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ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

Welkom bij Open Monumentendag 2022
Het landelijk thema van Open Monumentendag is dit jaar Duurzaamheid. In Gouda hebben
we dit vertaald in Geef Gouda door, het thema van Gouda 750 jaar stadsrechten.
We sluiten hiermee dus aan op de actualiteit binnen onze gemeente.
In deze brochure vindt u een overzicht van de monumenten die u in Gouda kunt bezoeken.
Een uitgebreider overzicht vindt u op onze website:
Daar vindt u ook de eventuele laatste wijzigingen.

monumentenstad.nl

ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022
Dit jaar hebben wij weer veel monumenthouders bereid gevonden hun monument voor u
open te stellen. Zowel op zaterdag als op zondag zijn monumenten geopend. In het overzicht
staat per monument aangegeven op welke dag
of dagen het geopend is.
Bijzonder zijn een aantal monumenten die nog
nooit of lange tijd niet opengesteld waren. Om
er een aantal te noemen: Ambachtsschool
(Graaf Florisweg 64), Bakkerswoning (Lage Gouwe 30), Brugwachtershuisje (Korte Vest 2A),
Moriaan (Westhaven 28), Commissarishuys
(Veerstal 32), Vier Gekroonden (Naaiersstraat
6), Tolhuis (Westhaven 73) en de Begraafplaatskapel (Graaf Florisweg 126).

teit Concordia; een eenakter over Coornhert in
het Remonstrants poortje; een openbare
repetitie in Kleintheater Zwaan.
Een bijzonder vermelding verdient de rit met
historische koetsen die op zaterdag 10
september plaatsvindt, met start om 11.30 uur
op de Markt.
Voor het bezoek aan de monumentale waterwerken, die deels buiten het centrum gelegen
zijn, is een gedocumenteerde fietstocht van ca.
15 km uitgezet. Denk hierbij aan de vele sluizen, molens en natuurlijk ook de historische
Schielands Hoge Zeedijk. De beschrijving van
de fietstocht is verkrijgbaar bij het informatiepunt en bij de VVV.

In en rond een aantal opengestelde monumenten zijn activiteiten georganiseerd, zoals: een
optreden van het Salonorkest in de Spiegeltent;
een voorstelling van historische films in Socië-

Voor een aantal monumenten geldt dat u voor
uw bezoek tevoren moet reserveren via onze
website.

toegankelijk op zaterdag
toegankelijk op zondag
toegankelijk voor rolstoelers
toiletgebruik mogelijk
horeca aanwezig
reserveren verplicht
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Stadhuis
Markt 1

Van 1448 tot 1459 is er gebouwd om dit stadhuis in laatgotische stijl tot stand te brengen.
Het gebouw is door de eeuwen heen veelvuldig
aangepast en gerestaureerd. Ook het interieur,
deels uit de zeventiende en achttiende eeuw,
weerspiegelt de historie.
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Van Vreumingen

staat er oog in oog met unieke kunstschatten,
spannende verhalen en bewoners uit die roerige tijd. De expositie start in de Sint-Janskerk
en eindigt in het naastgelegen Museum
Gouda. Reis terug in de tijd en bewonder in
de Sint-Jan de Goudse glazen: 72 wereldberoemde gebrandschilderde ramen. In Museum
Gouda vind je levensgrote ontwerptekeningen
van de glas-in-lood-ramen. Sommige zijn wel
22 meter lang en ze zijn al die eeuwen intact
gebleven.

