
 

  

 

 

Persbericht 

UITSTAP NAAR GOUDA, STAD VAN SCHILDER PIETER POURBUS 

 

Ben je op zoek naar een leuke en interessante bestemming voor een minitrip dan zit je goed in 

Gouda. De Zuid-Hollandse stad is gemakkelijk bereikbaar en heeft veel meer te bieden dan de 

bekende GOUDA KAASMARKT. Het is trouwens hét jaar om naar Gouda te reizen want op 17 

februari wordt daar een boeiende tentoonstelling over meester-schilder Pieter Pourbus geopend. 

 

Gouda en kaas zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In alle uithoeken van de wereld wordt Gouda 

kaas gegeten en de stad wordt altijd met kaas geassocieerd. Dat Gouda ook een groot cultureel 

erfgoed heeft met tal van historische gebouwen is minder bekend. Gouda ademt geschiedenis. In de 

Middeleeuwen was het een druk en welvarend handelscentrum, daar waar de rivieren de Gouwe en de 

Hollandse IJssel samenvloeien. 

 

 

 

Bloeiende steden zijn een aantrekkingspool voor kunstenaars en zo ook Gouda waar één van de 

belangrijkste Middeleeuwse schilders, rond 1523, werd geboren: Pieter Pourbus. Bijna 500 jaar na zijn 

geboorte organiseert Museum Gouda een tentoonstelling over de schilder die in zijn tijd tot de absolute 

top behoorde. Nooit eerder werd in Nederland een tentoonstelling aan Pourbus gewijd. Aan de hand van 

meesterwerken uit Museum Gouda en schilderijen uit Schotland, België, Frankrijk en Engeland 

wordt de wereld van Pourbus tot leven gebracht. Absoluut hoogtepunt van de tentoonstelling is een 

magistraal drieluik, de zogenaamde Van Belletriptiek die voor het eerst sinds 1556 Brugge verlaat. Het 

was in die stad dat Pieter Pourbus het hoogtepunt van zijn schilderscarrière beleefde. Vandaar de 

logische samenwerking met het Groeningemuseum in Brugge voor dé toptentoonstelling van 2018: 

Pieter Pourbus, meester-schilder uit Gouda, van 17 februari tot 17 juni 2018 in Museum Gouda. 

 

 

https://welkomingouda.nl/
http://www.museumgouda.nl/


  

 

 

Pieter Pourbus - Triptiek met de Madonna van de Zeven Smarten en schenkers Joos van Belle en 

Kathelijne Hylaert (Van Belletriptiek), 1556, Sint-Jacobskerk, Brugge 

FOTO: www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost  

 

 

 

Citytrip Gouda 

Het programma van een uitstap naar Gouda kan je zeer gevarieerd samenstellen. Dat heeft uiteraard 

met het veelzijdige toeristische aanbod van de Zuid-Hollandse stad te maken. Een paar ideetjes: een 

wandeling langs de grachten en de hofjes, door middeleeuwse straatjes, op zoek naar leuke winkeltjes 

en toffe cafés. Onderweg zie je de historische gebouwen die getuigen van een roemrijk verleden: het 

Stadhuis uit de 15de eeuw, de 123 meter lange St-Janskerk, het Weeshuis, het huis de Vier Gekroonden 

(Rijksmonument). Het wordt dus een citytripje met een aardige portie cultuur. Maar vergeet ook de 

andere leuke dingen van Gouda niet: neuzen op de GOUDA KAASMARKT en uitblazen in een gezellig 

restaurant of een tof cafeetje. Welkom in cheese-tastic Gouda waar het om veel meer dan alleen 

maar kaas draait! 

 

 

  

 

http://www.lukasweb.be/
https://welkomingouda.nl/kaas/gouda-kaasmarkt


 

Meer informatie over Gouda is te vinden op www.welkomingouda.nl 
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Voor meer informatie: 

Glenaki - Birgit Defoort  

birgit@glenaki.com  

  

Voor meer beeldmateriaal: 

Gouda beeldbank (gratis en rechtenvrij): www.welkomingouda.nl  
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