
DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW EN 
ZIJN VOORGANGERS 

G. C. HELBERS 

DE VOORGANGERS VAN HET STADHUIS 

Reeds vijf eeuwen staat der stede huis nu op de Markt, een 
monument in het hart der stad. Reeds lang zijn de beide kastelen 
of hoven van de heren van der Goude verdwenen, maar het 
trotse huis van de "gemeente van hun onderhorigen" staat, en 
is thans weder hecht en sterk. 

Het is een monument van burgertrots en schoonheidszin, dat 
gebouwd kon worden door de welvaart in de landen, die tot 
één geheel verenigd waren onde!,' de Bourgondische vorsten. 

Gouda was -- als één van de w einige steden -- tot het aller
laatst trouw gebleven aan zijn wettige landsvrouw e Ja coba van 
Beyeren. Haar val, hoe tragisch ook, betekende toch "\vinst voor 
deze gewesten; niet alleen op economisch, maar vooral ook op 
cultureel gebied. De Franse geest en elegante hoofsheid in leven 
en kunst drongen hierna gemakkelijker binnen en verfristen het 
sombere, zware en stroeve karakter van de b ewoners onzer 
landen. Aan deze infiltratie van levenskunst moeten wij ongetwij
feld ons sierlijk en voornaam stadhuis danken. 

In 1450 verrees dit "nieuwe" stadhuis op het Marktveld in 
de "Nieuwe Stad". Had dit gebouw voorgangers gehad? Waar 
stonden zij? Een antwoord is alleen mogelijk, wanneer wij ons 
een beeld v ormen van het ontstaan en de groei der stad. 

HET ONTSTAAN VAN DE STAD 

De eerste stadshistorieschrijver, de Oud-Katholieke pastoor 
I. Walvis deelt ons in zijn werk mede, dat het oude stadhuis 
op de (Hoge) Gouwe stond, nabij de Keizer straat (d.w.z. drie 
huizen daarvandaan in de richting van de Potterspoort). Hier 
stond later de brouwerij "De Zwaan". Een gekleurd houten 
zwaantje, .sedert enige jaren zonder poten, een restant van een 
18de-eeuws bovenlicht, boven een voordeur in een 19de-eeuwse 
gev el, geeft thans nog de historische plaats aan (zie blz. 85). 

Het raadhuis stond daa r tussen · Gouwe nabij de Keizerstraat 



en de Koningsgracht (Raam) 1) in de "Oude Stad". Aan de achter
zijde zag het gebouw uit op het "Oude" Hof van de heren van 
Gouda. Dit Hof werd later door zijn ligging aan de Koning
straat Koningshof genoemd. 

In 1272 kreeg Gouda stadsrechten van de graaf van Holland, 
dat wil zeggen, dat de "poorters" rechten kregen, die aan de 
heer van Gouda werden onttrokken, dat de bewoners van een 
bepaald gebied een beperkte autonomie verwierven, die zij 
langzamerhand door betaalde "privileges" wisten uit te breiden. 

Een stedehuis had men toen ongetwijfeld nodig voor het 
stedelijk bestuur, de rechtspraak en de administratie van b~ide. 

Toch is het wel zeker, dat ter plaatse aan de Gouwe reeds 
voor 1 272 een dorps- en rechthuis stond ten behoeve van het 
administratief orgaan van de heer van der Goude, nabij zijn Hof. 

De "Oude" en de "Nieuwe stad" stonden op grond van deze 
heer. Diens grond-rechten schond het grafelijk privilege van 
1272 niet. De heer gaf de Gouwenaars het recht om op de grond 
van zijn Hof (,,de Hofstede") hun huizen te bouwen, mits tegen 
een jaarlijkse vergoeding, het hofstedegeld. Daarom was de stad 
zelfs voor gebouwen van de publieke dienst dit "geld" ver
schuldigd, zowel voor het oude als het nieuwe stadhuis. 

Doordat deze vergoeding voor grondgebruik, oorspronkelijk 
dus een erfpachtscanon, niet werd verhoogd, werd deze · een 
vaste grondrente of cijns. Betaalde de hofstedegeldplichtige 
niet, dan werd de voordeur van zijn pand afgenomen, totdat hij 
betaald had. 

De naa~ hofstede versterkt de opvatting, dat het "Oude" 
Hof oorspronkelijk een agrarisch middelpunt van het gebied van 
de heren van der Goude was. De oude stad had dan ook nog 
lang een landelijk aspect. Blijkens een ordonnantie (verordening) 
van omstreeks 1488 stonden daar toen nog verscheidene hooi
bergen. 

De veronderstelling, dat Gouda eens een "villa" van het 
Kapittel van Oud-Munster (St Salvator) te Utrecht was, en 
door deze kerkelijke instelling in beheer was gegeven aan een 
villicus, tevens advocatus, uit het geslacht van Cralingen, die 
deze functies erfelijk in zijn geslacht heeft weten te krijgen, en 
zich daarop van der Goude noemde, lijkt mij niet te gewaagd. 

Doordat de graven van Holland hun graafschap steeds meer 
ten koste van de bisschop van Utrecht hebben weten uit te 
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breiden, viel ook Gouda tenslotte (vóór 1243) in hun gebied. 

In de gepubliceerde rechtsbronnen van Gouda komen wij her
haaldelijk de "oude" en "nieuwe stad" tegen, een uitdrukking, 
die dan ook door mij hiervoor reeds is gebruikt. Hieruit kan 
men afleiden, dat de stad is vergroot. Dit is inderdaad het geval. 

Omstreeks 1340 is de stad omwald. Hierbij werd op groei 
gerekend, werden vestingwerken met gracht in een gesloten 
bocht om het geheel tegen de IJsel gelegd. Hierbij werden bos 
en land van het Oude Hof afgesneden, maar het Nieuwe Hof 
(kasteel) werd daarin opgenomen;thans staat daar de windmolen 
,,'t Slot". 

Kleiweg, Tiend(e)weg, Groeneweg, Vogelenzang, Rozendaal, 
de Polder of Markteveld met de Oudelle (= oude laagte) of Boter
markt (Oost-Zuidzijde van de Markt), enz., kwamen binnen 
de omwalling te liggen. Uit deze namen blijkt, dat een stuk 
voormalig polderland bij de stad werd getrokken. Dit was de 
,,Nieuwe Stad". 

Het merkwaardige geval doet zich voor, dat nog in het begin 
dezer eeuw in Gouda twee dialecten werden gesproken. Dit wijst 
op een bestaan van twee bevolkingsgroepen. De vraag 1s nu: 
waar kwam de bevolking uit de niem,Ve stad vandaan? 

Maar er is meer, dat een dualiteit aantoont. 

ST JACOBUS, DE APOSTEL; HET OUDE HOF 
De kapel van het Oude Hof van de heren van der Goude 

aan de Raam had als patroonheilige St Jacob. Eerst na de Her
vorming verdween deze kapel; in 1627 sprak men van het 
St Jacobserf, waar toen woonhuisjes stonden. Ook in de St Jans
kerk stond na de laatste vergroting aan het eind van de 1 Sde 
eeuw in het koor van de Nieuwe-Zuiderzijbeuk een St Jacobs
altaar. 

Nu is het merkw aardige, dat hieronder na de kerkvergroting 
de stoffelijke overschotten van Jan de bastaard van Blois (stichter 
van de IJzeren-kapel in 1417) en jonkvrouwe Sophie uit het 
middenschip der kerk waren overgebracht. Nabij jonkvrouwe 
Sophie lag "die Maechscap van der Goude" begraven. 

Het oudste, grotendeels 15de-eeuwse, register van de eigen 
graven onthulde mij dit in een kanttekening. Dat de kapel van 
Van Beverningh a an de Zuidzijde van het koor een opvolger 



zou zijn van de IJzeren-kapel wordt mede hierdoor weerlegd. 
Dat de stadhouder van Holland, Willem I, Prins van Oranje, 

juist boven dit altaar van de "heren van der Goude" zijn glas 
,,De Tempelreiniging" (glas 22) toezegde, is hierdoor duidelijk. 
Ook is hierdoor verklaard, waarom bij de ontruiming van de 
St J anskerk voor de hervormde eredienst het altaarstuk met 
,,De Onthoofding van de apostel Jacobus" door Anthony Block
lant van Montfoort op het Stadhuis (later in de Schepenkamer) 
werd geborgen. Thans is dit imposante stuk in het Museum, waar 
het met andere "gedenkstukken" wacht op het verdere herstel 
van dit gebouw. Tenslotte moet nog de aandacht gevestigd worden 
op de belangrijke St Jacobs(jaar)markt, de grote Kermis der stad 
na de Hervorming. 

ST JOHANNES, DE DOPER; DE OUWE GOUWE 

. Wanneer men nu ziet welk een grote plaats St Jacob innam, 
moet het merkwaardig genoemd worden, dat de hoofdkerk van 
de stad gewijd was aan St Johannes, de Doper. Was dit mis
schien de heilige die door de bewoners van de nieuwe stad was 
,, mede ge bracht"? 

