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Bezoek aan Gouda. 
Om 9.19 uur namen wij met 8 dames de trein naar Gouda. Dit was geen rechtstreekse verbinding 

dus moesten we zowel in Bergen op Zoom als in Rotterdam een overstap maken.  

Truus had alles weer prima uitgewerkt, met haar kun je niet verdwalen. 

In Gouda aangekomen uiteraard eerst geland voor de koffie. Daarna de stad in naar Museum Gouda. 

Daar was momenteel de tijdelijke expositie “Met Andere Ogen”.  

De vraag is niet waar je naar kijkt, maar wat je ziet. 
(Henry David Thoreau, Amerikaanse 19e-eeuwse schrijver).  

 

We zien elke dag ontelbaar veel beelden voorbijkomen. Zelden lukt het ons om écht te kijken. Dat is 

ook het geval als we een museum bezoeken. Wist je dat een bezoeker gemiddeld minder dan 30 

seconden naar een kunstwerk kijkt? We zien dus heel veel, maar vluchtig. En dat is eigenlijk zonde. 

Want hoe langer en aandachtiger je naar kunst kijkt, hoe meer er te ontdekken valt. 

Deze tentoonstelling draait om aandachtig kijken. We onderwerpen kunstwerken uit de collectie van 

Museum Gouda aan allerlei blikken. Waar wordt jouw blik door beïnvloed? En wat gebeurt er als je 

eens door de ogen van iemand anders kijkt? 

Naast de objecten (schilderijen, tekeningen en een vaas) kon je met een audio aanklikken op 

personen die vertelden wat zij in het kunstwerk zagen. Interessant om zoveel verschillende 

meningen te horen.  

Daarnaast was er een tentoonstelling van diverse Goudse keramisten.  

Via de beeldige middeleeuwse straatjes gingen we naar de  

imposante Sint Janskerk.  
De grote brand van 1552 verwoest een groot deel van de middeleeuwse Sint-Jan. Kort na de ramp 

geven de bestuurders opdracht voor de bouw van de meest opzienbarende kerk van Holland. Met 123 

meter is het ook nog de langste kerk van Nederland 

DE 72 GOUDSE GLAZEN ZIJN WERELDBEROEMD 
Wie de Sint-Jan inloopt valt stil bij het zien van de majestueuze ruimte met de 72 wereldberoemde 

gebrandschilderde ramen. Die beleving wordt alleen maar sterker, wanneer je het wonderlijke licht 

door de ‘Hollandse Meesters’ ziet binnenvallen. Het is het begin van een indrukwekkende 

ontdekkingstocht langs Bijbelse en historische taferelen vol menselijke emoties.  

Echt…je kijk je ogen uit. 

Deze ramen zijn in het begin van de oorlog in delen veilig opgeborgen in kisten bij o.a. boerderijen in 

de omtrek en 

ondergrondse ruimten her en der. In 1948  weer in elkaar en op hun plaats gezet tot grote blijdschap 

van de bevolking.  

Maar van al dat die indrukken waren we wel erg moe geworden, dus….op zoek naar een betaalbare 

eetgelegenheid. Dat werd het Griekse restaurant Rhodos. De eigenaar was blij weer Zeeuws te horen 

omdat hij en wat van zijn werknemers ook in Goes en aan de kust hadden gewerkt.  

Heerlijk gegeten met een snelle bediening. Voldaan begonnen we aan onze wandeling terug naar het 

station. Hoewel de straten steeds nat waren hebben wij wonder boven wonder geen regen gehad.  

Dit uitje heeft ons allemaal erg goed gedaan.  

Lia Vriens.  


