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Alsjeblieft,
Voor u het nieuwe gratis Gouda Waterstad Magazine met daarin het complete
programma van Gouda Waterstad op 19, 20 en 21 juni. Daarbij interessante
artikelen over de rijke historie van Gouda en het Water door de eeuwen heen.

Gouda Waterstad Sterevenement in het Gouwe-Havenkwartier
Gouda Waterstad staat voor het waterstelsel
van de stad met zijn historische tolvaart waardoor Gouda groeide en bloeide, ook staat het
voor de organisatie die jaarlijks met een festival
aandacht vraagt voor het cultureel erfgoed ‘het
Water van Gouda’.
In 2006 werd Gouda Waterstad opgericht met als
doel dit cultureel erfgoed levend te houden. Er
wordt jaarlijks aandacht gevestigd op het ontstaan
van Gouda aan de monding van de Gouwe en de
ligging aan de Hollandse IJssel. Ook het unieke
sluizenstelsel, de b
 ijzondere bouwwerken als Am
sterdams Verlaat, Visbanken, Donkere Sluis, Ha
vensluis, Tolhuis en S
 tolwijkerschutsluis staan dan
in het middelpunt van de belangstelling samen
met de prachtige verzameling oude bedrijfsvaar
tuigen in de Museumhaven en de Mallegatsluis als
toegang tot de Hollandse IJssel.
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Unica Installatietechniek in Bodegraven
is medesponsor van Gouda Waterstad.

Als dé technische dienstverlener voor lokale en
regionale opdrachtgevers in onderwijs, gezond
heidszorg, industrie en overige utiliteitsbouw is
Unica ook voor het midden- en klein bedrijf in
Gouda en omgeving vertrouwd en dichtbij en de
installateur voor grote en kleine projecten.
Behalve de vestiging in Bodegraven heeft het be
drijf nog dertien andere vestigingen en acht spe
cialistische bedrijven door heel Nederland. Unica
luistert graag naar uw wensen en behoeften en
ervaringen met uw gebouw(en). Vervolgens delen
wij graag onze uitgebreide expertise met u op het
gebied van energie, ICT, beveiliging en installatie
techniek.
Samen maken we de toekomst en voor nu bete
kent dat dat wij ons steentje bijdragen aan het
mooie evenement Gouda Waterstad. Wij wensen u
veel plezier!

inhoud gratis gouda waterstad magazine
4 Flaneerroute, Schepen in het Hart van Gouda,
Terrassen genoeg, MARKT• op de kade

7

een stad met vaart

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Sleutelrol in de maritieme infrastructuur door Peter Fokkens

9 Uitnodiging en programma 10e Waterconferentie op 18 juni
11 Feestelijke preview van het Gouda Waterstad Festival
museumhaven gouda presenteert ‘van ruim naar ruimte’

13

De Goudse Museumhaven bestaat 25 jaar en dat wordt dit jaar tijdens
Gouda Waterstad gevierd!

17 Open dag Zeekadetten, Verhalen achter de voordeur

19
23
24
27
29

30

erasmus en gouds bier

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dagelijks laden en lossen van biertonnen door Sander Enderink

Sing-a-Long, Festival about Fish and Ships
Theaturfestival TURF
De Goudse Peddel, het Sluiswachtersgilde
Programma voor KIDS

schouders onder waterstad ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~
door Arianne Fijan

34 Podium voor de jeugd
37 Harbourlounge, Fusionconcert, Colibri ft Ron Link
Lasershow, Midsummer lounge, L’invitation au Voyage met TANIA KROSS
colofon
Gouda Waterstad Magazine is een uitgave van de
stichting Gouda Waterstad en verschijnt ter gele
genheid van het 10e Gouda Waterstadfestival.
Foto omslag: Marianka Peters
Ontwerp, productie en realisatie:
Peterpaul Kloosterman (2pk.nl)
Karen Boekholt (honingen.com)
Teksten: Sander Enderink, Arianne Fijan,
Peter Fokkens, Paul Rietjens, Hans Suijs
Foto’s: Gouda Waterstad, Dennis van Duijn en
Museum Gouda
partners van gouda waterstad:
Fish and Ships en de optredende koren
Theater Festival TURF en de optredende groepen
Museumhaven Gouda
Bewoners van het Gouwe-Havenkwartier
De Goudse Peddel
Sluiswachtersgilde

BSO Bibelebonz
Merlijntheater
Cool Talent
De Goudse Saxofoonschool
Harmonieorkest De Pionier
Ondernemersvereniging Gouwe Havenkwartier
Gouda ~sterk~ aan de IJssel
Watergilde
Suus Events
Leliman Communicatie
2PK ontwerp en typografie
Zeekadetkorps Nederland
Cyclus/Havendienst
Poorters van het Amsterdams Verlaat
Jongeren Nederlands Blazers Ensemble
Traiterie Fanteur, Brunel, ’t IJsselhuis, Scheeps,
Kamphuisen, Buiten eten+drinken
Van Waning stichting
Oude Glorie
Stichting Veenvaren
Reederij de IJsel
Zalmschouwen

met dank aan
We kunnen het Gouda Waterstad Festival alleen
organiseren dankzij de geweldige inzet van vrij
willigers, partners, subsidieverleners, sponsoren
en donateurs. Gouda is een rijke stad met zoveel
mensen en organisaties die hier hun schouders
onder zetten. We danken iedereen en noemen met
name:
Subsidieverleners de Gemeente Gouda en het
Ondernemersfonds Gouda, Prins Bernard Cultuur
fonds.
Hoofdsponsoren Unica, Rabobank
Sponsoren Van ’t Hof en Graaf Floris
En de vele donateurs: Van Galen, Dupree, Aan de
Stegge, Bespaarhuis, Alpha, Wijngo, Rob de Korte.
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Flaneerroute

Podium
Terras

flaneerroute

tijdens gouda waterstad
Rondom het Gouwe-Havenkwartier Is het goed
varen en wandelen. De meeste programmaonderdelen van het Gouda Waterstad Festival
vindt u langs deze route. Vanaf de IJssel met de
IJsselkade, kunt u over de historische Haven
(Oost- en Westhaven) langs de Gouwe (Hoge
Gouwe) naar het Bolwerk met het Pauzelandschap en de KOE (en niet te vergeten de man
met de Ezel). Via de Turfsingel komt u bij de
Museumhaven en de Mallegatsluis.
Deze Flaneerroute is niet alleen te voet maar
ook per schip te ontdekken.

t
f

Turf-theater
Fish and Ships

w

Waterbus
Markt•

De Waterbus
De Boskoopse Bok is een platte schuit met uit
zicht rondom. Op de Bok vaart een gids mee om
u onderweg van alles over de Geschiedenis van
Gouda te vertellen. Deze bok hoeft bijna nergens
op de brug te wachten. De opstapplaatsen zijn
bij Oosthaven 13, de Lichtfabriek, de Kleischuur
en de Museumhaven (Crodakade) of omgekeerd.
Voor iedere opstapper betaalt u € 2 pp.
Vertrek Oosthaven 13: 11.30 u (niet op zondag),
13.30 u, 15.30 u en 17.30 u
Vertrek Museumhaven: 12.30 u (niet op zondag),
14.30 u, 16.30 u en 18.30 u (niet op zondag)

De Rondvaart met Jan Salie
De Trekschuit was eeuwenlang de enige vorm van
openbaar vervoer als verbinding tussen Gouda en
Amsterdam. Met Jan Salie kunt u ervaren hoe het
was om op deze manier te reizen. De rondvaart
door de historische binnenstad van Gouda duurt
bijna 1,5 uur. Maar het is genieten met een drank
je en de verhalen van de schipper. Reserveren bij
de VVV of aan boord als er nog plaats is.
Kosten € 10 pp.
Vertrek Oosthaven 13: 11.30 u (niet op zondag),
13.30 u en 15.30 u

4

Gouda waterstad
gouda
Waterstad festival
Festival in het gouwe-havenkwartier
Gouwe-Havenkwartier 2015

s

schepen in het hart
van gouda
tijdens gouda waterstad
Natuurlijk liggen in de Museumhaven aan de
Turfsingel schepen die er een vaste ligplaats
hebben. Maar ook gastschepen met een museale uitstraling zijn voor deze gelegenheid naar
Gouda afgereisd en ook deze schepen zullen te
bewonderen zijn.
De bonte verzameling historische schepen is langs
de flaneerroute vrij te bekijken, zeker als u de
schipper vraagt naar de historie van het schip. Wie
komen er zo al? Hierbij een greep: de Paviljoent
jalk ‘Zeldenrust’ met op zaterdag het optreden van
koperkwintet High 5, de IJsselaak ‘den Onthaes
tingh’, de vloot bakdekkers van vereniging ‘Oude
Glorie’, de zalmschouwen met een visbakstand, de
boerenschouwen van de stichting ‘Veenvaren’en
meer unieke schepen die een plekje gaan vinden
langs de Hoge Gouwe.

Gouda Waterstad Festival in het Gouwe-Havenkwartier 2015
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terassen genoeg
tijdens gouda waterstad

De restaurants Buiten eten + drinken, Scheeps,
Kamphuisen en Brunel vormen samen een
horecalint van terrassen tussen de Haven
en de Visbanken. Zij presenteren gedurende
de festivaldagen een spetterend Walking Dinner.

walking dinner
De walkingdinnerkaart is op alle dagen geldig en is
bij de vier restaurants verkrijgbaar voor € 25. La
veer met deze kaart door het Gouwe-Havenkwar
tier en ga voor anker bij deze restaurants voor een
gerecht. Haven en Visbanken: terrassen open op
vrijdag vanaf 18 uur, op zaterdag vanaf 11 uur en op
zondag van 14 tot 19 uur.

Traiterie Fanteur
op het Amsterdams Verlaat ontvangt u graag op
haar terras. Het is een heerlijke plek tussen de
boten en spelende kinderen. U proeft de beste
koffie en zoets.
’s Middags/’s avonds originele Spaanse Tapas en
zomerse wijnen en de beste bieren.
Amsterdams Verlaat: terras open op zaterdag van
af 11 uur en op zondag van 14 tot 19 uur.

