DE BOUWREKENING VAN HET
GOUDSE STADHUIS VAN 1450
G.

J. J.

POT

t

Op 1 Juli 1395 kochten de regeerders van Gouda van hun heer,
Guy van Chastillon, Graaf van Blois, Heer van Avesnes, Beaumont, Schoonhoven en der Goude, het Goudse Marktveld voor
een bedrag van "drie honderd oude Vrancrixe Vrancken"
(/ 330.-), daarmede de eerste handeling verrichtend om te komen
tot de bouw van een raadhuis, dat representatief geacht kon
worden voor de belangrijke stad, welke Gouda toen was.
De koopovereenkomst bepaalde, dat "onse goede luden van
onser stede van der Goude", die reeds herhaaldelijk daarom verzocht hadden "voor groter oirbaer ende pourfijt", zowel voor
de Graaf als voor henzelf, op dit Marktveld "een halle, wanthuus, raethuus ende vleischhuus" mochten stichten "also groot,
als hem oirbaer ende nut diend tot der stede behoef". Aan de
koop werd slechts één voorwaarde verbonden: het Marktveld
moest verder onbebouwd blijven 1 ) .
Bij handvest van Hertog Albrecht van Beyeren d.d. 3 October
1398 werd deze voorwaarde nader gepreciseerd: behalve de bestaande randbebouwing - zoals wij die nu nog kennen - was
het verboden op het Marktveld zelf te bouwen. T er bevestiging
van deze voorvvaarde was de stad elk jaar op Allerheiligendag
(1 November) 40 schellingen Hollar:ds aan de grafelijkheid v erschuldigd 2).
De bouw werd door allerlei omstandigheden vertraagd. In de
eerste plaats moest het aangekochte terrein, dat niet meer was
dan een moerassig weilandje, bouwrijp gemaakt worden, waarvoor men o.a. het huisvuil gebruikte 3), en in de tweede plaats
waren de toenemende onrust in de Nederlandse gewesten, . de
oorlog met de Friezen en later de Hoekse en Kabeljauwse
twisten aanleiding de bouw uit te stellen.
Voor ophoging van het Marktveld werd in 1437 - zoals uit
de stadsrekening blijkt - overtollige grond, afkomstig van ter
hand genomen sluiswerken, gebruikt, terwijl in 1438 gedurende
7 dagen puin van d e woningen, vernield door de grote stadsbrand,
voor demping wordt aangevoerd.
Langzamerhand komt het terrein dus in een zodanige staat, dat bebouwing mogelijk is . Uit rekeningposten van 1444 en 1445 blijkt,

dat de drainering ter hand is genomen en de grond wordt geëffend.
In 1.:(47 worden voor het eerst de namen van de "timmermeesters" genoemd, die de bouw zullen leiden, tenvijl ook belangrijke
hoeveelheden zand worden aangevoerd. Voor de fundering \.Vorden de eerste aankopen gedaan in 1448. Timmermeesters kopen
in dit jaar v ier balken, welke de grote rechthoek zullen vormen,
waarop de steenfundering zal komen te rusten 4). Deze funderingsvorm ·wordt ook door de geschiedschrijvers Wal vis en De Lange
van Wijngaerden vermeld. D e vier lange, zware balken, die
zeker een halve meter in het vierkant waren, werden. te Dordrecht
gekocht voor 51 Rijnse guldens (/ 61.20). Na de aankoop werden
zij naar het Marktveld gesleept en daar op "somers" (draagbalken)
gelegd, zoals de rekening aangeeft.
Bovendien werden in 1448 te Dordrecht nog 22 beuken balken
aangekocht, vermoedelijk ook voor de fundatie bestemd, terwijl
tevens verscheidene ladingen hout, zowel van overzee, als van de
grote stapelplaatsen Dordrecht, Deventer en Haarlem werden
aangevoerd en op de Markt, o.a. voor de school (ter plaatse van
het tegenwoordige gebouw "Arti Legi") opgeslagen. In hetzelfde
jaar koopt de stad ook nog een "out huus, staende opt .marctvelt"
om hier de steenhouwerswerkplaats, voor d e bouw van het raadhuis nodig, in te vest igen. De koopprijs is 10 schilden (ca./ 10.~).
