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Gouda 1 

Ik was er een winterdag 
nu eens niet voorbijgereisd 
Ik wilde de glazen zien. 

De bomen, wit van de rijp, 
stonden als bruiden des doods 
aan het blauwe ijs van de gracht. 

Ik liep als alleen in het licht, 
het stille omsluierde licht 
over een open plein 

waar als een schip op een zee 
het oude stadhuis zich verhief, 
daarachter doemde de kerk. 

J. W . Schulte Nordholt 
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De restauratie geklaard! 

De restauratie van het Goudse stadhuis is klaar. 
Daarmee is een groot en belangrijk werk ver
richt. In vijftien maanden tijd werd de hele bui
tenzijde van het fameuze monument in een staat 
gebracht die het gebouw weer voor vele jaren 
een topconditie geeft. De restauratie was nodig 
ook, zo bleek in het begin van de jaren ' 90. De 
leden van het college van burgemeester en wet
houders schrokken toen van de lijst van manke
menten. 

Het stadsbestuur heeft er hard aan moeten 
trekken om de benodigde midde len bij elkaar te 
krijgen. Er werd geld vrijgemaakt in de eigen 
begroting en geld verkregen van het Rijk. Vast 
en zeker geldt ook hier de spreuk van het stads
wapen ' per aspera ad astra ', door de doornen 
naar te sterren. De inzet van Gouda leidde uit
eindelijk tot de felbegeerde restauratiebeschik
king, afgegeven door de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer 
Nuis. Met die beschikking kwam de laatst 
benodigde twee miljoen gulden beschikbaar 
voor de werkzaamheden, die - omdat ze geen 
uitstel konden I ij den - al op voorhand met 
instemming van de gemeenteraad waren begon
nen. De restauratie werd financieel ondersteund 
door Goudse inwoners, die zich betrokken voe
len met hun stadhuis. Ik noem deze bijdragen 
met nadruk. Zo'n 120.000 gulden werd 
geschonken door particulieren en bedrijven. 
Het gemeentebestuur stelt deze steun zeer op 
prijs. 

Het Goudse stadhuis is nog steeds in gebruik 
voor belangrijke functies die er al van oudsher 
plaatsvinden. De eerste is die van vergader
plaats voor het gemeentebestuur. Al eeuwen 
worden in het stadhuis de beslissingen geno
men in het belang van de stad. En al eeuwen 

hanteert het stadsbestuur daarbij het uitgangs
punt dat is verwoord boven de toegangsdeuren 
van het stadhuis 'audite et altaram partem', 
luister ook naar de andere partij . In onze tijd 
van democratie is dat niet anders dan vroeger. 
Ook voor het trouwen, als stijl en ambiance 
gewenst zijn, is het Goudse stadhuis nog steeds 
dè locatie. 

In mijn ogen dient deze restauratie een sig
naal te zijn voor iedereen in ons land om aan
dacht te blijven schenken aan het behoud van 
monumenten. Ons land kent er talrijke die min 
of meer dringend restauratie behoeven. Ze staan 
vaak wel op een prioriteitenlijst, maar toch ont
breken de middelen om ze daadwerkelijk aan te 
pakken. 

Tijdens deze restauratie kon het stadhuis vrij
wel zonder beperkingen in gebruik blijven. Dat 
lijkt logisch als alleen de buitenzijde wordt aan
gepakt, maar ook in deze situatie was overlast 
niet te vermijden. De restaurateurs van het 
bedrijf Hulshof en de onderaannemers hebben 
ervoor gezorgd dat zowel het sluiten van huwe-
1 ijken als het houden van vergaderingen over
dag kon blijven plaatsvinden. Dat is een com
pliment waard. Een loftuiting acht ik ook 
nadrukkel ijk op zijn plaats voor Gouda's wet
houders voor monumentenzorg die zich achter
eenvolgens met deze restauratie hebben bezig
gehouden. Dat zijn de wethoude rs Adrie 
Melaard, die een belangrijk deel van de aanloop 
voor het werk voorbereidde, en Els Scholten
Quispel, die de feitel ijke restauratie als wethou
der begeleidde. 

Deze speciale Tidingc, het blad van oudheid
kundige vereniging Die Goude, is door een 
goede samenwerking tussen haar redactie en de 
gemeente geheel aan het Goudse stadhuis 
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gewijd. Het blad verhaalt over de huidige res
tauratie, maar geeft ook wetenswaardigheden 
uit het verleden. De bundel markeert het feeste
lijke gevoel dat heerst, nu het stadhuis weer zo 
fraai onze Markt siert. 

Het feit dat Hare Majesteit koningin Beatrix 
de heringebruikname van het Goudse stadhuis 
persoonlijk verricht, is een grote eer voor de 
stad. Het onderstreept het belang van deze res
tauratie. Het benadrukt ook de waarde die ons 
land hecht aan het behoud van het Goudse stad
huis. In 1952, tijdens het vorige omvangrijke 
werk aan het gebouw, is het stadhuis ook door 
de regerende vorstin heropend, toen door Hare 
Majesteit koningin Juliana. Net als toen zal nu, 
in 1997, het optreden van de koningin worden 
vastgelegd in een officiële oorkonde. Tot in 
lengte van dagen zal dit document getuigen van 
deze bijzondere dag, 24 januari 1997. 

Jan Hein Boone. 
burgemeester van Gouda 

Foto: Marti11 Droog 

2 



TIDINGE VAN DIE GOUDE 

Stadhuis in de steigers 
Mededelingen en berichten over de restauratie van het 
stadhuis in 199 5 en 1996. 
drs. H. Slooter 

fnleiding 
Een artikel over de restauratie van het stadhuis 
van 1995/ 1996 kunnen we in het vakjargon 
rangschikken onder de nieuwste geschiedenis. 
Om het verloop van deze restauratie te beschrij
ven moeten we gebruik maken van de bronnen 
die het meest voor de hand liggen, dat zijn de 
krantenartikelen die gepubliceerd zijn naar aan
leiding van deze gebeurtenissen. Middels deze 
artikelen volgen we de gebeurtenissen op de 
voet. Niet alleen de periode van de restauratie 
wordt beschreven, ook de strijd die gevoerd 
moest worden om het stadhuis in de steigers te 
krijgen. Belangrijke rollen in die voorbereiden
de fase waren weggelegd voor oud-wethouder 
A. Melaard, wethouder E.A. Scholten-Quispel 
{beide van Monumentenzorg), en burgemeester 
J.H. Boone. 

In dit artikel wordt op geen enkele manier een 
waardeoordeel gegeven over de restauratie en 
de voorbereiding ervan. Dit kun je mijns 
inziens pas doen als er een aantal jaren verstre
ken zijn en de gevolgen van deze restauratie 
werkelijk kunt doorzien. 

1993 
'Marktkooplui , winkelend publiek en toeristen 
doen er verstandig aan om in de buurt van het 
stadhuis op de markt in Gouda een helm te dra
gen. Het gebouw verkeert in zo'n slechte staat 
dat er regelmatig brokstukken naar beneden 
vallen. Het gemeentebestuur heeft dan ook de 
noodklok geluid. Als er niet snel 3,5 miljoen 
gulden op tafel komt voor de restauratie zal het 
unieke pand ten onder gaan. Burgemeester en 
wethouders vinden de situatie zo ernstig dat ze 
besloten hebben de versierselen van de toren -
de pinakels -maandag te verwijderen. Veel van 
deze pinakels zijn al beschadigd. Ook het bor
des staat op instorten. Met houten balken wordt 
geprobeerd verder verval te stoppen. De muren 
van het balkon, in de wandelgangen ook wel 
Het Schavot genoemd, vertonen diepe scheuren 
en de buitenmuren brokkelen gestaag af. De 
scheuren vormen het grootste probleem. Hoe ze 
ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. Het 
marktplein is dit jaar tot autovrij gebied uitge
roepen en aan verzakking kan het volgens 
A. Melaard, wethouder voor monumentenzorg, 

Fotobijschrifi: 1. Het bordes in de steigers. 2. Het 
bordes uil de steigers. (foto's Gemeente Gouda, afd. 
Exteme Betrekki11ge11) 
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Foto 3: De in verval gemakte pinakels lt'orden van het srad/wis verwijderd 
(Foto: Gemeente Gouda. '!fd. Exreme Betrekkingen) 
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ook niet liggen. "Vlak na de oorlog is onder het 
stadhuis een compleet nieuwe fundering aange
bracht." Het vermoeden bestaat dat de stenen 
rond de ankers, die de boel bij elkaar moeten 
houden, vocht doorlaten. Hierdoor gaan de 
ankers roesten en worden de voegen en stenen 
aangetast, zodat een soort ' betonrot' ontstaat. 
"Al het ijzer van die ankers moet worden ver
vangen, anders kan van een goede restauratie 
geen sprake zijn", aldus de wethouder.'• 

In 1993 werd duidelijk dat de buitenkant van 
het stadhuis hard aan restauratie toe was. En dit 
niet alleen omdat delen van de gotische pina
kels naar beneden kwamen vallen. Iemand die 
dat al jarenlang voorvoelde was F. van den 
Heuvel, hoofd van de huishoudelijke dienst en 
jaren lang werkzaam in het stadhuis. ln bet 
Reformatorisch Dagblad van 5 november meld
de hij het volgende: 'Ons stadhuis is opgetrok
ken uit natuursteen. Ook de versierde pinakels, 
die men tijdens de restauratie van 1946 tot 1952 
extra heeft willen verankeren door middel van 
ijzeren stangen door het steen, zijn ervan ge
maakt. En daar ligt nu juist de wankele basis 
voor het geheel. Het ijzer kreeg wel een behoor
lijke roestbehandeling mee, maar die houdt het 
geen 50 jaar vol. Wat nu gebeurt, is dat de ijze
ren staven door roestvorming gaan uitzetten en 
zo de natuursteen op uiterst vitale plaatsen laten 
barsten. Ik zit nu zo'n vijftien jaar op het stad
huis, maar zo' n jaar of vier geleden vielen de 
eerste stenen naar beneden. Kijk, hier heb ik 
een brok van een 10 kilo. Dat had dus ook 
iemand kunnen verpletteren." Ook de klokken
stoel van het klokj e Gabriël bleek in zéér slech
te staat. Van den Heuvel:" De houten klokken
stoel voor de 16e-eeuwse klok Gabriël is volle
dig van zijn plaats. Zó rot is het hout. Zodra er 
beweging van de klok zou zijn, kan die zó door 
de ophanging vallen. Ik weet nog wel, dat bur
gemeester Van Hofwegen de klok altijd luidde 
bij het begin van een raadsvergadering. Oor
spronkelijk luidde hij bij rampen.'2 D. Visse, 
ambtenaar op het gebied van monumentenzorg 
geeft in het zelfde artikel zijn oordeel:"Niet 
alleen de pinakels, niet alleen de klokkenstoel, 
ook het schavot aan de achterzijde is door ver
zuring op sommige plaatsten verpulverd. Ook 
aan de zijgevels van het stadhuis moet wat 
gebeuren: daar treedt scheurvorming op door
dat de onderdelen onderling een verschillende 
uitzettingscoëfficiënt hebben. Er is nu inder
daad haast achter de zaak gezet, zodat maandag 
de eerste ploeg in hoogwerkers de pinakels zal 
omzagen. Daarna wordt de klok tijdelijk onder
steund" .', 

In de laatste week van oktober werd er .na
mens de gemeenteraad een telegram gestuurd 

naar minister d' Ancona, toenmalig minister van 
WVC. Hierin werd gemeld dat de restauratie 
dringend noodzakelijk was en dat het behoud 
van het monument " meer is dan van louter loka
le betekenis". De gemeenteraad wilde als eerste 
hun goede w il tonen, en stelde tijdens de begro
tingsvergadering van november 30.000 gulden 
ter beschikking als eerste aanzet tot de reno
vatie. 

In die zelfde periode werd bekend dat de res
tauratie van het stadhuis 3,5 miljoen g ing kos
ten. De gemeente had een miljoen beschikbaar. 
Men hoopte van minister d' Ancona op een 
bedrag van 2,5 miljoen. De gemeente beriep 
zich op een uitspraak van de minister die zij had 
gemaakt op Open Monumentendag van 1991 , 
\.vaarin zij aan Gouda een rijkssubsidie voor het 
stadhuis had beloofd, mits er een goed restaura
tieplan was. Dat plan werd ingediend bij de 
rijksdienst voor Monumentenzorg. 

Op 8 november werden een aantal pinakels 
van het stadhuis verwijderd. 

