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Bouwkundige tekening van de geredlaureerde Oodlgevel van het Stadhuid.

DE RESTAURATIE VA!{ HET STADHUIS
TE GOUDA (r947-r9;2)
lr A. VAN DER STEUR
Ir W. A. C. HERMAN DE GROOT
De omstreeks 1880 uitgevoerde restauratie had zich tot de rijke
voorgevel van het Stadhuis beperkt en de zijgevels met de achtergevel in de verwaarloosde toestand, waarin zij verkeerden, gelaten.
In het jaar 1939 werden de besprekingen over de restauratie
geopend en de eerste gelden voor het maken van plannen door
de gemeenteraad gevoteerd. De oorlog was echter reeds over
ons land gekomen, toen ons officiëel werd opgedragen een plan op
te stellen voor het herstel dezer drie gevels, welke door veranderingen uit vroeger jaren sterk verminkt ·w aren en daarenboven in deplorabele toestand verkeerden (zie blz. 3 en 13).
Dit laatste bracht er ons toe allereerst een onderzoek in te
stellen naar de hechtheid van het oude bouwwerk. Het zou toch
onverantwoord zijn uiterlijke verfraaiingen aan te brengen aan
een bouwwerk, dat constructief in slechte toestand verkeerde.
Van meet af aan stond het voor ons vast, dat dan een constru.ctieve gezondmaking van het historische gebouw de voorrang moest hebben boven "het aantrekken van een nieuwe jas".
Tengevolge van de oorlog bleven de plannen echter rusten en
kon eerst na de bevrijding met een nader onderzoek worden
begonnen.
Opmetingen wezen uit, dat de voorzijde van het gebouw 29 cm
meer gezakt was dan het achtergedeelte. De zijgevels vertoonden
de neiging om in het midden te gaan doorbuigen. Vooral aan de
Westgevel was dit verschijnsel opgetreden, zodat in het midden
de muren niet minder dan 3o cm naar binnen waren geplooid.
De balklagen, welke tengevolge van vroegere wijzigingen in het
interieur verzwakt waren, hadden deze binnenwaartse beweging
eerder bevorderd dan tegengegaan. Door het naar binnen komen
van de gevels waren de pennen van de kapbenen en daksporen
naast hun gaten komen te staan, zodat de bekapping feitelijk los
op de muren stond.
Daar bovendien de Üóstgevel minder gezakt was dan de
Westgevel, werd het gebouw als het ware uit elkaar gewrongen,

waardoor talrijke scheuren in het muurwerk waren ontstaan en
de kolommen in de boterhal een scheve stand hadden gekregen.
De steeds voortgaande verzakkingen kwamen tot uiting in het
niet meer sluiten van deuren en ramen en het plotseling optreden
van scheuren op plaatsen, waar deze tot nog toe niet geconstateerd waren. Al deze verschijnselen beangstigden degenen, die
in het gebouw werkzaam waren en maanden tot omzichtigheid.
Een nader onderzoek van de fundamenten bracht aan het licht,
dat het Stadhuis gefundeerd was op een zgn. liggend roosterwerk
van ruw behakte stammen, in hoofdzaak van beukenhout, dat
zich vrijwel onder het gehele gebouw uitstrekte. Bij opgraving
bleek dit hout niet vergaan, doch wel veel van zijn draagkracht
verloren te hebben. ·
Over het resultaat van onze bevindingen brachten wij uitvoerig rapport uit aan het Gemeentebestuur. Ons advies kwam
in het kort hierop neer: maak de fundering van het gebouw eerst
zodanig, dat verdere verzakkingen worden gestuit; ga vervolgens
over op de gezondmaking van· muurwerk, gewelven en balklagen
en neem dan pas de restauratie van het inwendige ter hand.
Toen Burgemeester en Wethouders en het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg zich met dit standpunt hadden verenigd, kon een
begin gemaakt worden met het maken van een nieuwe fundering.
De eerste phase van het herstel was dus niet van aesthetische,
maar geheel en al van constructieve aard.
De bodem onder het Stadhuis bestaat blijkens verrichte boringen uit ongeveer 4 m opgebrachte grond, met daaronder een
4.50 m dikke veenlaag. Hieronder komt. een slappe kleilaag
en een dunne blijkbaar losgelaagde zandlaag, waaronder verschillende lagen grindzand liggen. De beide verrichte sonderingen
toonden aan, dat eerst op 13 m onder het straatoppervlak een
behoorlijke conusweerstand wordt gevonden. Het opbrengen van
de bovenste 4 m grond vond plaats na het jaar 1 395, toen het
marktveld van Guy Graaf van Blois werd aangekocht.
Voor deze aanvulling werd waarschijnlijk ook puin gebruikt
afkomstig van de grote stadsbrand in 1438, waarbij ook de Janskerk werd verwoest. Hoezeer dit puin, dat in de loop der jaren
in de onderliggende slappe lagen was gezakt, het herstelwerk aan
de fundering heeft bemoeilijkt, zal uit het volgende blijken.
De in de loop der eeuwen opgetreden zakkingen moeten verklaard worden door het inklinken van de 4 .5 m dikke veenlaag

onder het gebouw. Het opgehoogde terrein moet reeds dadelijk
een aanzienlijke klink hebben ondergaan, welke nog niet uitgewerkt was toen met het bouwen werd begonnen. Waarschijnlijk
h,eeft het hechte, houten vlot er in de eerste eeuwen voor gezorgd,
dat geen a l te grote ongelijkmatige zakkingen optraden.
Het in later eeuwen ophogen van de markt veroorzaakte
natuurlijk nieuwe zakkingsimpulsen, evenals de ophoping van
gewicht in het Stadhuis door het leggen van nieuwe vloeren
over de oude, het inrichten van een archief in de Vleeshal en het
opslaan van papiervoorraden op de zolder. Bovendien werd in
de loop der jaren het gebruik van het Stadhuis aldoor intensiever,
terwijl het motorverkeer over de markt zowel in omvang als in
zwaarte toenam.
Geleidelijk traden, zoals in het voorgaande reeds werd gezegd, ongelijkmatige zakkingen op, die tenslotte de samenhang
in het gebouw verloren zouden hebben doen gaan , indien een en
ander op zijn beloop zou_ zijn gelaten.
Het werd dan ook duidelijk, dat de fundering van het oude
Stadhuis op afdoende wijze verbeterd diende te worden, wilden
de zakkingen tot staan worden gebracht. Verschillende methoden
zijn hierbij onder het oog gezien, doch geen dezer, behalve die
waarbij het gebouw zou dragen op pale;,, welke in de vaste
grond steun zouden vinden, bood de waarborg, dat zakkingen
ook later niet meer zouden optreden. Vandaar, dat na rijp beraad
tot deze methode van versterking van de fundering werd besloten.
