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Lang geleden, in de middeleeuwen …

		
		
leefde er een bijzondere jongen in Gouda: Desiderius Erasmus.
		
Hij ging er naar school en trad er later in het klooster - om uit te
groeien tot een briljante en geestige geleerde. Met een knipoog naar zijn baanbrekende
werk ‘Lof der Zotheid’ viert Gouda ieder jaar in oktober Zotte Zaterdag.
Het verhaal van Gouda in 1511
Op 14 oktober maken we een sprong in de tijd, naar het Gouda van 1511. De periode van
kaasmakers en bierbrouwers, van priesters en schouten, van lakenververs en koopmannen.
Van de zot en andere Gouwenaars.

Eén groot middeleeuws avontuur!
Op Zotte Zaterdag is het hele historische centrum van Gouda gehuld in middeleeuwse
sferen. Struin over de middeleeuwse warenmarkt, leer meer over de oude ambachten, stap
in het theaterspektakel op straat. Los een misdaad op, bouw mee aan een Lego-kasteel en
schrijf met een ganzenveer. Kijk uit voor Fabela, de Zotte Nar, en … ontdek de zot in jezelf!
Zotte Intocht
Van 13.00 tot 13.30 uur trekt een bonte stoet van narren, troubadours, Hooghe Dames en
andere middeleeuwse figuren dwars door het historische centrum van Gouda. Loop zelf
ook mee door oude straten die je naar de vele locaties van Zotte Zaterdag voeren,
of vergaap je langs de route aan het historische spektakel!
Vertrek: 13.00 uur, Erasmusplein. Route: Aaltje Bakstraat, Hoge Gouwe, Sint-Joostbrug, Lange Groenendaal, Naaierstraat, Blauwstraat, Kleiweg, Nieuwstraat, Achter de Waag, Markt, Achter de Waag,
Zeugstraat, Jeruzalemstraat, Achter de Kerk.
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De route loopt dwars door de historische binnenstad van Gouda.
Je vindt alle deelnemende locaties op de kaart.

Markt

[10.00 tot 16.30 uur]
Coopwarenmarct De Beste Markt van Nederland 2015 in middeleeuwse sferen
Middeleeuwse ambachtenmarkt Van kruidenvrouwtjes tot zwaardvechters …
Waarom denken zoveel mensen dat Erasmus uit Rotterdam komt?
Volg het spoor van de grote Goudse denker Erasmus met het Goudse Gidsen Gilde. Start:
14.00 uur voor de trappen van het Oude Stadhuys, duur ca. 1,5 uur, kosten: € 3,50 p.p.
(afrekenen bij de gidsen, max. 40 personen)
Word even Erasmus
Steek je hoofd door het Erasmus Bord van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen
Gouda
Zotte Marckt [13.30-16.30 uur]
Een doorlopend theaterspektakel door de acteurs van Goudsch Getij ... en veel nieuwe
gezichten.

Het Oude Stadhuys

Markt 1 [13.30-16.30 uur]
Schrijf met een ganzenveer en zet een waszegel Leer het bij Gouda op Schrift
Trouwen in de middeleeuwen
Toen zeiden jullie al Ja! Ga samen op de foto bij Astrid Sterk Fotografie (gratis te downloaden van fotostudiosterk.nl)
De ‘trouw’badour speelt voor jullie …
Lucas Florent zet het huwelijksfeest luister bij met oude liefdesliederen
Druk zelf een gedicht met de Adana handpers
Onder de bezielende leiding van de Drukkerswerkplaats
Bouw mee aan het grootste kasteel van LEGO
Ieder draagt zijn steentje bij, bij Playtoday!

