
In coronatijd ontdekten we Nederland opnieuw. 
Mocht u Gouda zijn vergeten, zet de stad dan snel op 
uw must-see-lijstje. In de trein ernaartoe, vanuit 
Utrecht, begint het al. Weilanden, molens, knotwil-
gen, rijen slootjes met felgeel koolzaad erlangs, broe-
dende ganzen en eenden, koeien en lammeren in het 
gras en ineens ligt daar Gouda. “De beroemde Goudse 
kaas wordt niet in Gouda gemaakt, maar op de boer-
derijen in het groene ommeland,” zal iemand mij 
later vertellen. Boeren uit dorpen als Stolwijk en 
Berg ambacht brachten hun kazen naar Gouda, waar 
ze gewogen en verhandeld werden. 
In de mooie Goudse Waag uit 1668 zijn nu het Kaas- 
en Ambachtenmuseum en de VVV gevestigd – beide 
drukbezocht, met Nederlandse maar ook Amerikaan-
se, Franse en Duitse toeristen. Mocht u zich nog niet 
bewust zijn van de wereldfaam van Gouda, dan wordt 
die ter plekke wel duidelijk. Best iets om trots op te 
zijn, ook al kom je zelf niet uit de stad. Tegelijk ligt   

Z O V E E L  M E E R  D A N  K A A S  E N  S T R O O P W A F E L S
GoudaGauw naar

112

Historische gevelpandjes,   
een schitterend stadhuis, 
nostalgische boten en ander 
industrieel erfgoed. Dat vind 
je in Gouda, een van de 
machtigste en rijkste steden 
van Holland in de late 
 middeleeuwen. De stad viert 
dit jaar 750 jaar stadsrechten 
en heeft veel meer te bieden 
dan kaas en stroopwafels. 
T E K S T  E N  B E E L D :  L O U Ë L  D E  J O N G

Kijk voor een 
  lezersaanbieding 

op p. 128

750
JAAR

Het mooie, vijftiende-
eeuwse stadhuis op de 
Markt wordt nu vooral 

gebruikt als trouwlocatie



misschien het beeld op de loer van te veel folklore en 
toerisme,  maar dat verdwijnt direct op de eerste wan-
deling van mijn hotel naar de Markt.
Deze gaat langs statige grachtenpanden aan de Hoge 
Gouwe, iets scheefgezakte gevelhuizen (vanwege de 
veengrond) met bruggetjes naar de voordeur en ver-
borgen steegjes. Wat een stilte en schoonheid! Soms  
is alleen het geluid van wapperende rood-witte vlag-
getjes hoorbaar. Gouda viert momenteel 750 jaar 
stadsrechten. 

Feest, kerkzolder & beroemde ramen
Koning Willem-Alexander opende in april het feest-
jaar Gouda750 en dat is uitzonderlijk. Het thema ‘Geef 
Gouda door’ gaf de doorslag. “Dat betekent namelijk 
ook ‘geef verdraagzaamheid door’, want tolerant was 
men in deze stad al in de late middeleeuwen. Gouda 
was de kraamkamer van de vrijheid,” zegt Marien 
Brand, een van de organisatoren. Erasmus (theoloog, 
humanist en invloedrijk denker in die tijd) bracht hier 
een deel van zijn jeugd door en woonde in een kloos-
ter vlakbij de stad. ‘Het geweten is vrij; heers niet over 
een ander’, is een van zijn uitspraken. Ook het stads-

bestuur was niet zo streng-calvinistisch als dat van 
de meeste andere steden. Zo werden tijdens de Beel-
denstorm in 1566 de deuren van de Sint-Janskerk  
op slot gedraaid, waardoor katholieke schilderingen  
en altaarstukken bewaard bleven. Daaronder ook de  
72 gebrandschilderde glas-in-loodramen, soms wel 
twintig meter hoog, met Bijbelse en historische ver-
tellingen. Ze worden beschouwd als een hoogtepunt 
van de Europese glasschilderkunst en zijn voor lief-
hebbers een reden om naar Gouda af te reizen. 
Indrukwekkend zijn ze, en ze geven de kerk een war-
me, kleurrijke gloed. Neem de tijd en u ziet invloed-
rijke figuren afgebeeld zoals Margaretha van Parma 
(foto rechts), landvoogdes van de Nederlanden, en 
haar halfbroer Filips II van Spanje – een gebrand-
schilderd raam dat een tijdje werd uitgeleend aan het 
Rijks museum. Ging er overigens in de eeuwen erna 
een stuk glas-in-lood kapot door storm, dan werden 
alle scherven bijeengezocht en bewaard. Dat is nog 
zo. Netjes gerangschikt staan ze in een lage kast op de 
kerkzolder. Ook liggen daar allerlei houten ornamen-
ten ter restauratie. Dit is dan ook de werkplaats van 
de conservator én het domein van de organist. 
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Links: Voor de tentoonstelling Beleef het Wonder van Gouda is 
de Sint-Janskerk eenmalig teruggebracht naar de zestiende-
eeuwse katholieke staat
Rechts: Ornamenten liggen te wachten om gerestaureerd te 
worden op de kerkzolder

