13.2

wapens van de Souvereine Vorst en de Koningen van het
Koninkrijk der Nederlanden. (zie blz. 6i)
Een korte gang boven het achterhuis met links en rechts kleine
en nuttige vertrekjes komt uit in een archiefruimte tegen de achtergevel. Een ijzeren trapje in het westelijke vertrekje tegen het
archief geeft toegang tot de oude vliering, waar apparaten voor
luchtverversing, enz. zijn geplaatst.

DE INVENTARIS VAN HET STADHUIS IN IJ7I
Uit een inventarislijst kunnen wij ons een voorstelling maken
hoe in die dagen het gebouw was gemeubileerd.
Voor verlichting waren er twee koperen kronen en tien koperen
kandelaars. Twee tinnen stadskannen, die helaas verdwenen zijn,
dienden voor onthaal op wijn bij feestelijke ontvangsten en bijeenkomsten.
Behalve deze voorwerpen waren onder berusting van de concierge 5 . tinnen waterpotten, die bij gebreke van toiletten op de
afdelingen werden gebruikt. Voor de brand van het Leidse stadhuis zag ik in een hoge kast op de Grote Pers nog vele tinnen
waterpotten, die vroeger in de vertrekken werden benut, en
's avonds door de concierge werden opgehaald en geleegd!
Op het Wacht- of Benedenplein stonden twee tafels, drie banken
met en één zonder leuning voor de wachthoudende schutters. Ook
stond er een ladder.
Het Officier<1kamertje bevatte slechts een tafel met 6 stoelen.
In de Vier<1chaar hingen 2 paar linnen gordijnen; het halve
venster in de Noord-Oosthoek werd niet afgedekt voor de zon.
Er stonden slechts 2 tafels. Blijkbaar werden bij het spannen
van de vierschaar stoelen, en een lessenaar voor de secretaris
van schepenen uit andere vertrekken gehaald.
In het Schepenvertrek stond een tafel met een stoel, en éen kist,
waarin een groen tafelkleed lag voor de Vierschaar, terwijl er
ook nog een ouder exemplaar in bewaard werd. Verder 1 snaphaan (pistool) en 2 roestokken, waarvan de bailluw of schout bij
executies er één in de rechterhand hield.
In een hoek stonden twee hellebaarden, ten gebruike van de
hellebaardiers, die de bailluw bij executies flankeerden. Deze
fraaie zwaardvegerswerkstukken zijn thans in het museum "Het
Catharina Gasthuis''.
Op het Bovenplein hing een kaart van de Krimpenerwaard. Een
merkwaardig toeval is, dat daar in 1939 een zelfde kaart werd

opgehangen. Verder stonden er 5 bankjes, blijkbaar voor het op
een onderhoud wachtende publiek.
In de Schepenkamer stonden: een táfel met een groen kleed,
waarop 3 tinnen intkokers met 2 tinnen zandbakjes (voorloper
van het vloeipapier), en 1 hamertje voor de voorzitter; 9 stoelen;
de advocaat- en procureursbank en een lessenaar voor de secretaris van schepenen. De ramen waren bedekt door 3 saaien
gordijnen; aan de wand hingen het grote schilderij "De Onthoofding van de Apostel Jacobus", het eedsformulier in lijst (de tekst
volgt hierachter) en de toerbeurten van Schepenen in lijst.
De Burgemeedlerakamer was rijker gemeubeld. Aan de wanden
de tapisserie. Er stond een boekenkastje, een lessenaar voor de
secretaris van burgemeesteren, een tafel met 4 tinnen inktkokers
en zandbakjes, een ivoren presidentshamer, 3 "garde-feus", en
een zandloper voor het aangeven van de tijd. Onder "garde-feu"
zullen wij hier geen vuurscherrnpje moeten verstaan, maar komfoortje met kooltjes vuur voor het aansteken van de Goudse
pijpen.
Voor de 5 kruisvensters stonden 1 o "chassinetten", vermoedelijk horretjes, en hingen 5 groenlakense glasgordijnen. Maar liefst
31 stoelen boden zitplaats. Hieruit blijkt, dat deze zaal tevens
Vroeddcbapákamer was. Aan de wanden hingen 4 schilderijen: het
gezicht van de IJs~l op de stad (door Chr. Pierson), het oude slot,
• een kaart van de rivier de Lek en het eedsformulier in zwarte
lijst. Drie kleerborstels stonden de heren ter beschikking. Hun
bepoederde pruiken maakten een herhaaldelijk afborstelen van
hun kleren noodzakelijk.
In het voorate Burgemeedteravertrek stonden slechts een kastje en
een ijzeren kist. Het enige raam had groenlaken gordijnen.
Het acbterdle Burgemeedlerd11erlrek, door een deur met de kamer
verbonden, bevatte een tafel met 4 stoelen (voor de 4 burgemeesters) en 2 kisten voor bescheiden. Voor de beide vensters
hingen eveneens "groenlakense" gordijnen. Een geschilderde kaart
op linnen van de 900 roeden om de stad hing met 3 schilderijtjes
aan de wand. Hier werden de stadszaken en petit comité behandeld.
De Tbedaurie, het vertrek aan de overloop· van de trap op de
eerste verdieping, hier Binnen11erlrek genoemd, bevatte een tafel
met 3 stoelen, een loketkast, een kist en 5 "boekhouders" (boekensteunen?). Een geldweegschaal met gewichten diende voor het
wegen van de munten. Deze geelkoperen gewichten, waarin de

overeenkomstige geldswaarde ·en muntsoort is gestempeld, worden
nog in het Museum bewaard.
Op het Bovendle Plein vond men nog de haard tegen de Zuidmuur, waarvoor een haardijzer vermeld wordt. Aan de wand hing
een oude kaart.
In de Politiekamer, waar sedert 1620 kleine zaakjes, die men
nu voor de kanton-en politierechter zou brengen, w erden behandled, bevatte een tafel met groen laken kleed, waarop een tinnen
inkt- en een zandkoker, en een voorzittershamer. Ook hier was
een kleerborstel tegen het haarpoeder, voor de politiemeesters.
Vier stoelen noodden tot zitten; 2 groene saaien gordijnen en een
oud schilderij kleedden het vertrek aan.
Op de Secretarie stonden vele meubelen. Het moet er zeer benauwd zijn geweest l Aan de wand een kapstok voor het personeel,
een ladentafel met loketkast en een hangoortafel. Een vierkante
tafel en 4 stoelen stonden naast de 6 hoge lessenaars, waarvan
1 dubbel was, voorzien van 5 tinnen inktkokers met 4 zandkokers,
met de 3 tabouretjes en 2 lessenaarsbankjes om er aan te kunnen
schrijven. Drie kussens werden gebruikt om "gevoeligheden" te
vermijden. De klerken moesten blijkbaar hun eigen borstel medebrengen] Ook hier weder groene saaien gordijnen voor drie ramen.
D e Wee,1kamer bevatte een tafel met groen laken kleed, waarop
een tinnen inktkoker met zandbakje, 1 kistje v oor papieren,
nog een tafel, 1 1 stoelen, en natuurlijk een kleerborstel.
Opgemerkt dient te worden, dat de vaste kasten niet werden
vermeld. Nergens werden kleden of matten op de vloer ge:vonden.
Deze werd met zand bestrooid, zóals het bij de boeren nog tot
in onze tijd gewoonte is geweest. Voor de Zondag werd dit in
figuren gestrooid.
Hoewel reeds in 1511-1512 door de magistraat een verordening
werd afgekondigd, waarbij het op straffe van een flinke boete,
zowel voor de dienstbode als voor de heer des huizes, verboden
werd op de vloeren van de huizen zand te strooien, omdat de
Goudse grachten en grachtjes daarvan ondiep werden, heeft het
stadsbestuur het tegen deze ingew ortelde gewoonte moeten
afleggen.
Zelf h eeft het zich aan dit "euvel" in eigen huis immers ook
schuldig gemaakt.
Dat inderdaad door de hoeveelheden strooizand " v erzanden"
van de wateren niet denkbeeldig was, blijkt uit het bedrag dat,
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blijkens een mededeling in 1772, alleen voor het Stadhuis in de
tweede helft van de 18de eeuw daaraan jaarlijks werd besteed,
niet minder dan j 18.~ bedroeg. Hiervan moet het "vloeizand"
ten gebruike van de bureaux worden afgetrokken.

