HOE HET GROEIDE.
Mr Dr K. F. 0. JAMES
De titel van dit opstel zou ook die kunnen zijn van een ander
boek,. n.l. van de niet lang geleden verschenen mémoires van
Mevrouw Top N adf "Zoo was het ongeveer". Het is ook de
beschrijving ener vrij lange episode geworden en het heeft tevens
met mémoires gemeen, dat het wat egocentrisch is.
Bespreken wij de voorgeschiedenis en de geschiedenis van
de nu voltooide restauratie van het Goudse Stadhuis, dan moeten
wij, als in bedoeld boekje, voor de terbeschikking gestelde
paginae grepen doen uit die voorgeschiedenis, kenmerkende,
enigszins anecdotische grepen uit een boeiend en lang; maar bij
streven naar volledigheid eentonig wordend verhaal.
Eentonig, maar kenmerkend voor de geschiedenis zijn in de
eerste plaats de steeds weer in de stukken gevonden en later
zo vaak door onszelf gehoorde woorden "het is een moeilijk
geval, dat Goudse Stadhuis" en "de moeilijke financiële omstandigheden van Rijk en Gemeente".
Moeilijk en moeizaam, duur en langzaam, dat is het "Leitmotiv" van de v oorgeschiedenis ·en van d e restauratie zelf. Het
gebouw was tot de draad toe versleten, en het heeft doen slijten
hen, die aan het gebouw hun krachten hebben gegeven, maar ....
dat alles is nu voorbij.
Het werk is voltooid, de vlaggen gaan nu in top, de bazuinen
kunnen nu worden gestoken. D~ vergane glorie is weer herleefd.
De smaad is uitgewist, dat het oudste stadhuis van Nederland,
het enige gothische ten Noorden van de grote rivieren, het enige
vrijstaande stadhuis uit die tijd in den lande, aan verminking
en verwaarlozing was prijs gegeven.
Waar zullen wij de draad van de geschiedenis opnemen 1
Wij kiezen een missive van de Commissie van bijstand in het
beheer d er Gemeentewerken van 26 Februari ·1917, mede-ondertekend door haar voorzitter, burgemeester Martens.
Beschre ven wordt daarin, hoe in 1884 de restauratie .van de
voorgevel "tot een goed einde was gebracht" (o sancta simplicitas l) en hoe in 1883 de andere gev els van hun in het einde
der 17de eeuw aangebrachte verflaag waren ontdaan, hoe toen
(omtrent 1883) de restauratie dier in genoemde eeuw verminkte

gevels op "de hoge kosten in de tegenwoordig minder gunstige
omstandigheden van 's Rijks financiën" was afgestuit en hoe
men zich toen maar beperkt had tot e_n ige noodzakelijke reparaties
aan de ramen en muren, de laatste met een dunne cementlaag
bedekkend.
Maar nu, in 1917, had de gemeente-bouwmeester een restauratieplan opgesteld .- begroot op f 84.000,-- .- dat in Den
Haag niet slecht ontvangen was, zodat de Raad een beginsel:.
uitspraak zou kunnen doen en reeds in 1917-1918 met de restauratie een aanvang ~ou kunnen worden gemaakt.
De Gemeenteraad deed de gevraagde uitspraak, wat voorzichtig gesteld overigens, maar .... er gebeurde niets.
De genoemde commissie kwam er een half jaar later .- onder
voorzitterschap van burgemeester Mijs _, nog eens op terug,
wees ook op het feit, dat de raadzaal te klein werd (de Raad
moet toen 19 leden geteld hebben), zodat ook een inwendige verbouwing noodzakelijk was. Maar .... er gebeurde niets.
Eerst in 1926 wordt een nieuwe poging gewaagd. Burgemeester
.en Wethouders vragen de Rijkscommissie voor Monumentenzorg
een restauratieplan te ontwerpen. Maar ... . er gebeurde niets.
In 1937 komt de zaak weer aan de orde bij de behandeling
van de gemeente-begrotirig. Elf leden van de Raad nodigen
het College uit de restauratie op korte termijn te bevorderen .
.De eerste ondertekenaar is de heer Jac. P. Dessing, die niet
zal nalaten ook in de volgende jaren op dit aambeeld te blijven
hameren. Ere aan hem en ook aan het raadslid de heer H. Maas_k ant, die eveneens telkens van belangstelling blijk gaf.
Het dossier wordt uitvoeriger, want men probeert nu het
Werkfonds 1934 voor dit werk te interesseren en van de bestaande grote werkloosheid profijt te trekken. Maar er gebeurt
wederom in praktijk niets. -Andere werken hier ter stede worden
urgenter geacht en bovendien noemde de toenmalige directeur van
het Rijksbureau voor de Monumentenzorg de _restauratie van
de zij- en achtergevels "nog steeds een zeer moeilijk probleem in
verband met de gewijzigde indeling van het gebouw in de 17de
eeuw, toen de boogvensters zijn uitgebroken".
Dan_vinden wij in het dossier 1939 als volgend nummer een
vrij uitvoerig schrijven van de sinds twee maanden nieuw benoemde burgemeester, die ook weer eens de zaak opneemt,
waaraan zijn voorgangers hebben getild.
