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Voorjaarsexcursie naar Thorn 
Een bijdrage van Jan Verkerk 
 
Op zaterdag 1 april vertrokken de deelnemers aan de 
voorjaarsexcursie van Die Goude om half negen met de bus 
richting Thorn. Bij aankomst miezerde het wat, maar 
uiteindelijk viel het weer mee. Natuurlijk was er eerst 
koffie met vlaai. Daarna werd in twee groepen onder 
begeleiding van stadsgidsen Thorn bekeken. Het bezoek aan 
de mooie Sint-Michaëlskerk, ook wel aangeduid als de 
Stiftskerk of Abdijkerk was erg interessant. Vroeger heeft 
hier een zeer groot klooster gestaan. De gids vertelde over 
het ontstaan. De stiftdames kwamen uit de hoogste adel van 
Europa. Overdag woonden zij in hun paleizen, maar 
overnachten deden zij in het klooster. Veel van die dames 
vertrokken na een paar jaar om te trouwen. In de crypte 
liggen twee gemummificeerde stoffelijke resten.  
 
Onder de Fransen had Thorn het zwaar te verduren. In 1794 
vluchtten de adellijke dames en dat betekende het einde 
van het verschijnsel stiftsdames. De arme inwoners gingen 
in de verlaten grote huizen en paleizen wonen. In de tijd 
van Napoleon ging men belasting per woning heffen. De 
hoogte was afhankelijk van het aantal deuren, ramen en 
schoorstenen. De arme mensen konden dit niet opbrengen 
en daarom maakten zij de ramen en veel deuren dicht. De 
huizen werden toen ook wit geschilderd. Dat leidde ertoe dat er toeristen naar Thorn kwamen. Het 
werd het belangrijkste kenmerk van het stadje, zeker toen de gemeenteraad in de jaren 50 aan alle 
inwoners ging vragen om hun huis wit te schilderen. Op enkele huizen na is dit gebeurd. 
 

Een mooi verhaal ging over de 
twee muziekverenigingen die 
Thorn kent. Sinds jaar en dag 
hebben de Koninklijke 
Harmonie (de Bokken) en de 
Kerkelijke Harmonie (de 
Geiten) ruzie met elkaar. Door 
de rivaliteit hebben beide 
korpsen grote prijzen gehaald. 
Op het Wereld Muziekconcours 
in Kerkrade in 1997 haalden ‘de 
Bökke’ de eerste prijs. Jaren 
eerder hadden de Geiten de 
eerste prijs gewonnen bij een 
ander groot concours. 
 
Na de lunch in kasteel Baexem 
volgde een rondrit door de 

omgeving, het Land van Thorn. Ook hierbij zorgde een gids voor toelichting. De bus reed onder 
andere door het dorpje Horne, waar de ruïne staat van het kasteel van de graaf van Horne. 
Iedereen weet dat de graaf van Hoorne en de graaf van Egmont in 1568 onthoofd zijn op de Grote 
Markt in Brussel. Die graaf kwam dus niet uit het Noord-Hollandse Hoorn, maar uit het Limburgse 
Horne. De tocht voerde verder over de Maas bij Roermond en verder naar het Rivierpark Grensmaas 
zagen. Het gebied met grote grindgaten vormt nu een aaneengesloten natuurgebied tussen het 
Julianakanaal en de Maas. 
) te verbergen, werden de huizen  
Er was een stop voor een laatste drankje en een tussenstop voor mensen die verse asperges van het 
veld wilden kopen. Na een mooie en interessante dag was de groep om 19.00 uur terug in Gouda.  
  




