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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: Excursie naar Gouda  

Wanneer: Op zaterdag 26 mei 2018 

Locatie: Diverse opstapplaatsen  

 

Geachte dames en heren,  

 

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan onze voorjaarsexcursie op 

zaterdag 26 mei naar Gouda. In de prachtige Gouda bezoeken wij in de ochtend onder 

leiding van het Goudse Gidsen Gilde het historische centrum van de stad en in de middaguren 

de Sint Janskerk, met 123 meter de langste kerk van Nederland; daar zullen wij de 

wereldberoemde Goudse glazen bewonderen.  

 

 

Ter nadere informatie het volgende: 

 

Geschiedenis Gouda 

Rond het jaar 1000 was het gebied waar nu Gouda ligt drassig en bedekt met een moerasbos, 

met daarin kleine riviertjes, zoals de Gouwe. In de 11e en 12e eeuw begon men met het 

ontginnen van veen ten oosten en westen van de stad en langs de oevers van de Gouwe. In 

1143 werd de naam Gouda voor het eerst vermeld in een oorkonde van de graaf van Holland. 

In de 13e eeuw werd het riviertje de Gouwe door een kanaal verbonden met de Oude Rijn en 

de monding in de Hollandse IJssel werd uitgebreid tot een haven. Aan de rand van de stad 

verrees in de 14e eeuw het kasteel van Gouda, dat de haven moest beschermen. Door deze 

ontwikkelingen ontstond een vaarroute, die werd gebruikt voor handel 

tussen Vlaanderen en Frankrijk met Holland en het Oostzeegebied. In 1272 verleende Graaf 

Floris V stadsrechten aan Gouda, dat inmiddels een belangrijke plaats geworden was. 

In 1361 en 1438 richtten stadsbranden grote schade aan in de stad. Zo zouden bij 

de stadsbrand van 1438 slechts vier huizen gespaard zijn gebleven. Na de verovering van 

Gouda door de Geuzen op 21 juni 1572 werd het kasteel van Gouda in 1577 gesloopt, om het 

zo niet in handen te laten vallen van de Spanjaarden bij een eventuele herovering. Het is 

echter maar de vraag of dit de daadwerkelijke reden van de afbraak was, of dat de Goudse 

bevolking de oorlog aangreep om zich van het  

kasteel en zijn eigenaar te verlossen. De definitieve afbraak van het kasteel werd pas in 1808 

voltooid, toen de Chartertoren werd gesloopt. Nog voordat het kasteel volledig was gesloopt, 

verrees ter hoogte van de vroegere binnenplaats op de fundering van het kasteel een molen. 

Nadat deze molen in 1831 was afgebrand, werd deze een jaar later vervangen door de molen 't 

Slot, die nog altijd overeind staat. 

LGOG Kring Weert 

Dhr. P. Lammeretz 

Secretaris 
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In het laatste kwart van de 16e eeuw had 

Gouda ernstige economische problemen. In 

de eerste helft van de 17e eeuw krabbelde de 

stad weer op en tussen 1665 en 1672 kende 

de stad zelfs een tijd van grote vooruitgang 

en bloei. Toen in het rampjaar 1672 echter 

de Hollandse Oorlog uitbrak kende de stad 

opnieuw een economische terugval. Hoewel 

de economie na 1700 nog eenmaal 

opveerde, zou de terugval uiteindelijk tot ver 

in de 19e eeuw duren. In 1673 werd Gouda 

voor de vierde en ergste maal getroffen door 

de pest. De epidemie kostte 2.995 mensen 

het leven, ongeveer 20% van de  

                      Stadhuis (foto Frans Caris) 

bevolking. Bovendien kreeg Gouda te maken met opstandige boeren uit de omgeving, die in 

juni 1672 het stadhuis 24 uur lang bezetten. 

In de 19e eeuw werden de stadsmuren van Gouda gesloopt; de laatste stadspoort werd in 1854 

afgebroken. In deze periode had Gouda ook te maken met cholera-epidemieën, de eerste 

uitbraak was in 1832 een feit. Onder andere dankzij het aanleggen van een riolering en 

een waterleidingnet wist men de ziekte aan het eind van de 19e eeuw terug te dringen. Rond 

diezelfde tijd begon Gouda ook eindelijk te profiteren van het betere economische klimaat. 