In het jaar 1450 vangt dan de feitelijke bouw van het Stadhuis
aan. De tijdsomstandighed1,=n zijn gunstiger geworden. De regering
van Philips de Goede heeft rust en veiligheid verzekerd, de stad
heeft zich hersteld van de grote brand van 1438, de financiën
zijn gunstiger dan ooit tevoren.
Daargelaten de hiervoor vermelde aankopen, die slechts een
gering deel van de totale bouwkosten uitmaakten, zijn de ui_tgaven
voor de stadhuisbouw in een afzonderlijke rekening opgenomen,
welke gelukkig in goede staat is bewaard · gebleven 5 ). Zij is ingedeeld in twee hoofddelen, n.l. de ontvangsten waaruit de bouw
is gefinancierd en d e uitgaven. Dit laatste deel is weer onderverdeeld in verschillende afdelingen, n.l. hout-, ijzer-, lood-,
steen-, lei- en kalkaankopen, de kosten van timmer-, metsel- en
steenhouwerswerk, diverse andere werkzaamheden en onkosten
op de bouw betrekking hebbende .
Het zou te ver voeren de bouwrekening op de voet te volgen.
Slechts de algemene omschrijving, waarmede deze rekening zich
aandient, wordt hier in extenso medegedeeld. Zij luidt: ,,Dit is
rekeninge ontfanck ende uutgeven der tymmermeesteren der
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Stede van der Goude. Alse Heynric Aelbrechtsz., Laurijns Garbrantsz. ende Claes Hugensz. Roerende van der timmeraedze
van den raethuyse. Alse van den jare 1400 ende vyftich actum.
Ende gerekent is in dese hoire rekeningh in ontfang ende uutgeven
vijftien niwe placken voir elc pondt, gerekent een niwe plack
voir twe grooten en scellingen ende penningen dair na."
De timmermeesters waren geen ambtenaren, het waren leden
van het stadsbestuur, die deze taak vrijwillig op zich namen.
Zij genoten daarvoor geen enkele vergoeding, uitgezonderd het
z.g. tabbaert-laken: een tegemoetkoming in de kleding; overigens
kregen zij slechts gemaakte onkosten vergoed 6).
De rekening sluit in ontvangst met een totaal van 8.321 pond,
6 schellingen en in uitgaaf met 8.324 pond, 5 schellingen en 1
penning. Er was dus een tekort van 2 pond, 19 schellingen en 1
penning. In onze tegenwoordige muntwaarde omgezet bedroegen
de bouwkosten dus rond f 6.260.-.
Deze bouwkosten zijn hoofdzakelijk gedekt uit de opbrengst
van de "coornexsijs", de belasting geheven van het gebruik van
granen, en wel voornamelijk van die bestemd voor de brouwnering,
de bier-fabricage. Niet minder dan een bedrag van rond 4 .3oo
ponden werd hieruit verkregen, terwijl de opbrengst van de belasting op de wijnen 300 ponden was. De zeemwerkers (bereiders
van zeemleer) droegen in de bouw bij tot een bedrag van 600
ponden. Op dit bedrijf werd destijds nog geen belasting geheven
Blijkbaar was dit een zeer renderende nering en hadden de zeemwerkers zoveel goede burgerzin, dat zij onverplicht bijdroegen
in de kosten van de raadhuisbouw. Van particuliere zijde wordt
voor een bedrag van ruim 888 ponden bijgedragen. Behalve bij
de bijdrage van de baljuw der stad wordt niet vermeld van welke
organisatie de gelden afkomstig zijn of in welke kwaliteit gegeven wordt.
Het resterende bedrag werd door de thesauriers der stad uit
de gewone middelen beschikbaar gest~ld. Een lening - in welke
vorm ook ~ werd voor de bouw niet aangegaan. Uit een en ander
blijkt, dat de financiën van Gouda zich in deze periode in een
uitstekende gezondheid mochten verheugen. Het was geen kleinigheid een zo belangrijke uitgave, welke toch meer dan 5o % van
het gewone budget eiste, op deze wijze te financieren.