Walvis publiceerde een beëdigde verklaring door oude lieden 
in 1569 afgelegd over de weg van de "generale" St Jansprocessie, 
die tot de overgang der stad ieder jaar van de St J anskerk uit 
naar "Het Oude Kerkhof" in Bloemendaal werd gehouden, 
waarbij verklaard werd, dat daar nog "onlangs", d .w.z. in de 
1560-er jaren, fundamenten van kerk en huizen waren gezien. 

Een grondig onderzoek door schrijver dezes ingesteld naar 
deze belangrijke historische plek bracht aan het licht, dat dit 
stuk weiland, ,,Het Oude Kerkhof", groot 3 hont, 83 roe, 1 voet 
en 3 duim, ruim ½ ha, reeds in 1488 omheind door een elzen
haag en sloten, door kerkmeesteren van de St Jan werd ver
huurd en ook wel werd gebruikt voor het ·weiden van kerkvee. 
De huurder was verplicht ieder jaar een vlonder over de sloot 
bij de Boelekade te leggen. T evens moest hij daar een impro
visorische preekstoel opstellen met een gordijn er achter "om 
bequamelicken te preeken". Op het draagaltaar van St Jan, 
dat anders in het dwarsschip voor het koor(hek) in de St Jan 
stond, zal daar de mis opgedragen zijn. Om het terrein in goede 
staat te houden werd het kerkhof enige malen met aarde en 
zand opgehoogd. Op het terrein stond altijd een groot houten 
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kruis. Bij de processie droegen 2 mannen het zilveren. St Jans
beeld en plaatsten het op het draagtafeltje voor aan het kerkhof. 
Men vraagt zich af, wat er de oorzaak van is geweest, dat men 
dit terrein ieder jaar voor de eredienst gebruikte. Traditie 
alleen verklaart dit niet. 

Uit een verkoopacte van een hennip-beukmolen uit 1594 
weten wij, dat het Oude Kerkhof het tweede perceel (richting 
Boelekade) was, gerekend vanaf de hoek Ouwe Gouwe (onbe
grijpelijk, dat deze oerhistorische naam is prijsgegeven voor 
Graaf Florisweg 1) en Kleivveg (spoorwegviaduct). 

Hier in de Ouwe Gouwe (Oud Gouda) 2) . woonden tot in 
de 12de eeuw de latere bewoners van de nieuwe stad Gouda, 
identiek met de in 1139 genoemde "nova cultura juxta Goldam"? 
Toen de bewoners van "Ouwe Gouwe" zich dichter naar haven 
en IJsel verplaatsten, bouwden zij hun St Janskerk op haar 
tegenwoordige plaats bij de Markt. Het Bloemendaalse Gouda 
(of heeft het toch nog anders geheten?) werd daardoor het Oude 
Gouda of Ouwe Gouwe. Slechts de fundamenten bleven achter. 

Ongetwijfeld hebben zij ook hun rechthuis daar prijsgegeven 
en dit "verenigd" met het rechthuis nabij het (Oude) Hof van de 
Heren van der Goude. 

DE RECHTHUIZEN 
In het kort samengevat krijgen \vij dus : 
Tijdens Floris II, graaf van Holland, omstreeks 1 130 een recht

huis bij het (Oude) Hof met St Jacobskapel van de heren van 
der Gouda en een rechthuis bij de oude St Janskerk(kapel) met 
nederzetting in "Bloemendaal". 

Omstreeks 1 200 samenvloeiing van beide nederzettingen door 
verplaatsing van het dorp "Ouwe Gouwe" dichter naar de 
IJsel. Bouw van de St Janskerk op zijn tegenwoordige plaats. 
Combinatie van rechthuizen in één gebouw aan de Gouwe. 

Omstreeks 1300 het Oude Hof verlaten door de heren van 
der Goude (in 141 2 woont Dirck van der Goude, een lid van een 
zijtak van dit geslacht, op de "hofstede"). 

St Jacob krijgt een altaar in deze St Janskerk; omstreeks 1500 
het altaar van St Jacob verplaatst naar het koor van de Nieuwe 
Zuiderzijbeuk, waaronder de stoffelijke overschotten van de 
bastaard van de heren van der Gouda, en jonkvrouwe Sophie 
(van der Goude?) worden gelegd. 



Jaarlijkse processies naar het Oude St Jans Kerkhof tot de 
Hervorming; de St Jacobsmarkt blijft, totdat hij in onze tijd, 

in 1933, als Je Kermis is opgeheven. 

HET OUDE STADHUIS AAN DE GOUWE 

Op 25 Augustus 1438 brandde de gehele stad af, 77 jaar nadat 
een zelfde ramp haar getroB:en had. De brand begon 's .avonds 
omstreeks 8 uur bij de Tiendewegspoort; des anderen morgens 
tussen 6 en 7 uur was de stad een grote puinhoop. Zelfs het 
houten wegdek van verscheidene bruggen was gedeeltelijk door 
vuur verteerd. De vlammen waren niet te stuiten geweest door 
de vele houten huizen met rieten daken. Vier nachten lang werd 
door 34 mannen onder jonker van Stolwijck in de verbrande 
stad gewaakt, ~aarbij 5 vaten bier werden uitgedronken. Blijk
baar straalden de verkoolde resten nog veel hitte uit l 

Wonder boven wonder was het (oude) stenen stadhuis een 
van de vijf huizen, die niet vernield waren; ook het Minder

broedersklooster werd gespaard. 
Wel schijnt het Stadhuis ernstig te zijn beschadigd, want 

de voorgevel moest opnieuw worden opgetrokken en het dak 
van nieuwe "tegelen" worden voorzien. Deze tegelen waren 
geen dakpa'nnen, zoals wij die kennen. Bij verbouwingen in onze 
stad zijn in de grond rechthoekige roodbakken tegeltjes gevonden, 
ter grootte van een daklei, die aan één zijde aan de bovenrand 
een nokje hebben. Dit moet op de panlat (lees hier: tegellat) 
gerust hebben. Een tussenvorm van lei en dakpan dus, waar 
naar mijn weten nog niemand de aandacht op gevestigd heeft. 

Uit, een jaar voor de brand aangebrachte, verbeteringen 
weten wij, dat der stede huis uit twee . verdiepingen bestond. 
Ongetwijfeld was er ook een zolder onder het hoog opgaande 
dak, waarop een dakruitertje gestaan moet hebben voor de stads
of raadklok. Merkwaárdig is, dat in 1445 de deken van het 
Drapeniersgilde betaald werd voor het "ophangen" van deze 
klok. Beneden, vóór in het raadhuis, was de vierschaar, de 
plaats waar het vonnis in "het openbaar" ,verd uitgesproken; 
hier zal ook de vergulde crucifix hebben gehangen. Achter was 
de raadkamer. Hier hing op de boezem van de schouw een 
schilderij met "De Boodschap van Onze Lieve Vrouwe", dat 
door Willem die Visscher in 1437 geschilderd was, en aan de 
muur (sedert 1411) een wandtapijt. Blijkens een reparatie waren 
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er gebeeldhouwde koppen aangebracht. In 1413 ging Rutger 
Gerritsz., glazenmaker, een overeenkomst met de stad aan, dat 
hij onder meer zijn leven lang de glazen van de raadkamer (en 
van de St Janskerk) zou repareren. 

Hier stond ook het in 1438 gemaakte tresoortje of geldkastje. 
Kaarsen dienden tot verlichting, kolen en turf tot verwarming. 
Aangezien bij de vernieuwing van de voorgevel twee ramen voor 
de Vierschaar worden genoemd, waarvoor in 1438 traliën werden 
aangebracht, moeten wij ons het oude stadhuis voorstellen als 
een vrij smal gebouw met gelijkvloers twee kruisvensters voor
zien van gesmeed traliewerk (zoals wij dat o.a. nog bij het 
stadhuis te Nijmegen kennen), waartussen zich de hoofddeur be
vond. 

Op de eerste verdieping waren dan drie kruiskozijnen, waar
boven de topgevel met dakruitertje en luidklok. 

Door de hoofddeur kwam men in het voorhuis, waar in een 
hoek de spiltrap naar de eerste verdieping leidde. Hier moeten · 
wij de thesaurie, weeskamer, klerkekamer, enz. zoeken. 

Reeds in 1361 werd de aangrenzende Keizerstraat ook Jan 
de Klerkstraat genoemd, vermoedelijk naar Jonge Jan die clerc 
(secretaris) uit het geslacht van der Goude, vermeld in 1345. 
Hieruit kan blijken, dat de secretaris bij de Gouwenaars - hoe 
weinig wij over deze functionaris in die tijd ook vermeld vinden -
in het stedelijk bestuur meetelde. 

Ook moet in dit gebouw een vertrek of kelder geweest zijn, 
waar de kruitbussen bewaard werden. 

