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Deel I  Voor de leerkracht: docentenhandleiding 
 

 

1.1 Algemene informatie 

 

Deze lesbrief is bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Het biedt een 

goede voorbereiding op ons educatieprogramma Stadsgeschiedenis. Verder behandelt deze 

lesbrief in grote lijnen de geschiedenis van Goes. Daarnaast staat op de website van t 

Historisch Museum De Bevelanden een verwerkingsles voor dit educatieprogramma.  

 

Ook sluit het programma Stadsgeschiedenis aan bij diverse lessen uit de 

geschiedenismethoden. Dit in het bijzonder bij thema’s over de stad, het leven in de stad en de 

gilden. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de bijhorende methodes, 

hoofdstukken en onderwerpen.  

 

 

1.2 Overzicht van methoden die passen bij het thema Stadgeschiedenis van Goes  

 

Methode Groep Thema of hoofdstuk Onderwerp 

 

Bij de Tijd 

 

Groep 6 

 

Hoofdstuk drie 

 

Een middeleeuwse 

stad 

 

 

Brandaan 

 

Groep 7 

 

Thema vier, les twee 

 

Stadsleven 

 

 

De Trek 

 

Groep 7 

 

Thema drie 

 

Gildegroep 

 

 

Een zee van tijd 

 

Groep 7 

 

Hoofdstuk één, les 

vier 

 

Gilden 

 

 

Speurtocht 

 

Groep 8 

 

Hoofdstuk twee, les 

vijf 

 

De gilden 

 

 

Tijdstip 

 

Groep 6 

 

Thema vier, les 

negentien 

 

Het leven in de stad 

 

 

Wijzer door de tijd 

 

Groep 6 

 

Hoofdstuk vijf, les 

drie 

 

Gilden 

 

 

Venster op 

Nederland 

 

Groep 6 

 

Hoofdstuk vier 

 

Achter muren en 

poorten. De 

middeleeuwse stad. 

 

  

http://www.hmdb.nl/
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1.3 Plaatsing op de historische tijdlijn en leerdoelen  

 

Het programma Stadsgeschiedenis begint in de tijd van monniken en ridders (500-1000) en 

loopt door tot de tijd van televisie en computer (1950-nu). 

 

Leerdoelen 

A. Analyserend vermogen: de leerlingen leren over verschillende aspecten van de 

geschiedenis van Goes via een stadswandeling en opdrachten in het museum. Ze 

maken onder andere kennis met de oudste gebouwen van de stad, het havengebied 

en de vroegere middelen van bestaan. 

 

B. Receptief vermogen: de leerlingen beleven plezier aan de stadswandeling en aan de 

opdrachten op zaal.   

 

C. Reflectief vermogen: de leerlingen vertellen in eigen bewoordingen  

wat ze gehoord en gezien hebben tijdens de stadswandeling en in het museum. 

 

 

1.4 Het museumbezoek  en de spelregels voor het museumbezoek 

 

Het programma Stadsgeschiedenis start om 09.00 uur en duurt tot 11.30 uur.  

De opbouw van het programma Stadgeschiedenis is als volgt:  

 

- Allereerst zal er een PowerPoint presentatie voor de gehele groep worden gegeven.  

- Vervolgens zal de groep in tweeën worden gesplitst, de ene helft van de groep zal 

beginnen met de stadswandeling en de andere helft van de groep met de opdrachten in 

de zaal stadsgeschiedenis. 

- Na de stadwandeling en de opdrachten op zaal zal er een korte pauze zijn. Na de 

pauze zal er een wisseling van groepen plaatsvinden. Tenslotte zal er als afsluiting een 

korte nabespreking zijn en natuurlijk het afscheid van de groep.  

- Als laatste zijn er, om het bezoek en het programma zo goed en leuk mogelijk te laten 

verlopen, een aantal spelregels opgesteld. 

 

 

Spelregels 

 

- Een vriendelijk, doch nadrukkelijk verzoek aan de leerkrachten om het museumbezoek 

op school voor te bereiden. U kunt daarvoor deze lesbrief gebruiken. Zonder 

voorbereiding komt het bezoek niet goed tot zijn recht en hebben de leerlingen er 

minder profijt van.  

- Op iedere schoolgroep dienen minimaal twee begeleiders van de school aanwezig te 

zijn. Zij zorgen voor een ordentelijk verloop van het bezoek.  