De hiervoor nodig',' palen konden echter niet worden ingeheid,
daar dit ontoelaatbare trillingen in de bodem zou veroorzaken,
hetgeen gezien de slechte toestand van het gebouw catastrophale
gevolgen zou kunnen hebben . Slechts drukpalen zouden dus hiervoor in aanmerking kunnen komen. Wij komen hierop nader
terug.
Het Stadhuis zou dus dragen op betonnen drukpalen, welke
het gewicht op de vaste grondlagen zouden overbrengen. Een
grote moeilijkheid hierbij was echter op welke wijze de dr acht
van het oude gebouw op de palen moest worden overgebracht.
Het oude muur werk was n .l. dermate slecht en de samenhang
zodanig verschillend, dat het onverantwoord werd geacht in de
algemene drukverdeling belangrijke verstoringen te veroorzaken,
terwijl het tevens ontoelaatbaar was hierop geconcentreerde
lasten te doen aangrijpen.
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Teneinde de bezwaren te ondervangen en de veiligheid van
het gebouw in het algemeen te verhogen, is in de gevelmuren
een doorgaande ringbalk toegepast. Deze ringbalk kon ongeveer ·
45 cm hoog worden en practisch even breed zijn als de muren dik.
Tengevolge van de slechte toestand van de muren was het
moeilijk deze ringbalk tot stand te brengen. De hiervoor gevonden
oplossing komt er op neer, dat de balk in moten werd vervaardigd. Elke moot kreeg de lengte van ± 1 meter en een breedte
van de halve muurdikte. Hierbij werd gezorgd, dat de moten
binnen en buiten in een "halfsteensverband" tegen elkaar ver•
sprongen, teneinde doorgaande voegen te vermijden (zie blz. 29).
O.ro toch tot een doorgaande wapening en dus tot een continu
geheel te komen, werden de wapeningsstaven van elke moot
door middel van moeren verbonden aan die van de volgende moot
(zie blz. 3·, ). De lengte dezer moeren werd zodanig bepaald,
dat de staven eerder zouden breken dan uit de moeren getrokken.
Door proeven werd dit bevestigd.
Naar de resultaten van deze proeven werd de wapening van
de ringbalken geproportioneerd.
Voor de uitvoering van de ringbalk werd een werkschema
ontworpen, waarbij de plaatselijke verzwakking van het muurwerk zo gering mogelijk zou zijn. In 5 maanden tijd groeide, gestadig doorwerkende van moot tot moot, de ringbalk tot een
aaneengesloten geheel. Nadat elke balkmoot voldoende was
verhard, werd het muurwerk aangestroomd. Teneinde aan de
onderzijde een volkomen effen draagvlak te verkrijgen voor de
latere oplegging van de draagbalken werd de ringbalk op ruberoid
gestort, dat zuiver vlak op een laagje van sterke specie was
gespreid. Hiermede werd tevens een doorgaande scheiding tot
stand gebracht met het onder de ringbalk gelegen oude metselwerk, dat dus nu geheel los kwam te hangen en daardoor geen
druk meer zou uitoefenen op de latere paalfundering.
Teneinde de muren nog meer stabiliteit te geven waren vóór
dat met de ringbalk werd begonnen de raampjes van de begane
grondverdieping met baksteen dichtgezet.
Aan de voorgevel werd - om gemakkelijker en sneller te kunnen werken - een enigszins andere werkwijze gevolgd, door
n .l. gebruik te maken van vooraf klaargemaakte losse gewapend
beton-elementen, welke stuk voor stuk werden ingebr acht en
aangewerkt (zie blz. 33). Voor dit werk moesten meters dikke
muren worden doorgebroken, waardoor de uitvoering aan het
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werk in een mijnschacht deed _denken. De elementen werden
na plaatsing zo snel mogelijk aangestroomd. De afbeelding geeft
de voorgevel weer met de geplaatsfe en ingemetselde steunbalken. Voor de tussenmuren ter weerszijden van de ketelruimte werd een analoge constructie gevolgd, slechts met dit
verschil, dat hier de elementen in het werk werden gestor t.
Reeds tijdens deze werkzaamheden was een begin gemaakt
met het indrukken der benodigde palen. Een gedetailleerde gewichtsberekenin.g had uitgewezen, dat voor het gehele gebouw
1 34 palen nodig zouden zijn, met een drá.Agvermogen van 35,
45 en 60 ton en respectievelijk 3o, 35 en 40 cm diameter. Voor
het toe te passen paaltype was er slechts keuze tussen de "de
Waal" -paal en de "Mega"-paal, welke beide drukpalen zijn .
Bij de besteding bleek toepassing van de "de Waal" -paal goedkc,per te zijn, zodat besloten werd dit paaltype toe te passen.
De "de Waal" -palen bestaan uit holle elementen, welke
d.m.v. een ijzeren pijplas aan elkaar zijn verbonden. Nadat de
paal op diepte is gebracht, wordt het inwendige met beton opgevuld en aangestampt (het z.g. afheien), waardoor zich onderaan
de paal tevens een verdikte voet vormt, die het draagvermogen
natuurlijk vergroot. Voor het verkrijgen van de voor het indrukken vereiste tegendruk werd gebruik gemaakt van een
rijdende ballastkist. De in het voorgaande genoemde ringbalk
bood echter teven:' het voordeel een deel van de tegendruk
- voorzover dit natuurlijk verantwoord was - aan het gebouw te ontlenen. De ligger, waaraan het takelblok was bevestigd, steunde dan ook aan de ene zijde op de ballastkist en
greep aan de andere zijde met een klauwstuk onder de ringbalk,
zodat een precies te regelen reactie door het oude bouwwerk kon
worden geleverd, waardoor dus de ballastkist lichter kon zijn.
De palen werden voor het grootste deel zowel binnen als
buiten het gebouw d.m.v. lieren met handkracht in de bodem
getrokken. De afb. op blz. 35 geeft van de gevolgde werkwijze een
duidelijk beeld. Over het algemeen werd tussen de 12 en 13 m
onder de straat de nodige stuit gevo_nden, hetgeen goed overeenstemde met het resultaat van de sonderingen.