GEFANGENIS 

Een eigenlijke gevangenis wäs er noch in het oude, noch in 
het nieuwe stadhuis. De gevangenen werden op "Het Steen", 
een van de eerste stenen vestingwerken, de Tiendewegspoort, 
die daardoor de brand van 1361 had overleefd, in de · ,,nieuwe 
stad" bewaard. Op de bovenverdieping bevond zich de "exa
minatiekamer", duidelijker gezegd het vertrek, waar men door 
pijniging achter de waarheid trachtte te komen. In de 17de eeuw 
(1626) stond de pijnbank echter in de Potterspoort, aan het eind 
van de Gouwe 3). 



EXECUTIEPLAAl'S 

Executies geschiedden niet voor het oude stadhuis, maar voor 
de nabijgelegen "Oude Hal". Zo werd in 1417 Pieter Claesz. 
voor dit gebouw onthoofd, omdat hij ondanks zijn verbanning 
toch in de stad was teruggekeerd. ,,Daarenboven" had hij 
~ mogelijk op zijn vlucht voor de schouterakkers ~ een deur 
met geweld opengestoten, en daar potten gebroken. Blijkbaar 
was hij in een pothuis terecht gekomen, ~vaarin keukengerei 
werd geborgen. 

Lijken van terechtgestelden werden tot afschrikwekkend voor
beeld vaak "opgesteld" in de Galghoek, gelegen aan het einde 
van de Lage Gouwe, tussen Nieuwe Haven en Regentesse
plantsoen. Later werden zij gebracht op het Galgenveld·, ge
legen op een uiterwaard aan de Moordtse Dijk, tussen Moor
drecht en de stad. 

DE HALLEN 

In het oude stadhuis waren noch Vlees-, noch Lakenha:I of 
W anthuis ondergebracht. Het Marktveld, waar later ons tegen
woordige stadhuis zou verrijzen, werd door de "Franse" heer 
van Gouda tegen betaling ter beschikking van de stad gesteld 
voor het bouwen van een raad-, vlees- en wanthuis, zoals men 
dit in de Vlaamse landen gewend was. ,, Verkocht" in de zin 
zoals wij dit kennen werd het terrein niet, want een jaarlijkse 
cijns (hofstedegeld) van veertig schellingen moest hiervoor 
(tevens) aan de heer worden betaald. 

DE OUDE HAL 

Deze eerst in 1455 verkochte hal stond tussen de Keizerstraat 
en de Raam op de plaats, waar thans vier panden· staan tussen 
Lange Willemstraat en (naar het Westen) het slop, dat zelfs 
nu nog bekend is bij oude Gouwenaars als "het oude halletje", 
een verkleinwoord, dat ontstaan is, doordat het slop zo nauw is. 
Reeds in 1506 stonden hier vier kameren (woningen), genaamd 
"De Oude Hal". Jammer, dat een naambordje op deze historische 
plaats ontbreekt l 

De Hal lag dus dicht bij het oude stadhuis en aan de · Raam, 
dicht bij het Oude Hof van de heren van Gouda. In 1415 werd 
een deel van de ruimte afgescheiden voor het "stedewerk", een 
voorloper van het Sladáerf (Gemeentewerken), dat via de Haven 
in het begin van de 18de eeuw op zijn tegenwoordige plaats aan 
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de Turfmarkt kwam. De vleeshouwers waren oorspronkelijk 
accijnsplichtig aan de heer. Eerst in 1354 kocht Gouda van hem 
het recht van accijnsheffing. Daarom kon sedert 1410 de op
brengst van de vleesaccijns door de stad besteed worden aan de 
bouw (vergroting) van de St Janskerk tot deze "volmaakt" zou 
zijn. Aan de vleeshouwers dankt de St J anskerk het kleine raam 
(glas 31), hoog in het dwarsschip, met "Bileam en de Ezel" uit 
omstreeks 1560. Dit raam moet, blijkens het verhaal van de 
kerkbrand, vroeger gezeten hebben op de plaats, waar nu, schuin 
er tegenover, het raam van. ,,Jonas uit de Walvis" staat. 

In de Keizersstraat stonden op marktdagen de warmoeswijven 
(groentevrouwen) met hun waar tussen Hal en Stadhuis; verderop, 
van de Hal naar de Kuiperstraat stonden de "ingewand"-, dat 
zijn lever-, nier- en hartverkopers. Nog in 1493 stonden de 
groentevrouwen op dezelfde plaats, hoewel zij reeds gedurende 
veertig jaar op de Markt hadden kunnen staan; zo sterk is de 
traditiel In 1439, na de brand, werd ook de Hal hersteld; 17.000 
nieuwe "tegelen" werden op het .dak gelegd. 

W ANTHUIS OF LAKENHAL 

Het is merkwaardig dat het W anthuis of Lakenhal niet in de 
Keizerstraat werd gevonden. Dit keurhuis van de in die tijd zo 
vermaarde Goudse lakenen stond in 1362 aan de Zuidzijde van 
het Marktveld, de latere Markt, toen Botermarkt of Oudelle 
geheten, dicht · bij de Kerkstraat. Het hofstedegeld, voor dit 
W anthuis verschuldigd, werd in 1367 aan de heer niet voldaan; 
het is mogelijk, dat in 1489 de waardijns een vertrek op het 
Stadhuis hadden. Uit het vorenstaande blijkt, dat reeds voor de 
verkoop van het Marktveld aan de stad deze Zuidzijde, de Boter
markt, bebo~wd was (in 1382 stonden er 32 huizen). De naam 
Marktveld is dus ontleend aan het feit, dat daar langs reeds een 
markt voor de boter werd gehouden. De Lakenhal - naar 
het met een tang inknijpen van het stadsmerk in het ingeweven 
keurloodje van het go~dgekeurde stuk laken hier ook Looihal 
genoemd -, werd in 1603 in de kapel van het voormalig klooster 
der Collatiebroeders aan de Jeruzalemstraat achter de St Jans
kerk ondergebracht. 

Toch is het twijfelachtig of in het nieuwe· stadhuis ooit laken 
is gelood. Wel moest volgens de "gemeenteverordening" van 
1 5o5 de klerk op het stadhuis de merken van de laken"fabrikant" 
in een daartoe bestemd . register opnemen. 
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HET NIEUWE STADHUIS 

Hoe verlangend de stad ook gev,,eest was om het Marktveld 
voor de bouw van een centraal en "brandvrij" gelegen raadhuis 
ter beschikking te hebben, duurde het toch nog 56 jaar, voordat 
dit plan verwezenlijkt kon w orden. 

In 1413 blijkt, dat men het drassig~ v eenterrein ter ophoging 
voor het storten van vuil benut. Hoe de toestand toen was, 
blijkt uit de bewoordingen "in" het Marktveld of Polder. Onge
veer 24 jaar later w ordt op een andere plaats uitgegraven grond 
ingebracht. In het najaar van 1438 komt de ramp de· plannen 
tegemoet; zeven dagen lang wordt puin van de verbra nde stad op . 
het veld gestort. 

Nolens volens werd dus een ernstig begin gemaakt met het 
bouwrijp maken van het terrein. De Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, de worsteling van Jacoba van Beyeren met haar neef 
Jan, daarna met Philips van Bourgondië om de macht in Holland, 
hebben hun weerslag op het economische leven ten zeerste laten 

voelen. 
De brand van 1438 was een klap voor Gouda die slechts door 

de welvaart in de "Bourgondische Landen" kon w orden opge

vangen. 

DE BOUW 

Reeds in 1444, dus slechts zes jaar na d e brand•, werd aan de 
drainage van het Marktveld begonnen door er goten in te graven. 
In het jaar daarop begon men het terrein te effenen, terw ijl in 

1447 aarde en zand erop werden gestort. 
Eerst in 1448 werd het ernst met de bouw. Een Commissie 

van Fabricage of Bouw commissie uit het v orig ja ar, waarvan 
de leden timmermeesters werden genoemd, b estaande uit de 
thesaurier Gerrit Aelbrechtsz., blijkbaar als financiëel contro
leur, en Adriaen Aelbrechtsz., werd toen uitgebreid met Symon 
Louwensz. en Claes Hugensz. Allerlei soorten hout werden ge
kocht en op de Markt (de naam Marktveld laten wij nu schieten, 
hoewel het- veld eerst ongeveer vier jaar later als markt werd 
gebruikt), zow el voor de bouwplaats als voor de school (thans 
,,Arti Legi"), opgestapeld op een wijze, zoals wij die van hout

koperijen kennen. 
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,,BOUWHUT" 
In ditzelfde jaar werd door de stad een oud huis aan de Markt 

aangekocht ten behoeve van de steenhouwers, die de natuursteen 
voor het bekleden van de bakstenen muren, de ornamenten, enz. 
moesten houwen. Dit huis zal zowel tot een werkplaats, teken
kamer, enz. als tot een kosthuis gediend hebben voor de werk
krachten van buiten. Immers werd door de stad zelfs een con
cierge Gerrit de Vrede en (zijn vrouw?) Meeuwge ter verzorging 
aangesteld. Onder de steenhouwers waren Vlamingen. Wij 
ontmoeten in 1450 Steven van Afflighem, die te Gouda onder 

. meer drie natuurstenen kozijnen leverde. Deze steenhouwer 
kennen wij als vervaardiger van de koolbladkapitelen aan de 
zuilen in het schip van d~ St Bavokerk te Haarlem. 