De metershoge 
glas-in-lood-
ramen geven  
de Sint-Janskerk 
een warme,  
kleurrijke gloed. 
Indrukwekkend  
zijn ze



Museumhaven Gouda 

Het terras van museumcafé 
Museum Gouda

Louël ontdekt hoe het is 
een koe te melken op de 

Gouda Cheese Experience

Kaasmeisjes op de Kaasmarkt

Gevelpandjes 
in de Raambuurt 

De tuin van Museum Gouda

 
Het is echt een bijzonder kijkje achter de schermen: 
de klim naar boven (heel goed te doen overigens), 
naar de kerkzolder en het dak, kun je alleen tijdens 
dit eeuwfeest maken. Boven is er een weids uitzicht 
over de stad met daarachter polders en in de verte Den 
Haag en Rotterdam. Daartussen glinsteren allerlei 
waterwegen in de zon. 

Museumhaven, loodsen & pakhuizen
Gouda ontstond op de plek waar de Gouwe en de Hol
landse IJssel elkaar ontmoeten. Eeuwenlang was  
de stad een binnenvaartknooppunt, boten die van 
Amsterdam naar het zuiden en Vlaanderen wilden, 
moesten altijd door de sluizen van Gouda. En dat 
bracht welvaart en bedrijvigheid met zich mee. Zo 
werd het een stad van ambachten, met als bekendste 
industrieën kaarsen, kaas, bier, siroopwafels, kera
miek en kleipijpen. Overal duikt die ambachtssfeer 
op. In de oude gevelstenen bijvoorbeeld, die vaak 
beroepen uitbeelden, maar vooral in de Museum
haven. Nostalgische klippers, tjalken en aken met 
hoge masten liggen hier permanent langs de kade. 
Mooi wandelen is het bij het water, langs de Malle
gatsluis, oude handelshuizen, loodsen, pakhuizen, 
werkplaatsen en Molen de Roode Leeuw. En toepas
selijk: in de Zeepfabriek is de popup tentoonstelling 
Expo Gouda Maakt te zien, over de Goudse maak
industrie vanaf ca. 1850 tot nu, met ook een kijkje naar 
de toekomst. 

➊ HOFJE VAN JONGKIND 
 In dit sfeervolle pandje is het 
goed ontbijten en lunchen. 
Pannenkoeken (eigen recept 
van desembeslag) en high tea 
zijn de specialiteiten. In de 
serre/binnenplaats zijn nog 
de deurposten te zien van het 
Hofje van Barmhartigheid uit 
1702. Heerlijke, zelf gebrande 
koffie! Zeugstraat 28. 
Hofjevanjongkind.nl

3x eten ➋ DE K L EI S CHUUR  
Eigentijds en sfeervol restau-
rant aan het water, in een 
gerenoveerde kleischuur 
(vlakbij de Museumhaven). 
Gerechten worden bereid met 
biologische en regionale 
ingrediënten van het seizoen. 
Vest 2. Dekleischuur.nl

➌ L F GOUDA 
In de vroegere Gemeentelijk 
Lichtfabriek, waar de stroom-
voorziening voor Gouda en 
omgeving werd geregeld, is 
het nu heerlijk eten. Prachtig 
industriële inrichting en door 
feestlichtjes en planten ook 
nog reuzegezellig. Hoge 
Gouwe 189. Lfgouda.nl

Handjeklap & Goudse Straatjes
Via de Raambuurt met smalle straten (kijk vooral 
omhoog naar de mooie gevels en mis de Peperstraat 
en Westhaven niet) sta je zo weer op de Markt. Daar is 
het elke donderdagochtend (april t/m 15 september 
dit jaar) een enorme bedrijvigheid dankzij de kaas
markt. Het plein verandert in een drukke handels
plaats, compleet met paard en wagen en ouderwets 
handjeklap van kaasboeren. Verder zijn er rietvlech
ters, glasblazers, kaarsmakers, kaasmeisjes en ja: 
veel toeristen. En toch is dit allemaal erg leuk eens te 
zien. Zeker als het mooi weer is en de zon op de rood
witte luiken van het prachtige stadhuis schijnt. Deze 
eyecatcher in laatgotische stijl is niet voor niets nage
bouwd in een Japans themapark. 

Overal duikt die 
ambachtssfeer op.  

