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Welkom in het stadhuis van Gouda

Welcome to Gouda Town hall

In de middeleeuwen was Gouda al een belangrijk knooppunt door de ligging aan de
Hollandsche IJssel en de Gouwe. In 1272 schonk Floris V stadsrechten en kon het bestuur
tol heffen, recht spreken en jaarmarkten houden. Bij zo’n belangrijke stad hoorde een nieuw
indrukwekkend stadhuis.

In the Middle Ages Gouda was already an important centre due to its position near the rivers
Hollandsche IJssel and Gouwe. In 1272 count Floris V granted a charter including the right
to charge toll, hold annual markets and administer justice. Such an important town needed
a new and impressive town hall.

Na de stadsbrand van 1438 werden plannen gemaakt voor de wederopbouw van de stad
en voor een nieuw stadhuis. Het marktveld werd bouwrijp gemaakt en tien jaar later gingen
de bouwvakkers aan de slag.

In 1438 a huge fire destroyed the town and plans were made to rebuild the town including
a new town hall. A plot of land in the centre was prepared and ten years later the builders
arrived.

Het nieuwe stadhuis kostte meer dan de helft van de stadsbegroting. Jan Kelderman III,
telg uit een beroemde Mechelse familie van bouwmeesters, werd ingehuurd. Ruim honderd
vaklieden uit binnen- en buitenland werkten twee jaar onafgebroken aan het stadspaleis.

The new town hall cost more than half the town’s annual budget. The town hired Jan Kelderman
III, member of a famous Mechelen based family of architects. More than a hundred skilled
workers from home and abroad worked for two years to create this elegant palace.

In 1450 was het laatgotische gebouw gereed. Het bordes met trappen werd honderdvijftig
jaar later toegevoegd. Bezoekers kwamen via de Haven de stad in, zagen het imposante
gebouw en waren onder de indruk.

In 1450 the building was more or less complete. The steps and landing were added one
hundred and fifty years later. Visitors arriving from the river in town noticed the beautiful
building and were impressed.

Ieder vertrek in het Stadhuis van Gouda, van de kelder waar vlees gekeurd werd, tot de
zolder waar tot voor kort het stadsbestuur bijeen kwam, vertelt iets over deze Hollandse stad
en haar inwoners. De verschillende verbouwingen geven een mooi beeld van de smaak van
de Gouwenaars door de eeuwen heen. Geniet van uw bezoek aan Gouda.
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Every room in the town hall, from the basement where meat used to be inspected, to the attic
where until recently the city council met, gives an insight about this town and its people. The
various renovations illustrate how fashion and taste have changed over the centuries. Enjoy
your visit to Gouda.
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EEntree

Entree - Deze hal is het benedenplein. De ruimte was oorspronkelijk even breed als het
stadhuis en diende als rechtszaal. Aan het eind van de zeventiende eeuw werd het stadhuis
gemoderniseerd. Boven de deuren kwamen klassieke marmeren voorstellingen.
Na uitspraak van de rechters verlieten schuldigen het stadhuis via de linkertrap op weg naar
het schavot. Kleine overtreders werden aan de kaak gesteld. Onschuldigen gebruikten de
rechtertrap. Bruidsparen slaan nog altijd rechtsaf. Bijgeloof of niet, ze nemen het zekere voor
het onzekere.

