
BIJDRAGEN VAN DEZE TIJD 

P. C. J. REYNE 

Een restauratie is meer dan een louter technische aangelegen
heid en vaak ook iets anders dan een poging om een gebouw vol
komen in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Daarvan ka n 
immers slechts sprake zijn, als het oorspronkelijke bouwplan 
bewaard gebleven is, · en slechts zelden zal dit na vier, vijf, of 
meer eeuwen het geval zijn. En zelfs dan nog kan het gebeuren, . 

· dat enkele resultaten van verbouwingen die in de loop van die 
tijd hebben plaats gehad, zo aantrekkelijk, of zo noodzakelijk 
geacht worden, dat men ze tot geen enkele prijs wil missen. 
Bovendien is het geenszins ondenkbaar, dat de moderne opvattin
gen van bewoonbaarheid en comfort om voorzieningen vragen, 
die stuk voor stuk een inbreuk, zij het wellicht een kleine, op het 
oorspro~kelijke plan betekenen. 

Na een restauratie komt dus niet het gebouw van eeuwen her, 
ontdaan van de· sporen van het verval, glanzend en nieuw als op 
de dag van zijn inwijding, uit de steigers, maar de verwerkelijking 
van een conceptie, waarin het creatieve niet meer dan een dienen
de functie heeft. Wat gediend werd, is het stijlkarakter, de archi
tectonische geaardheid van het te restaureren bouwwerk; wat 
gevolgd werd, is de suggestie van de grote verhoudingen en het 
bouwkunstig zuivere, dat in de bedorven of vervallen gedeelten 
om een adequate voortzetting vraagt. Maar al is de architect, 
die antwoord geeft op dit appèl, nog zozeer een ontvankelijke, 
al wordt hij geleid door piëteit en liefdevol begrip, in zijn eruditie, 
kunde en kundigheden, in zijn onbewuste voorkeuren ook, is hij 
een kind van zijn tijd en nooit zal hij kunnen verhinderen, dat iets 
van de . e igentijdse opvattingen in zijn voortzef.-ting meeklinkt. 
Daarom is elke restauratie, ook de meest tactvolle, toch altijd nog 
een bijdrage van een bepaalde tijd, een bijdrage overigens, die 
waardevoller zal zijn, naarmate die tijd een zintuig heeft voor 
essentiële en onvergankelijke bouwkunstige waarden. 

Door dit feit nu van de eigex;itijdse bijdrage op architectonisch 
gebied opent zich een perspectief. ·Wat immers aan voortbrengse
len van beeldende kunst en kunstnijverheid, in onze tijd ontstaan, 
zou misstaan in het oorspronkelijke, kan heel goed een natuurlijke 
en zinvolle functie krijgen in het gerestaureerde gebouw. Vandaar 



dat men meer en meer - en soms met verrassend resultaat -
beeldhouwers, glazeniers en kunstnijveren in de vernieuwings
werkzaamheden gaat betrekken. 

Ook bij de restauratie van het Goudse Stadhuis is dat gebeurd 
en het is niet onmogelijk, dat het voorhandene hier mede de keuze 
heeft helpen bepalen. In de stad van de Crabeths is de gedachte 
aan glazenierskunst immers iets vanzelfsprekends, het wandtapijt 
in de Trouwzaal kan het aantrekkelijk gemaakt hebben, de lengte
wand van het Bovenplein met de kleurnoot van een modern tapijt 
te verlevendigen, terwijl het beeldhouwwerk van het bordes en 
de reliefs in het Bovenplein de medewerking van de beeldhouw
kunst gesuggereerd kunnen hebben. 

De glazenier H. J. M. Basart, Directeur der Academie voor 
Beeldende Kunsten te Rotterdam, zag zich de omvangrijkste en 
zeker ook de zwaarste taak toebedeeld. Hij kreeg namelijk de 
opdracht om voor Raadzaal, Burgemeesterskamer en Bovenplein 
series van zes, voor de Trouwzaal een serie van zestien glazen 
te ontwerpen, ter.wijl voor het trappenhuis een glas met de wapens 
van 25 omringende gemeenten gewenst werd. Duidelijk is het 
Basart's streven geweest, in ·de vormgeving zoveel mogelijk een
heid te brengen en daar het voornaamste motief reeds gegeven 
was door het veelvuldig voorkomen van het wapenschild - de 
wapens van Zuid-Holland en Gouda in de Raadzaal; die van 
Jan van Beaumont, Jan van Blois, Houtman, Van Beverningh, 
V ranck en De Lange van Wijngaerden in de Burgemeesters" 
kamer; die van Erasmus, Herberts, Crabeth, Cool, Leeu en 
Walvis voor het Bovenplein - bleek het zaak, ook aan de andere 
glazen een soortgelijke voorstelling te geven. Heel goed komt deze 
opzet tot zijn recht in de Raadzaal, waar de middenramen met 
de wapens van Zuid-Holland en Gouda, geflankeerd worden door 
glazen die de klassieke deugden voorstellen: de emblemen van de 
Sapientia (Wijsheid) en de Fortitudo (Kracht) ter ene, die van de 
Continentia (Matigheid) en de Justitia (Rechtvaardigheid) ter 
andere zijde. De symbolische tekens nu zijn telkens georganiseerd 
tot een vormgeheel, dat duidelijk verband houdt met dat van het 
wapenschild, terwijl ze zich aftekenen op een fond van loofwerk, 
gevangen binnen een speelse loodcontour, die op zijn beurt, maar 
nu op veel grilliger ·wijze, het · schild-idee accentueert. Onnodig 
te zeggen, dat hier een tweede verbinding met de wapenschilden 
ligt: ook deze worden door soortgelijk bijwerk omlijst. Niet minder 
belangrijk is het, dat in het uit- en inbochten van de grillige om-