Rijn en Gouwe meldde een dag later het vol
gende:' De door de zure regen aangetaste pina
kels van het danig in verval geraakte Goudse 
monumentale stadhuis zijn gisteren uit voor
zorg verwijderd. Het was vanwege de zeer 
slechte staat waarin ze verkeren niet langer ver
antwoord om ze ongemoeid te laten. Ze dreig
den naar beneden te storten, zo sterk zijn de van 
zandsteen gemaakte versieringen aangetast. De 
voorbijgangers kunnen nu weer redelijk veilig 
langs het gebouw wandelen. De kans dat ze een 
stuk afgebrokkeld zandsteen op hun hoofd krij
gen is aanmerkelijk verkleind. Toch is de kust 
nog niet helemaal veilig, want er zijn op bepaal
de punten langs het gebouw, waar het ' afürok
kelingsgevaar' nog aanwezig is, hekken ge
plaatst. Die moeten de argwanende voorbijgan
gers die niet op de hoogte zijn van de slechte 
staat van het gebouw op een vei lige afstand 
houden.'-l Ook de Goudsche Courant maakte 
melding van de onttakeling van het Stadhuis. 
' De hele dag zijn medewerkers van Bouwbe
drijf Hulshof en lntermat Bouwmaterialen met 
twee kraanwagens in de weer geweest om de 
meest beschadigde pinakels naar beneden te 
halen. ( ...... ) Toen de pinakels gisteren eenmaal 
op de grond lagen, was goed te zien dat het 
zandsteen is ingevreten. Ook zijn veel voor de 
sier aangebrachte uitsteeksels afgebroken. 
Burgemeester 13oone en monumenten-wethou
der A. Melaard kwamen gistermorgen hoogst 
persoonlijk kijken hoe de pinakels naar bene
den werden getakeld.'5 

Ondertussen raakten trouwlustigen ongerust 
of ze nog wel in het stadhuis konden trouwen. 
' Veel aanstaande bruidsparen vragen zich ver-

5 



Foto 4: Burgemeester Boone en Wethouder Me/aard bekijken een van het dak verwijderde pinakel. 
(Foto: Pim Mul) 

ontrust af of hun voorgenomen huwelijk nog 
wel in het Goudse stadhuis voltrokken kan wor
den. Naar aanleiding van de uitgebreide publi
citeit rondom de slechte staat van de buitenkant 
van het Gotische stadhuis vrezen ze dat ze naar 
een ander gemeentehuis moeten uitwijken. Die 
zorg is volgens L. Beuckens van de afdeling 
burgerzaken ongegrond, want de bruidsparen 
lopen volgens hem geen enkel gevaar. Hij krijgt 
dagelijks gemiddeld zes tot tien telefoontjes 
binnen van mensen die willen weten of het van
wege de afbrokkeling van zandsteen wel ver
antwoordelijk is om huwelijken in het stadhuis 
te sluiten. "De huwelijken kunnen ongestoord 
worden voltrokken. In tegenstelling tot de bui
tenkant verkeert het interieur in een goede staat. 
Nu de pinakels en andere loszittende onder
delen aan de buitenkant zijn verwijderd, kan 
men het stadhuis ook veilig bereiken", aldus 
Beuckens.'6 

Opmerkelijk was dat de Goudse burgerij zich 
ook begon te roeren omtrent de restauratie van 

6 

het Goudse Stadhuis. Dit leidde onder andere 
tot het volgende bericht: 'De ophogingswerk
zaamheden op de Van Beverninghlaan beginnen 
maandag ondanks een verzoek van enkele 
bewoners van het karwei af te zien en het geld 
te besteden aan de restauratie van het stadhuis. 
De gemeente heeft dat gisteren gezegd nam· 
aanleiding van een brief van twee bewoners van 
de Van Beverninghlaan. Het tweetal, J. van 
Eijden en C. Spruijt, is de mening toegedaan 
dat de ophogingswerkzaamheden niet nodig 
zijn en dat bovendien het tijdstip ongelukkig 
gekozen is. Voor wat betreft het eerste zeiden ze 
in een brief aan B en W en de gemeenteraad dat 
de Van Beverninghlaan er nog niet slecht bijligt, 
niet verder zakt en dat het asfalt geen gaten ver
toont. ( .... ) Misschien, voegden ze er aan toe, is 
het zinniger het budget dat voor het karwei is 
uitgetrokken voor nuttiger zaken te besteden, 
zoals de restauratie van de pinakels van het 
stadhuis.' 7 

Op 24 november werd bekend dat burge-
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meester Boone en wethouder Melaard in janu
ari 1994 een bezoek gingen brengen aan minis
ter d' Ancona van WVC om te praten over de 
restauratie van het monumentale stadhuis in 
Gouda. Deze afspraak werd die dag gemaakt 
toen de minister een kort bezoek bracht aan de 
stad om een symposium over kinderopvang te 
openen. 'Uit de reactie van minister d' Ancona 
werd duidelijk, dat de alarmerende publiciteit 
over de slechte toestand van het stadhuis z'n 
uitwerking niet heeft gemist. De minister zei 
volledig doordrongen te zijn van de ernst van de 
situatie. "Het rapport van de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg kan ieder moment afkomen. 
Ik heb mijn ambtelijke top gevraagd om de zaak 
van het Goudse stadhuis met enige spoed te 
behandelen". Dat houdt in, dat leden van het 
Goudse college in december op het ministerie 
gaan praten met de ambtelijke top monumen-

.. 
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tenzorg. Daarna volgt dus nog het gesprek met 
de minister zelf. " Ik kan op dit monument nog 
niet zo veel zeggen over dat rapport. Maar dat 
de toestand van het stadshuis ernstig is, dat is 
mij wel duidelijk geworden", zo stelde de 
minister.'8 

De eerste grote tegenvaller binnen de voorbe
reidingen tot de restauratie van het stadhuis 
werd gemeld in de Goudsche Courant van 16 
december. 'De rijksbijdrage voor de restauratie 
van het Goudse stadhuis dreigt een miljoen gul
den Jager uit te vallen dan de gemeente had 
gehoopt. Gisteravond ontving de gemeente een 
brief van WVC-minister d ' Ancona waarin het 
subsidiebedrag is bepaald op I ,3 miljoen gul
den. Gouda had gerekend op 2,4 miljoen gul
den. Volgens de minister komen alleen de meest 
dringende onderdelen van het werk voor subsi
die in aanmerking. Ze bestempelt de natuurste-

Foto 5: Een aantal van het dak verwijderde pinakels. (Foto: Ge111ee11te Gouda. afd. Externe Betrekkingen) 
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nen pinakels rond de toren en de overige pina
kels op de voorgevel als 'meest urgente onder
delen'. Min der urgent, maar toch wel dringend 
noemt de minister de restauratie van het schavot 
aan de achtergevel. Een nog weer wat lagere 
urgentie heeft volgens d' Ancona de aanpak van 
de dakbedekking. De laagste prioriteit heeft in 
de zienswijze van WVC het monumentale bor
des met overhuiving aan de voorgevel. Hier zou 
volgens de minister zelfs kunnen worden vol
staan met ' eenvoudige onderhoudswerkzaam
heden'. Gouda 's monumenten-wethouder A. 
Melaard noemt de brief van de minister ' uiter
mate teleurstellend'. Het is voor de gemeente 
een behoorlijke tegenvaller. " We begrijpen niet 
dat de minister de urgentie van de restauratie 
blijkbaar niet erg inziet".'9 

Nog vreemder werd het toen een dag later 
bekend werd dat Gouda helemaal geen rijks
subsidie ontvangt.'Gouda blijkt zelfs helemaal 
geen cent rijkssubsidie te krijgen voor de res
tauratie van het stadhuis. In de Goudsche 
Courant van g isteren werd gemeld, dat Gouda 
1,3 miljoen gulden subsidie zou krijgen. 
Minister Hedy d' Ancona had daarover een brief 
gestuurd aan het gemeentebestuur. Die brief 
blijkt aanleiding te hebben gegeven voor mis
verstanden. Gouda's wethouder A. Melaard 
heeft zich daarom nog eens persoonlijk laten 
informeren door de adviseur van de minister, de 
heer G.C. Lodder. En hij bevestigde dat Gouda 
niets krijgt. In de brief stelt minister d' Ancona, 
dat van de totaal bijna vier mi ljoen gulden res
tauratiekosten een bedrag van 1,8 miljoen sub
sidiabel is. Bij een te hanteren subsidiepercen
tage van 70% zou dat neerkomen op 1,3 mil
joen. Maar zelfs voor dat bedrag blijkt Gouda 
volgens de minister niet in aanmerking te 
komen. De gemeente zal wat de minister betreft 
de restauratie dus geheel uit eigen middelen 
moeten betalen. Gouda krijgt geen cent van 
WVC. Minister d' Ancona stelt zelfs dat haar 
'geen aanvullende instrumenten of middelen ter 
beschikk ing staan'. Een bedrag van 1,3 miljoen 
gulden zou ook te laag zijn voor de gemeente 
om in aanmerki ng te komen voor de zogeheten 
'kanjerregeling' -dat is een speciale regeling 
voor zeer grote restauratieprojecten. Volgens 
wethouder Melaard zou een dergelijke regeling 
ook niet zo erg gunstig zijn voor de gemeente. 
De gemeente denkt in totaal vier miljoen gul
den nodig te hebben voor de restauratie van het 
stadhuis.( ...... ) Wethouder Melaard:" Dat we nu 
geen cent krijgen valt geweldig tegen. Dat is 
eigenlijk onverteerbaar".' 111 
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1994 
In het begin van het nieuwe jaar, op 5 januari, 
kwam topambtenaar G.C. Lodder van WVC op 
bezoek naar Gouda om de situatie van het 
Goudse stadhuis met e igen ogen te bekijken. 
"'Er is echt geen rijksgeld voor de restauratie 
van het Goudse stadhuis. Maar ook niet voor de 
aanpak van andere rijksmonumenten" . Top
ambtenaar G.C. Lodder van het ministerie van 
WVC kwam gisteren niet bepaald met een zak 
met geld uit Den Haag naar Gouda om samen 
met monumentenwethouder A. Melaard de toe
stand van het stadhuis met eigen ogen te bekij
ken. "Maar het is zeker niet zo, dat Gouda geen 
geld krijgt, omdat de gemeente het onderhoud 
van het stadhuis zou hebben verwaarloosd", zo 
benadrukte het hoofd directie beleidszaken cul
tuurbeheer van WVC. "We erkennen zeer zeker 
de noodzaak van de restauratie. We hebben dan 
ook een deel van de kosten subsidiabel gesteld. 
Dat deel zou dus in aanmerking komen voor 
rijkssubsidie. Maar we hebben daar domweg 
het geld niet voor", zo betoogde topambtenaar 
Lodder toen hij eenmaal hoog en droog in de 
raadszaal van het stadhuis stond. " Daar word ik 
bepaald niet vrolijk van" reageerde wethouder 
A. Melaard. "'Maar wc gaan in Gouda zeker niet 
bij de pakken neerzitten. We zullen alsnog een 
beroep doen op minister d' Ancona. Zij erkent 
dat het stadhuis een monument is van landelij 
ke en zelfs internationale allure. Dat mogen we 
toch niet verloren laten gaan". Het bezoek van 
Lodder aan Gouda is een vervolg op de brieC 
die cultuurminister d' Ancona op 13 december 
aan het gemeentebestuur van Gouda stuurde. 
Met daarin de voor Gouda uiterst sombere 
boodschap, dat de gemeente geen cent subsidie 
zal ontvangen.( ...... ) Op de vraag of het niet een 
beetje een omgekeerde volgorde is om eerst een 
brief te schrijven en daarna pas een bezoek aan 
het stadhuis te brengen, had de heer Lodder het 
volgende antwoord:"Het is zeker niet zo, dat 
mijn bezoek de eerste inspectie van het stadhuis 
vormt. Ik ben meer voor de beleidskant van de 
zaak. De restauratietechnische schouw heeft al 
veel eerder plaats gevonden, namelijk door 
onze specialisten op dat gebied, de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg", aldus Lodder. Waar
aan hij wel toevoegde:"Maar ik heb nu met 
eigen ogen kunnen zien, dat de restauratie zeer 
dringend nodig is. De toestand van het gebouw 
zou ik zeker zorgwekkend willen noemen. In 
mijn rapportage aan de minister zal ik dat ook 
zeker naar voren brengen". Maar Lodder wees 
er onmiddellijk op, dat het rijksbudget voor de 
monumentenzorg 'bij lange na niet toereikend 
is' om alle plannen uit te voeren. " Maar we zul
len er toch bestuurlijk uit moeten zien te 
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komen. Dat betekent, dat we landelijk op zoek 
moeten naar meer rijksmiddelen. Dat is de eer
ste zorg van de minister", zo stelde de topamb
tenaar.' 11 