- Iedere groep wordt begeleid door ervaren museummedewerkers. De 

museummedewerkers voeren het programma uit. 

- Fotograferen in het museum is toegestaan, maar zonder flits. 

- Leerlingen worden verzocht voor de pauze zelf drinken mee te nemen. Begeleiders 

kunnen tegen betaling koffie of thee verkrijgen.  

- De leerkracht verzoeken wij het enquêteformulier in te vullen dat u na binnenkomst 

krijgt overhandigd. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank. 
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Deel II  Voor de leerlingen 
 

Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

‘Eindelijk!’ Tom slaakt een zucht van verlichting, als hij voor zich de hoge muren van de stad 

ziet opdoemen. ‘Na zoveel jaren in een arm dorp te hebben gewoond, ben ik eindelijk in de 

stad aangekomen!’ spreekt Tom zichzelf moed in. Even later loopt Tom door de nauwe 

donkere straatjes van de stad. ‘Wat een mensen’, denkt de jongen. Achter hem klinkt 

gerommel. Eén van de omwonenden gooit een emmer stinkende drab uit het raam. Het treft 

bijna een voorbijganger. De stank is enorm en Tom maakt dat hij wegkomt. Tom loopt door 

en is even later op het marktplein. Het is een breed plein voor een enorme stenen kerk. Op het 

plein staan tientallen kramen. Er is van alles te koop, van groenten en vis tot dure stoffen. ‘De 

stad brengt mij meer kans op werk. Maar hadden ze er niet bij kunnen vertellen dat die 

stadslucht zo stinkt?’.  

 

Een stad is een drukke plek, vol huizen, bedrijven, winkels en verkeer. Ongeveer 

zevenhonderd jaar geleden ontstonden de eerste steden in ons land, maar deze zagen er toen 

heel anders uit. Hoge dikke muren moesten de stad verdedigen tegen de vijand en 's avonds 

gingen de poorten van de stad dicht.  

 

In deze lesbrief en tijdens je bezoek aan Historisch Museum De 

Bevelanden leer je hoe de stad Goes is ontstaan en hoe mensen er 

vroeger leefden en werkten. Ook leer je hoe Goes er vroeger uit zag 

en waar oude gebouwen, zoals het stadshuis, voor dienden.  

 

Om je op al deze onderwerpen zo goed mogelijk voor te bereiden 

moet je natuurlijk eerst deze lesbrief goed doornemen.  
                                                                                                                                                   Grote Markt in  Goes  

       

Hoofdstuk 2  Hoe is Goes ontstaan?    
 

2.1  Het dorp Goes 

Voor het verhaal over het ontstaan van de nederzetting Goes, is het belangrijk om te weten 

hoe de situatie was in Zeeland in de 8
e
 eeuw. Tot de 8

e
 eeuw lag veel van wat nu Zeeland is, 

nog in het water. In de 8
e
 eeuw nam de activiteit van de woeste zee geleidelijk af. Grote 

gebieden kwamen bij laag water droog te staan of bleven doorlopend veilig voor het water. 

Dit zorgde ervoor dat zich een groot gebied van kwelders, slikken en kreken ontwikkelde.  

 

Goes is ontstaan in de 9
e
 of 10

e
 eeuw, aan de oever van  de kreek Curtagosum, dat Korte Gos 

betekent.  Daar konden mensen zich redelijk goed handhaven omdat er landbouw en veeteelt 

mogelijk was.   

 

Er ontstond een nederzetting die Goes ging heten, vernoemd naar de kreek Korte Gos. In de 

twaalfde eeuw begon de nederzetting Goes te groeien.  

 

Een aantal kenmerken van het  middeleeuwse Goes waren: 

- De kerk. In Goes was dit de Grote of  Maria Magdalenakerk, aan de Singelstraat. 

- Het kasteel. Goes had het Slot Oostende, dat eerst bekend stond onder de naam 

Torenburg.  
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- Het stadhuis. De plaats in Goes waar het dorpsbestuur bijeenkwam was eerst het 

dorpshuis en later het stadhuis, aan de Grote Markt. 

- De vate. Een put met water waar iedereen gebruik van mocht maken. In Goes lag deze 

waterput tussen het dorpshuis en de kerk.  

