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HET STADHUIS SEDERT DE TWEEDE VERBOUWING
IN I692-I69J
Ongeveer één en drie kwart eeuw na de eerste verbouwing
vond men een radicale modernisering van het Stadhuis in- en
uitwendig noodzakelijk, wegens gebrek aan ruimte (vertrekken),
en om tegemoet te komen aan de eisen des tijds.
De Gothiek werd niet meer bewonderd, de Italiaanse stijl,
navolging van de Italiaans~ bouwmees_ter Palladio, was in de .
mode, terwijl ook de invloed van de Franse Lodewijk XIV-stijl
zich hier reeds deed gelden. De horizontale lijn moest domineren;
de verticale as werd daarom in bouwwerken zoveel mogelijk
vermeden en gecamoufleerd.
Geen wonder, dat men de doorlopende verticale gothische
raamnissen van ons raadhuis door baksteei:..vulling wegwerkte,
de trappen v~n de achtergevel sloopte en deze door het aanbrengen
van natuurstenen belegstukken, beneden uitlopend in krulwerk
(voluten), boven in een zware natuurstenen tuit, waarin het
gepolychromeerde gekroonde wapen van Gouda, verstrakte. Het
is verbazingwekkend, dat de voorgevel niet in deze geest werd
"glad" gesloopt, en dat de verticale renaissance dakkapellen op
de zijgevels niet verdwenen. Was hier de traditie nog te sterk
of waren de kosten dan te hoog geworden?
Was men aldus te werk gegaan, en had men de hoofdingang
met een breed bordes ongeveer in het midden van de brede Westzijgevel geplaatst, hoewel het niveauverschil binnen vele kosten
met zich zou hebben medegebracht, dan was een ideale oplossing voor de toen heersende smaak verkregen. Wonder boven
wonder, en gelukkig maar·, geschiedde dit niet.
Het toen bijna twee en een halve eeuw oude gebouw begon
tekenen van ouderdom te vertonen. Bij de restauratie bleek,
dat toen reeds de binten van de vloer op de eerste verdieping
doorgebogen waren, en de vloer naar de tor~n afhelde.
Men "verhielp" dit inconvenient door er eenvoudig schelpen
op te storten, waarop nota bene nog rode natuurstenen . tegels
horizontaal werden gelegd. De vloeren op de bel-étage werden met
zand verhoogd en eveneens· van rode natuursteenplaten voorzien.
Wat de verbouwing nog bedenkelijker maakte, was -het zonder
meer verwijderen van karbelen . en muurstijlen, de steun van de
moerbinten. De eertijds stevige constructie werd zodoende nog
meer verzwakt.
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Nieuwe binnenmuren werden op de eerste verdieping opgetrokken. Gelukkig, dat dit ook daaronder op de bel-étage gebeurde, dat nl. een muur op het (latere) bovenplein in de lengteas van het gebouw werd gebouwd, die de balklagen met de verteerde balkkoppen heeft gehouden tot de restauratie.
Het is daarom maar beter om de architect Hendrick Gerritsz.
Schut uit Amsterdam naar zijn aesthetisch welverzorgd interieur en . zijn toenmaals practische indeling van het Stadhuis te
beoordelen.
Hoewel in het achterhuis de schouwen op hun oude plaats
tegen de beide zijgevels (de tekening door Arent Lepelaer, afgebeeld in Walvis is op dit punt niet juist) werden gehandhaafd,
verdwenen de decoratieve, naar boven zich verjongende ronde
gothische dchoordlenen, bekroond door smeedkorven met vaantjes,
op de zijgevels. (Zie de afb. van het Stadhuis uit 1646 op blz. 115).
Alle schoorstenen werden nu binnen de zolder naar boven
geleid, waar zij in drie zware vierkante met natuursteen verlevendigde schoorstenen op de nok van het dak uitliepen.
Het gehele interieur van het gebouw werd uitgebroken; alle
gothische deuren en schotten verdwenen; alleen de romp met
bintlagen en de scheidingsmuur tussen het voor- en achterhuis
bleven behouden.
Van de beide vensternissen in de voorgevel op de parterre
werd de bovenhelft gedicht voor de beelden door Gijselingh.
Alleen de onderramen waren van glas voorzien (zie blz. 149).
Hierdoor kwam er meer licht in het kamertje tegen de kaak, waar,
blijkens de tekening door Roghman, in de 17de eeuw de vier smalle
glas-in-lood paneeltjes in het verder geheel toegemetselde kruiskozijn slechts weinig licht hadden toegelaten.
Een statig laat-17de-eeuws interieur werd geschapen. Door het
aanbrengen van verlaagde fraaie plafonds werd de "gothische"
hoogte van de ruimten weggewerkt. · De eenvoudige gothische
binnennissen, geflankeerd door muurstijlen, die de wanden zo
statig "geleed" hadden, verdwenen. Slechts één binnenboog van
de vensternis in de Oostgevel naast de kaak werd tussen plafond
en zoldering op de bel-étage bij de restauratie teruggevonden
(zie blz. 99).
Ook de kelöerd werden van vensters met middenstijl voorzien,

Hel Sladhuid in z646, naar een tekening door
Roeland Roghman
in 'd Rijk,1prentenkabinel Le Am<1lerdam.
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accorderend met de ramen er boven. Voor dit doel werd de
gothische baksteen-profilering van de fraaie traveeën in de zijwanden van de Vleeshal doorbroken en werden de oude daarin
passende venstertjes gedicht. Voor deze alleen "aesthetische"
vernieuwing ten behoeve van de buitengevels, werd zelfs het
stenen gewelf op enige plaatsen door houten consoles "gevangen".
Alle kozijnen in het gebouw werden van vlakke eiken deuren
zonder klampen voorzien. Zij ~ijn vervaardigd op de wijze van
een 17de-eeuws tafelblad. Een breed lijstwerk in verstek houdt
de uit eiken planken bestaande binnenspiegel bijeen. Het zijn
dezelfde deuren, die thans nog een sieraad van het Stadhuis zijn.
