliegwiel was 
gevoelig voor terugslag, en dan 
kon het gebeuren dat het aquarium 
ongemerkt werd leeggepompt. 
Met de opkomst van de 
thermostaat werd de temperatuur 
op het gewenste niveau gebracht, 
maar deze bleken vaak gevoelig 
voor kleven. De vissen die 
gekookt werden aangetroffen bij 
thuiskomst van de eigenaar zullen 
we voor het gemak maar vergeten! 
Het pionieren zat bij O.N.G in 
het bloed en er werden in de 
loop der jaren ook vele tropische 
vissen gekweekt; ik denk daarbij 
aan de heren L. Storm (Leeri’s en 
Zoenvissen) en C. Elenbaas met 
levendbarenden. Waar is die tijd 
gebleven? 
Thans beschikken we over zoveel 

tijd als we nooit eerder hebben 
gekend. We beschikken over 
technisch perfecte elektronische 
precisie apparaten, alles kan 
worden  geautomatiseerd en er 
zijn moderne aquaria waarvan het 
milieu met ongelooflijke precisie 
wordt geregeld. Door alle precisie 
milieutechniek ben ik anno 2010 
geneigd te zeggen dat vissen het 
in een aquarium tegenwoordig 
beter hebben dan in de natuur; ze 
worden ouder, leven gezonder en 
zijn perfect van kleur en vorm en 
komen rijkelijk tot voortplanting 
en er blijven er meer van over dan 
in het vrije water. 

Niets is blijvend behalve 
verandering
Wat overblijft is het beteugelen van 
de plantengroei om verwildering 
in een decoratief aquarium te 
voorkomen en op tijd te oogsten 
als het om nakweek van cichliden 
of andere vissen gaat. Ondanks 
of dankzij perfecte techniek 

zouden we meer tijd over moeten 
hebben om onze hobby echt te 
beleven, helaas niets is minder 
waar. Men lijdt aan chronisch 
tijdgebrek. We kunnen dat ook 
anders vertalen: verrijking door 
precisietechniek brengt ons 
verarming van begrip voor de 
natuur. Als aquarium vereniging  
brengt O.N.G allerhande 
eigentijdse ontwikkelingen naar 
de leden, zowel digitaal als in 
gedrukte vorm, in een informatief 
maandblad dat voorziet in een 
beter begrip qua behoeften van 
vissen die in een aquarium of vijver 
worden gehouden. Het verruimt 
uw begrip voor vissen in hun 
universum: het water.  Maandelijks 
organiseert O.N.G lezingen op 
het uitgebreide gebied van de 
Vivaristiek. Deze worden verzorgd  
door erkende experts, dus zeker 
reden om u aan te melden als lid 
bij  “Ons Natuurgenot Gouda”, 
een der oudste en gerenommeerde 
aquariumvereniging van Nederland.

Wim A.Tomey , 
Bondsexpert en Bondskeurmeester van de N.B.A.T.

Gedicht
Hij  had een bakje voor het venster staan,

bestraald door de zon, begluurt door de maan.
Er zwommen vissen van al le soort

tussen planten,  zoals het hoort.
Een heel lief  visje kreeg zin in trouwen

en vond een vrouwtje om  veel van te houden.
Zij  gingen beiden dra tussen het groen

en brachten eitjes,  wel een kwart miljoen.
Doch  de wrede ouders,  o wat een strop,

vraten de eitjes toen al lemaal op.
Hij  werd toen woedend en smeet kordaat
het mooie bakje uit het raam  op  straat.

Een dikke diender belde toen aan.
Meneer! Dit grapje komt u duur te staan.

Gij  smeet uw aquarium op  mijn kop,
dat kost je zeker vijftig  pop.

Zo is hij  dan door die narigheid
zijn bak met vissen en centen kwijt.

Ik raad u daarom allen: blijf steeds bedaard.
Kalmte brengt redding, ’t geen nooit verjaard.