In de Schepenkamer hing het gebeJ, waarmede iedere rechtszitting door de president-schepen 10) werd geopend.
Het is in sierlijke krulletters op paneel geschilderd en nog
voorzien van de oorspronkelijke zware eikenhouten lijst. Kort na
de overgang der stad in 1572 moet het vervaardigd zijn. In 1939
werd het historische stuk uit het Museum, waar het sedert 1874
had gehangen, opgevraagd voor het Stadhuis. Hier werd het in
zijn oude vertrek, thans Burgemeesterskamer, weder aangebracht.
Het gebed houdt in het kort het volgende in:
Schepenen erkennen de oppermacht van God en ontlenen aan
Hem hun recht en plicht van oordelen over mensen, zelfs over
leven en dood. Zij vragen hiervoor Zijn genade om waarachtige
gerechtigheid te betrachten. Zij vragen hem hun verstand te verlichten en Zijn hulp te schenken bij hunne besprekingen.
GHEBEDT VOOR SCHEPENEN
0 HEERE GOD, RECHTVAERDIGHE RECHTER votr
wien gheene ongherechlicheyt noch boo<Jheyt mach bedlaen / hoe groot e<J
uwe ghenade over Jen elLenJighen <JonJighen men11che / Jat ghy hem hier
<Jtelt over 't werck uwer handen / uwe oordeelen hem beveelt / ende 11ynen
Jiendl inden handel der gherechticheyt wilt ghebruycken. Heere ghy hebt
ond tot deden hooghen Ampte ghe<JteLt / in uwe vier<1chare beroepen / ende
uwe wellen on<J inde handen ghegeven / om Jaer naer te oorJeelen wat recht
ende biltick id: om Jen Weduwe ende Weeden den Rijcken ende Armen
ende alle men11chen recht te doen:
Ende 't welck het by<Jonder<1le i<J / .ghy hebt ond ghedlelt over het leven
en Jen bloede der mendchen / tol dlraffe der boo<1en / ende be11cherminghe
der vromen/ Waeromme dat wy oock uwe StaJtbouJerd / Dienaerd / ende
Rechter<J gbenaemt worden. Nu o lieve Heere ende ghenaJigbe Vader
overmit11 dal wy dede uwe <Jaacken niet bedienen noch uylvoeren moegben
donder uwe gbenade /
Soo bidden wy u, Jat ghy ond uwen Heylighen Geedl donderlinghe deer
ryckelycken wilt mede Jeylen / Jat wy Jit uwe ampt in alder waerbey t /
trouwicheyt / verdtandicbeyt ende bedcheydenbeyt moghen doen. Gheeft
Jat wy u alleen voor oogben hebben / ende vander Gberechticbeyl ende

waerheyt niet af te wijcken ter rechter noch ter t1lincker bant. Gbeeft, dal
wy uwe Wetten onghet1chenl houden; uwe oordeelen recht uyl"oeren / ende
aLlen men<1chen doen wal de Gherechticheyt ey<1<1chet. Wilt lol dien eynde
on<1 "er<1tant "erlichlen on<1e Haerlen reyn houden / ende aLle on<1e raal<1laghen a/<100 beleyden / dal <1y mogben <1lrecken tot uw<1 naam<1 eere / ende
lol atichtinge on<1e<1 naa<1len<1 / door fe<1um Chri<1lum on<1en Heere. A..lf.fEN.

HET SCHAVOT (NA I8óo HET BALCON)
Het oudste ons bekende schavot was van hout opgetrokken tegen
de Oostgevel van het Stadhuis. Door een deurtje, vermeld in 1625,
in een deel van een venster in de Vierschaar of Middelkamer kon
men het betreden. In 1536 werd dit venster in zijn oude . vorm
teruggebracht, zodat men daar doorheen moest kruipen om op de
executieplaats te komen. Wegens bouwvalligheid werd het schavot omtrent 1558 gesloopt. In het jaar daarop iverd tegen de
achtergevel van het Stadhuis een nieuw gebouwd, dat gedragen
werd door Corinthische zuilen van natuursteen.
Het werd van steen gebouwd "voor een eeuwich geduren, naer
die proporcie". Reeds in 1660 was het gereed, hetgeen blijkt uit ·
de verordening van dat jaar, dat de hoenderverkopers met hun
schoongemaakte vogels op marktdagen achter het Stadhuis onder
het schavot moesten staan.
In 16i 6 werd het schavot ook ingericht voor het ophangen ·
van misdadigers. Hun lijken werderi naar het Galgeveld vervoerd
en aan de galg daar gehangen. Het "eeuwich gedueren" van het
schavot duurde korter dan een eeuw, want in 1645 werd het
wegens bouwvalligheid, ongetwijfeld door onvoldoende fundatie,
afgebroken en door een roodgeverfd houten "lichter" bouwsel
vervangen.
In de tijd van Van Abbesteech, een Goudse kroniekschrijver
uit het einde van de 17de eeuw, lagen gebeeldhouwde fragmenten
van het voormalige schavot nog hier en daar verspreid 1
Gelukkig werd het weinig fraaie houten bouwsel in 1697 vervangen door de voorname natuurstenen Toscaanse galerij voorzien van bakstenen kruisgewelfjes, waarvan de vlakke bovenzijde
tot de eigenlijke executieplaats diende.
Het is twijfelachtig of architect Schut de ontwerper was, omdat
de tekeningen hiervoor door Jan Gijselingh werden "overgegeven''. Gijselingh zal dus niet alleen de steenhouwer van het
natuurstenen schavot geweest zijn, maar tevens de architect.
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Nu kwamen hieronder niet meer de poeliers, maar de korenkopers te staan. Het was nu I(orenbeurJ geworden.
De Goudse ·schilder, glasschilder en "dichter" Christoffel Pierson rijmde hier onder meer op:
(de Aanbouw spreekt)
,,Benéen verJlrekt mijn kap voor graanbeurJ van der Gouw,
En boven 'l JchouloneeL van <1lraf na berouw".
Of dit berouw er altijd geweest zal zijn, mag betwijfeld worden.
In elk geval: het rijmde 1
Aan het einde van de 18de eeuw verhuisde de korenbeurs
naar het nog bestaande sierlijke zuilengalerijtje langs de gracht
van· de Hoge Gouwe, nabij de Peperstraat.
De afneembare zware houten balie op het schavot moet daar
in 1832 zijn aangebracht. Thans is hij vervangen door een ijl
vasf hek, versierd met eenvoudig smeedwerk.
In 1868 werd besloten de Boterhal onder het Stadhuis te vergroten door de ruimte onder het "bale on" .-- de nieuwe naam van
het schavot .-- er bij te trekken. Daarop werden de 6 boogdoorgangen gedicht door "verplaatsbare" schoften, van boven voorzien van ruitvormige ruitjes. Hierdoor ging de prachtige doorkijk
tussen de togen verloren en werd de aanbouw een "kist". De
"verplaatsbare" schotten zullen gediend hebben om alle verzet
tegen dit plan te ondervangen. Zij werden echter nooit weggenomen. Eerst de restauratie in onze tijd "verplaatste" de schotten
naar de sloperij.
Links eri rechts in de ;,vrije" penantjes van de achtergevel naast
het schavot werd in de veertiger jaren van de vorige eeuw de
muur nisvormig uitgehakt, en werd hierin (aan iedere zijde dus)
een primitief urinoir gemaakt. Vermoedelijk werden indertijd
de hoeken zo dikwijls benut, dat men deze inrichtingen daar heeft
moeten maken. In onze tijd waren deze reeds half toegemetseld
en door een ijzeren hekje onbereikbaar gemaakt.
Tot de restauratie was voor de marktbezoekers een urinoir
in de W estgevel, waartoe een deur ter hoogte van de middenkelder
toegang gaf; thans bevindt zich een nieuw terzelfder hoogte aan
de Oostgevel.
Bij de restauratie zijn de met IJselsteen beklede nissen in de
achtergevel gedicht.
In onze tijd werd de ruimte onder het balcon eerst nog v errijkt
met een transformaforenhuisje, dat de Gemeente ten behoeve van