Uit de rekeningen blijkt, dat burgemeester Jacob van der
Dussen van de zijde van het stadsbestuur de man was, die met
deze verbouwing meeleefde en zijn medewerking verleende, zoals
in onze tijd burgemeester James.
Door de architect Schut werd naar een practische indeling
gestreefd. Bijna de gehele Oostzijde van de bel-étage bestemde
hij voor de rechtspraak, terwijl hij aan de Westzijde in vooren achterhuis twee ruime lichte "pleinen" maakte.
Een reeks vertrekken werd aan de Oostzijde opgetrokken,
die alle door binnendeuren met elkaar verbonden waren.
Van voor naar achter, te beginnen rechts van de hoofddeur,
hadden deze thans nog bestaande ruimten de volgende bestemmingen:
a. het Officiers- of Schoutekamertje, dat door een deurtje verbonden is met de kaak;
b. de Vierschaar, het vertrek voor het in het openbaar uitspreken van het vonnis, dat daarom door twee koperen hekwerken
vanuit het . Benedenplein kon ·w orden overzien;
c. het kleine Schepenvertrek of -spreekkamer, dat door een
houten vlondertje met koperen leuning met de lager gelegen
Vierschaar verbonden was (een weinig geslaagde oplossing!);
d. de Schepenkamer, waar gepleit werd;
e. de Burgemeesters-, tevens Vroedschapkamer met de beide
kleine Burgemeestersvertrekken (twee achter elkaar liggende
spreekkamertjes) besloegen respectievelijk drie en één kwart van
de breedte van het Stadhuis langs de achtergevel.
Aldus waren alle vertrekken van de bij de rechtspraak betrokken functionarissen met elkaar verbonden en behoefden deze het
,,openbare" Boven- en Benedenplein niet te passeren.
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Nadat in Mei 1692 het Stadhuïs in de steigers was gezet, kon
reeds in het volgende jaar met het aanbrengen van de "cieraden"
in. het interieur worden begonnen. Jan Gijselingh Jr., een beeldhouwer uit Amsterdam, vervaardigde beelden en ornamenten.
Behalve de zes wit-marmeren dessus-de-porte voor de deuren van
Beneden- en Bovenplein, in de rekeningen "friesen" of "Italiaense
marberen basrelieves" genoemd, leverde hij ook "de nis van binnen met cieraden bewerkt", de dessus-de-porte aan de binnenzijde
van de toegangsdeur tot de Vierschaar vanuit het Benedenplein.
Ook vervaardigde hij in 1695 de twee beelden voor de dichtgemetselde bovenpartij van de raamnissen van de voorgevel, voorstellende "De Standvastigheid" en "De Voorzichtigheid", die in
1882 voor het heropenen dezer vensters zijn verwijderd en overgedragen aan het Museum (en door deze instelling in bruikleen
gegeven en geplaatst in de zittingszaal van het Kantongerecht) .
De Gerechtigheid, een haut-relief in de wand dezer zittingszaal,
is eveneens van natuursteen en dateert uit de eerste helft der
17de eeuw. Ongetwijfeld heeft dit fraaie beeld eens de Middelkamer van het Stadhuis versierd, is het in 1693 in een binnenmuur van de Vierschaar op het Benedenplein geplaatst en in '
1853 in het gebouw "Arti-Legi" terecht gekomen.
Ook de beide "krullen" en het wapen van Gouda met schelp
in de tuit van de achtergevel zijn van de hand van Jan Gijselingh

Jr.
De houten ornamenten sneed de Goudse Aaltje Joostdr. de
Meyer, weduwe van Johannes Lindhout, en haar personeel. (Op
haar werkzaamheid in Gouda hoop ik te anderer plaatse terug
te komen.)
Zij sneed de rechthoekige lijst of architraaf, de overgang van
de koof naar de uitgediepte "spiegel" van het plafond in de Vierschaar, o.a. met 52½ voet "laurierblaadjes", waarvoor zij per
voe_t betaald werd. Ook beeldhouwde zij de ovale lindenhouten
(het hout was door Schut "aen verscheydene moolens" gezocht)
lijst met de vele "roosgens" in de Schepen- (thans Burgemeesters)kamer, waarvoor architect Schut naar zijn tekening eer~t een
model had laten vervaardigen; voorts het schoorsteenfries met
in kwabornament het Goudse wapen en de Corinthische kapitelen
daarboven en de 8 consoles aan de vier deurkozijnen op het
Bovenplein. Ook de 570 consoletjes met peterselieblad (morlions)
voor de Burgemeesterskamers (thans Trouwzaal) werden door
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haar in 1694 geleverd. Om deze consoletjes e.a. te vergulden
gebruikte de Goudse schilder Hendrick Merinck 64 boekjes goud 1
Hendrick Schut maakte het patroon voor de monumentale witmarmeren schouw in de Burgemeeder.:1kamer (thans Trouw zaal)
Gijselingh beeldhouwde hem. Het fries van de gebogen lijst vertoont tussen eikentakken twee gekruiste fasces of pijlenbundels,
symbool van het gezag. De boezem, versierd met pilasters met
Corinthische kapitelen, is in de inzwenkingen versierd met een
hangend bloemfestoen.
In 1743 werd in een fijn marmeren lijstje van de boezem van de
schouw een schilderstuk aangebracht, voorstellende de Goudse
Stedemaagd, wier gelaat gespiegeld wordt in de handspiegel, die
een vrouw met slang om haar arm, , ,de Voorzichtigheid'', symboliserende het beleid van burgemeesteren, ophoudt. Aan haar
voeten zit een forse riviergod, de Gouwe of IJsel. Op de achtergrond ziet men onder meer in "steen" de portretten van Floris V,
Nicolaes van Cats, en Jacoba van Beyeren. Het stuk is gesigneerd
door J . I. de Roore, een plafondschilder (geboren Antwer pen
1686, overleden den Haag 1747). Hij ontving hiervoor/ 175.,........,.