Is het wonder, dat de nieuwe functionaris, per soonlijk zeer
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geïnteresseerd in de beeldende kunsten, en het stadhuis in zijn
verwaarloosde staat bekijkend met een kritische en nog niet
door gewoonte afgesleten opmerkzaamheid, volgaarne de bestaande, maar toch niet in daden omgezette · belangstelling bij
het gemeentebestuur en de burgerij aangrijpt? Er is een wissel:.
werking tussen deze activiteit en die van de Raad. Uit deze
vergadering komt een voorstel om een eerste f 750.~ ter beschikking te stellen voor de aanloopkosten van het maken van
een restauratieplan, en de Raad aanvaardt dit.
Er komt nu wat beweging in de zaak, want wel vindt ook de
voorzitter van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
bij een · bezoek aan Gouda een restauratie van het Stadhuis zulk
een puzzle, dat men nauwelijks zou weten, hoe het aan te pakken, ma~r vah gemeentewege wordt toch maar een architect
aangezocht, t.w. lr A. van der Steur b.i., te Rotterdam, en het
Rijksbureau kan zich gelukkig met deze keuze verenigen.
Wanneer de opdracht, n.l. · het maken van een voorlopig plan,
een ontwerp-bestek en een begroting, officiëel aan lr van der
Steur wordt gegeven, is het inmiddels Maart 1941 geworden;
de burgemeester zit in Scheveningen en de loco-burgemeester,
Mr de Witt Wijnen, moet er al aan denken plaats te maken
voor een heerschap van "de nieuwe orde".
Het doet prettig aan ~ waarom het te verhelen? ~ om te
zien, dat deze man slechts eenmaal in het dossier voorkómt
en wel wanneer hij een half jaar na zijn ambtsaanvaarding informeert, zulks naar aanleiding van een bericht in een Duitse
krant, of er ooit plannen gemaakt zijn voor een restauratie 1
Dan, in Mei 1945, is de weg weer vrij om verder te gaan
op de ingeslagen ·weg. Wel was er tussen de afgezette burgemeester en de architect in de latere jaren der bezetting contact
geweest en waren schets-ontwerpen bezien, maar nu kan men
dan ook officiëel verder werken, zij het, dat het eerst moeizaam
gaat door gebrek aan communicatiemiddelen, de onmogelijkheid
om lichtdrukken te maken door gebrek aan stroom, enz.
lr van der Steur h~d inderdaad in de oorlogsjaren niet stil
gezeten, integendeel, maar ook hij had ervaren, dat het "een moeilijk geval" was. Aan de orde kwam dadelijk de vraag: welk doel
stelt men zich voor ogen? Tot welke tijd wil men terug? Tot de
oorsprong van 1450? of tot ± 1515 toen de Vleeshal (thans tot
Burgerhal gepromoveerd) werd verhoogd en d~ vloerhoogten niet
.meer gingen kloppen met de hoge boogvensters? Of tot rond 1693,
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toen "de gothiek" in de bewuste gevels in de ban werd gedaan
en de discrepantie ontstond tussen die gevels en de toen goeddeels
ongewijzigd gebleven voorgevel?
Neen, dit laatste kwam volgens de architect en de burgemeester niet in aanmerking. Dan zou de restauratie tot reparatie
beperkt gebleven en de verminking voor goed bevestigd zijn.
Ongedaan móest in alle geval gemaakt worden het weghakken
der traceringen, het volstoppen van de spitsbogen met baksteen,
en het - waarschijnlijk nog later - aanbrengen van naargeestige en karakterloze raamkozijnen (met in de 2oste eeuw
jalouzieën) e.d.
Het is niet te ontkennen, dat de voorkeur aanvankelijk uitging naar ietwat rijk geornamenteerde gevels, misschien ook
geïnspireerd door het wat jongere en meer Vlaamse Middelburgse stadhuis. Maar later, ook door het contact met het Rijksbureau voor de Monumentenzorg - toenmalig directeur Dr J.
Kalf - werden de plannen wat minder romantisch en werd, zij
het door ons met leedwezen, ingezien, dat men niet kon teruggaan tot de oudste vorm en zich meer moest aansluiten bij het
vermoedelijke 16de-eeuwse, dan bij het vermoedelijke 16de-eeuwse
aspect. Een grote moeilijkheid bleef natuurlijk het verkrijgen
van een bevredigend compromis tussen de ondanks alles nog
zichtbare hoofdlijnen van het oude exterieur (de hoge, later
goeddeels opgevulde boogramen) en de niet ongedaan te maken
bestaande vloerhoogten. Aan oude afbeeldingen had men niet
veel steun; voor zover aanwezig toonden zij of alleen de voorgevel of tevens., zeer in perspectief gezien, iets, maar weinig
van de zijgevels en nog minder van de achtergevel. Slechts de
tekening in het Rijksprentenkabinet van R. Roghman uit 1646
liet net zien, dat de achtergevel getrapt was geweest, iets dat
ook met goede wil nog aan de omtrent 1693 in een tuitgevel
gewijzigde top viel af te lezen (zie blz. 116).
Dat was ook zulk een punt. Moest de trapgevel hersteld
worden? Ja, zeiden architect en burgemeester. Dat vereist het
rhythme van het gebouw; dat vereist de consequentie van het
terugbrengen in 15de- of vroeg-16de-eeuwse trant der gevels.