BBovenplein

Bovenplein - Hardstenen trappen voeren naar dit lichte plein. Al snel na de opening begon
het gebouw te verzakken. Het achterste deel dreigde in te storten en de zoldering bleek te
laag. Het nieuwe gewelf werd een meter hoger. Dit niveauverschil werd door de trappen
opgevangen. Tijdens de restauratie van 1952 werd duidelijk dat er weinig over was van de
oorspronkelijke ramen. De nieuwe glas-in-loodramen verwijzen naar belangrijke Gouwenaars,
zoals Erasmus, Coornhert en de gebroeders Crabeth. De dame op het moderne wandtapijt
is de Goudse stedenmaagd.
Wachtende bezoekers konden en kunnen genieten van de witmarmeren reliëfs boven
de deuren en ook nog iets leren want ze verwijzen naar deugden en plichten van goede
bestuurders zoals Gerechtigheid en Eendracht. Bruidsparen laten zich graag vereeuwigen
bij de staande klok en de groene bankjes.
Upper hall - Bluestone steps lead to the light upper hall. Right from the start the hall gradually
started to subside. The rear part was about to collapse and the ceiling was too low. A new
vault was constructed one metre higher. Steps were introduced to span the different levels.
During the 1952 restoration it turned out that few fragments of the original windows had
remained. The new stained glass windows depict famous residents like Erasmus, Coornhert
and Crabeth brothers. The lady in the modern tapestry is Gouda’s town patroness.
While waiting visitors could and can enjoy the white marble decorations above the doors and
meanwhile learn something as they depict virtues and duties of good citizens like Justice and
Harmony. The longcase clock and green bench are favourite settings for wedding pictures.

Entrance - This entrance is the lower hall. Originally this area was wall to wall with windows
and served as the courtroom. At the end of the seventeenth century the hall was modernised.
The classical, marble decorations above the doors date from this period.
Convicted offenders had to leave the building by the stairs on the left on their way to the
scaffold. Petty thieves were exposed on the pillory, the small balcony. Those innocent took
the stairs to the right. Newly weds still use the steps to the right. It may be superstition but
you never know.
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TTrouwzaal

Trouwzaal - De groene wandtapijten domineren de ruimte. Ze zijn waarschijnlijk gemaakt door
de uit Oudenaarde afkomstige familie Ruffelaer en sieren al eeuwenlang het interieur. Boven
de marmeren schouw hangt de stedenmaagd omringd door vele symbolen. Honderden
bruidsparen geven elkaar nog altijd het jawoord op deze sfeervolle plek.
Tapijten waren bedoeld om indruk te maken en werden meestal gehuurd bij belangrijke
gelegenheden. In 1642 bezochten Willem II, zijn jonge bruid Maria Stuart en haar moeder
Henriëtte Maria Gouda. Na het bezoek werden de tapijten alsnog gekocht. De stoelen zijn
niet allemaal even oud en waardevol. Sommige stoelen zijn aan het eind van de zeventiende
eeuw gekocht en de overige zijn goede kopieën gemaakt in 1930. De twee schouwen geven
aan dat hier oorspronkelijk twee vertrekken waren.
De deuren geven toegang tot het voormalige schavot. In 1897 wuifden prinses Wilhelmina
en regentes Emma vanaf deze plek naar duizenden Gouwenaars. Het schavot wordt nu
gebruikt voor huldigingen en de intocht van Sinterklaas.

BBurgemeesterskamer

Burgemeesterskamer - De deur rechts gaat naar de burgemeesterskamer. De schouw is
gemaakt van lindehout en daarna gemarmerd. Met deze schildertechniek wordt marmer
geïmiteerd. De spreuk Age quod agis betekent: ‘Als je iets doet, doe het dan goed.´ Echt
marmer was te duur en te zwaar. De Goudse veengrond was en is zwak. Dat is ook de reden
dat de Sint-Janskerk geen hoge toren heeft en er in Gouda altijd aan de weg wordt gewerkt.
In de vitrines liggen geweven burgemeesterkussens. Afgebeeld zijn het wapen van de stad,
de naam van de burgemeester en het jaartal.
Het ambt van burgemeester was tot in de 19e eeuw een erebaan. Burgemeesters werden
voor een jaar benoemd. Ging de burgemeester op reis in zijn rijtuig, dan zag je aan het
kussen dat het een vooraanstaande burger was.
Mayor’s room - The door to the right leads into the mayor’s office. The mantelpiece was carved
from limewood and was then marbled. Marbling is a technique to imitate real marble. The
motto Age quod agis means: “Do as you would be done to”. Real marble was too expensive
and too heavy. The peaty soil in Gouda has always been a problem. That is why the huge
church only has a small tower and why there are always the road works going on in Gouda.
The tapestry cushions are so called mayoral cushions. They show the coat of arms of the
town, the name of the mayor and the year.
Until the 19th century the office of mayor was an honorary unpaid job. Mayors were appointed
for one year only. When on tour in his carriage people could see from the cushion that the
owner was a distinguished person.