Maar nu komt de verrassing. 

DE ARCHITECT 
Onder de post "Metselen en Steenhouwen" van de bouw

rekening van 1450 vinden wij Jan l(elderman voor 296½ dag à 
1 o groot per dag; onder de post "Daghuren" jonge Kelderman 
voor 168 dagen à 2¼ groot per dag. Vergelijken wij nu het 
aantal dagen met de anderen, dan blijkt Jan Kelderman de 
langste tijd hier gewerkt te hebben; Lodewijck Willemsz., die 
284 dagen werkte (voor 10 groot per dag), heeft slechts 12½ 

dag minder dan Kelderman gewerkt. Alle anderen hebben véle 
dagen minder gewerkt, de meesten onder de honderd dagen; 
niemand verder bereikte de tweehonderd werkdagen. 

Jan Kelderman is dan ook de enige, die een geheel jaar voor 
hetzelfde werk gebleven is. De jonge Kelderman (zijn zoon?) 
werkte meer dan acht maanden hier (Zon-, feest- en Heiligen
dagen werden niet uitbetaald). 

Kelderman, in de zestiende eeuw Keldermans, is de naam 
van het vermaarde Mechelsche beeldhouwer-architectengeslacht. 

Mogen wij in Jan Kelderman zien Jan Keldermans gezegd 
van Mansdaele, die sedert 1439 ook aan het stadhuis te Leuven 
bouwde? . Kunnen wij in Jan Kelderman de architect van ons 
stadhuis zien, of was hij uitvoerder voor een familielid Kelder
mans te Mechelen? 

De vele Keldermans gepubliceerd door E. N eefs in zijn 
,,Geschiedenis van de Mechelse beeldhouwers en schilders", 
deel 2, geven zonder meer geen oplossing om onze Jan te iden
tificeren. 



ONDERBOUW OF PARTERRE 

In het eigenlijke bouwjaar 1450 bestond de Bouwcommissie 
uit de thesaurier en oud-burgemeester Heynric Aelbrechtsz., 
Laurens Gerbrantsz. en Claes Hugensz. Wouter Vroesen, de 
stadsmetselaar (stadsbouwmeester) hield het technisch toezicht 
voor de stàd. 

Op een "drijvend rooster" van balken als fundatie werden de 
muren opgetrokken. Eerst kwamen hierop drie ruimten achter 
elkaar, gedekt door gewelven, de zogenaamde "kelders", een 
verdeling die wij nu nog kennen. 

De voorste kelder, die oorspronkelijk bereikbaar was door een 
deurtje onder het bordes, daarna door een deur in de zijgevel, 
diende tot "artillerie-magazijn". De smalle tussenkelder was aan
vankelijk de bewaarplaats van buskruit en kogels; van de laatste 
zijn er nog enige bij de restauratie onder de vloer teruggevonden. 
Thans is dit de verwarmingskelder. 

Bij de voor de omgeving zo gevaarlijk uitziende brand van de 
St Janskerk in 1552 werd het kruit uit voorzorg uit het Stadhuis 
naar de stadsvesten gebracht en ongetwijfeld in de waltorens 
daarvan opgeborgen. 

DE NIEUWE VLEESHAL 
De achterste kelder, blijkens gevonden restauratiesporen voor

zien van een zeer breed afgeplat tongewelf, werd eerst in 1454, 
dus in het vierde jaar na de bouw, aldus verbouwd tot vleeshal. 
De oude hal werd dan ook eerst in het jaar daarop verkocht. 
Bij de opzet had men blijkbaar toch niet het plan gehad om de 
vleeshal onder het Stadhuis te brengen. 

Blijkbaar zijn reeds ongeveer zeven jaar na de bouw zettingen 
opgetreden, hetgeen gezien de grote overspanning van de gewelven 
niet verwonderlijk was. In 1458 4) moest de schrijnw erker: Claes 
de vensters op het raadhuis op(en) en toedoen, wat betekent 
dat hij ze opnieuw pas moest maken. Ook wordt dan klei in de 
kelders gebracht, waarschijnlijk wegens het zakken van de vloeren 
en van het Stadhuis in zijn geheel, waardoor de keldervloeren 
onder het grondwater kwamen. 

Ook werd in het jaar daarop aan de toren gewerkt, die in 
1459 gereed kwam. Deze staat niet op eigen benen, maar rust 
aan voor- en achterzijde door uitkragingen op de voorgevel; 
boven het dak steekt hij als een vierkant uit. Tevens zal in dat 



jaar de doorgang onder de hoofdingang naar de voorste kelder 
dichtgemetseld zijn ten behoeve van de daarvoor gemetselde 
zware pilaster van het nieuwe in vieren gedeelde gewelf, dat 
rust op een vierkante zuil in het midden, en op acht pilasters 
tegen de wanden. 

Ook aan de spitsen van de drie torentjes werden wijzigingen 
aangebracht, nadat daaraan was gemetseld, en de loodbedekking 
was vervangen door leien. 

In 1514 stond het gewelf van de Vleeshal op instorten. Eerst 
drie jaar later werd aan de zo noodzakelijke vernieuwing be
gonnen. De formulering: ,,de stede sal moeten doen vermaecken 
dat Raedthuys, ende onder dat Raedthuys een Vleyshalle ende 
dat vervulsel, dat invalt te helpen" was de oorzaak dat onze. 
hveede. stads beschrijver Mr C. J. de Lange van Wijngaerden in 
zijn niet-gepubliceerde aantekeningen zich twijfelend afgevraagd 
heeft of niet eerst in 1516 de hal door de vleeshouwers in gebruik 
geno~en is. Dit komt mij niet juist voor. 

In 1517-1518 werd de gehele achterkelder uitgebroken en een 
nieuwe "luchtige", de tegenwoordige, gebouwd, die ruim een 
meter hoger is dan de oude kelder. De zoldering bestaat uit een 
prachtig, zeer ongewoon ribbengewelf, gedragen. door drie rijen 
van dertien natuurstenen zuilen zonder kapitelen , op gekraagde 
voet, geplaatst 4- 5-4. In de bakstenen gewelfveldjes zijn natuur
stenen wapenschildjes als ornament aangebracht. De vier wan
den zijn verdeeld in traveeën, ieder verlevendigd door een in bak
steen-reliëf uitgevoerde driepas. De vloer was bede~t niet natuur
stenen tegels. Voor verlichting dienden dertien "nieuwe" ko
zijntjes, in 1522 nog door "glazen" uitgebreid. 

Vier jaar later verzochten de vleeshouw ers twee deuren aan 
te mogen brengen in de achtergevel. De oorspronkelijke ingangen 
zaten in de zijgevels. 

De hal was geopend van 5-11 en van half 2- 6 uur. Op 
Zon en feest(Heiligen)dagen was de hal gesloten, uitgezonderd op 
St J ansdag. Twee sleutelbewaarders moesten voor het openen 
en tijdig sluiten zorg dragen. Uitsluitend manlijke vleeshouwers, 
niet jonger dan 18 à 20 jaar (men wist bij gebreke van een Burger
lijke Stand in die dagen de leeftijd niet zo precies), waarvan het 
aantal in 1692 op 12 werd gesteld, mochten alleen in de hal 
vlees verkopen. Zij stonden a chter hun vleesbanken, w aar zij 
voor verwarming "stoven" met kolen mochten gebruiken, moesten 
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zich behoorlijk gedragen, ,,geen onmanlijke woorden spreken", 
niet met derden daar drinken en, uit hygiënisch oogpunt (1507), 
daar "niet pissen". De vleeshouwer stond voor 1 jaar; zijn omzet 
moest ten minste zo groot zijn, dat hij een "half beest" per keer 
slachtte; zijn waar stond onder controle van de stadsvlees
vinders (keurmeesters); zijn schaal en gewichten "voor" zijn 
bank moesten juist zijn. 

Schuin achter (N-W) het Stadhuis stond nog tot omstreeks 
1850 de fraaie natuurstenen keurpaaL, waaraan het slachtvee 
werd gebonden, dat daar in het bijzijn van de keurmeesters moest 
eten en drinken. ,,Een ziek dier vreet niet"! 

In de hal werd het vlees van hoornbeesten, kalveren, schapen 
en lammeren verkocht. Ook in de nieuwe hal eisten de pachters 
van de stedelijke vleesaccijns hun tol op. 

Het vlees van de (,,onreine" ) varkens moest oorspronkelijk 
voor of bezijden de St Anthonykapel, op de hoek van de Hoog
straat (eigenlijk begin.:.Kleiweg) en St Anthonystraat (Zeuge
straat) verkocht worden, waarbij het staangeld aan de kapel werd 
betaald. Later werden deze vleeskramen bezijden het Stadhuis 
toegelaten, mits het staangeld toch aan de kapel ten goede 
kwam. 