In het zelfde jaar werd het gehele Stadhuis geschilderd (Zie
Goudse Courant, 22 Sept. 1951 " Hoe het interieur van het
Stadhuis er in 1743 uitzag", door G. C. H elbers). Paneelwerk,
hout- en marmersoorten werden rijkelijk nagebootst.
Ook plafond en lijstwerken in de tegenwoordige Trouwzaal
waren wit gemarmerd, terwijl de vergulde gebeeldhouw de consoletjes in de cassetten aan het geheel een rijk accent gaven.
Hier moet de koperen kaarsenkroon gehangen hebben, die in de
inventaris van het Stadhuis uit 1771 vermeld wordt.
·
Prachtig stak het toen nog fris, bijna helgekleurde wandtapijt
van David Ruffelaer uit 1642 hiertegen af. Het werd in 1694
uit de voormalige Middelkamer hierheen overgebracht. Deuren
werden er in gesneden en stukken werden verknipt om alle wandpartijen ermede te bespannen.
Nadat het in 1888 was gereinigd, w erd hieraan in 1903 voor
,,restauratie"/ 1000.,........, besteed; het kunnen niet meer dan "voorzieningen" zijn geweest. Kort voor de tweede wereldoorlog bleek
het in een dermate slechte staat te verkeren, dat er geen keuze
meer was . Burgemeest er James slaagde er in van een particulier
een bedrag ten geschenke te krijgen, dat een begin van behandeling
mogelijk maa kte. Het geheel vervuilde tapijt werd gereinigd.
Gedurende d e oorlog was het in een bankkluis opgeborgen en
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daarna werd het op het atelier van het Rijksmuseum hersteld.
Thans prijkt het weder in zijn oude zaal, thans Trouwzaal.
In het jaar 1 903 werden de beide voormalige Burgemeeáler<1,.,ertrekken 8 ) bij de toen als Raad- en Trouwzaal in gebruik zijnde
vml. Burgemeesterskamer getrokken. Hierdoor kreeg deze zaal,
die daardoor de gehele breedte van het gebouw besloeg, twee
schouwen. Het wandtapijt, dat de scheidingswand met deze vertrekken had bedekt, werd nu verknipt voor de overblijvende
wandpartijen van de voormalige kamertjes. De kleine schouw
met alleen een fraai geprofileerde schoorsteenlijst met vooruitspringende middenpartij, gesteund door eenvoudige wit-marmeren
pilasters was te onaanzienlijk voor de statige zaal, waarin hij
nu was opgenomen. Door op de lijst een gebeeldhouwd eiken
wapen met (n.b.) één leeuw als schildhouder te plaatsen, trachtte
men hieraan tegemoet te komen.
Bij de laatste restauratie is de schouwboezem 9 ) van een betimmering met pilasters voorzien, waarbij Corinthische pilasters
uit 1682, eveneens vervaardigd door het "atelier" Lindhout-de
Meyer, afkomstig uit het voormalige Proveniershuis, zijn toegepast. Een laat-17de-eeuws gepolychromeerd gebeeldhouwd wapen
van Gouda, met schildhouders, afkomstig van de spiegel van het
vml. stadsjacht, is daarop met een vergulde zonneklok aangebracht. De kapitelen en het wapen werden hiervoor door het
Museum afgestaan (zie blz. 57).
In 1886, nadat de voorgevel "gerestaureerd" was, werd aan
een "restauratie" van het inwendige van het Stadhuis begonnen.
Toen bleek, dat de houten plafonds in de tussenliggende periode
verscheidene malen waren overgewit, zodat er een dikke koek
kalk op zat. Men ging het plafond van de Raad-Trouwzaal
schoonmaken en was zeer verrukt, dat er zich eikenhout onder
bevond. De v erflaag zag men over het hoofd.
Het Gemeenteverslag spreekt van "weder eikenhout". Van het
wezen van het laat-17de-eeuwse interieur begreep en wist men
blijkbaar niets meer. Er waren dan ook een kleine twee eeuwen
verlopen sedert Merinck het plafond met plamuur en kwast begon
te bewerken om het die kleur te geven, die de constructie vanhet
plafond vereiste.
De schilderij van de Stedemaagd werd verdoekt en schoongemaakt. Ook enige jaren geleden moest het, wegens een zestigtal
jaren sigarenrookaanslag en dergelijke, weder gereinigd worden.
Toen bleek, dat de schilder De Roore de kleur van het toen
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nieuwe linnen in enige partijen had laten medespreken. Door
ouderdom was dit doek echter bruin geworden. Voorzichtig werd
deze "verrassing" toen bijgekleurd.
De in 1888 aanwezige gele gordijnen (architect Schut had
groene doen aanbrengen · om de fapijtwand niet te verstoren l)
werden vervang~n door gordijnen van machinaal gobelin, versierd
met een bloemornament. Een wel zeer ongelukkige keuze. Een
parketvloer, afkomstig uit de nalatenschap en wel het woonhuis
van mejuffrouw Hoffmann, de stichterès van Volksgaarkeuken
en de stichting voor oude Goudse dames, die haar naam draagt,
werd op de vloer aangebracht. Een aangekochte staande klok
uit de 18de eeuw, wees voortaan bij de raadsvergaderingen de
tijd aa.n . Bij de laatste restauratie is dit parket, overbodig geworden door de nieuwe wit- en zwartmarmeren perkenvloer, overgebracht naar de vml. Vierschaar (thans Commissiekamer) en
het Wethouderskamertje. De klok kreeg een betere plaats op
het Bovenplein.