, In vele gevallen werd gr ote moeite ondervonden bij het indrukken van de palen. Bij het begin gaf het reeds veel moeilijkheden om door het houten roosterwerk te komen. Teneinde
dit te kunnen afhakken werd het grondwater tot de onderkant
van het roosterwerk afgemalen, doch dit bracht door de ont-
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lasting een zodanige opbuiging van de bodem teweeg, dat de
kolomkoppen, welke onder het bovenplein ongeveer 1 m naast
de opgaande binnenmuren staan, door de vloer begonnen te
drukken, waarbij de stenen vloerplaten zodanig omhoog kwamen,
dat de deur van de Burgemeesterskamer niet meer open kon.
Bemaling tot deze diepte werd dan ook gestaakt, terwijl
in de Vleeshal een zandballast werd aangebracht om de ontlasting te niet te doen. De moeilijkheid om met de palen onder
· water door het vlot heen te komen werd overwonnen, doch nu
deden zich in de ondergrond obstakels voor, die het in verschillende gevallen bijna onmogelijk maakten om de palen op diepte
te krijgen. Waarschijnlijk zijn het puinstukken geweest, afkomstig van de stadsbrand van 1438, die deze moeilijkheden
hebben veroorzaakt.
Het gevolg is geweest, dat over sommige palen zeer lang
is gewerkt, terwijl andere vlot op hun plaats kwamen. Als
uiterste moet genoemd worden paal no . 33 van 45 ton draagvermogen, waaraan niet minder dan 598 man-uren moest worden
gewerkt om haar op diepte te krijgen.
Als andere uiterste is te vermelden paal no . 96 van 35 ton
draagvermogen, welke in 33 man-uren in het werk werd gebracht. Natuurlijk gaven de zwaardere palen· meer moeite dan de
lichtere, zodat om het indrukken te vergemakkelijken, waar dit
mogelijk was, één zware paal vervangen werd door twee lichtere.
Aan de voorgevel was het niet mogelijk de palen te plaatsen
zonder het bordes althans gedeeltelijk te verwijderen. Aanvankelijk was hierbij gedacht de frontmuur te laten staan. Toen
echter nader bleek dat ook deze tengevolge van de opgetreden
verzakkingen ontzet was, werd besloten de gehele onderbouw
van het bordes te verwijderen. Het rijk versierde bordes werd
dan ook voorzichtig uit elkaar genomen, de afkomende stukken
gemerkt en met alle voorzorgsmaatregelen opgeslagen.
Een tijdelijke houten luchtbrug hield de toegang tot het Stadhuis in stand. In dit verband zij nog vermeld, dat gedurende
het gehele herstelwerk aan de fundering het Stadhuis in gebruik
bleef. Teneinde in de behoefte aan warmte te voorzien, was een
tijdelijk ketelhuis op de Markt naast het Stadhuis geplaatst.
Op 16 September 1947 werd de eerste paal geplaatst en op
20 Augustus 1948 de laatste ingedrukt. Bijna een jaar ging dus
met het plaatsen van de palen heen, doch uiteindelijk werden
alle obstakels overwonnen en het werk voltooid.
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Toen de palen langs de voorgevel alle waren ingedrukt, werd
daar ter plaatse een begin gemaakt met het maken van de draagbalken, welke het bordes en de zware voorgevel , waarop de
toren rustte, zouden dragen.
Bij de uitvoering was het niet mogelijk de gehele voorgevel
gelijktijdig op de palen te doen dragen, daar aan de zijkanten
natuurlijk verbinding moest worden gezocht met de draagbalken
onder de zijgevels. Hierdoor moest eerst de dracht van het
middengedeelte van de voorgevel op de draagbalken en palen
worden overgebr~cht. Statisch gezien was deze tussenphase
niet juist, doch zij was onvermijdelijk.
Wekenlang moest dan ook lijdelijk worden aangezien eerst,
dat de zware voorgevel met toren moest dragen op de mishandelde
oude fundering, die natuurlijk door het inbrengen van de palen
had geleden en vervolgens dat de als het ware overhangende
einden een opbuigende invloed uitoefenden op de onderbouw.
De nieuwe muur, die op de steunbalken was gemetseld, begon
dan ook reeds spoedig aan de bovenzijde scheuren te vertonen,
waardoor de opbuigende invloed van de geveleinden zich duidelijk
manifesteerde.
Met grote spoed werd doorgewerkt aan het doen dragen van
de einden en toen deze ook op de palen droegen, was het gevaar
geweken. De scheuren trokken toen ook weer dicht.
Hiermede was de tijd van de grootste spanning voorbij, doch
onaangename verrassingen waren bij het verdere wer k nog steeds
niet uitgesloten.
Bij het laten dragen op de palen moest natuurlijk zodanig
worden gewerkt, dat de dracht van de muren steeds gelijkmatig
naar weerszijden op de palen werd overgebracht. De verbinding
van de steunbalken met de draagbalken was niet eenvoudig.
Immers zakkingsmeters wezen uit, dat het gebouw steeds in een
zakkende beweging verkeerde, hoewel het tempo hiervan zeer
langzaam was. Het gevaar was dan ook niet denkbeeldig, dat
in de tijd, die het beton van de draagbalk nodig zou hebben om
voldoende vastheid te krijgen, de steunbalk daarop zulke neer waartse krachten zou uitoefenen, dat de samenhang van de
draagconstructie daaronder zou lijden . Vandaar, dat gezocht
werd naar een betonmengsel, dat met weinig extra kosten,
binnen korte tijd over een voldoende hoge aanvangsvastheid
zou beschikken. De oplossing werd gevonden door toevoeging
·van "Sika" en verwarming van het aanmaakwater tot 45° C,
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waardoor het mogelijk was, met behoud van de vastheid, op de
hoeveelheid toe te voegen "Sika" te sparen.
Aldus werden de draagbalken uitgevoerd, waardoor de verbinding met de steunbalken tot stand kwam en het gebouw dus
zijn dracht op de palen ging overbrengen.
Van de voorgevel naar de achtergevel werkende, werd op deze
wijze successievelijk het gewicht van het gebouw op de palen
overgebracht. Op blz. 37 is het volledige systeem van palen,
steun-, en draagbalken weergegeven.
Toen voor het bordes de draagbalken gestort waren, kon de
frontmuur hierop opnieuw worden gemetseld. Op een nieuw
gestorte betonplaat werden de treden weder neergelegd - doch
nu netjes hodzontaal.
In de Vleeshal werd een dubbele draagbalk toegepast waartussen de kolommen werden opgenomen. De kolomvoeten werden
hiervoor behakt en in de beton opgenomen. Het bleek mogelijk
de dracht van alle kolommen op de draagbalken over te brengen
zonder deze af te schoren.