de restauratie, omdat geen andere oplossing te vinden is, in de
prachtige Waag heeft doen onderbrengen, waar het opnieuw een
storend obstakel is.
Het laatste doodvonnis op het schavot vond onder grote "belangstelling" plaats op 9 Juni 1860 door ophanging van een dief
en moordenaar.
.
.
.
In 1897 werd voor de komst der beide koninginnen Emma en
Wilhelmina een raam van de raadzaal uitgebroken en vervangen
door twee op~nslaande glazen deuren.
Van die tijd af is het "balcon" een tribune geworden voor
Gemeentebestuur en genodigden bij feesten en plechtigheden aan
die zijde van de Markt, en het "schoutoneel" is nu beneden.

DE KAAK.
Op dit rechthoekig uitgekraagde natuurstenen bouwsel (blijkens
de tekening door Roghman in 1646 nog gesteund door een muurschalk) in de blinde raamnis van de Oostgevel vlak bij de voorgevel, slechts omgeven door een zeer weinig het schouwspel
storend ijzeren hekje, werden hoofdzakelijk vrouwen "te pronk"
gezet. Bijvoorbeeld zij, die zich aan schelden te buiten waren
gegaan.
In 1455 werd een vrij zware steen, gevat in ijzerwerk, vervaar.d igd, die deze vrouwen dan om de hals moesten torsen. In latere
tijd hing dit strafinstrument buiten boven de kaak. In 1841 was
. het .echter reeds weggenomen, naar Kluitman ons in zijn werkje
mededeelt. Thans is deze steen in het Museum.
Vrouwen, die in 1489 tegen het verbod van de Gerechte hun
mannen "gefytailgeerd" hadden, kwamen. zelfs drie dagen achterelkaar op de kaak te staan. Hun overtreding bestond uit het
brengen van voedsel naar hun mannen en zoons, die in plaatsen
in de buurt gelegerd waren.
Ook het zich zonder toestemming van de eigenaar of "bruiker"
bevinden in de tuinen van Gouwenaars rondom de stad, werd in
die tijd gestraft met te pronkstelling op de kaak. Het deed er niet
toe of deze overtreders man of vrouw, jong of oud waren. Beneden
de 15 à 1 6 jaar (men wist zijn leeftijd zelf dikwijls niet precies)
werden deze "alleen maar" gegeseld. In 151 6 toen het spelen
en de "boeverijen" op het Stadhuis te erg werden, werden de
boefjes ook op de kaak tentoongesteld. Ook vrouwen van buiten,
die in de stad op bedelen betrapt werden, wachtte sedert 151.2
een uur verblijf op de kaak, waarna zij uit de stad werden geleid.
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In 1532 werd de Goudse bontmaakster Rijke van Hamburch
onder meer op drie marktdagen (Donderdag) op de kaak gezet,
omdat zij zich "ketters" had geuit.

DE LUIFEL
Uit het aanbrengen van leien op de luifel aan de Westzijde
van het Raadhuis in 1485, weten wij, dat deze naar buiten afhelde.
Diende deze voor verkoop van inwendige delen van slachtdieren,
zoals hart, lever, nieren, enz.?
Voor de tweede grote verbouwing in 1683 werd hij weggenomen. Op de stuntelige prent van het Stadhuis door Lepelaar
in het werk van Walvis komt hij dan ook niet meer ~oor.
Bij de laatste restauratie is de luifel weder in een oude, maar
andere vorm, en door het hogere straatniveau naar binnen hellend,
aangebracht op de plaats waar een rode baksteenstrook tussen
de natuursteen dit nog duidelijk aangaf.
)

DE POl!:fP
Op de tekening door Roghman uit 1646 zien wij aan de Oostgevel een natuurstenen monumentale waterpomp, bekroond door
een natuurstenen leeuw. Een zeer nuttig instrument voor de marktkooplui op marktdagen. Thans zit ter plaatse in de muur alleen
nog de fraaie 17de-eeuwse geornamenteerde bronzen uitmonding
(dierenbek) en kraagplaat (gezicht met open mond). Jammer, dat
deze thans een dood sieraad is l

