
Di 12-05-2015
RONDLEIDING DE TOEKOMST  
VAN HET BOEK                                           

Gastconservator Petra 
Luijkx van Museum 
Meermanno verzorgt een 
rondleiding en neemt de 
bezoeker mee op reis van 
de eerste boekdrukkunst 
uit de vijftiende eeuw tot 
aan vandaag. Het accent 
van deze rondleiding ligt 
op de door Luijkx inge-
richte zaal waarin fraai 

vormgegeven, innovatieve boekontwerpen 
uit de eenentwintigste eeuw te zien zijn. 
Hoe zal het boek er in de toekomst uitzien?
Tijd: 14:00-15.00 uur | Kosten: € 3,- *                                                       
Locatie: rondleiding start in de museum-
foyer Achter de kerk 14 | Aanmelden:  
rondleidingen@museumgouda.n 

Zo 17-05-2015
CONCERT HET ONYXTRIO                                                                                                                                      

Pianiste Annemieke Boot, violiste Marina 
Meerson en celliste Mariëlle Rijkaart vor-
men samen het Onyxtrio. Het maken  
van kamermuziek is hun grote passie. 
Tijd: 15.30-16.30 uur | Kosten: gratis *                                                                                                                                    
Locatie: Gasthuiskapel, Museum Gouda                                                                                                  
Aanmelden is niet nodig.

17 februari -17 mei 2015

REUZE  
‘LEEUKE’  
WEDSTRIJD                                                                                

Kinderen van 6 t/m 13 jaar kun-
nen meedoen aan de schrijf- en 
tekenwedstrijd rondom Geraert 
Leeu. Deze Goudse boekdrukker 
drukte het beroemde boek 
‘Tweespraak der Creaturen’, 
waarin mensen en dieren bij- 
zondere gesprekken voeren. 

Ieder verhaal had een belangrijke 
levensles en was voorzien van een 
kleurrijke afbeelding. Zo leerden  
de mensen op een leuke manier.  

De wedstrijd heeft twee keuzemoge-
lijkheden: kinderen ontwerpen een 
illustratie bij het verhaal ‘De aap die 
boeken schreef’ of ze schrijven een 
nieuw verhaal naar aanleiding van de 
bestaande illustratie; beiden te vinden 
op www.museumgouda.nl. 

De inzendingen worden geëxposeerd 
in het museum en de winnaars ont-
vangen ‘leeuke’ prijzen. INZENDEN 
KAN TOT EN MET 3 MEI 2015, DE  
PRIJSUITREIKING IS OP 13 MEI 2015. 

Drukkerswerkplaats Academie 
Het zetters- en drukkersambacht is een 
vak dat al honderden jaren bedreven 
wordt. Deelnemers die dit zelf willen 
ervaren, kunnen een cursus volgen bij 
de Drukkerswerkplaats Academie:                                                                                                         

ZA 07-03-2015 | CURSUS POËZIE  
In deze cursus leren deelnemers om-
gaan met woorden. Zij schrijven zelf een 
gedicht en denken na over wat zij willen 
zeggen en de woordkeus. Een leuke, 
praktische cursus met als eindresultaat 
een gedicht.

ZA 21-03-2015 | PAPIERSCHEPPEN                                                  
Maak handgeschept papier o.l.v. Wilma 
van Ipenburg van handboekbinderij de 
Waterjuffer. Deelnemers vermalen eerst 
oude stof en lompen. Van de ontstane 
pulp maken zij met behulp van schep-
ramen prachtig handgeschept papier.

ZA 11-04-2015 | GRAFISCH VORM-
GEVEN Deze cursus gaat over de 
beginselen van basistypografie, van let-
tergebruik, lettergewichten en corpsen 
tot kleur en het gebruik van ‘wit’. Maak 
o.l.v. Peterpaul Kloosterman kennis met 
de vertaling van tekst tot boek.                                                                                             

ZA 25-04-2015 | ZETTEN EN DRUKKEN 
Zet o.l.v. de meesterzetters van de 
Drukkerswerkplaats een zelf gekozen 
tekst in lood. En maak vervolgens een 
prachtige afdruk op een van de drie 
bijzondere persen van de Drukkers-
werkplaats.   

ZA 09-05-2015 | CURSUS BOEKBINDEN                                                    
In deze cursus leren deelnemers o.l.v. 
Wilma van Ipenburg over boeken bin-
den in verschillende technieken. Er is 
aandacht voor diverse toepassingsmo-
gelijkheden van papier, verschillende 
bindwijzen en het praktisch binden van 
een boekje in een enkele katern. 

