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ACTIV ITE ITENPROGRAMMA



3  Sint-Janskerk 
Achter de Kerk 1

Het is ook Nationale Orgeldag. In dat kader zul-
len er, vanaf 11.00 uur elk uur, orgelconcerten op 
het monumentale Moreau orgel worden gegeven. 
Een gedetailleerd speelprogramma is bij de in-
gang van de kerk verkrijgbaar. 
Let u ook nog eens extra op Glas 26. Het carton 
daarvan (= de originele ontwerp-/werktekening) 
uit ca 1600 is te zien in de Gasthuiskapel. Dat is 
#28 in ons programmaboekje. Zie ook hierna.

4  Catharinatuin/Museumtuin 
Achter de Kerk 11, 11b en 14

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur bespeelt stadsbei-
aardier Boudewijn Zwart het carillon in de toren 
van de Sint-Janskerk.  
Deze beiaard is gemaakt door de beroemde klok-
kengieter Hemony, die dit carillon zijn unieke 
klank heeft gegeven. Niet voor niets wordt hij 
ook wel de ‘Stradivarius’ onder de klokkengie-
ters genoemd. Aanbevolen wordt dit concert te 
beluisteren in de Catharinatuin.
Via het Goldapoortje bereikt u de Catharinatuin. 
In het poortje zelf is een semi-permanente expo-
sitie ingericht door de archeologische vereniging 
Golda.

5  Steenhouwershuis 
Achter de Kerk 13

Marianne Lint vertelt vandaag over de geschiede-
nis van dit bijzonder pand, met als leidraad het 
recent verschenen boek van Leni van den Band.

9  Weeshuis Spieringstraat 1
Tineke Radder exposeert op de benedenverdie-
ping in het Weeshuis. 
Geïnspireerd door deze historische plek heeft ze 
de installatie ‘Verweesd’ gemaakt. Een monu-
ment voor de weeskinderen die er driehonderd 
jaar gewoond hebben. 
De benedenverdieping, waaronder de regenten-
kamer, is de gehele dag te bezoeken. Begeleide 
(informatieve) wandelingen door de rest van het 
gebouw vinden plaats vanaf 12.00 uur.

10  Jeruzalemkapel 
Schoolmeesters woning 
Jeruzalemstraat 11

Een waanzinnige poëzietocht tijdens Open Monu-
mentendag. Allereerst in de Jeruzalemkapel: 
Gouda’s fijnste dichters met eigen werk (12.00 
uur - 13.00 uur) en daarna, tot 14.00 uur, een 
tocht met Pieter Stroop van Renen, Ruud Broek-
huizen, Hanneke Leroux, Heleen Jansens, Jeffrey 
van Geenen en Eduard Ditmar langs Gouda’s 
mooiste plekjes: ‘ Van de Sint-Jan tot en met 
Lunchroom Pyramyde en drinklokaal Kamphui-
sen’. 
In de aanliggende ‘Schoolmeesterswoning’ expo-
seert Leni van den Band enkele van haar werken.

18  Houtmansplantsoen
Het monumentale draaiorgel ‘de Lekkerkerker’ 
speelt voor u om 13.30 en om 15.00 uur. Het eer-
ste concert heeft als thema ‘Klassiek in Europa’ 
en het tweede concert heeft als thema ‘Modern 
klassiek in Europa’.

20 Sluizencomplex
Bij de Donkere Sluis zal het Gouds Sluiswachters-
gilde demonstraties geven om 12.00, 13.00, 
14.00 en 15.00 uur. De Donkere Sluis is die sluis 
van het sluizencomplex die gelegen is ter hoogte 
van de  Dubbele Buurt.  
Tijdens de demonstratie wordt een uitgebreide 
toelichting gegeven (mede door juniorgidsen) 
over de werking van de sluis en over het grote 
belang van deze sluis in de waterhuishouding 
van Gouda. 
Bij het Amsterdam Verlaat, onderdeel van het 
sluizencomplex, daar waar Turfmarkt en Lage 
Gouwe bij elkaar komen bevindt zich een fraai 
gerestaureerd sluiswachtershuisje. De aldaar ge-
plaatste ‘schandpaal’ heeft – althans op die plek 
- geen historische achtergrond. Wel leuk voor 
een fotomoment.

24  Patricierswoning  
Westhaven 12

Het gehele pand, inclusief kelder, is opengesteld. 
Er is een gids aanwezig die over de bouwkundige 

geschiedenis kan vertellen. Daarnaast kunt u 
het verhaal horen over een wereldberoemd ge-
worden 18de-eeuwse bewoner van dit pand.