Museumhavencafé Het IJsselhuis
heeft een terras ingericht dicht bij het muziekpodium van de Museumhaven.
Museumhaven: terras open op vrijdag vanaf 18 uur,
zaterdag en zondag vanaf 12 uur.
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MARKT• op de kade
tijdens gouda waterstad

Op zaterdag en zondag kunt u op de kades
van de Hoge Gouwe en de Haven letterlijk de
MARKT• afschuimen langs de creatieve Lifestyle
Markt met ‘van alles’ op het gebied van art,
design, kids stuff, interieur, fashion, vintage,
accessoires, biologische voeding en verzorging.
Zaterdag 13 – 21 uur en zondag 14 – 19 uur

Sleutelrol in de maritieme infrastructuur

een stad met vaart
Peter Fokkens, voorzitter Museumhaven Gouda

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
In de loop van de vele eeuwen dat Gouda
bestaat, speelde het een sleutelrol in de
maritieme infrastructuur van Holland.
Gouda was dé doorgang, maar ook de flessenhals in de verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Nu staat het
water stil, maar ooit was Gouda een stad
met vaart.
Zoals u op de kaart hiernaast kunt zien, bestond
Holland in de zestiende eeuw voor het grootste deel
uit water. Noord-Holland was niet veel meer dat
een brede duinenrij met wat veen- en weidegebie
den erachter, doorsneden door talloze waterlopen
en kleine meren, deels ontstaan door ontvening.
Zuid-Holland was iets droger, maar ook hier was het
water alomtegenwoordig.
Om van Noord naar Zuid en omgekeerd te komen,
was er echter maar één goed bevaarbare waterloop
beschikbaar. In de Vliet bij Leidschendam was welis
waar een overtoom gebouwd, maar via deze ‘kluun
plaats voor schepen’ konden alleen de kleinste
scheepjes worden overgezet. De enige route voor
wat grotere schepen voerde via Gouwe en IJssel. Op
het knooppunt lag Gouda, als een spin in het web.
De Gouwe voerde door de stad, was ter plaatse
smal. Er was bovendien een sluis, die het getijden
water van de IJssel scheidde van de lager gelegen
landen rond de Gouwe. Die smalle doorvaart en de
sluis zorgden voor enorm veel oponthoud voor de
schippers. Gouda profiteerde daarvan, door hoge
tolgelden te vragen.

Watergeuzen

De stad floreerde door de handel die door de schip
pers werd langsgebracht. Gouwenaren hadden
van de vracht op de schepen vaak de eerste keus,
kochten goedkoop hun waren en konden hun eigen
producten gemakkelijk naar elders laten vervoeren.
Toch zag het stadsbestuur niet in dat ruimte geven
aan de schipperij de stad nog rijker zou kunnen ma
ken. De tol werd gezien als voornaamste bron van

inkomsten, en die bleef dus onveranderlijk hoog. Er
werd zelfs harde strijd gevoerd door Gouda om de
monopoliepositie van enige doorvoerhaven in Hol
land te behouden. Al in de vijftiende eeuw werd het
bouwen van een sluis in de Vliet door Gouwenaren
met geweld verhinderd, en een goede eeuw later
haalde de Goudse vroedschap zich de woede van de
watergeuzen onder Willem van Oranje op de hals,
door aanvankelijk te weigeren een sluis te bouwen
voor diens oorlogsschepen. Die sluis kwam er toch,
tot vreugde van de vrachtschippers, maar toen die
er ook gebruik van wilden maken, hief Gouda daar
een extra ‘armengeld’ voor, omdat de stadsbewo
ners er volgens de vroedschap onder zouden lijden
dat de schipperij zijn lading sneller langs de stad kon
brengen.
Weer een eeuw later bloeide heel Holland door de
inkomsten van de Verenigde Oost-Indische Com
pagnie. Gouda profiteerde mee: nog steeds ging

Gouda Waterstad Festival in het Gouwe-Havenkwartier 2015
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doeld waren voor de kleine kustvaart, maar die hun
lading soms tot ver over zee brachten en haalden.
Op de foto hiernaast ligt zo’n zeetjalk, die sprekend
lijkt op de Zilvermeeuw in de Museumhaven, gela
den langszij een oceaanstomer in de Rotterdamse
haven.

bijna alle vaart langs Gouda. Schepen voeren af en
aan. Door de open verbinding met zee kwamen de
haringbuizen (kleine vissersschepen) tot in Gouda,
en binnenslands was er een regelmatige trekschuit
verbinding met Amsterdam.

Binnen- en buitenvaart

Dat Gouda ook een zeehaven was, is weinig bekend.
Veel kustvaartuigen die de Noordzee, Oostzee en
het Engels Kanaal bevoeren, gingen echter bij slecht
weer liever niet langs de gevaarlijke Hollandse kust,
die dan meestal ook nog eens lagerwal is. Ze voeren
‘binnen de duinen’ van Antwerpen of Rotterdam
langs Gouda naar de Zuiderzee, of omgekeerd. Zo
was Gouda niet alleen het toneel van de binnen
vaart, maar ook van de kleine kustvaart.
Het landschap rond de Museumhaven en langs de
IJsselkade is daarvan nog steeds de stille getuige.
Een bijzonderder waterhuishouding dan rond Gouda
is in Nederland moeilijk te vinden. Talloze sluizen
getuigen van de moeite die men zich heeft getroost
om het getijdewater van de Hollandse IJssel (Gouda
heeft een eb- en vloedverschil van meer dan een
meter; nergens zo ver landinwaarts is dat zo groot)
te verbinden met het lager gelegen land rondom de
rivier. En overal werd rekening gehouden met de
vaart, de levensader van de stad.
Al vierhonderd jaar lang voert de
‘staande mastroute’ langs Gouda,
en al even lang is er – tot op de dag
van vandaag – een wet die bepaalt
dat op die route, die door heel Ne
derland voert, geen vaste bruggen
mogen worden aangelegd.
De collectie van de Museumhaven is
daar de weerspiegeling van. Naast
een ijsselaakje en een beurtmotor
schip dat zijn leven lang op Gouwe
en IJssel heeft doorgebracht, liggen
er ook een paar oostzeetjalken en
een schoeneraak; schepen die be
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Afgesneden levensader

Hoewel Gouda nog steeds een geweldige belang
rijke functie heeft voor de vaart – de pleziervaart
gaat door de Mallegatsluis; de vrachtvaart gaat via
de nieuwe Julianasluis – lijkt Gouda sinds een halve
eeuw de rug naar het water te hebben gekeerd. De
schuld daarvan ligt bij het wegverkeer, dat om aan
het tempo van de tijd tegemoet te komen, de rol
van het vrachtvervoer over water grotendeels heeft
overgenomen. De weg tussen IJsselkade en stad
werd de belangrijkste verbinding tussen Rotterdam
en Utrecht, en hoewel die functie allang weer is
overgenomen door de A12 en door de nieuwe zui
delijke ringweg, blijft de vaste brug tussen IJssel en
Havensluis voorlopig nog gesloten. De Gouwe is nu
de afgesneden levensader van de stad; het water
in de haven stroomt niet meer en van een stad met
vaart is Gouda een stille waterstad geworden. De
nauwe band met het bijzondere landschap van kades
aan de rivier, de werking van eb en vloed, de sluis
en het lager gelegen Mallegat met de Museumhaven
is eigenlijk alleen nog voelbaar tijdens het Gouda
Waterstad Festival en andere evenementen, die op
en rond de aansluiting tussen Gouwe en IJssel wor
den gevierd. Dan komen er weer schepen in de stad,
is er ophef en vertier rond de IJsselkade en laat ‘de
Goudse vaart’ zich van zijn mooiste kanten zien.

Drukte bij de Mallegatsluis, jaren dertig van de twintigste eeuw.

Uitnodiging voor de 10e Waterconferentie

Hollands Wel Varen
in een duurzame Oudhollandse Waterstad

Het Gouds Watergilde organiseert de 10e
Waterconferentie op donderdag 18 juni 2015.
U bent welkom in de Sint Janskerk te Gouda.
09:30 uur Ontvangst met koffie.
10:00 uur Welkom door dagvoorzitter Gerard
van Ham, voorzitter van de Historische
Vereniging ‘Die Goude’.
10:10 uur Opening door Milo Schoenmaker, bur
gemeester van Gouda
10:20 uur Vier WATER-dromen 4 Oud-Holland
se presenteren in staccato hun droom
10:45 uur Geloven in de Economische kracht
van Water door Roland van Schelven,
voorzitter van landelijke stichting open
monumentendag (burgemeester van
Culemborg en oud-wethouder van
Gouda)
11:15 uur Pauze met koffie en thee

11:45 uur Slim samenwerken, slim investeren.
(Een paar steken onder water.) door
Lennart Graaff en Lisette van der Meer
van Buro BLOC
12:15 uur Toelichting restauratie Sint Janskerk
Jan Zuurmond
12:30 uur Lunch en netwerkmoment
13:30 uur Toekomstige vormen van watermanagement door Hans Oosters Dijk
graaf HH Schieland Krimpenerwaard
14:00 uur Uitslag Prijsvraag met toelichting
Gert Jan Jansen
14:30 uur Paneldiscussie o.l.v. Lennart Graaff
15:00 uur Demonstratie Donkere Sluis: “Dollen
met touwen en katrollen” door het
Sluiswachtersgilde van Gouda
15:45 uur Waterproeverij en aansluitend borrel
U kunt zich inschrijven via hans.suijs@hetnet.nl
(gratis maar niet vrijblijvend)

Gouda Waterstad Festival in het Gouwe-Havenkwartier 2015
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programma gouda waterstad festival 2015

Waterweetjes
Dat Gouda de meest landinwaarts ge
legen zeehaven van Nederland heeft?
Er liggen tussen Gouda en de Noord
zee geen sluizen of stuwen.
Dat Gouda daarom ook eb en vloed
heeft? De Hollandsche IJssel beweegt
zich tussen -60 cm NAP en +120 cm
NAP. Andersgezegd: tweemaal daags
is er een hoogteverschil van ongeveer
180 CM. Dat komt overeen met de eben vloedgemiddelde van Bergen aan
Zee.
Dat het zoute zeewater, dat zwaarder
is dan zoet rivierwater, soms tot aan
de Mallegatsluis komt?

