BESCHRIJVING VAN ONS STADHUIS
IN HET JAAR 1700

J. G. W. F. BIK
In aansluiting op het artikel van de heer Helbers is h et wellicht interessant kennis te nemen van een publicatie over ons
Stadhuis, die ik d ezer dagen in het Goudse Archief vond onder
G.A. III A 2 , fol. 52 t/m 55. Dit 260 jaar oude handschrift is
van een onbekend auteur, die blijk geeft van diepgaande studie
in onze archivalia. Ondanks dit kunnen wij zijn mening niet delen,
dat ons Stadhuis zijn oorsprong gevonden heeft in de erkentelijkheid van Gravin Jacoba van Beyeren voor de verknochtheid van
de Stad Gouda aan haar Huis. Integendeel de tijden van binnenlandse troebelen, van het voortgejaagd worden van d.e ene stad
naar de andere, waren er niet naar om mooie cadeautjes uit te
delen. Dit heeft de plannen tot de bouw van een trots Stadhuis
veel eerder geremd. Een flinke stoot in de goede richting werd
echter gegeven door de enorme stadsbrand van 1438, waarover
een extract in h et bovenvermelde handschrift zegt:
"Item in den jare dusent vierhondert ende 38, doen dit oorloch
"onstook, w asser een grooten brandt binnen deeser steeden van
"der Goude, des daechs nae Sinte Bartolomeësdach, van t'savont
"ten acht ueren tot 'smorgen te seven ueren, soodat het meeste
"deel van der steede seere verbranden ende alsoo 't op die tijt
"een vloeyende ·water was in der IJsele, salveerden [redden ] ende
,,berchden die luyden veele schaets ende goodts in der schepen,
,,die in der haven [lagen]."
Intussen is de beschrijving van het Goudse Stadhuis vóór en
na d e restauratie van 1692 door stijl en inhoud merkwaardig
genoeg om dit hier te laten volgen:
"Het stad ofte raethuys is op het midden der groote mar ct
~ eijlandsgewijs en aen a lle kanten van deselve ma rct omringd~
fraey ende lievlijck getimmert van v ierkante, na de konst ende
mate gehoudene ofte gesnedene, tuf- ofte dughtsteen, sijnde een
illuster ende heerlijck gedenckteken van haren ijver ende manhafte
da den voor Vrouwe Ja coba, haer Landsvrouw e ende grav inne,
die van alle hare onderda nen verlaten, welcke tot haer neve,
Philip de Goede, afgev allen waren en haer w oonplaats alhier
ter stede op het casteel een geruymen tijd verkiesende, d e stad
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met dit raethuys, 't welck sij dede bouwen in erkentenisse van
hare diensten, werd gezeijt vereerd ende beschoncken te hebben.
De tijd is onseker, doch moet naer allen schijn gestelt werden
tussen de jare 1.,424 en 1428, alsmede de kosten vandien, welcke
van vele onder de opsichte der fabrycken Adr.i aen en Gerrit
Aelbertsz, begroot werden op 1956-14-0, doch welcke alleen van
de materialen ofte de rm,ve opbouwinge desselfs moet verstaen
werden, 't welck mogelijck is verachtert ende blijven steken door
de gedwonge overgivte haerer lande aen denselven neve - in. den
jare 1428 - ter Goude geschiet.
Dit wert ver sterckt uyt d e rekeninge der timmermeesters der
stad van der Goude van den jare 1450 - Hendric Aelbertsz.,
Lauris G erbrands ende Claes Huygensz. als wanneer het stadhuys eerst schijnt volbout te sijn, ,velcke in 't gesegde jaer .tot de
timmeringe des raethuys in uytgave brengen de somme van 8324
ponden, 5 schellingen, welcke (elck pond gerekent op 15 nieuwe
placken en elcke placke op 2 groot) soude bedragen de somme van
ses duysent twee hondert drie en veertigh gulden drie stuyvers
en twaelf penningen - de gulden gerekent tot 40 groeten vlaems.