HET BORDES
Door het aanbrengen van een gelijkvloerse kelderverdieping,
de parterre, waren treden noodzakelijk om in de eigenlijke stadhuisruimte, de bel-étage te komen.
Blijkens gevonden bouwsporen zal dit oorspronkelijk een stenen
trap geweest zijn, die loodrecht midden op de voorgevel stond.
Toch was ook deze trap reeds in 1450 geflankeerd door twee
natuurstenen pilaren met leeuwen, die geheel in kleuren beschilderd waren. Met het vele verguldsel van torenornamenten en
sieraden van de voorgevel moet dit een rijk effect gemaakt hebben.
Deze pilaren zullen wel rond en met een ornament v ersierd gew eest zijn , z oals wij dit nog bij dergelijke pilaren uit die tijd
kennen.
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In 1480 heeft men het bordes verbouwd, zo dat het in hoofdvorm gelijk was aan het tegenwoordige. De overhuiving van het
bordes was er echter niet. Wel werd toen een houten luifel boven
de hoofddeur gemaakt, maar deze hing, zoals alle luifels, met
ijzeren haken aan de voorgevel en was dus niet constructief in
het bordes opgenomen. Het werd voorzien van trappen met een
borstwering (bal_ie), waarirl op de begane grond blijkbaar de twee_
oude pilaren met leeuwen werden opgenomen, aangezien slechts
twee leeuwen van de vier door mr Goessens werden gepolychromeerd. Wel kregen alle vier beschilderde koperen vaantjes in
hun klauwen met de wapens van Gouda en Holland (en van
Maria van Bourgondië en Keizer Maximiliaan, die immers kort
te voren gehuwd waren).
Onder het bordes werd in 1497 een eiken toegangsdeur gemaakt
voor de ruimte eronder; tevens werden toen pilaren en leeuwen
opnieuw onder handen genomen. Mogelijk werden zij toen beschilderd met het wapen van Philips de Schone, die in dat jaar de stad
bezocht.
Nadat de eerste grote verbouwing voor de Vleeshal gereed
was gekomen, werden van 15 23-1527 ook reparaties en vernieuwingen aan het bordes uitgevoerd. Vier nieuwe pilaren en leeuwen,
die door de Goudse beeld- en steenhouwer Cornelis Willemsz.
Cuer waren gemaakt, werden op de balie geplaatst en geheel
gepolychromeerd. Uit een rekeningpost van vijftien jaar later
weten wij, dat de leeuwen zwaar verguld en blauw bes_c hilderd
waren. In datzelfde jaar waren de leeuwen "vermaakt". De enige
verklaring is, dat twee leeuwen toen voorzien zijn van de wapens
van Karel V, de toenmalige landsheer, en zijn gemalin .
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In 160 2 besloot men het oude bordes te vervangen; daarenboven:
de gothische vormen daarvan werden niet meer gewaardeerd.
De Goudse beeld- en steenhouwer Gregorius Cool maakte eerst
een klein ontwerp in hout, en vervaardigde daarna tekeningen,
vermoedelijk van de or.r:i.amenten op ware grootte, die op de
stadhuiszolder aaneensluitend werden uitgelegd. Hiernaar werd
in 1603 door hem en twee gezellen (de zonen van Jan Symonsz.)
in een houten loods nabij het Stadhuis op de Markt het beelden steenhouwerswerk uitgevoerd. Een weggemetselde natuursteen, die bij de laatste restauratie van onder het bordes is te
voorschijn gekomen, draagt het opschrift 1603 en de initialen
F D S en M D W. Wie zich met dit zware visitekaartje hebben

willen vereeuwigen is vooralsnog een raadsel. Het zouden de
metselaars geweest kunnen zijn.
Een nieuw bordes schiep Cool eigenlijk niet: in hoofdvorm is
het zeer sterk verwant aan het voorgaande. De ornamenten
waren wel zijn eigen schepping: de karyatiden met kussens op
het hoofd, de prachtige balusters, de met harnassementen versierde vierkante zuilen met hun Corinthische kapitelen en schilddragende leeuwen, de leeuwenmaskers op de _voetstukken van de
zuilen en op de sluitsteen van de doorgangstoog onder het bordes.
De buitenleeuwen kregen het wapen van Gouda, de binnenleeuwen dat van Holland.
Van een overdekking van het bordes was geen sprake. Het
woord "voorbailge" heeft bij kunsthistorici associaties opgewekt
met "baldakijn". Ongetwijfeld moet het als "voorbalye" (hekwerk) gelezen worden. Op de tekening door Roghman uit 1646
is dan ook geen spoor van een afdekking van het bordes te bekennen.
Bij bijzondere gelegenheden werden over deze balie tapijten
gehangen. Zo in 1648 bij de afkondiging van de Vrede van Munster en in 1674 bij de Tweede Vrede van Westminster.
In 1647 besloot het stadsbestuur ook nu weer een verdek of
luifel boven het bordes van de balie aan te brengen.
Het is begrijpelijk, dat de magistraat bij plechtigheden en publicaties enigszins beschut wilde staan. De rook van vreugdevuren
was al erg genoeg 1 Daarenboven was een bescherming van de
hoofdingang tegen inregenen noodzakelijk, omdat de deur overdag
openstond. Uit de tekening van Roghman blijkt, dat de eigenlijke
deuropening door inmetseling zeer was verkleind, zodat een slechts
vrij kleine deur toegang gaf tot het Benedenplein. De oorspronkelijke grote gothische deur was dus reeds verwijderd.
Eerst in 1695 is de forse overhuiving aangebracht, die organisch met het bordes is verbonden.
De architect Schut kwam op .28 Mei van dat jaar kijken " naar
"de aanleg vant veranderen vant bordes". Hij is de ontwerper
van deze "delicate" verandering.
Twee jaar daarvoor waren de beide "pilaren" (lees pilasters)
"met tropheeën van wapenen" (lees harnassementen) reeds door
Jan Gijselingh Jr. vervaardigd, die op hun voetstukken met
leeuwenmaskers links en rechts van .de hoofdingang tegen de voorgevel eerst in 1695 werden aangebracht om de natuurstenen rond-
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bogen te steunen, die het houten gewelfje dragen. De beide
pilaren op de balie werden daarvoor met consoles verhoogd,
waardoor de beide leeuwen daarop hoger kwamen te staan, dan
Cool ooit bedoeld had.
Bij vergelijking van deze pilasters met de oorspronkelijke pilaren ziet men het verschil van de tijd in de uitvoering. Het fond
van de minder "vlotte" harnassementen, die copieën zijn van de
daartegenoverliggende zijden van de pilaren, is veel "vlakker";
de tijd van de leeuwenmaskers was voorbij.
Het merkwaardige· was, dat in 1695 de verf van de balie werd
"afgebeten". Men wenste in de geboortejaren van de 18de eeuw
geen gepolychromeerde beeldhouwwerken meer aan gevels. Alleen
wapenschilden maakten hierop een uitzondering.
De lieve jeugd liet zich in die dagen ook niet onbetuigd en
kon van het fraaie beeldwerk niet afblijven, dat wonder boven
wonder in Gouda toch nog bewonderd, en daarom niet verwijderd
·werd, al was het "ouderwets".
In 1698 kwam een verordening, waarbij het beschadigen van
het bordes strafbaar werd gesteld. Merkwaardig, dat ook kort
na de restauratie van het bordes in onze tijd dit door de jeugd
enige malen werd beschadigd l
In de Franse tijd, in 1806, werd het wapen van Holland op
het schild van de Westelijke binnenleeuw vervangen door het
gekroonde wapen van de toenmalige koning van Holland, Lodewijk Napoleon. Bij mijn weten is ons Stadhuis het enige gebouw
in Nederland, dat deze historische herinnering nog bewaart.
Onder het bordes in twee cachotten werden vóór 1900 onder
meer dronken lieden van de Goudse Kermis ter ontnuchtering
opgeborgen. De cachotten zijn bij de laatste restauratie gesloopt.
Tevens werd de ruimte voor "morgue" gebruikt, daar drenkelingen er op een baar werden neergelegd.
Bij de laatste restauratie is het bordes gedemonteerd en thans
eindelijk goed-gefundeerd opnieuw opgesteld. Een houten noodbrug, loodrecht op de gevel, . gaf tijdens deze werkzaamheden
toegang tot het Stadhuis. De door jeugd en tijd beschadigde
onderdelen zijn zorgvuldig gerestaureerd.
Het is een wonder geweest, dat in 1877 de toenmalige stadsbouwmeester en de architect J. Gosschalk, wiens ontwer p werd
goedgekeurd, hun zin niet hebben gekregen. Waarschijnlijk hebben
de grote kosten en de "slechte financiële toestand" van het Rijk,
dat behalve voor de voorgevel geen subsidies verleende, het
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Gemeentebestuur er van afgeschrikt een meuw bordes te. doen
maken.
Het ontwerp laat ons een saai bordes zien in "fraaie" Frans-.
gothische stijl, zonder overhuiving, aanpassend aan de "harde"
restauratie van de voorgevel. Alleen leeuwen konden genade
in hun ogen vinden. Gelukkig bleef het oude bordes behouden,
maar in 1883 werd wel het vlakke . deurtje onder het bordes
vervangen door een neo-gothiek met briefpanelen, een zeer slechte
oplossing in deze Renaissance-aanbouw.
Was dit plan uitgevoerd, · dan had .het Stadhuis een van zijn
fraaiste partijen verspeeld. De kraalschrootjes van het gewelfje
in de overhuiving waren al erg genoeg. Thans zijn zij door een
eiken betimmering met in het hart een gebeeldhouwde gepolychromeerde rozet met het Goudse wapen vervangen. Bij .de laatste
restauratie is weer een vlak deurtje aangebracht. Zeer juist gezien
was echter in 1883, dat men het rondom het Stadhuis lopende
trottoir vóór het bordes verlaagde, omdat dit laatste . te diep in
de bestrating verzonken was.