Twee grote koperen kaarsenkronen, gegoten naar die in de
Grote Kerk te Alkmaar, maar met schildjes van het Goudse
wapen voorzien, geven de zaal thans weder het voorname uiterlijk,
dat in harmonie is met het ontwerp van architect Schut.
Tussen de dubbele- scheidingsmuren van de Trouwzaal en
Burgemeesterskamer was sedert 1693 tot in onze tijd de Bremerstenen "Secrele kaat" met een ijzeren deur en een zeer bijzonder
slot ingemetseld. In d,eze kast werden de "geheime" en bijzondere
stukken bewaard. Helaas, dit merkwaardige "meubel" is spoorloos verdwenen.
Ook werd tussen beide muren tegen de Oostzijgevel in 1694
een secreet (toilet) voor de burgemeesters gemaakt. Deze nuttige
inrichting is er thans in moderne vorm nog.
De vml. Schepenkamer, in de 19de eeuw en thans nog Burgemeealerakamer en t evens kamer voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders, kreeg in 1887 een "schoongemaakt"
plafond. Ook de schouw is toen blijkbaar afgebeten. Deze was
nog in 1743 met veel zorg door Nicolaas Roël, een Haagse
schildersbaas, wit gemarmerd, zoals de marmeren " krommers"
(posten) (ook een werkstuk van Gijselingh) daaronder zijn. De
kamer, die in 1706 met groen laken behangsel was bespannen,
waarin het St Jacobsaltaarsf:uk door A. Blocklant van Montfoort
werd opgenomen, kreeg in 1887 een rode spanstof. Door de
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donkerbruine zoldering en schouw, de rode ·wanden en de toen
donker.:ge-eikenhoute deuren met omlijsting, was het gehele wezen
van het vertrek veranderd. Het had de sfeer van een ouderwetse
,,deftige" eetkamer gekregen.
Na de laatste restauratie tonen de muren _een witte, geschuurde pleisterlaag. De donkerbruine beitskleur van schouw
en plafond is gewijzigd in de naturel kleur in-de-was van het
wagenschot, zoals men dat sedert 1939 reeds met de deuren had
gedaan; de kozijnen hebben sedert dat jaar een lichte tint gekregen. _
De door Roël geschilderde windroos prijkt in pasteltinten weder~
om in het ovaal van het plafond.
·
Een vloer van eiken delen is aangebracht, evenals een kaarsenkroon, zoals in de Trouwzaal. Hier moet de tweede kroon, vermeld in de inventaris van 1771, gehangen hebben. In 1743 stond
hier de advocaat- en procureursbank voorzien van deurtjes.
Een in 1694 vervaardigde barrière (hekwerk) zorgde voor
,,scheiding" van pleiter en "rechtbank".
Onder de schouw staat een zware baarJpLaat, geheel bedekt
door het Goudse wapen met schildhouders. Deze is (met die in
de Chirurgijnskamer van het museum "Het Catharina Gasthuis")
de enige van de in Sept. 1695 aan de stad geleverde 20 haardplaten, die over is (zie blz. 55).
Hoe deze haardplaat is ontstaan, wil ik aan de vergetelheid
ontrukken. In 1692 leverde Arent Lepelaer schetsen van het
wapen van Gouda met -zijn leeuwen (schildhouders). Hiernaar
beeldhouwde Jan Gijselingh Jr. in 1693 het houten gietmodel. In
1695 werden de platen door Gerrit van Hoorn hiermede gegoten.
De haardplaat onder de marmeren schouw in de Trouwzaal 1s
een afgietsel van die in "Het Catharina Gasthuis".
In 1887 kreeg ook het Bovenplein een zelfde restauratiebeurt.
Ook hier verdween met de kalk de lichte verf van het plafond.
Maar wat veel erger was: de gemarmerde omlijsting van de vier
dessus-de-porte en de deur kregen een chocoladekleur. Hierdoor
werd de gehele architectonische werking van de "friesen" vermoord. Architect Schut zou zich de haren uit het hoofd hebben
getrokken, wanneer hij dit had moeten beleven.
Kort voor 1849 vyaren blijkens het gedrukte "protest" van
het raadslid A. K. Kemper "verfraaiingen" in het Stadhuis aange-
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bracht, die noch in de begroting voorkwamen, noch verantwoord
waren. Toen heeft men alle vlakke deuren "gebroken" door het
aanbrengen van drie rechthoekige grenenhouten lijsten boven
elkaar, om, volgens de toenmalige smaak, de indruk van panelen
te wekken. Tevens zijn toen de beide onwijs-grote dubbele deuren
tegen de trappenwand aangebracht, waarvan de westelijke
daarenboven grotendeels schijndeuren zijn. Een deel van de rechtse
deur gaf toegang tot een hokje voor huishoudgereedschap onder
de trap. De schouw op dit plein moest hiervoor worden weggebroken . . Doordat men het trapje tussen Beneden- en Bovenplein
had verbreed, moest zelfs een deel van de scheidingsmuur met de
Burgemeesterskamer worden weggenomen en vervangen door een
ingezwenkte wand van rachels, riet en stuc l Ook de deuren op
de eerste verdieping werden van "panelen" voorzien. Tevens is
toen de brede tegenwoordige borJe<1<1enlrap gemaakt, voorzien van
een leuning met gegoten ijzeren spijlen met ornament in de stijl
van die jaren.
In 1939 waren op advies van schrijver dezes reeds vele deuren
van deze "schijnpanelen" bevrijd, was de chocoladekleurige verfkoek vervangen door het eikenhout daaronder, en waren de
architraven op de kozijnen licht geschilderd.