'Er zijn weer enige lichtpuntjes voor het 
Goudse stadhuis, zij het dat die wel minimaal 
zijn.' Dit meldde de Goudsche Courant op 7 
april. 'Het zou kunnen dat toch iets meer res
tauratiekosten onder de subsidieregeling kun
nen vallen dan hel zich aanvankelijk liet aan
zien. Met die boodschap -overigens met de 
nodige slagen om de arm - kwamen burge
meester J.H. Boone en wethouder A. Melaard 
gisteren terug van een bezoek aan Den 1-laag. 
De beide gemeentebestuurders spraken daar 
met directeur-generaal J. Riezenkamp van het 
ministerie van WVC. ( ....... ) Volgens Riezen
kamp bestaat er een mogelijkheid, dat voor het 
herstel van het aangetaste natuursteen de zoge- · 
heten 'lbag' -methode kan worden toegepast. 
Die houdt in dat het natuursteen geïmpregneerd 
kan worden. Daarmee wordt de beschadiging 
hersteld en het aantastingsproces gestopt. 
Melaard:"Dat is een zeer kostbare methode. 
Maar Riesenkamp zou helpen uitzoeken of de 
kosten toch subsidiabel kunnen worden gesteld. 
Ook het dakherstel zou alsnog onder de subsi
diebepalingen kunnen vallen". Uitsluitsel hier
over krijgt Gouda pas na het uitkomen van het 
Strategisch Plan voor de Monumentenzorg van 
minister Hedy d' Ancona op 16 april. Misschien 
dat Melaard bij het scheiden van de markt ( 12 
april treedt hij af als wethouder) toch nog enig 
optimisme aan de dag kan leggen.' 12 

Als oud-wethouder bleef Melaard zich inzet
ten voor de verwezenlijking van de restauratie 
aan het Goudse stadhuis. '"Als het Rijk geen 
geld beschikbaar wil stellen voor de restauratie 
van het Goudse stadhuis, moet de subsidie 
komen uit de Europese pot". Fractievoorzitter 
Melaard heeft dat gezegd op een bijeenkomst in 
het stadhuis waar enkele VVD-kandidaten voor 
het Europees Parlement en de Tweede Kamer 
op verkiezingstournee waren. Melaard deed 
vooral een beroep op de "Europa-kandidaten ' 
zich sterk te maken voor een bijdrage uit de pot 
in Brussel.'l.l 

De gemeente Gouda werd het soebatten om 
een rijksbijdrage moe. Op 5 mei meldde Rijn en 
Gouwe dat de gemeente zelf bereid was om de 
restauratie te betalen. 'Binnen vier jaar wordt 
begonnen met de restauratie van het stadhuis in 
Gouda. Als het rijk geen geld beschikbaar stelt, 
gaat de gemeente het werk zelf bekostigen. Met 
ingang van volgend jaar wordt er geld voor 
gereserveerd op de gemeentebegroting. Door 
die reservering komt twee miljoen beschikbaar. 
Met de miljoen die het stadsbestuur al opzij 

heeft gelegd, is zo drie miljoen beschikbaar. 
Voorlopig wordt dit bedrag voldoende geacht. 
Wethouder Hommels (financiën) heeft dat gis
termorgen gezegd bij de presentatie van cle 
kadernota, die de basis vormt voor cle opstelling 
van de begroting 1995 en de mee1jarenbegro
ting. De reservering betekent niet dat Gouda 
alle hoop op steun van de landelijke overheid 
bij de restauratie van het rijksmonument op
geeft. De gemeente blijft overleg voeren met 
het ministerie van WVC voor een rijksbijdrage 
van 2.5 miljoen gulden. De stad stelt zich nog 
steeds op het principiële standpunt dat Gouda 
niet alleen moet opdraaien voor de opknapbeurt 
van een rijksmonument. Maar de Goudse wet
houder meent dat het praten niet eindeloos kan 
voortduren. Waimeer het herstel van de muren 
van het stadhuis begint - de gevel is aangetast 
door zure regen - is niet bekend. Naar verwach
ting gebeurt dit wel in de komende raadsperio
de.' 1~ 

' "Geld voor de restauratie van het Goudse 
stadhuis moet er vanzelfsprekend komen".' Dit 
waren woorden van demissionair WVC-minis
ter d ' Ancona die ze uitsprak op 6 juni in de bur
gerhal van het stadhuis toen ze een lezing hield 
in het kader van de verkiezingen van het Euro
pees parlement. 'Aan het begin van de PvdA
bijeenkomst ontving burgemeester drs. J.H. 
Boone de bewindsvrouwe. Direct vroeg hij haar 
naar de stand van zaken omtrent de bijdrage die 
het ministeri e van WVC aan de noodzakel ijke 
onderhouds-werkzaamheden van het Goudse 
stadhuis denkt te leveren. D' Ancona:"ln de 
afgelopen vier jaar is er door medewerking van 
mijn departement kritisch onderzoek gedaan 
naar de staat, waarin de monumenten in Neder
land verkeren. Dat onderzoek is ook door de 
onafhankelijke critici i_n Nederland onderschre
ven. Hieruit bleek dat zestig procent van de 
nationale monumenten op dit moment in goede 
conditie verkeren. Veertig procent, waartoe ook 
dit prachtige Goudse stadhuis. doet dat niet", 
aldus d'A11cona. ''Wij hebben de situatie in 
kaart gebracht. Een volgend kabinet moet een 
strategisch plan opstellen om de monumenten 
die in goede staat verkeren, ook in die conditie 
te houden. Daarnaast moet dat plan de midde
len voorzien die nodig zijn om monumenten in 
slechte staat, op te knappen. Bij de formatie van 
het nieuwe kabinet zal het geld om alle monu
menten in goede staat te brengen en houden op 
tafel dienen te komen''. Toch kon de scheidend 
minister het niet nalaten, tegenover de aanwezi
gen haar vertrouwen uit te spreken in het tot
standkomen van een financiële oplossing voor 
de restauratie van het Goudse stadhuis. Minis
ter d' Ancona: "Ik denk dat we er wel uitkomen. 

9 



TIDINGE VAN DIE GOUDE 

Daarnaast zal ook in Brussel naar mogelijke 
financieringspotjes uitkijken. Ik zal niet schro
men om hierop een beroep te doen.' 15 

De nieuwe wethouder van monumentenzorg 
E.A. Scholten-Quispel zette zich vanaf het 
begin van haar ambtstermijn voor het stadhuis 
in."'We moeten het Goudse stadhuis zien te 
krijgen op de lijst van de honderd meest beken
de monumenten in Nederland. Dan maken we 
meer kans op Europese subsidies voor de res
tauratie". Deze verzuchting deed wethouder E. 
Scholten onlangs tijdens een gemeenteraads
vergadering. Ze zei dit ook met een knipoog 
richting VVD. Deze partij heeft toegezegd zich 
te zullen inspannen voor het verkrijgen van die 
Europese subsidies voor het Goudse stadhuis. 
Uit de reactie van wethouder Schotten werd 
duidelijk, dat het lospeuteren van subsidies nog 
niet zo' n eenvoudige zaak zal z ijn. Want al 
geniet het Goudse stadhuis als enige vrijstaan
de gotische stadhuis in ons land een zekere 
bekendheid, op genoemde lijst van honderd 
komt het nog niet voor.' J(, 

Steeds meer mensen begonnen de noodzaak 
in te zien dal het stadhuis gerestaureerd moest 
worden. Bij de onthull ing van de gerestaureer
de wandkleden op 11 juni in de trouwzaal van 
het stadhuis, meldde de waarnemend-commis
saris van de koningin mevrouw drs. I.G . 
Günther dat Gouda kon rekenen op steun van de 
provincie voor de restauratie van het stadhuis. 
Maar om hoeveel geld het ging werd er niet bij
gezegd. 

De Goudsche Courant startte op 10 septem
ber. tijdens Open Monumentendag, een actie 
om het stadhuis te redden. Theo de Jong schreef 
hierover in een speciaal-nummer over het stad
huis. ' De Gouwenaars zélf zien het trieste lot 
van Gouda's belangrijkste monument met lede 
ogen aan. 'Zonder stadhuis is de ziel uit de 
stad ', zei dichter/schrijver Leo Vroman onlangs 
vanuit New-York even terug in zijn vaderstad. 
Vele regiobewoners zijn het van harte met hem 
eens. De Goudsche Courant peilde onlangs via 
een omvangrijke enquête de publieke opinie. 
En daaruit bleek dat 70 procent van de onder
vraagden best bereid. is om met een extra bij
drage de restauratie van het Goudse stadhuis te 
ondersteunen.'17 De Goudsche Courant opende 
een gironummer waarop Gouwenaars eventueel 
hun giften konden storten. De Rabo-bank nam 
hel voortouw door duizend gulden te schenken. 
De Goudsche Courant ving aan met de verkoop 
van zwaar verzilverde replica's van het stadhuis 
en bouwplaten. Men had een foto-pr ijsvraag 
uitgeschreven waarbij deelnemers van te voren 
vijf gulden moesten betalen. Al het geld wat 
hiermee bijeen werd gebracht, zou uiteindelijk 
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terechtkomen in het restauratiefonds van het 
stadhuis. 

In Rijn en Gouwe van 28 oktober verscheen 
het volgende be1icht:' In maart volgend jaar 
wordt begonnen met de eerste fase van de res
tauratie van het Goudse stadhuis. Tegen de tijd 
dat in j uli de toeristenstroom op gang komt, zijn 
steigers en werklieden verdwenen. Wethouder 
Scholten-Quispel (monumentenzorg) heeft dat 
gezegd bij de beantwoording van de algemene 
beschouwingen. Haar eigen fractie, D66, had 
gevraagd rekening te houden met het toeristen
seizoen. Het stadhuis is tenslotte een van de 
belangrijkste toeristische attracties van de stad, 
zeker als in juli en augustus de kaas- en am
bachtenmarkt wordt gehouden. Er is geregeld 
overleg tussen de gemeente en Rijksdienst 
Monumentenzorg over de opknapbeurt van het 
stadhuis. Juist vandaag is er nog een gesprek 
over de plannen. Duidelijk is, dat de restauratie 
niet in één keer wordt uitgevoerd, maar in fasen . 
Naar het zich laat aanzien kan in maart 1995 
met de eerste fase worden begonnen. De restau
ratie van het stadhuis kost drie miljoen gulden. 
Een miljoen had de gemeente al gereserveerd 
en in de meerjarenbegroting voor de komende 
jaren zijn de 'kapitaallasten' (rente en aflossin
gen van leningen) van het resterende bedrag 
opgenomen. Die constructie is nodig, omdat het 
rijk (nog) niet wil meebetalen aan het project. 
De gemeente blijft echter proberen geld van 
' Den Haag' te krijgen voor de renovatie van het 
rijksmonument.' 1s 

Hedy d ' Ancona was op 25 november twee 
uur lang in Gouda om voor het prestigieuze 
Catharina Gilde een lezing te houden over het 
onde1wcrp ' Nederlandse cultuur over de gren
zen heen'. Ondanks het krappe tijdschema 
wilde ze ten overstaande van de Goudsche 
Courant nog wel terugkomen op het stadhuis. 