feestelijke preview van Festival
vrijdag 20:00 – 22:00 uur havenPodium
Gouda ~sterk~ aan de IJssel is een burgerinitiatief met als
doel het zuidelijk deel van de binnenstad, zeg maar het
Gouwe-Havenkwartier weer een aantrekkelijk woon-, leefen verblijfsgebied te maken. Geen vergeten achtertuin, maar
een stad aan de IJssel waar Gouda lang geleden ontstond.
Gouda ~sterk~ aan de IJssel werkt daarbij hand in hand met
Gouda Waterstad. Zij doet dat vooral achter de schermen.
Het Festival geeft vooral de
artiesten uit de regio die zich
met hart en ziel voor hun hobby
inzetten een podium.
Zij presenteren een vooruitblik
op de 10e versie van het Gouda
Waterstad Festival 2015. De
feestelijke opening van het
Festival wordt verricht door de
enige professional van deze
avond, Burgemeester Milo
Schoenmaker. Hij wordt bijgestaan door Egbert de Sauvage
en verrassende artiesten uit Gouda en omstreken. Een op
warmer van een aantal shantykoren van het Fish and Ships
Festival, Harmonieorkest Kunst na de Arbeid en een lang op
treden van de band Different Roads. Aris ‘van de P
 eperstaat’
doet u de hartelijke groeten vanaf de Veerstal.
Gouda Waterstad Festival in het Gouwe-Havenkwartier 2015
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Honingen
Galerie - Art Gallery

S indS 1997

Het logo van
Gouda Waterstad
is ook van de hand
van 2PK

2PK ontwerp en typografie

Galerie Honingen

Al 25 jaar creatief communicatie ontwerp
in drukwerk en websites. Met passie voor
letters en ambachtelijk drukwerk.

Galerie Honingen is sinds 1997 gespcialiseerd in
hedendaags realisme en vertegenwoordigt een
select aantal kunstenaars uit binnen- en buitenland

Kuiperstraat 22
T 0182-522333 / 06-24624057
www.2pk.nl

Hoge Gouwe 127 | Lange Tiendeweg 40
T 0182-55 13 66 / 06 - 14 48 62 74
www.honingen.com

honingen.indd 1

Galerie De Hollandsche Maagd
Aansprekende kunst van nu in een pand uit
1500. Exposities met hedendaagse kunstenaars.
Atelier Anita Gaasbeek achter de galerie.
Oosthaven 28
T 06-15 38 60 63
www.dehollandschemaagd.nl
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Pure Music Productions
Music & Event Productions
Management
Consultancy
Vijverstraat 2
T 06-55 11 36 90
www.pure-music.eu

programma gouda waterstad festival 2015
De Museumhaven presenteert ‘van Ruim naar Ruimte’
Jubileumontvangst van
onze schippers
vrijdag 19:00 – 23:00 uur

Podium bij het ijsselhuis

De Goudse Museumhaven bestaat 25 jaar! Tijdens
het Gouda Waterstad Festival wordt dat gevierd
met enkele bijzondere dagen van de Museumha
ven. Alle schepen en schippers, die in de afgelopen
kwart eeuw een vaste ligplaats hebben gehad in de
haven, worden uitgenodigd. Verwacht wordt dat
de eerste schepen al op woensdag of donderdag
aan komen varen.
Op vrijdagavond worden ze feestelijk ontvangen
met een voor iedereen toegankelijke schippers
borrel bij Museumhavencafé ‘t IJsselhuis, begeleid
door live muziek van de Dead Grass Band.

Over Lading

Zaterdag 12.00 – 18.00 uur

‘Ruimte’ in Het Ruim

rondleiding Museum Gouda & Museumhaven
Museumhaven

Op zaterdag staat de Museumhaven in het teken
van het thema: ‘Lading, van Ruim naar Ruimte’. Dit
thema is gekozen om het publiek iets te laten zien
en ervaren van het leven aan boord, zowel vroeger
als nu. De meeste museumschepen vervoerden
vroeger allerlei lading in het vrachtruim, van turf
tot tapiocameel, van staalschroot tot suikerbieten
en van vaten bier tot IJsselsteen. Op verschillende
schepen is deze vracht te zien. Met behulp van
de Goudse Zakkendragers wordt getoond hoe die
lading vroeger werd overgeslagen. Ook is er een
zandscheepje, dat nog net als vroeger met een
eigen laad- en losinstallatie zand overslaat uit het
schip in een vrachtwagen.
Voor basisschoolkinderen wordt zaterdag van 11 –
14 uur op basis van het thema ‘Schepen en Lading’
een lego-bouwwedstrijd georganiseerd in het
Werfhuijs aan de Vest. Daarna wordt het Werfhuijs
omgebouwd tot mini-filmhuis, waar verschillende
bezienswaardige audiovisuele presentaties worden
getoond voor een geïnteresseerd publiek. Op de
kades toont dan ook een palingroker zijn ambacht
en in het Goudkistje kunt u zich laten portretteren
in authentieke schipperskledij.

Tegenwoordig wordt met de museumschepen geen
vracht meer vervoerd, maar mensen. De scheepsbe
woners leven nu in het vroegere vrachtruim en heb
ben dit omgebouwd tot comfortabele woonruimte,
in plaats van met het hele gezin opgepropt te wonen
in het kleine schippersroefje achterop. Over hoe er
nu aan boord gewoond en geleefd wordt is in ‘Het
Ruim’ van Museum Gouda een foto-expositie in
gericht. Daar kunt u een fotografisch kijkje nemen
in de scheepsruimen van nu. De Museumhaven en
Museum Gouda worden met elkaar verbonden door
middel van een wandeling door de stad, waarbij tal
van interessante maritieme en cultuurhistorische
wetenswaardigheden de revue passeren.

Shanties en ‘Gigs’
zaterdag van 12 - 20 u

bij het IJsselhuis

De Museumhaven is de hele zaterdag het podium
voor verschillende shanty-koren; zie bij het shan
ty-festival ‘Songs about Fish and Ships’. Op zater
dagavond wordt er onder de muzikale begeleiding
van ‘Gigs’ de traditionele schippersmaaltijd geser
veerd bij het Museumhavencafé, waaraan ook an
deren dan de schippers tegen betaling mee kunnen
doen.
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tijdens Gouda Waterstad:
Bier & Hamburgers van de grill
Fish & Chips
zondag 21 juni: 1e IJssel &
Gouwe Bierfestival

Museumhavencafé ’t IJsselhuis
drank- en spijslokaal

Timmer- en Restauratie bedrijf
‘Jos van Kersbergen’

- mooiste uitzicht van Gouda
- trouwlocatie
- plek voor leuke feestjes
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navigatieadres: Buurtje 1
T 06-44 26 71 75
www.museumhavencafe.nl

Kuiperstraat 44
T 0182 - 511725
www..josvankersbergen.nl

Antiekgroothandel Het Inboedelhuis

Punselie Cookie Company B.V.

1000 stuks aan oude meubelen vakkundig opgeknapt in uw eigen kleur.

Deze ambachtelijke Goudse stroopkoekjesfabriek produceert volgens traditioneel recept
al 140 jaar het lekkerste stroopkoekje.

Vest 31-33
T 0182-52 66 77/06-51 36 99 32
www.hetinboedelhuis.nl

Spieringstraat 107
T 06-81 40 55 08
www.punselie.nl
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Schependans

Zondag 12 – 17 u	Museumhaven
Zondag wordt van 12 tot 13 uur voor de vierde ach
tereenvolgende maal de ‘Schependans’ opgevoerd.
De Schependans is een bijzondere visuele en mu
zikale belevenis. In de havenkom manoeuvreren de
museumschepen en bijboten, begeleid door live
muziek, in slow motion door elkaar. Zoveel moge
lijk wordt op handkracht voortbewogen met ver
schillende middelen, zoals zeilen, bomen, duwen,
jagen, roeien, verhalen en boegseren. Vanaf de
Rotterdamse Poort en het terras van het Museum
havencafé is het schouwspel fantastisch te volgen.
Wees voorbereid op een belevenis die qua tem
po en intensiteit niet onderdoet voor de mooiste
mindfulness-ervaring!
Na de schependans vertrekt een aantal gastschepen
weer uit de haven. Dat is allemaal goed te volgen
vanaf het terras van het Museumhavencafé. Onder
begeleiding van de gezellige loungemuziek van DJ
‘Johan Draait’ vindt het eerste IJssel & Gouwe Bier
festival plaats, met voornamelijk puur Hollandse
speciaalbieren.

Waterweetjes
Dat het sluizenstelsel van Gouda een af
spiegeling is van alle type sluizen die er in
Nederland zijn.
Dat Gouda al in de 15e eeuw de langste
twee sluiskolken van het land had?
Van Havensluis tot Donkere Sluis en van
Donkere Sluis tot aan het Amsterdams
Verlaat. Samen 800 meter lang.

Dennis van Duijn / O kijk! Fotografie
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Edwin de Kemp Fotografie

Slijterij en Bierwinkel Den Gouwen Aar
Gespecialiseerd in bier, zo’n 800 soorten op voorraad. Ook

U springt er uit met mijn foto’s!

kunt U bij ons terecht voor uw whisky’s, champagnes,
overig gedistilleerd en proeverijen.

Hoge Gouwe 15
T 06 - 51 96 37 22
www.edwindekemp.nl

Oosthaven 6
T 0182-58 19 58
www.dengouwenaargouda.nl

gouweaar.indd 1
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Bloemwerk De Illusie

Playtoday LEGO Shop Gouda

Voor een fris boeket tot een exclusief bloemstuk met pot. Ook corsages, rouwkransen of
een enkele subtiele bloem in originele vaas.