Naar aanleiding van de publicatie van de kleuren van het verfwerk in het Stadhuis, zijn bij de restauratie de deuren met dessusde-porte-omlijsting op het Bovenplein als rood marmer geschilderd. Door het wit verven van de beide grote deurstelien uit 1848
is voorkomen, dat de proporties van het Bovenplein door deze
wand "vernield" worden. Jammer, dat deze deuren niet verwijderd mochten worden. De twee voor het trapbordes zijn, dank
zij de centrale verwarming, thans overbodig en staan daarom
altijd open, zodat zij zeker gemist kunnen worden; de beide schijndeuren daarnaast hadden door een eenvoudig nieuw deurtje vervangen kunnen ,vorden.
Door het optrekken van een muur öp het Voor- of BenerJenpLein
vóór het trapje naar het Bovenplein in 1693 ten behoeve van de
symmetrie van de rijke binnen-architectuur van het W achtplein,
werd niet alleen de trap aan het oog onttrokken, maar ontstond er
tevens een vertrekje aan de Oostzijde, het Schepenvertrek, thans
BorJekamer. Door verhoging van de stadhuisvloeren kon het trapje
uit 1517, dat tegen de scheidingsmuur van _Voorplein en Middelkamer was opgetrokken, blijven zitten. Een bordes kwam hier

De Jlfagi<J/raal der Stad Go11d a z illende ler Vier<Jchaar. A. Officier; a, b, c, J . Burg emee<Jleren; I - 7 . lnge.iloolen
S cheepe11e11; S. Secrelari" va n Scheepenen; 9. O11JertJchoul; I0, ,,Patient"; II. Die11Jer<J; VI / ll. S ecrelaritJ "an
B11rgemeeJlere11. ( Naar een aquarel uil Je tweede helft der I8Je eeuw, aanwezig in Je ver:::ameli119 "an hel Stedelijk Jlf11<1e11m "Hel Catharina Ga<Jlh11i<1" le Go11Ja.)

124
overheen; het nieuwe trapje kwam er vóór, tegen de nieuwe muur
(zie blz. 109). ·
Reeds is hiervoor medegedeeld, dat het trapje uit 1693 omstreeks 1848 werd verbreed; twee stroken natuursteen langs de
beide pilasters, die hef trapje flankeren, werden weggenomen en
de natuurstenen door grove consoles in de stijl van die tijd voor
het vangen van de boog vervangen. Een afgeplat tongewelfje van
stuc, dat stuit op een "latei" van de deuren van het Bovenplein,
werd boven het trapje aangebracht. Tegen de latei kwam in stuc
het wapen van Gouda en ornamentwerk; de onderzijde daarvan
werd versierd met bladornament van stuc. In 1939 werd dit stucwerk voor rekening van de Monumentencommissie van de Provincie Zuid-Holland gerestaureerd.
Het Benedenplein werd door architect Schut statig en voornaam
opgelost. Het was dan ook de entree van het Stadhuis. Aan de
Oostzijde nam hij een smalle Vierschaar en het Officierskamertje
van de Voorhal af. Alle vier wanden van het plein bekleedde hij
met natuurstenen pÜasters, afgedekt door een in steenkleur geverfde, houten architraaf voorzien van triglyphen. Tegen de binnenzijde van de voorgevel bracht hij een smalle en een brede
natuurstenen boog met een "blad-sluitsteen" aan, en symmetrisch
tegen de trapmuur een zelfde stel bogen. De grote boog tegen de
trap "sloot" hij met twee grote schijndeuren af. Eén halve deur
daarvan gaf toegang tot het lager gelegen cachot, voor het tijdelijk
onderbrengen van gevangenen, dat met de veelzeggende naam
· ,,het · hok" werd aangeduid.
Het plafond van dit plein had in het hart een rechthoekige
inkassing (cassette) versierd met consoletjes en gouden biezen.
Een schouw tussen de drie vensters aan de Westzijde zorgde
voor verwarming van de schutterswacht. Hier zat in Oct. 1786
de hoofdwacht van het Nederlandse garnizoen, dat in de stad
gelegd was, nadat de Pruisische troepen · het oude door de
patriotten verstoorde bewind,- zij het dan ook tijdelijk, hersteld
hadden; de burgerwacht betrok toen het Bovenplein, waardoor
de namen Boven- en Benedenwacht voor de pleinen ontstonden.
Het volle licht van de vier vensters viel op de rijkbehandelde
wand van de Vierdchaar. De brede middenpartij hiervan bestond
uit twee togen met borstwering, ieder voorzien van een geelkoperen hek met "tralies" in de vorm van takken, die boven
naar elkaar toebogen en uitliepen in een grote koperen zonne-

bloem in het midden; deze middenpartij werd aan iedere zijde geflankeerd door een decoratief deurkozijn met dessus-de-porte van
wit marmer met een zittende _vrouwenfiguur (de Gerechtigheid)
aan de Noord- en een zittende mannenfiguur aan de Zuidzijde,·
alle vier partijen gescheiden door pilasters. Het gietmodel van
de tralies werd gesneden door Jan Gijselingh en zal door hem
ontleend zijn aan de bronzen hekken (tralies) van de Vierschaar
van het Paleis op de Dam te Amsterdam. Zij zijn verwant aan de
hekken in de Oude Kerk aldaar en aan de hekken in dè Van
Beverningh-kapel in onze St J anskerk. Het interieur van de Vierschaar (zie blz. 123) was versierd met gecanneleerde natuurstenen pilasters met eenvoudig bladkapiteel tussen de vensters.
Hierop rustte een houten architraaf met eenvoudig gesneden
ornament, waarboven het gekoofde houten plafond met "spiegel"
(reeds hiervoor beschreven) zich welft. De natuurstenen wand
met de koperen hekken had alleen een dessus-de-porte boven de
deur. De architraaf is bij de restauratie weder in de kleur van de
natuurstenen pilasters geschilderd, het "ontblote" plafond heeft
weder een lichte beschildering gekregen, terwijl het snijwerk langs
de "spiegel" met goud is gehoogd.
