
IETS OVER DE WAAG TE GOUDA 

Een der uit archite_ctonisch oogpunt mooiste gebouwen van onze 
stad is zeker wel het oude Waaggebouw, aan de Noordzijde van 
de Markt gelegen. Eenige nadere mededeelingen, in 't bijzonder 
over den vervaardiger van het fraaie beeldhouwwerk en de maat
regelen, _door de vroedschap genomen om de monumentale schoon
heid van het gebouw ten volle tot zijn recht te doe·n komen, 
benevens enkele losse aanteekeningen, mogen hier een plaats 
vinden. 

Over den bouw der Waag en het gebouw zelve zal in dit 
artikel niet gesproken wo-rden. Daartoe acht ik mij onbevoegd. 

Wat den bouwmeester, Pieter Post, betreft, meen ik te mogen 
verwijzen naar de uitnemende dissertatie "Pieter Post" van Dr. Ir. 
G. A._ C. Blok en diens arikel "Pieter Post, de bouwmeester 
v an de Waag" verschenen in de "Eerste verzameling bijdragen" 
vaa onzen oudheidkundigen Kring. 

Van den beeldhouwer ·· Bartholomeus Eggers. vonden · wij in 
Thieme Beckers "Künstlerlexicon" o.m. het volgende vermeld: 

· Bertholomeüs Eggers werd ongeveer 1625 geboren. Van zijne _ 
jeugd weten wij niets. Hij is waarschijnlijk identiek met den 
:beeldhouwersleer1ing van denzelfden naam, die in 1646 en 1647 
'in de Antwèrpsche "leggers" voorkomt. Als zijn leermeester wordt 
hier genoemd P. Verbruggen. Later ging Eg gers door voor een 
·1eer1ing van E. Quellinus, onder wien hij verschillende bezigheden 
:aan het Amsterdamsche Raadhuis verrichtte. . 

In 1662 staat hij in relatie met den keurvorst van Brandenburg. 
waarschijnlijk _ door toedoen van Johan Maurits van Nassau 1 ). 

·verschillende niet nader aangeduide werkzaamheden werden toen 
reeds door Eggers voor dien vorst verricht. 

In 1665 vinden we hem in Den Haag, in 1667 in Amsterdam 
,en in · 1669 treffen we hem opnieuw in Den Haag aan. Zijn 

. •groote werken uit dien tijd zijn de graftombe van den admiraal 
van Wassenaer van Obdam in de · Jacobskerk te 's-Gravenhage 
,en het beeldhouwwerk y an de Waag te Gouda. 

In 1674 kwam van het hof . te Berlijn voor hem de opdracht 
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12 afbeeldingen (bustes) van keizers tè vervaardigen. De be
roemde, op drie vierde van de natuurlijke grootte uitgevoerde 
marmerg·roep ,,de schaking van Proserpina", op heden nog .te 
bezichtigen in -de beeldengalerij van Sans-Souci, dateert van 
ongeveer 1680 . 

. De voornaamste scheppingen van zijn hand zijn ongetwijfeld 
de in de jaren 1686-1687 vervaardigde marmeren standbeelden 
van Brandenburgsche keurvorsten en de eenigen tijd later ver
v~ardigde standbeelden van Cesar, Constantijn den Grooten, 
Karel den Grooten en Rudolf van Habsburg. 

Uit -deze gegevens _blijkt wel duidelijk, dat het beeldhouwwerk 
van den ·voorgevel van ons Waaggebouw door een kunstenaar 
van den eersten rang vervaardigd is geworden. 

In 1668 werd met den bouw van de nieuwe Waag aan ge-• 
vangen .. Van de eerste toebereidselen daarvoor leest men in het 
"Vroetschapsboeck 1659-1668", d.d. 23 Mei 1667 folio 207 verso 
het volgende: 

,,De Heeren Burgemeesteren: ter vergadering hebbende gè'r.e
presenteert, dat de stadsexcijns op de Wage, nu verhoogt wesende 
met een oortstuyver op yder hondert pont ende oock gemaeckt 
ende geadjusteert het contract van overneminge mette Camer van 
Reeckeninge 2 ) hebben voorts in bedencken gestelt, off niet eenige 
heeren dienen te worden gecommitteert dewelcke mochten w0rden 
gec;1uthoriseert ontrent het vernieuwen van de W age, metten 
gevolge ende aencleven van dien soodanich te resolveren, als 
de$elve ten meesten dienste van de stadt en de commercie be
vinden sullen te behooren. 