 

Alles wat nodig was voor een middeleeuws dorp bevond zich dus in Goes. Er waren zelfs nog 

een aantal factoren die Goes tot een bijzonder dorp maakten. Zo beschikte Goes over een 

haven. Ook lag Goes in een gebied met grote voorraden zouthoudend veen die geschikt waren 

als grondstof voor het winnen van zout. Bovendien had Goes de bescherming van een grote 

adellijke heer en een centrale ligging voor het omliggende platteland wat er voor zorgde dat 

Goes al snel een markt kon opzetten.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.2 Van dorp naar stad 

 

In de 14
e
 eeuw had Goes nog geen stadsrechten, maar begon wel langzaam kenmerken van 

een stad te krijgen. Wat waren deze kenmerken?  

 

- Veel handel; door de aanwezigheid van de haven kon Goes zelfs handel drijven met 

Vlaanderen en Engeland.  

- Goes had een marktfunctie voor heel Zuid-Beveland, zoals de wekelijkse markt. Ook 

waren er een de lakenhal en een vleeshal.  

- In een stad werden de wegen bestraat en ook dat gebeurde in Goes en niet in de andere 

dorpen.  

- Goes had een bestuur met een baljuw en burgemeesters en schepenen, die 

vergelijkbaar zijn met wethouders. De schepenen spraken recht in opdracht van de 

baljuw, die de vertegenwoordiger van de ambachtsheer was.  

- Tenslotte had Goes, zoals ook andere steden, verschillende ambachtsgilden en  

schutterijen, waardoor Goes meer aan een stad dan aan een dorp deed denken.  

 

In het jaar 1405 was het dan eindelijk zover voor Goes: Goes kreeg stadsrechten van graaf 

Willem VI van Holland. Er was alleen één probleem, in de middeleeuwen hoorde een stad in 

staat te zijn zichzelf te verdedigen tegen vijanden! En de stad Goes kon dat in 1400 

onvoldoende. Het was dan ook geen overbodige luxe dat Jacoba van Beieren in 1417 Goes het 

recht gaf om grachten te graven en muren en poorten te bouwen. 

 

Er waren in totaal vijf stadspoorten: De Oostpoort, ’s-Heer Hendrikskinderenpoort, 

Ganzepoort, Koepoort en als laatste werd de St. Maartenspoort of Havenpoort gebouwd. 

Naast stadsmuren waren er ook schuttersgilden die Goes 

moesten verdedigen. In hoofdstuk vier staat meer 

informatie over deze manschappen. 

 

Wil je meer informatie over hoe bewoners zich beschermden tegen 

vijanden door het bouwen van een stadsmuur? Kijk dan eens op: 

http://www.schooltv.nl/video/veilig-wonen-in-de-middeleeuwen-

stadsmuren-poorten-en-wachters 

Wil je meer leren over het ontstaan van de eerste steden?  Kijk 
dan eens naar het volgende filmpje: 
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-steden-ontstaan-van-
middeleeuwse-steden/#q=categorie%3A%22Middeleeuwen%22 

http://www.schooltv.nl/video/veilig-wonen-in-de-middeleeuwen-stadsmuren-poorten-en-wachters
http://www.schooltv.nl/video/veilig-wonen-in-de-middeleeuwen-stadsmuren-poorten-en-wachters
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-steden-ontstaan-van-middeleeuwse-steden/#q=categorie%3A%22Middeleeuwen%22
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-steden-ontstaan-van-middeleeuwse-steden/#q=categorie%3A%22Middeleeuwen%22
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2.3 De stad Goes 

 

Nadat graaf Willem VI op 7 juli 1405 toestemming gaf om in Goes recht te spreken en zijn 

dochter Jacoba van Beieren in 1417 Goes toestemming gaf een wal te maken en vesten uit te 

graven, ging het Goes voor de wind. De 15
e
 eeuw was zonder twijfel de periode met de 

meeste welvaart voor Goes. De Oosterschelde was nog het 

belangrijkste vaarwater naar Antwerpen en daar kon Goes van 

profiteren. Naast schippersgilden waren er ook veel pannelieden 

in de stad. Pannelieden waren eigenaren van zoutpannen. Aan het 

eind van de 15
e
 eeuw had Goes bijna 100 zoutketen. Deze 

zoutketen bevonden zich allemaal aan de haven van Goes.  