Stap terug in de tijd
Een plateelschilder en kleipijpmaker van Ambachtelijk Gouda aan het werk
Zotte Verhalen Ga zitten, en luister mee naar de verhalenvertellers van vertelkring Jade
Kaes ende Bier Proef de middeleeuwen in de Burgerhal
Blokfluitfeest [15.30-16.30 uur]
Door de leerlingen van de Blokfluitschool van Magda de Jong

Arti Legi

Markt 27 [13.30-16.30 uur]
‘Rust noch duur. Op reis met Erasmus’ en ‘Erasmus in Gouda. Volg het spoor terug’
Boeiende films van het Erasmus Genootschap Gouda
U die hier langsloopt, sta stil en luister naar deze verzen
Pure poëzie van de Dichters op Donderdag, met onder andere stadsdichter Hanneke
Leroux
De zotheid van de filosofie Denk mee met stadsfilosoof Dennis de Gruijter

Agnietenkapel

Nieuwe Markt 100 [10.00-17.00 uur]
Expositie van de mooiste foto’s van De Goudse Fotoclub
Plus een spannende fotopuzzel: los jij de puzzel van De Goudse Fotoclub op?
Fotowedstrijd ‘Zotte Zaterdag’ Win een prijs met jouw foto!

Sint-Janskerk

Achter de kerk 16 [13.30-16.30 uur]

Let op: Toegang alleen gratis op vertoon van dit programmaboekje.

Los het mysterie op Stap in het misdaadspel!
Licht & verbeelding De Goudse Glazen Animatie van Bas den Boer
Verkondig je zotheid
Hoe zot zijn jouw verhalen en wensen als jij op het podium staat bij het Jeugdtheaterhuis?
Hoor de monniken zingen Waan je in de middeleeuwen met Gouda’s Liedertafel
Maak je eigen wapenschild en masker …
Laat je inspireren door Cultuurhuis Garenspinnerij

… en maak je eigen middeleeuwse kleding
Samen met kunstenares Eva IJsveld tover je met moderne materialen (voor deelnemers aan
het misdaadspel (en hun ouders/begeleiders)
Voor deelnemers aan het misdaadspel (en hun ouders/begeleiders)

Droedelen met Erasmus Samen met Loes Vork zet je Zotte Zaterdag op papier
Zoals de ouden zongen Amici del Canto trakteert je op verrassende liederen
Duo Passionate [14.50 -15.30 uur]
Beleef de muziek met Magda de Jong en Jan-Jaap de Rooij!
Ensemble Hermes [16.00-17.00 uur]
Een prachtig concert van acht zangers, aangevuld met basso continuo, orgel en strijkbas

Achter de Kerk
Middeleeuwse ambachtenmarkt [10.00-16.30 uur]
Een smid, maliënwerker, instrumentenmaker, viltster, houtbewerker, medicijnenverkoper,
tingieter, relikwieëntasjesmaakster, boekbindster en veel meer middeleeuwse ambachtslieden laten hun vakmanschap zien
Graven naar het verleden: Cold Case Clarissenklooster [13.30-16.30 uur]
Een intrigerende ontdekking van Golda … [Achter de Kerk 11A]
Werken met Goudse Klei [13.30-16.30 uur]
De kunst van Ellen Pattenier [Achter de Kerk 11A]

Museum Gouda

Achter de Kerk 14 [13.30-16.30 uur]

Let op: Alle activiteiten in het museum zijn gratis, je betaalt wel de reguliere toegangskosten.
[Museum Gouda is geopend tussen 11.00-16.30 uur]

Middeleeuwse kinderspellen in de museumtuin
Verzamel vijf stempels en krijg GRATIS toegang tot het museum (één kind + één volwassen
begeleider)
Erasmus’ verleiding, een zéér zot broodje en een gratis glaasje limonade voor alle
kinderen! Heerlijk eten en drinken bij het Museumcafé!
Initialen maken in het kindermuseum Monniken leren kinderen letters te versieren
Familierondleiding over Erasmus door niemand minder dan … Erasmus zelf!
Start: 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Molenwerf
Een Erasmus Museum in het klein Galerie Menno Meyer [11.00-16.30 uur]
Gouds Onthaal Gouda Studio’s [13.30-16.30]
‘Wat Zotheid vermag’ [13.30-16.30 uur] Doorlopend theater door de Goudse Komedie