Tenslotte kon uit enige variant-tekeningen van lr van der
Steur een keuze worden gemaakt en deze was - en petit comité - betrekkelijk spoedig gedaan. Het is in grote trekken
deze variant, dit ontwerp, gekenmerkt door het behoud der
hoge nissen, door de horizontale plinten en door de oµihoog-
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gebrachte gootlijst, waaraan Burgemeester en Wethouders en
daarna de Gemeenteraad hun sanctie hechtten. Heden zien wij
haar gerealiseerd, zij het met enkele afwijkingen, zoals de toevoeging. van dakkapellen en wijziging van de schoorstenen.
Nu moest hierop de goedkeuring worden gekregen van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, want wij leefden
onder de vigµeur van het zegenrijke besluit van de Opperbevel- .
hebber dd. 21 Mei 1940, krachtens hetwelk niets aan een monument mocht geschieden zonder goedkeuring van deze Rijkscomm1ss1e.
Er volgde nu opnieuw uitvoerig overleg met het Rijksbureau
~ waarvan inmiddels de leiding aan Jhr Dr E. 0. M. van
Nispen tot Sevenaer was overgegaan ~ en met de Rijkscommissie.
De misschien meest beslissende bespreking vond in het Stadhuis zelve plaats. Warme pleidooien werden gehouden, maar
ook de kritiek liet zich gelden. De theorie inzake het behoudend
restaureren werd in haar algemeenheid natuurlijk door allen
beleden, maar toch was er begrip ook voor de wens om aan dit
bijkans enige Nederlandse stadhuis uit de 15de eeuw, waarvan
door de vrije ligging op het waaiervormige Marktplein ook de
zij- en achtergevels zo belangrijk waren, het aspect te hergeven,
dat nog in de voorgevel was bewaard.
De vraag trapgevel of tuitgevel aan de achterzijde, welke
tijdens de oorlog bij het Rijksbureau geen moeilijkheden had
opgeleverd, kwam dit keer in het bijzonder op het tapijt. Dankbaar zij hier herdacht de leiding en de warme belangstelling
van de voorzitter der commissie uit die jaren, de rijksbouwmeester Ir G. C . Bremer.
In de eerstvolgende zitting der "grote" commissie, gehouden
in Valkenburg (L.), viel de beslissing. Het ontwerp werd goedgekeurd onder datum van 25 April 1947. De eerste grote stap
· was gedaan. Het "moeilijk geval" was opgelost.
Maar nu de realisering ervan.
En dat in een tijd, de na-oorlogse jaren, waarin w el veel m
het verarmde Nederland mogelijk leek, dat in het rijke land van
weleer voor onmogelijk gehouden was, maar ook in ·een tijd,
waarin tientallen, zo niet honderden monumenten na de verwoestingen en de verwaarlozing tijdens de bezetting om restauratie schreeuwden, en de beg,;oting van Monumentenzorg angstig
krap was.
Het Stadhuis zelve was ons echter tot bondgenoot.
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Het inmiddels door de Dienst van Gemeentewerken ingestelde
technische onderzoek wees toch uit, dat uitstel wel eens afstel
zou kunnen betekenen.
Wij vinden in het verslag van een bespreking van 5 Januari
1946 de bevonden toestand aldus samengevat: De vloerbalken
rusten niet meer in de muren. De muren . zelf zijn geplooid en
achteruit gezakt. Maar erger nog is de toestand der fundering.
Het gebouw staat op een houten roosterwerk (dus niet, gelijk
het romantische verhaal wilde, op koehuiden) en dit verkeert
in zeer slechte staat. Het bouwwerk verkeert daardoor in een
labiel evenwicht; het staat als het ware op drijfzand. Het verzakkingsproces, waarvan wij de snelheid nie~ kennen, gaat door,
maar de verzakking gaat onregelmatig, dan hier dan daar wat
meer.
Conclusie: alvorens tot restauratie van de gevels over te
gaan, zal men het gebouw eerst . goed op · zijn benen dienen te
zetten.
Zo was het relaas van de architecten Van der Steur en zijn
collega Ir W. A. C. Herman de Groot c.i.
Het antwoord kon niet anders zijn dan: Wanneer technische
voorzieningen getroffen moeten worden niet alleen om de restauratie verantwoord te doen zijn, maar zelfs om het gebouw
enkel maar te behouden, dan kan daarvoor, hoe kostbaar en
hinderlijk zij ook zijn, niet teruggedeinsd worden. Voor elk ander
gebouw in Gouda dan het Stadhuis zou een restauratiewerk van
een dergelijke omvang met het oog op de zorgvolle toestand der
gemeentefinanciën ondenkbaar zijn. Maar, al geeft de gemeentebegroting een tekort aan van ruimf 1.600.000,_:_., Gouda kan niet
zonder zijn Stadhuis, het merkteken van zijn stadsbeeld.
Dat was het standpunt der gemeente. Hoe zou dat van het
Rijk en van de Provincie zijn, wanneer men om subsidie kwam
aankloppen?
V óórdien moest uiteraard, behalve het restauratieplan in de
meer beperkte, boven besproken zin, ook een plan v oor een
nieuwe fundering worden overgelegd. Nu bleek in het bijzonder,
welk een gelukkige omstandigheid het was, dat onze architect
Van der Steur geassociëerd was met de bekwame civiel-ingenieur Herman de Groot. De technisch zeer moeilijke opgave,
zo werd ten slotte bevonden, zou tot een gelukkig einde kunnen
worden gebracht door het indrukken van een groot aantal betonpalen in de grond binnen en rondom het gebouw, op de koppen
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waarvan dan een raamwerk van betonbalken zou worden aangebracht, welke de muren en de kolommen in de gewelven _, los
gesneden van hun oude fundering_, zouden dragen.