Locatie: Chocoladefabriek,  
Klein Amerika 20, Gouda |  
Voor overige informatie zie:  
www.drukkerswerkplaats.nl

Museum Gouda 
Achter de Kerk 14
of Oosthaven 9
Tel: + 31(0) 182 33 10 00
info@museumgouda.nl

www.museumgouda.nl 

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Museum Meermanno | Huis van  
het boek, Streekarchief Midden Holland, Drukkerswerkplaats, de Bibliotheek Gouda en de Stichting 
Best Verzorgde Boeken. | ‘Uitgelezen’ werd mede mogelijk gemaakt door het VSB-fonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, De Gijselaar-Hintzenfonds, Stichting Jac. Bezemer, Stichting 
Frederik Mullerfonds en Stichting Het oude-mannenhuys. | Bij de tentoonstelling verschijnt een  
publicatie over Gerard Leeu die in de museumwinkel te koop zal zijn.

Cultureel 
programma

* excl. museumentree

Uitgelezen
over boekdrukkunst, 
boeken en lezen



Za 21-02-2015 
LEZING GESCHIEDENIS  
VAN HET DRUKKEN EN  
BINDEN VAN BOEKEN                                                                                                                    

In het 
boekbindvak 
spreekt men 
over naaien op 
ribben, aan- 
rijgen van 
de platten, 
kapitaalbe-
steken. Dit en 
nog veel meer 
zal worden 
toegelicht in 

woord en beeld door Wilma van Ipenburg. 
Jan Willem Klein vertelt over schrijf- en 
drukletters.
Tijd: 15.00–16.30 uur | Kosten: € 5,- 
(incl. koffie of thee)| Locatie: Handboek-
binderij De Waterjuffer, Korte Raam 2a 
Aanmelden: dewaterjuffer@kpnmail.nl 

Za 21-02-2015
CONCERT FATALE LIEFDES                                                                                      

Anke van der 
Bĳl (Fluit) en 
Aad van der 
Velde (Piano) 
spelen werk 
van Gluck, 
Schubert, 
Reinecke en 
Poulenc.                              
 
 

Tijd: 15.30-16.30 uur | Kosten: gratis *                                                                                                                    
Locatie: Gasthuiskapel, Museum Gouda
Aanmelden is niet nodig.    
                                                                               

Di 24-02-2015 
RONDLEIDING UITGELEZEN    

Gastconservator 
Paul Abels laat 
een glimp zien 
van de eeuwen-
oude Goudse 
stadsbibliotheek 
de Librije. Tegelijk 
heeft hij een 
heuse schandpaal 

opgericht voor de zeventiende-eeuwse 
dominee die er een ravage aanrichtte. 
Daartegenover brengt Abels een eresaluut 
aan Goudse drukkers die in de zestiende 
eeuw verboden boeken durfden te drukken.   
Tijd: 14:00-15.00 uur | Kosten: € 3,- * 
Locatie: rondleiding start in de museum-
foyer Achter de kerk 14 | Aanmelden:  
rondleidingen@museumgouda.nl 

Vr 27-02-2015 
WORKSHOP BOEKSELEN                                                                                         

Boekse-
len is 
creatief 
werken 
met de 
tekst en 

afbeeldingen in het boek. Deelnemers 
zoeken woorden, schrijven, tekenen, 
maken collages, stempelen, enzovoorts. 
Een boek krijgt zo een nieuw leven als 
kunstwerk. Deelnemers nemen zelf een 
oud boek mee, overige materialen worden 
verzorgd door Loes Vork van boekselen.nl. 
Tijd: 13.30-16.00 uur | Kosten: € 7,50 *                                                                                                                                     
Locatie: de Kliederkelder bij zaal 9, 
Museum Gouda | Aanmelden:  
rondleidingen@museumgouda.nl

Vr 13-03-2015 
WORKSHOP SCHRIJVEN  
BIJ EEN SCHILDERIJ                                                        

Onder leiding van dichteres 
Mariet Lems schrijven deel- 
nemers een gedicht of korte 
tekst. Allereerst worden een 
paar associatie-oefeningen 
gedaan en lezen we enkele 

gedichten over het lezen. Daarna kiezen de 
deelnemers een schilderij. Na het beant-
woorden van zintuiglijke kijkvragen, wordt 
een tekst geschreven, die in de gezamen-
lijke ruimte in alle rust afgemaakt kan 
worden. Iedereen kan meedoen. Deelne-
mers ontvangen een kleine bloemlezing 
van gedichten over lezen en schrijven.
Tijd: 13:30-15.30 uur | Kosten: € 7,50 * 
Locatie: de Kliederkelder bij zaal 9, 
Museum Gouda | Aanmelden:  
rondleidingen@museumgouda.nl                                                                   
                                                              

Zo 15-03-2015                                                                                
RONDLEIDING BOEKZAAL  
MUSEUM MEERMANNO                 

Erik Geleijns, con-
servator bij Museum 
Meermanno, geeft 
een toelichting bij de 
presentatie ‘Gheraert 
Leeu, drukker in 

