
In 1272 kregen we stadsrechten. Maar welke 
rol speelde de dochter van Dirk van der 
Goude daarin? Hij was er niet bij in 1272, 
maar zijn dochter wel! En wie was haar grote 
liefde? Was dat Jan van Renesse of toch de 
zoon van Ridder van Cats? 

1372 was het jaar dat de stad eindelijk 
volledig voorzien was van muren en grach- 
ten. Voor kinderen was dat een spannend 
gebeuren: wat kon je ontdekken als je langs 
de stadsmuren liep? 

De Barbaratoren is een belangrijk kenmerk 
in de Raambuurt. Maar wie was Barbara, en 
wat zat er nog bij die toren? Kent u het 
verhaal? Drie Heilige vrouwen gaan het u 
vertellen en ervaren ter plekke een wonder 
in 1472. 

Wie kent de Regulierenhof? Iedereen toch? 
Maar wie woonden er vóór de Regulieren? 
Aan de hand van een half verbrande kerk-
bank zullen de broeders en zusters het u 
vertellen. In 1572 kwam er namelijk 3 
zusters verhaal halen... 

Het rampjaar 1672 is ook een belangrijk jaar 
rondom de Hollandse Waterlinie. In dit 
opmerkelijke verhaal gaat een modern kind 
via een tijdmachine de dreigende waters-
nood in de Raambuurt verhelpen.

In 1772 komen we uit bij twee grote en belang-
rijke fabrikanten: de zeepfabrikant en de 
pijpenfabrikant. Die twee doen, met behulp 
van hun kinderen, een geweldige ontdekking. 
Welke dat is houden nog even geheim: maar 
het is een primeur! 

Meneer van Houten was een belangrijk 
parlementariër. In 1872 was het aandeel van 
kinderen in de vele fabrieken op de Raam zeer 
groot. Het was mede aanleiding voor meneer 
van Houten om zijn beroemde wetje te maken. 
Maar het was wel politiek he?

In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
dreigde de stadvernieuwing de stad te ontzie-
len. Daar werd door activisten een stokje voor 
gestoken en ontstond de Speelwinkel zijn 
lange loopbaan. Maak kennis met een jonge 
Sarie! 

Stel, we doen net alsof het 2072 is. Hoe zou de 
stad er dan uitzien? Een schoolklas maakt een 
werkstuk over de laatste vijftig jaar en vertelt 
over de dromen en wensen van hun opa’s en 
oma’s...
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Informatiekramen

Informatie- en koffiekramen open vanaf 12.00uur.

Horeca + Toiletten

1272 Stadsrechten Gouda
‘De liefde van Sophie’

1372 Buiten de
Rotterdamse poort

‘De ommuurde stad’

1472 Bij de Barbarakapel
‘Barbara’s toren’

1572 Op ‘t Regulierenhof
‘De verdwijning van Brigitta’

1672 Het rampjaar
‘Gouda in de waterlinie’

1772 Pijpmakers en 
zeepzieders

‘De uitvinding van het bellenblazen’

1872 Tijdens de
industriële revolutie

‘Het einde van de kinderarbeid’

1972 De Jaren Zeventig
‘Kleur bekennen’

2072 Stap in de toekomst!
‘Voorwaarts naar toen?’

We maken zondagmiddag 3 juli een historische 
wandeling over de Raam langs 9 verhalen over 
800 jaar geschiedenis van de Raambuurt, door 
de ogen van kinderen. De acteurs en vertellers 
zijn zowel kinderen als volwassenen.

Van elke 100 jaar is er een toneelstuk. Van 1272, 
1372, 1472 etc. en we gaan door tot in de 
toekomst, dus tot 2072. Elk toneelstuk wordt 
gedurende de middag meerdere keren uitge-
voerd. Je kunt dus zelf je eigen programma 
samenstellen.

Verder zijn er kraampjes met lekkers en muziek 
tussen de toneelstukjes door, zodat we de hele 
middag in de weer zijn.

Kom je ook gezellig langs?
Het wordt echt leuk voor jong en oud en gratis 
te bezoeken!