Natuurlijk zal men bij Rijksbureau, Rijkscommissie en Ministerie dit Goudse geval met gemengde gevoelens naar zich toe
hebben zien komen. Zeker, het betrof het (na de oorlog) oudste
stadhuis van het land, maar aan de andere kant: wat een kosten,
wat een langdurend karwei, welk een druk op de schrale budgets
voor rijks- en provinciale monument,enzorg.
Eén ding hadden wij echter mede: wij waren tijdig klaar met
de plannen, dank zij het voorbereidende .werk in vooroorlogse
en oorlogse dagen. Moest er enerzijds snel gewerkt worden,
wilde men ongelukken voorkomen, anderzijds was dit ook mogelijk. En gelukkig waren in deze tijd v erschillende andere grote
restauratiewerken, welke sindsdien de aandacht en grote sommen hebben opgeëist, nog niet aan de orde gesteld.
·Dit alles heeft het blijkbaar mogelijk gemaakt, dat op het
D~partement de middelen "\Verden gevonden om het reddingswerk aan te pakken. In October 1946 werd een eerste voorschot
toegezegd op het later op 65% bepaalde rijkssubsidie in de
kosten van het funderingswerk. De Provincie bleef nu ook niet
achter; een subsidie ad 15% werd in December 1946 door de
Staten gevoteerd.
·
Het funderingswerk werd nu spoedig aanbesteed en het werd
aan de firma P. Bokhoven gegund. Eind Maart 1947 werd een
aanvang met het werk gemaakt.
Dat de toestand van muren en vloeren slecht was, het was
bekend, maar in deze dagen wist men toch niet, hoe slecht zij
waren. Daarom oordeelden de architecten het toelaatbaar, dat
het Stadhuis in gebruik bleef. Spoedig moest overigens een
ezelsbrug naar de voorgevel worden gebouwd, toen het gehele
bordes met leeuwen, baldakijn en al afgebroken werd.
De eerste paal werd met mannenkracht in de grond geduwd
op 16 September 1947. Het Stadhuis trilde merkbaar, misschien
ook van emotie, omdat de tweede fase was ingezet: het herstel
was begonnen. D ë muren mochten voorlopig verminkt blijven,
de ramen en jalouzieën een horreur, maar de grondslag voor
nieuwe schoonheid w erd nu gelegd. Nieuwe sterke en diepreikende wortels zouden een latere schone bloei in het zonlicht
mogelijk maken.
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Onder de talloze foto's, welke onder en van het werk ZIJil
gemaakt, ook en vooral van het funderingswerk, mis ik er helaas
een van de ploeg mannen, die de lier draaiden en de kabels spanden,
welke de holle betonpalen langzaam maar zeker, ondanks onvermoed puin in de grond, ondanks houten obstakels, ondanks alles,
de grond in persten. Ik heb ze leren waarderen, deze heiersploeg
en haar voorman, stoere kerels en, goed voor hun vak, waardige
uitvoerders van knappe architecten en ervaren palenfabrikanten.
Op 20 Augustus 1948 zat de laatste paal er in en 5 maanden
daarna kon het gehele funderingswerk opgeleverd worden. De
firma P. Bokhoven had een goed werk geleverd. De landelijke,
provinciale en gemeentelijke bureaux van financiën konden tevens
constateren, · dat enige tonnen in de grond waren gegaan.
De derde phase stond nu voor de deur: de restauratie van de
gevels. Wij waren genaderd tot het punt, van waar af in vroegere
tijden men dacht te kunnen beginnen.
De financiële · omstandigheden, vooral bij Monumentenzorg,
waren er intussen niet beter op geworden. Geen wonder, dat
de Minister, welke inmiddels goed gevonden had om bij het
funderingswerk te doen aansluiten de restauratie van de gevels
tot de onderplint, thans maande tot een zeer geleidelijke voortgang bij de verdere gevelrestauratie en tot een verdeling van het
werk over een groter aantal jaren dan aanvankelijk was voorzien.
Nu het grote gevaar van verdere onregelmatige verzakkingen
met alle gevolgen, welke dit had kunnen medebrengen, was
bezworen, moest, zo redeneerde men, het herwinnen van schoonheid hier minder urgent geacht worden dan reddingswerk elders
in den lande.
Maar ziet, het onderzoek ten behoeve van de restauratie der
gevels, bracht nieuwe narigheid aan het licht. De balken waren
nog meer verrot en de muren nog meer vergaan dan eerst vermoed werd. Zo . erg bleek de · toestand nu te zijn, dat men niet
stukje voor stukje in een vrij lange reeks van jaren tot vernieuwing zou kunnen overgaan. Integendeel, het mes moest er
snel, diep· en grondig in. Bovendien werd het nu raadzaam geacht het Stadhuis ten spoedigste te ontruimen. Het gemeentebestuur en zijn ambtenaren zaten reeds lang, zo bleek het nu,
in een uiterst wankele positie.
Ja, al is men sinds jaar en dag gewend te werken met grondeloze begrotingstekorten en met gaten in de gemeente-rekeningen,
al spreekt men druk mee over het feit, dat de gemeentebesturen
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geen vaste grond meer onder de voeten hebben, het is toch nog
heel wat anders, wanneer men krijgt te horen, dat men letterlijk
op een "goede dag" wel eens met het gehele gebouw in elkaar
kan ploffen.