Wijdstraat 20
De oudste tabakszaak van Nederland uit 1836.
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Sint-Janskerk
Achter de Kerk 2

De kerk is vernoemd naar Johannes de Doper,
de schutspatroon van Gouda. Met haar lengte
van maar liefst 123 meter is het de langste kerk
van Nederland. Tevens is de kerk wereldberoemd om haar Goudse Glazen.
12.00 uur: Educatieve voorstelling ‘Gouda 750
jaar’ met Koorschool Ars Musica o.l.v. Marjon
van der Linden, m.m.v. stadsorganist Gerben
Budding
16.30 uur: Slotconcert Nationale Orgeldag met
Gerben Budding en Adrie Vergeer
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Museum Gouda
Achter de Kerk 14

Museum Gouda is gevestigd in het voormalige
Catharina Gasthuis. De geschiedenis van het
monumentale pand gaat terug tot de veertiende
eeuw, toen het een gasthuis was waar landlopers, bedelmonniken en gevluchte lijfeigenen de
nacht konden doorbrengen.
Zaterdag 10 september is de tentoonstelling
Beleef het Wonder van Gouda gratis te bezoeken in Museum Gouda en de Sint-Janskerk.
Maar dat is niet het enige: zo kun je in de
kerk een 16e-eeuwse Gouwenaar ontmoeten,
in het museum luisteren naar verhalen bij de
stadsmaquette en het stadsrecht bewonderen
of een leuke speurtocht doen met kinderen.
In de tentoonstelling Beleef het Wonder van
Gouda stap je de zestiende eeuw binnen. Je
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Goldapoortje
Achter de Kerk 11

Het Goldapoortje geeft toegang tot de Catharinatuin. Dit poortje ontleent haar naam aan de
Goudse archeologische vereniging Golda, die in
de kelder rechts in de tuin haar verenigingsgebouw heeft.
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Catharinatuin
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Achter de Kerk 11
In de bij het Museum Gouda behorende tuin is
een permanente expositie van moderne beelden. In het atelier ‘Goudse Klei’ maakt keramiste Ellen Pattenier objecten van porselein en geglazuurde klei.
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Van 1904 tot 2006 was dit de werkplaats van
het steenhouwersgeslacht Roodbol. Thans is
het expositieruimte van de kunstenaars
vereniging Firma van Drie.
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In dit voormalige oudemannenhuis bevinden
zich nu woningen voor particulieren. De oude
binnentuin is te bezichtigen.
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De kapel werd rond 1500 gebouwd door Gijsbrecht Willemsz Raet na diens terugkomst uit
Palestina. De grondvorm is gebaseerd op de
Heilige Grafkerk in Jeruzalem.

Dit gebouw was sinds 1514 het onderkomen
van de Goudse schutters. Later huisde in het
gebouw o.a. de Rijks-HBS. Tegenwoordig zijn er
appartementen en bedrijfsruimtes.
Theater Picolijn: In de Doelen geeft Angela
van Malssen dit jaar weer een voorstelling
met haar kleine marionettentheater, Theater
Picolijn. De titel van de voorstelling is Floris,
Joris en de Drakodoris.

Het Grendeltje
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Dit rijksmonument dankt zijn naam aan apotheker E. Grendel, die het in de tweede helft van
de twintigste eeuw liet restaureren. Ter herinnering daaraan werd in de voorgevel het steentje met de afbeelding van een grendeltje ingemetseld.

Hofje van Jongkind
Zeugstraat 28

In dit voormalige hofje van negen huisjes
mochten arme oude vrouwen gratis wonen,
mits zij lid waren van de Nederduits-gereformeerde kerk. Sinds 2018 is hier een horecagelegenheid gevestigd. De hofjeswoningen zijn nog
deels aanwezig.

Huize Groeneweg
Groeneweg 33

Oorspronkelijk was dit een klooster van de
Cellenbroeders. Later werd het een bejaardentehuis en tegenwoordig zijn er appartementen
gevestigd. Bijzonder is de regentenkamer met
goudleerbehang uit de 18e eeuw.

Lange Tiendeweg 21
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Doelen
Lange Tiendeweg 93

Jeruzalemkapel
Jeruzalemstraat 11

10

De eerste vermelding van bebouwing op deze
plaats dateert uit 1473. Door de eeuwen heen
hebben de verschillende bewoners het pand
steeds aangepast aan hun werkzaamheden.
Vele bouwsporen in en om het huis getuigen
hier nog van.