Natuurlijk, belofte maakt schuld. Toen ik nog 
minister was, en wist dat ik benoemd zou wor
den tot lid van het Europees Parlement, heb ik 
in de Goudsche Courant die toezegging gedaan. 
Ik heb toen laten weten me ook vanuit Brussel 
te blijven inzetten om het Goudse stadhuis als 
uniek monument in oude glorie te doen herstel
len. Die belofte ben ik inderdaad niet vergeten. 
Maar ja, Brussel is nu eenmaal vooral gespitst 
op landbouw-subsidies. Toch vind ik dat er ook 
meer aandacht voor ' cultuur' moet komen". 
Ondanks deze toezegging moest de oud-minis
ter toegeven dat haar inzet voor de Goudse stad
huis-restauratie een open e inde heeft. Op de 
vraag van de Goudsche Courant of Gouda 
Brussel wel kon vergeten, antwoordde d'Anco
na:"Ik vraag me af, of in 1995 of daarna in 
Brussel wordt gekozen voor stadhuizen als een-
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traal thema. Maar ik blijf hopen dat Gouda op 
één of andere EG-subsidie kan rekenen. Ik blijf 
vechten voor Gouda".' 1'> 

Op allerlei manieren werd getracht de restau
ratie van het stadhuis van de grond te krijgen. 
Zo meldde Rijn en Gouwe van 9 december:'De 
gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de 
restauratie van het stadhuis in een werkgelegen
heidsproject onder te brengen . De gemeente 
komt met die mogelijkheid naar aanleiding van 
de brief die ze samen met 35 andere gemeenten 
naar het rijk heeft gestuurd. In de brief wordt 
niet alleen gewezen op de noodzaak van restau
ratie maar ook op de financiële effecten van 
investeren in monumenten en op de positieve 
effecten op de werkgelegenheid. Volgens een 
woordvoerder van de gemeente is het plan nog 
in een bijzonder vroeg stadium en is eventuele 
doorgang atliankelijk van het antwoord op de 
brief die naar het rijk is gestuurd. "We kijken 
naar de mogelijkheden, maar dat is sterk atlian
kelijk van het antwoord. Het is duidelijk dat 
men in projecten iets aan monumenten wil doen 
en dat is in ons geval onder andere het stadhuis. 
Een werkgelegenheidsproject past binnen de 
plannen zoals die in de brief staan.' 20 

1995 
Naast de Goudsche Courant-actie zijn er ook 
veel particulieren die doorgaan met het voeren 
van speciale acties ten bate van het stadhuis.'De 
Rietmarkt in Gouda stelt tien stoelen beschik
baar, die de firma door bekende Nederlanders 
laat decoreren. De verwachte opbrengst van 
50.000 gulden komt ten goede aan het restaura
tiefonds van het Goudse stadhuis. Althans, als 
de gemeente Gouda toestemming voor de actie 
geeft. Als B en W groen licht geven, kunnen 
regionale en landelijke bedrijven schriftelijk 
een bod op één of meer van deze bewerkte stoe
len uitbrengen. De organisatie streeft ernaar 
minimaal 15.000 gulden per stoel binnen te 
halen. Daarom worden de gedecoreerde stoelen 
aan de hoogste bieders verkocht. De zetels wor
den door bekende artiesten, sporters, politici, 
kunstenaars en vormgevers bewerkt. "Koos 
Alberts, Patty Brard en Jan des Bouvrie staan 
op onze nominatie. Maar we hebben ze offi
cieel nog niet kunnen benaderen, omdat we nog 
geen toestemming voor de actie hebben", bena
drukt initiatiefnemer R. van Wijk. Als de stoe
len klaar zijn worden ze eerst een maand in de 
etalage van de Rietmarkt aan de Hoge Gouwe 
tentoongesteld. Deze zomer worden de zetels 
uiteindelijk aan de directies van de diverse 
bedrijven uitgereikt.'21 

Op I maart werd bekend dat de restauratie 
aan het stadhuis in het najaar van start zou gaan. 

Als voorbereiding maakte de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg foto's van de beelden aan 
de voorzijde van het stadhuis. Dat gebeurde om 
zodoende een idee te krijgen van de staat waar
in de beelden verkeerden. 

In de maand april ging men werken aan het 
restauratieplan.' De restauratie van de gevel van 
het stadhuis moet voor Kaarsjesavond 1996 
afgerond zijn. Als in september met de werk
zaamheden wordt begonnen, zal het iets meer 
dan een jaar duren voor de laatste werkers het 
monument verlaten. Een woordvoerder van de 
gemeente heeft dat bekendgemaakt. Op dit 
moment wordt hard gewerkt aan het opstellen 
van een restauratieplan. Dat plan moet in fasen 
worden uitgevoerd. In september, na het toeris
tenseizoen en na instemming van de gemeente
raac~ zal met de werkzaamheden worden begon
nen. De kosten van de restauratie, ruim drie 
miljoen gulden, zitten al in de mee1:jarenbegro
ting van de gemeente verwerkt maar als het res
tauratieplan gereed is, zal dat opnieuw voor 
subsidie naar het ministerie van cultuur worden 
gezonden. De gemeente wil de hoop op een 
rijksbijdrage voor het opknappen van het rijks
monument niet opgeven. De technische staat 
van het stadhuis is onder andere weergegeven in 
een notitie van een werkgroep waarin de ge
meente en de Rijksdienst Monumentenzorg zijn 
vertegenwoordigd. De restauratie van het 
beeldhouwwerk en de ornamenten van de voor
gevel en de toren van het stadhuis worden daar
in hoogst urgent genoemd. Ook de constructie
ve staat van het bordes met baldakijn bij de 
entree van het stadhuis en het schavot aan de 
achterzijde is zodanig, dat spoedig herste l 
noodzakelijk is, zo werd namens staatssecreta
ris Nuis (cultuur) in de notitie gezegd. Alleen de 
aanpak van het leien dak van het stadhuis kan 
worden uitgeste ld. Dat verkeert nog in redelijke 
staat en behoeft pas over enkele decennia de 
aandacht. In de opzet van de werkgroep moet 
de restauratie gefaseerd worden uitgevoerd, te 
begillllen met de gevel. Dat komt de gemeente 
goed uit. Financieel is de restauratie van het 
stadhuis wel rond, maar in de gemeentebegro
ting is het plan zodanig opgenomen dat jaarlijks 
vijftigduizend gulden extra wordt toegevoegd 
om de kapitaallasten (rente en aflossingen van 
leningen) van de tot ruim drie miljoen gulden 
oplopende investering te dekken. ( ....... ) Gouda 
blijft overigens van mening dat ze niet alleen 
dient op te draaien voor de restauratie. Het stad
huis is een rijksmonu)nent en dus dient het rijk 
mee te betalen.'22 

De Goudsche Courant maakte op 21 april de 
uitslag bekend van de inzamelingsactie die zij 
georganiseerd had. De talloze grote- en kleine 
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Foto 6: De Rijhdie11s1 voor de Mo11u111enten=org 
maakt jolo ·s w111 de beelden am1 de voorgevel. 
(fóto:Piet 1·a11 Oosrrom) 

gevers brachten een bedrag van 60.000 gulden 
bij elkaar. Tijdens deze avond meldde wethou
der Schotten het volgende aan de Goudsche 
Courant: "Tijdens de 40-ste viering van kaars
jesavond op 19 december moeten de bouwstel
lingen voor het stadhui s weg zijn. Ik vind het 
geen gezicht als alle gasten tijdens dat feest met 
steigers worden geconfronteerd". Alhoewel het 
Rijk nog geen cent subsidie heeft toegezegd, 
begint de restauratie van het stadhuis toch al in 
september- na het komend toeristenseizoen. 
( ....... ) Volgens wethouder Scholten blijft het 
bordes van het stadhu is gewoon staan, al heen 
optrekkend zout veel schade aangericht. "Aan
vankelijk vreesden we dat het hele hordes zou 
moeten worden afgebroken - maar dat is geluk
kig niet nodig", zo stelde zij. Wél wordt beke
ken of de beelden aan de voorkant van het stad
huis niet kunnen worden verwijderd - om ver
volgens veilig in het stedelijk museum te wor
den opgesteld. Tevoren zouden er dan moderne 
kopieën worden gemaakt, die aan het stadhuis 
worden bevesti!!d. Vast staat wél, dat de be
staande leien op het dak van het stadhuis op
nieuw kunnen worden gebruikt; dat heen een 
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inspectie aangetoond. Het uitblijven van een 
toezegging van rijkssubsidie noemt wethouder 
Scholten 'onbegrijpelijk' . "Natuurlijk gaat men 
er bij het Rijk van uit, dat zo'n bijzonder monu
ment als het Goudse stadhuis tóch wel wordt 
gerestaureerd. En dat is ook inderdaad het 
geval. Maar toch blijft de gemeente Gouda in 
hoge mate afhankelijk van rijkssteun. Los daar
van heeft de gemeente Gouda ook haar hoop 
gevestigd op de toezegging van oud-cultuur 
minister d' Ancona. Tijdens haar bezoek aan 
Gouda raadde zij de gemeente aan om aan
spraak te maken op goedkope arbeidskrachten 
via het plan-Melkert. Ook hierover heeft het 
rijk nog niets laten weten. Wél komt minister A. 
Melkert (sociale zaken) op 22 j uni naar Gouda. 
Hij komt dan als spreker naar een congres in de 
schouwburg van Gouda, dat als motto 'Werk 
199 5' meekrijgt. Wethouder Scholten is van 
plan ook hem steun te vragen voor de stadhuis
restauratie.'2.1 

Drie weken later, op 19 mei, waren de plan
nen voor de restauratie zo goed als rond.'De 
restauratie van het stadhuis begint in september 
en gaat maximaal 3,2 miljoen gulden kosten. 
De gemeente zal de restauratie niet in fasen 
laten uitvoeren, maar laat het uitverkoren 
bouwbedrijf Hulshof BV uit Vorden, achter 
elkaar doorwerken. ( ....... )Begonnen wordt met 
de aanpak van de gevels. De gemeente en 
Hulshof BV overleggen over enkele uitvoe
ringskwesties. Het restauratieplan moet zo wor
den uitgevoerd dat met Dodenherdenking de 
noordgevel van het stadhuis niet in de steigers 
staat, dat de Burgerhal bereikbaar blijft, dat 
Kaarsjesavond 1995 niet gehinderd wordt en 
dat trouwerijen doorgang kunnen vinden. Aan
vankelijk koos de gemeente door de hoge kos
ten voor een gefaseerde uitvoering van het 
noodzakelijke herstel, maar daar wordt nu van 
afgezien. De gemeente wil de restauratie zo 
kort mogelijk laten duren en zal daarom het 
geld (in de mec1jarenbegroting van de gemeen
te was de investering al opgenomen) versneld 
beschikbaar stellen, aldus de wethouder. De 
technische staat van het stadhuis is onder ande
re weergegeven in een notitie van een werk
groep waarin de gemeente en de Rijksdienst 
Monumentenzorg zij n vertegenwoordigd. De 
restauratie van het beeldhouwwerk en de orna
menten van de voorgevel en de toren van het 
stadhuis worden daarin hoogst urgent genoemd. 
Ook de constructieve staat van het bordes met 
baldakijn bij de entree van het stadhuis en het 
schavot aan de achterzijde is zodanig, dat spoe
dig herstel noodzakelijk is. zo werd namens 
staatssecretaris Nuis ( cultuur) in de notitie 
gezegd.'24 
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Foto 7: We1ho11der Scholten-Q11ispel en de heer Nomen van bomvbedr!ff Hu/s/10{ verwijderen het eerste luik van 
het stadh11is. (Foto: Martin Droog) 

'Bij de restauratie van de gevels van het stad
huis zal behoud van onderdelen voorgaan boven 
het vervangen ervan. Waarvoor in elk geval wel 
kopieën in de plaats komen, zijn de enige tijd 
geleden al verwijderde pinakels, aan de voorzij 
de van het stadhuis. Ze zijn zo slecht dat met 
het oog op de veiligheid van passanten terug
plaatsen van deze onderdelen niet mogelijk is. 
Een en ander blijkt uit het restauratieplan dat 
B en W naar de gemeenteraad hebben gestuurd. 
( ...... ) Uit het plan kan worden opgemaakt dat in 
september met de noordgevel, het schavot en de 
oostgevel wordt begonnen. Daarna worden de 
andere gevels onder handen genomen, tot in de 
laatste paar maanden van volgend jaar de zuid
zijde (bordes, trappen en baldakijn) aan de 
beurt is."Dit meldde de Rijn en Gouwe op JO 
mei. "Bij de opknapbeurt wordt ook gekeken 
naar de toekomst. Zo worden bijvoorbeeld ijzer 
en andere voor natuursteen schadelijke metalen 
uit de constructie gehaald, om schade in de toe-

komst te voorkomen. Verder voorziet het plan 
in het herstellen van de stabiliteit van de con
structie van de gevels, het op peil brengen of 
houden van een goede waterhuishouding in de 
gevels en het veiligstellen van enkele kunsthis
torisch zeer belangrijke onderdelen (aan de 
bordestrap en het baldakijn). Bij de restauratie 
van het stadhuis gaat het niet alleen om herstel 
van het natuursteen. Ook het schavot aan de 
Waagzijde moet nodig onder handen worden 
genomen. Op het dak worden alle leien verwij
derd en onderzocht. Aan de kant waar door de 
wind de meeste regen op komt, komen nieuwe 
leien; de goede exemplaren van nu krijgen een 
plek aan de andere kant. Ook van andere onder
delen van het stadhuis wordt in het restauratie
plan gedetailleerd de aanpak beschreven.' 25 