In de veertiger jaren van de vorige eeuw verloor h et B enedenplein door b ebouwing (wegens ruimtegebrek) vàn de Westzijde
zijn grootste bekoring, en door het wegnemen v a n h et koperen
traliewerk en dichtmetselen van de togen daarvan ook zijn licht.
Wel werden twee ovalen, voorzien van màtglas, versierd met
twèe ijzeren gekruiste pijlen, in beide wanden aangebracht, maar
het resultaat w as, dat slechts een schemerachtig verlichte brede
gang overbleef, sedert die tijd ook vestibule genoemd.
Het bouwsel w erd van een pilasterwand van baksteen en stucwerk voorzien, waarmee men de vormen van de natuurstenen
buitenwand van d e Vierschaar nabootste.
Het r eliëf boven de deur van het Officierskamer tje v erhuisde
naa r de nieuw e deur s chuin daartegenover bij het trapje.
De cassette in het plafo:qd werd met wit hout overtimmerd,
om hem weg te werken. Daarna werden h et gehele plafond en
alle wanden . gewit.
Twee deuren . met kozijnen, gelijk a a n die v a n het Officier skamertje en de Vierschaar werden daar tegenover aangebracht
als ingang van het kamertje van dè Commissa r is van Politie en
v an h et'kamertj e van de agenten. In dit laatste viel nu de ingang

van het cachot, dat daarop "arrestantenlokaal" werd genoemd.
De negentig jaar oude heer B. H . van de W erve, oud-deurwaarder, herinnert zich deze situatie nog zeer goed. Omstreeks
het jaar 1880 zetelde in het Officierskamertje de Gemeenteontvanger; in de Vierschaar was. zijn kantoor.
In 1900 betrok de politie het nieuw-gebouwde bureau aan de
Westzijde van de Markt; de Gemeenteontvanger ging mede en
kreeg de bovenv erdieping daarvan. Later verhuisde deze laatste
naar de Stadsspaarbank aan h et begin v an de Lage Gouwe.
Het cachot van het Stadhuis werd omgetoverd in een toilet.
In 1888 kreeg ook het Voorhuid zijn r estauratiebeurt. Alle kalk
werd nu weder van de natuursteen verwijderd. Ook -het eiken
plafond w e rd blank gemaakt, waarbij men zich verwonderde, dat
daarin wit hout was toegepast. Blijkbaar was het dichten van
de cassette ongeveer vijftig jaar daarvóór reeds in het vergeetboek
geraakt. Alle staande houtwerk, dus ook de eiken deuren, kreeg
nu een "oude" ·eiken beschildering.
In het vrijgekomen wachtvertrek van de agenten van politie
werd in 1900 het bureau Bevolking van de eerste verdieping
ondergebracht, dat in 1921 naar de overzijde (de Vierschaar)
verhuisde, terwijl Militaire Zaken en Kiesv errichtingen van daaruit het leeggekomen vertrek bezetten. Naar de Vierschaar waren
sedert 1900 het bureau Burgerlijke Stand en de beide genoemde
afdelingen ook van de eerste verdieping overgebracht. De kamer
van de Commissaris kreeg geen vaste bestemming.
In 1927 betrok de controleur van de Gemeentefinanciën deze
zijde. Na zijn vertrek werden de kamertjes door de wethouders
van Sociale Zaken, en (achter) van Onderwijs gebruikt. Een
schuifdeur scheidde dit vertrekje van de doorloop naar het toilet.
Aan deze laatste bestemming is thans het geheel gewijd. De voorkamer is weder Wethouderskamer.
Het Officierskamertje werd in 1900 bestemd v oor de wethouder van Onderwijs; na 1914 is het herhaaldelijk gebruikt voor
aangifte van ondertrouw. In 1939 werd de scheidingsmuur tussen
dit kamertje en de Vierschaar toogvprmig doorbroken en werden
de ruimten aldus bij elkaa r getrokken. Bij de restauratie werd
de muur weder gedicht. Het Officierskamertje wordt nu gebruikt
door de secretaresse van de burgemeester, terwijl de Vierschaar
Commissiekamer is geworden.

In 1923 werd een pomp aangebracht ten behoeve van de brand-

Leiding in het Stadhuis; in 1939 werden de vloeren van de zolderverdieping door de "Kunstbescherming" van een isolerende bedekking tegen brand voorzien, met het oog op het naderende
oorlogsgevaar.
De ga<1verlichling werd in 1917 op de bel-étage door electrisch
licht vervangen; het jaar daarop werd de eerste verdieping daarvan voorzien.
Eerst twintig jaar later werden de kolen-, gas-, en electrische
kachels vervangen door een centrale verwarming, die bij de restauratie werd aangevuld met een warme-lucht-installatie.

DE EERSTE VERDIEPING
Concierge of Bodewoning. Hier woonde sedert de verbouwing
van 1693-1695 de concierge weder op zijn oude plaats boven
het Voorhuis.
Ondanks groeiend gebrek aan kantoorruimte moest hij eerst
in 1920 zijn woonkamer aan de Westzijde, grenzend aan het
bovenste trapbordes, als kamer voor de secretaris afstaan. Hiervoor werd de deur in de gang van de woning gedicht .en verplaatst
naast de "voordeur" van de concierge op het trapbordes.
In 1927 werden van de woning nog een tweetal slaapkamers
aan de Oostzijde afgenomen, die na samentrekking aan de zijde
van de oude gang van een glazen wand werd voorzien, waardoor
de woning van de concierge van Noord naar Zuid oorspronk.elijk
in twee gelijke helften verdeeld was. Hier kwam nu de typistenkamer. In 1940 werden na een verbouwinkje de voorkamertjes,
waarvan dat in de Zuid-Oosthoek eens Gijzelkamer geweest zal
zijn (in 1896 was daar nog een privaat), betrokken door de
afdeling Onderwijs, Personeelszaken en Pensioenen. Thans moest
de concierge het Stadhuis verlaten. Bijna vijf eeuwen had hij
hier gewoond. De gang en het oude keukentje achter de Secretariskamer was alles wat nog aan de 1 7de-eeuwse woning herinnerde.
