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Op 9 maart hield Cor van Vliet een lezing over oude gebouwen in hun historische context. Centraal 

deze avond stonden Noord-Engelse kathedralen en abdijen met hun verhaal. Na een inleiding nam de heer Cor 

van Vliet de bezoekers mee naar de Middeleeuwen met een zogenaamde 'diaporama', ofwel een diapresentatie in 

overvloeitechniek met muziek en gesproken woord (www.corvanvlietdia-art.com). Sfeerbeelden en 

detailopnames doen de middeleeuwse architectuur in het veraf gelegen Northumbrië herleven.  

De grote kathedraal van York, een kleinere kerk in Hexam, ruïnes van 

Cisterciënzer kloosters: ze vinden hun plek in de middeleeuwse geschiedenis 

van Noord-Engeland. Wat uiterlijk betreft is York de meest on-Engelse 

kathedraal van allemaal. In het even ten westen van Newcastle gelegen Hexam 

is de 7e-eeuwse vredesstoel bewaard gebleven waarin het privilege van 

kerkasiel is gesymboliseerd. De oorspronkelijk Benedictijner kloosterkerk is in 

674 gesticht. Na de Normandische invasie in 1066 kreeg het monastieke leven 

een nieuwe impuls. Engeland werd door talrijke grote en kleine Franse 

kloosterordes overspoeld. In 1535 veranderden veel abdijen in steengroeves. 

Kunstschatten als sculptuur, gebrandschilderd glas, reliekhouders en 

koorgestoelte gingen verloren: Hendrik VIII nam wraak. Hij voelde zich 

geringeloord door de paus die weigerde in te stemmen met zijn zoveelste 

huwelijk en begon een eigen kerk: de Anglicaanse Kerk werd geboren. Het 

wereldlijk erfgoed van de Rooms Katholieke Kerk ging voor een groot deel 

verloren. 

 

Voor de doorsnee Engelsman houdt Engeland boven Newcastle op te bestaan. De meeste Nederlanders komen 

zelfs niet aan Newcastle toe. De Northumbriërs beseffen dit terdege en noemen hun county niet zonder zelfspot 

'het geheime koninkrijk'. Wat geschiedenis en cultuur betreft kan Northumbrië de krachtmeting met welke streek 

dan ook aan. Talloze klooster- en kerkruïnes pronken onveranderlijk in keurig onderhouden gazons alsof ze de 

onttakeling door de eigenzinnige Hendrik VIII willen uitwissen.  

Voorafgaand aan deze bijzondere architectuurbeleving in het verre Northumbrië namen leerlingen van groep 8 

van de Graaf Jan van Nassauschool de bezoekers mee in het verleden van drie Goudse panden: Markt 8 (De 

Vooys), Peperstraat 10 en Wijdstraat 20 (Van Vreumingen). De leerlingen hebben historisch speurwerk gedaan 

naar deze panden in het kader van 'Sherlock Homes', een door die Goude - in samenwerking met het 

Streekarchief Midden-Holland - ontwikkeld schoolproject. De leerlingen presenteerden hun ontdekkingen in 

woord en beeld.   
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