Het werk werd uitgevoerd door de firma P . Bokhoven te
-Gouda. Op 11 Augustus t 9:47 werd met dit werk begonnen;
de oplevering vond op 15 Januari 1949 plaats,
Nadat aldus · de funderingswerken waren voltooid, kon de
tweede phase - het herstel van balklagen en gevels - een aanvang nemen. Tot een goed begrip hiervan, is het wenselijk vooraf
in het kort enige aandacht aan de bouwgeschiedenis van het
Stadhuis te wijden, daar hierdoor veel duidelijk wordt, wat
anders moeilijk te begrijpen valt.
Met de bouw werd in het ja.a r 1447, dus midden in de Bour- ·
gondische tijd begonnen. Het Stadhuis werd in de toen in zwang
zijnde laat-gothische stijl opgetrokken en verraadt sterke Vlaamsche invloeden, hetgeen verklaarbaar is, daar de stad Gouda
in die tijd talrijke handelsrelaties met Vlaanderen onderhield en
dus met dit gebied een intensief contact had.
Het Stadhuis bestond toen zeer waarschijnlijk op de belétage in hoofdzaak uit een drietal achter elkaar gelegen grote
ruimten met daaronder een in dwarsrichting overwelfde onderbouw. Sporen van dit gewelf werden door ons bij de restauratiewerken nog gevonden. De vloer van de onderbou,v lag beneden
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het peil van de markt. Overblijfselen van een toegang naar dit
souterrain werden aan de Oostgevel nog aangetroffen.
In deze ruimte, die van weerszijden door raampjes - waar•
van er verschillende werden teruggevonden - was verlicht, kon
men ruim rechtop staan, doch het geheel moet toch een lage
indruk hebben gemaakt. Daar het Stadhuis kort na het gereedkomen aanzienlijk moet zijn ge~akt, zal de verlichting in de onderbouw er bovendien niet beter op zijn geworden. Erg bruikbàar
was deze ruimte dan ook niet. Of het achtergedeelte hiervan
toen reeds als vleeshal in gebruik was, is niet meer na te gaan.
Veel bijzonders kan deze "bal" in ieder geval niet geweest zijn.
Het is dan ook te begrijpen, dat de welvarende stad Gouda
- in die tijd reeds één der belangrijkste Hollandse steden - een
betere -vleesbal verlangde.
In 1517 werd met de verbouwing begonnen, waarbij de zoldering van de onderbouw in de achterste helft omhoog werd gebracht met de bedoeling een waardige, goed verlichte vleeshal
te scheppen. Deze verhoging bad tot gevolg, dat de vloeren van
alle in de achterhelft gelegen vertrekken mede omhoog moesten.
Na deze verbouwing ontstond dus het niveau-verschil tussen
het zgn. ,,benedenplein" en het "bovenplein", waaraan de burgemeesterskamer en de vroegere raadzaal grensden en eveneens
het verschil in vloerhoogte op de 1sfo verdieping.
De ramen in de achterste helft moesten alle eveneens omhoog, zodat de inwendige verbouwing ook in het uiterlijk aanzien sterk tot uitdrukking kwam, hetgeen tot op de huidige dag
zo is gebleven (zie in dit verband de doorsnede op blz. 49).
De vleeshal kreeg toen de uit ronde kolommen ontspringende
driehoekige stergewelven, een merkwaardige overwelving, waarvan wij in ons land geen tweede voorbeeld kennen.
Het is erg jammer, dat ons uit deze tijd of zelfs uit het eerste
deel van de 17de eeuw geen betrouwbare afbeeldingen van de
zij- en achtergevels zijn overgeleverd.
Hoewel er in die tijd vele bekende schilders en etsers van
stadsgezichten hebben geleefd, is er blijkbaar onder hen geen
enkele geweest, die het marktbeeld van Gouda tot onderwerp
heeft gekozen.
In het Rijksprentenkabinet bevindt zich slechts een tekening
van R. Rogbman (1597-1686). Deze kunstenaar werd echter
hoofdzakelijk geboeid door de rijke voorgevel en behandelde de
sterk verkort geziene zijgevels slechts summier. Vaag is op deze
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tekening te zien, dat de achtergevel ook door een trapgevel werd
bekroond en dat zich in de zijgevels ter plaatse van de schouwen
in de vroegere raadzaal een belangrijke opgaande schoorsteenpartij bevond, welke tot ver boven het dak was opgetrokken.
Bij breekwerk in muren _en vloeren kwamen onder de tegenwoordige ramen nabij de voorgevel, zowel op de beganegrond
als op de verdieping, stookplaatsen voor de dag. Het ontbreken
van doorgaande daksporen daar ter plaatse duidt er tevens op,
dat een forse schoorsteenopbomv zich ook hier buiten het dak
verhief. Dit alles tezamen moet noodzakelijkerwijze tot de conclusie leiden, dat de raamstelling oudtijds verre van regelmatig
was. Zulks mag ons geenszins verwonderen, daar de gothische
profaanbouw in verschillende voorbeelden eer een schilderachtig geheel, dan een streng geometrische opzet vertoont.
Ware er verder aan het Stadhuis niets meer gebeurd, dan
zouden zeer waarschijnlijk nog voldoende fragmenten zijn overgebleven om het beeld van 1517 met voldoende nauwkeurigheid
in zijn geheel weder te kunn~n oproepen. Helaas was dit bouwwerk na de ingrijpende verbouwing van 151 7 nog lang niet aan
het einde van zijn lijden gekomen.
De tijden veranderden en daarmede de stijlopvattingen. Zo
Yerdrong de Renaissance de Gothiek. In 1603 werd het bordes aan
de voorgevel ingrijpend g_e wijzigd. Hoe de hoofdingang in 151 7
is gewee$t, is niet met zekerheid te zeggen. Wel vonden wij een
toegangsdeur naar het souterrain recht onder de hoofdingang.
De stadsbeeldhouwer Gregorius Cool, maakte het rijke bordes
zoals wij het thans nog kennen tot een meesterstuk van renaissance beeldhouwkunst, De tekening van Roghman toont ons
het bordes zoals dit door Cool werd gemaakt (blz. 115). Het
baldakijn is o.i. uit veel latere · tijd en zeker gten verfraaiing.
In de tweede helft van de 17de eeuw vonden de denkbeelden
van Palladio, die een strenge stelselmatigheid voorstond, in ons
land vee.! ingang. Deze strenge opvattingen schoten di~p wortel
in de Calvinistische Nederlanden, welke door de pompeuze
Barokstijl slechts weinig bekoord waren. In het in 1655 gereed
gekomen stadhuis op de Dam te Amsterdam vonden deze principes een duidelijke vertolking. Jacob van Campen en Pieter
Post - de laatste voor Gouda geen vreemde - waren vooraanstaande beoefenaren van deze streng geometrische, op de
klassieke,; gebaseerde, bouwstijl. Hun ideeën drongen ook door
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tot Gouda, waar het in gothische trant opgetrokken Stadhuis
allerminst beantwoordde aan deze nieuwe stijlnormen .