Op woensdag 6 september was het zover. 
Nadat wethouder Scholten-Quispel met de heer 
A.C. Nomen, directeur van het bouwbedrij f 
1-lulshof, het eerste luik van het stadhuis had 
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verwijderd, ging de restauratie van het stadhuis 
van start.' Het begin van de restauratie is door 
de gemeente bewust gekozen. Nu is niet alleen 
het toeristenseizoen afgelopen maar kan als 
alles volgens planning loopt Kaarsjesavond 
1996 weer rond een geheel hersteld stadhuis 
worden gehouden. Wethouder Scholten vindt de 
start van de restauratie goed aansluiten bij de 
Open Monumentendag die als thema "Gouda in 
volle vaart" beeft meegekregen. "Daar past dit 
natuurlijk mooi in want we zijn zeker in volle 
vaart. Dat de restauratie hard nodig was is al 
lang duidelijk. Zelfs vorige week vielen er nog 
stukken uit. Gezien alle reacties over de werk
zaamheden blijkt wel dat de burgers het stad
huis geen dag kunnen missen".' 26 

Ondanks dat het stadhuis in de steigers stond, 
bleef het gebouw fungeren als trouwcen
trum: 'Burgemeester Jan Hein Boonc loopt 1 op 
1. Hij voltrekt één huwelijksplechtigheid per 
jaar. Vrijdagmiddag was het zover toen Barbara 
en Floor van Ingen in het huwelijk traden, aan
gevoerd door een oude Zwitserse bus. De eerste 
burger, herstellende van een griepje, wees er op 
in de door bouwstellingen verduisterde bur
gemeesterskamer dat de trouwerijen gewoon 
doorgingen en dat het goed was zo'n fraai 
monument in ere te herstellen en voor het nage
slacht te bewaren. Ondanks het minder fraai e 
uiterlij k van het gemeentehuis blijkt het bouw
werk nog steeds in trek en weinigen zeggen hun 
voorgenomen huwelijk ter plekke af.'27 

Het vakblad Cobouw had op 8 december, met 
betrekking tot de restauratie, een positief 
bericht te melden: ' Het rijk betaalt alsnog mee 
aan de restauratie van het Goudse stadhuis, 
waarvoor de werkzaamheden al enige maanden 
geleden zijn begonnen. Staatssecretaris Nuis 
(OCW) maakte deze week bekend dat hij vol
gend jaar geld voor de restauratie zal vrijma
ken. Hoeveel is nog niet bekend. Duidelijk is 
wel dat het bedrag wordt onttrokken aan de 275 
miljoen gulden die het kabinet in de najaarsno
ta beschikbaar heeft gesteld voor monumenten
zorg. Deze extra gelden zijn mogelijk doordat 
de departementen minder hebben uitgegeven 
dan aanvankelijk was geraamd. Bovendien is de 
opbrengst van de staatsaandelen KPN een mil
jard hoger uitgevallen dan verwacht. Gouda 
deelt dus mee in de meevallers. Dat komt de 
Zuidhollandse gemeente bijzonder goed uit. 
Door het uitblijven van de financiële steun van 
het rijk voor het opknappen van et stadhuis was 
de armlastige gemeente al genoodzaakt het hele 
benodigde bedrag van 3,2 miljoen gulden te 
reserveren in de meerjarenbegroting. Dit ging 
uiteraard ten koste van andere hoognodige res
tauratieprojecten van bekende gebouwen zoals 

14 

de Gouwekerk.'2~ 

Speciaal voor Kaarsjesavond 1995 werd het 
stadhuis vrijgemaakt.'De groene veiligheids
netten worden ter ere van deze avond tijdelijk 
van het stadhuis verwijderd. Ook de houten pla
ten voor de ramen zullen voor het evenement 
tijdelijk verdwijnen. Wel blijven de steigers 
staan. Op die manier wordt het monument vol
doende vrijgemaakt voor de 2.500 kaarsen, die 
traditiegetrouw in het stadhuis zullen branden. 
Kaarsjesavond wordt dit jaar op 19 december 
gehouden. Ondanks het feit, dat het voor de 
veertigste keer wordt gehouden, hebben er geen 
extra activiteiten plaats - vanwege de restauratie 
van het stadhuis.'29 

Op 16 december meldde de Goudsche 
Courant dat de aanpak van het stadhuis op sche
ma lag. 'De restauratie van de achterkant en de 
klokkenspelzijde van het laat-gotische stadhuis 
verloopt ondanks enkele tegenvallers volgens 
schema. In januari kan de steiger worden ver
plaatst naar de voorkant. Wel zal aan de achter
kant nog worden gewerkt aan het vroegere 
schavot. Gedurende een goed deel van volgend 
jaar zal een steiger de voorgevel aan het oog 
onttrekken. De verwachting is, dat dit zeker tot 
juni zal duren. Daarna kan het bovenste deel 
weg. Aan de onderzijde van het stadhuis, aan 
het bordes met het baldakijn, blijft het werk 
doorgaan. Die delen komen naar verwachting 
pas af in november volgend jaar. Het restaura
tieschema wordt vermeld in de juist verschenen 
nieuwsbrief 'Stadhuis in de steigers'. In de 
nieuwsbrief wordt ook nader ingegaan op de 
mee- en tegenvallers tijdens de restauratie. Zo'n 
onaangename verrassing was bijvoorbeeld de 
ontdekking dat de hele dakgoot van beton bleek 
te zijn, en niet van natuursteen. Bovendien was 
de goot aangetast door betonrot. De nieuws
brief: " Inmiddels is de dakgoot aan de oostkant 
(de klokkenspelzijde) verwijderd om plaats te 
maken voor natuursteen. Althans de helft, de 
buitenkant. De goot is in de lengte doormidden 
gezaagd. Aan de zijde die blijft liggen, wordt 
het nieuwe natuurstenen profiel vastgezet. Dit 
gebeurt met ' chemische ankers', dat wil zeggen 
metalen pennen met lijm. Bij de vorige restau
ratie, de grote restauratie van 1946-1952, is 
zowel voor de fundering als voor het interieur 
van het stadhuis veel beton toegepast. Dat ook 
de dakgoot uit modern materiaal bestond, was 
niet bekend". Een andere tegenvaller was dat de 
nieuwe leien voor de oostelijke dakkant werden 
afgekeurd. Een onderzoek naar de leien wees 
uit dat er een koolstofophoping in het materiaal 
zat, die maakt dat van de leien een kortere 
levensduur moet worden verwacht dan men 
eisen mag. De nieuwsbrief:"Gezien de levertijd 
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van nieuwe leien is de vervanging van de dak
bedekking aan de oostelijke zijde nu iets ver
traagd. Omdat aan de andere onderdelen van de 
restauratie gewoon kan worden voortgewerkt, 
behoeft het tijdschema voor het totaal niet te 
worden gewijzigd". Alleen op het oostelijk dak
vlak komen nieuwe leien. Aan de westkant wor
den de goede leien van de oost- eu westzijde 
opnieuw gebruikt. Maar bij de restauratie zijn 
er inmiddels ook al enkele meevallers geweest. 
"Op de muurankers in de oost- en achtergevel 
blijkt zich minder roest te hebben gevormd dan 
verwacht. Daarvan hoeft er geen enkele te wor
den vervangen. Verder wees onderzoek uit dat 
de witte verkleuring van de onderste stenen van 
het bordes niet door zout wordt veroorzaakt. 
Het weghalen en langdurig ontzouten van de 
stenen kan dus achterwege blijven.' 30 

1996 
Aan het begin van het jaar 1996 stond het vol-

gende bericht in de Goudsche Courant:'Niet 
eerder dan in april krijgt Gouda te horen hoe
veel het rijk uittrekt voor de restauratie van het 
stadhuis. Een woordvoerder van staatssecretaris 
Nuis (OCW) heeft dat gisteren gezegd. 
Wethouder Scholten-Quispel liet vorige maand 
weten dat Nuis nog voor de jaarwisseling het 
Goudse stadsbestuur zou laten weten op hoe
veel geld het kan rekenen voor de reeds in gang 
gezette restauratie. De brief is er nog steeds 
niet. De restauratie gaat gestaag verder. 
Gisteren werden de steigers aan de voorkant 
(zuidwestzijde) opgebouwd. Het ministerie zegt 
verbaasd te zij n dat er voor de jaarwisseling op 
een brief werd gerekend. Gemeenten en de pro
vincies mogen hun voorstellen voor restauratie
projecten, die moeten delen in een bedrag van 
25 miljoen gulden, indienen bij de Rijksdienst 
Monumentenzorg. Nuis neemt dan naar ver
wachting in april een definitieve beslissing over 
de besteding van het bedrag. Het enige dat voor 

Foto 8: Aan de oost-zijde van het stadhuis worden op het dak de leien vervangen. De haken zijn aangebracht 
voor toekoms1ig onderhoud of onderzoek aan het stadhuis. Hieraan kunnen de veiligheidskoorden van de onder
houdsmedewerkers worden bevestigd. (Foto: A.G.P. van der Aa) 
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Foto 9: De nie11we leien die op het dak kwamen. 11·orden niet op maal aangeleverd. In een van dl! goten \l'or
clen =e gesneden op de juiste lengte en hreN!te. (Foto: A.G.P van der Aa) 
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Gouda zeker is, is het feit dat er een bijdrage 
komt. Gouda schiet de kosten voor de restaura
tie, ruim drie miljoen gulden, uit eigen zak 
voor.'.11 

Ondanks dit tegenvallende bericht bleef er 
schot zitten in de restauratie van het stad
huis.'De restauratie van het Goudse stadhuis 
vordert gestaag. De werkzaamheden aan de 
gevel aan de Waagzijde zijn voorbij en de stei
gers worden dezer dagen verplaatst naar de 
voorkant. De werkzaamheden hier betekenen 
wel een meer beperkte bereikbaarheid van het 
gemeentelijk vergader- en trouwcentrum. De 
trap aan de kant van het klokkenspel wordt 
geheel afgesloten en die aan de andere zijde, 
waar onder andere de bruidsparen het monu
ment betreden, is alleen tijdens de openings
uren van het stadhuis toegankelijk. Aan de 
voorzijde wordt niet alleen aan de gevel ge
werkt. De zijtorens, de klokketoren en de -stoel 
worden hersteld. Verder werken de restaura
teurs hier aan de vernieuwing van de pinakels. 
De beelden die de voorzijde van het stadhuis 
sieren, worden op de steiger hersteld . Na de 
bouwvak wordt het bordes gerestau reerd. Hoe
wel de steiger aan de achterzijde weg is, bete
kent dit niet dat alle werkzaamheden hier ge-

Foto JO: De gootranden van het stadhuis worden na 
plaatsi11g secuur a/gewei*t. (Folo: A.G.P. va11 der Aa) 

reed zijn. Het schavot wordt gedeeltelijk gede
monteerd. De rand en de kolommen zullen in 
onderdelen worden weggehaald om vervolgens 
geheel of gedeeltelijk vernieuwd te worden. De 
enige gevel waar nog niets aan is gedaan, is die 
aan de kant waar zich ook het oorlogs-herden
kingsmonument bevindt. Hier wordt pas met de 
werkzaamheden begonnen na 5 rnei.' 32 

Aan het einde van de maand januari kwam de 
voorkant van het stadhuis in de steigers te staan. 
'Aan de voorkant van het stadhuis is een steiger 
geplaatst. Het gaat om de vrijkomende steiger, 
die tot voor kort langs de achtergevel heeft 
gestaan. Vanaf eind deze maand wordt dan aan 
de voorgevel gewerkt. Het herstel van de voor
gevel is een onderdeel van de restauratie van het 
stadhuis.' 33 

13 februari: 'Het stadhuispersoneel werd gis
teravond onaangenaam verrast door een fikse 
lekkage op de zolderverdieping van het stad
huis. De lekkage was ontstaan op een plek waar 
op dit moment restauratiewerkzaamheden wor
den uitgevoerd. Het flink uit de hemel neer
gutsende regenwater zocht z 'n weg tussen de 
afdekzeilen en goten door. De brandweer moest 
te hulp schieten. Nog tegen middernacht waren 
brandweermensen bezig. Hoofd huishoudelijke 

Foto 11: Ook de toren van het s1adlwis word onder
handen genomen. (Fo10: A.G.P. van der Aa) 
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Foto 12: Brandweermensen zijn met behulp van de ladderwagen op het dak geklommen 0111 de lekkage te ver
helpen. (Foto Pim Mul) 

18 



TIDINGE VAN Dil: GOUDE 

dienst Frank van den Heuvel stond er enigszins 
bezorgd bij te kijken: "Ik heb zelfs nog een 
moment overwogen om de wandkleden in de 
trouwzaal van de wand te halen. Uit voorzorg. 
Want je moet er toch niet aan denken dat het 
water daar overheen loopt". Dat gebeurde uit
eindelijk niet.'34 