Eeuwen lang stonden vleeshouwers onder het Stadhuis. Ten
slotte kw am het vleeskopen op een centrale plaats in onbruik en 
vond men het gemakkelijker in de huizen of onder de luifels 
van de vleeshouwers in de eigen buurt, zoals men dit ook reeds 
eeuwen daarvoor had kunnen doen, vlees te kopen. Kwam er 
meer vertrouwen in de hygiënische behandeling van het vlees 
bij de thuisverkopers? 

BOTERHAL 

In 1853 werd het oude Boterhuis in de Regenboog - de oude 
naam van dit deel van de Markt - gesloopt om plaats te maken 
voor het gebouw "Arti-Legi". De voormalige vleeshal werd 
bestemd tot boterhal. Hier stonden op marktdagen de boerinnen 
uit de omtrek achter tafels op schragen met kaas en met afge
wogen kluiten boter in blauw geverfde rechthoekige bakken. 
Maar ook dit venten en kopen in de hal raakte in onze tijd uit 
de mode. Na afloop van de ma rkt werden in de Boterhal, die in 
1868 met de ruimte onder het Schavot vergroot werd, de markt
kramen geborgen. 



In de ondanks zijn verval nog eerbiedwaardige ruimte werd 
in 1936 een Erasmustentoonstelling gehouden. Volgens het 
Latijnse opschrift van het 16de-eeuwse ronde reliëfportret van 
Erasmus, afkomstig uit de Librije, thans in het museum "Het 
Catharina Gasthuis", is hij geboren te Rotterdam, maar verwekt 
te Gouda. 

ARCHIEF HAL 
In 1 937 werd de hal bij het stadhuis getrokken en daarvoor een 

trapje naar beneden in de Bodekamer gemaakt. Het geheel werd 
"opgeknapt", de zuilen en gewelven geel geschilderd, de 
vloer van lelijke hardbakken zwarte tegeltjes voorzien en de 
ruimte door electrische winkellampen verlicht. Hier werd m 
stalen rekken het nieuw-archief van de Gemeente opgesteld. 

In 1947, bij het begin der restauratie van het Stadhuis, werd 
dit voor de slechte fundering te zware papiergewicht er uit 
verwijderd en overgebracht naar het koor van de Gasthuiskapel 
(Gemeentearchief) boven op de bouwvallige gewelven van de 
voormalige , ,dollencellen'' van , , Het Catharina Gasthuis''. 

BURGERHLl:L 
Thans na de restauratie is de kerkachtige hal tot een voorname 

Burgerhal geworden om te dienen voor officiële ontvangsten van 
het Gemeentebestuur. 

De hoofdtoegang tot deze ruimte bereikt men door het portiek 
onder het achterbalcon, waar men door twee gothische ingangen 
met dubbele eiken deuren de hal betreedt. 

De verfkoeken zijn van gewelven en pilaren verwijderd. In de 
acht traveeën van de zijgevels zijn in het gothische baksteenorna
ment harmonisch daarin passende venstertjes aangebracht, voor
zien van oud gebrandschilderd . glas, terwijl in de acht rondjes 
daarvan gebeeldhouwde reliëfs, voorstellende verschillende am
bachten, zijn aangebracht. 

Door verlaging van de vloer op ongeveer de oorspronkelijke 
hoogte komt de "werking" van de zuilen weder tot zijn recht. 
Tegen de zuidelijke binnenmuur zijn vijf bronzen figuren op 
consoles aangebracht, die de verticale as van de traveeën 
accentueren. Een kleine doorgang aan de Westzijde leidt langs 
de verwarmingskelder naar het stenen diensttrapje, dat via een 
portaaltje toegang geeft tot het Benedenplein. Bronzen electrische 



Gothi<1che boog aan de binnenzijde '1an een der 
raamni,Men in de Oo<1lge'1el. 
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kaarsornamenten, waarin het sterren- en doornenkransmotief 
van het Goudse wapen, rondom zuilen en aan de wanden, ve.r
lichten de statige ruimte. De stoven met gloeiende kolen van 
de vleeshouwers zijn vervangen door een hete-luchtverwarming 
onder de vloer en door bronzen luchtroosters met stermotief in 
voor- en achterwand. 

HET INWENDIGE VAN HET STADHUIS VAN I4J0 - IJI7 

Oorspronkelijk was de bel-étage slechts in drie achter elkaar 
liggende ruimten verdeeld. Door een ruime voorhal met spiltrap, 
als toegang tot de tweede verdieping, kwam men in een gro.te 
achterhal, die door een eiken schotwerk met glas-in-lood panelen 
in de breedte in tweeën was gedeeld. 

De zoldering van deze hoge zalen werd gevormd door eiken 
moer- en kinderbinten, waartussen spreitsel (zeer dunne eiken
houten bedekking van de onderkant van de vloeren der eerste 
verdieping), gesteund door eiken muurstijlen met karbelen en 
sleutelstukken, waarvan de laatste uitliepen in eenvoudig gothisch 
rolwerk en waarvan de beide afgeschuinde zijden versierd waren 
met een gestoken rozet. 

De vensternissen tussen de muurstijlen waren aan de binnen
zijde door terugspringen van het muurvlak en een eenvoudig 
profiellijstje daaromheen aangegeven (zie blz. 99). Hierdoor werd 
ook binnen de verticale indruk van de traveeën versterkt. Het 
muurwerk werd gewit. 

De vloeren waren bedekt met natuurstenen tegels. Een ware 
halle der stede dus 1 

De Voorhal, waar men door middel van de buitenbordestrap 
toegang had, was het W achtplein van de schutters, die daar in 
bijzondere of "periculeuse" omstandigheden, zoals oorlog, de 
wacht hielden. Het is merkwaardig, dat men voor deze ruimte 
nooit het woord kamer gebruikte; ten hoogste sprak men van 
,,voor in het raadhuis". 

Een schouw met natuurstenen posten, geflankeerd door twee 
vensters ten Noorden en een venster met de nis achter de kaak 
ten Zuiden, bedekte de toen blinde middennis van dit deel van 
de oostelijke zijgevel. Bij de restauratie werd een van de. beide 
geprofileerde gothische voeten van de schouwposten onder de in 
1693 verhoogde vloer teruggevonden. 
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Het deurtje, de toegang tot de kaak, zat op de tegenwoordige 
plaats. Waarschijnlijk was dit toen reeds opgenomen in een 
kamertje voor de officier van de wacht. Op dit W achtplein 
zullen wij ook de in 1510 vermelde turfkist, die met een slot 
was afgesloten, moeten vinden. Een blaasbalg in 1480 geleverd 
diende om het vuur in de schouwen aan te wakkeren 5). 

Aan een balk van de zoldering hing tot vermaan van belasting
ontduikers een grote koperen ketel, waarop geschilderd stond: 

,,Die in deze J(etel eertijlh heeft gebrouwen, 
Het heeft hem al t1ijn leven berouwen" . 

Deze ketel was in 1492 door Barent Pietersz., een hopkoper, 
gebruikt om zelf "heimelijck" in zijn huis bier te brouwen om 
de accijns te kunnen ontduiken. 

De .ll1iJJelkamer, het .vertrek hierachter, werd zowel voor 
vergaderingen van de vroedschap als voor de vierschaar gebruikt. 

De heren zaten aan een tafel op banken met leuningen. Van 
stoelen werd in die tijd niet gerept 1 Een schouw tegen de schei
dingsmuur met het voorhuis trachtte de zaal, die door drie vensters 
in beide zijgevels uitzicht gaf OJ:> de Markt, te verwarmen. 

Ongetwijfeld werd reeds toen bij het uitspreken van een 
vonnis een balie of laag hekwerk voor de tafel geplaatst, om 
het daarbij toegelaten publiek op enige afstand t e houden. Dit 
deed men nog tot in 1693, toen de tweede verbouwing dit over
bodig maakte. 

Voor de aankleding van de Vierschaar werd in 1458 door 
mr Goessens een "bord" beschilderd. Uit posten van vernissen 
daarvan in de jaren 1485 en 1616 blijkt, dat dit "Het Laatste 
Oordeel" voorstelde. Een schilderij tot . lering van rechters 
(schepenen} en beklaagde, een voortdurende herinnering aan het 
lot, dat de onrechtvaardige r echter en de misdadiger wacht . 

. Wie was mr Goessens? Uit latere rekeningposten leren wij 
zijn volledige naam kennen. Mr Claes Goessens polychromeerde 
in 1480 het beeld van 0 . L. Vrouwe boven de doorgang van de 
Potterspoort en de crucifix in de doorloop daarvan; van de 
Dijks- of Rotterdamse poort schilderde hij wimpels en eveneens 
een beeld van 0. L . Vrouwe. In 1497, ter gelegenheid van het 
bezoek van Philips de Schone, waarbij ook beeldwerk van de 
v oorgevel van het Stadhuis opnieuw werd gepolychromeerd, 
schilderde hij h et wapen van Gouda en plamuurde de engel 
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aan de toren, die op het Hoofd (de Veerstal) stond. Later hoop 
ik te anderer plaatse op de oude Goudse schilders terug te komen. 