Wedding hall - Dominating the room are the large green tapestries. They were most likely
made by the Ruffelaer family and have adorned the room for centuries. Above the marble
mantelpiece is the patroness of the town surrounded by many symbols. Hundreds of couples
have said and still say “I do” in this attractive location.

‘Als je iets doet,
doe het dan goed’

Tapestries were meant to impress and were usually rented for important occasions. In 1642
Willem II, his young bride Mary Stuart and Queen Henriëtte Maria visited Gouda. After the
visit the tapestries were bought as yet. The chairs in this room look identical. Yet they are not
all that precious. Some chairs were bought in 1693 and the others are well made replicas
from 1930. The two mantelpieces indicate that there were originally two rooms in this part of
the building.
The doors lead to the former scaffold. In 1897 a crowd cheered when the young princess
and future queen Wilhelmina visited Gouda with her mother Emma. The scaffold is still used
for tributes and the entry of St. Nicholas in December.
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TTrappenhuis &SSterzaal

RRaadzaal

Trappenhuis - Miljoenen voetstappen zijn gezet op de nu uitgesleten treden van de trap naar
de eerste verdieping. In het trappenhuis hangen de portretten van vroegere burgemeesters
getekend door Karel James die van 1938 tot 1964 burgemeester was. Boven aan de trap
ligt een pinakel die in 1952 een oudere verving en vijftig jaar later al weer afbrak. Niet iedere
restauratie is even succesvol.

Near the stairs to the second floor are two boards with coats of arms of the many mayors
who have ruled Gouda. The coat of arms of Gouda consists of a red and white bar with six
stars surrounded by a crown of thorns. Red and white are the colours of John the Baptist,
patron saint of the town and church. The motto reflects the ever changing conditions in life:
Per aspera ad astra, means: ‘Through the thorns on to the stars’.

Burgemeester James zorgde ervoor dat het stadhuis in de jaren vijftig van de vorige eeuw
werd gerestaureerd. Hij was een strenge burgemeester van de oude stempel maar met een
groot hart voor zijn stadhuis.

Raadzaal - Wat eens een rommelzolder was, is nu een ruime multifunctionele ruimte met een
vriendelijke uitstraling. Overal zijn de oorspronkelijke binten en karbelen uit 1450 zichtbaar.
De kapconstructie werd buiten op de markt gemaakt. In iedere balk kerfden de timmerlieden
een telmerk dat de plaats van de balk aangaf. Kijk omhoog en je ziet de eeuwenoude balken,
kijk omlaag en je ziet de eenentwintigste eeuw.
De al eerder genoemde burgmeester James schilderde de familiewapens van landsheren
aan de zoldering. Hij zorgde ook de voor Latijnse spreuk: Salus publica suprema lex, wat
betekent: ’Het algemeen belang is de hoogste wet’. Dat niet alle raadsleden Latijn kenden,
vond hij minder belangrijk.

Staircase - Millions of footsteps were made on these now worn out steps that lead to the first
floor. You will notice portraits of previous mayors drawn by Karel James who was mayor from
1938 to 1964. At the top of the stairs is a pinnacle that replaced an older one in 1952 and
broke off only fifty years later. It shows that not every restoration is a success.
Mayor James made it his life long ambition to restore the town hall in the fifties. He was a
strict mayor of the old school with a heart of gold for his town and town hall.