Dus moest het parool wel zijn: er uit en zo gauw mogelijk
ergens anders er in, want het gemeentelijke apparaat moet
blijven draaien.
Het is hier niet de plaats om er over uit te weiden, hoe dit
probleem in een stikvolle stad is opgelost. Het is opgelost, omdat het opgelost moest worden. Voor drie jaren werd een tijdelijk
onderdak aan de Oosthaven 31 gevonden.
De tweede, niet veel minder urgente opdracht was om met
toestemming en steun van Den Haag een snelle restauratie te
kunnen doorvoeren.
Er was bovendien nog een factor in het spel gekomen, welke
tot restauratie in enen over de gehele linie noopte, n .l. die van
een noodzakelijke wijziging in de inwendige indeling.
De tijden veranderen en wij met hen.
Toen in 1395 besloten _werd een n_ieuw stadhuis te bouwen
. in plaats van het oude aan de Gouwe ging het eigenlijk om nog
iets meer: het ging om "een halle, wanthuus, raethuus ende
vleischhuus".
Welnu, in 1950 hadden wij geen behoefte meer aan een
abattoir in huis en de lakenindustrie stelt ook geen eisen meer,
maar daarentegen is de anderhalve stadsklerk van de Bourgondische tijd uitgedeid tot een secretarie van 5o man, en de gemeenteraad, die nu 25 en binnenkort 27 man telt, puilde met
zijn voorzitter, secretaris, stenographen, ambtenaren en publiek
uit de raadzaal, welke reeds - wij vermeldden het in de aanvang
- in 1 91 7 te klein werd geacht.
Het was duidelijk, dat het moment gekomen was om de indeling van het gebouw te herzien en tevens om te besluiten
- een moeilijk maar onvermijdelijk besluit - , dat. een deel der
secretarie niet meer in het Stadhuis, maar elders ondergebracht
moest worden. De politie was reeds sinds jaar en dag naar een
eigen bureau (thans twee) vertrokken, de conciergewoning was
nog in 1939 door de bureaux geannexeerd, nu was een nog ingrijpender operatie aan de beurt.
Want de keerzijde der fraaie en voor een gothisch gebouw
ongebruikelijke vrije ligging van het Stadhuis midden op de
Markt, is wel deze, dat aanbouwen en uitbreiden niet mogelijk is.
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Wat men b.v. in Leiden, Middelburg of Breda kon doen, uitbouwen naar de achterzijde, was hier uitgesloten. In de loop
der eeuwen had men wel telkens, dan hier dan daar een schavot
tegen het Stadhuis gebouwd .- laatstelijk in 1697 aan de achterzijde, waar het nog steeqs prijkt .-, maar de aarzelende schetsjes
voor een verdere aanbouw, welke in 1949 tussen architect en
burgemeester werden uitgewisseld, kwamen al gauw in de
prullemand terecht. Neen, een aanbouw was niet mogelijk, maar
des te noodzakelijker was dan ook een zo efficiënt mogelijke
herindeling. Op de bel-étage was dit niet doenlijk; het fraaie
17de eeuwse interieur moest worden gerespecteerd, maar op de
tweede verdieping waren mogelijkheden en in de ruimte onder het
grote dak, door vloeren in drie boven elkaar gelegen zolders
verdeeld, openden zich perspectieven.
Twee ingrijpende besluiten werden zodoende genomen. In de
eerste plaats, dat de drie, traveeën brede raadzaal-trouwzaal
voortaan slechts als trouwzaal zou worden gebruikt, terwijl
boven de tweede verdieping, onder de kap, een nieuwe, vijf
traveeën brede raadzaal zou worden. ingericht. En in de tweede
plaats werd besloten om behalve het gemeentebestuur zelv e,
slechts de afdeling Algemene en Sociale Zaken met het bureau
Registratie en de typekamer in het Stadhuis te herbergen. Dit
werd dus goeddeels representatief gebouw; de overige secretarieafdelingen zouden in een gebouw aan .- niet op .- de Markt
worden ondergebracht. De . Gemeenteraad hechtte aan deze
denkbeelden zijn sanctie.
Gewapend met deze w etenschap en met deze plannen - dus
enerzijds, dat het technisch noodzakelijk was om de restauratie
snel en diepgaand te doen verlopen, en anderzijds, dat ook de
w enselijke herindeling van het Stadhuis zulks noodzakelijk
maakte .- moest het contact met de Haagse instanties opnieuw
worden opgenomen.
Gemakkelijk en aangenaam was dit niet. Monumentenzorg
wilde immers juist pecuniae causa een langzame restauratie, en
wij moesten nu komen v ertellen, dat het extra snel moest. ·
Vergis~en wij ons niet, dan klonk bij dit "contact" d~ stem
van Gouda wel eens wat schril en al te indringend in de Haagse
oren. Trouwens bij woorden bleef het niet. Bij een der conferenties werd in een jutezak een typisch stuk draagbà.lk van "het
oudste stadhuis van Nederland" meegebracht. E en zware last
was het niet; de worm had het à jour bewerkt.

Dit argument deed stof opwaaien, maar het was overtuigend.
Was in April 1948 . reeds de goedkeuring afgekomen om de
7 achterste traveeën der muren te versterken en was ook voor
deze restauratie in engere zin subsidie toegewezen, nu, eind 1948,
kwam de vergunning af om het werk met grotere voortvarendheid, in sneller tempo en over de gehele lijn ter hand te nemen.