Gouda en Antwerpen’. Tijdens de tentoon-
stelling ‘Uitgelezen’ is de klassieke boek-
zaal van museum Meermanno ingericht 
met zestien bijzondere drukken van Leeu 
uit de eigen collectie van het museum.
Tijd: 14:00-15.00 uur | Kosten: € 5,- * 
(incl. koffie of thee) | Locatie: Museum 
Meermanno, Prinsessegracht 30, Den Haag 
Aanmelden: aanmelden@meermanno.nl 
o.v.v. rondleiding Leeu

Di 24-03-2015
RONDLEIDING GERAERT LEEU

Gastconservator Jan Willem Klein vertelt 
over Geraert Leeu, een van de grootste 
drukkers van de vijftiende eeuw. Leeu 
begint in 1477 een drukkerswerkplaats in 
Gouda. Hij drukt nieuwe genres en maakt 
met nieuwe presentatiemethoden het ge-
drukte boek aantrekkelijk voor het publiek. 
Leeu richt zich voornamelijk tot de stede-
lijke burgerij, waarvoor hij – vaak fraai 
geïllustreerde – teksten uitgeeft. Dit zijn 
naast stichtelijke teksten ook spannende, 
historische boeken. 
Tijd: 14:00-15.00 uur | Kosten: € 3,- *                                                       
Locatie: rondleiding start in de museum-
foyer Achter de kerk 14 | Aanmelden:  
rondleidingen@museumgouda.nl  

Di 7-04-2015
WORKSHOP GERAERT LEEU  
LEZEN EN BEGRIJPEN                                           
Wie heeft wel eens geprobeerd een tekst 
uit zo’n prachtig middeleeuws boek te 
lezen? De beste manier om Middelneder- 
lands te lezen is eigenlijk zoals men het 
toen deed: hardop. Deelnemers maken 
kennis met het lezen en begrijpen van 
middeleeuwse handschriften o.l.v. Jan  
Willem Klein, gastconservator voor ‘Uit-
gelezen’ en specialist op het gebied van 
middeleeuwse handschriften.
Tijd: 10.30-12.00 uur | Kosten: gratis                                                                                           
Locatie: Steenlandzaal, Chocoladefabriek, 
Klein Amerika 20, Gouda | Aanmelden: 
info@samh.nl

Zo 12-04-2015                                                                               
LEZING  
VIVIAN DEN HOLLANDER                                                                       

Vivian den Hollander is 
schrijfster van kinder-
boeken als ‘Spekkie en 
Sproet’ en ‘Feestbeesten 
in de klas’. Tijdens deze 
lezing legt ze uit hoe ze 
op ideeën komt, hoe het 
schrijfproces gaat en 
hoe de samenwerking 

met diverse illustratoren verloopt. En geeft 
ze tips voor iedereen die zelf wil schrijven. 
Haar lezing is geschikt voor volwassenen 
en kinderen vanaf 7 jaar.
Tijd: 15:30-16.30 uur | Kosten: gratis *                                                     
Locatie: Het Ruim, Museum Gouda | Aan- 
melden: rondleidingen@museumgouda.nl  

Di 21-04-2015
RONDLEIDING  
HET GENOT VAN HET LEZEN

Conservator Maurice 
Wery verzorgt een 
rondleiding bij ‘Uit- 
gelezen’, met spe-
ciale aandacht voor 
de lezers en lezeres-
sen op negentiende-
eeuwse schilderijen. 
Wery toont zeldza-

me schilderijen van Israëls, Roelofs en 
Jacobus van Looy. De schilderijen tonen 
prachtig aangeklede dames en heren, com-
fortabel gezeten in hun eigen interieur. 
Speciale aandacht is er voor Museum 
Gouda’s ‘Zusjes’, van Tholen. 
Tijd: 14:00-15.00 uur | Kosten: € 3,- * 
Locatie: rondleiding start in de museum-
foyer Achter de kerk 14 | Aanmelden:  
rondleidingen@museumgouda.n

Za 25-04-2015
GERAERT LEEU VOORGELEZEN
Boeken waren in de Middeleeuwen vooral 
bedoeld om voor te lezen en voor te 
dragen. Wilt u horen hoe dat klinkt? De 
Goudologie-werkgroep Twispraec leest 
u voor uit de Twispraec der Creaturen; 
een verzameling fabels, vertaald uit het 
Italiaans en gedrukt door Geraert Leeu 
in Gouda in 1481. Er worden een aantal 
fabels voorgelezen, steeds in de oorspron-
kelijke Middelnederlandse tekst en in een 
moderne Nederlandse vertaling, gemaakt 
door de werkgroep. 
Tijd: 11:00-12.00 uur | Kosten: gratis                                                       
Locatie: Steenlandzaal, Chocoladefabriek, 
Klein Amerika 20, Gouda | Aanmelden: 
info@samh.nl
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