DE FOORGEVEL
Aan de voorgevel is in hoofdvorm sedert zijn bouw ongeveer
niets veranderd. Alleen de detaillering van de ornamenten moet
anders geweest zijn. Wij weten dit niet alleen uit rekeningen
en de tekening door Roghman uit 1646, ma ar vooral uit de foto,
die vóór de restauratie, omstreeks 1865 gemaakt is (blz. 149).
Wij zien op deze foto op het restant van de drie, toen nog
gedeeltelijk originele, pinakels, een bladornament, dat aan alle
bij d e restauratie vernieuwde ontbreekt. Ook de "zware" overgang van de spitsen van de hangtorentjes en toren in de smakeloze
neo-gothieke windvanen met smeedwerk bestond niet. Bij de
laatste was via een kraagj.e en appeltje een ranke overgang in
een vrije, zware spil, die op de hangtorentjes onder een eenvoudig
ovaal smeedwerk een diep-ingesneden zespuntige vergulde ster
als windwijzer droeg. De toren had eerst op de uiterste punt
van de spits een kraagje, waarop de spil via een ovaal smeedwerkje in de windwijzer "uitvloeide". Thans zijn de houterige
windwijzers als h et ware "op" de spitsen geplant.
Blijkens de duimen in de vier bovenste nissen, die twee aan
twee de uitkraging van de toren flankeren, stonden daar eens
beelden. In 1882 verdw enen de duimen.

Wij weten uit een rekening van 1497 alleen, dat de beelden
van Karel de Stoute en zijn gemalin door de beeldhouwers Frans
en Clement (Joostensz.) hersteld en door de mr schilder (Claes)
Goessens opnieuw gepolychromeerd werden.
De beide andere nissen moelen de beelden van Philips de Goede
en zijn gemalin hebben bevat, onder wiens bestuur als graaf van
Holland het Stadhuis werd gebouwd. Door hiaten in de rekeningserie kan dit daaruit niet meer worden aangetoond.
Tot het plaatsen van beelden in de vier nissen van de raampenanten op de eerste verdieping is men blijkbaar nooit gekomen.
Ofschoon er één ding is, waaruit men zou opmaken dat het toch
wèl 't geval is geweest. Op de tekening van 1646 staat in de derde
nis, gerekend van de Westgevel, een beeld van een vrouw. Het
is mogelijk, dat de tekenaar zich in de nishoogte vergist heeft,
maar het lijkt mij zeer goed mogelijk, dat de duimen op die plaats
reeds voor dat de oude foto genomen werd, spoorloos waren
verwijderd.
Boven de hoofdingang voor het middennisje van de gothische
boogvulling stond op een console het gepolychromeerde beeldje
van Onze Lieve Vrouwe, die een vergulde kroon droeg. Ter
bescherming (tegen de jeugd?) werd hiervoor in 1497 een traliewerk aangebracht en in 1543 een eiken luifeltje (dakje) er boven
tegen de weersinvloeden. Hierboven hing een lantaarn met hoornen "glazen", die zowel beeld als bordes bij avond verlichtte.
De hoofddeur. werd in 1488 van een kijkluikje voorzien, beschermd door traliewerk, om te kunnen zien, wie binnengelaten
wenste te worden. Geen overbodige veiligheidsmaatregel in die
onrustige tijden l
Op de gebogen "latei" boven de hoofddeur stond in de oudste
tijden reeds een opschrift, dat in 1497 ook opnieuw verguld werd.
Vermoedelijk is het dezelfde spreuk, die er thans in neo-gothische
letters en in het Latijn nog op staat:
Leen ook het oor aan de andere partij l (,,Audite et alteram
. partem").
Een vermaning voor schepenen vooral, maar ook voor het
stadsbestuur. Jammer dat "het gewone volk" deze waarheid blijkbaar moest ontgaan 1
Omstreeks 151 o werd blijkens een verordening aan de voorgevel aan een ketting een ring aangebracht, waarin· de Gouwe-

naars hun hondjes konden "passen" of zij niet te groot waren.
Tevens diende deze als bondenmaatring voor het Gerecht.
Deze verordening was uitgevaardigd, omdat vele schapen door
grote honden waren doodgebeten. Door een hondenmaat (waren
er toen nog geen hazewinden bij de "gewone" man?) vast te
leggen, trachtte men dit euvel te ondervangen. Of dit voorschrift
geholpen heeft, komt mij twijfelachtig voor; ten hoogste werd
het "vetmesten" der "lievelingen" voorkomen.
De toren wordt geflankeerd door twee reeds genoemde achthoekige hangtorentjes, iedere zijde voorzien van twee blinde
nissen boven elkaar met gothische driepas, steunend op een gothische d~aagsteen. Op de foto van 1865 blijkt onder de beschadigde
kraagsteen van het oostelijke hangtorentje een 17de-eeuwse
console te zijn aangebracht. Bij de tweede grote verbouwing aan
het eind van die eeuw zal deze versterking nodig gebleken zijn.
Bij de laatste restauratie bleek, ondanks de "grondige" restauratie
van 1880-1882, de vrees voor afscheuren van dit torentje weder
niet denkbeeldig te zijn. Er werden daarop voorzieningen getroffen. Vóór de laatste restauratie kon men nog via de zolderverdieping in deze hangtorentjes komen.
Tussen ieder hangtorentje en de toren is de gevel bekroond
met drie trappen, die aan hun buitenzijde versierd zijn met overhoeks-geplaatste uitgroeiende pinakels.
Op de oude foto ziet men, dat voor 1880 van de onderstukken
van de zes pinakels er nog slechts drie gothisch waren. De andere
drie hebben aan de bovenzijde een laat-17de-eeuws boogjesornament, i.p.v. de driepas. De eigenlijke pinakel blijkt bij alle
zes te zijn vervangen door een stompe obelisk, waarop een bal,
versierd met vijf smeedijzeren gegolfde drietanden; één bovenop
en vier aan de zijden. Ongetwijfeld hebben wij hier met een laat
16de-eeuwse reparatie te doen. Bij de restauratie in 1880 zijn zij
vervangen door de tegenwoordige pinakels.
De toren staat als een wasknijper (men vergeve mij dit huishoudelijke beeld) op en over de top van de voorgevel, en wel zo,
dat de poot aan de binnenzijde dikker is, dan die aan de voorzijde.
Zowel aan de voor- als binnenzijde verjongt de toren zich naar
beneden. Aan de voorzijde wordt de ontlastingsboog onder het
balkon opgevangen door twee gebeeldhouwde consoles, gesteund
door twee muurschalken, die hun einde vinden op de zolderinghoogte van de eerste verdieping.