Willem Vroesenhuis
Willem Vroesenplein 1

9

Lange Tiendeweg 54

Steenhouwershuis
Achter de Kerk 13

Koopmanshuis
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Swanenburghs Hofje
Groeneweg 42

Hofje voor ‘oude, eerlijcke vrijsters ofte weduwen’, gebouwd in 1692. Nu in gebruik bij de
Stichting Christelijke Hulpverlening.
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Molen ’t Slot
Punt 17

Korenmolen ‘t Slot is gebouwd op de restanten
van het kasteel van Gouda. De huidige molen
dateert uit 1832 en is qua inrichting nog geheel
toegerust op het met windkracht malen van
granen.

17

Sluizencomplex
Haven – Hoge en Lage Gouwe

De schutkolk tussen de Donkere Sluis bij de
Dubbele Buurt en het Amsterdams Verlaat bij
de Turfmarkt was met zijn lengte van bijna 400
meter eeuwenlang de langste schutsluis van
Europa.
Het Goudse Sluiswachtersgilde geeft demonstraties bij de Donkere Sluis (Dubbele Buurt).
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Tolhuis
Westhaven 73-74

Op de plaats waar men vanaf de rivier de IJssel
de stad Gouda kon binnenvaren werd in de 14e
eeuw een Tolhuis gebouwd. Het Tolhuis heeft
tot 1795 als zodanig dienst gedaan. Na de
w atersnoodramp van 1953 werd de verbinding
tussen de Haven en de IJssel afgesloten.
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Commissarishuys
Veerstal 32

Dit was het huis van de commissaris van het
Rotterdams Wagenveer: vanaf 1679 een vaste,
geregelde verbinding met wagens of koetsen
tussen Rotterdam en Gouda. In het huis bevindt
zich een waterput. Daarom stond het huis ook
wel bekend als puthuis of pothuis.
Gouda750 IJsselsteentjes Koetsrit: Rit met
historische koetsen langs het traject
Gouda-Rotterdam. Start op zaterdag 10 september om 11.30 uur op de Markt in Gouda.
In het pand is een mini-tentoonstelling met
tekeningen en foto’s van het pand, met verhalen over de vroegere bewoners, met beelden over het Gouds Wagenveer en gerelateerde onderwerpen zoals de IJsselsteentjes
(basis voor de verharde weg) en koetsen
en postkoetsverbindingen in Nederland.
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Kleintheater Zwaan

24

Zwaansgat 15
Zwaansgat 15 is een arbeidershuisje uit ongeveer 1890 en het laatste oorspronkelijke huisje
van deze steeg. De buitenmuur links leunt tegen de muur van de fabriek die hier heeft gestaan. Sinds 2012 is in het pand het kleinste
complete theater van Nederland gevestigd.
Op zaterdag 10 september verzorgt Peter
M eijer een openbare repetitie met het
publiek. Bezoekers mogen dan een korte
scene van 1 minuut instuderen met Peter
als regisseur.
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De Moriaan
Westhaven 28

Dit pand stamt uit de 16e eeuw. In de 18e eeuw
werd hier een tabakswinkel gevestigd. Aan de
voorgevel met o.a. speklagen zijn de zgn. tabakskarotten (tabakskarot is een ineengedraaide rol tabak) te zien.
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Sociëteit Concordia

Oosthaven 28
De winkelpui van gietijzer met klinknagels en
kleine ruitjes in de bovenlichten dateert van
rond 1900 en is kenmerkend voor die tijd.
Coornhert in gravures: Expositie met gravures van Sjaak Kaashoek zoals Coornhert zijn
gravures (in zijn woonhuis aan de Oosthaven)
maakte. Op 10 september is Sjaak Kaashoek
in de galerie en laat dan de techniek van het
maken van gravures zien.
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De Goudse filmclub Toverlint vertoont op 10
en 11 september doorlopend historische films
over bijzondere plekken en monumenten in
Gouda.
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Joods Metaheerhuis
Oosthaven 31a (achter 31)

In 1899 werd achter het toenmalige Joods bejaardentehuis een metaheerhuis gebouwd, een
‘huis der reiniging’. In de stoep voor het tehuis
liggen 56 Stolpersteine met de namen van de in
de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse
bewoners.