Een trap tussen keukentje en voorkamer leidde naar de afgeschoten smalle zolder van de concierge. In het trapportaal
daarvan was een bedstede. De rest van de Voorzolder werd voor
het nieuw-archief gebruikt. In 1939 werden door de "Kunstbescherming" alle schotten weggebroken, met het oog op brand
tengevolge van oorlogshandelingen.

u8
Architect Van der St.e ur ·sloopte alle rommelige bouwsels in
de voormalige conciergewoning en schiep één grote ruimte,
voorzien van (grotendeels vernieuwde) gothische moer- en kinderbalken met karbelen en muurstijlen. Door elf kruiskozijnen met
glas-in-lood vensters valt nu een feestelijk licht op de ambtenaren
van de afdeling Algemene Zaken (zie blz. 59).
Tegenover de trap (boven de Bodekamer) deed architect Schut
in 1694 de Tbet1aurier<1kamer optrekken. Een forse eiken vierledige
kastenwand met sluitijzer over een stel deuren werd aan de gehele
Zuidzijde ingebouwd. De heer B. H. van de W erve weet nog,
dat daar in 1880 de bureaux van de Burgerlijke Stand en Bevolking waren. Uit het Gemeenteverslag van dat jaar blijkt, dat de~e
bureaux juist in genoemd jaar van het Bovenste Plein w aren
overgebracht. Het vertrek wordt dan de voormalige Weet1kamer
genoemd. Aangezien deze laatste kamer in de tijd van De Lange
van Wijngaerden, omstreeks 1814, op het Bovenste Plein was,
moet deze oude instelling in de eerste helft van de 19de eeuw naar
deze oorspronkelijke Thesaurierskamer verplaatst zijn . In 1852
is zij verdwenen. .
·Nadat Burgelijke Stand en Bevolking in 1900 naar het Benedenplein. waren verhuisd, werd de Thesaurierskamer in 1903
Leeskamer voor d e raadsleden, later ,:vè~d hij betrokken door de
gemeenteredacteur, tevens secretar is van de v erschillende gemeentelijke commissies.
Bij de restauratie werd de antieke kastenwand na logen en
in-de-was-zetten opgesteld in de Bodekamer daaronder. De
"Thesaurie", ook wel Tresorie, dient thans tot toilet v oor de
eerste verdieping.

Hel Bo11entJle Plein. Hier schiep architect Schut een ruim plein
met drie vensters aan de Oostzijde, verw armd door een schouw
tegen d e Zuidmuur. Alleen de West- en Noordgevel w aren voorzien van drie . v ertrekken tegen elkaar geplaatst in L..,vorm:
Politiekamer, Secretarie en Weeskamer.
·
In de 1 9de eeuw was het eerste vertrek aan de Westzijde als
Secrelarit1kamèr in gebruik. Schut bouwde hier in 1692 de Politiek amer, w aarom de Politiemeesters tijdelijk de W eeskamer krege:ri
toegewezen. Hieruit blijkt, d a t de Politiekamer op de oude plaats
is gebleven, w a ar hij omstreeks 1619 werd ondergebracht.

Omstreeks 1840 werden de drie muren hiervan met kastenwanden betimmerd.
In 1920 betrok de secretaris de nieuwe kamer in de conciergewoning, waarop de afdeling Onderwijs het vertrek in gebruik
nam. Het vertrek van de secretaris werd Commi,1t1iekamer.
Bij de restauratie werd het weder gedeeltelijk tot Secretari,1kamer bestemd. De kastenwand werd aan twee wanden herplaatst;
de schouw uit de voormalige (oude) Weeskamer met de natuurstenen "krommers", versierd met een gebeeldhouwd "peterselie"blad, werk van Gijselingh, en de thans blank eiken schoorsteenlijst werd op de plaats van de voormalige schouw tegen de Zuidmuur opgesteld, waardoor het interieur aanmerkelijk is verfraaid.
In 1874 ondergingen de "lokalen", die in het Stadhuis voor
het oud-archief bestemd waren, veranderingen; in het jaar daarop
werden zij vergroot.
In 1876 begon men de papierchaos te ordenen, een ordening
die nog niet is voltooid. In 1880 kregen de gemeentearchivaris
en de gemeentebouwmeester gezamenlijk het vertrek ter beschikking, dat toen door het bureau Bevolking werd ontruimd. Vermoedelijk was dit het kamertje tegen de Westgevel, aansluitend
aan de secretarie, waar later de chef van de afdeling Financiën
huisde. Hierin was toen immers de trap naar de zolderverdieping.
Bij de ordening werden op zolder in een dichte kist onder paperassen de mi,1kelk uit 1428, eens een geschenk van Jacoba van
Beyeren aan het Goudse Schuttersgilde voor hun altaar in de
St Janskerk, gevonden. Thans maakt dit in dubbel opzicht vorstelijke stuk deel uit van de verzameling van het museum "Het
Catharina Gasthuis". Bij de vordering van edele metalen voor
de oorlogvoering tegen Spanje in 1673 is het in deze kist verborgen. Eerst vier eeuwen later is het t eruggevonden 1
In 1891 werd het oud-archief overgebracht naar de Gasthuiskapel v an het Catharina Gasthuis aan de Oosthaven.
De oud-custos van het archief, S. H. van der Kraats Sr,
vertelde mij, dat hij in zijn jeugd op de zolder onder hopen roet
en vuil nog allerlei archivalia heeft "opgegraven". Hij werd
daarbij zo vuil, dat hij zich daarna geheel moest verschonen.