Waerop gedelibereert sijnde, is geresolveert ende verstaen, 
benevens d'heeren Burgemeesteren te committeren ende authori-
seren, gelijck gecommitteert ende geauthoriseert worden bij desen 
d'heeren van Hoogeveen, dr. Cornelit de Lange, Lucas de Veth 
ende Jacob van der Dussen, om ' t voorgeschreven werck· te exami
neren ende daer van te doen rapport." De instelling dus van eene 
Commissie van advies. 

In de vergadering van de vroedschap met heeren Commissa
rissen van 24 October 1667 3) · kwam het voorstel aan de orde om 
voor het bouwen van een nieuwe Waag aan te koopen "de 

. twee huyskens, staende aen de westsijde van _ de voors. Wage 
mette ~uysges achter deselve huysen, staende tot .aan het pleyn 
achter deselve huysen toe, gèlijck mede de huysges, staeride recht 
achter de Waege, van de Wage aff tot aent waterschap van de 
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Zeugstraat", zulks naar aanleiding van het "ingenomen advys" 
en van ,,seeckere teyckeningen van den architect Post" . 
. Dit voorstel werd "vermits d 'onsterckte van de vergaderinge, 

uytgestelt tot nader deliberatie" en in de vergadering der vroed
schap van 31 Oct. d.a.v. aangenomen, waarmede toen dus definitief 
tot het bouwen van een nieuwen Waag besloten was. 

Hieruit blijkt duidelijk, dat de vroedschap niet alleen maar het 
maken van een nieuwe Waag zonder meer ~P het oog· had. 
doch dat zij tevens ook maatregelen nam om ervoor te waken. 
dat de onmiddellijk aangrenzende gebouwen geen beletsel zouden 
kunnen vormen, om de schoonheid van het gebouw tot zijn volle 
recht te doen komen. Dat deze maatregelen niet alleen op papier 
genomen werden, zal straks nog nader blijken. 

Het vervaardigen van het beeldhouwwerk van den voorgevel 
van de nieuwe Waag werd opgedragen aan Bartholomeus Eggers. 

Het "Besteek, waernaer Bartholomeus Eggers, Mr. Beelt
houwer, heeft aangenomen van de Ed. Achtb: van de 
Magistraat -der Stads Goude 't maacken der Bastereleue 
( = bas-relief) in witte Marmer van de W age der voorn. 
Stadt'', luidde als volgt: 

Eerstelijck zal de voorn. Bastereleue groot zijn van witte marmer 
volgens ordre van den architect van ' t metzelwerck alreede op
gestelt. · 

Item sullen de Beelden, volgens 't model bij den voorn. Eggers 
alreede gemaackt, comende in de voorn. Bastelereue groot zijn 
vijff voet ende twee duyim boven de plinte van de selve Beelden, 
die oock twee duym sullen zijn boven de hartsteen; · dogh sullen 
de Beelden representerende de Coopluyden als voortcomende tot 
beneficie van 't Werck connen werden gebraght op ses v oeten, 
alle ,t naar vereysch van 't werck naar Amsterdamse voetmaat. 

Ende indien, de Beelden -der voorn. Coopluyden alsoo van 
ses voeten te groot of te· cleyn haar souden mogen comen te_ 
vertoonen, sal den voorn. Beeldhouwer ·ongehouden syn sigh daar 
aan te verbinden, m(:lar deselve te veranderen, vermeerderen · en 
verminderen, als de cunst ende den eysch sal toelaten. 
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Den Beelthouwer zal g.ehouden· zijn de voorn, Bastereleue ( in 
vougen voorsz. voltrocken zijnde) _çleselve te leveren öp sij:ile coste,n 
.binnen der Stadt . Goude, welverstaande nogthans dat de Heeren 
van de Magistraat aldaar zullen . sorgedragen, dat Luyden, in 
_haar Ed. · Ach tb. dienst · zijnde, soo Metzelaars, Timmerluyden etc 
met paerden. Instrumenten ende 't geene vorder daertoe noodigh 
moghte sijn, buyten sijne Coste, hem 't voorn. werck niet alleenlijck 
uyt de Schuyte naar de Wage - maar selffs in 't stellen, sullen 
behulpigh sijn ende sulle haar Ed. Acht,b. gehouden blijven te 
leveren alle de Dooc:ken, Houvasten als anders . tot te voorn . 
Bastereleue requirende. 