Een nauwkeurige aanwijzing omtrent de duur van de bouw ontbreekt. Wel komt een post voor wegens toezicht op het werk.
Hiermede was belast meester Wouter, met wie waarschijnlijk
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wordt bedoelde Wouter V roes en de stadsmetselaar. Naast een
vaste vergoeding van 6 p~nd per jaar voor kleding genoot hij
voor zijn werkzaamheden een dagloon "wegens-dachuyren reysen
ende toesien". In totaal werd hem uitbetaald 9 ponden, 18 schellingen en 6 penningen groot ( een Vlaams pond was circa/ 6. - ) ,
terwijl uit een andere post blijkt, dat zijn loon per dag ongeveer
6 groten Vlaams heeft bedragen (= 15 cent). Voor 297½ dag
ontvangt hij 6 ponden, 14 schellingen en 2 penningen Vlaams.
Rekening houdende met een deel van de eerst vermelde post is
- onder enig voorbehoud - de duur van de bouw te ramen op
1 tot 1 ½jaar.
Bij de bouw waren meer dan 100 werklieden werkzaam, w.o.
ongeveer 20 timmerlieden, 79 steenhouwers en metselaars, 5
smeden, 2 leidekkers en verder glazenmakers, grondwerkers e.d.
Bij de aanvoer van materialen waren verscheidene karrevoerders.
en schippers betrokken. Het genoemde aantal is uiteraard het
totaal van de werkzaam geweest zijnde arbeiders, voor een
langere of kortere tijdsduur . .
Het totaal aan man-dagen van de timmerlieden was ruim 1.000;
dat van de steenhouwers en metselaars 5.300. Het verdiende loon
der eersten was 350, dat van de laatsten 1.800 ponden. De daglonen bedroegen dus gemiddeld 10 groten Vlaams (= / 0.25)
Het hout werd ter plaatse verwerkt door de in dagloon werkende timmerlieden; slechts enkele onderdelen, zoals de grote
gebinten, deuren en kozijnen, werden tegen vaste prijzen ge~
leverd.
Het is niet mogelijk een opgave te verstrekken van de totaal
verbruikte hoeveelheden hout in m 3 : de rekening geeft slechts
in enkele gevallen controleerbare quanta aan; in totaal beliepen
de houtaankopen een bedrag van rond 1.600 ponden .
In het werk werden gebruikt rond 300.000 bakstenen, waarvan
het Minderbroedersklooster, dat een steenbakkerij bezat, er
22.000 leverde, benevens kleine hoeveelheden vlaessteen, waarmede waarschijnlijk vuurvaste steen wordt bedoeld. De aankoopkosten bedroegen in totaal rond 200 ponden.
Naast baksteen werd voornamelijk natuursteen gebruikt, welke
uit België werd aangevoerd, met name uit de groeven te Affiichem
bij Aalst in Oost-Vlaanderen en uit de Ardennen. Ook reeds
bewerkte steen, in de groeven op maat en in de gewenste
vorm gehouwen, wordt geleverd. Hieronder zijn vier "beeldsteden", vermoedelijk d e nissen in de voorgevel in twee waarvan

later de beelden van Karel de Stoute en zijn gemalin (waarschijnlijk zijn tweede vrouw: Margaretha_ van York) werden geplaatst.
De steensoorten, welke gebruikt werden waren o.a.: hardsteen
(waarschijnlijk Naamse steen), roodsteen, arduin en ook wordt
genoemd hoelschier (een witte kalksteen, waarmede de buitenmuren waren bekleed).
In totaal waren de kosten 'van bak- en natuursteen rond 1.600
pond. Een uitgave van 340 ponden werd geëist voor de aankoop
van 8.550 pond lood; de declaraties van de 5 smeden bedroegen
in totaal 1.078 ponden; voor 33.ooo leien was de prijs rond 200
ponden, tervvijl voor metselspecie werd gebruikt 250 hoet (ca.
