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Laat je verrassen door de rol van Gouda als 
achterwacht van de Oude Hollandse Waterlinie. 

Polders rondom Gouda worden onder water gezet. De Fransen 
staan in 1672 voor de deur. De hoop van de Gouwenaren is
 gevestigd op Willem III. De stadspoorten gaan voor hem open! 

Wist je dat er in Gouda: 
● nog veel te zien is van de Oude Hollandse Waterlinie
● Van Beverningh en Pain-et-Vin begraven liggen in de Sint Jan
● Waterlinie audiotours en andere routes zijn
● in 2022 feest wordt gevierd ‘Gouda 750 stadsrechten’ en 

‘350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’? 

Loop jíj in een prachtig kostuum over de 
catwalk of ben je publiek? Het kan allebei. 

Het prachtige centrum van Gouda gaat op Zotte 
Zaterdag terug naar de tijd van de boekdrukkunst, 
kaarsen en stadsomroepers. 
Yvonne Metaal presenteert welke kleding door 
de eeuwen heen werd gedragen. Het accent ligt 
tijdens deze bijzondere dag op de periode 1450 
tot 1700, een tijdvak waarin Erasmus en de Oude 
Hollandse Waterlinie een belangrijke rol speelden 
in de Goudse geschiedenis. 

• Start 13.30 en 14.45 uur in de 
Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 

• Gratis entree 
• Aanmelden is niet nodig 
• www.zottezaterdag.nl  

Historische 
modeshow
op Zotte Zaterdag in Agnietenkapel 

20 okt.

Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie Bunkers, kastelen, landgoederen, boer derijen, molens, vesting steden en trekvaarten 
zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het  prettig wonen, 
werken en recreëren is. De provincie maakt het - samen met  anderen - mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, 
ervan te  genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.
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Stichting 
Jac. Bezemer

• Meer weten? Neem dan contact op met: 
 Lyanne de Laat, 06-30013037, l.delaat@ohwl.nl of
 Anita van der Vliet, 06-46442040, info@streekadvies.nl 
• of kijk op: www. historischplatformgouda.nl, 

www. struinenenvorsen.nl, www.oudehollandsewaterlinie.nl
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De Oude Hollandse Waterlinie een suf 
onderwerp? Echt niet! 

Kom langs en ontdek zelf in deze reizende tentoon-
stelling het spannende verhaal achter de Waterlinie. 
Blikvanger is het ‘levend’ schilderij. Druk op de 
knop en hoor de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV 
vertellen over de meerdere liefdes in zijn leven, 
zijn bijzondere eetgewoontes en waarom hij in de 
Gouden Eeuw zo nodig Nederland moest binnen-
vallen. Bij deze expositie zijn ook objecten en een 
collectie boeken over dit onderwerp te bekijken.

Gouda was in rampjaar 1672 een vooraan-
staande partner van stadhouder Willem III. 

Dankzij haar strategische ligging aan de Hollandse 
IJssel en de Gouwe speelde de stad een belangrijke rol 
als achterwacht van het onder water gezette polder-
land van de Oude Hollandse Waterlinie. In Gouda 
herinneren meerdere locaties nog aan personen en
gebeurtenissen in het rampjaar. Tijdens de wandeling 
vertelt de gids bijvoorbeeld over de schutterij, de 
boerenopstand, water en sluizen en een beroemde 
Gouwenaar: topdiplomaat Van Beverningh.

Onrust aan de Gouwe in 1672; de rol van 
de burgerbeweging

In 2018 is ‘Opstand’ het thema van de jaarlijkse 
Maand van de Geschiedenis. In dat verband schetst 
historicus Wout Troost de situatie in Gouda in 1672. 
Het stadsbestuur startte in de zomer van dat jaar een 
charmeoffensief tegenover Willem III. De burgers in 
Gouda kwamen echter in opstand tegen datzelfde 
bestuur. Waarom gijzelden boeren het stadsbestuur, 
plunderden burgers het stadhuis van burgemeester 
Cincq en werden de gebroeders De Witt vermoord? 

• 10 oktober - 17 november 2018 
• Foyer Cultuurhuis Garenspinnerij, 

Turfsingel 34 A, tijdens openingstijden 
• Gratis entree
• www.biebonderwater.nl 

• Start 14.00 uur bij de Waag, Markt 35
• Afsluiting ca. 16.00 uur bij de expositie 

‘Garenspinnerij onder water’ in foyer 
Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34 A 

• Deelname gratis. Echter aanmelden is wel nodig, via 
goudsegidsengilde.nl/reservering of info@goudsegidsengilde.nl 

• Aanvang 20.00 uur 
• Gebouw Concordia, Westhaven 27
• Gratis entree 
• Aanmelden is niet nodig 
• www.diegoude.nl 

10 okt.- 
17 nov. 

Expo: Garenspinnerij 
onder water
in Cultuurhuis Garenspinnerij 

Vestingwandeling 
Gouda
door het Goudse Gidsen Gilde 

Lezing 
Onrust in 1672
bij historische vereniging Die Goude 

13 okt. 15 okt.