Vóór de restauratie van 1880 vertoonde het "hek" op de omloop van de toren de stijl van het begin van de 17de eeuw. Op de
hoeken stonden vier slanke obelisken, bekroond door ballen met
metalen punt. Op het midden van de balie tussen ieder paar
obelisken rustte een bal. De sierlijke slanke gelede ronde staafvormige ornamenten op de acht driehoekige kraagstukken om de
spits waren reeds aanwezig. Deze versieringen behoren tot de
ornamenten van de toren, die in de 15de eeuw verguld waren.
Sporen van ornament vlak onder de oostelijke geveltrap tegen
de toren zijn bij de restauratie van 1880- 1882 genegeerd.
Op de tekening van 1646 ziet men, dat het oostelijke kruisvenster naast het bordes grotendeels was dichtgemetseld met
behoud van het natuurstenen kruis. Slechts kleine openingen
in de voormalige beneden- en bovenlichten lieten enig licht door.
Over het dichtmetselen van de bovenlichten van de beide grote
natuurstenen kozijnen en het plaatsen van beelden in nissen op
de uitgekraagde latei boven het nieuwe houten kruiskozijn daaronder in 1695 spraken wij reeds. In de 18de eeuw werden op de
hoeken van de voorgevel van het Stadhuis ter verlichting van de
treden van het bordes twee decoratieve vierhoekige lantarens 11)
aangebracht, die jammer genoeg bij de gothisering van de voorgevel als niet in de stijl passend werden weggenomen.

In 1832 had de laatste verminking van de voorgevel plaats.
Toen werden de 6 kruiskozijnen op eerste en zolderverdieping
uitgebroken en de natuurstenen nis~ullingen weggehakt en in de
ontstane onharmonische grote openingen n.b. neo-gothieke houten
vensters aangebracht; ook de kruisen uit de kozijnen, die het
bordes flankeren, w erden er uit gezaagd, en van ramen met
een roedenverdeling voorzien. Omstreeks 1865 kwamen daar
zelfs buitenjalouzieën met hun kappen bij. De concierge schafte
zich op de eerste verdieping binnenjalouzieën aan. Hiermede was
de verburgerlijking van het voornaamste huis der stad voltooid l
De anti-makassers ontbraken slechts l

DE RESTAURATIE VAN DE VOORGEVEL
In 1876 verkeerde de voorgevel in zeer slechte staat; een
steiger werd er voor . gezet en gevaar opleverende gedeelten werden weggenomen. Daarop werd door de Gemeente subsidie voor
restauratie bij het Rijk aangevraagd. De Minister va n Binnenlandse Zaken en Jhr Victor de Stuers kwamen daarom het Stad-

'I:"

l ·. ·
l l!

'Ç

Jî ~,1

1

--;:q,s

Voorge11el 11an het Sladhuid 11óór de re,1/auralie
naar een folo in het Sledelijk Jlfu,1eum
,,Het Catharina· Gadlhui/'.

11an

I

87 4,

150
huis zien. De minister keurde het ontwerp van de voorgevel door
J. Gosschalk te Amsterdam in het jaar daarop goed. Dit ontwerp
wijkt in onderdelen, zoals boogvullingen van de vensternissen en
hoofddeuren, af van de uiteindelijke uitvoering.
In het zelfde jaar werd de oostelijke arkel (of hang)toren
aanbesteed, maar, aangezien de kosten de raming overschreden,
werd het werk niet gegund; in het jaar daarop moest hij gesloopt
worden. In 1878 werd daarenboven de gevraagde subsidie door
de Staten G eneraal niet toegestaan! In het volgende jaar werd de ,
aangekochte 66 m 3 natuursteen daarom voorlopig onder afdakken
op de Markt aan de Oostzijde opgeslagen.
Maar in het jaar 1880 waren de steenhouwers in de loodsen
op de Markt bezig om de natuursteen voor de beide torentjes
en de toren te behakken. Als architect trad toen L. C. Hezemans
te 's-Hertogenbosch op; de supervisie had de bekende architect
Cuypers. Het dagelijks toezicht op het werk had de gemeentebouwmeester (oude naam voor de directeur van Gemeente-Werken) L. Burgersdijk; opzichter was J. van Gent.
In 1882 was de restauratie van de voorgevel voltooid. In het
jaar daarop werden "gothische" eiken voordeuren "in antieke
stijl" aangebracht, voorzien van briefpanelen, bovenin van glasin-lood paneeltjes, beschermd door smeedwerk, en een gothische
naald. Deze bewerkte deuren zijn bij de laatste restauratie vervangen door nieuwe van blank-eiken, die vlak zijn aan de binnenzijde, maar met hun regelwerk naar de buitenzijde zijn gewend.
De totale kosten van de restauratie van de voorgevel bleken
in 1884 ruim/ 38.429.- te hebben bedragen; de Rijkssubsidie
bedroeg f 36.125.-, de Gemeente droeg zelf f 1700.- bij.

DE ACHTER- EN ZIJGEVELS
In 1883 had men de verf van achter- en zijgevels reeds verwijderd als inleiding tot de restauratie daarvan. Maar in 1884
moest deze worden uitgesteld "wegens de minder gunstige omstandigheden van ' s . Rijks financiën" l Gelukkig maar, dat dit belangrijke werk eerst in onze dagen door architect Van der Steur
kon worden uitgevoerd. In de 80-er jaren betekende restaura tie
een vrijwel totaal vernieuwen in de "oor spronkelijke" staat van
een bouwwerk, en dan nog op een wijze, die dodelijk werkte,
zowel voor het toegepaste materiaal, als voor het totale aspect
van een gebouw. De oude wijze van steenhouwen, van behande-