Bedrijven als de Stearine Kaarsenfabriek en de Goudsche Machinale Garenspinnerij hadden 

hierin een belangrijk aandeel. In 1855 werd het station Gouda in gebruik genomen aan de 

nieuwe spoorlijn Utrecht - Rotterdam. Vijftien jaar later volgde ook de spoorverbinding met 

Den Haag. In het begin van de 20e eeuw, begon de stad met uitbreiden buiten de singels. De 

wijken Korte Akkeren, Kort Haarlem en Kadebuurt werden in de eerste helft van deze eeuw 

gebouwd. 

In de Tweede Wereldoorlog was Gouda door zijn strategische ligging aan water-, auto- en 

spoorwegen een doelwit van bombardementen door de geallieerden. In 1944 werd het station 

getroffen tijdens zo'n bombardement, dat bedoeld was om de spoorweg te vernietigen die Den 

Haag en Rotterdam verbindt met Utrecht. In het totaal vielen er bij de bombardementen in 

Gouda 45 doden. Van de Goudse Joden werden er 328 vermoord tijdens de bezetting, slechts 

40 overleefden de Holocaust. 

Na de bezetting breidde Gouda zich verder uit en werden de 

wijken Oosterwei, Bloemendaal en Goverwelle gerealiseerd. In 1940 werd met de demping 

van de Nieuwehaven een begin gemaakt met het dichten van de grachten in de binnenstad. Na 

de Tweede Wereldoorlog werden ook de Raam, het Nonnenwater, de Naaierstraat en de 

Achter de Vismarkt gedempt. Mede door de protesten vanuit de burgerij en de veranderde 

inzichten bij stedenbouwkundigen werd echter niet verdergegaan met het dempen van de 

historisch waardevolle stadsgrachten. In 1977 verdween de wekelijkse varkensmarkt, de 

grootste in Nederland, uit de stad. De wekelijkse kaasmarkt op donderdag bleef alleen als 

toeristisch fenomeen gehandhaafd. Het huidige hoofdstation is gebouwd in 1984, maar het 

gebied rond het station, de Spoorzone, wordt anno 2015 onder handen genomen. Tevens 

breidt de stad na de realisering van Goverwelle in de jaren 80 en 90 weer uit met de 

wijk Westergouwe. 

 

Goudse Glazen  

De Goudse glazen zijn de gebrandschilderde glas-in-loodramen van de St.-Janskerk in Gouda. 

De ramen dateren uit de 16e eeuw en zijn vervaardigd door beroemde glasschilders uit die 

tijd, zoals de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth.   



LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht – T. 043-321.25.86 - E. info@lgog.nl - W. 

www.lgog.nl    

De kerk bevat in totaal 72 ramen van 

diverse afmetingen, waaronder 3 

moderne ramen. Het totale oppervlak 

van de ramen is 1755 m². 

De Sint Janskerk in Gouda bevat 

ongeveer 50% van al het zestiende-

eeuws glas dat in Nederland 

aanwezig is. De gebrandschilderde 

ramen overleefden onder andere 

de Beeldenstorm van 1566. 

De ramen zijn niet alleen van belang 

vanwege hun hoge kwaliteit en 

schoonheid, maar ook omdat vrijwel 

alle originele ontwerpen, de  

De onthoofding van Johannes, fragment (foto Frans Caris) 

zogeheten cartons bewaard zijn gebleven. Het kerkbestuur vroeg na voltooiing van een raam 

de glasschilders hun ontwerptekeningen in te leveren. Crabeth kreeg in ruil daarvoor nieuw 

papier, anderen ontvingen een geldbedrag. 

Deze cartons zijn met houtskool of krijt getekend op papier, op ware grootte en zijn tot 22 m 

hoog. Het is niet bekend hoe de ontwerpen op het glas zijn overgebracht, wellicht via een 

tussenstadium dat in kleine stukken is gesneden en verloren is gegaan. De cartons zijn van tijd 

tot tijd gebruikt om kapotte delen te herstellen. 

