
Excursie Die Goude naar Lier (B) 
 
Een verslag en foto’s van Wilma Dubbink (Excursiecommissie) 
 
Met 44 deelnemers is de bus voor de excursie van zaterdag 28 mei jl. naar Lier goed gevuld. Al om 
half elf zit de groep bij prachtig weer te genieten van de koffie met een Liers Vlaaike. Dit Vlaamse 
streekproduct (niet te vergelijken met onze Limburgse vlaai) is het eerste symbool van de stad Lier 
waarmee we te maken krijgen. Het is een klein bruin gebakje op basis van kandijsiroop en vier 
kruiden. Het recept wordt echter geheim gehouden.  
 

Lier heeft in 1212 stadsrechten 
gekregen, maar er zijn potscherven 
gevonden, die wijzen op 6000 jaar 
bewoning. Inwoners van Lier worden 
ook wel schapenkoppen genoemd. In 
de 14e eeuw mochten de Lierenaren 
van de Hertog van Brabant kiezen 
tussen het recht om een schapenmarkt 
te houden of om een universiteit te 
vestigen. Ze kozen voor het eerste, 
vandaar. De Universiteit kwam in 
Leuven. 
De stadsverkenning begint bij de 
Zimmertoren, een toren uit de 13e 
eeuw in de voormalige omwalling, 
genoemd naar de maker van  de zgn. 
Jubelklok. Dat astronomisch uurwerk is 
in 1930 geplaatst om 100 jaar 

Belgische onafhankelijkheid (van Nederland) te vieren. In het kleine museum staat een nog 
uitgebreider astronomisch uurwerk van Zimmer, de Wonderklok, die ooit op twee 
wereldtentoonstellingen heeft gestaan. 
Even verder ligt de enorme Begijnhof van de stad; eigenlijk een stad naast de stad. De Begijnhof 
heeft een eigen bakkerij en wasserij gehad. Het is in de 13e eeuw in hout opgezet, maar later zijn 
het stenen huisjes geworden. De luiken (ramen) aan de kant van het riviertje de Nete blijven altijd 
gesloten, maar de begijnen komen wel buiten de poorten om zelf in hun onderhoud te voorzien. Ze 
verzorgen zieken , maar zijn ook goed in weven , borduren en kantklossen. De schrijver Felix 
Timmermans komt hier vaak om inspiratie op te doen voor zijn boeken. De stadspompen noemt hij 
”Standbeelden aan niemand gewijd”. 
De excursie gaat verder naar de sfeervolle Grote Markt, waar de lunch wordt genoten; natuurlijk 
met patatten. Op de markt zijn veel huizen na de Eerste Wereldoorlog in oude glorie hersteld. Om 
bij de afvaart te komen voor een tochtje met palingschuiten, lopen we langs het prachtige Stadhuis, 
ooit een Lakenhal. Voor de palingvaart op de Nete was geen zeil of motor nodig. De sterke 
getijdenstroom zorgde ervoor dat ze ’s morgen heen en ’s avonds terugvoeren. Het is een mooie 
manier om de stad van een andere kant te 
bekijken en ……. het is lekker koel. 
Het bezoek aan Lier wordt afgesloten met 
de bezichtiging van de St.-Gummaruskerk: 
een grote kerk met mooie ramen en een 
schatkamer. Daar staat in het koor een 
zilveren schrijn met relieken van Sint 
Gummarus, die ooit een omgehakte boom 
met zijn riem ‘herstelde ’en die als stichter 
van de stad doorgaat. Het is een kerk met 
veel geschiedenis en daar komen we voor 
als historische vereniging.  
Na een drankje stapt het gezelschap weer 
in de bus. Tegen 19:00 uur zijn we terug in Gouda. 