Oosthaven
Wat is het schuren van de grachten? En wat is de rol van de Donkere Sluis daarin?
Het Gouds Sluiswachtersgilde houdt de sluisdeuren in beweging
Demo zilver smeden en stevige middeleeuwse soep
Galerie de Hollandsche Maagd [Oosthaven 28, 13.00-17.00 uur]
Vaar mee op de oude trekschuit ‘Jan Salie’ [13.00-17.00 uur]
De schipper van Reederij De IJssel vertelt over tijden van weleer …Start: Oosthaven 12
[eindpunt Museumhaven], 13.30 en 15.30 uur, duur ca. 1¼ uur. Reserveren: via
info@reederijdeijsel.nl, op de dag zelf: bij de VVV, € 10,- p.p. (kinderen t/m 12 jaar € 5,-)
Voor het gewone volk was bier in de middeleeuwen de gebruikelijke drank
Slijterij Den Gouwen Aar [Oosthaven 6, 10.00-17.30 uur]

Overige locaties
Pst … Hoor ik stemmen?
Loop de Erasmus Audiotrail en luister naar Erasmus en zijn vrienden. Scan met je mobiel of
tablet de QR-code. Het eerste bord hangt bij het Oude Stadhuys op de markt. De routekaartjes liggen bij de VVV [De Waag].
De middeleeuwer leest voor Boekhandel Verkaaik [Lange Tiendeweg 35, 9.00-17.30 uur]
De Pansfluiter speelt …
Een van de oudste draaiorgels van Nederland speelt voor even muziekstukken uit ca. 1500
[Lange Tiendeweg, 15.00 uur]

Eten & drinken

Altijd al willen weten hoe de soep smaakte in de middeleeuwen? Kaes ende Brier
proeven? Of nog even nagenieten van Zotte Zaterdag met een middeleeuws diner?
Kaes ende Bier Burgerhal [Markt 1, 13.30-16.30]

Stevige middeleeuwse soep (op = op)
Galerie de Hollandsche Maagd [Oosthaven 28, 13.00-17.00 uur]
Erasmus’ verleiding en een zéér zot broodje
Museumcafé Gouda [Achter de Kerk 14, 10.00-17.00 uur]
Goudsch Onthaal Gouda Studio’s [Hoek Molenwerf/Oosthaven,13.30-16.30 uur]
Erasmus Bonbons
Chocoladeatelier PUUR [Naaierstraat 4, 9.30-17.00 uur] / ook op de ambachtenmarkt
Erasmus Kaas Gouds Kaashuis [Hoogstraat 1, 9.00-17.30 uur]
Erasmus Bier
Slijterij Den Gouwen Aar [Oosthaven 6, 10.00-17.30 uur] / ook op de ambachtenmarkt
Ontdek de smaak van de middeleeuwen!
Diner voor maar € 37,50 p.p. Restaurant De Kleischuur [Vest 2, vanaf 17.00 uur]

Bezoekersinfo
Bereikbaarheid
Gouda is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het intercitystation loop je
in 10 minuten naar het centrum. Je kunt je reis vooraf plannen met 9292.nl.
Kom je met de auto, dan kun je die parkeren in een van de parkeergarages in en rondom
de binnenstad, zoals parkeerterrein Klein Amerika en parkeergarage Nieuwe Markt. Je
volgt daartoe eenvoudig de borden. Voor de adressen, openingstijden en kosten kun je
kijken op de site van ParkeerService.
Toegankelijkheid
Zotte Zaterdag is gratis toegankelijk, en ook vrijwel alle activiteiten zijn gratis. Als er een
vergoeding wordt gevraagd, staat dat bij de betreffende activiteit (op de site en in het
programmaboekje). Bij de Sint-Janskerk is dit programmaboekje je entreebewijs.
Let op: Veel, maar niet alle locaties en activiteiten zijn geschikt voor bezoekers met een rolstoel, rollator
of scootmobiel.
Je hond kan de route buiten meelopen, maar mag niet mee de gebouwen in.
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