2500 hl.) kalk tot een bedrag van rond 1 3o ponden. Hierbij
komen dan nog 25 schuiten zand en enkele vrachten klei.
De overige uitgaven betreffen verschillende leveranties, werken van minder belang en betalingen van algemene aard.
Zo ontvangt meester Pieter, de chirurgijn, een bedrag voor het
"meesteren" ( = geneeskundige hulp verlenen) aan "Degenaers
kint". Misschien heeft dit kind bij de bouw een ongeval gekregen,
waarvoor het stadsbestuur aansprakelijk werd gesteld.
Uit de rekening blijkt ook, dat op het raadhuis 8 weerhanen
waren geplaatst en vóór het stedehuis twee pilaren, waarop
leewen stonden. Verder geeft de rekening een uitgave voor het
aanschaffen of plaatsen van "gulden letteren". Het is niet gebleken wat hiermede bedoeld wordt.
De twee kleine torentjes waren met leien gedekt; de grote
toren was verguld (dit kostte ruim 71 ponden) en werd bekroond
met een vaan.
De reiskosten vroegen ruim 9 ponden en de administratiekosten waren 5 ponden.
Ten slotte vermeldt de rekening nog een uitgave van 21 groten
voor de aankoop van 14 paar handschoenen. Of dit gewone handbeschermers geweest zijn voor de metselaars en steenhouwers of
dat zij bedoeld waren als geschenk moet in het midden gelaten
worden. De laatste onderstelling kan niet geheel worden verworpen: het was gewoonte handschoenen als geschenk aan te
bieden. Dit had een symbolische betekenis, waarvan de bedoeling
was werkgever en werknemer te verbinden. Hetzelfde gebruik
treft men ook aan bij het leenstelsel: met het geven van handschoenen wordt de leenplichtigheid bevestigd.
Na de voltooiing van de bouw
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1461 ~. werd nog regelmatig met de afbouw, vooral van het
interieur, doorgegaan.
De rekening van 1453 vermeldt als totale bouwkosten een bedrag van 9.488 ponden, 15 schellingen en 10 penningen. Blijkbaar
was dus in de tussenliggende periode nog ruim 1. 1 oo pond uitgegeven. In ditzelfde jaar wordt voor het raadhuis gestraat.
In 1458 worden de kelders met klei opgehoogd en worden
schrijf- en raadkamer ingericht. De stadsrekeningen der volgende
jaren bevatten nog telkens meer of minder belangrijke posten,
welke op de inrichting van het raadhuis betrekking hebben (plaatsing van 4 i .p.v. 2 leem.v en voor de ingang, trappen, balie, luifel, .
inrichting van de gijzelkamer), totdat in 1517 een aanvang wordt
gemaakt met de bouw van de vleeshal, later boterhal, nog later
burgerhal genoemd.
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de Stadsrekeningen (G.A. Gouda, III F 1) van: 1437, fol. 23v;
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6 ) Het kledinggeld van de stadsmetselaar Wouter V roesen
wordt o.m. vermeld in: J. Heinsius, De oudst-bewaarde stadsrekening van Gouda (1437), Bijdr. en Med. van het Hist. Gen.,
XXV (1904), blz. 259-321.
In de Goudsche Courant van 4 November 1948 publiceerde
wijlen de heer G. J. J. Pot een artikel betreffende d e bouw van
het Stadhuis onder de titel: ,,Bouw van Gouda's Stadhuis kostte
f 62501"
In het Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 6de
serie - jaargang 3 - aflevering 5 van October 1960 (blz. 129-145)
werd door hem over hetzelfde onderwerp een artikel geplaatst:
"De bouwrekening van het Goudse Stadhuis van 1460", waarin
de gehele bouwrekening, zoals deze thans nog in .het GemeenteArchief berust, werd uitgegeven, voorzien van een verklarende
inleiding.
Van beide artikelen is het bovenstaande een samenvoeging door
de heer G. Schrijvers. De rekening zelf is niet opgenomen. Hiervoor wordt naar het Bulletin verwezen. Aan de redacties van
beide bladen betuigen vvij onze dank voor hun medewerking.
R eJ.
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