27  Galerie de Hollandse 
Maagd Oosthaven 28

Italië als inspiratie bij galerie De Hollandsche 
Maagd.  
In rijksmonument de Hollandsche Maagd (1488) 
gaat op Open Monumentendag een nieuwe ex-
positie van start (‘Caught in the act’) met schet-
sen en schilderijen naar model die Anita Gaas-
beek in Italië (in een oude ruïne bij Carrara, Tos-
cane) maakte en bronzen beelden van Jeanette 
Jansen die mede geïnspireerd werd door beel-
den uit het oude Rome en Griekenland. Beide 
kunstenaars zijn aanwezig om de geschiedenis 
van het pand en hun werk nader toe te lichten.
Daarbij kunt u ook een aantal Italiaanse hapjes 
komen proeven.

28  Gasthuiskapel Oosthaven 9
De fraaie Gasthuiskapel, met de 16e eeuwse al-
taarschilderijen, kan van 11.00 tot 17.00 uur gra-
tis worden bezocht, via ingang Oosthaven 9. 
Voor de rest van het museum gelden de normale 
entreeprijzen. Om 11.30, 12.30 en om 13.30 uur 
zijn er gratis rondleidingen. 
Om 15.00 uur bent u welkom op het (gratis) 
Prinsenconcert. Het Prinsenconcert is onderdeel 
van het jaarlijkse Waterliniefestival. Voor u 
treedt op Camerata Capelle met een schitterend 
programma met werken van o.m. Händel, Bach 
en Vivaldi, met o.a. sopraan Christa Lips  en ho-
boïste Marjola Uitendaal. 
Naast altaarschilderijen is in de kapel het carton 
te zien dat hoort bij het glas 26 (‘Het ontzet van 
Samaria’) in de Sint-Janskerk. Een carton is fei-
telijk een ontwerptekening op ware grootte. Het 
carton is rond het jaar 1600 gemaakt door Isaac 
van Swanenburg uit Leiden. Schenker van het 
Glas was destijds de stad Leiden. 

30 Arti Legi Markt 27
Op de plaats van dit prachtig gerestaureerde 
pand stond de door Erasmus bezochte ‘Grote 
School’. In dit pand kunt u nader kennis maken 
met Erasmus. Er worden enkele korte videopre-
sentatie getoond die een beeld schetsen van 
onze grote Europeaan Erasmus. Enkele leden 

van het Erasmus Genootschap zijn aanwezig om 
u desgewenst nader te informeren. Let op: Arti 
Legi sluit voor het publiek om 16.30 uur!

34  Synagoge Turfmarkt 23
Tweedeklassers van het Goudse Waarden Ly-
ceum-Havo hebben panelen ontworpen waarop 
de geschiedenis van een Joodse persoon of een 
Joodse familie uit Gouda te zien zijn. 

38  Hans den Hollander Prints 
Lage Gouwe24

In ons programmaboekje is helaas een fout ge-
slopen. Lage Gouwe 24 is het juiste adres.  Hans 
den Hollander Prints toont Europese grafiek met 
o.a. werk van de Franse kunstenaar Lalanne.

41  Gouwekerk Hoge Gouwe 41
In de Gouwekerk hebben Ruud Verkerk en Suzan 
Schuttelaar, met werk van cursisten die middel-
eeuwse modellen hebben geschilderd, een ex-
positie ingericht. Daarnaast geven zij demon-
straties van het schilderen van middeleeuwse 
modellen.   
Om 15.00 uur kunt u genieten van een concert 
door Stedelijke Harmonie Caecilia Gouda dat tot 
stand komt in samenwerking met Cultuurhuis 
Garenspinnerij. 
Tegen een kleine vergoeding bestaat beperkt de 
mogelijkheid de Toren te beklimmen, helaas on-
geschikt en daarom niet mogelijk voor kinderen 
onder de 14. Ook niet onder begeleiding!

50  Oude Begraafplaats  
Prins Hendrikstraat 1-3

Vrijwilligers van de Stichting Oude Begraaf-
plaats zijn aanwezig om informatie te geven. Let 
u er wel op dat de Oude Begraafplaats om 16.00 
uur sluit!

51  Garenspinnerij  
Turfsingel 31 en 34

De Garenspinnerij is geopend vanaf 12.00  uur. 
Er zijn rondleidingen om 14.00 uur en om 16.00 
uur. Verder zijn er vanaf 14.00 uur demonstra-
ties en open lessen schilderen, muziek en thea-
ter, alsmede een ‘Landenfestival’ voor  kinde-
ren, optredens van muziekensembles en exposi-
ties door het gehele gebouw.

De nummers verwijzen naar het monument zoals beschreven in ons programmaboekje.