Banketbakkerswinkel
Oosthaven 14 (ingang tijdens OMD via Molenwerf)

Het pand Oosthaven 14 wordt voor het eerst
genoemd in 1432. In de keuken is een grote
bakkersoven aanwezig. Onder het huis kan je
via een stenen trap afdalen naar een middeleeuwse watergang, die een rol speelde in het
‘schuren’ van de grachten.
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Westhaven 27
Op deze plaats stonden twee panden, die in
1762 samengevoegd werden achter één voorgevel tot een deftige patriciërswoning. In 1871
werd hier een Rooms-Katholieke leesvereniging
gevestigd, de voorloper van Sociëteit Concordia.

Galerie
de Hollandsche Maagd

Waag
Markt 35

De Goudse Waag van bouwmeester Pieter Post
dateert uit 1668. Voor handel in goederen met
een gewicht boven 10 pond was in die tijd wegen in de waag verplicht.
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Arti Legi
Markt 27

Het gebouw Arti Legi dateert uit 1855 en huisvestte de Stadstekenschool (Arti) en het Kantongerecht (Legi). Het gebouw straalt gezag en
evenwichtigheid uit door de strakke indeling
van de gevel en door het plechtstatige balkon
boven de entree.
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Café Central
Markt 23

In 1916 opende Louis de Groot Café Central. In
1921 liet hij achter het café een feestzaal bouwen die geheel in art deco-stijl werd ingericht
door Pieter den Besten. In 1992 is de zaal gerestaureerd.

het best bewaard gebleven. Op het gevelfries
ziet men ‘vier gekroonden’: vier martelaren uit
de 4e eeuw. Deze werden later de patroonheiligen van de steenhouwers en metselaars.
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Synagoge
Turfmarkt 23

De Synagoge werd gebouwd in 1827. In 1950
werd het gebouw verkocht aan de Vrije Evangelische Gemeente, die er nog steeds kerkt.
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Spiegeltent
Turfmarkt 51
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Agnietenkapel
Nieuwe Markt 100

Deze kapel is het enige gebouw dat resteert
van het Agnietenklooster. Na de reformatie was
hier een tapijtweverij en later de Bank van Lening gevestigd.
Zaterdag 10 september 12.00 uur: optreden
van klarinetensemble Chalumeau
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Brugwachtershuisje
Korte Veste 2A

Dit kleinste Goudse monument dateert uit het
einde van de 19e eeuw. In 2022 is het gebouwtje gerestaureerd en opnieuw voorzien van een
pilon op het dak.
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Zondag 11 september 14.00 uur: Concert door
het salonorkest van Gerard Spijkerman.
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Op 21 april 1936 werd de bouw van deze kerk
aanbesteed en al op 8 december van datzelfde
jaar werd de eerste dienst gehouden. In de meidagen van 1940 zijn in de kerk de slachtoffers
an het bombardement op Rotterdam opgevangen.

Vier Gekroonden
Naaierstraat 6

Dit huis is rond 1530 gebouwd door en voor
een steenhouwer. Het middenstuk van de pui is

Dansschool Step by Step
Turfmarkt 120

In dit van oorsprong middeleeuwse pand werd
rond 1950 een dansschool gevestigd. De bijzondere geschilderde decoraties in de danszaal zijn
van de hand van Paul Segaar.
Op zaterdag 10 september 16.00 uur wordt
een proefles en demonstratie gegeven.
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Oranjekerk
Stationsplein 17

32

De Goudse Spiegeltent is in 1912 gebouwd door
de gebroeders Teugels in Walem. In 1981 werd
de tent gerestaureerd en opgebouwd in een
pakhuis in Gouda. De authenticiteit, uniciteit,
sfeer en geschiedenis maakt deze Spiegeltent
zeer bijzonder.