ling van het materiaal, ,,kende" men niet meer. Eerst in onze
eeuw heeft men dit door het streven en de publicaties van Dr Jan
Kalf .veder geleerd. Van deze harde en "ongevoelige" oude
restauratiemethode is de voorgevel van ons Stadhuis nog een
schreeuwend voorbeeld. Moge de noodzakelijke "verzachtende"
behandeling van de natuursteen van de voorgevel "wegens de
minder gunstige omstandigheden van 's Rijks financiën" (ook) in
onze dagen niet zeventig jaar worden uitgesteld.
In 1 885 werden de achter- en zijgevels gevoegd en met een
portland-cementsaus bestreken om de bloot-gekomen baksteenvullingen in de vensternissen weg te werken. Een behandeling
die in 1899 en 1922 herhaald werd. In een Gemeenteverslag
wordt gezegd: ,,tot verkrijging van een gelijke tint op de muur. vlakken"!
Het Gemeentebestuur had thans de smaak van restaureren te
pakken. In de jaren 1886-1888 werd dan ook het interieur van
het Stadhuis onderhanden genomen; een restauratie die nu niet
bepaald een succes genoemd kan worden, zoals hiervoor reeds
is uiteengezet.
In 1882 werden aan de vensters van Raadzaal en Burgemeesterskamer van buiten jalouzie.ën aangebracht, die eerst bij
de laatste restauratie zijn verdwenen. Alle vensters zijn nu weder
van kruiskozijnen met luiken in de stadskleuren voorzien, waardoor een levendig aspect is verkregen.
Op de beide zijgevels waren bij herstel van het dak in 1626 twee
fraaie natuurstenen dakkapellen in "Vlaamse" -renaissance stijl
aangebracht, bekroond door een obelisk. De reeds in 1700 verdwenen obelisken zijn thans weder aangebracht, waardoor het
verticale accent wordt versterkt. De dakkapel op de Oostgevel
kreeg in onze tijd een hijsbalk door het ovaal met wapen van
Gouda. De balk is thans gelukkig verwijderd, maar het ovaal
is blanco gebleven.
In· 17 48 werd de dakkapel op de Westgevel geheel vernieuwd,
en dit is nu het merkwaardige: geheel in de stijl van de oude,
zoals uit de prent van het Stadhuis in het werk van Walvis blijkt.
Hier draagt het ovaal nog steeds het wapenschild van Gouda;
er onder staat het jaartal ·van vernieuwing, 1748.
Het Stadhuis heeft vroeger nooit een uurwerk bezeten, noch
binnen, noch aan de buitenzijde. In het Stadhuis behielp men
zich met een zandloper. Eerst aan het eind der vorige eeuw werd
de antieke staande klok aangekocht. Daarna werd een stoeltjes-

klok verworven voor de Burgemeesterskamer. Thans is een vergulde zonneklok aangebracht in de kleine schouw van de Trouwzaal.
In 1552 werd op de voorgevel een "zonneteken" aangebracht
- de St Janstoren was immers in dat jaar uitgebrand en het
uurwerk verdwenen! - , maar in 1613 werd deze zonnewijzer
vervangen door een geheel nieuw ,,compas" van natuursteen op
de hoek van Oost- en Zuidgevel, het aardige "ornament", dat
wij nu nog kennen. ·
Voor het aanbrengen daarvan in 1552 moest een steiger worden gezet. Blijkbaar vond men dit fnveilig met .het oog op inklimming, want gedurende twee nachten werd toen in het Stadhuis
gewaakt.

DE STADHUISKLOIC
Steeds is het Stadhuis van een luidklok voorzien geweest.
Voor de grote processie werd hij driemaal geluid. Bij het .derde
gelui moest ieder gilde op zijn plaats in de stoet opgesteld staan.
In 1552 verving hij met zijn gelui de stadsklokken, toen de St Janskerk en -toren v
_ erbrand waren. In 1586 leverde Huych Claesz.
Trapberg een klok.
De tegenwoordige Stadhuisklok, genaamd "Gabriël", uit 1509,
heeft niet reeds sedert dat jaar in de Stadhuistoren gehangen. fo
de stadsrekeningen van die tijd wordt hij dan ook niet als aankoop
genoemd. De bij de brand van de kerk in 1552 gespaarde klok
Gabriël is hij ook niet, want deze werd kort daarop stukgeslagen
en versmolten. Onder de Duitse bezetting werd onze klokke
Gabriël uit de . toren gehaald, maar na de bevrijding kwam hij
onbeschadigd op zijn oude plaats terug.
Een post in de bijlagen van de stadsrekening vermeld de reiskosten van burgemeester Jacob van der Dussen, gemaakt voor
een bespreking van het "different" over de geleverde klok met
Sr Gijsbert van der Ende, koopman te Ams_terdam .
. Eerst bij de tweede verbouwing en wel. in 1693 moet Gouda
dus deze door Pieter W aghevens te Mechelen gegoten klok verworven hebben. · Een klok, _d ie behalve jaartal, gietersn~am en
fraai ornament de volgende zegewens draagt:
Gabriël ed mijne name
ll1yn gheluyl Jij Gooe bequame · (weLge11alLig)
AL Joe 11err(e) aLJ men mij hore(n) JaL,
Wilt Goo bewàre(n) overal

DE BODETEKENS
Reeds in de 15de ee~w (1461) waren er vier stadsboden. In
1510 maakte Leendert, de goudsmid, een bosse (de oude naam
voor bodeteken) voor de bode; zeven jaar later werden de bossen
van de twee gezworen boden .vermaakt.
Het merkwaardige is, dat deze vier bodetekens nog heden in
het museum "Het Catharina Gasthuis" worden bewaard. (Zie
titelblad.) Hun vorm en ornament is geheel gothisch. Deze zware
verguld koperen ronde insignes met binnen de forse geprqfileerde
omlijsting het wapenschild van Gouda (n.b. 6 sterren) in kleuren
(zonder de latere doornenkrans) hebben aan de achterzijde nog
de drie ogen, waarinede zij aan het opperkleed werden vastgenaaid. ·
In het gepubliceerde "Regentendagboek" worden dan ook in
1776 de vier stadsboden vermeld, ,,hebbende hun bossen óp de
borst".
Het is mij c:mbegrijpelijk, hoe de samenstellers van de Museumcatalogus van 1885 deze bossen voor draagtekens van de , ,stadsschalmeispele~s" hebben kunnen aanzien l
De (enige) bode van het Stadhuis in onze dagen draagt een
18de-eeuws zilveren insigne met het wapen en schildhouders,
dat bevestigd is op een in franje uitlopend lint van gouddraad.

SCHRIFTELIJKE PUBLICATIES
Deze werden in oude tijden aan de hoofddeuren van de St Jan,
kapellen en stadspoorten gehecht, o.a. in 1517 voor een loterij
te Brugge. Bijzondere belangrijke publicaties geschiedden mondeling vanaf het stadhuisbordes en vanaf de . pree)cstoel. Bij die
van het bordes werden de Gouwenaars door klokgelui naar het
Stadhuis geroepen.
In 1819 was een stedelijk publicatiebord áan de voorgevel van
de Gasthuis.kapel bevestigd. Ook aan de beide zijgevels van het
Stadhuis, dicht bij het bordes, zaten deze kastjes. Na de restauratie van de voorgevel in 1882 werden zij zelfs door twee neogothieke vervangen.
Thans zijn deze ontsierende dozen door twee platte halfronde
bronzen glaslijsten vervangen, die onder de luifel rustig en droog
kunnen worden bestudeerd.