 

Zoals gezegd mocht Goes vanaf 1405 recht spreken. De stad Goes 

kon zelf misdadigers straffen. De rechtspraak vond plaats in de 

vierschaar, de tegenwoordige trouwzaal van het stadhuis van Goes aan de Markt (zie 

afbeelding). Het stadhuis heeft in de loop ter tijd veel functies gehad. Zo werd de toren van 

het stadhuis gebruikt als gevangenis. Naast en achter deze toren werden nog verschillende 

vertrekken aangebouwd. Zo werd er een vleeshal gebouwd, waarin na de laatste restauratie 

Lunchcafé Stadhuis zich vestigde.  

 

Ook werden er in de 15
e
 eeuw in Goes twee kloosters gebouwd. Het klooster van de Zwarte 

Zusters, ook wel het Sint Agnesklooster, en het Kruisbroederklooster. Beide kloosters werden 

overigens na de Reformatie aan het eind van de 16
e
 eeuw gesloten en in het klooster van de 

Zwarte Zusters werd in het jaar 1627 een weeshuis gevestigd. Het is het tegenwoordige 

museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3  Het leven in Goes  
 

3.1 De bevolking van Goes 

 

Goes groeide in de 15
e
 eeuw en 16

e
 eeuw niet hard. In de 15

e
 eeuw telde Goes namelijk 

ongeveer 2800 inwoners en in de 16
e
 eeuw lag dat op ongeveer 3000 inwoners. Toch was dat 

voor die tijd een behoorlijk aantal.  

 

De inwoners van de stad Goes werden onderscheiden in twee groepen: poorters en  

ingezetenen. Poorters waren in het bezit van de volle burgerrechten, ze waren lid van een 

gilde en konden zodoende een beroep uitoefenen. Niet iedereen die zich in Goes vestigde 

werd ook meteen poorter. Pas als men tot een gilde toetrad, werd iemand poorter. De poorters 

worden ook wel de burgerij genoemd.  

 

Wil je nog meer leren over het onderwerp stadsrechten? Kijk dan eens 

naar het volgende filmpje:  http://www.schooltv.nl/video/stadsrechten-

regels-en-wetten-van-een-stad/#q=stadsrechten 

 

Wil je meer informatie over de oude gevangenis van Goes? Kijk dan 

eens naar het volgende filmpje: 

http://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/15184 

 

http://www.schooltv.nl/video/stadsrechten-regels-en-wetten-van-een-stad
http://www.schooltv.nl/video/stadsrechten-regels-en-wetten-van-een-stad
http://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/15184
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Wil je nog meer leren over het werk en leven in de 

middeleeuwen? Kijk dan eens naar de volgende 
aflevering: 

https://www.youtube.com/watch?v=PC5wfQXm9dk 

Ingezetenen waren mensen die in Goes kwamen wonen en geen poorter konden worden, zoals 

knechten en dienstbodes die tijdelijk in de stad woonden, arbeiders in het zout, die geen 

poorter hoefden te zijn en kinderen. Ingezetenen worden ook wel het gewone volk genoemd.  

 

Welke bevolkingsopbouw kende de stad Goes? In Goes was de bevolking van de stad in vier  

lagen opgedeeld.  

- Bovenaan stond het stadsbestuur. Dat bestond uit twee burgemeesters, een 

schepencollege, ook wel wethouders genoemd, en een vroedschap. Een vroedschap 

was een groep belangrijke kooplieden. 

- Daarna kwam de gezeten burgerij. Deze groep bestond uit handelaren, kooplieden, 

makelaars, juristen, artsen en predikanten. 

- Vervolgens kwam de burgerij. De burgerij vormde ongeveer de helft van de 

bevolking. De ambachtslieden waren burgers. Men noemde hen ook wel ‘poorters’.  

- Tenslotte was er het gewone volk. Het gewone volk maakte ongeveer 45% uit van de 

bevolking. Ongeveer een kwart  van het gewone volk bestond uit de echt arme 

mensen. Maar onder het gewone volk zaten ook wel degelijk mensen die een beroep 

uitoefenden, maar het was niet officieel. Het werd oogluikend toegestaan. 

 

3.2  Middelen van bestaan 

 

Goes beleeft vanaf ongeveer 1350 tot 1525 een periode van economische bloei. De 

voornaamste middelen van bestaan in de 15
e
 eeuw zijn, de zeevaart, de meekrapteelt, de 

lakennijverheid en het produceren van zout.  

 

Goes was een niet onbelangrijke havenplaats. Nadat Goes in 1405 de status van stad verkreeg, 

werden de haven en kades flink uitgebreid. Dit laatste moest wel omdat Goes aan de 

internationale vaarweg lag van en naar Antwerpen. Ook voeren schepen uit Goes naar 

Engeland en Schotland. Zij haalden daar vooral wol op voor de plaatselijke lakennijverheid. 