Een dergelijke toestand kan men zich nu moeilijk meer indenken.
Daarnaast is thans een moderne keuken, w elke ruimte oorspronkelijk deel moet hebben uitgemaakt van d e Politiekamer.
Dit vertrekje zal in de 18de eeuw ten behoeve van de daar
achterliggende Secretarie van de Politiekamer zijn afgescheiden,
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want in 1771 was het er, blijkens het aantal "gordijnen" reeds.
In onze tijd stond hier de cyclostyle, die in 1927 naar de
Achterzolder verhuisde, waarna de chef van d e afdeling Financiën dit kamertje in gebruik nam. De trap naar de zolder werd
toen hiervan afgescheiden door "omkering".
Door een deur kwam men in het achterste vertrek met vensters
in West- en Noordgevel, dat door Schut als Secretarie werd gebouwd. Een eiken kastenwand bedekte grotendeels de Oostmuur;
de schouw zat in de Westgevel tegen de blinde nis.
Hier was van de 15de tot eind 17de eeuw de (oudále) Weeákamer.
In de Secretarie was in het begin d ezer eeuw de afdeling Algemene Zaken ondergebracht; in 1927 kwam hier de afdeling Financiën. De ladenkast met de kadasterkaarten stond tegen de Zuid'..
muur.
Aan deze Secretarie sloot Schut de (oude) Weeákamer aan met
ramen in Oost- en N oordgevel, voorzien van de fraaie schouw
tegen de blinde nis in de Oostzijgevel, die men thans in de Secretariskamer ziet. Deze Weeskamer werd in 1693 oude en nieuwe
scretarie genoemd.
Hieruit blijkt, dat op deze plaats de beide "kantoren" of Klerkekamerd (sedert de bouw?) hebben gestaan, die in de rekeningen
van dat jaar worden genoemd.
In de eerste helft van de 19de eeuw verhuisde de Weeskamer
naar de voormalige Thesaurie aan het bovenste trapbordes.
In het begin dezer eeuw was in de oude Weeskamer een deel
van de Secretarie, de afdelingen Armwezen, Militaire Zaken,
Arbeids- en Woningwetzaken en het Kadaster ~ndergebracht.
In 1927 verhuisden deze, voorzover zij niet nieuw waren "ingedeeld", naar het Benedenplein en kwam hier uit h et aangrenzende vertrek (de oude Secretarie) de afdeling Algemene zaken.
Het Kadaster verhuisde naar de afdeling Financiën.
Vóór de restauratie was in beide secretarieën een noodtoestand
ontstaan. Men zat met meubelen en mensen tegen elkaar aan.
Gelukkig is aan dit "gedrang" thans een eind gekomen.
Bij de restauratie is langs de achtergevel een "aangename"
zaal ontstaan, voorzien van zes kruisv ensters, waarin de RegiJlratuur op moderne wijze is gehuisvest. Deze zaal is een travee
smaller dan de twee voormalige vertrekken . Daardoor is aan de
Westzijde naast de keuken een Wethouderskamertje gemaakt
kunnen worden.
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Op het Plein werd in 1920 een ruimte met twee glazen wanden
afgescheiden om te voorzien in nieuwe kantoorruimte. Deze kreeg
al spoedig de naam van de Glazen ka<Jl. Hier zat onder meer eens
de controleur van de Gemeentefinanciën.
Door dit bouwsel bleef van het Plein slechts een gang over.
Tussen Glazen kast en Noordmuur was een breder pleinrestant, .
van waaruit men de "Kast" en het toilet en kleerkast in de overliggende muur kon bereiken.
Langs dit deel van de Oostgevel moeten wij vóór de verbouwing
door architect Schut de (oude) Tbe<Jauriekantoren een plaats geven,
waarvan het "voorste kantoor" dan tegen de Zuidmuur aansloot.
Tussen de beide Thesauries was in 1613 een kastenwand.
Vermoedelijk diende het "voorste kantoor" voor de administratie en het vertrek daarachter tot vergaderzaaltje van de
Thesaurier-fabriekmeesters.
Thans is langs de gang, maar nu over de gehele lengte, weder
een Glazen kast gebouwd, die aansluit tegen het achtervertrek van
de Registratuur. Het moderne kantoorvertrek is de Typekamer.
Op de Achterzolder werd, bereikbaar door het reeds genoemde
trapje, in 1928 de binderij gevestigd; de cyclostyle w as daar reeds.
In het leiendak aan de Westzijde was een grote opening gemaakt,
voorzien van ruiten voor licht bij het bindwerk. Dit "raam"
was, gezien vanaf de Markt, een wel zeer storende verminking
van het gebouw. Natuurlijk verdween dit "gat" bij de restauratie.
In 1939 kreeg de binderij een stenen "huisje" met ijzeren branddeur tegen de achtergevel. Thans is op deze plaats een ruime
arcbiefkamer gebouw d, die het lopende archief sedert 1940 bergt.
De dakkapel van 1626, die aan de Oostzijde bij de vernieuwing
van het dak in dat jaar werd aangebracht, benutte architect Van
der Steur als lichtbron voor het nieuwe trappenhuisje naar de
zolderverdieping en de gang daarvan. De gehele voormalige Voorzolder met zijn prachtige eiken kap, voorzien van nieuwe kleine
dakkapellen, en zijn drie ramen in de voorgevel, werd na restauratie tot een ruime gothische fl_aadzaal. Hier hangen tegen de kap
dertien gothische houten wapenschilden met de wapens (naar
t ekeningen van burgemeester James) van de heren van Gouda:
van der Goude; de Chätillon-Blois; Jan van Bea umont; de graven
uit het Hollandse, Henegomvse, Beyer se en Bourgondische Huis;
Maximiliaan van Oostenrijk; Philips de Schone; Karel V; Philips
Il en het Gewest Holland (uit de tijd der Republiek). Verder de