De Achterkamer werd door de zeven schepenen en de twee 
(na 1475 vier) burgemeesters als raadkamer gebruikt. Het ver
trek wordt daarom zowel Schepenkamer als Raadkamer genoemd. 
Ook hier zorgde een natuurstenen schouw tussen beide vensters, 
die de blinde schoorsteennis flankeerden, voor verwarming. In 
1458 werd de ingang van een houten tochtportaal voorzien, 
werden een tafel en banken gemaakt, vermoedelijk om als 
"eigen" meubilair voor de burgemeesters te dienen. Mogelijk 
is reeds in 1482, ten behoeve van de Burgemeesters, de Burge
mee<1ler<J(raad)kamer, vermeld in 1544, door een houten wand met 
glas-in-lood panelen aan de Westzijde afgescheiden van de 
Schepenkamer. 

Toch koint het mij waarschijnlijker voor, dat dit vertrek eerst 
omstreeks 1520 voor hen is afgescheiden. Men sprak dan ook 
eerst in 1555 van beide Raadkamers. 

In 1494 was de Schepenkamer versierd met een wandtapijt. 
Traliën waren in 1507 voor de vensters aangebracht, die in 
1517 voor de grote verbouwing verwijderd moesten worden. 

In 1510 werd een zware kast (tresoor) in dit vertrek geplaatst 
voor het bewaren van belangrijke bescheiden. Deze kast werd met 
twee sleutels gesloten. Voor het openen waren dus altijd twee 
personen nodig, omdat volgens de gewoonte in die tijden als een 
controlemaatregel aan iedere functionaris slechts één sleutel 
werd gegeven van bela ngrijke bergplaatsen. 

In deze kamer waren ook twee glazen in gebrandschilderd 
glas aanwezig, waarop een vermaning w as "geschreven": 

,,Dirck Hoeck woude naer Je Weth niet le"en, 
Tol Correctie heeft hij deeJ twee gla<1en gegeven". 

In . 1501 werd onze Dirck (zijn naam is dan eens tot Koeck, 
dan weer tot Kyck verhaspeld) veroordeeld om deze twee 
glazen t e bekostigen, ,,daer irine gescreven sal staen sy ne misdaet, 
tot exempel van een ander". Zij moeten blijkens de rekening 
vervaardigd zijn door de glasschilder broeder Cornelis (Vol
pertsz. ?) uit het klooster der Collatie broeders te Gouda. 

Een Dirck Jacobsz. Hoeck was tussen de jaren L:{70 en 1500 
verscheidene malen schepen, in 1497 en 1499 zelfs burgemeester. 
Was hij de wetsovertreder? Dan kan men begrijpen welk een 



indruk in ZIJD tijd dit herinneringsglas moet hebben gemaakt 1 

De trap in de Voorhal of Voorhuis gaf toegang tot de eer,.1te 
verdieping. Bo.ven deze voorhal was de ruime · woning van de 
concierge van het Stadhuis en de in 1481 gemaakte civiele Gijzel
kamer. 

Boven de Achterhal vond men de vertrekken voor de admi
nistratie. Een leer of ladder gaf toegang tot de zolderverdieping. 
In 1501 werd een slot op de Voorzolder gemaakt; in 1518 werd 
een watersteen (gootsteen?) op de zolder gelegd. 

Uit het feit, dat tot in 1570 toe verscheidene malen verorde
ningen zijn gemaakt op het spelen en kaatsen in het Stadhuis, 
blijkt, dat het gebouw overdag open stond, en er ruimte voor dit 
kaatsspel en spelen was. Dit kan nergens anders dan in de Voor
hal geweest zijn. 

Had de administratie op de bel-étage gezeteld (de concierge 
woonde immers daar boven), dan was dit niet mogelijk geweest. 
Mede hieruit leid ik af, dat oudtijds alle kantoren op de eerste 
verdieping waren. Van de thesauriers weten wij dit zeker. 
Immers zij worden verplicht Mn boven te komen, wanneer er 
vergaderingen op de bel-étage zijn, en mogen deze niet ver
zuimen 1 Uit de rekeningen ziet men de groei van de kantoor
ruimte, wat begrijpelijk is. 

Achterin de bo11en-achterhai werden in 1458-1459 door eiken 
schotwerk met glas-in-lood panelen twee kamers afgescheiden, 
die dus door de vier ramen in de achtergevel uitzicht hadden 
op de Regenboog of Noordzijde van de Markt. 

In de Noord-Oosthoek was de Schryfkamer, daarnaast de 
Wee<Jkamer, waar de weesmeesteren to~zicht uitoefenden op 
bezittingen en "verzorging" der Goudse wezen. Deze Schrijf
kamer werd in 1461 ook Klerkekamer genoemd, toen daar de 
glazen werden gerepareerd, die door een "dolle man" gebroken 
waren. Vermoedelijk was dit Wouter Jansz., een stoelendraaier, 
poorter van Gouda, . die in dat jaar enige tijd in het Stadhuis 
werd opgesloten. Waar het cachot was, wordt er niet bij verteld. 

In 1496 werden de glazen in de Schrijfkamer vernieuwd; in 
1517 kreeg de tafel achter in de kamer, waar de klerk aan zit, 
een nieuw kleed. Hierbij zou men zich bijna gaan afvragen of 
hiermede niet de Achterkamer op de bel-étage wordt bedoeld, 
omdat hier een ruime kamer wordt gesuggereerd. Of zat daar de 
klerk of secretaris bij bijzondere gelegenheden? 
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Doordat bij de eerste grote verbouwing van het Stadhuis 
acht ijzeren spillen in de Wees- en Klerkekamer werden gezet, 
weten vvij, dat beide vertrekken naast elkaar, en in het achterhuis 
moeten hebben gelegen. Immers aan de hoofdconstructie in het 
voorhuis werd niets gewijzigd. 

Een nieuw kantoor werd in 1482 achter in het raadhuis ge
maakt. Dit zal tegen de Schrijfkamer en langs de Oostgevel 
zijn opgetrokken, omdat het in 1495- 1496 gebouwde nieuwe 
kantoor voor de thesauriers, dat van een portaal voorzien was, 
in 1497 het 11oor<1le kantoor werd genoemd. Hiervoor maakte 
Jacob Jansz. Codde(steyn), de glasschrijver, in 1496 de glazen. 
Een eiken kist voor "boven" in het The,1aurierakantoor werd 
voor het opbergen van de financiële bescheiden gemaakt. In het 
volgende jaar kwam er hiervoor nog een eiken met ijzer beslagen 
kist bij. De quitantiën van het lopende jaar hingen aan haakjes 
aan de wand, waarboven opschriften, ongetwijfeld betreffende 
de hoofdstukken van de stadsrekening. 

Door deze laatste bouw was de bovenachterhal nu grotendeels 
volgebouwd met houten vertrekken. 

In 1501 werden de glazen van de Thesaurie vernieuwd. 
In 1494 werden vier laden voor de stadsprivilegiën gemaakt. 

Deze zullen geplaatst zijn in Jer <1leJe kidt, die tot de Hervorming 
in de sacristie der St J anskerk werd bewaard. 

Omstreeks 1507 werd er ook een verordening gemaakt om 
het Stadhuis tegen beschadiging van buiten te beschermen. 
Hierbij werd verboden naar de "craen" op het Stadhuis te 
schieten. Hiervoor moet naar mijn · mening gelezen worden 
kraaien, d.w.z. torenkraaien of kauwtjes, die in de toren nes
telden. Thans huizen op de stadhuistoren nog dikwijls kerk
uilen, waarvan het gekras dan over het marktplein klinkt, maar 
niemand zal er aan denken om op deze vogels te schieten nu het 
,, vogelschieten" in Gouda sedert eeuwen niet meer wordt be
oefend. 

HET INWENDIGE VAN HET STADHUIS IJI7-I692 
VAN DE EERSTE TOT DE TWEEDE VERBOUWING 

Hoewel het stadsbestuur sedert het b egin dier eeuw een deel 
van de opgelegde boeten voor "reparatie" van 1565-1572 tot 
"profijt van de Kamer" had bestemd, werd eerst in 1517 aan het 
grondig herstel en de verbouwing van het Stadhuis begonnen. 
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De verhoging van het keldergewelf onder het achterste deel 
van het Stadhuis in 1517-1518, nadat de oude bouwvallige kelder 
was gesloopt, bracht in de daarboven gelegen vertrekken een 
ingrijpende verbouwing teweeg. Het gehele achterhuis werd in 
de steigers gezet. 

Had men slechts de vloer van de bel-étage in het achterhuis 
verhoogd, dan zouden volgens de toenmalige opvattingen de 
,,officiële" ruimten, de Middel- en Achterkamer te laag, te on
gothisch geworden zijn. 