De derde phase werd nu ingezet.
Voor aanbesteding leende het werk zich niet. De firma
Chr. G. F. de Jong en Zn., te Gouda, die ten tijde, toen men
nog dacht stukje bij stukje te kunnen restaureren, voor het
eerste onderdeel het laagste had ingeschreven, kreeg nu een
gelijkwaardige nieuwe opdracht. Op 2 2 December 1948 ging zij
aan de slag. De omstandigheden hebben medegebracht, of, laat
ik het beter zeggen, de ervaring heeft uitgewezen, dat een vlot
verloop der restauratie werd bevorderd door deze firma ook al
het volgende metsel- en timmerwerk stuksgewijze op te dragen.
Het is prettig werken met haar geweest.
En hiermee zou, in vogelvlucht, het voornaamste van de
geschiedenis der restauratie zijn verteld, wanneer wij niet een
tweede bedrijf van het drama trapgevel - tuitgevel hadden beleefd. Het relaas zou onvolledig zijn, wanneer hierover niet iets
gezegd werd.
Wij memoreerden reeds, dat in 1947 aan de orde was geweest
de vraag: moet herbouwd worden de stellig tot 1693 aanwezig
geweest zijnde trapgevel aan de achterzijde, of moet de tuitgevel, welke toen werd aangebracht, behouden worden.
Het herstel van de trapgevel, door de architect voorgestaan
en door ons ondersteund, had bij het overleg met het Rijksbureau tijdens de bezetting, geen tegenkanting ondervonden.
In 1947 rees daartegen aanvankelijk wel enig verzet bij enkele
leden der Rijkscommissie, maar, wij zagen het, de trapgevel
verkreeg het fiat.
In December 1948 verhief zich tegen dit herstel merkwaardigerwijze de stem van de inmiddels afgetreden directeur van het
Rijksbureau, en de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond ondersteunde diens afkeurend oordeel. De Minister, daarheen verwijzend, berichtte in Februari 1949 het Gemeentebestuur, dat
hij zijn goedkeuring aan dit deel van het restauratieplan nog niet
kon geven, terwijl hij in Juli 1949 zijn voorkeur voor het behoud
van de tuitgevel te kennen gaf en een ontwerp daarvoor van het
Rijksbureau aan de gemeente toezond.

Nu was Gouda in last. Niet alleen had de Gemeenteraad zich
in 1947 uitdrukkelijk voor het herstel van de trapgevel uitgesproken,
beschouwende dit als een consequentie van het herstel van de
gevels in de staat van vóór de verminking van 1693, niet alleen
was het met dit door de Rijkscommissie goedgekeurde plan in zee
gegaan, maar ook nu . werd het herstel van de trapgevel de enig
juiste oplossing geacht en dit nog sterker dan ooit, nu inmiddels
de restauratie der gevels was voortgeschreden en de tuitgevel
zich als een weinig fraai en storend element aftekende.
De Raad bevestigde dan ook zijn standpunt inzake dit onderdeel van de restauratie en weigerde - door een motie der fractieleiders dd. 13 November 1951 met algemene stemmen te aanvaarden - om aan een restauratie van de tuitgevel zijn nodige
medewerking te verlenen.
Het is bijkans een cause célèbre geworden in de wereld van
hen, die zich voor restauratie van monumenten interesseren, en
bovendien ontwikkelde zich het verschil van gevoelen bij sommigen tot een soort prestigekwestie en een stellingoorlog.
Hulde zij hier gebracht aan de hèer Staatssecretaris van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die ten slotte (het werk
aan de achtergevel had van eind Aug. 1951 tot half Maart 1952
stil gestaan) beslist heeft, dat, Gouda zijn geliefde trapgevel
mocht herbouwen. Nog was daarmede niet beslist de keuze
tussen de enkele varianten, welke in de loop der jaren waren
uitgewerkt, maar ook hierover kon uiteindelijk een beslissing
worden bereikt, net bijtijds om gereed te zijn tegen de datum,
welke inmiddels voor de feestelijke inwijding door H. M. de
Koningin was bepaald.

Zo is de restauratie 1946-195.2 verlopen. Geen tegenvaller
heeft het gebouw ons bespaard, geen onderdeel of het bleek
vergaan, geen hoop op tenminste één gaaf stuk, of deze werd
gesmoord. Het scheen wel of elke van de talloze verbouwingen,
welke het Stadhuis in de loop der eeuwen heeft ondergaan, er
tevens op gericht was om de constructie te verzwakken.
En toch, de paradox zij herhaald, hadden · wij in deze tijden
van nu toch werkelijk grote financiële nood, ooit tot de redding
en de herbloei van dit gebouw kunnen geraken, wanneer het
alternatief niet was geweest een afschrij'ven voor goed?
Wij vergapen ons niet aan dit gebouw; wij zien zeer wel,
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dat het geen achtste wereldwonder is, en dat er mooiere stadhuizen zijn, ook in Nederland.
Wij weten anderzijds, dat al valt op de restauratie van de
voorgevel veel af te dingen (de term "schandelijke restauratie"
in "Duizend jaar bouwen in Nederland" is overigens wel erg
kras), ons Stadhuis geweest is en nu weer is een zeer typisch,
zeer uniek monument uit die bloeitijd van dit gewest, toen met
de pax burgundica de Hollandse stoerheid een Zuidnederlandse
sierlijkheid kreeg.