Eind februari vond er een persbijeenkomst 
plaats in het stadhuis. Naast de aanwezigheid 
van de lokale pers, schoven ook de aannemer, 
de onderaannemers en direct betrokkenen van 
de gemeente Gouda aan de tafel. Tijdens deze 
ontmoeting kwamen er interessante dingen aan 
het licht. ' Diverse hersteltechnieken die tijdens 
de vorige restauratie ( 1946-1952) van het 
Goudse stadhuis zijn gebruikt, blijken nu com
pleet achterhaald. Door verkeerde materiaal
keuzes is het verouderingsproces van het laat
gotische bouwwerk sneller ingetreden dan werd 
verwacht. Vooral het natuur- en kalksteen, maar 
in feite het gehele gebouw, hebben onder deze 
gedateerde aanpak geleden. Dat is de mening 
van Sander Schellevis (adviseur en expert van 
het gelijknamige Amerongse natuursteenbu
reau) en C. Bastianen (hoofduitvoerder van 

Foto 13: Het stadl,11is i11 zijn geheel i11 de steigers 
(Foto: Ge111ee11/e Gouda. afd. E\tem e 8etrekki11ge11) 

bouwbedrijf Hulshof BV). Beiden zijn nauw 
betrokken bij de restauratie van het stadhuis. 
"Het stadhuis is niet ernstig aangetast door 
inwerking van zure regen of uitlaatgassen, zo 
als wel eens wordt aangenomen", vertelt Schel
levis. Hij is al zo'n dertig jaar werkzaam in de 
natuursteen-branche en kreeg ooit les van de 
Rijksbeeldhouwer Gerard Overeem uit Voort
huizen. "Die factoren worden meestal overschat 
en zijn maar moeilijk te traceren. De slechte 
staat is veel meer ontstaan door menselijk falen , 
gebrek aan onderhoud, slecht materiaal, onzin
nige materiaalkeuzes en combinaties daarvan 
en te starre beton-constructies in het gebouw" . 
Tekenend voorbeeld vindt hij de ijzeren verbin
dingstukken die tijdens de vorige restauratie 
tussen zand - en natuursteen zijn aangebracht. 
Dit ter versteviging van de constructie. Schel
levis: "Het ijzer is gaan roesten en uitzetten 
waardoor de stenen zijn gespleten. Nu wordt 
voor dat doel koper, brons en/of kunststof 
gebruikt. Dat materiaa l kan de tand des tijds 
beter doorstaan" . Hij benadrukt dat de vorige 
restaurateurs met de meest goede bedoelingen 
te werk zijn gegaan. "Er zijn volgens de huidi
ge inzichten toentertijd fouten gemaakt. Toen 
dacht men dat het goed was. Zo is voor de pina
kels en balustrade Franse kalksteen gebruikt, 
die niet is bestand tegen koud regenwater. In 
Frankrijk blijn die steensoort eeuwen goed, 
vanwege de daar hogere temperat11ur", schetst 
Sche llevis. " Daarom is nu gekozen voor 'tra
chiet' een harde tufsteen uit Tsjechië. De dak
goot wordt hersteld met 'peperino duro' een 
duurzame Italiaanse steensoort" . De restauratie 
die nu wordt uitgevoerd is, volgens zijn zeggen, 
vooral conserverend en zeker niet verfraaiend. 
"Als het stadhuis klaar is moeten omstanders 
kunnen zeggen ' het wordt tijd dat het gebouw 
eens wordt gerestaureerd ' . Met andere woor
den: zo'n bouwwerk moet niet glimmen als een 
taartdoos . Dat zou onzinnig zij n. Overigens is 
tijdens de vorige restauratie wel veel verfraaid. 
Maar dat heeft zich veertig jaar later weer 
gewroken". De heer Bastianen van de firma 
Hulshof kan dat beamen. " We richten ons thans 
op de voorzijde van het stadhuis en op het scha
vot aan de achterkant. Steenhouwerij Maarssen 
gaat het schavot deels demonteren en ter plaat
se herstellen. Hier en daar wordt nieuw materi
aal gebruikt dat 'oud' wordt geretoucheerd", 
zegt hij.' 35 

Een spelbreker voor het verloop van de res
tauratie leek de strenge winter te worden. Het 
vorstverlet liep op tot 5 weken. Toch, zo meld
de Bouwbedrijf 1-Iulshof, zou dit op de lange 
te rmijn geen invloed hebben op de a fronding 
van de werkzaamheden. 
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Foto 14: De gerestaureerde klok Gabriël. (Foto: Gemeente Gouda. afd. Externe Betrekkingen) 
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Inmiddels bleven er particuliere giften bin
nenstromen voor de restauratie van het stad
huis. De Goudsche Courant-actie had 60.000 
gulden opgeleverd. Op 4 juni bleek dat nog eens 
60.000 gulden door particulieren en bedrijven 
bijeen was gebracht.'De ruim honderdduizend 
gulden die particulieren en bedrijven ten over
vloede aan de gemeente hebben geschonken 
voor de restauratie,( ..... ) wordt gebruikt voor de 
restauratie van de klok Gabriël.' 36 

Op 15 juni staat het volgende heuglijke be
richt in de Rijn en Gouwe:'Gouda krijgt van het 
Rijk 1,9 miljoen gulden voor de restauratie van 
het stadhuis. Staatssecretaris Nuis komt de offi
ciële papieren waarin dat staat binnenkort in 
Gouda ondertekenen en overhandigen aan het 
gemeentebestuur. Met de restauratie is een be
drag van 3,2 miljoen gulden gemoeid. Het 
bedrag komt overeen met dat waar de stad vol
gens de subsidieregels recht op heeft. Dat 
Gouda zolang heeft moeten wachten op de de
finitieve bevestiging van de rijksbijdrage komt 
door de andere pot waaruit het geld gehaald 
moest worden. Aanvankelijk zou de bijdrage 
voor het stadhuis komen uit de 25 miljoen gul-

den die Nuis extra wilde uittrekken voor pro
bleemgevallen op restauratiegebied. In de pu
bliciteit rondom de verdeling van dat geld werd 
het Goudse stadhuis steeds als voorbeeld aan
gevoerd door het ministerie van OCW. Nuis 
vond dat hij Gouda inmiddels zo'n harde toe
zegging had gedaan dat hij het niet meer kon 
maken een bijdrage achterwege te laten. 
Daarbij speelde nog mee dat wethouder 
Scholten-Quispel de deur van haar D66-partij
genoot bijna heeft platgelopen om de toezeg
ging overeind te houden.'J7 

Op I juli kwam staatssecretaris Nuis het geld 
naar Gouda brengen. 'Staatssecretaris van cul
tuur drs. Aad Nuis heeft gisteren dubbel gehol
pen bij de restauratie van het Gouds stadhuis. In 
de eerste plaats zorgde Nuis er voor dat een deel 
van een pinakel met een hoogwerker weer op 
zijn plaats terecht kwam. Belangrijker nog dan 
het in oude glorie herstellen van dit gotische 
torentje was ongetwijfeld de enveloppe die Nuis 
in zijn binnenzak had gestoken. Daar kwam een 
beschikking uit tevoorschijn voor twee miljoen 
gulden. Dat is het bedrag dat de rijksoverheid 
bijdraagt aan de uiterst dringende restauratie 

Foto 15: Directeur Nomen van het aannemersbedrijf" 1-fulsho_f, burgemeester Boone, wethouder Schoften en 
staatssecretaris Nuis hijsen een deel van een pinakel op. (Foto: Martin Droog) 
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Foto 16: De nieuwe pinakels op de nok van het stadhuis. (Foto: Gemeente Gouda, afd. Externe Betrekkingen) 
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van het stadhuis. Nuis:"lk heb anderhalf jaar 
geleden al eens beloofd dat ik naar Gouda zou 
komen. Met extra geld van mijn eigen cultuur
begroting is het nu gelukt iets voor Gouda te 
doen. De Goudse bestuurders verdienen wat mij 
betreft alle lof. Niet alleen voor de manier 
waarop samengewerkt is bij de totstandkoming 
van de restauratie, maar zeker ook voor de aan
dacht die zij geven aan de effecten van het 
investeren in monumenten. Ik denk daarbij aan 
het werkgelegenheidseffect, en het aan Je slag 
helpen van jonge mensen".'38 

'Uiterlijk I oktober verdwijnen de steigers 
aan de voorzijde van het Goudse stadhuis.' Dit 
meldde de Goudsche Courant op 13 augustus. 
'Het stellingsmateriaal wordt na oktober tot 
kort voor de oplevering geconcentreerd rond 
het bordes. Dan worden het steen-, beeldhouw
en ijzerwerk van de entree aangepakt. De werk
zaamheden aan het bordes vormen het sluitstuk 
van de restauratie.'39 

Op 1 december werd de restauratie aan het 
Goudse stadhuis beëindigd. Een bewogen pe
riode was afgesloten. 

Foto 17: Staatssecretaris N11is overhandigt het subsidiebedrag aan wetho11der Sc/10/ten. (Foto: Gemeente 
Gouda. C!fii. Externe Betrekkingen) 
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Foto /8: De nieuwe pinakels op de nok van het stadhuis (Foto: Gemeente Gouda. afd. Externe Betrekkingen) 
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Restauratie van het stadhuis in cijfers. 
De restauratie van het stadhuis behelsde het 
herstel aan de gevels, daken, torens, beelden, 
bordes en het schavot. 

De opdrachtgever van de restauratie was de 
gemeente Gouda. De aannemer was Bouwbe
drijf Hulshof b.v. te Vorden (Overijssel), het 
advies op natuursteengebied werd gegeven door 
advies buro Schellevis te Amerongen, het 
natuursteen werd hersteld door Steenhouwerij 
Maarsen uit Maarssen. Het beeldhouwwerk 
werd uitgevoerd door Atelier Tolboom uit 
Leusden en het lei- en loodgieterswerk werd 
gedaan door Loodgietersbedrijf Jobse uit Mid
delburg. 

Tijdens de restauratie werden 44.000 leien 
van het dak gehaald en gesorteerd om te kijken 
of ze nog van goede kwaliteit waren. 22.000 
leien zijn vernieuwd. Deze werden uit Wales 
geïmporteerd. Men gebruikte 22 kubieke meter 
natuursteen. Om te kunnen voegen en eventuele 
gaten in· muren te dichten had men 3.000 kg 
voegmortel nodig. Om het stadhuis stond 2.000 
vierkante meters aan steigers. 

Gemiddeld waren er 8 mensen continu bezig 
met de restauratie aan het stadhuis. Toch heb
ben er veel meer mensen aan de restauratie 

Foto 19: Alle luiken zijn he17J/aatst aan het stadhuis. 
(Foto's Gemeente Gouda. q/d. Extem e 
Betrekkingen) 

Foto 20: De heren Bastianen en Nomen van Bouwbedrijf' Hulslwf h. v. (foto: Gemeente Gouda, <{/d. Externe 
Betrekkingen) 
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Fo10 2 I: Burgemees/er Boo11e en wethouder 
Scholte11 poseren. op de steigers v1111 het s1ad/111is. bii 
hel beeld v11n Gma/'Floris. 
(r<>lo: Mar1i11 Dru;Jg). 

meegewerkt. Er waren 8 leicndekkers, 2 blik
sembevestigers, 2 schilders, 8 steigerbouwers, 4 
timmerlieden, 5 metselaars/voegers, 2 beeld
houwers, 2 mensen die de dagelijkse leiding 
hadden, 4 loodgieters en I glazenier. Daarbij 
mogen we niet vergeten dat veel mensen binnen 
de gemeente zich hebben ingezet om de restau
ratie tot een goed einde te brengen. 

