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Oudewater
Jacobus Arminius
Jacobus Arminius, geboren in 
Oudewater, was hoogleraar 
theologie. Zijn revolutionaire visie 
op de vrije wil ontketende tussen 
1608 en 1618 bijna een landelijke 
burgeroorlog. 

Schoonhoven
Olivier van Noort
Olivier van Noort was de eerste 
Nederlander die rond de wereld 
voer. Na zijn ontdekkingsreis was 
hij van 1620 tot 1627 garnizoens -
commandant in Schoonhoven, 
waar hij in 1627 overleed. Hij werd 
 begraven in de Grote Kerk, en 
geëerd bij de Veerpoort, waar zijn 
standbeeld staat.

Gouda 
Cornelis de Houtman
Op 2 april 1595 voer de Gouwe-
naar Cornelis de Houtman voor 
de Amsterdamse Compagnie 
van Verre als eerste Nederlander 
langs de Kaap de Goede Hoop 
naar Indië.

FIETSEN LANGS DE SCHATTEN VAN DE GOUDEN EEUW 
IN GOUDA, OUDEWATER EN SCHOONHOVEN

Stad van de geelbuiken
Als u het centrum van Oudewater binnenfi etst, 
waant u zich in de vroege Gouden Eeuw. De tijd
waarin het stadshart volledig opnieuw werd opgebouwd, 
want Oudewater werd in 1575 totaal verwoest 
door de Spaanse legers. De stad had bij de Vrije 
Statenvergadering in Dordrecht (1572) uitdrukkelijk 
gekozen voor stadhouder Willem van Oranje, en dát 
werd haar niet in dank afgenomen… 

Gelukkig konden de lijndraaiers dankzij de rijke 
touwindustrie de vernietigde stad in enkele decennia 
weer opbouwen. De gevels weerspiegelen nog altijd 
de rijkdom van de lijndraaiers. Overigens danken 
de Oudewaternaren hun bijnaam aan de 
touwindustrie. 
Bij het slaan van de touwen werd het touw 
om de middel gewikkeld, wat een gele 
afdruk achterliet op de buik. Daarom heten 
de Oudewaternaren tot op de dag van 
vandaag ‘geelbuiken’.

Kaas, pijpen en plateel
Hoewel Gouwenaren de vaarweg via Kaap Hoorn naar Indië 
vonden, gaat de bloei van de VOC en de Gouden Eeuw voor 
een groot deel aan de stad voorbij. Maar niet helemaal… 
Want Gouda profi teert volop van de toenemende handel 
tijdens het Twaalfjarig Bestand. Dankzij haar unieke ligging 
aan de enige noord-zuidwaterverbinding trok de stad steeds 
meer scheepvaart. Ook de uitvinding van de Goudse kleipijpen 
gaf de Goudse economie een fl inke impuls. 

Maar wereldberoemd werd Gouda natuurlijk dankzij 
haar kaas! In het historische stadscentrum liggen alle 
bezienswaardigheden op loopafstand: 
Het sprookjesachtige stadhuis op de markt, de Sint-Janskerk 
met haar prachtige Goudse Glazen en de musea. In de 

sfeervolle straten, langs de oer-
Hollandse grachtjes, ontdekt u tal 
van authentieke winkeltjes met 
(Goudse) specialiteiten, zoals 
stroopwafels.
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Nationale Zilverstad
Schoonhoven (1322) en zilver zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Niet voor 
niets draagt de stad de erenaam ‘Nationale 
Zilverstad’. Een naam die teruggaat tot de 
Gouden Eeuw, waarin smeden in 1629 het 
Goud- en Zilversmidsgilde oprichtten en de 
handel volop bloeide. 
In de achttiende en negentiende eeuw was maar liefst 40% 
van de inwoners rechtstreeks werkzaam in de goud- en 
zilversector! Dat ziet u nog altijd terug in het straatbeeld van 
Schoonhoven. 