Het is voor Gouda meer dan dat. Het is een monument van
ondernemingslust en durf om iets groots - voor die dagen voor de stad tot stand te brengen. Onze voorgangers van 1447- ·
1450 hebben er meer dan de helft van het jaarlijks inkomen der
stad voor over gehad en het is bekend, dat vrijwillig medewerken bij de bouw een grote rol heeft gespeeld.
Wanneer de St. Jan in 1552 is afgebrand, ontwikkelt zich
weer zulk een sterk élan en wordt ter ere van God en ter glorie
van de stad die enorme kerk met zijn prachtige glazen in een
verbazingwekkend korte tijd herbouwd.
Er is reden tot grote dankbaarheid, dat onze generatie, welke
het grootse herstel van de Goudse glazen heeft beleefd, ook de
renaissance van ons Stadhuis meemaakte.
Wij zouden gaarne daarmee nog verder hebben kunnen gaan.
Zullen wij het beleven, dat de ergste fouten, begaan bij de restauratie van de voorgevel - zo zien wij het ten minste thans hersteld worden? Er ware al veel bereikt met een ophakken
van de machinaal gezaagde vlakke steen.
Er blijven nog andere wensen. Zonder een competentiegeschil
tussen twee rijkscommissies zou waarschijnlijk in de blinde nis
in de oostgevel reeds een fraai beeld geplaatst zijn. De plaats
vraagt er om, de gevel zoude er levendiger door worden, de
moderne beeldhouwkunst zou er een prachtig piedestal vinden.
Maar, wie weet? komt dit nog eens voor elkaar. En misschien
beleven wij het nog, dat de lege nissen in de voorgevel gevuld
worden met statuen der oude landsheren en -vrouwen, zoals
de Middeleeuwen ze gekend hebben.
Laat ons echter gelukkig zijn met het huidige, het thans volbrachte. Gelukkig en dankbaar.
In de voorgaande regelen zal doorgeschemerd hebben, dat
het contact met "Rijksmonumentenzorg" niet altijd zonder

stroefheid i_s geweest. Het had o.i. anders kunnen zijn, al heeft
zich, zijn wij wel ingelicht, ook vaak bij andere restauratiewerken
een zeker antagonisme ontwikkeld tussen ·,,Rijksmonumentenzorg", dat nu eenmaal zijn eigen denkbeelden en zijn theorieën
heeft, en de plaatselijke betrokkenen, architect en eigenaar,
die het monument dagelijks zien, er in werken en wonen, en de
eigen aard van het gebouw menen beter te doorgronden.
In ons geval is dit antagonisme er stellig geweest. Ligt hier
een schuldvraag? Het past ons, een der partijen, niet om hierover een oordeel uit te spreken en zeker ook niet om er hier en
heden verder over uit te weiden. Vandaag overheerst dankbaarheid zo niet te zeer voor de raad dan toch vooral voor de daad
van het Rijk. Zonder de ~eer grote rijkssubsidie ware dit werk
niet mogelijk geweest. Wij voelen ons bevoorrecht, dat te midden
van de nood der monumenten, ons Stadhuis weer krachtig en
schoon is kunnen worden gemaakt.
De Provincie deelt in deze dankbaarheid, haar subsidie was
uiteraard kleiner, maar misschien groter naar de maat harer
middelen. De belangstelling van het Provinciaal Bestuur bleek
ook telkens en werd door het belangrijke geschenk, ons in de
vorm van zes gebrandschilderde glaspanelen toegezegd, nog te
duidelijker in het licht gesteld.
Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar hen, die in feite de
restauratie tot stand brachten. Van der Steur en Herman de
Groot, en de opzichter van de restauratie W. van den Berg
mag ik wel in de eerste plaats en in enen noemen.
Hebben zij de burgemeester wel eens beschouwd als een bemoeial, een man, die bijkans iedere dag met suggesties en opmerkingen kwam en zo'n beetje mee de architect speelde, iema:nd,
die ook altijd tot spoed aanspoorde, tot meer en sneller doen?
Zo ja, zij hebben het niet getoond. De verhouding was steeds
als van goede vrienden, die samen, bouwheer en bouwers, de
vele moeilijkheden ten spijt, hun volle kracht gaven. Wij hebben
leren waarderen de fijne smaak, de evenwichtigheid en de ervaring van Van der Steur. Het is een groot voorrecht geweest
met hem te kunnen samenwerken, en er heden, na volbrachte
arbeid, van te kunnen getuigen.
De opzichter Van den Berg, eerst in dienst der architecten,
later in die der gemeente, heeft als "the man on the spot" getoond, hoe een bekwaam man ingang kan doen vinden voor zijn
eigen vaak gelukkige denkbeelden en voorstellen.
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De aannemers werden reeds gememoreerd, hun personeel
mag ook niet onvermeld blijven. Er zijn heel wat metselaars,
timmerlieden, enz. aan dit werk bezig geweest, al werkte men
steeds met kleine ~ naar ons oordeel vaak te kleine ~ ploegen.