D ientengevolge besloot het stadsbestuur in 1690 tot een
algehele verandering van het Stadhuis, zowel uit- als inwendig,
welke 6 jaar in beslag nam. Hierbij was geen plaats meer voor
schilderachtige uit de zijgevels oprijzende schoorsteenpartijen en
niet precies boven elkaar staande boven- en onderramen.
Nu was bij het Goudse Stadhuis zowel het een als het ander
het geval. D e schoorsteenpartijen vermeldden wij reeds. Ook de
raampjes van de onderbouw kunnen in verband met de gewelven
beslist niet in één lijn met de bovenraampjes hebben gestaan.
Hieraan moest nu volgens de strenge hervormers een einde
komen. Krampachtig werd gepoogd de raampjes in de onderbouw
in het hart der bovenramen te brengen. Dat hierbij de kraagstenen van de gewelven gedeeltelijk vóór de nieuwe raampjes
kwamen, werd niet geteld. Op houten balken werd de dracht
dezer gewelven op primitieve wijze opgevangen en naar de
penanten afgeleid. Enkele ramen kwamen zelfs voor een dwars•
muur te zitten en ·werden terwille van de geometrische stelselmatigheid tot namaakramen, waarvoor de luiken a ltijd gesloten
bleven.
Ook het horizontalisme in de gevels moest verdwijnen. De
gothische waterlijsten, welke op afstanden boven elkaar in de
gevels voorkwamen en tot doel hadden het regem.vater hiervan
af t e leiden, werden vlakgehakt. De schoorsteenpartijen werden
verwijderd, evenals de trapgevel aan de achterzijde. van het
Stadhuis, welke laatste vervangen werd door een tuitgevel.
De blindbogen boven de ramen met hun terugliggend fries
werden opgevuld, zodat een vlakke gevel ontstond. De gothische
ramen met hun omlijsting werden vervangen door vrij vlak in de
gevel geplaatste kruiskozijnen.
De ramen van boven- en onderbouw werden nu precies onder
elkaar gebracht met de bedoeling de gevel een rijzig aanzien te
geven. De schoorsteenopbouwen maakten plaats voor een doorgaand dak met aan de voet een overstekende houten goot waarboven twee dakvensters zijn geplaatst.
De drie schoorstenen, die tot voor kort uit het dak oprezen,
zijn waarschijnlijk uit deze tijd afkomstig.
Het schavot, dat oorspronkelijk aan de Oostzijde had gestaan, werd bij deze verbouwing in 1697 naar de achterzijde
overgebracht. De ruimte daaronder was open. Omstreeks 1860
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werd hij met deuren afgesloten en er later zelfs een transforir.ator
in opgesteld.
In de 18de en 19de eeuw vonden aan de gevels geen ingrijpende
veranderingen meer plaats. Alles bleef nu vrijwel onveranderd,
slechts de kruisramen werden door een later raamtype vervangen. Verder was er niets dan een algemene verwaarlozing
en verdere aftakel ing.
Ook in het interieur werden bij de verbouwing in 1690 ingrijp~nde veranderingen aangebracht. In de eerste plaats konden
de draagbalken met sleutelstukken, muurstijlen en schorende
korbelen bij de 17de eeuwse bouwmeesters geen genade meer
vinden. Volgens klassieke opvatting toch was een bouwelement
of verticaal of horizontaal. In dit stelsel was voor een schorend
element geen plaats. De schoren werden dan ook van alle balken
van de 1ste verdieping-vloer en van verschillende van de ,ste
zoldervloer verwijderd (de gaten waarin de pennen gezeten hadden, waren nog duidelijk te zien) en ook de muurstijlen werden
afgezaagd. Dat men hiermede de eigenlijke overspanning van 7 m
tot bijna 11 m vergrootte, werd over het hoofd gezien, doch zou
later wreken.
Slechts in het trappenhuis bleef de gothische balkconstructie
bewaard, terwijl bij het sloopwerk ter plaatse van dwarswanden
nog enkele gave gothische balkconstructies voor de dag kwamen
met de dooi· steekwerk verfraaide sleutelstukken.
·
Bij de verbouwing werd ook het benedenplein, dat voordien een ruime hal vormde, zowel in de lengte- als in de breedterichting ingeperkt. Bij de restauratiewerken werd onder de trap
van beneden- naar bovenplein een met Gobertange-tegels bedekte
trap aangetroffen, die verder naar achteren lag. Het benedenplein
strekte zich dientengevolge in de gothiscbe ·tijd meer achterwaarts uit, zodat de ruimte thans door de bodekamer ingenomen
bijv. vroeger tot het benedenplein behoorde.
Het benedenplein werd gebruikt door de Vierschaar, die hier
haar vonnissen velde. In de gothische tijd was het een hal ,·waarvan slechts een officierskamertje (waarin de roepstoel uitkomt)
was afgeschoten. In 1690 werd van het benedenplein ter rechterzijde een strook afgenomen voor een vertrek waar waarschijnlijk
de eigenlijke Vierschaar vergaderde, terwijl het publiek slechts
tot de hal toegang bad.
Daar de zittingen openbaar waren, was dit vertrek van het
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benedenplein gescheiden door een koperen hekwerk. Dit was geplaatst tussen fraaie zandstenen lycenen en togen. Gaten voor
de bevestiging van dit hekwerk troffen wij nog aan. De zandstenen "dessus de porte" met zwaarden aan de binnenzijde van
deze ruimte, herinnert nog aan de rechtspraak.
Waarschijnlijk in de 19de eeuw werd van het benedenplein
ook links een strook afgenomen teneinde hier enkele vertrekjes
te kunnen maken. De zandstenen pilasters en bogen van de
rechterzijde werden in stucwerk nagemaakt. Waarschijnlijk is
de verbreding van de trap tussen beneden- en bovenplein ook
uit die tijd afkomstig. Hiervan getuigen de slechte aansluiting
van de wand van de burgemeesterskamer aan die van de bodekamer, ter dikte van enkele centimeters en de houterig gebeeld houwde consoles onder de trapb·o og, welke smaller is dan de
verbrede opening.
Hoewel het Stadhuis door de verbouwing constructief werd
vermoord, moet aan de andere kant worden toegegeven, dat aan
het interieur hier en daar nieuwe schoonheid werd toegevoegd.