De zoldering van de bel-étage van het achterhuis "moest" 
daarom eveneens omhoog. Hoe dit in zijn werk is gegaan, ver
klapt ons de stadsrekening van 1518. Er werden toen ,;vijzels" 
(kelderwinden) in het Stadhuis gebracht. Men is aldus aan het 
werk gegaan. Eerst zijn de muurstijlen op de eerste verdieping 
ingekort, daarna zolderbinten en muurstijlen op de bel-étage 
van ankers en muren losgemaakt en sleuven voor de balkkoppen 
naar boven gehakt. Daarna zijn de muurstijlen met hun kar
belen en binten opgevijzeld. Z eker een niet onbelangrijk karwei 1 

Hieruit valt te verklaren, dat men in 1514 bij de plannen 
tot "vermaking" het Stadhuis vóór de Vleeshal noemde. 

Door het ontstane hoogteverschil op de bel-étage werd nu 
een trapje naar het verhoogde achterhuis noodzakelijk. Dit 
oorspronkelijke stenen trapje is bij de restauratie onder de 
tegenwoordige teruggevonden (zie blz. 109). Ook een trapje op 
de eerste verdieping was daardoor onvermijdelijk. 

Door deze verhoging in het achterhuis kwamen de kozijnen 
bijna op de nieuwe vloer te rusten. Deze zijn daarop omhoog 
gebracht en de daaronder ontstane openingen in de venster
nissen zijn gedicht. Dit zelfde geschiedde ook met de ramen 
op de eerste v erdieping van het achterhuis. Hierdoor ontstond 
de "gebroken" vensterreeks in de zijgevels. 

Vóór het opvijzelen moesten alle houten schotwerken met 
portalen van de vertrekken in het achterhuis op bel-étage en 
eerste verdieping worden weggenomen. Daarenboven moesten 
die op de laatste alle worden ingekort, omdat de hoogte "boven" 
aanmerkelijk lager werd. Ook de schouwen moesten worden 
gewijzigd. 
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HET INTERIEUR 
Een nieuwe wenteltrap werd op dezelfde plaats van de tegen

woordige bordessentrap gemaakt. 
In 1517 beschilderde Frans Willemsz. de wapenschilden, die 

voor versiering (en ongetwijfeld tevens ter herinnering aan de 
band, die de gra~en van Holland met Gouda had verbonden) 

. aan de trapwanden en aan de zolder van het portaal daarboven 
waren aangebracht. 

Blanco bleven de wapenschilden van Floris II, graaf van Hol
land (1091-1122) en Philippus van Vlaanderen. Het wapen 
van Dirk VII, graaf van Holland (1190- 1203) vertoonde de 
Hollandse leeuw. In het begin der 16de eeuw bevatte het stads
archief blijkbaar nog bescheiden, die het · aanbrengen van deze 
wapens wettigden. (Men vergelijke deze gegevens met het resumé 
van de Oude en Nieuwe Stad). 

Uit de rekeningen krijgt men de indruk, dat aan de hoofd
verdeling der ruimten op de bel-étage weinig werd gewijzigd; wel 
werd alles "verbeterd" . 

In de Voorhal werd in 15 2 1 een schoorsteen gemaakt. Het is 
mogelijk, dat deze werd aangebracht in de W estzijgevel in de 
derde raamnis, gerekend van de voorgevel. Blijkens de bij de 
restauratie gevonden roetkanalen was hier vlak boven de schouw 
van de woning van de concierge. Het zou kunnen zijn, dat daar 
toen een vertrekje van de Voor hal werd afgenomen, of werd het 
officierskamertje tegen de kaak toen van een haard voorzien? 
Twee schouwen in één ruimte komen mij in deze tijd in onze 
stad te weelderig voor. 

In het jaar van de beeldenstorm 1566 besloot de magistraat 
op 23 Augustus wegens "diversche invasien in Brabant ende 
elders gedaen" om "voortaen" alle nachten 24 of 25 schutters 
ter beveiliging van het Stadhuis daar te doen waken. 

De AfiJJelkamer bleef bestaan en behield zijn beide bestem
mingen. Aan de aankleding van deze door zijn gebruik belang
rijkste ruimte werd veel zorg besteed. In 1521 werden ramen 
van de kruiskozijnen draaibaar gemaakt, blijkens toen aangebrachte 
haken aan vensters. 

Twee jaar later werden de wanden (opnieuw) gepleisterd, 
zeer waarschijnlijk voor de toen zo juist gerepareerde· wand
tapijten. Eerst in 1525 kregen de heren een kapstok aan de wand, 
terwijl voor de haard een eiken bank met beschoten rug werd 
geplaatst. Reeds twee jaar daarvoor waren gewone banken 
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aangeschaft. In 1527 werden te Bergen (in Henegouwen?) drie 
stukken tapijt aangekocht. Een hiervan diende als tafelkleed 
bij de vergaderingen van de vroedschap. Reeds in 1546 moest 
dit hersteld worden en in 1599 door een nieuw vervangen. 
Er werd zeker veel vergaderd. De wandtapijten werden bij 
gebruik van het vertrek door de vroedschap opgehangen. en 
daarna weder afgenomen. Zij werden in deze tijd dus niet op de 
muren vastgenageld. 

In 1552 werden de oude wandtapijten vervangen door nieuwe 
die geweven waren door Willem Andriesz. de Raedt, een te 
Leiden woonachtige Brusselaar, naar patronen van de Goudse 
glasschilder Dirck Pietersz. Crabeth. Voor de zaal werden 
reeds in 1596 weer twee nieuwe wandtapijten nu door de te 
Gouda wonende Jan Ruffe1aer geleverd. Het is merkwaardig, 
dat altijd de tapijten één of twee jaar later werden gevoerd. 
Men liet het weefsel blijkbaar eerst uitzakken 1 

Twee jaar later werd een lijstwerk langs de beide venster
wanden in de hoogte aangebracht, waarop in sierlijke letters 
"gedichten" werden geschilderd, die ook al een "lering", maar nu 
voor de vroedschap, inhielden. Het was zeker ook toen niet 
overbodig om de mensen steeds het rechte spoor voor ogen te 
houdenl 

Walvis deelt de voor ons onverteerbare · tien regels van dit 
rijm mede. Het bevatte . een aansporing voor raad en vroed
schap om het belang der stad voor te laten gaan boven eigen 
belang, . geen heimelijke haat te koesteren, de geheimen te be
waren, eendrachtig te zijn, en wees op de slechte gevolgen, indien 
het tegenovergestelde wordt gedaan. 

Een voorganger van deze r ijmlijsten zal het door Evert (de) 
Soes in 1507 vervaardigde "geschrift int rym" rondom de glazen 
geweest zijn. Zeven jaar later maakte hij gedichten voor in de 
glazen van "de kamer". -

Tegen de houten scheidingswand met de Achterkamer hingen 
nog twee borden met een ander rijm : een latijns (uit 1524?) tegen 
de Burgemeesterskamer, een vertaling daarvan door Vlacq 6) uit 
1584 tegen de Schepenkamer. Hier echter vermaningen tegen 
zelfoverschatting en hovaardij van tot het stadsbestuur ger oe
penen. In die tijden werd men letterlijk daartoe "geroepen"; 
men mocht zonder geldige reden niet weigeren l Ook dit bord zal 
niet zonder reden geplaatst zijn 1 

Een nieuw tapijten tafelkleed ten gebruike bij de vierschaar 



werd in 1609 door de Goudse tapijtwerker Claes (de) Lepelaer 
geleverd. 

In de Middelkamer werd in 1552 zelfs het bruiloftsmaal van 
de heer van Brantwijck gehouden, waarbij houten blakers en 
napjes voor kaarsen op de voor het maal extra bijgeplaatste 
tafels werden gezet. Hieruit blijkt, dat kaarsenkronen toen nog 
ontbraken. 

Op 1 Juni 1642 bezocht de Koningin van Engeland met "de 
Prinsesse Royal, bruyt van de Prince van Oranje" (Willem Il) 
en de Prins zelf, op haar doortocht de stad. Hiervoor was het 
Stadhuis rondom, ook in de kamers en zalen, zelfs op het dak, 
behangen met tapijten, die (bij bijzondere gelegenheden) daar
voor vverden gehuurd. 

Op de Middelkamer heeft de Koningin "haer avondmael 
gehouden onder melodieus muzieck van stemmen ende op in
strumenten". 

,,De slàepcamer van H.M. is geweest de Burgemeesters
kamer''. 

De Prinses sliep in het Herthuis, de Prins ten huize van de 
Bailluw. 

Aan dit vorstelijk bezoek moeten wij de in dat jaar aange
kochte wandtapijten voor de Middelkamer danken, die door de 
Goudse tapissier David Ruffelaer waren vervaardigd. 

Het zijn deze fraaie bosgezichten (groenwerk), die, nadat 
zij in 1694 naar de Burgemeesterskamer waren overgebracht, 
thans (na restauratie) deze nu tot Trouwzaal bestemde ruimte 
tot een voorname feestelijke zaal maken. 