 

De lakennijverheid was onderdeel van de economie van Goes. De lakens werden gemaakt van  

wol dat uit Engeland en Schotland kwam. Ze werden verkocht op de plaatselijke markt van 

Goes. Hoewel de lakennijverheid in de 15
e
 eeuw een enorme bloei kende, nam deze flink af in 

de 16
e
 eeuw door sterke concurrentie uit andere streken.   

 

Verder was ook de meekrapteelt één van de bestaansmiddelen in Goes. Meekrap werd 

gebruikt voor het kleuren van stoffen die voor kleding gebruikt werden. Na de oogst werden 

de wortels op het land gedroogd en aansluitend verder gedroogd in de meestoven.  

 

De zoutproductie en zouthandel waren de belangrijkste inkomsten bron 

van Goes in de 15
e
 en 16

e
 eeuw. Het zout zat op veel plaatsen in de 

bodem in zouthoudend veen. Door dit veen in water te koken, dat in 

grote ijzeren pannen gebeurde, kwam er zuiver zout op het water 

drijven (zie afbeelding).  Dit werd vervolgens met grote lepels van het 

water geschept. Het produceren van zout was een winstgevende 

bedrijfstak. Maar van de zoutproductie en zouthandel werd vooral de 

bovenlaag van de samenleving van Goes rijk. Toch kwam er in de 16
e
 

eeuw een eind aan de zoutindustrie. Een reeks van rampen was hier de 

oorzaak van. Zo was er een grote stadsbrand in 1554 die begonnen was in een zoutkeet en het 

beleg van Goes in 1572, waarbij vrijwel alle zoutketen 

werden verwoest. 

https://www.youtube.com/watch?v=PC5wfQXm9dk
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Hoofdstuk 4   De gilden van Goes 
 

4.1 De ambachtsgilden en schuttersgilden van Goes 

 

Ambachtsgilden 

Vrijwel alle beroepen die in Goes voorkwamen, zijn voor 1800 georganiseerd in gilden. Een 

gilde was een vereniging van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Het gilde stelde regels 

op voor hun leden, zoals het betalen van contributie en afspraken over de prijzen. Ook zorgde 

zij voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Er bestonden verschillende soorten gilden: 

ambachtsgilden, religieuze gilden en schuttersgilden.  

 

De vraag is natuurlijk waarom al die mensen lid wilden worden van een gilde? Daar waren 

hele goede redenen voor. Het gilde zorgde ervoor dat hun leden een beroep mochten 

uitoefenen. Om bijvoorbeeld smid in een stad te mogen zijn, moest iemand aangesloten zijn 

bij het smedengilde. Daarnaast hadden de gilden grote economische en politieke macht en 

konden dus echt dingen voor elkaar krijgen. Ook zorgde het gilde voor haar zieke of oudere 

leden. De gilden van toen kunnen  een beetje vergeleken worden met de vakbonden van nu. 

 

Aangezien een beroep alleen uitgeoefend mocht worden wanneer men lid van een gilde was, 

konden de gilden eisen stellen aan hun leden. Lid worden van een gilde ging niet zomaar. 

Wanneer iemand lid wilde worden van een gilde moest men op jonge leeftijd al bij een 

gildemeester in de leer. Als de gildemeester na een tijdje tevreden was over het werk kon de 

leerling benoemd worden tot gezel, dit betekende ook dat er dan loon uitbetaald werd. Na een 

lange tijd, vaak tussen de vijf en negen jaar, kon de gezel een meesterproef afleggen. De 

meesterproef was een soort afsluiting van de stage waarbij de gezel liet zien dat hij het vak 

meester was.  

In Goes waren er de volgende gilden:  

- Schippers 

- Landlieden (boeren en handelaren in landbouwproducten) 

- Smeden 

- Timmerlieden 

- Kooplieden 

- Wevers 

- Droogscheerders. Deze beroepsgroep maakte het laken af voor 

de handel. 