Desondanks is het uit het voorgaande wel duidelijk, dat de
verbouwing in 1690 in haar geheel een misgreep is geweest,
die het gebouw ·constructief te gronde heeft gericht. De tijdgenoten daarentegen hadden niets dan lof voor deze prestatie.
Zo kon in 1713 Walvis schrijven: ,,men verbouwde het raadhuis, dat er van binnen niet ter wereld onverbeterd bleef".
In het interieur zijn de veranderingen te accepteren, doch
ook hier moesten de constructieve zonden worden goed gemaakt.
Voor de gevels, die in een vreemd keurslijf werden gewrongen,
was deze ingreep veel ongelukkiger. De in 1690 doorgevoerde
veranderingen in het exterieur waren slechts camouAage en zijn
dan ook niet te aanvaarden. Hier moest men bij een herstel
dan ook doelbewust zo goed mogelijk terug gaan naar de status
van 1517, wilde men het eigenlijke karakter van het historische
bouwwerk naar waarheid tot uitdrukking brengen. Bovendien
mocht niet uit het oog verloren worden, dat de zijgevels met de
karakteristiek gothische voorgevel toch een harmonisch geheel
dienen te vormen en dit was na 1690 geheel verloren gegaan.
Bij een restauratieplan in alle opzichten teruggaan tot de gedaante van 1517 was ook weer niet goed mogelijk door het
ontbreken van voldoende feitelijkheden, bijv. ten aanzien van de
reeds eerder genoemde tegen de zijgevels oprijzende schoorsteen-
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partijen. Doch het was wel duidelijk, dat toch in grote trekken
naar dit beeld moest worden teruggegrepen.
Verschillende plannen werden opgezet en, na overleg met
Gemeentebestuur en het Rijksbureau voor de Monumentenzorg,
werd uiteindelijk overeenstemming verkregen over een plan,
waarbij de raampjes in de onderb~uw haar logische plaats in
verband met de gewelven zouden herkrijgen, ook al strookten
zij niet langer met de bovenramen. Dit had tengevolge, dat onder
zes raamtravéeën van de bovenbouw vier dubbele kelderramen
werden geplaatst. Deze raampjes zijn in een iets vooruitspringend
plint opgenomen, waarvan de bovenkant overeenkomt met een
uit de gotbiscbe tijd. stammende, later afgehakte waterlijst.
D e boogfriezen boven de ramen werden weder verdiept en de
gothische driepas hierin teruggebracht, waarbij de 1 7de eeuwse
kruiskozijnen weder terugkeerden. In een der blinde .ramen werd
een relief, dat de herinnering aan wereldoorlog 11 en de bevrijding
levendig houdt, opgenomen. Aan de. Westgevel kon ook weder de
luifel worden aangebracht, welke hier vroeger was geweest en
die ook op de tekening van Roghman nog net even te zien is.
H et dakvlak wordt verlevendigd door op elk schild acht dakkapellen te plaatsen in twee rijen en verspringend. Van de drie
schoorstenen werd er slechts één in gewijzigde vorm gehandhaafd .
Deze dicht bij het midden geplaatste schoorsteen is verdeeld in
drie kanalen voor rookgassen, twee voor de centrale verwarming
en één voor de schouw in de secretariskamer. Het kanaal voor
de afvoer van afgewerkte lucht is verwerkt in de bekroning van
de trapgevel.
De in oude trant herstelde trapgevel aan de achterzijde vindt
zijn bekroning in een schoorsteen-luchtkanaal, welke op haar
beurt tot voetstuk dient van een het Gemeentewapen houdende
zittende leeuw.
In het inwendige moesten mede enkele noodzakelijke WI)ZIgingen plaats vinden. Allereerst waren deze het gevolg van het
feit, dat de raadzaal niet langer als zodanig dienst zou kunnen
blijven doen, da..ir het huidige aantal raadsleden in de beperkte
ruimte niet naar behoren kon ""orden ondergebracht.
Besloten werd de vroegere raadzaal als trouwzaal te handhaven en op de 1ste zolder - dus onder de kap - een nieuwe
raadzaal te maken. Hiervoor was een nieuwe trap van de ,ste
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verdieping naar de 1ste zolder noodzakelijk, alsmede enkele nood;akelijke accessoires in de onmiddellijke 11abijheid van de raadzaal.
Voorts bleek het niet langer mogelijk alle steeds omvangrijker geworden secretarie-afdelingen binnen het Stadhuis ond,;r
te · brengen. Enkele hiervan moe,gten afgestoten worden, zodat
behalve de accomodatie. ten dienste van de bestuurscolleges,
slechts enkele bureaux benevens een typekamer en enige archiefruimte in het Stadhuis gehandhaafd konden worden. De figuren
op blz. 47 geven van de vroegere, de figuren op blz. 51 van de
nieuwe indeling een denkbeeld.
Toen zowel over het exterieur als het interieur overee~stemming bereikt .was, kon aan de uitvoering gedacht worden.
Hieraan diende echter een grondig onderzoek van muurwerk,
vloeren en gewelven vooraf te gaan. Het was nu niet langer
meer mogelijk het Stadhuis in gebruik te houden, zodat Gemeentebestuur en secretarie op 15 November 1948 het gebouw
ontruimden.
Het onderzoek, dat nu werd ingesteld, bracht grote gebreken
aan het licht. Zowel de gevels als de binnenmuren bleken erg
gescheurd en het metselwerk verkeerde over het algemeen in
zeer slechte toestand.
De overwelving van de vleeshal vertoonde op vele plaatsen
scheuren, zodat gevaar voor instorten hier en daar niet denkbeeldig was.
.
Toen de balken van hun omtimmering waren ontdaan, bleken
de meeste erg gescheurd en enkele zelfs nabij het midden te zijn
gekraakt. Ook was een deel van de balken bij de opleggingen
zodanig vergaan, dat het hout met de hand verpulverd kon worden.
D e kap bleek, zoals reeds werd gezegd, vrijwel los op de
muren · te staan. Alles tezamen een ontstellend geheel; het resultaat van ernstige fouten uit het verleden en van eeuwen lange
ver\.vaarlozing.
Een krachtige ingreep was hie1· noodzakelijk. Nadat enige
noodvoorzieningen waren getroffen, werd besloten van onder
af aan met het herstel van het slechte muurwerk te beginnen en
hand in hand hiermede de gewelven en balklagen te verbeteren .
Dit betekende naast het herstel en de vernieuwing van de
natuursteen-bekleding aan de buitenzijde ook een grondige repa.ratie van het daarachter gelegen metselwerk, dat ter plaatse van
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de raampenanten door nieuw moest worden vervangen, teneinde
een voldoend draagkrachtige oplegging te verkrijgen voor de
nieuwe moerbinten.