Gelijck hij mede met sijn bijhe'bbenden kneght geduyrende den 
selven tijt ten coste van de Stadt zal werden gedefroyeert, sonder 
dat hij, Beelthouwer, yet anders sa! vermogen in reeckeningh te 
brengen voor extraordinaris (bijwerk). 

Sal insgelyks den Beelthouwer ongehouden syn te betalen den 
Impost voor de grove waren, over der stadt Goude verpaght, 
indien de Paghter deselve alsdan m:oghte comen te eysschen. 

Waarvoor haar Ed: Achtb: aan·· den voornoemden Eggers 
hebben belooft, gelijck sij doen, cragt deser. te betalen de somme 
van vijff en twintigh hondert gulden, daar van een duysent guldens 
contant en de resterende duysent vyffhondert guldens, soo haast 
als 't .werck zal zijn volbraght ende opgenomen. 

Alls: 't welcke parthyen contr-ahente belooven allerdinghs te 
sullen naarcomen onde·r verbant als naar regte. 

w.g. Gerrit Sterre Don { atus) van Groenendijck 
Niander B. van der Dussen 
B. E. Eggers 

Een kort en bondig stuk, hetwelk wel een contrast vormt met 
de huidige ):>estekken. 

Opvallena is de vrij hooge som (f 2500). die Eggers voor zijn 
beeldhouwwerk ·had weten te bedingen. Het is een bewijs, dat hij 
reeds in zijn tijd een kunstenaar van naam was. 

De heeren Burgemeesteren vonden het niet . onaardig, hunne 
nagedachtenis in dit beeldhouwwerk te doen voortleven. lmmers 
in het "Ordonnantieboek 16.68-1678" folio 26 verso, vindt men 
d.d. 28 Dec. 1668 het volgende aangeteekend: 
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"De Burgemeesteren der Stadt Goude ordonneren den tresorier 
te betalen Bartholomeus Eggers, beelthouwer, woonende tot 
Amsterdam, de somma van acht hondèrt gulden, elcke gulden tot 
XL groeten vlaems, over 't m~kèn en leveren van vier wapens 
van witte marmersteen met helm ende looff van de gemelte heeren 
Burgemeesteren ende mits etc. . 

In verband hiermede doet het wel eigenaardig aan, dat van 
de twee ingediende plannen tot verbouwing van de Waag, dat, 
waarop de vier wapens even boven den beganen grond aange
bracht waren, afgekeurd werd. Op het goedgekeurde en uitge
voerde plan vielen ze, daar zij ter weerszijden van het beeldhouw- · 
werk aangebracht waren, onmiddellijk in het oog. . 
· ·Helaas zîjn deze wapens, als zoovele àndere als b.v. die, welke 

zich bevonden op de grafsteenen in de St. Janskerk) in den 
Patriottentijd op last der Municipaliteit weggehakt. 

Toen twee jaren later - in 1670 - de nieuwe eigenaar van 
den ouden "Salm" tot verbouw v,an zijn pand wilde overgaan, 
werden er hem van overheidswege strenge eischen gesteld ten 
<>pzichte eener eventueele verbouwing. 

In 'het ;,Achtste St,adsregister 1656-1674" folio 178 vindt men 
ver.meld de: 

"Articulen, waer riaer den cooper van ·het huys genaemt " den 
Ouden Salm" sich sal hebben te reguleren en het optimmerèn . van 
een nieuw huys ter selver J?laetse." 

· Zij zijn interessant genoeg om hier opgenomen te worden en 
luiden als volgt: 
,;Eerstelyck, dat hij de vloer van het huis niet ·sal moogen 
maecken hooger als de straet over de Waech. 

Ten tweede, dat hij de lijst van sijn goot ten minste ses voeten 
Jaeger sal moeten stellen als de gootlijst van de . Waech voorseid . . 

Ten derde, dat hij in de besyde muyr geen vensters, noch glaes
raemen op de eerste verdieping sal hebben te stellen, die buyten 
opgaen. 

Ten vierde, dat hij in de ~uyr een deur sal mogen maecken 
buyten de achtergevel van de Waech op syn eygen erff opslaende . 
. · Ten vyffde, dat denselven noch een deur in deselve muyr sal 
moogen maacken achter op syn erff ter plaetse daer het hem best 

sa! geleegen comen. . 
Ten sesten; dat de straet tusschen. den eggen 4 ) van· de Woech 

voor aen de morct · ende den eggen .voor van het huys van de 
Salm, sa! moeten wijtblijven vier en twintich roede voeten. 