Het gebou selve is seer deftigh en heerlijck, pronckeride van
voeren met één groote en verscheijde kleene spitse naelden ofte
tóorentiens, die geen onaengenaem gesigt aen 't selve koinen te
geven en mede te deelen. Een opganck tot h etselve is langs een
lievlijcke steene trappe, voorziend met een edel gewrochte steene
balustrade ofte leeninge; 't eijnde van welcke het bordes, overdect
met een coupel voor de iniurien [schadelijk binnendringen] der
lught, dient tot het aflesen der pla caten ende keuren tot onderrigtinge d er gerneijnte.
Van binnen heeft het zeer goede verf:recken, kamers ende zaelen
ten gebruycke van de verscheijdene colleges der· regeringe, bequaern vaneen gescheijde en geschickt in der ordre, die niet verbetert kon werden.
Het was reeds van outs hierdoor vermaert, maer is tegen,vóordigh naer een tienjarige timmeringe zoodanigh verandert ende
verbetert, dat hetselve niet kennelijck is bij het voorgaende,
waeromme en omme een dencbeelt t e conserveren ·van hef voorgaende wij goedgevonden [hebben] de beschrijvinge van bèijdè
hier achter te laten volgen :
Het oude stadhuys bestond in een b enedenplein - aen welcker
regterhand was de trap der concgierge, oude en nieuwe secretarije
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en aen de lickerhand de politiekamer aen de één en de weeskamer
aen de ander zijde.
T' ende van deselve was de trap naer het bovenpleijn (eijnde
op deselve trap de deure en opganck der beide thesaurien) sijnde
een ruyme sale, van de eene muer tot de andere, gebruyckt tot
de vergaderplaetse der Vroetschap en het houden der Vierschare
- alsdan met een losse houte barriere afgeschoten - t' eijnde
van welcke de burgemeesterskamer geplaetst was aen de lincker-,
en de schepenkamer aen de regtersijde, op de ouwerwetse manier
en wijse met wageschot en geschilderde glaesen.
Bij de veranderingh ende vernieuwinge, in den Jare 1692 begonnen, is het geschickt in deser manieren :
In den inganck is het benedenpleijn, hebbende a en de regtersijde in
deVierschaer een langwerpige sale, verciert met cierlijckgehoudene
steenen mueren, wel gewrogte bronze tralien en een konstigh
verwulf van plaetwerck; en achter 't selve de vertrecplaetse der
officieren, te wagt comende, welcker beijde ingangen van buyten
sijn verciert met nissens, gevult met marmere gehoude sinnebeelden.
Verder volgt het bovenpleijn, waernaer een trap de toeganck
geeft, hebbende van achteren de burgemeesters-camer, een seer
schoon, groot vierkant vertreck 't welck oock [dient) v oir de
• vergaderplaetse van de Vroedschap, omhangen met tapijten en
voorzien met een seer lievlijcke schoorsteen van gehouden marmer, hebbende ter linckersijde twee vertrec ofte spreeckplaetsen
van burgemeesteren, mede seer konstigh verciert.
Ter regtersijde is schepenkamer, zijnde een langw erpige sale,
hebbende ter sijde mede een vertrec of spreecplaetse, beijde mede
na de hedendaegse boukunde met alle vereijste cieraden v erheerlijckt, sijnde de vier deuren der vertrecken alle verciert met
nissen van marmer.
Boven, waernaer men tussen beijde de pleijnen met een steene
bordes opgaet is van vooren de concgiergie-woonplaetse van der
casteleijn der stedehuyse, onder wekker opsight mede is de gijselingh. Tussen beijde in 't midden de thesaurie ende wat hooger h et
groote bov enpleijn voor politie-camer ende beijde de oude en
nieuwe secretarien, alle .bequaem geinaect en r egelmatigh geapproprieert ende geschiet, na ' t vereijste gebruyck.
In desen toestand bev ond sich dat gebou in de jare 1700, sijnde
te gelijcke verniewt alle de d euren, cosijnen, vensters ende de
buyten mueren op niew s seer net geverwt en afgeset. "