Sterzaal - Dit lichte ruime vertrek biedt uitzicht op de markt en wordt nu gebruikt voor diners
en recepties. Direct na de bouw was dit de woning van de bode die ook deurwaarder was.
Niet betalende Gouwenaars sloot hij hier op totdat de schuld was betaald. De overige
vertrekken op deze verdieping waren ooit kantoren en zijn nu kleine vergaderzalen.

Council room Once used for
storage
this
room is now a
multi-functional, friendly space. You can smell the history. The wooden beams and corbels
date from 1450. The roof timbers were made and assembled in the market place. Carpenters
marked numbers to indicate the connection between beams. Look up and you see centuries
old beams, look down and you see the twenty-first century.

‘ Salus publica suprema lex’

The previously mentioned mayor James also painted the family coronets and armorial
bearings of local rulers. He also introduced another Latin motto: Salus publica suprema lex,
meaning: ’Public interest is the most valuable law’. The fact that most councillors did not read
Latin did not bother him at all.

Bij de trap naar de tweede etage hangen twee borden met daarop de wapens van de
burgemeesters van Gouda. Het wapen van Gouda bestaat uit een rood-wit schild met zes
sterren omgeven door een doornenkrans. Rood en wit zijn de kleuren van Johannes de Doper,
patroon van de stad en de kerk. De wapenspreuk verwijst naar wisselende omstandigheden
in een stad en in een menselijk leven:
Per aspera ad astra, dat wil zeggen:
‘Door de doornen naar de sterren’.

‘Door de doornen
naar de sterren’

Star room - This light and airy room
offers a lovely view of the market
place and is now used for dinners and
receptions. Immediately after completion these were the living quarters of the caretaker who
was also the bailiff. Part of this room was used as a debtor’s prison. The other rooms on this
floor were once offices and are now used as meeting rooms.
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BBurgerhal

Burgerhal - Deze ruimte is niet altijd toegankelijk. Tot de negentiende eeuw werd in deze
authentieke ruimte vlees gekeurd. Daarna konden slagers zich overal vestigen en was een
vleeshal niet meer nodig. Vervolgens werd de ruimte de boterhal waar op donderdag boter
en kaas werd verhandeld. Donderdag is in Gouda nog altijd marktdag.
De beeldjes aan de muur stellen personen voor die symbool staan voor verschillende
wetenschappen. Gasten in de burgerhal hebben nog altijd zicht op de Waag waar kaas en
andere producten werden gewogen.
Civic Hall - This hall is not always open to the public. Until the nineteenth century this
authentic room was used to inspect and approve meat. When butchers could have their
business anywhere a meat hall was not longer required. Consequently it became the butter
hall where butter and cheese were sold on Thursdays. Thursday is still market day in Gouda.
The statuettes on the walls depict scholars of various sciences. Visitors can still enjoy a view
across the market square to the Waag where cheese and other products were weighed.
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Hier eindigt de rondleiding in het stadhuis. Gouda heeft de bezoeker veel te bieden. Wandel
door het historische centrum en geniet van de vele monumenten waaronder de Sint-Janskerk.
Naast de officiële plechtigheden wordt het stadhuis momenteel gebruikt voor huwelijken,
feesten, vergaderingen, congressen, seminars, productlanceringen en evenementen.
Door de beschikbaarheid van meerdere zalen is het pand zowel geschikt voor kleine als
grote gezelschappen.
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The tour of the town hall ends here. Gouda has a lot to offer to visitors. Discover the historic
centre and enjoy the many monuments including St John´s church.
The town hall is used for official ceremonies. It is also a wedding venue and a very special
place to hold meetings, seminars, product launches and events. Due to the various rooms of
different sizes and atmosphere the hall is very suitable for large and small groups.
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In samenwerking met

Meer info?
Markt 1
2801 HX Gouda

T +31 (0)88 000 15 05
F +31 (0)88 000 15 90

/StadhuisGouda

info@stadhuis-gouda.nl
www.stadhuis-gouda.nl
@Stadhuisgouda