- Kleermakers 

- Vleeshouwers  

- Schoenmakers  

- Lediggangers. Dit waren de vrije beroepen zoals notaris, 

bakker, maar ook mensen die niet meer werkten en toch veel 

geld hadden.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze lesbrief Ambachtgilden.  
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Wil je meer weten over de Nederlandse Opstand? Kijk dan eens 
naar het volgende filmpje:  http://www.schooltv.nl/video/de-

tachtigjarige-oorlog-nederland-komt-in-opstand/ 

 

Schuttersgilden 

Schuttersgilden in de middeleeuwen zorgden voor de stadsverdediging. In Goes waren er drie 

schuttersgilden. Zo was er het kruisbooggilde (Sint-Jorisgilde), het handbooggilde (Sint-

Sebastiaansgilde) en het kolveniersgilde (Sint-Adriaansgilde). De Kolveniers schoten in eerste 

instantie als enigen met een geweer, echter vanaf de 16
e
 eeuw gebruikten alle schutters een 

geweer. Tenslotte werden de schuttersgilden aan het eind van de 18
e
 eeuw opgeheven.  

 

Meer informatie over de Schuttersgilden kun je vinden in de lesbrief Stadsverdediging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5  Vooruitgang of achteruitgang? 
 

5.1 Goes  in de 16
e
 eeuw 

 

De 15
e
 eeuw was zonder twijfel de periode met de meeste welvaart voor Goes. 

Alleen met de bloei van de economie was het in de 16
e
 eeuw gedaan. Dat kwam 

door dichtslibbing van de haven, een grote stadsbrand in 1554 en perioden van 

oorlog en toenemende sociale onrust.  

 

In de Tachtigjarige Oorlog waren er Spaanse soldaten gelegerd in Goes. De stad Goes bleef 

namelijk trouw aan Spanje en daarom trokken in 1572 bij het beleg van Goes ongeveer 3000 

Geuzen tegen de stad op om te proberen Goes aan de kant van de Prins van Oranje te krijgen. 

Goes ging in 1577 over naar de kant van de Prins van Oranje.  

 

In 1578 vond een kleine Beeldenstorm plaats in Goes. Na deze Beeldenstorm werd de Grote- 

of Maria Magdalenakerk een protestantse kerk in plaats van een katholieke kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wil je meer weten over de ambachtsgilden? Kijk dan eens naar het volgende 

filmpje:  http://www.schooltv.nl/video/ambachtslieden-trots-op-hun-

erk/#q=categorie%3A%22Middeleeuwen%22 

 

http://www.schooltv.nl/video/de-tachtigjarige-oorlog-nederland-komt-in-opstand/
http://www.schooltv.nl/video/de-tachtigjarige-oorlog-nederland-komt-in-opstand/
http://www.schooltv.nl/video/ambachtslieden-trots-op-hun-werk
http://www.schooltv.nl/video/ambachtslieden-trots-op-hun-werk
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5.2 Goes in de 17
e
 en 18

e
 eeuw  

 

In de 17
e
 eeuw gaat het langzaam beter met Goes. Vanaf het jaar 1585 tot 

ongeveer 1625 werkt Goes aan de verdedigingswerken van de stad. De rust 

van Goes werd in 1787 verstoord toen Prinsgezinden de huizen van 

patriotten plunderden. Dit leidde ertoe dat twee dagen later 58 huizen van 

mensen die men tot de patriotten rekende, werden geplunderd en voor een 

deel met de grond gelijk werden gemaakt.  

 

In 1795 vond de inval van het Franse leger plaats en de stadhouderlijke 

familie vluchtte. Nederlandse patriotten stichtten, onder bescherming van 

de Fransen, de Bataafse Republiek. Tenslotte hebben de Engelsen Goes van 

de Fransen bevrijd in december 1813. 

 

 

 

 

 

5.3 Goes vanaf de 19
e
 eeuw  

 

In de 19
e
 eeuw groeit de bevolking en nemen handel en industrie toe. Goes wil uitbreiden. 

Daarom werd in de periode 1845-1862 besloten alle stadspoorten af te breken. En in 1868 

werd besloten een stuk van de stadsgracht te dempen, zodat er meer ruimte was om een 

spoorweg aan te leggen  

 

De beginnende industrialisatie in Goes in de periode 1840-1860 zette niet door. Wel bleef  

Goes erg actief op het gebied van handel en dienstverlening. Maar in de jaren tachtig en 

negentig van de 20
e
 eeuw groeide de industrie toch uit tot een belangrijk onderdeel van de 

economie van Goes en nam het belang van Goes als dienstencentrum verder toe. 