De tekeningen zijn in de kerkkluis opgeborgen. In totaal gaat het om twee kilometer 

tekeningenarchief, opgeslagen in stalen rollen. 

                                                                                                   

Overzicht van het programma: 

 

07.45 uur: Vertrek in Thorn vanaf parkeerplaats bij sportpark Ter Koel,                   

Ittervoortseweg 51  

07.55 uur: Vertrek in Ell vanaf de parochiekerk aan de Niesstraat. (Auto’s 

kunnen geparkeerd worden op het tegenover de kerk gelegen 

Scheijmansplein) 

08.10 uur: Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 

(Kampershoek)  

10.00 uur: Aankomst Gouda, Klein Amerika; wij lopen naar Banketbakkerij 

van de Berg 

10.15 uur                   Koffie met gebak                                          

11.00 uur:                  Stadswandeling met het Goudse Gidsen Gilde: een rondleiding met 

ervaren gidsen door het historische centrum van Gouda  

12.30 uur:                  Uitgebreide lunchtafel in Restaurant Kruim                                             

14.00 uur                   Bezoek aan de St- Janskerk met uitleg over de beroemde Goudse 

Glazen door ervaren gidsen 
15.15 uur                   “Voor elck wat wils”  

                                   U kunt nu op eigen initiatief een bezoek brengen aan een van de 

volgende musea:  

                                   - Museum Gouda, Achter de Kerk 14, met nu een bijzondere expositie 

van Pieter Pourbus en van de befaamde fijnschilder Henk Helmantel 

of  

                                   - Kaasmuseum De Goudse waag, Markt 35 of 

                                   - Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30.  
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Maar u kunt natuurlijk ook de stad verder verkennen of gewoon neerstrijken op een van de 

vele terrassen die de stad rijk is.     

16.45 uur:  Vertrek vanuit Gouda vanaf parkeerplaats Klein Amerika 

18.35 uur:  Aankomst in Weert  

18.50 uur:                  Aankomst in Ell. 

19.00 uur:                  Aankomst in Thorn 

 

 
Deelnamekosten en aanmelding voor deelname 

Deelnemers die lid zijn van de GHK Het Land van Thorn of LGOG Kring Weert betalen een 

bedrag van € 55.00, niet-leden betalen € 60.00. Dat bedrag geldt voor deelnemers zonder 

museumjaarkaart. Leden van de GHKT en van LGOG Kring Weert mét een 

museumjaarkaart betalen € 49,--, niet leden met een MJK betalen € 54,-- 

 

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie met gebak bij 

aankomst, de  stadswandeling met gidsen, de uitgebreide lunchtafel in restaurant Kruim, 

de entree van de St-Janskerk met gidsen die de uitleg over de Goudse Glazen verzorgen + 

een fooi voor de buschauffeur. 

 

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de 

penningmeester van de G.H.K. “Het Land van Thorn” Leo Peeters, Houtmortelsstraat 7, 6017 

CM Thorn, tel. 06-53399512 of,  bij voorkeur, via e-mailadres: ljg.peeters@kpnmail.nl.   

De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig voldaan te 

worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 01510 19 266 ten name van 

Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, onder vermelding van 1) het aantal 

personen 2) ‘’ Gouda’’, 3) uw opstapplaats 4) het aantal museumjaarkaarten. 

 

U kunt hier ook eventuele dieetwensen kenbaar maken. 

                                                                                                                                                

Vol = vol. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de te 

verwachten grote belangstelling voor deze excursie is aanmelding per ommegaande zeer aan 

te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval vóór woensdag 9 mei 

a.s. 

 

Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van 

deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient 

degene die niet kan deelnemen zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de 

deelnemersbijdrage is niet van toepassing. 

 

Deze excursie is voorbereid door Hub aan den Boom, Frans Caris en Leo Peeters, 

bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”.  

 

Wij wensen u voor 26 mei alvast een mooie excursie toe.  

Vergeet uw museumjaarkaart niet. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het bestuur van de Geschied- en  Namens Kring Weert van het Koninklijk  

Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, L.G.O.G., 

Jan Custers, voorzitter    Peter Korten, voorzitter  