Groot in LEGO, scherp in prijs

Lange Tiendeweg 78
T 0182-511574
www.illusiegouda.nl

Lange Tiendeweg 31
T 0182-752 006
www.playtoday.nl
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Zeekadetkorps Nederland presenteert:

Open Dag Zeekadetten
Zaterdag 10 – 17 u, IJsselkade

De Zeekadetkorpsen in Nederland en reünisten
komen tijdens het Gouda Waterstad Festival
samen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.
Het wordt een prachtig schouwspel met schepen, demonstraties en wedstrijden. Kom kijken
en beleef het mee.
Programma op de IJsselkade:
10.00 opening jubileum met een baksgewijs (alle
zeekadetten staan aangetreden)
10.30 – 17.00 open dag met demonstraties en de
mogelijkheid om mee te doen aan diverse activi
teiten

• Bezoek de korpsschepen Assam II, Freyr, Van Ver
sendaal en Zeefakkel van de zeekadetten en het
moderne opleidingsschip Prinses Maxima van de
Maritieme Academie Harlingen en IJmuiden.
• Kom aan boord bij de zeekadetten, steek je licht
op bij de informatiestand van de Koninklijke Marine
of neem een kijkje bij ‘Zeebenen Gezocht’ voor een
toekomst op zee.
• Modelbootjes kunnen in een groot waterbassin
radiografisch op koers worden gehouden.
• Ook kun je actief deelnemen aan kanoën en vaar
tochtjes met kleinere bootjes op de Hollandse IJssel.
• Natuurlijk zijn de zeekadetten ook zelf druk met
activiteiten op de schepen en op de wal. En je mag
meedoen!

Bewoners van het Havenkwartier presenteren:
Verhalen achter
de voordeur
Vertrek ieder kwartier vanaf Oosthaven 28
Zaterdag vanaf 13.00 u (laatste vertrek 16.00u)
Zondag vanaf 16.00 (laatste vertrek 17.00 u)
De panden van het Gouwe-Havenkwartier hebben allemaal hun eigen verhaal. Dit jaar worden
verhalen achter de voordeuren van de Westhaven en de Peperstraat verteld. De eigenaren zijn
trots op hun pand. Soms is het een interessant
verhaal, soms is het een anekdote. Wie zal het
zeggen?
U kunt in kleine groepjes met een begeleider de
verhalen beluisteren en circa een uur lang uw
ogen de kost geven. Om deel te nemen kunt u bij
Galerie de Hollandsche Maagd, Oosthaven 28, het
gratis toegangsbewijs halen.

Gouda Waterstad Festival in het Gouwe-Havenkwartier 2015
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vandijk.indd 1

Banketbakkerij van Dijk & Zn

Restaurant De Kleischuur

Voor alle heerlijke koekjes, banket, taarten en
chocolade, maar sinds kort ook ambachtelijk
gebakken brood. Kijk mee via website of
facebook.

Wij zijn ervan overtuigd dat alles wat met liefde
is bereid terug te vinden is in de smaak.

Doelenstraat 32
T 0182-51 40 10
www.123gebak.nl

Vest 2
T 06-29 42 78 92
www.dekleischuur.nl

04/04/2015
14:42:58
kleischuur.indd
1

04/04/2015 13:54:54

www.gewoonwouterklaasse.nl
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Dagelijks laden en lossen van biertonnen

erasmus en gouds bier
Sander Enderink

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Volgend jaar is er in Gouda veel aandacht
voor Desiderius Erasmus, de wereldberoemde stadsgenoot, humanist, theoloog
en filosoof. Het is dan 500 jaar geleden
dat, in 1516, Erasmus’ Grieks-Latijnse
uitgave van het Nieuwe Testament verscheen. Erasmus was daardoor ook in de
vroege zestiende eeuw een bekend persoon. Welke verhalen zou hij in de jaren
dat hij door Europa reisde hebben verteld
over Gouda, de stad aan de Hollandse
IJssel waar hij misschien niet is geboren
maar zeker wel is opgegroeid?

In zijn honderden brieven kwam Gouda vooral ter
sprake als Erasmus zijn kennissen uit deze Hollandse
stad aanhaalde. Erasmus sprak en schreef namelijk
niet graag over zijn jonge jaren. Dat zou al snel de
aandacht hebben gevestigd op zijn buitenechtelijke
geboorte, iets waar in het zestiende-eeuwse Europa
zeer negatief over werd gedacht.

Stad van brouwers

Wat zou Erasmus dan over Gouda verteld kúnnen
hebben? Hoewel hij er misschien niet mee was
begonnen zouden de bierbrouwers van de stad
waarschijnlijk ter sprake zijn gekomen. Gouda was
in de vijftiende en zestiende eeuw namelijk in de
ban van het bierbrouwen, en deze industrie bereikte
haar hoogtepunt in de jaren dat Erasmus in Gouda
naar school ging. De binnenstad telde toen zo’n
tweehonderd brouwers. Het brouwen van bier was
daarmee veruit de belangrijkste tak van de Goudse
economie.
In 1487, ongeveer tien jaar na zijn eerste vertrek uit
Gouda, keerde Erasmus terug van zijn studies. Hij
deed dat jaar zijn intrede in het klooster Emmaüs in
Stein, net ten oosten van de stad. Toen het klooster
ruim een halve eeuw later afbrandde werd opgete

kend dat er bij het klooster een brouwhuis en een
hopwerf waren. Mogelijk was dat al zo in de jaren
dat Erasmus er verbleef.1
Het brouwen van bier was in de eeuwen voor
Erasmus’ geboorte uitgegroeid tot een volwaardig
ambacht. De grote vernieuwing in de vijftiende eeuw
was de introductie van het kuitbier, een verfijnde
vorm van het Duitse hopbier. Het kuitbier dat in
Gouda werd gebrouwen was lang niet alleen bedoeld
voor de inwoners van de stad zelf. Een groot deel
van de productie werd naar andere steden geëxpor
teerd.

Handel op de IJssel

De Goudse brouwers profiteerden daarbij van de
centrale rol die de stad speelde in het Hollandse
binnenvaartverkeer. Hun belangrijkste klanten waren
namelijk te vinden in de welvarende steden in het
zuiden van de Nederlanden. In de haven van Gouda
was het laden en lossen van de biertonnen dan
ook een dagelijkse bezigheid. Per schip werd het
Goudse bier vervoerd naar de Brabantse en Vlaamse
1. Bart Ibelings, ‘De bier- en wijnimpost-registers van Gouda’ in:
Tidinge (2000).
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Het bierbrouwen bereikte zijn hoogtepunt in de jaren
dat Erasmus in Gouda naar school ging
 arkten, waar de Gouwenaars de concurrentie aan
m
gingen met andere Hollanders uit Haarlem en Delft.

Strijdend ten onder

Desiderius Erasmus overleed in 1536 in Bazel, in
Zwitserland. Hij had zich in de jaren daarvoor ge
mengd in de felle debatten over de ontluikende Re
formatie. In Gouda werd gelijktijdig ook veel gedis
cussieerd, maar dan vooral over de toekomst van de
bierbrouwerijen. In de concurrentiestrijd met Delft
was Gouda aan de verliezende hand. De brouwers
konden het niet eens worden over de beste manier
om het tij te keren. De conflicten over productie
methoden werden hoog opgespeeld, zodat zelfs
keizer Karel V en landvoogdes Maria van Hongarije
zich bemoeiden met de Goudse brouwerijen.2
Aan de slepende zaak kwam in 1552 een einde;
het jaar dat in Gouda de Sint-Janskerk in vlammen
opging. De keizer verleende brouwers in Holland

toestemming om op belangrijke punten naar eigen
wens te brouwen. De jaren eerder begonnen neer
gang van de Goudse bierbrouwerij hield echter aan.

Einde van een tijdperk

Toen ruim tien jaar later de Tachtigjarige Oorlog
uitbrak werd het handelsverkeer naar het zuiden
ernstig verstoord. De Goudse bierbrouwers werden
hierdoor afgesneden van hun belangrijkste klanten.
Slechts een handjevol brouwers kon onder deze
omstandigheden hun bedrijf voortzetten. Nog geen
halve eeuw na Erasmus’ dood verdween daarmee
ook de industrie die zo kenmerkend was geweest
voor het Gouda van zijn jeugd.

2. K. Goudriaan, M.J. van Gent en R.P. de Graaf, ‘Een eigen
koers’ in: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda: een
stadsgeschiedenis (2002) pagina 81-89.

Boekhandel Verkaaik
De monumenten van deze stad helder en
informatief in kaart gebracht. Alleen bij
Boekhandel Verkaaik van € 45,- voor € 19,90

Detail uit De kwakzalver Jan Steen (foto Tom Haartsen)
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Lange Tiendeweg 35
T 0182 - 412 750
www.boekhandelverkaaik.nl

Restaurant Scheeps

Rossetti

Welkom in Scheeps, ons gezellige sfeerrestaurant. Culinair trefpunt voor fijnproevers en
levensgenieters ook tijdens Gouda Waterstad.

Waan je in het verleden en geniet van deze
sfeervolle winkel vol antiek en brocante.

Westhaven 4
T 0182-51 75 72
www.restaurantscheeps.nl

Hoge Gouwe 157
T 0182-51 14 42
www.rossetti.nl

rossetti.indd
18/04/2015
11:34:58 1

scheeps.indd 1

04/04/2015 14:12:44

Van Achthoven

Suus Events

Nostalgische lifestyle. Alles voor een sfeervol,
stoer interieur. Laat u inspireren in onze showroom.

SUUS EVENTS is een eigenzinnig & creatief
evenementenbureau dat vernieuwende &
verbindende evenementen maakt.

Vest 45
T 06 - 28414115
www.vanachthoven.com

Tuinstraat 40
T 06 - 46394500
www.suusevents.nl

Gouda Waterstad Festival in het Gouwe-Havenkwartier 2015

21

Zaterdagmiddag 20 juni,
maak jouw eigen pizzaatje
of fruitspies!
’s Avonds TapasTable!

Museum Gouda

Traiterie Fanteur, Verrassend Eten!

Museum Gouda brengt de geschiedenis van de stad
tot leven met kostbare altaarstukken, stoere groepsportretten van schutters, een stadsmaquette en een
Schatkamer met duizenden voorwerpen.