 

Goes groeide de laatste tientallen jaren sterk door de bouw van nieuwe wijken. In 1970 vond 

een gemeentelijke herindeling plaats, waarbij een aantal omliggende dorpen bij de gemeente 

Goes werden gevoegd.  

 

En tot slot werd in het jaar 2005 het 600-jarig bestaan van Goes als stad gevierd.  

 

 

  

Wil je nog meer leren over de patriotten en prinsgezinden? Kijk dan eens 

naar het volgende filmpje:  http://www.schooltv.nl/video/de-patriotten-
burgers-willen-zelf-hun-stad-besturen/#q=patriotten 

 

http://www.schooltv.nl/video/de-patriotten-burgers-willen-zelf-hun-stad-besturen
http://www.schooltv.nl/video/de-patriotten-burgers-willen-zelf-hun-stad-besturen
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Hoofdstuk 6  Werkbladen 
 

Ken jij de geschiedenis van Goes nu helemaal na het lezen van de lesbrief?   

 

De lesbrief bestond uit vijf verschillende hoofdstukken waarin je kennis hebt kunnen maken 

met de geschiedenis van Goes. Met dit werkblad kun je testen of jij alles goed onthouden 

hebt. Natuurlijk mag je terugkijken in de lesbrief als je het antwoord even niet meer weet. Het 

werkblad bestaat uit acht vragen en drie opdrachten, die natuurlijk alles te maken hebben met 

de geschiedenis van Goes.  

 

Dan is het nu tijd om te beginnen. 

 

 

Vraag 1 

Hoe komt Goes aan zijn naam? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vraag 2 

Jacoba van Beieren gaf in 1417 Goes het recht om grachten, muren en poorten aan te leggen. 

Waarom zou Goes zo blij zijn geweest met dit recht?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vraag 3 

Welke functies heeft het stadhuis van Goes allemaal gehad? Noem er tenminste twee. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vraag 4 

Op welke wijze kon men poorter van Goes worden? Welke rechten had een poorter?   

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vraag 5 

Wat waren de voornaamste middelen van bestaan in Goes in de 15
e
 eeuw?  

Leg daarnaast uit hoe jij het zou vinden om in één van deze sectoren te werken.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vraag 6 

Leg in eigen woorden uit wat een gilde is. Welke gilden waren er tot 1800 in Goes?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vraag 7 

In het jaar 1554 vond er een ramp plaats in Goes. Wat gebeurde er toen?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vraag 8 

In 1787 werd de rust in Goes verstoord door een rel tussen Prinsgezinden en Patriotten.  

Wat was de aanleiding voor deze ruzie? Zou jij als je in 1787 geleefd had een Prinsgezinde 

zijn geweest of een Patriot?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Opdracht 1 

Een ‘Elfje’ is een gedicht van elf woorden. De eerste regel heeft één woord, de tweede regel 

heeft er twee, de derde heeft drie regels, de vierde regel heeft er vier en de vijfde heeft weer 

maar één woord. Schrijf een Elfje over de geschiedenis van Goes in het algemeen of over één 

specifieke gebeurtenis in de geschiedenis van Goes. Gebruik hiervoor onderstaand kader en 

schrijf in sierlijke letters, net als vroeger!          

    Een voorbeeld: 

    Goes 

    Negende eeuw  

    De Korte Gos 

    Ontstaan aan de oever 

    Eindelijk!  
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Opdracht 2 

Het leven in Goes was in de middeleeuwen heel anders dan nu! Schrijf hieronder een 

ansichtkaart naar een bewoner van Goes die leefde in de middeleeuwen. Vertel in je 

ansichtkaart wat er tegenwoordig allemaal anders is. Denk bijvoorbeeld aan de middelen van 

bestaan, de stadspoorten, het stadshuis of aan de huizen.  

 

 

 

 

_________________ 

 

___________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Opdracht 3 

Zoals je geleerd hebt, heeft Goes in de afgelopen eeuwen veel verandering en verbetering 

gekend. Toch zijn er altijd dingen die verbeterd kunnen worden. Als jij mocht kiezen welke 

dingen zou je dan verbeteren in de stad en waarom? Zou je bijvoorbeeld de 

verdedigingswerken opnieuw laten bouwen?  Maak hieronder een poster waarin je jouw 

ideeën opschrijft. Vergeet niet om je poster zo leuk mogelijk te maken, want je moet de 

mensen natuurlijk enthousiast maken voor jouw ideeën!  
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