Wij hebben niet veel van lijntrekkerij gemerkt, integendeel, er
werd in het algemeen hard en consciëntieus gewerkt, in vaak
geëxposeerde posities, bij tij en ontij. Ook een leek kon zien,
dat waar grote vakbekwaamheid en begrip voor de bijzondere
aard van het werk nodig waren, deze ook in ruime mate aanwezig waren. Voor ons, die deze restauratie min of meer als een
levenswerk zagen, was het echter wonderlijk, dat soms een man,
die maanden lang trouw en ijverig zijn krachten aan het werk
had gegeven, om een of ander wissewasje dit de rug toekeerde.
Een moeilijkheid was ongetwijfeld, dat, · terwijl zwarte lonen
in het bouwbedrijf regel waren, aan dit werk, waar juist aparte
bekwaamheid vereist werd, het loon binnen de normen moest
blijven.
Er zijn zeker nog enige mannen te noemen, voor wie deze restauratie een levenswerk heeft betekend, b.v. de gebroeders Roodbol,
de steenhouwers. Zij hebben, geassisteerd door de door hen aangenomen steenhouwers, bergen vverk verzet, ook in de avonduren,
en het gaf een aparte charme aan deze. restauratie om op het werk
en in de steenhouwerswerkplaats het oude ambacht met grote bekwaamheid door hen te zien uitoefenen. Naast de Roodbols zij
met name genoemd de schilder B. C. Revet, wiens prachtige
vakmanschap zich kon uitleven in het "marmeren" (als van ouds)
van plafonds en deurkozijnen. De tijd is voorbij van vrijwillige
arbeid pro Deo of pro urbe, maar vakbekwaamheid en doorzetting, ijver en opgewektheid verdienen in de gevallen Roodbol en
Revet een extra pluim.
De combinatie van voorzichtigheid bij de bouwleiding en vakbekwaam werken bij het personeel heeft er toe bijgedragen,
dat geen enkel ongeluk tijdens het werk is geschied.
Voorts moet met grote dankbaarheid gewag worden gemaakt
van het vertrouwen, dat het Gemeentebestuur heeft willen
schenken aan de burgemeester, wie het bijzondere toezicht op de
restauratie was toebedeeld. Het is een aparte "portefeuille"
geworden, waar veel tijd in ging zitten, maar welk een dankbare
portefeuille l Voor een man, die in de rij der Goudse burgemeesters er een wilde zijn, die het accent zou laten vallen op
het kunstzinnige, dat in de stad veelal was verwaarloosd en tot
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leven gebracht kon worden, was dit een kolfje naar de hand.
Het Gemeentebestuur heeft hem het werk bovendien verlicht
door de voorstellen, financiële en andere, met vlotheid te behandelen en, na voorlichting, op het compas van architect en
burgemeester te willen varen.
Ten slotte is het gepast hier dankbaar gewag te maken van de
belangstelling der burgerij. Zou in 1947, in een tijd van woningnood
en geldschaarste, een referendum zijn gehouden over de vraag:
moeten er thans enkele tonnen in het oude Stadhuis worden geïnvesteerd, het ware te betwijfelen of de meerderheid der Gouwenaren zich er voor had uitgesproken. Er is ongetwijfeld in den
beginne hier en daar gemopper geweest; de vraag is ook gehoord,
of men dan niet beter een geheel nieuw en groter stadhuis had
kunnen bouwen ~ waarbij overigens vergeten werd, dat de
kosten dàarvan dan voor 100% en niet voor 20% op Gouda
hadden gedrukt.
Maar het is niet gewaagd om vast te stellen, dat, naar gelang
de vernieuwing der gevels voortschreed, de waardering voor het
werk, welke er altijd geweest was in de niet kleine kring van
schoonheids- en oudheidsminnaars, zich uitbreidde. Er werd ~
gelijk in het begin wel eens het geval was ~ niet meer gesproken over het Stadhuis in zijn omheining van kippengaas als
van het circus-James. De zo gelukkige ontwikkeling van het vreemdelingenverkeer in de laatste jaren, herkend als een belangrijke
plaatselijke industrie, ontving, zo zag men ook, door de restauratie
van dit zo centrale bouwwerk in de gemeente een nieuwe impuls .
Toen de M.V.Z. (thans de Goudse Verzekering Maatschappij)
als eerste een fraai en kostbaar geschenk voor de inrichting van
het Stadhuis aanbood, volgden er al ras velen, zowel particulieren als bedrijven en, het zij apart vermeld, ,,de Goudse vrouwen" met hun tapijt. Zo bleek, dat het vernieuwde Stadhuis
leefde onder de burgerij, dat "men" het steeds meer ging zien
als iets anders en belangrijkers dan de zetel van het Gemeentebestuur en een administratiegebouw alleen. Het Goudse Stadhuis moest ook van binnen, zo voelden het zeer velen, een weerspiegeling zijn van burgerzin en burgertrots, waarvoor men
buiten het belastingbiljet om een offer, neen, een bijdrage wilde
geven.
Zo is de restauratie dan tot een goed einde gebracht. Zij
heeft lang geduurd en het is een duur geval geworden, maar

het is het waard geweest. Het Stadhuis staat er weer, in schoonheid en voor eeuwen.
Met een parafrase op het befaamde woord mogen wij zeggen,
dat het toont, dat ook een kleine stad groot kan zijn.
Moge door Gods goedertierenheid dit Stadhuis in lengte van
jaren, irt tijden van vrede en voorspoed, zijn het krachtig kloppende hart der stad en de zetel van een rechtvaardig en sterk,
een wijs en bezonnen stadsbestuur.