Gevelsteen "de ?alm" na de restauratie. 
Deze steen werd gerestaureerd ~n herplaatst in 1939. (Zie blz. 57 ). 
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· Dat voorts· een lyn g~trocken sijnde tot o·p de helfft van den 
dorpel van de tweede schael,de straet aldaer sa! moeten wijt 
sijn vier en twintigh voeten ende acht duym, dat dan voorts den 
èygenaar van den "Salm" voorsz. sijn muyr naer achteren toe sal 
moeten leggen, de huytecant van syn muyr teegen de stadsmuyr 
aen van de affgebroocken huysen. 

Ten sevende, dat de · muyr, 't sy voor off achter, die bij den 
eygenaar voorsz. sal werden betimmert, gemaect moet worden tot 
sijnen laste, maer daer alleenlyck een scheymuur sal sijn, sal half f 

-en halff bij de Stadt en ,eygenaar voorsz. becosticht werden, 
wekke scheymuur sal moeten wesen negen roede voeten · boven 
de straet. 

Aldus gedaen ende gecontracteert op den 27 Marty 1670 
tusschen d'heeren Burgemeesteren ende Anthony Witbols ende 
ten oirconde geteyckent ende was geteykent. 

A. v•an Groenendijck. _ Anthony Witb?ls. 

De nieuwe eigenaar kon dan ook terecht als eene blijvende 
herinnering aan de voorgeschreven "articulen" op een gevelsteen, 
behalve een zalm en Anno 1670, nog h~t opschrift laten aan'brengen: 
,, Niet te hooch, niet te laech. Van passe." 

Deze steen, die zich tot voor korten tijd in een der muren van 
den vroegeren stal van de Zalm bevond, heeft thans een plaats 
gekregen in den zijmuur van het hotel. 

Het blijkt, dat de Waag ook·nog een viertal gebrandschilderde 
ramen gehad heeft. Lmmers in de "Rolle van de fabricage 1668" 
leest men: 

,.Deur ordre van myn Heeren de fabryckmeesteren heh ick, 
onderschr., geteeckent ende geschildert ende op 't glas gebacken 
tot de heerlijcke, nieuwe Waech, vier extraordinaire glasen, daer 
in staende hare E. ·H. wapenen ende namen. 

Tot salaris van de voorn. vier glasen comt in somma f 26-0-0, 
zeggen ses en twintich gulden. 

Bekenne van desen voldaen 
D . Tom:bergen. 

Deze ramen zijn thans niet meer aanwezig. Wat is er mee 
gebeurd? Zijn ze, daar ze afbeeldingen van geslachtswapens be
vatten, in den Patriottentijd, op bevel van de Municipaliteit ver-
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wijderd, evenals de wapens, die op de gr~fzerken gebeiteld waren? 
Zijn ze in dien tijd door het gepeupel vernield? 

De waarde van het geld toenmaals komt · ook nog duidelijk in· 
de navolgende rekening uit 

.. Ontfangen bij mijn, ondergeschr., uyt handen van de heeren . 
fahryckmeesters der stadt Goude de soimme van drie gul: seventien 
stuy: over 22 reys te slepen, de reys tot 3½ st., verdient met de 
hartsteen aen de Waeg te rijden. Actum den 22 Sept. anno 1668. 

Aryen Janse. 

A. R. VAN DE PUTTE 

1) kleinzoon van Jan den Oudèn, een broer van Prins Willem van Oranje, 
Johan Maurits van Nassau was van 1636-1644 gouverneur van Brazilië 
geweest en in 1647 door den Keurvorst tot stadhouder van Kleef. Mark 
en· Ravensberg benoemd. 

2) Het recht van Waag te houden berustte oorspronkelijk bij de · heeren 
van . der Goude. Bij het uitsterven van hun geslacht, was het op de 
graven van Holland overgegaan et?- vervolgens aan de Staten van Holland 
gekomen, die tot dusverre daarvoor een deel der opbrengst ontvingen. 
Dit recht was nu door de stad afgekocht. Daar voortaan de volle opbrengst 
de stad ten deel zou vallen, had deze . .het er begrijpelijkerwijze voor over, 
het oude en te klein geworden Waaggebouw door een nieuw te vervangen. 

3) ,,Vroetschapboeck 1659-1668" folio 229 verso. 
4) hoek of grens. 
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