Pure Catering, Gezellige Kooksessies, Food
Events, Tapas Original (vrijdag/zaterdag)

Oosthaven 9 | Achter de Kerk 14
T 0182-331 000
www.museumgouda.nl

Hoge Gouwe 137
T 0182 - 584 040 / 06 - 22255101
www.traiteriefanteur.nl

Naamloos-1 1
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Verrassend eten

24/04/2015 10:20:18

‘t Kaaswinkeltje

Hans den Hollander Prints

Wij verkopen de lekkerste Goudse boerenkaas,
en uitsluitend boerenkaas. Kom langs en proef
het zelf!

Internationale moderne en hedendaagse
grafiek. Chagall, Miró, Matisse, Van Dongen

Lange Tiendeweg 30
T 0182 - 514 269
www.kaaswinkeltje.com

Lage Gouwe 24
T 06-14 97 96 47
www.hansdenhollander.com
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Fish&Ships presenteert:
Sing-a-long
Vrijdag 20.30 – 23.00 uur

Best Western Hotel

Om alvast in de stemming te komen wordt het fes
tival informeel geopend met een sing-a-long in het
Best Western Hotel. Aanwezige zangers en zan
geressen zingen met elkaar en vooral zonder vast
programma nummers die nopen om lekker mee te
zingen. Want dat is het doel: lekker meezingen.

Festival Songs about
Fish and Ships
Zaterdag 12.00 – 18.00 uur

diverse locaties

Na een unieke opening om 12 uur bij de
Kleischuur, zullen vier verschillende podia in en
rond het Gouwe-Havenkwartier ruimte geven
aan zeven groepen uit binnen- en buitenland
om hun gevarieerde repertoire aan het Goudse publiek te laten horen. De groepen hebben
een ding gemeen: ze zingen over vis of over het
harde werken op de schepen of over alle stoere
verhalen daarom heen; kortom Songs about Fish
and Ships. En vooral met veel plezier.
Liedjes over vis en de zee in Gouda? Klopt dat wel?
Jazeker dat klopt heel goed. Wist u dat Gouda een rijke his
torie heeft rondom scheepvaart en visvangst? Er zijn heden
ten dage nog veel kenmerken te vinden van die rijke historie.
Neem bijvoorbeeld de Visbanken aan de Hoge en Lage Gouwe.
Over die historie kan men natuurlijk alles lezen, maar het is
toch veel leuker om er over te zingen?
Het festival Songs about Fish and Ships 2015 brengt de stoere
verhalen van zwoegende zeemannen op zee en nostalgische
beelden van de vrouwen, die achterbleven op de kade, samen.

Zo zingen de vrouwen over de vis en de mannen over hun sche
pen, vandaar Songs about Fish and Ships.
Koren en groepen uit binnen en buitenland bezoeken, net als de
handelsreizigers van weleer, de mooie stad Gouda om deel te
nemen aan het festival dat dit jaar onderdeel is van het Gouda
Waterstad Festival.
Het internationale karakter van het festival wordt vormgegeven
door de optredens van twee groepen met een internationale
bekendheid, beiden veelgevraagde gasten op shantyfestivals in
heel Europa:
het Engelse duo Trim Rig and a Doxy. Derek en Julia, het
echtpaar dat het Engelse duo vormt, stond direct klaar toen ze
gevraagd werden of ze weer wilden komen, net als vorig jaar.
de Franse groep La Bouline. Deze Fransen zijn nieuw in Gouda,
maar ze hebben er zin in, zo lieten ze weten.
Van eigen bodem zullen Paddy’s Passion, Armstrong’s Patent
en Onstuimig Schuim hun liederen ten gehore gaan brengen.
Voor de laatste groep is het een weerzien, want ze komen graag
terug naar onze mooie stad. Deze groep zingt in het Nederlands
en vooral eigen nummers.
De twee andere Nederlandse groepen zijn zeer bekend in
Nederland Shantyland. Beide groepen zijn qua omvang niet zo
groot, maar dat maakt hun performance niet minder. Veelal
a capella brengen zij de shanty’s op traditionele manier ten
gehore.
Het zevental wordt natuurlijk gecompleteerd door onze eigen
Goudse koren, het Viswijvenkoor Gouda en Shantykoor West
Zuidwest. Het Goudse publiek heeft deze koren al regelmatig
zien optreden en beide koren zorgen altijd voor een feestje op
het festival. De mannen zingen nog steeds over hun avonturen
op zee met hun schepen en de viswijven van Gouda laten ook
zien dat ze meer kunnen dan vis verkopen.

Bij de Waag

13:40

De Kleischuur
Openingskoor
Officiële opening
Onstuimig Schuim

13:55

14:35

La Bouline

Paddy’s Passion

Viswijvenkoor Gouda

14:50

15:30

Armstrong’s Patent

West Zuidwest

Onstuimig Schuim

15:45

16:25

Trim Rig and A Doxy

La Bouline

Paddy’s Passion

van

tot

12:00

12:30

12:30

12:45

13:00

16:40

17:15

Viswijvenkoor Gouda

17:30

18:00

18:00

19:00

19:00

21:30

Loterij en afsluiting
Aan tafel !!!
Afterparty

‘t IJsselhuis

Trim Rig and A Doxy West Zuidwest

Onstuimig Schuim

Armstrong’s Patent

van

tot

De Visbanken

13:00

13:30

La Bouline

13:45

14:15

Armstrong’s Patent

14:30

15:00

Trim Rig and A Doxy

15:15

15:45

Viswijvenkoor Gouda

16:00

16:30

West Zuidwest

16:45

17:15

Paddy’s Passion
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TURF verrast u met:
Theaturfestival TURF
Zaterdag 11 – 16 uur

diverse locaties

U kunt tijdens het Theaturfestival genieten van
voorstellingen op diverse locaties.

TimeSlips. Forget memory,
try imagination
HoutenBeenTheater Kleintheater Zwaan, Zwaansgat 15
11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00
TimeSlips maakt verhalen samen met mensen met
dementie. Dit gebeurt vanuit de visie dat je niet
op zoek gaat naar wat mensen nog weten, maar de
mogelijkheden van hun fantasie gebruikt om ver
halen te vertellen. Hiermee voorkom je de teleur
stelling van het niet herinneren en activeer je het
plezier om met elkaar een verhaal te verzinnen. Er
komen vragen aan de orde wat het betekent wan
neer je vader of je moeder dement wordt en hoe jij
je daartoe verhoudt. (Duur : 20 minuten + napraten)

Het HoutenBeenTheater gaat met u op zoek naar hoe het kan.
In een veilige omgeving en op een interactieve wijze, wordt
gezocht naar mogelijke oplossingen voor vaak complexe inter
acties van mensen. Kees Deenik en Minnekus de Groot maken
al lang samen theater. Naar aanleiding van een vraag gaan zij
op onderzoek uit, waarbij zij zich afvragen wat theater is en
welke maatschappelijke fenomenen daaruit voortkomen.

TimeSlips. Forget Pikbroeken
Memory, try
Imagination
Houten Been
Maskerade
Theater
Zwaansgat 15
Bogen
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11.00

X

12.00

X

X

13.00

X

X

14.00

X

15.00

X

X

16.00

X

X

Het geheim van de
Kadji en prinses
Mounia
Zo zie je me liever,
mevrouw Tjendol
Van der Velde en
Halewijn

Pikbroeken!

Toneelgroep Maskerade
12:00 / 13:00 / 15:00 / 16:00

Museumhaven (Bogen)

In Pikbroeken! brengt Maskerade het zware leven
van zeelieden uit het zeventiende-eeuwse Wad
dingxveen tot leven. Kapitein Jan Jacobszoon Juth
uit Waddingsveen van het schip De Stad Gouda
heeft dringend matrozen nodig. Lena Goutcade uit
Waddinxsveen wil haar man Jan Joris Grutter terug
die 3 jaar tevoren op een eerdere reis van kapitein
Juth spoorloos verdween voor de kust van Afrika.
Met een vage belofte probeert de kapitein de zee
mansvrouw van zich af te schudden. Vermomd als
lichtmatroos monstert ze aan op het schip De Stad
Gouda. Lukt het dit ‘meisje loos’ om haar grote lief
de Jan Joris terug te vinden? Of is het een kansloze
missie?
Roelof Schut en Matthieu van Noort hebben de teksten voor
Pikbroeken! geschreven. Toneelgroep Maskerade uit Waddinx
veen bruist in dit jaar weer van het leven. Zo’n kleine 20 mensen
werken mee aan een hele serie evenementen. Een daarvan is de
muziektheater voorstelling Pikbroeken! die zowel in Gouda als
in Waddinxveen gaat worden opgevoerd.

Literaire voordracht
Yvonne Gillessen

De Pontjesbaas
Klein, groot en
Klein/ Scherven
brengen schoonheid
Clownsenzo
Podium

Galerie de
Kuiperstraat
Hollandse Maagd
doorlopend

X

Molen de Roode
Leeuw
X

doorlopend

X

doorlopend

X

X

X

doorlopend

X

X

X

doorlopend

X

X

doorlopend

X
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Het geheim van de Kadji
en prinses Mounia
‘Zo zie je me liever, Mevrouw Tjendol’
Wijnhandel van de Velde & Halewijn, Peperstraat 94

14:00 / 15:00 / 16:00
‘Zo zie je me liever, mevrouw
Tjendol’ speelt de Indonesi
sche sprookjes ‘Het geheim
van de Kadji ‘ - een griezelig
verhaal over zucht naar rijk
dom - en ‘Prinses Mounia’,
een gevoelig sprookje over
een lieve prinses en haar
zoon. Verhaaltheater, waar
bij Ria het verhaal vertelt en
Loes met treffende mimiek
en beeldende gebaren de personages speelt.
Het theaterduo bestaat uit de beeldend kunstenaar Ria Volk en
de dramadocente Loes Koop. Zij speelden eerder o.a. op het
Gouds Verhalenfestival en tijdens de Goudse Hofstedendagen

Literaire voordracht

Yvonne Gillissen De Hollandsche Maagd, Oosthaven 28
14:00 / 15:00 / 16:00
Yvonne Gillissen leest voor uit
eigen werk. (Duur ca 20 min.)
Yvonne Gillissen groeide op in
Zuid-Limburg. Bij het leren schrijven
verzon ze zelf werelden die ze gede
tailleerd in scene zette. In 1983 vertrok
ze naar Amsterdam en studeerde regie
aan de Theaterschool, daarna onder
zocht zij o.a. method-acting en drama,
body-mind work en dans. Vanaf 1992 werkt ze freelance als
(trainings)actrice, toneelregisseur en schrijver van drama
en proza. Ze publiceerde korte verhalen. Haar eerste korte
verhaal Portiek verscheen in 1996. Vorig jaar verscheen haar
novellenbundel ‘zand-drieluik’. Eveneens verschenen in 2014
de ebooks buitendrift en stadsstuipen, een selectie van
gepubliceerde verhalen die zich afspelen in de stad of op het
platteland.

sieve vreugde en ongekend ongenoegen... Uiteraard
geschikt voor alle leeftijden!
‘Scherven brengen schoonheid’: Van scherven bren
gen verdriet’ tot ‘scherven brengen geluk’ in het
leven van een clown. Dit stuk voert de kijker mee in
een emotionele achtbaan van subtiele breekbaar
heid tot de schoonheid van een scherf.
Clownsenzo speelden al eerder mee tijdens Gouda Waterstad
2010 en 2012. Het collectief is ontstaan uit een groep die les
heeft gehad bij de Goudse Clownschool onder leiding van Pa
trick van den Boom. In wisselende samenstellingen treden deze
clowns bij allerlei gelegenheden op. In de basis zijn zij ’contact
clowns’en spelen op basis van improvisatie en interactie met
een thema/rode draad als uitgangspunt.