In de monumentale zilverwerkplaatsen, oude zilver smids-
woningen en de ruim dertig galerieën, juwelierszaken 
en ateliers worden vandaag 
de dag nog de mooiste 
sieraden, gebruiksvoorwerpen 
en kunststukken van zilver 
vervaardigd en verhandeld. 
Net als in de Gouden Eeuw 
sluiten de zilversmeden hun 
opleiding aan de Zilvervakschool 
af met een meesterstuk. 

ontdekdekrimpenerwaard.nl

schoonhoven.info

welkomingouda.nl

oudewater.net 
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Historische fi etsroute
Authentiek polderlandschap 
en pittoreske binnensteden
Wie de Gouden Eeuw Driehoek fi etst, geniet van 
Holland op zijn best. De route gaat dwars door 
authentiek polderlandschap en voert u naar de 
schitterende binnensteden van Schoonhoven, 
Oudewater en Gouda.
Steden die hun sfeervolle centrum danken aan 
de Gouden Eeuw (1600-1700): de periode 
waarin Nederland uitgroeide tot het machtigste 
en welvarendste land ter wereld. Bewonder 
de prachtige, bekende en minder bekende 
parels uit de Gouden Eeuw. Stel u voor hoe 
zeventiende-eeuwse boeren, handelaren en 
rijkelui ook deze oude verbindingswegen 
al gebruikten…

Voor meer tips over deze mooie plaatsen 
en regio, kijk op:

OUDEWATER

Bij het slaan van de touwen werd het touw 

afdruk achterliet op de buik. Daarom heten 
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Kazerneplein 4
Dit museum, gevestigd in de voormalige havenkazerne, 
toont de historie van Nederlands gebruiks zilver: van erts 
tot het daadwerkelijke eindproduct. De collectie geeft een 
representatief beeld van 1600 tot heden. 

Veerpoort Buiten de Veerpoort
Deze veerpoort dateert uit 1602. Het is de enige 
overgebleven poort van de stad: oorspronkelijk kende 
Schoonhoven nog vier poorten. De veerpoort is onderdeel 
van de waterkering; bij hoog water 
wordt de poort met houten deuren 
gesloten. Op een gedenkteken in de 
poort is aangegeven hoe hoog het 
water tijdens de watersnoodramp 
van 1953 stond. 

Edelambachtshuys Haven 13
Dit particuliere museum in een voormalige synagoge 
herbergt een schat aan in Schoonhoven vervaardigd zilver.

Waag Dam
Schoonhoven kende voor het eerst 
een waag in 1356; hier werden  
vlas- en hennepproducten gewogen. 
In 1518 werd de eerste waag door 
brand verwoest. De huidige waag is 
in 1617 gebouwd. Tegenwoordig is 
hier een eethuis in gevestigd. 

Heksenwaag 
Leeuweringerstraat 2
Tussen de 16de en 18de eeuw 
werden talloze mensen beschuldigd 
van hekserij. Oudewater verkreeg 
in 1545 het unieke recht van keizer 
Karel V om heksen te wegen op 
de stadsweegschaal. In de waag 
 werden zij eerlijk g ewogen en 
 konden zij hun onschuld bewijzen.  

Touwmuseum Reijersteeg 4
Oudewater had in de Gouden Eeuw 
een levende touwindustrie. Een van 
de afnemers van Oudewaters touw 
was de VOC. In het Touwmuseum 
kan je de belevenis van touwslaan 
zelf ervaren. 

Stadhuis Visbrug
Dit monumentale stadhuis uit 1588, opgebouwd na de 
verwoesting door het Spaanse leger, is nog altijd in gebruik. 
Iconisch is het furieschilderij ‘De Moord op Oudewater’. 

De Markt
Strijk eens neer op een terrasje 
met uitzicht op talloze gevels uit 
de Gouden Eeuw!

De Goudse Waag/Kaas- en 
Ambachtenmuseum
Markt 35
Dit authentieke pand is in 1668 
ontworpen door architect Pieter 
Post. De benedenverdieping werd 
vroeger gebruikt om o.a. de kazen 
te wegen. Tegenwoordig is de 
Goudse Waag ingericht als Kaas- en 
Ambachtenmuseum. Hier wordt verteld 

over de geschiedenis van kaas, de producten die hier werden 
gewogen en verhandeld en hoe kaas 
gemaakt wordt. Ook kunt u hier een 
demonstratie bijwonen van het maken 
van Goudse kleipijpen. Tevens is op de 
begane grond VVV Gouda gevestigd. 

Museum Gouda 
Achter de Kerk 14 of Oosthaven 9
Bezoekt u vooral ook het museum, waar de geschiedenis van 
Gouda tot leven komt met onder meer schutters stukken uit de 
zeventiende eeuw en een grote collectie Gouds plateel.  

Lazaruspoortje
Achter de Kerk
Bij de ingang van Museum Gouda, 
tegenover de Sint-Janskerk, staat het 
Lazaruspoortje uit 1609: de vroegere 
toegangspoort tot het Lazarushuis 
waar melaatsen werden opgevangen.
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