-:i gebrandtJchiLJerde en qer van e L Onlwerp . R aadz aa 
de ,ueuwe 

voor llf. BatJarL. van H. f. 

ramen 



treklijn het middel werd gevonden, om het gebrandschilderde 
middengedeelte en het blanke glas .daaromheen op een steeds 
gevarieerde, maar altijd gelukkige wijze in elkaar te doen grijpen. 

In de glazen van de Trouwzaal werd deze vormgeving aan
gehouden, met dit verschil echter, dat hier niet een wapenschild 
of een da:arop gelijkende voorstelling in het middengedeelte ver
scheen, maar ee_n uitgerold perkament met opschrift. De zestien 
opschriften tezamen vormen de tekst van I Cor. 13, vs. 4-8, 
waarin de eigenschappen der liefde op zo treffende wijze onder 
woorden zijn gebracht. Omringend loofwerk en kleine figuurtjes 
verbeelden hier de tekst; zo werden bij het opschrift: ,,Zij ver
draagt alles" het eike.nloof en de os als symbolen van de kracht 
gekozen. 

Slaagde de ontwerper er in door vormgeving en volgehouden 
symboliek deze bijdrage van de glazenierskunst tot een werkelijke 
eenheid te maken, een ander probleem werd ·op een niet minder 
bevredigende wijze opgelost. Het Goudse Stadhuis is een laat
gothisch gebouw met middeleeuwse kruisvensters, maar het inte
rieur heeft hier en daar - in het bijzonder geldt dat voor Boven
plein en Trouwzaal ~ een duidelijk Renaissance-karakter. Bij 
deze tegenstelling tussen venstertype en interieur kreeg het glas
in-lood ook nog de taak om bemiddelend op te treden, reden 
waarom Basart gezocht heeft naar een vormgeving, die in het 
renaissancistisch-even,vichtige nog iets van het bewogene der 
flamboyante Gothiek zou laten meespreken. Ontlening, nu eens 
aan deze, dan weer aan de andere sfeer, zou tot heterogeniteit 
en onevenwichtigheid voeren. Alleen voor dit glas-in-lood moest 
een stijl gevormd worden, een opgave, die nog eens duidelijk in 
het licht stelt, hoezeer de glazenier een dienende kunst beoefent. 
De ontwerper van een gobelin behoeft zich minder aan de stijl 

van het gebouw en het karakter van de ruimte gelegen te laten 
liggen dan de glazenier, wiens werk toch altijd een vaste eenheid 
met de wand moet gaan vormen. En al zal het wel van het begin af 
de bedoeling geweest zijn, om het wandtapijt "De Goudse Stede
maagd" een plaats te geven op de lengtewand van het Bovenplein, 
het is wel zeker, dat Jaap Bouhuys (Amsterdam) zich hier niet 
veel geweld hoefde aan te doen en ongestoord gebruik kon maken 
van de vormentaal, die hem nu eenmaal eigen is. Weliswaar 
heeft hij daar Franse invloeden in verwerkt - ie zijn speurbaar 
in: de heldere en sterke kleur; de behandeling van -het gezicht in 
twee kleuren, gescheiden · over de profiellijn; het ineengrijpen van 
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puntige segmenten; de bladerrand, die als een naar binnen ge
keerde franje het geheel omlijst _. maar wie zal er zich over 
verwonderen, dat onze jonge tapijtkunst haar voordeel heeft ge
daan met de lessen van haar wat oudere en rijkbegaafde Franse 
zuster? Het tegendeel zou ronduit onvergeeflijk zijn. De scholing 
en de invloeden worden pas hinderlijk, als ze de kunstenaar be
letten iets eigens tot uitdrukking te brengen, en wie eenmaal de 
geweldige zwaai van de rode mantel naar rechts, als tegenwicht 
voor de ver naar links in beige-wit geklede gestalte ondergaan 
heeft, zal moeilijk kunnen volhouden, dat het Jaap Bouhuys aan 
drastische zeggingskracht ontbreekt. Dat openzwaaien van de 
mantel heeft ook een functie in de voorstelling: uit de plooien 
vallen de gaven van de Stedemaagd, de gemeentelijke bedrijven, 
door symbolische tekens voorgesteld. En bijzonder gelukkig was 
de kunstenaar in de kop en de houding van de Stedemaagd: er is 
hier waardigheid, getemperd door jeugd, mildheid en rust. 