‘De Pontjesbaas’

Toneelgroep PODIUM	 Molenkade bij molen de Rode Leeuw
11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00
Het is de dag na de laatste vaart van het pontje
tussen Korte Akkeren en het centrum van Gouda.
De pont is overbodig geworden door de plaatsing
van de Guldenbrug. De pontjesbaas mijmert over
vroeger tijden en wordt tijdens zijn overpeinzingen
aangesproken door een trouwe klant. Laat u mee
voeren met de overpeinzingen van De Pontjesbaas,
en herleef met hem de historie van het leven rond
de museumhaven. (speelduur ca. 20 minuten)

‘Klein, groot en klein’ en
‘Scherven brengen schoonheid’
Clownsenzo Straattheater tussen Kuiperstraat en de Vest
Twee doorlopende voorstellingen, om en om
‘Klein, groot en klein’: size matters voor een clown
die een kleiner ballonnetje heeft dan een ander...
Daar kun je van alles aan doen, goedschiks en
kwaadschiks, maar altijd verrassend. Een stuk klas
sieke clownerie voor jong en oud dat laat zien hoe
dicht emoties bij elkaar kunnen liggen - met explo

Toneelgroep PODIUM is een Goudse toneelvereniging die in 1975
is opgericht. Het genre loopt van komedie tot tragedie, van ab
surdistisch tot realistisch. Zo speelden zij o.a. stukken van Sha
kespeare, Moliere, Don Duyns, Tom Lanoye, Maria Goos, Harold
Pinter en Alan Ayckbourn. In maart jl. speelden zij ‘Animal Farm’,
een bewerking van het boek van George Orwell. De Pontjesbaas
wordt gespeeld door Corrie van Nieuwkerk en Aris Bras.

Gouda Waterstad Festival in het Gouwe-Havenkwartier 2015

25

OOK vOOr dAmeS

Buiten eten+drinken

Blokzijl Kleding

Beleef Buiten eten+drinken!
Liefde voor eten en mensen
Met aandacht voor herkomst van producten

Al ruim 35 jaar maatgevend in maatwerk. Jasjes,
Broeken, Kostuums, Shirts en Schoenen alles naar
uw maten en wensen gemaakt. Tevens ruim 35 jaar
de echte Paul & Shark dealer in de wijde omgeving.
Lange Tiendeweg 33
T 0182-51 83 20
www.blokzijlkleding.nl

Oosthaven 23 a
T 0182-52 48 84
www.buitenetenendrinken.nl

blokzijl.indd 1
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JPG Advocaten

Kamphuisen Eet & Drinklokaal

Gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht, Familierecht en Scheidingsbemiddeling, Mediation, Ondernemingsrecht, Incassorecht, Letselschaderecht.

* Terras aan het water
* Proef de ontspannen sfeer

Westhaven 73-74
T 0182-33 10 80
www.jpgadvocaten.nl

Hoge Gouwe 19
T 0182-51 41 63
www.kamphuisen.com
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programma gouda waterstad festival 2015
De Goudse Peddel presenteert:
De Intieme grachtentocht sche rol en bieden zij watersporters een bijzonder
Zaterdag 11 – 17 u

Haven (Oosthaven 13)

Vaar met vrienden, familie of geliefde (!) door
Gouda in een echte Canadese Kano van Kanover
eniging ‘de Goudse Peddel’ voor een onuitwisbare
stadsvaartocht. Zwemdiploma verplicht!
Gouda en het water zijn onlosmakelijk aan elkaar
verbonden. De Gouwe was en is nog deels een
nautische snelweg van en naar Gouda. Binnen
Gouda spelen de grachten en singels een histori

perspectief op onze architectuur en natuur. Maar
er is slechts één vervoermiddel dat bezoekers van
Gouda kan verbazen met een kijkje in de intiemste
kanalen van de kaasstad; de Kano!

Kinderen voor kinderen
kanospeurtocht
Zondag 14 – 17 u

Haven (Oosthaven 13)

Een speur- en ontdekkingstocht op het water voor
kinderen van 10 tot 15 jaar!
Vaar mee met kinderen van kanovereniging de
Goudse Peddel in een echte Canadese kano. Ont
dek hoe leuk varen met een kano is en bekijk de
binnenstad van Gouda vanaf het water. Vaar door
smalle waterloopjes en brede grachten en zoek naar
de antwoorden op de vragen van de speurtocht. Na
afloop ligt er misschien wel een prijs te wachten.
Zwemdiploma verplicht!

Het Sluiswachtersgilde presenteert:
Schuren, Schutten en
Hoogwater-keren
zaterdag 12.45 / 14.00 / 14.45 / 16.00 / 16.45
zondag 14.00 / 14.45 / 16.00 / 16.45 u
Donkere Sluis (Haven-achter de ING)

De Donkere Sluis, stille getuige van 7 eeuwen
Goudse welvaart, wacht nu op publiek, vroeger
op schepen. Het Sluiswachtersgilde brengt de
vele functies van deze beroemde sluis tot leven.
Bij het schuren werden alle waterlopen in de stad
schoongespoeld en dat werkte dankzij getijde
werking op de Hollandsche IJssel. In de sluis zijn
kruisende deuren aangebracht, een eeuwenoud
spuisysteem waarmee een vloedstroom door de
stad gestuurd werd.
Het water staat nu stil en schepen passeren op af
stand, maar ooit was de passage door de binnen
stad van Gouda de drukst bevaren route van ons
land. Elke binnenschipper passeerde deze sluis en

werd geconfronteerd met lange wachttijden, want
het schutten werd bemoeilijkt door de getijdewer
king. Dat wachten betekende veel volk in de stad.
Wie niet wachten kon laadde de handel over in een
tweede schip aan de andere kant van de sluis. De
zakkendragers vormden een welvarend gilde en je
vindt ze nu nog in steen op het bordes van het oude
stadhuis.
De sluis was ook sluitstuk in de zeewering tussen
Oost- en Westhaven. Hoogwater stond vaak tot aan
de vloeddeuren van de Donkere Sluis.
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Pharosfin BV

Brunel

Begeleiding bij en implementatie van de
financiële administratie en ERP-software
door middel van training en detachering.

Ontspannen en betaalbaar dineren in sfeervol
restaurant of op ons prachtige terras op de
Visbanken

Westhaven 73
T 06-54747209
www.pharosfin.nl

Hoge Gouwe 23
T 0182-51 89 79 / 06-53 51 25 85
www.restaurantbrunel.nl

Den Hoed Aannemers B.V.
Den Hoed Aannemers BV is een middelgroot
familiebedrijf gespecialiseerd in restauratie,
onderhoud en herbestemming.
Jan Blankenstraat 17
2861 BZ Bergambacht
www.denhoed.nl
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Uitvoering twee kenmerkende projecten in Gouda.
Foto links: restauratie unieke drieweg sluis
Reeuwijks Verlaat in de Breevaart. Foto rechts:
groot onderhoud van de Noodgodsbrug.

programma gouda waterstad festival 2015
poorters van het Amsterdam Verlaat presenteren:
Kindertheater
Voor Kids: Waterspelletjes
Zondag	

met lekkers!
Zaterdag 11 – 18 u

Amsterdams Verlaat

Kom naar het Amsterdams Verlaat (Hoge Gouwe)
als je niet bang bent voor een beetje water! Je kunt
daar een moeilijke vispuzzel maken en het eend
jesspel spelen. Ook kun je proberen de kogels in
het schip te schieten. Dat klinkt makkelijker dan
het is! Als je dan nog niet genoeg hebt van de zee
en de vissen, dan mag je nog proberen het zee
vissenspel te spelen. Medewerkers van BSO Bibe
lebonz staan klaar om jou te helpen en je ouders
kunnen lekker iets drinken op het terras. Natuurlijk
staat er voor jou ook limonade klaar en je kunt een
fruitspiesje of een mini-pizzaatje maken. Daar hel
pen medewerkers van Traiterie Fanteur je mee. En
als je dan uitgespeeld bent en lekker hebt gegeten,
dan kun je je ook nog laten schminken. Word je
een vlinder of liever een bloem?
BSO Bibelebonz, dé BSO van de Goudse binnenstad, verzorgt
voor-/naschoolse opvang en vakantie-opvang voor kinderen
van 4-12 jaar.

13.30 u
14.15 u
15.00 u
15:45 u
16.30 u

Amsterdams Verlaat, Hoge Gouwe

Milieuheksen
Alles uit de kast halen
Opa moet gezond eten
Alles uit de kast halen
Opa moet gezond eten

Aan het begin van de zondagmiddag lopen er drie
vreemdsoortige heksen door het centrum die
kleine acts opvoeren en het publiek attenderen
op deze voorstellingen.
(Aangeboden door Merlijntheater Vlaardingen)

pauze > waterlandschap
zaterdag 20 juni 10- 16 uur

de koe (Potterspoort)

Kom het pauzelandschap Potterspoort versieren
met vissen en andere zeedieren en of planten
Van dozen kan
je boeien maken en deze
beschilderen. Je
kunt op de foto
als een stoere
zeeman. Kom
naar de KOE,
deze krijgt een
make-over.