Dit alles was nodig om het stadhuis weer in 
oude luister te herstellen. 
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NOTEN: 
1. Trouw, 5 november 1993 
2. Reformatorisch Dagblad. 5 november 1993 
3. Idem 
4. Rijn en Gouwe. 9 november 1993 
5. Goudsche Courant. 9 november 1993 
6. Rijn en Gouwe, 10 nove111ber 1993 
7. Rijn en Gouwe. 16 november 1993 
8. Goudschc Courant. 24 november 1993 
9. Goudschr Courant. 16 december 1993 

10. Goudsche Courant. 17 dece111ber 1993 
11. Goudsche Courant, 6 januari 1994 
12. Goudschc Courant, 7 april 1994 
13. Rijn en Gouwe. 26 april 1994 
14. Rijn en Gouwe, 5 mei 1994 
15. Goudsche Courant. 7 juni J 994 
16. Goudschc Courant. 8 juni 1994 
17. Goudsche Courant. 10 september 1994 
18. Rij n en Gouwe. 28 oktober 1994 
19. Goudsche Courant. 26 nove111bcr 1994 
20. Rijn en Gouwe. 9 december 1994 
21. Goudschc Courant. 6 februari 1995 
22. Rij n en Gouwe. 15 apri 1 1995 
23. Goudsche Courant, 27 april 1995 
24. Rijn en Gouwe. 19 mei 1995 
25. Rijn en Gouwe. 30 mei 1995 
26. Rijn en Gouwe. 7 september 1995 
27. Goudse Post. 4 oktober 1995 
28. Cobouw. 8 december 1995 
29. Goudschc Courant. 11 december 1995 
30. Goudsche C'ourant. 16 december 1995 
31. Rijn en Gouwe, 11 januari 1996 
32. Rijn en Gouwe, 18 _januari 1996 
33. Goudse Post. 25 januari 1996 
34. Gouclsche Courant. 13 februari 1996 
35. Goudsche Courant. 1 maart 1996 
36. Rijn en Gouwe. 15 juni 1996 
37. Rijn en Gouwe. 1 S juni 1996 
38. Gouclschc Courant. 2 juli 1996 
39. Gouclschc Courant. 1 J augustus 19% 
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De voorlopers van het huidige stadhuis 
Bart lbelings 

De oudste vermelding van het Goudse stadhuis 
dateert uit 1382; het wordt dan genoemd in het 
bekende extract van het hofstedegeld, zoals dat 
door pastoor Walvis is afgedrukt in zijn stads
beschrijving van Gouda 1. In een recent door mij 
gevonden ongedateerd hofstcdegeld-register 
van Gouda wordt het stadhuis ook genoemd. 
Dit register moet van ca. 1390 dateren. Een 
nadere plaatsbepaling van de ligging van het 
stadhuis is niet gegeven of af te leiden. 
Misschien moet het gesitueerd worden in de hal 
die in de zuidpunt van het marktveld lag. 

In 1395 wordt door de graaf van Blois toe
stemming gegeven ondermeer een nieuw raad
huis te bouwen op het marktveld. Voor dit 
bestuurlijke centrum diende (samen met de 
aangrenzende te bouwen economische centra in 
de vorm van een hal, wanthuis en vleeshuis) 
jaarlijks 40 stuivers hofstedegeld betaald te 
worden. Op grond van het overeenkomstige 
bedrag in het extract en register van hofstede
gelden mag worden afgeleid dat het raadhuis 
ook vóór 1395 op het marktveld stond. 

Uit de enige vermelding van het raadhuis in 
het Goudse chartermateriaal uit 1400 is met 
enig goochel werk af te leiden dat de genoemde 

/. Philips de Scho11e te Gouda. 
Beeldhou11-er: Philip te11 Klooster 
Foto: /982. Luc ten Klooste,: 
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gebouwen zich evenwijdig aan de Koestraat op 
het marktveld bevonden, noordelijk van de 
Korte Groenendaal. Bij de stadsbrand van 1437 
liep het stadhuis schade op. De stadsrekeningen 
laten uitgaven voor herstel zien. Er zijn aanwij
zingen dat deze gebouwen tenminste voor een 
deel uit leem waren opgetrokken. Leemplak
kers dienden vlechtwerk en leemwerk te her
stellen, ondermeer in 1439 en 1444. 

Het huidige stadhuis verrees na 1448 centra
ler op de Markt en is opgetrokken uit natuur
steen en baksteen. 

Twee beelden van Philips de Schone: het ene 
beeld versiert de voorgevel van het stadhuis en 
het andere beeld is een cfgekeurd exe111plaa,: 
Niet bekend is waarom het is afgekeurd. Beiden 
zijn gemaakt door de beeldhouwer Philip ten 
Klooster (1909-1969). 

Over hem en de beelden op het stadhuis zijn 
drie artikelen verschenen in de Goudsche 
Courant, januari 1971, van de hand van de 
toenmalige burgemeester James. Ook in de 
Spiegel Historiael van december 1971 wordt 
erover geschreven. 

1. 'De markt en de publieke gebouwen in het middeleeuw
se Gouda' , Tidinge van Die Goude 14 (1996) p. 48-59. 

2. Afgekeurd 011twe1ïJ van Philips de Schone voor het 
stadhuis Ie Gouda. 
Beeldhouwer: Philip ten Klooster 
Foto: Luc !en Klooste1: 
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De verbouwing van 1517 - 1518 in het 
Goudse stadhuis 
Ab Warffemius 

Zoals vele gebouwen die eeuwen bestaan, ont
kwam ook één van de oudste stadhuizen van 
Nederland boven de g rote rivieren, het uniek op 
de Markt gelegen stadhuis van Gouda, niet aan 
perioden van verval en daarop volgende ver
bouwingen. In deze bijdrage wordt voorname
lijk de verbouwing van 151 7/18 behandeld, 
vooral met betrekking tot de ruimten die 
bekend staan als vleeshal en fietsenkelder. De 
ruimtes bevinden z ich op gelijke hoogte, met de 
vloer iets onder het huidige straatniveau en bei
den worden wel als ke lder aangeduid. In alle 
publicaties wordt er van uit gegaan, dat de ver
bouwing van 1517/18 uitsluitend bestond uit 
een verhoging van de zes achterste balkvakken 

van het in totaal elf balkvakken te llende stad
huis en dus de vleeshal betroffen zou hebben. 
Hoewel deze veronderstelling niet overtuigend 
weerlegd kan worden, volgen enige argumenten 
pro en contra die gangbare opvatting dat in 
1517 / l 8 een ophoging van het achterste, noor
delijke, deel, plaatsvond. Tenslotte wordt gewe
zen op gegevens in het voorste, zuidelijke, 
gedeelte, de fi etsenkelder, die wijzen op een 
latere datering, dan altijd aangenomen is. Deze 
fraaie ruimte verdient meer aandacht en waar
dering in woord en gebruik dan haar tot nu ten 
deel gevallen is. 

De bouw en de ve,·bouwingen 
Het stadhui s werd in 1448-1450 gebouwd, de 
toren werd echter eerst in 1459 voltooid. Als 

afb. I Gouda. Stadhuis. De oost- of rechterzijgevel van het stadhuis gezien vanuit de vieringtoren van de St . 
.Janskerk. Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, G. Dukker 1982. 

29 



w 
0 

i 

c1fb. 2 Gouda, Stadhuis. De oost- of rechterzijgevel van het stadhuis. Een opmetingsschets van J. Lugrhan uit 1883. waa,vp alle gevonden bo11ll'spore11 nauwkeurig zijn 
ingetekend. Collectie Museum het Catharina Gasthuis Gouda. Repro R.D.M.Z" G. Dukker /996. 
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TIDINGE VAN DIE GOUDE 

afb. 3 Gouda, Stadhuis. De noord- of achtergevel van het stadhuis. Een opmetingsschets van Jlugthart uit 
1883, waarop alle gevonden bouwsporen nauwkeurig zijn ingetekend. Collectie Museum het Catharina 
Gasthuis Gouda. Repro R.D.M.Z., G. Dukker / 996 
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bouwmeesters worden genoemd Heynric 
Aelbrechtszoon, Claes Hugenszoon en Laurijns 
Garbrantszoon. 

Het gebouw bestond toen het gereed was uit 
een kelderverdieping, bel-etage, eerste verdie
ping en zolder. De gevels werden geheel uitge
voerd in Gobertange- en Ledesteen, kalksteen
soorten uit Waals Brabant. De binnenmuren 
werden uitgevoerd in baksteen die gepleisterd 
werd. De verdieping- en zoldervloeren beston
den uit eiken moer- en kinderbinten. De tien 
zware moerbalken werden geschraagd door 
korbeelstellen met stijlen die in de muren waren 
opgenomen. Het dak werd gedragen door een 
kapconstructie uit eveneens tien spanten die op 
de bovenste moerbalken rustten. Deze spanten 
waren opgebouwd uit drie op elkaar gestapelde 
dekbalkjukken die onderling verbonden waren 
door flieringen en voorzien van windschoren. 
Deze nog bestaande spanten zijn door middel 
van getrokken telmerken van voor naar achter 
genummerd. 

In latere eeuwen werd het gebouw enige 
malen grondig verbouwd. De verbouwing van 
1517/18 komt verderop ter sprake. In 1603 
werd aan de voorgevel het nog bestaande bor
des gebouwd door de Goudse beeld- en steen
houwer Gregorius Cool. De verbouwing van 
1692/95 onder leiding van de Amsterdamse 
bouwmeester Hendrick Gerritzoon Schut was 
voor de constructie van het gebouw fataal. 

Doordat het gotische interieur toen een classi
sistische uitmonstering kreeg, moesten de 
meeste korbeels worden weggebroken, waar
door de stabiliteit van het gebouw ernstig aan
getast werd. Het nieuwe interieur eiste ook drie 
nieuwe schoorstenen op de nok van het dak, ter 
vervanging van degene die op de zijgevels ston
den. Bovendien werden de vensters overal ver
vangen door houten kruiskozijnen, de gotische 
boognissen boven de vensters dichtgezet, de 
eveneens gotische waterlijsten weggehakt en de 
trapgevel aan de achterzijde vervangen door 
een tuitgevel. Even na deze grote bouwcampag
ne werd het in 15 58 gebouwde schavot in l 697 
vervangen door het huidige. 1 

Hierna bleef het ongeveer twee eeuwen, op 
een enkele kleine verbouwing na, rustig aan het 
bouwfront. In 1832 werden de kruiskozijnen 
vervangen door houten schuiframen met een 
roedeverdeling. Alle vensters bleven daarbij op 
hun plaats. In de jaren tachtig van de negen
tiende eeuw vond onder leiding van L.C. 
Hezenmans, de restauratiearchitect van de St. 
Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, de grondi
ge restauratie van de . voorgevel plaats. Hierbij 
werd de meeste Gobertangesteen vervangen 
door Saint Joire, een Franse kalksteen. Tussen 
1947 en 1952 werd het stadhuis ingrijpend 
gerestaureerd. De fundering die tot dan toe rust
te op houten roosterwerk van kespen (beuken
houten stammen of balken die in drie lagen om 

ajb. 4 Gouda, Stadhuis. Pla11egrond van de vleeshal getekend door W Kromhow i11 1896. De oorspronkelijke 
vensters waren zó geconstrueerd dat zU binnen de vensternissen vielen van de boven gelegen ruimten. 
Afbeelding uit De Architect 7(1896)3/4. 
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en om gestapeld in de grond gelegd zijn) werd 
verstevigd door een doorgaande betonnen ring
balk die op betonpalen rust.2 De aan het eind 
van de zeventiende eeuw verzwakte balkcon
structie werd gedeeltelijk door stalen- en beton
balken vervangen. Het meest in het oog sprin
gende van deze restauratie is de reconstructie 
van de trapgevel aan de achterzijde, de 'recon
structie' van de zijgevels en het plaatsen van 
reeksen dakkapelletjes op de dakschilden. Deze 
restauratie vond plaats onder leiding van ir. A. 
van der Steur. Helaas had mr. dr. K.F.O. James, 
tijdens deze restauratie burgemeester van 
Gouda, een zeer grote invloed op dit gebeuren, 
zodat Gouda nu een ietwat popperig stadhuis 
bezit met onder andere de vrolijk geschilderde 
luikjes aan de achter- en zijgevels. Naar de 
mening van de gehele gemeenteraad van die tijd 
( of was het de burgemeester?) was er een 
schoon en karaktervol gebouw onstaan waarin 
de Goudse burgerzin en liefde voor de stad 
waardig gesymboliseerd was.3 Of is het toch 
meer een monument voor/van de burgemeester 
geworden? 

De verbouwing van 1517 - 1518 
In 1517/18 werd het stadhuis ingrijpend ver
bouwd. In de literatuur wordt er altijd van uit
gegaan dat er toen een verhoging van de verdie
pingsvloeren plaats vond in het achterste, noor
delijke, gedeelte van het stadhuis. Het voorste, 
zuidelijke, gedeelte wordt in dit verband niet 
vermeld; algemeen wordt aangenomen dat dit 
tot op de dag van vandaag in de oorspronkelij
ke staat is gebleven. Er zijn echter enige rede
nen om aan te nemen dat de zuidelijke kelder 
( de fietsenkelder) zich niet meer in de oor
spronkelijke toestand van 1450 bevindt. Ook 
zijn er enige aanwijzingen dat de huidige hoog
te van de noordelijke kelder (de vleeshal) de 
oorspronkelijke4 is en dat aan die zijde nooit 
een latere verhoging van de verdiepingsvloeren 
heeft plaatsgevonden. Hoewel deze hypothese 
gewaagd lijkt, zouden hiermee enkele, anders 
moeilijk duidbare, gegevens ondervangen kun
nen worden. Eerst worden argumenten aange
voerd voor de gangbare opvatting dat in 
1517/ 18 een ophoging van het noordelijk 
gedeelte heeft plaats gevonden. Daarna volgen 
de aanwijzingen voor een andere zienswijze. 