Zo vormt dan dit wandtapijt met zijn felle accenten van blanken 
en roden tegen een fond van grijsblauwen, geelgroenen, gedempte 
gelen en een enkel pittig donkerblauw, een fèestelijke bijdrage 
tot de lichte en klare sfeer van deze zaal. 

In de Burgerhal, waar pilaren en gewelven van een stuclaag 
werden ontdaan, kwamen boven in de boogvelden van twee 
buitenmuren cirkelvormige reliefs van de beeldhouwer Philip · ten 
Klooster te Veere. Ze stéllen verschillende ambachten voor en 
zo zien we hier, elk vergezeld van zijn voornaamste werktuigen, 
achtereenvolgens: de Smid, de Pottendraaier, de Wasvrouw, de 
Transportarbeider, de Slager, de Bakker, de Spinster en de 
Metselaar. De figuurtjes zijn in actie voorgesteld en ze werden 
uitgevoerd in een stijlopvatting, die herinnert aan de pretentieloze 
gemoedelijkheid van sommige uitingen van volkskunst. Over het 
geheel genomen zijn deze reliefs wat al te illustratief, maar in 
ieder geval is hier een poging gedaan, om een uitdrukkingswijze 
te vinden, die niet met het middeleeuws karakter van deze 
Burgerhal in strijd is. 

Jammer genoeg is dit streven in het werk van Han Rehm 
(Rotterdam) niet te onderkennen. Hij vervaardigde vijf ongeveer 
5o cm hoge bronzen beeldjes, die op consoles tegen de binnen
muur geplaatst, de verschillende wetenschappen symboliseren. 
Zo vertègèm:Voordigt hie~ Gr()tius de rechtsgeleerdheid, Christaan 
Huygens de wis- en natuurkunde, ·Johannes de Doper (in het 
midden) de theologie, · Boerhaave de· geneeskunde en ten slotte 
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Comenius de opvoedkunde. Het is niet de realistische trant, die 
hier bezwaarlijk is, maar tegenover de machtige architectonische 

· eenheid van deze Burgerhal missen de beeldjes wat . teveel aan 
innerlijke houding, aan werkelijke stijl. 

Het door mevr. C. E. Schouten-Van Rood (Amsterdam) 
vervàardigde bronzen portret van Koningin Juliana, dat in het 
Bovenplein geplaatst werd, heeft dá.t zeer zeker wel. Ongetwijfeld 
is de gelijkenis in het profiel beter getroffen dan in het en face, 
maar het is toch wel heel opvallend dat dit werk geen spoor toont 
van de bevangenheid waarmee schilders en beeldhouwers een 
portretopdracht als deze nogal eens plegen uit te voeren. Zij wist 
inderdaad iets tot uitdrukking te brengen, dat misschien het best 
als jeugdige kracht en waardigheid aangeduid kan worden. 

Deze beeldhouwster maakte ook de portretkoppen van Ir van 
der Steur en burgemeester James in de sluitstenen van twee deur
bogen in de Westgevel, evenals de sierlijk gestyleerde walvis . 
boven een poortje in de Oostgevel. 

Van de beeldhouwer G . A. Graff ('s-Gravenhage) is de 1.85 m 
hoge leeuw, die de bekroning vormt van de trapgevel aan de 
Noordzijde. 

De kunstsmid K. Gellings (Rotterdam) maakte voor het 
trappenhuis een smeedijzeren leuning, waarin op bijzonder geluk
kige wijze de sterren en de doornen van het Goudse stadswapen 
verwerkt zijn. De lichtkronen in de Raadzaal, eveneens van zijn 
hand, vertonen dezelfde motieven . 

. De bijdragen van de hedendaagse kunst aan de restauratie van 
het Goudse Stadhuis staan niet alle op hetzelfde niveau, maar ze 
zullen ~ zij het dan in enkele gevalien op bescheiden wijze -

· blijven getuigen van het feit, dat onze tijd, die in zijn kunstbeoefe
ning zo vaak als hyperindividualistisch werd uitgekreten, opnieuw 
een beeldhouw-, een glasschilder- en een tapijtkunst ~ een trits 
van dienende kunsten ~ in het leven riep. 
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