Opa moet gezond eten
De kleinkinderen maken zich zorgen over de leef- en
eetgewoonten van opa. Daar moet wat aan gedaan
worden en desnoods met zachte dwang. Dat gaat
het publiek zien en vooral het onverwachte effect
daarvan. Dit is een zachte satyre op mantelzorg. De
voorstelling is zowel bedoeld voor kinderen als voor
hun ouders en grootouders.
Familievoorstelling voor alle leeftijden, vanaf 5 á 6 jr.
Entree € 2,- per persoon.
Alles uit de kist halen
Een nogal vreemde figuur komt met een zeer grote
kist aanzetten. Die blijkt diverse, ook muzikale, ver
rassingen te bevatten. Maar de grootste verrassing
is, wie er uiteindelijk in de kist verdwijnt. Een spel
met weinig woorden, maar des te meer actie en
kabaal en veel interactie met het publiek. Een fami
lievoorstelling die vooral voor wat kleinere kinderen
zeer geschikt is (vanaf 4 á 5 jr.).
Entree € 1,50 per persoon.
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Waterkaart van binnenstad Gouda 1659
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Waterkaart van binnenstad Gouda nu

Schouders onder de waterstad

schouders onder waterstad
Arianne Fijan

~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
Gouda is ontstaan op de kruising van de
Hollandsche IJssel en het veenstroompje
de Gouwe. Nadat in de tweede helft van de
13e eeuw een nieuwe en kortere vaarweg
tussen de IJssel en het IJ ontstond, nam de
bedrijvigheid toe en groeide het dorp in
korte tijd tot de vierde stad van Holland, na
Dordrecht, Leiden en Haarlem.
Water heeft de stad vooral welvaart gebracht. Naast
de handel bood de unieke positie van de stad ook
mogelijkheden voor bedrijvigheid als bijvoorbeeld
de lakenindustrie of voor bierbrouwerijen. De wa
tersnoodramp in 1953 betekende een einde voor
deze altijd zo positieve relatie met water. In het
daaropvolgende Deltaprogramma zijn dijken ver
hoogd en stormvloedkeringen aangelegd. De maak
baarheid van het watersysteem werd in die tijd niet
betwijfeld. In het huidige Deltaprogramma is dat
besef veranderd: er zijn grenzen aan deze maak
baarheid en in vele situaties is deze al bereikt.

Uitdaging in Gouda

De Goudse binnenstad zakt langzaam maar gestaag
door de zachte veenbodem. De binnenstad heeft
een eigen waterpeil (de stadsboezem). Het waterpeil
van de stadsboezem is de afgelopen eeuwen al meer
dan een halve meter verlaagd om wateroverlast
vanuit de grachten te voorkomen. De meeste oude
woningen in de stad zijn niet onderheid en zakken
daardoor mee met de bodem. Echter, her en der
verspreid staan woningen die ergens in de afgelopen
periode wel voorzien zijn van een paalfundering.
Vanaf de 17e eeuw tot zelfs na de tweede wereld
oorlog deed men dat met houten palen. Om paalrot
te voorkomen moeten de houten palen constant on
der water staan. Het grondwaterniveau moet daar
voor hoog genoeg blijven.
Door dit laatste wordt sturing vanuit het waterbe
heer beperkt: peilverlaging is niet meer mogelijk,
omdat houten palen moeten worden beschermd,

maar voor de bebouwing op staal of huiden (zon
der houten paalfundering) en dus mee zakt met de
bodem, is verlagen van het boezempeil op termijn
noodzakelijk. Om te voorkomen dat dit tot proble
men gaat leiden, moeten passende keuzes worden
gemaakt waarbij we echt op zoek gaan naar inno
vatie, omdat conventionele maatregelen niet meer
voorhanden lijken te zijn.

Anticiperen

Theoretisch kunnen we wachten met het nemen van
maatregelen. Het echte acute probleem manifes
teert zich mogelijk pas over enkele decennia. Echter,
is het dan niet te laat? En laten we dan geen kansen
liggen?

Schouders onder de stad

De uitdaging waar Gouda voor staat is niet uniek.
Meer historische steden in laag Nederland, en in het
buitenland (Jakarta, Bankkok) hebben te maken met
de uitdagingen van bodemdaling, funderingsvragen,
waterbeheer en ruimtelijke ordening.
De gemeente is samen met het Hoogheemraadschap
van Rijnland op zoek gegaan naar kennispartners
en andere overheden om de uitdaging op te pak
ken. Deze expertise is nodig en bovendien hebben
we meer kennis nodig om keuzes te onderbouwen.
Bijvoorbeeld: hoe hard zakken delen van de stad
nu echt? Hoe doorlaatbaar is de ondergrond? Welk
effect heeft het verlagen van het peil op de grond
waterspiegel. Deze antwoorden hebben we allemaal
nog niet.
Ook is het niet bekend welke huizen op welke wijze
gefundeerd zijn. Kennis hierover moeten de eigena
ren hebben, maar vaak zijn zij zich niet bewust van
de onderkant van hun pand. En deze kennis is wel
nodig om samen de beste condities te bedenken
voor het behoud van deze mooie stad.
Met het onderteken van de ‘Intentieovereenkomst
historische binnenstad Gouda’ zijn de volgende
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partijen een coalitie aangegaan: gemeente Gouda,
Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, Rijks
waterstaat Verkeer en Leefomgeving, KCAF (kennis
centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Platform
Slappe Bodem en de Technische Universiteit Delft.

en de geschiedenis. Deze betrokkenheid is essen
tieel en vanuit de gezamenlijke coalitie wordt ieder
uitgenodigd die wil en kan meedenken. Een voor
beeld waarop men kan meedenken is middels de in
februari gestarte werkplaats.

Kern van de overeenkomst is dat partijen samen de
technische oplossingsrichtingen van een toekomst
bestendige binnenstad zullen uitwerken. En daarbij
oplossingsrichtingen zullen verkennen die mogelijk
ook voor andere historische binnensteden bruikbaar
zijn.

Gouda waterstad

Het ondertekenen van de overeenkomst markeert
een start van een belangrijk traject. Voor dit traject
is gelukkig veel expertise aangetrokken, maar hier
voor is ook veel kennis aanwezig bij de bewoners
zelf. Er is er heel veel kennis over de stad, het water

pmARCHITECT
pmARCHITECT uw partner bij: bouwen, renoveren, transformeren en herbestemmen.

Patrick Middelkoop
T 06 - 24580951
www.pmarchitect.nl
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De coalitie heeft zichzelf de volgende missie ge
steld: Het ontwikkelen en realiseren van een (vanuit
water en ondergrond beschouwd) robuust perspec
tief voor een leefbare (wonen, werken, water) histo
rische binnenstad van Gouda.
Het project dient als icoonproject voor Nederland.
Gouda als voorbeeld van een toekomstbestendige
waterstad. Waarbij de relatie met water opnieuw
positief wordt. Als dat geen lonkend perspectief is...

Cool HR support
Anita Koelman is freelance professional op
gebied van Human Resource Management.

Hoge Gouwe 93b
T 06-50286161
www.coolhr.nl

Pharosius

vanNienke Sieraden

Adviseurs in het analyseren van wet- en
regelgeving en het automatiseren van regels

Galerie met eigen collecties en sieraden van
diverse andere Nederlandse edelsmeden. In
het open atelier vervaardig en ontwerp ik zelf.

T 06-15 07 20 27
info@pharosius.nl
www.pharosius.nl

Dubbele Buurt 10a
T 0182-51 66 68
www.vannienkesieraden.nl

nienke.indd 1
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•
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

M’ij Organisatieadvies

Notariskantoor De Waard & Wagener•

M’ij Organisatieadvies biedt vakkundige en verfris-

Notariskantoor voor familierecht, onroerend goed,

sende verbeteringen voor organisaties in de publieke

stichtingen en verenigingen, bedrijfsoverdrachten,

sector, door onderzoek, advies, projectleiding en

vennootschappen en ondernemingsrecht

professionalisering van medewerkers.
Hoge Gouwe 99
T 06-42 74 76 06
www.mij-advies.nl

Ronsseweg 551
T 0182-55 58 88
www.notarisgouda.nl
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programma gouda waterstad festival 2015
Gouda Waterstad biedt aanstormende talenten een podium:

Podium voor de jeugd

Zaterdag 13.30 – 17.30 u, Havenpodium

13.30 Saxofoonschool
Het leerlingenorkest van de Goudse Saxofoon
school verzorgt een spetterend optreden. Het
orkest speelt alle nummers uit het hoofd waardoor
alle aandacht is gericht op de choreografie tijdens
het spelen.
Het zal voor de toeschouwers moeilijk zijn om stil
te blijven staan! Tijdens het optreden zullen er
ook individuele acts te zien en te horen zijn van de
jongste saxofonisten. Zij willen u graag laten ho
ren hoe mooi een saxofoon kan klinken en dat dit
prachtige instrument in de verste verte niet te ver
gelijken is met de misthoorn van een schip.
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14.30 Blazers
Gezamenlijk optreden door de jeugd van het Ne
derlands Blazers Ensemble (west) en het opleidings
orkest van de Pionier. Op deze middag voor en
door de jeugd verzorgt het Opleidingsorkest van De
Pionier een concert samen met jonge talenten (15-19
jaar) van jongnbe regio West. nbe staat voor Neder
lands Blazers Ensemble. De samenwerking tussen
muzikanten uit de kweekvijvers van De Pionier en
nbe is te danken aan Dick Verhoef, dirigent van het
harmonie-orkest. Hij is tevens hoornist, vast lid van
het nbe en coacht jonge aanstormende talenten. nbe
is beroemd vanwege zijn Nieuwjaarsconcert in het
Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, dat ieder
jaar op tv wordt uitgezonden.
Voor de 40, vooral jonge muzikanten van het Op
leidingsorkest van De Pionier, is het samenspel met
jongnbe dan ook zeker uitdagend, leerzaam en bo
venal leuk. Dit orkest van De Pionier staat onder lei
ding van Xandra Zijlstra.