Gemeente
Lichtfabrieken
Hoge Gouwe 189

In 1853 werd hier een gasfabriek gevestigd. In
1910 verrees ernaast een elektriciteitscentrale.
Na langdurige leegstand is er nu een café-restaurant gevestigd.
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Woonhuis van Bruns
Lage Gouwe 166

Dit pand werd in 1901 gebouwd als woonhuis in
eclectische stijl voor J.L. Bruns, eigenaar van
het warenhuis Bruns. Ondanks de woelige gebruiksgeschiedenis is veel oorspronkelijks bewaard gebleven, o.a. de originele plafonds met
papier laminee ornamenteno.
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De Lichtwijzer

43

Hoge Gouwe 139-141
Deze kerk beschikt over een bijzonder orgel,
dat in 1805 door de Amsterdamse orgelbouwer
Hendrick Buijing is gebouwd.
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Oud-Katholieke Kerk

Vest 30
Het gebouw werd tussen 1841 en 1844 gebouwd voor de opslag van haardas, dat werd
gebruikt als grondstof voor zeep en glas, maar
ook als mest. Nu is het pand in gebruik door
jongerensociëteit So What.

Hoge Gouwe 107-111
De oorsprong van deze voormalige schuilkerk
ligt in 1630. Van 1863 tot 1868 werd het
complex grondig verbouwd en kreeg het zijn
huidige aanzien.
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Remonstrants Poortje
Hoge Gouwe 53

In 1629 bouwden de Remonstranten hier hun
kerk. In 1870 kwam er een nieuw bedehuis met
een karakteristiek portaalgebouwje in neogotische stijl. In 1967 werd het kerkgebouw verlaten en in 1988 gesloopt met uitzondering van
het portaalgebouwtje.
Verkiezen doet verliezen: Eenakter over
Coornhert met acteur Ben Bijker. De tekst is
van Peter Jan Eckstein. De regisseur is Peter
Meijer. Datum en tijd: zondag 11 september
om 14.30 uur.
Expositie Coornhert500; Kraamkamer van de
Vrijheid.
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Bakkerswoning
Lage Gouwe 30

Ooit bestond dit pand uit een voor- en achterhuis met daartussen een binnenplaats. Er hebben zes of zeven bakkers gewoond en deels gewerkt. Het ovengewelf van de nog aanwezige
bakkersoven kwam uit op de binnenplaats en
ontluchtte zo naar buiten.
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Garenspinnerij
Turfsingel 31 en 34

In 1861 werd een door stoom aangedreven garenspinnerij opgericht aan de Turfsingel. De fabriek groeide uit tot een groot complex. Nu is
het pand in gebruik bij Cultuurhuis Garenspinnerij.

Asschuur
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Molen de Roode Leeuw
Vest 65

In 1619 werd hier een houten wipkorenmolen
gebouwd, die in 1727 werd vervangen door een
stenen stellingmolen. Deze werd gerestaureerd
in 1771, een jaartal dat op de baard vermeld
staat.
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Museumhaven
Vest 50

In de Museumhaven bij de historische Mallegatsluis zijn twintig vaste ligplaatsen voor monumentale bedrijfsvaartuigen. In het voormalige
Schipperswachtlokaal bij de sluis is nu het
c afé-restaurant IJsselhuis gevestigd.
Enkele historische schepen zijn te b
 ezoeken.
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Zeepfabriek van Viruly
Buurtje 5-9

Sinds 1901 was hier de Viruly zeepfabriek gevestigd. Het kantoorgebouw van Viruly’s Zeeppoeder werd in 1917 gebouwd naar ontwerp
van architectenbureau Granpré Molière & Verhagen.
Expo Gouda Maakt: Expositie van de industriële ontwikkeling van Gouda, van industrie
naar innovatie. De expositie gaat over werken in Gouda, vroeger, nu en later in een interactieve expositie verteld in het historische
gebouw de voormalige Zeepziederij Viruly.
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Oude Begraafplaats
Prins Hendrikstraat 1-3