J. Nederberg, Uit “Ons Natuurgenot” 1975
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Met dit 75ste jaar jubileumnummer willen we ook heel graag onze 
geweldige adverteerders eens goed in het zonnetje ze�en. Want zonder 
hun bijdrage zou het heel moeilijk zijn om maandelijks een blad uit te 
brengen en voor nu dit speciale jubileumnummer. 

Dank jullie allemaal heel hartelijk 
voor jullie jarenlange steun aan 

onze vereniging. 

Ons Natuurgenot Gouda



Bij de start communiceerde  
O.N.G. met zijn leden d.m.v. 
het blad  “Aqua-Terra”van de 
heer Deu�. Pas in 1953 

kwam er voor ’t 
eerst een eigen 
maandblad van 
O.N.G.  uit.

 De redactie 
bestond uit de 
heren Jaspers, 
Breedeve ld , 

Van Zurken en Hol. Het blaadje 
bestond uit 4 bladzijden met  1 
adverteerder :
“De Siervis” van
de heer H. Spruit. 

In dit  nummer 
stond ook een 
opmerkeli jk 
bericht,
namelijk 
dat O.N.G. voor zijn leden het 
alleenrecht kreeg om in de 
gemeente Gouda levend visvoer 
te vangen (voor eigen gebruik). 
Voor 10 cent administratiekosten 
kreeg O.N.G.   deze vergunning.
Ook hebben we nog beelden van 

het kerstnummer 
uit 1956 en de 
maandnummers 
uit de 60-er jaren. 
In 1973 lezen we 
dat de redactie 
bestaat uit 
de heren 

Zuilichem, v.d. Poorten 
en de Weger. Op dat moment 
is de O.N.G. de 7e vereniging 

qua groo�e van het land. Voor 
het 40-jarige jubileum werd er 
een groot jubileumnummer van 
het maandblad gemaakt onder 
leiding van de heer de Weger

met een prachtig artikel van 
de heer Tak over het ontstaan 
van de vereniging, waar we 
voor nu heel wat feiten uit 
hebben kunnen halen. Maar 
ook prachtige verhalen over de 
oudste aquariums, toendertijd 
gangbare vissen, vlinders en 
reptielen. Alles uitgebeeld met 
tekeningen. Het voorwoord was 
geschreven door de toenmalige 
burgemeester Van Hofwegen. In 
1984 neemt Leen Bezem samen 
met zijn vrouw Ina de redactie 
over. In 2004 krijgen Leen en 
Ina Bezem zeer welverdiend de  
J. Nederbergbokaal omdat ze 
ruim 20 jaar op een fantastische 
manier de redactie van het 
O.N.G.  blad hebben verzorgd. 
Pas in 2008 geven Leen en Ina 
Bezem aan na 25 jaar! te willen 
stoppen met de redactie van het 
maandblad. Er wordt waardig 
afscheid van ze genomen met 
een zeer verdiend dankwoord 

en een mooie orchidee voor Ina.  
Vanaf het januarinummer 2009 
heeft Margie van der Heijden 
de redactie overgenomen. Een 
goede gelegenheid om het 
blad weer in een nieuw jasje 
te stoppen en vanaf die datum 
wordt het ook uitgevoerd met 
diverse kleurenpagina’s. 

Nu in 2010 mag deze redactie het 
jubileumnummer maken, dit keer 
over de afgelopen 75 jaar. Dankzij 
de eerdere jubileumnummers 
en het geweldig bijhouden 
van alle feiten en foto’s door 
Leen Bezem en de beelden uit 
het Gemeente-archief, kon ik 
pu�en uit een boel gegevens. 
Ik hoop  dat ook dit nummer 
weer een bewaarnummer wordt 
voor alle leden en wellicht 
andere aquariumlie�ebbers 
een goed beeld geeft wat de 
aquariumvereniging O.N.G. in 
die 75 jaar allemaal gedaan en 
meegemaakt heeft maar vooral 
hoe leuk het is om je aan te 
sluiten bij onze vereniging.

Margie van der Heijden
redactie 

“Ons Natuurgenot Gouda”
Het ledenblad
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