Had men reeds in 1600 gewenst het Stadhuis ten behoeve 
van de steeds groeiende administratie, namelijk de secretarie 
en thesaurie, door een aanbouw "in Vlaamse stijl" tegen de 
achtergevel, aansluitend aan de bel-étage en eerste verdieping, 
te vergroten, zo besloot men eerst in 1612 van de Vierschaar 
(Middelkamer) een vertrek voor de secretarie af te scheiden. 
Hierdoor zou de "nieuwe" secretarie niet achter, maar voor de 
Achterkamer worden gemaakt. 

Om de Middelkamer, zowel bij het spannen van de vierschaar 
als voor de vroedschapsvergaderingen, niet te verkleinen, was 
de houten scheidingswand, met scharnieren aan de zoldering, 
optrekbaar. Aldus wordt door mij de gebruikte term "met neer
vallende blieken" verstaan . . 



Stenen lrap op parlerre, waarachler en -onder de oude /rap uit IJ I l 
lu.J.Jell voor- en achterhui.J, ge:::.ien vanaf het B o"enplein. 
LinkJ de ingang Mil de Bodekamer. 
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In 1665 werd de gehele Vierschaar tevens ingericht als secre
tarie en wel "sodanich geapproprieert, d_at de secretarissen aldaer 
bequaemelyck mogen" (zitten?) en boven "deselve te maecken een 
bequaeme plaets tot bewaringe van de papieren". 

Mogelijk werd toen een insteek voor de bescheiden gemaakt 
in de Noord-Oosthoek van de Middelkamer. Dit zou de deur, die 
bij de restauratie in de hoogte bijna tegen het plafond achter de 
tapisserie van de Trouwzaal werd aangetroffen, kunnen verklaren. 

Bij de jaarlijkse publieke verpachting van de stadsaccijnsen, 
die in deze kamer werd gehouden, was het tot het jaar 1522 
gewoonte wijn te schenken. Blijkbaar werd de stemming dan te 
feestelijk en waarschijnlijk werd het dè stad ook te kostbaar, 
want in dat jaar werd het wijnschenken uit de twee stadskannen 
verboden. 

In de Achterkamer maakte in. 1525 Crepel Pieter, glazenmaker 
en glasschilder, de vader van de vermaarde gebroeders Crabeth 
de ramen. Hij zal zijn bijnaam niet alleen aan een gebrek aan het 
been, maar ook ter onderscheiding van de in die zelfde tijd 
levende en werkende glazenmaker Pieter (Adriaensz.) te danken 
hebben. 

In deze kamer stond sedert 152 1 een grote eiken kast met 
laden; eiken banken (1528) en tafels, in 1597 voorzien van een 

· tapijten kantoor kleed, maakten het verdere meubilair uit. De 
ramen ter herinnering aan de wetsovertreder waren · nog aan
wezig en verlevendigden het interieur van de Schepen(raad)
kamer. Het gebrandschilderde glas werd in 1552 beschermd door 
,,gebreide" tralies tegen het "spel" van de jeugd op de Markt, 
dus door een soort zwaar kippengaas, zoals wij dit, maar_ dan 
van koper, bij de Goudse glazen kennen. 

De Burgemeedlerd (raad)kamer. In 1520- 1521 wordt gesproken 
van de nieuwe kamer. Toen werd een nieuwe schoorsteen ge
bouwd, vuurijzers (vuurbokken?), en een kleed voor de schoor
steen aangekocht. Of dit een tapijten val of een wandtapijt 
voor de boezem daarvan was., is niet duidelijk. Op de schouw
lijst stond geschilderd: ,,Festina lente", dat wil zeggen: Haast 
U langzaam, of Neem niet te vlug een besluit. 

Het meubilair bestond uit een tafel en banken met leuningen, 
die in 1544 werden gerepareerd. In 1598- 1602 werd de kamer 
versierd met wandtapijten van de hand van de Goudse tapissier 
Jan Ruffelaer. Een kaart in lijst van de doorvaarten der stad 
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werd in 1586, ter raadpleging bij de vergaderingen, daar opge
hangen en negen jaar later nog een van de Nederlandse provinciën. 

In 1694 werd het "oude" wandtapijt van de Middelkamer 
naar de Schepenkamer overgebracht en · daar op de wanden 

vast aangebracht. 
In geen van de stadhuisvertrekken werd van stoelen gesproken. 

Men zat op houten banken, waarvoor eerst in de 16de eeuw 
kussens worden vermeld. Pas in de 17de eeuw worden de banken 
_door stoelen vervangen. Reeds in 1524 werden ~tadskussens 
gerepareerd, in 1539 die van de Vierschaàr. De glasschilder 
Wouter Pietersz. Crabeth vervaardigde in 1585 het patroon 
voor de stadskussens. 

Droegen de groen laken kussens van 1668 alleen het ge
appliceerde stadswapen, allengs gaat men er toe over tapisserie
kussens met het wapen van Gouda en de naam van de func
tionarissen te doen vervaardigen. Zij konden déze kussens dan 
blijkbaar als persoonlijk bezit beschouwen. Een luxe op kosten 
van de stad. Tot 1791 komen deze "persoonlijke" kussens dan 
ook in de stadsrekeningen voor. 

In het gebouw werden. buiten de verschillende vertrekken 
tegen de zoldering trekbellen of schellen aangebracht om de 
boden te roepen, ,,die op de bel passen". Reeds in 1518 werd 
een bel vermeld; in 1555 die voor de Thesaurierskamer. Voor 
Burgemeesters- en Schepenkamer werden in 1598 zelfs drie 
fraaie belkoorden van gekleurde zijde met gedraaide knoppen 
van palmhout aangeschaft." Dit getal van drie wijst op een 
onderverdeling van de Burgemeesterskamer vermoedelijk in twee 
ruimten. Was _hiervan reeds een burgemeestersvertrek of spreek

kamer afgescheiden? 
Een van de bellen (uit de Thesaurierskamer?) zal het indertijd 

als trekbel op het Stadhuis gevonden bronzen klokje zijn, dat 

thans in het Museum is t entoongesteld. 
Tussen renaissance-ornament, een Verkondiging en een Krui

siging, staat het opschrift: 

Jhe.1tl<1 e,1 minen naem 

Ghegoten int jaer IJJO" 

en de vermaning: 

,,Die .1ijn vlee.1ch gheeft .1ijn ei.1ch na .1ijn lMl, 
Die .1al verwerven eeuwich .1terven <1onder · ru.1t''. 
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Ongetwijfeld hadden de bellen een verschillende toon, opdat 
de boden niet in de war zouden raken. Maar men kan wel aan
nemen, dat hierbij ook gedacht is aan een goede harmonie. 
Immers is mij gebleken, dat vier bellen, afkomstig uit een 18de
eeuws Gouds huis, wanneer zij tegelijkertijd geluid worden, 
een fraai accoord voortbrengen. Welk een verschil, een derge
lijke verzorging, zelfs van het geluid, met de dode electrische 
schellen en zoemers in onze tijd 1 

Eer,,le µerJieping. Over de vertrekken boven ·is verder niet veel 
bekend. Wel blijkt in 1613, dat er twee Thesaurierskamers zijn, 
waartussen een kastenwand. In 1626 werd hier een eiken kist met 
ijzerbeslag geplaatst voor de "behoeften" van de stadsrekening. 
Voor woonde nog steeds de concierge, en was de Gijzelkamer. 

WAT ER ALZO OP HET STADHUIS AANWEZIG WAS 

Op 27 Juni 1527 werd de stad geteisterd door een gevaarlijke 
brand, die door een vuurpan in de N aaierstraat 7) ontstaan was, 
waarbij een blok huizen aan die straat, in Honskoop (Turf
markt) en aan de Westzijde van de Markt verloren ging. Hier
door werden verscheidene Gouwenaars tot de bedelstaf gebracht. 
Wat een geluk, dat het stadsbestuur zich had moeten verplichten 
bij de overeenkomst in 1395 (en nog eens in 1398) om het markt
veld rondom het Stadhuis onbebouwd te laten. 

Deze ernstige brand had tot gevolg, dat op het Stadhuis 
100 lederen brandemmers werden opgeborgen om bij brand 
,,brandgeweer" bij de hand te hebben. Het gebouw werd hier
door een voorloper van de brandweerkazerne. 

Pieter, de harnas maker, was omstreeks 151 o belast met de 
controle op het terugbrengen van bij brand gebruikte stads
emmers. Het gilde van St Joost, de zakkendragers, vormde 

. het korp<.1 branJweerlieJen. 
Ook vond men in het Stadhuis de haken, die gebruikt werden 

voor het hakken van bijten in de stadsgrachten (1492), har
nassen, buskruit en zelfs korenmonsters (1493). 

Zelfs werd hier bewaard de essaai- of keurroede van de tin
gieters ( 1560- 1566), waarop deze hun (fabrieks )merk moesten 
slaan voor de controle op het door hen vervaardigde tingoed. 
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