De gewelven werden van boven bloot gelegd en van onderen
van pleisterlagen en verf ontdaan en ge1·epareerd. Daarna
werden de kappen met een magere, lichte beton gevuld en daarover een betonplaat gelegd, bewapend met matten van wapeningsstaal (Baustahl Gewebe), dat bij gedeelten onder de muren door
kon worden gebracht.
De houten balklagen moesten grotendeels worden verwijderd.
Gezien de geringe constructiehoogte van de plafonds van de belétage, waarin tevens nog verschillende luchtkanalen moesten
worden geborgen, was het niet anders mogelijk dan ijzeren moerbalken (D.l.N. 42,5 en 45) toe te passen. Ter wille van de
brandveiligheid werden over de behoorlijk omklede moerbalken
betonnen kanaalplaten gelegd, waarop de dekvloeren konden
rusten. O m en tussen de moerbinten werden de oude houten
plafonds in hun laatste 17de eeuwse vorm weder aangebracht.
Op de 1ste verdieping waren wij iets vrijer. Hier werden
- met uitzondering van de Gothische voorzaal en het trappen•
huis, die in eikenhout hersteld werden - in het werk gestorte
gewapend betonnen T-balken toegepast met brede Jlenzen waartussen eveneens betonnen kanaalplaten werden gelegd. Waar
mogelijk is het onderste deel dezer balken in het gezicht gebleven.
De naar binnen geplooide muren werden niet te lood gezet,
daar juist deze welving het gebouw een charme heeft gegeven,
die men niet meer zou willen missen. De nienwe balklagen zullen
verder plooien voorkomen. Bovendien werd aan de bovenzijde,
monolytisch met de goot verbonden, een zware betonnen ringbalk om het gebouw getrokken, die grote stevigheid geeft en
tevens als muurplaat dienst doet voor de bekapping, welke hieraan hecht werd bevestigd.
In de muren w~rden nieuwe kozijnen geplaatst, ter vervanging
van de in slechte staat verkerende 19de-eeuwse kozijnen. Bij het
sloopwerk hieraan werden in de kozijnen de gaten voor de
pennen van de imposten en middenstijlen teruggevonden, zodat
het mogelijk was de 17de-eeuwse kruiskozijnen weder in hun
juiste vorm te doen terugkeren. De kozijnen en ramen werden
van Y anghout vervaardigd en van glas in lood en luiken voorzien.
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H;et gebouw had hiermede zijn gezondheid herkregen, alsook
een betere gedaante en zal hopelijk weder de eeuwen kunnen
trotseren.
Geleidelijk kon nu met de afwerking der verschillende ruimten
worden begonnen.
De vleeshal, welke in latere jaren als boterhal werd gebruikt,
had dus oudtijds reeds een publieke functie. Zij zal dienst doen
bij openbare ontvangsten, daar deze hal, als grootste ruimte
van het Stadhuis, hiervoor de beste gelegenheid biedt.
Vóór het herstel was deze hal als archief in gebruik. De
hoofdzakelijk uit Gobertangesteen opgebouwde kolommen en
gewelfribben waren in een vuile tabakskleur geschilderd, de vloer
was met zwarte vloertegeltjes bedekt en de wanden en gewelven
wit gepleisterd en gekalkt. In de loop der tijden was de oorspronkelijke vloer met niet minder dan drie nieuwe vloeren opgehoogd, waarschijnlijk tengevolge van het feit, dat het Stadhuis
aanzienlijk was gezakt en het m;.rktpeil was verhoogd. Deze
vloerverhoging was zo aanzienlijk, dat de basementen der kolommen onder de vloeren schuilgingen. Na het slopen der bovenvloeren kwamen deze basementen weder voor de dag en werd
ook de oorspronkelijke vloerbedekking uit de 1 Sde eeuw gevonden, bestaande uit Gobertangetegels groot 27 X 27 cm. Helaas
mankeerde het grootste deel hiervan, zodat het niet mogelijk was
om de nieuwe vloerbedekking weder hieruit op te bouwen. D e
vloer werd met plavuizen belegd. De wanden werden in schoon
metselwerk hersteld, waarbij de hierin voorkomende uitgemetselde driepas een fraai ornament vormt. De medaljons daarin
zijn gevuld met beeldhouwwerk, voorstellende de verschillende
in de stad Gouda beoefende ambachten. Aan de zuidelijke korte
wand zijn bronzen beeldjes geplaatst, weergevende de "prototypen" van de voornaamste intellectuele beroepen, t.w. de theologen, juristen, medici, docenten en technici.
De raampjes werden bezet met glaspanelen afkomstig uit een
der schervenramen van de St Janskerk, dat na de oorlog vervangen was door het bevrijdingsraam van Charles Eyk . De kerkvoogden der Nederlands Hervormde Gemeente hebben deze
panelen voor het Stadhuis beschikbaar gesteld.
De gewelven werden gerestaureerd en blijven als schoonmdsehverk, waarvan de kleur der IJselsteentjes over het algemeen aantrekkelijk is, in het gezicht. De in wapenvorm gehakte
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sluitsteentjes, waarop nog kleurresten onder de bruine verflaag
werden aangetroffen, werden beschilderd met de wapens van de
stadsbestuurders uit de tijd dat het Stadhuis werd gebouwd.
De kunstverlichting geschiedt door middel van fraai gesmede
wandarmen. Enig eenvoudig, door leerlingen van de Goudse
Technische School vervaardigd meubilair vormt de sobere inrichting van deze hal. De foto op blz. 53 geeft van deze ruimte
een indruk. De rest van de parterre wordt ingenomen door een
ketelruimte ten dienste der centrale verwarmingsinstallatie en
door een rijwielkelder.
De bezoeker, die de bordestrap bestijgt en de hoofdingang
binnengaat, komt op de bel-étage in een brede vestibule (het verkleinde benedenplein). Rechts bevond zich oudtijds de Vierschaar. Het was niet mogelijk hier de koperen hekwerken te doen
terugkeren, daar de vertrekken dan niet meer voor hedendaags
gebruik geschikt zouden zijn. De oplossing, die werd gevonden,
bestaat uit in de wand geplaatste boogramen, versierd met
hekwerken van koper kunstsmeedwerk, welke in de penanten
tussen de zandstenen lycenen staan, waardoor ook licht aan de
hal v.iordt toegevoerd. De aan het benedenplein grenzende vertrekken zullen als commissie- en wethouderskamers worden
gebruikt.