In 1832 werd deze begraafplaats aangelegd. De
aula, met de nog originele indeling en decoraties, is een rijksmonument.
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Vrijmetselaarsloge
‘De waare broedertrouw’
Nicolaas Beetsstraat 2

Vrijmetselaarsloge ‘De Waare Broedertrouw’ is
opgericht in 1801 en daarmee de oudste nog
bestaande vereniging in Gouda
Leden van de Goudse Vrijmetselaarsloge ‘De
Waare Broedertrouw’ vertellen over de symboliek en over de ceremoniële bijeenkomsten
van de vrijmetselaars.
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Mr. P.A. Pijnacker
Hordijkgemaal

52

Van Itersonlaan 10
Het zwembad werd gebouwd in 1938, naar het
ontwerp van architect Wolter Bakker. Veel Gouwenaars hebben hier leren zwemmen. In 2013
werd het bad gesloten. Nu zijn er zes appartementen in het gebouw.

53

Schielands Hoge Zeedijk 71
Het Hoogheemraadschap van Rijnland bouwde
het Pijnacker Hordijkgemaal in de jaren dertig
van de vorige eeuw. In de geschiedenis van het
gemaal is de historische ontwikkeling van energiebronnen te zien: van stoom naar diesel naar
elektriciteit
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Mallemolen
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 3

De Mallemolen uit 1804 is een van de grootste
poldermolens van Nederland. In 1904 nam het
Zuiggasgemaal de bemaling over. Het Gilde van
de vrijwillige molenaars bestaat dit jaar 50 jaar.
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GOUDasfalt
Gouderaksedijk 32

In 1930 werd aan de Gouderaksedijk de NV
Koudasfalt opgericht. In 2013 werd de productie
gestopt. Het terrein is nu in beheer bij de Stichting Goudasfalt, een burgerinitiatief.

Spaardersbad

Begraafplaatskapel
Graaf Florisweg 126

De Rooms-Katholieke begraafplaats met de kapel en de beheerderswoning werden in 1890
ontworpen en gebouwd door de Goudse architect/aannemer C.P.W. Dessing. In de kapel zijn
diverse (abstracte) gebrandschilderde ramen te
bewonderen.
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Ambachtsschool
Graaf Florisweg 64

Het gebouw uit 1932 is een schoolvoorbeeld
van nieuwe zakelijkheid. Gekozen werd voor
een licht en luchtig concept met grote stalen
vensterpartijen van architect J. Duijnstee. Karakteristiek is de traptoren in de rechterhoek
van het gebouw.

Restauratie
Onderhoud
Herbestemming

Den Hoed Aannemers B.V.
Jan Blankenstraat 17
2861 BZ Bergambacht
T 0182 - 351 225

www.denhoed.nl

Personeel
gezocht!
denhoed.nl/
vacatures

De ambachtelijke bouwer

Stichting Open Monumentendag Gouda bedankt
haar sponsors en begunstigers voor hun financiële
en/of materiële bijdragen:

Hoofdsponsors:

2PK.NL ontwerp en typografie

Den Hoed Aannemers

De ambachtelijke bouwer
Den Hoed Aannemers B.V.
Jan Blankenstraat 17
2861 BZ Bergambacht
T 0182 - 351 225

www.denhoed.nl

Al ruim 30 jaar creatief communicatie ontwerp in
drukwerk en websites. Met passie voor letters,
ambachtelijk drukwerk èn Gouda.
kuiperstraat 22 – 2801 ns gouda – 06.24624057
peterpaul@2pk.nl – twitter@peterpaulk

Restauratie
Onderhoud
Herbestemming

Sponsors en begunstigers:

Alpha Makelaardij

White House Development

Punselie Biscuit House

Gemeente Gouda

Dupree Makelaars o.g.
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