AUTHENTIEKE BESCHRIJVING VAN DE VIER
DESSUS-DE-PORTE OP HET BOVENPLEIN

Bo1Jen ingang Trouwzaal: ,,Een man bekleet met een leeuwenhuyt in de rechter handt een vierkant met het teecken van Mercurius, in de linckerhandt een tack van een Amaranth of Fluweele
blom, met dit opschrift "Sic floret decoro decus" door de eere
bloyt de achtbaerheyt. Beteeckeningh. De leeuwenhuyt beteeckent dapperheyt en sterckheyt des gemoets. Het vierkant
met het teeken Mercurii bediet de vastigheyt en stantvastigheyt
die een achtbaer man betaemt. D' Amaranth is een bloeme die
altijt bloeyt, vergeleken bij de achtbaerheyt."
Daar naa<1l: ,,Een man in 't Romeyns gekleet, m de rechterhandt een olijftack, in de linckerarm een hoorn van overvloet met
de Fasci Consulares of de Burgemeestersroeden om de bijl gebonden, in de handt een letterrol met dit opschrift Fasces et
securis Reip. Goud:; in 't verschiet een Tempel. Beteeckeningh.
D' olijftack is een teecken van vrede, die een werckinge is van
de Eendracht, uytgebeeld door de bondel pijlen; d'Overvloet sal
selden gebreecken waer d'Eendracht met liefde, als een goddelijke
en heylige saecke (uytgebeeld door den tempel) vereenicht sijnde,
gestadich wert onderhouden."
Bo1Jen ingang Burgemeedler.1kamer. ,,Een sittende vrouwe, in de
rechterhandt een scepter, in de slinkerhandt (op de boesem) een
vlamme viers ~ op den voorgront leggen boecken, goude kroon,
k eten en paerlen etc. Uitlegginghe. De scepter is een teecken van
gebieden, wetgevingen om de werelt te bestieren. De vlamme
viers beteeckent dat het gemoet des rechters altijt ten Hemel moet
sijn gekeert en niet door giften of beloften van goud, rijckdommen
etc. van 't recht werden afgetrocken, maer stantvastich als een
pylaer elck een recht en gelijck doet. In 't verschiet een portael
van ee~ Tempel, waarin het heelt van Themis, godinne der gerechtigheyt.''
Daar naa<1l: ,,Een man in de rechterhandt houdende een roede
door een slange omslingert, in de linckerhandt een 's menschenhart, waerin een beeldeken gesneden dat de waerheyt vertoont,
vastelijck op het selve siende; voor sijn voeten leggen opene

wetboecken onder de lincker arm een adelaer. Befeeckeningh.
De roede beteeckent de heerschappije des rechters, de slange
daerom geslingert de voorsichtigheyt die in den · rechter vereyscht wordt; 't hart met het beeldeken de waerheyt en de
wefboecken bedieden dat een rechter behoort vroom te sijn en
nimmermeer door eenige saecken sijne oogen van de heylige wetten, noch vande beschouwinge der reyne waerheyt af te wenden,
maer na de maniere van den Adelaer met een scherp gesicht tot
in 't hart vande waerheyt doordringe."

LIJST VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Het oud-archief van Gouda (w.o. Kamerboeken, stadsrekeningen, enz.).
De Rechtsbronnen van Gouda.
Het oud-archief der St Janskerk.
Gemeenteverslagen.
Bijdragen van de Oudheidkundige Kring "Die Goude".
De stad Gouda in haar oorsprong en ontwikkeling door Dr. L. A.
Kesper. (Bull. Kon. Ned. Oudheidk. Bond, Juni 1910).
Beschrijvingen der Stad Gouda door I. Walvis, Mr. C. J. de
Lange van Wijngaerden, Ds. J. N. Scheltema en M. H.
Kluitman.
Een Regentendagboek uit de 18e eeuw (van Willem Frederiksz.
van der Hoeve), ten dele gepubliceerd en van aantekeningen
voorzien ;door Dr Mr J. Smit (Goudsche Courant, 17 Sept.
19.32 - 29 Augs. 19.36).
De bouwrekening van het Goudse Stadhuis van 1460 door
G. J. J. Pot. (Bull. Kon. Ned. Oudheidk. Bond, Oct. 1960),
enz.

1) Koning- en Keizerstraat zullen door Dirck, heer van der
Goude, genoemd zijn naar de Rooms-Koning Willem II, graaf
(1247-1256) van Holland, met wiens vader hij in nauwe betrekking had gestaan.
2)
Dit hoekterrein is thans weder gedeeltelijk onbebouwd.
Mogelijk liggen hier ten dele de spoorlijn en de bebouwing van
de Spoorwegstraat (Oostzijde) op. De Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek verklaarde zich aan schrijver
dezes verleden jaar bereid, mits met financiële steun, dit
11-1 2de-eeuwse Gouda op te graven 1
3) In de kerker van het Steen zuchtte in het jaar 1570 gedurende drie weken de .31-jarige "ketter" Faes Dircksz., een
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stoelendraaier uit de ,, Vergulde Kist" in de Lange Groenendaal.
Door zijn vuurdood na pijniging droeg hij zijn steen bij aan de
fundering van de Hervorming en uiteindelijk aan de i:echten
van de Mens.
·
In een donker hol zuchtte hier ook in 162 3 de Jezuitenpater
Barlutius· (Petrus Maillart), die echter werd vrijgelaten. De
kerker heette daarna "Patersgat".
4 ) Tot 1463 deed hij dit, zodat enige twijfel moet ontstaan
of de oorzaak (alleen) in verzakking gezocht moet w orden.
6 ) In 1497 w erd in de Voorhal een bank op houten consoles
in en langs de muur aangebracht om daar een zitplaats te hebben.
6 ) Michiel
Cornelisz. Vlacq geeft ons zijn pessimistische
kijk op mensen door zijn lijfspreuk, ,,Niemant sonder Vlacq".
7) Het Metselaarsgildehuis, verkeerdelijk Steenhomversgildehuis genoemd, zal mede daar om kort na 1527 gedateerd moeten
worden. In de 17de eeuw had dit gilde zijn "proefkamer" op de
bovenste verdieping in het koor van de voormalige Pauluskapel
van het klooster der Collatiebroeders achter de St Janskerk.
Hier werden door mij bij de afbraak (vernielde) gildeproeven
in gehakte en geslepen baksteen gevonden. Enige bewerkte bakstenen zijn door mij toen naar het Museum overgebracht.
8) Het achterste Burgemeestersvertrek stond door een deur
bij de vensters in verbinding met de vml. Burgemeesterskamer.
9) De schouwboezem in hêt .Burgemeestersvertrek was in 1694
versierd met een wit marmeren beeld van Pallas Athene, vervaardigd door Jan Gijselingh. Het is spoorloos verdwenen.
10) Reeds in 1336 worden de 7 schepenen vermeld. Oorspronkelijk waren er 2 burgemeesters, maar in 1476 werd dit getal vergroot tot 4.
11) Op een aquarel van de Markt in het midden van de 19de
eeuw door de Goudse bakker"schilder G. J. V erspuy, ziet men
de smeedijzeren armen met vierkante beugel voor de beide
lantaarns, die er toen niet inzaten. In 1896 (n.b. na de restauratie) waren op de hoeken weinig fraaie ronde gaslichtlantaarns
aanwezig; later zijn deze gelukkig weggenomen .