In de oude gevelstenen,  
die vaak beroepen  

uitbeelden, maar vooral 
in de Museumhaven



De binnenstad is lekker compact, alles ligt op loop
afstand. In de ‘Goudse Straatjes’, de middeleeuwse 
straatjes rond de Markt, zijn veel kleine winkels, cafés 
en restaurants. Op een van de zwartwit foto’s in Berg’s 
Bakery is te zien hoe opa Arie in de Tweede Wereldoor
log het brood rondbracht op een fiets met houten ban
den. In deze bakkerij worden al meer dan honderd jaar 
de echte Goudse Siroopwafels gebakken, ook geven ze 
er korte workshops. Mike van den Berg, zesde genera
tie koekenbakkers: “De eerste stroopwafels werden uit 
armoede geboren. Van oude kruimels en deegresten 
maakte men koek en deed daar een dikke klodder 
stroop tussen. Zo hadden de mensen iets zoets. Via de 
achterdeur werden ze verkocht. Maar later werden dit 
familierecepten en smaakten ze beter. Ook wij hebben 
een familierecept in de kluis. Tweeënhalfduizend 
wafels per uur draaien we. Acht uur per dag, vijf dagen 
per week. De meeste worden in de winkel verkocht.”

Cartons uit de kluis & biechten
Nog even terug naar de gebrandschilderde ramen, 
want in Museum Gouda zijn de ontwerptekeningen 
hiervan te zien. Zeer uitzonderlijk is het dat deze  
cartons bewaard zijn gebleven: papier was in de zes
tiende eeuw ontzettend duur en werd meestal her
gebruikt. Maar de Goudse kerkmeesters bewaarden  
de schetsen en legden ze in de kluis, in het donker.  
En daar zijn ze altijd blijven liggen. Maar liefst  
1,7 kilo meter aan tekeningen op dik papier, slechts  
spaarzaam mogen ze worden blootgesteld aan licht. 
Gedetailleerde kunstwerken zijn het, en imposant 
door hun grootte en het bijzondere verhaal erachter. 
Ze zijn te zien dankzij Beleef het Wonder van Gouda 
(Beleefhetwondervangouda.nl), een tweeluik in de 
SintJanskerk (die u nu dus ook kunt beklimmen) en 
het ernaast gelegen Museum Gouda. Voor de tentoon
stelling is de protestantse SintJanskerk eenmalig 
teruggebracht naar de zestiendeeeuwse katholieke 
staat, met altaarstukken, een audiotour met verhalen 
over de reuring destijds en zelfs een modern biecht
meubel. En zo beland je bijna letterlijk in de tijd die 
Gouda zo beroemd en uniek maakte. ■

Beleef Gouda op Grote Hoogte: Sintjan.com/klim
Lees alles over de speciale festiviteiten rond Gouda750 
(t/m september 2022) op Gouda750.nl

DROMEN VAN GROEN  
Een urban jungle, zo kun je 
deze winkel omschrijven. Met 
zoveel mogelijk producten 
van lokale ondernemers, 
zowel de planten als ambach-
telijke potten en accessoires. 
In de mooie ruimte achterin 
worden allerlei groene work-
shops gegeven. Zeugstraat 8. 
Dromenvangroen.nl

K ARAKTER  
Conceptstore met goede 
smaak en een duurzame mis-
sie. Mooie fair fashion, van 
sneakers en schoenen tot 
 jurken, blouses en jeans. 
Lange Groenendaal 49. 

SPA GOUDA  
Gevestigd in een oud badhuis 
uit 1922, gebouwd in de stijl 
van de Amsterdamse School, 
is dit een oase van rust in het 
centrum. Je kunt hier terecht 
voor o.a. massages, hamam, 
gezichtsbehandelingen en 
sauna. Wel reserveren! Lange 
Groenendaal 79. Spagouda.nl

➊ STADSWANDELINGEN 
Op pad in historisch Gouda 
(3,5 km) is een boekje waarin 
stadsgidsen van het Goudse 
Gidsen Gilde hun favoriete 
plek hebben beschreven. Of 
doe de 25 Steegjeswandeling 
en leer over allerlei (verbor-
gen) steegjes.

➋ FIETSEN DOOR MOOIE POLDERS
De KoeKaasroute door de 
Krimpenerwaard is een fiets-
route langs kaasboerderijen 
waar de beroemde Goudse 
kaas wordt gemaakt. De één 
een geoliede machine, de 
ander klein en eenvoudig. 
Zuidhollandslandschap.nl/
routes/koekaasroute

➌ VAREN MET REEDERIJ DE IJSEL
Vanaf het water ziet de wereld 
er anders uit, zeker ook 
Gouda. Met de grachtentocht 
vaart u door de monumentale 
binnenstad met een schipper 
die werkelijk alles weet. 
Reederijdeijsel.nl

Info, boekjes en boottickets: 
VVV Gouda, Markt 35, 
Welkomingouda.nl

➍ GOUDA CHEESE EXPERIENCE  
Hier komt u  alles te weten 
over kaasmaken. Heel inter-
actief met veel zien, doen en 
weetjes (u kunt zelfs een 
koeienstal en kuilgras ruiken 
en een koe melken). 
Agnietenstraat 21. Gouda
cheeseexperience.com

4x doen Winkels & ontspannen
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‘De eerste stroopwafels  
werden uit armoede geboren’

Zeer uitzonderlijk 
is het dat deze 
‘cartons’ bewaard 
zijn gebleven: 
papier was in de 
zestiende eeuw 
ontzettend duur 
en werd meestal 
hergebruikt 