Een herstelde zandstenen trap opgaand onder een boog van
dezelfde steen door, komt men op het bovenplein (zie blz. 77).
Hierop komen de deuren naar burgemeesterskamer en trouwzaal, met hun rijke bovenversiering, uit. Teneinde bij het mooie
cassetteplafond, dat de sfeer van de 17de eeuw ademt, aan
te passen, is in de trouwzaal een vloer van wit en zwart marmer
gelegd.

In het trappenhuis, waar nog een gothische balkconstructie
aanwezig was, is de zoldering geheel in 15de-eeuwse geest hersteld. Hier geeft het gebrandschilderd glas de wapens weer der
omringende gemeenten.
Op de 1ste verdieping is de Afdeling Algemene en Sociale
Zaken gehuisvest. Het voorste deel is een onverdeelde fraaie
ruimte, eveneens met een 15de-eeuws plafond met moer- en
kinderbinten (zie blz. 59).
Het achterste deel, dat enkele treden hoger ligt, beeft ge-
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deeltelijk een middengang met vertrekken ter weerszijden. Links
bevindt zich de secretariskamer, een keuken en een wethouderskamer; rechts een ruime typekamer en aan het einde ligt een
onverdeelde ruimte over de volle breedte van het gebouw waar
de R egistratuur zetelt. Hier zijn oude eikendelen aan het plafond
verwerkt.
Dit gedeelte van het interieur heeft het karakter van een.
modern kantoor. Slechts de secretariskamer is hiervan verschillend.
D eze kamer is verrijkt met een vroeg 19de-eeuwse betimmering,
die vóór de restauratie de commissiekamer sierde. Een 17deeeuwse schouw, die vroeger op een andere plaats stond, 1s naar ,
deze kamer overgebracht en hier opgesteld.
Ter wille van de op de 1ste zolder gelegen raadzaal moest een
nieuwe trap worden gemaakt, welke in beton werd uitgevoerd,
met een hardstenen bekleding, en van een fraai smeedijzeren
traphek voorzien. Deze trap geeft toegang tot een portaal met
hardstenen vloer, geschuurde muren en eikenhouten deuren.
Hieraan liggen een wachtkamer, garîierobe en toiletten.
Door een dubbele deur betreedt men de raadzaal (zie blz.
61 ), die verhoogd is door de tweede zoldervloer (vliering) hier
weg te breken. De zgn. Oud-Hollandse spanten, welke de bekapping vormen, werden hierdoor voor een groot deel in het
gezicht gebracht, hetgeen een groot ruimtegevoel geeft, slechts
getemperd door de onderste hanebalk, een noodzakelijkheid, die
echter ook een intiem karakter aan deze ruimte geeft. Tussen
de daksporen en kinderbinten zijn lichtgekleurde asbestplaten
gelegd, die het ruimte-effect versterken. Tegen de bovenbalken
zijn de gepolychromeerde wapens aangebracht van de heren ,
landsheren en souvereinen van resp. Gouda, Holland en Nederland.
• In de kopwand geven drie grote kruisramen voldoende licht in
deze zaal. Het glas in lood is ook hier verrijkt met gebrandschilderde motieven, die de Wijsheid, de Rechtvaardigheid, de
Kracht en Bezonnenheid symboliseren, met in het midden het
wapen van de stad Gouda en dat van de Provincie Zuid-Holland.
. Nabij de ingang zijn ter weerszijden tribunes voor publiek
en pers opgesteld, een breed middenpad vrijlatend. Eenvoudige
houten schotten van een primitief karakter zorgen voor de nodige
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afscheidingen. Op dezelfde wijze zijn ook uitgevoerd de tafel
voor burgemeester en wethouders en die voor de raadsleden,
alsmede de zetels hiervoor. Deze laatste hebben een lederen
bekleding. In de stoelen voor burgemeester en wethouders is de
rugbekleding versierd met ingeperste gepolychromeerde wapens.
De zaal wordt verlicht door drie smeedijzeren kronen, waarin
verwerkt is - evenals in zeer vele thans in het Stadhuis aangebrachte ornamenten - het Goudse motief der sterren en doornen,
in verband met de wapenspreuk der stad n.l. Per aspera ad astra
(door de doornen tot de sterren).
Het overige deel van de 1 ste zolder is bestemd tot archief. Op
de tweede zolder is de volledige apparatuur voor de luchtverwarming en luchtverversing opgesteld, die vrij omvangrijk is.
Immers een aantal belangrijke ruimten moest van luchtverwarming worden voorzien, zoals de vleeshal, de trouwzaal, de
burgemeesterskamer, de raadzaal en het bovenplein.
Het bouwkundige herstelwerk werd uitgevoerd door de firma
Chr. G . F. de Jong & Zn te Gouda. Het omvangrijke steenhouwerswerk zo,vel aan de gevels als in het inwendige werd
verzorgd door de Gebr. Roodbol, die voor dit werk over de
vereiste vakkennis beschikten.
Het kunstsmeedwerk werd gemaakt door de edelsmid K. Gellings uit Rotterdam. Het beeldhouwwerk is vervaardigd door de
Veerse beeldhouwer Ph. ten Klooster, de beeldhouwer Han
Rehm te Rotterdam, mevrouw C. E . Schouten-Van Rood te
Amsterdam en G. A. Gralf te 's-Gravenhage; het gebrandschilderde glas is afkomstig van de glazenier H. J. M. Basart
te Voorburg.
Wij zouden onvolledig zijn, wanneer wij aan het slot niet
met grote waardering vermeldden, dat de dagelijkse leiding van
het restauratiewerk zowel van de eerste a ls van de tweede phase
berustte in handen van de heer W. van den Berg, die zijn taak
met grote toewijding en veel vakkennis heeft vervuld en het
geheel tot een goed einde bracht.
Alvorens te eindigen, willen wij met enkele woorden onze
dank uitspreken jegens het gemeentebestuur van Gouda, dat
steeds het voile vertrouwen in ons heeft gesteld, maar ons ook
geïnspireerd heeft door de liefde, die zij koesterden voor het
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oude Stadhuis. Wij denken hierbij vooral aan de burgemeester
die dagelijks de voortgang van het werk volgde. Aanvankelijk met
intense belangstelling voor de techniek, welke bij de versterking
van de fundering te pas kwam, welke echter bij het daarop volgende opbouwwerk plaats maakte voor een hartelijk medeleven,
waarbij zijn volharding en vindingrijkheid en de hem aangeboren
kunstzinnigheid ons in verschillend opzicht een steun en een
stimulans waren.
Rotterdam, Maart 1952.