Waterweetjes
Dat de enige goede Noord-Zuid
vaarroute door Nederland eeuwenlang
door Gouda liep? In stormachtige
tijden voeren de Hollandse schepen
van Noord-Frankrijk naar de Scandi
navische landen het liefst door Gouda
naar Amsterdam en via het IJ naar het
IJsselmeer en verder vice versa. Ook
Piet Hein voer door Gouda naar
Amsterdam!

16.30 Cool Talent
In een korte tijd is cool Talent uitgegroeid tot
een uniek project, waarin de beste acts van mid
delbare scholen uit Gouda en omgeving een pro
fessioneel podium krijgen, om hun vaak verras
sende kwaliteiten aan een zo groot mogelijk pu
bliek te tonen. Dit kan zijn in de vorm van zang,
dans, cabaret, kort toneel etc. Speciaal voor
het Gouda Waterstad Festival is een afwisselend
programma samengesteld met cool Talent deel
nemers. Kom kijken en laat u door scholieren
verrassen! cool Talent wordt mogelijk gemaakt
door de Lionsclub Gouda/Bloemendaal.

Dat Gouda drie zeer bijzondere
Sluizen heeft die uniek zijn? Het
Reeuwijks verlaat is nog de de enige
sluis met drie stel deuren naar drie
richtingen! De Donkere Sluis met krui
sende deuren is de enige sluis die met
behulp van de getijdewerking de stad
kan schoonspoelen. De Waaiersluizen
kennen nog een broertje, maar alleen
onze waaiersluis kan op de getijde
werking zonder motor worden
gesloten of geopend.
Dat Gouda meer dan 5 verschillende
waterpeilen in zijn gemeente heeft?
Dat drie verschillende Hoogheemraad
schappen hun waterbeheer tot aan of
binnen onze gemeentegrenzen uit
voeren?
Dat Gouda vlak bij het laagste punt
van Nederland ligt? Het bevindt in een
weiland nabij de eendenkooi in de
Zuidplaspolder bij de Derde Tochtweg
(bij van Vliet aan de A20). Het laagste
punt is -6,76 NAP.
Dat Gouda nog drie rinketten heeft
die gemeentelijk monument zijn? Dit
zijn schuifjes die opengezet konden
worden om aan de Haven bij hoog wa
ter de riolen van de huizen schoon te
spoelen.
Dat Gouda een natte woonwijk in het
laaggelegen Westergouwe gaat bou
wen? Zelfs als het niet lukt wordt het
een grote atractie voor Gouda.
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LASERSHOW

ZATERDAG 20 JUNI 23.15 UUR | VISBANKEN & HAVEN
AANGEBODEN DOOR:

daanzoekteenbaan@xs4all.nl

w w w. a d v i e s b u r o - k u b u s . n l
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programma gouda waterstad festival 2015
Ondernemersvereniging Gouwe Havenkwartier en Gouda Waterstad presenteren:

Twee dagen genieten van het goede leven tegen
het decor van de schilderachtige Goudse grachten, dat is Harbour Lounge in 2015. De zaterdagavond en de zondagmiddag staan dan in het teken van lounge, eat & dance op het water en de
kades van de Visbanken en de Haven. Harbour
Lounge, Midsummer Lounge en MARKT• zijn
gratis toegankelijk en voor iedereen die van het
goede leven houdt!

Harbour lounge
Zaterdag 18 – 23.30 u

Dennis van Duijn / O kijk! Fotografie

Havenpodium en Visbanken

Vier de zomer!
Het Gouda Waterstad Festival biedt alle bezoekers
een goede mix van diverse muzikale richtingen met
live muziek, acts en DJ sets. Met maar liefst twee
muzikale hoogtepunten:

Fusionconcert Gouda Waterstad,
Where acoustic meets electronic
&
Colibri ft Ron Link

Dennis van Duijn / O kijk! Fotografie
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Fusionconcert
Gouda Waterstad, Where
acoustic meets electronic
Zaterdag 21 uur

Havenpodium

Een futuristische kruisbestuiving vindt plaats
tussen de muzikanten van ‘Getlounged Collective’ en het voltallige harmonieorkest ‘De
Pionier’. In deze speciale meeting en programmering zal het orkest een uitstap maken naar
de band met een heuse beatmaster(DJ). De zangeres (MAI) van Getlounged zal op haar beurt
soliste zijn in o.a zeer bekende nummers zoals
‘It’s oh so Quiet’ en ‘Zij gelooft in mij’. U wordt
meegenomen in een rollercoaster van muziekmomenten die onvergetelijk zullen worden. Een
setting waarbij een hapje, drankje en wellicht
een dansje niet zullen ontbreken. Als klap op de
vuurpijl zal een jonge gast-DJ optreden (bekend
van tv), die zowel het orkest als de band zal integreren in zijn zelf geschreven muziek....

Gouda’s Harmonie De Pionier heeft een lange relatie met Gouda
Waterstad. De grootste muziekvereniging van de stad geeft er
traditioneel een concert, maar de uitvoeringen zijn verre van tra
ditioneel. De Pionier ziet het ieder jaar weer als een uitdaging om
met iets bijzonders te komen. Iets dat publiek van alle leeftijden
aanspreekt.
Dit jaar is het optreden van De Pionier zeker uniek, want het 65
muzikanten tellende orkest speelt voor het eerst samen met Get
lounged Collective, zangeres MAI en DJ Jaap Ruben van der Bij.
Het optreden is een fusie van totaal verschillende muziekstijlen:
symfonische harmonie, jazz, lounge en elektronische beat. Hier
voor zijn speciale arrangementen geschreven en ingestudeerd.
De verrassende fusie staat onder leiding van Dick Verhoef, diri
gent van De Pionier.
Getlounged Collective slaat de muzikale brug tussen de niet
meer weg te denken electronische beat muziek en warme soulfull
klanken van live bespeelde instrumenten. Deze lounge, c.q.
house band is modulair van samenstelling met in de kern een
beatmaster (DJ). Tijdens een set wordt de luisteraar getrakteerd
op een lekkere groovy opbouw, welke loopt van café del mar ach
tige lounge tot aan funky soulfull house en deep house. Er wordt
niet gewerkt met een vast omkaderd repertoire, maar met geko
zen thema richtingen (acoustic, lounge, house) wat vrijheid geeft
aan het moment. Getlounged collective biedt een mooie mix van
sterke & tijdloze vocalen, creatief gitaarspel, warme saxofoon,
opzwepende percussie, een jazzy trompettist en dansbare beats.

Dennis van Duijn / O kijk! Fotografie

Colibri ft Ron Link
Zaterdagavond

Visbanken

We hebben geen idee waarom ze naar dat piep
kleine vogeltje zijn vernoemd, want ze lijken in
geen enkel opzicht op de colibri. Ze zijn met z’n
elven dus zeg maar gerust een mega formatie met
dikke blazers, vette hammonds en knallende bas
sen. De zangeressen spetteren op het podium en
de zanger trouwens ook. Stil hangen in de lucht
daar doen ze niet aan en achteruit vliegen al hele
maal niet. Als de groove eenmaal op stoom is, dan
gaan ze op volle kracht vooruit. Een feestband van
wereldklasse.
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lasershow
Zaterdag 23.15 u

Havenpodium en Visbanken

Dit jaar komt de LaserShow weer terug naar Gouda
Waterstad als spetterde afsluiting van de zater
dagavond. Zowel over de Haven als over de Gouwe
bij de Visbanken zal de gracht als sfeervol decor
dienen voor dit spectaculaire schouwspel dat u
absoluut niet mag missen.

midsummer lounge
Zondag 14 – 19 u

Havenpodium en Visbanken

Ook op de zondagmiddag bruist het op de Visban
ken en de Haven van talent, muziek en fantasti
sche gerechten. Met op de Visbanken een optre
den van Diva Turner. In een stampende show met
de kernwoorden ‘tough, rocking and glamorous’
komen alle grote hits in een razend tempo met een
enorme energie en enthousiasme voorbij. Steamy
Windows, Private Dancer, Simply The Best, Proud
Mary, allemaal live gezongen.
Muzikaal hoogtepunt vormt deze middag speciaal
ter gelegenheid van de 10e editie van het Gouda
Waterstad Festival de Matinee.

l’Invitation au voyage Tania Kross
Zondagmiddag 14 – 16 u

Havenpodium

Tania neemt u graag mee naar een denkbeeldige
reis naar Frankrijk met een prachtig muzikaal
programma getiteld “L’invitation au voyage” refererend naar het bekende lied van Henri Duparc
die op een zeer passende manier de sfeer beschrijft van haar programma.
Naast Henri Duparc en Ernest Chausson, twee
van de meest bekende componisten van de
Franse romantiek zullen Tania Kross en haar vaste begeleider Ernst Munneke natuurlijk ook een
selectie van de grootste Franse opera aria’s van
Massenet en Saint-Saent ten gehore brengen en
niet te vergeten de aria’s van de opera Carmen
van Georges Bizet.
Zij sluiten hun optreden af met de onvergetelijke Eric Satie, die in een Frans programma niet
mag ontbreken.

op in Gouda en dat doet ze met veel plezier. Maar
ondanks haar Antilliaanse roots en haar thuisbasis
Gouda slaat ze veelvuldig haar vleugels uit over de
wereld. Ze treedt op in dé concertzalen van de we
reld, onder meer in Parijs, Salzburg, Wenen, Athene,
Birmingham, Keulen en Carnegie Hall in New York.
Zij trad ook met veel succes op tijdens een Prinsen
grachtconcert in Amsterdam.

Goudser dan Tania Kross kan haast niet. Ze woont
in Gouda en werkt met haar productiebedrijf Kros
sover in de Garenspinnerij. Ze treedt veelvuldig
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Flaneerroute
Podium
Terras
Turf-theater
Fish and Ships
Waterbus
Markt•
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met dank aan PUBLEX

gezelligheid * theater * schepen * muziek
grachten schuren
Waterbus
markt•
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kinderspelen

waterconferentie

Tania Kross

demonstraties
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