0 
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ajb. 9 Gouda. Stadhuis. Interieur van de voormalige vleeshal na de grote rescmratie van /947-1952. Fo10 R.D.M.Z.. G. Th. Delemarre 1952. 
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ajb. 8 Schoonhoven, Stadhuis. Interieur van de onderruimte van het in 1452-/454 gebouwde stadhuis. Foto 
lP.A. A11to11ie1ti 1929. 
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a.fb. l l Gouda. Stadhuis. Over=ic/11 nm de :/ietsen'- of=11iclelijke kelde,: Foto R.D.M.Z.. G. D11kker 1996. 
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Deze argumenten voor en tegen de gebruikelij
ke zienswijze leiden niet tot een duidelijke con
clusie. Meer aanwijzingen meen ik te kunnen 
vinden in de fietsenkelder onder het voorste, 
zuidelijke, gedeelte. 

Wanneer men deze fietsenkelder betreedt, 
zou men zich in een zeventiende-eeuwse kelder 
kunnen wanen. Het is een nagenoeg vierkante 
ruimte met een zware vierkante middenkolom; 
aan de wanden en in de hoeken bevinden zich 
even grote wandkolommen en zij is overdekt 
met ribloze kruis- of graatgewelven (afb. 11). 
Toch hebben we hier te maken met een kelder 
die ouder is dan de zeventiende eeuw: de wand
kolommen zijn gedeeJtelijk van Ledesteen, de 
middenkolom is tot aan de aanzet van de . 
Tudorvormige gordelbogen geheel daaruit 
opgebouwd.10 De basementen bezitten allen een 
gotisch hoekprofiel (afb. 12). Bij de geboorte, 
de overgang van de graten van de gewelven uit 
de kolom, zijn schuin doorgehakte bakstenen 
gebruikt. Deze wijze van metselen kwam in 
1450, ten tijde van de bouw, nog niet voor. 
Helaas zijn de buitenwanden bij de laatste grote 
restauratie 1947-1952 zo sterk vernie(l)uwd, 
dat het onmogelijk is om er achter te komen of 
deze kelder later ingebouwd is of niet. Aan de 
zijgevels staan de wandkolommen naar men 
aan kan nemen, koud (dat wil zeggen los) tegen 
de wand. Aan de voorgevelzijde en achterzijde 
zijn deze echter met de muren in verband 
gemetseld. De zijgevelmuren, waar deze 
kolommen zoals reeds gezegd, koud tegenaan 
staan, zijn nagenoeg even dik als die van de 
vleeshal. Het vermoeden is dus groot dat deze 
kelder in een latere periode is ingebouwd. De 
wandkolommen aan de voor- en achterzijde zijn 
gelijktijdig met de nieuwe muren meegebouwd 
(atb. 12). Mede gezien de vormgeving, wil ik de 
suggestie opwerpen, dat het deze fietsenkelder 
is, waar de bouwactiviteiten in 1517 /18 plaats 

0 5 ~ 15 M 
l::LJ::i,--,F=Jl-J::::f==tu=F=====t===::::::11 

vonden. Hij is ontegenzeggelijk duidelijker dan 
de vleeshal een product van een latere verbou
wing. Helaas heeft er tijdens de restauratie van 
194 7-1952 niet of nauwelijks bouwhistorisch 
onderzoek plaatsgevonden, alhoewel men met 
grote nauwgezetheid heeft gewerkt om een zo 
goed mogelijk restauratie-product te kunnen 
leveren, geheel naar de smaak en eis van de tijd 
waarin deze plaatsvond. Het Goudse stadhuis is 
altijd nog een grondige studie waard. 

NOTEN: 
1. G.C. Helbers, 'De geschiedenis van het gebouw en zijn 

voorgangers', in: Het Stadhuis van Gouda, Een verza. 
meling bijdragen, in het bijzonder gewijd aan de res
tauratie van 1947-1952, uitgeg even ter gelegenheid va11 
de officiële heropening door H.M. Koni11gi11 J11/iana op 
18 Juli 1952. Oudheidkundige Kring ' Die Goude'; p. 
83-156. 

2. Jr A. van der Steur en lr WA.C. Herman de Groot, ' De 
restauratie van het Stadhuis te Gouda (1947-1952)' in: 

. (noot 1) p. 26-63. 
3. Brief van het gemeentebestuur van Gouda aan de 

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg d.d. 17 
maart 1947. ArchiefR.D.M.Z. Zeist. 

4. Afgezien van de verzakking van ca 30 cm. 
5. Helbers p. 83. 
6. Van der Steur en De Groot, p. 105. 
7. Van der Steur en De Groot p. 26-156. 
8. De tekeningen van W. Kromhout staan afgebeeld in De 

Architect 7 ( 1896) 3/4. Waarschijnlijk heeft Kromhout 
de opmetingen van Lugthart uit 1883 hiervoor overge
nomen. 

9. Het is niet duidelijk of de genoemde kelderwinden dit 
zouden kunnen ondervangen. 

10. R.ond 1500 raakte Ledesteen uit gebruik en werd voor• 
al Bentheimer zandsteen toegepast. 

ajb. 10 Gouda, Stadhuis. Plattegrond van de 'fietsenkelder ' (links) en de voormalige vleeshal (rechts). Tek. 
auteur 1994. 
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afb. 6 Gouda, Stadhuis. De linker zijgevel van het stadhuis tijdens de restauratie. De oorspronkelijke venster
nissen zijn hie1; na het wegbreken van de baksteen vullingen, aan de gedeeltelijk gerestaureerde gevel nog dui
delijk waarneembaar. Foto R.D.M.Z.. G.Th. Delemarre /949. 
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c1/b. 7 Gouda, Stadhuis. De ontpleisterde achtergevel tiidens de restaurutie. De qfgehakte waterlijsten en de met 
baksteen dichtge::elle vensternissen en bogen zijn goed waameembaar en komen overeen met de opmeting.1·
schets van J lugthart, zie ajb. 3. Foto R.D.M.Z" G. Th. Delemarre /949. 
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Argumenten voor de gangbare opvatting. 
1 Het stadhuis zou de eerste jaren na de bouw 

ca. 30 cm gezakt zijn, zodat de hoogte van de 
kelder na verloop van tijd te gering werd om 
als vleeshal te gebruiken.5 Dit is goed moge
lijk gezien de slappe bodemgesteldheid in 
Gouda. 

2 Een stadsrekening uit 1518 vermeldt dat er 
kelderwinden (een soort vijzels) in het stad
huis worden gebracht om de vloeren van de 
bel-etage en de verdieping op te vijzelen.6 

3 Bij de laatste restauratie van 1947-1952 zou 
er in de achterste, noordelijke, kelder een 
boog zichtbaar geweest zijn van een ouder 
tongewelf.; Helaas is het niet duidelijk waar 
en op welke hoogte deze boog zich bevond. 

4 Op geveltekeningen van J. Lugthart, gemaakt 
na de ontpleistering van 1883 (afb. 2 en 3), en 
van W. Kromhout uit 1896,8 lopen de dagkan
ten van de vensternissen, die bestaan uit grote 
blokken geprofileerde Ledesteen, door tot 
aan de toen aanwezige houten gootlijst. Bij 
het plaatsen van de verhoogde vensters in 
1517 /l 8 zouden de bogen boven de nissen 
dan geheel moeten zijn vervangen door dag
kantprofielen. 

5 Op de opmetingstekening van W. Kromhout 
uit 1896 (afb. 4) van de plattegrond van de 
vleeshal is goed waar te nemen dat de ven
sters met grote moeite geconstrueerd zijn om 
te stroken met de vensters van de boven gele
gen verdiepingen, die binnen de vensternis
sen aan de zijgevels waren aangebracht. Ook 
hier zijn weer de grote geprofileerde 
Ledesteen dagkantblokken aanwezig. Blijk
baar vond men het aanzicht van het exterieur 
zwaarder wegen dan de fraaie architectuur 
van het interieur. 

Argumenten tegen de gangbare opvatting. 
1 Op de opmetingstekening van W. Kromhout 

uit 1896 van de plattegrond van de vleeshal 
blijkt dat de dikte van de muren nauwelijks 75 
cm bedraagt. De fraaie muralen en blindnis
sen zouden dan in een wel zeer dunne muur 
zijn aangebracht. Het metselverband in deze 
blindnissen laat zeer duidelijk koppen en 
strekkenlagen zien (afb. 5). De koppenlagen 
steken met de lengte van een steen (ca 25 cm) 
in de muur. Bij de inbouw van de nieuwe 
invulling, zou het gehele stadhuis dan tijdelijk 
zelfs op muren van nog geen 50 cm dikte heb
ben gerust.9 

2 Indien de gehele achterbouw verhoogd. zou 
zijn, zou dit ook consequenties moeten heb
ben voor de achtergevel. Op de opmeting van 
J. Lugthart uit 1883 en een foto die in 1949 
tijdens de restauratie genomen is, blijkt dat op 

40 

de bel-etage de vensters goed op hun origine
le plaats gebleven zijn (afb. 7). De bovendor
pel sluit dan nog steeds goed aan bij de 
geboorte van de boog van de vensternis. Op 
de verdieping zijn boven de afgehakte water
lijst de gedeeltelijk in 1692/95 met baksteen 
gevulde vensternissen, met dagkanten van 
Ledesteen, zichtbaar. Ook op de zolderver
dieping zitten de Ledesteen dagkanten nog op 
de oorspronkelijke plaats. 

3 Enige van de argumenten die voor de verho
ging van het achterste gedeelte. lijken te spre
ken, zou men ook anders kunnen interprete
ren. 
- De tot aan de houten gootlijst doorlopende 
dagkanten van Ledesteen op de tekeningen 
van Lugthart en Kromhout, kunnen ook dui
den op nissen met een oorspronkelijk hori
zontale beëindiging. Om de eventuele oor
spronkelijke spitsbogen te vervangen door 
nissen met een horizontale lijst, zou een forse 
ingreep nodig zijn. 
- De afgehakte, oorspronkelijke, waterlijst 
loopt over de gehele lengte van de zijgevels 
door en zit juist in de architectuur van het 
'verhoogde' gedeelte beter op zijn plaats. 
Onder de vensters houdt men hier een nonna
Ie borstwering van ca. 100-120 cm over, ter
wijl bij de voorste vijf vakken de vensters tus
sen de waterlijst en de aanzetten (geboorten) 
van de vensternissen nergens goed op hun 
plaats zitten en daardoor lagere borstwerin
gen bezitten dan in de tijd van de oorspronke-
lijke bouw gebruikelijk was. -

4 Het ongeveer gelijktijdig (1452-1454) ge
bouwde stadhuis van het naburige Schoon
hoven bezit een onderverdieping met sterge
welven die rusten op vier ronde zuilen. Aan 
de wanden worden de gewelfribben opgevan
gen door halfzuilen (afb. 8). De opbouw van 
de zuilen, waaruit dus alle gewelfribben ont
spruiten, is bijna identiek aan die van de 
Goudse vleeshal (afb. 9). Alle zuilen staan op 
een achtzijdig basement en bezitten geen 
kapitelen. Hoewel de gordelbogen in Gouda 
iets platter zijn dan die in Schoonhoven en de 
Goudse wanden veel rijker behandeld zijn, 
zouden deze ruimten uit ongeveer dezelfde 
tijd kunnen stammen. 



TIDINGE VAN DIE GOUDE 

c~/b. 12 Gouda, Stadhuis, Detail van de middenkolom van de fietsen'- of::uidelijke kelde,: De Ledestenen kolom 
be::it op de hoeken gotische basementen. De aan::etten van de graatgell'eh-en ::ijn gemetseld met schuin gek
loofde bakstenen. Foto R.D.M.Z.. G. Dukker 1996. 
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Kleurgebruik aan de buitenzijde van 
het stadhuis 
Enkele zeventiende eeuwse rekeningen over het stadhuis 
nader bekeken 

Ida Wietske Lambrechtsen-van Essen 

Tijdens de voorbereidingen van de restauratie 
van het stadhuis is ook een onderzoek in het 
stadsarchief verricht naar mogelijke rekeningen 
over schilderwerk van het bordes met het balda
kijn en van het "schavot" aan de achterzijde van 
het stadhuis. 

De aanleiding hiervoor was de vraag of het 
bordes en het schavot geschilderd zijn geweest 
en of er bewijsstukken geleverd zouden kunnen 
worden (in de vorm van documenten), zodat 
keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld het al dan 
niet opnieuw schilderen van het bordes en het 
schavot verantwoord gemaakt konden worden. 

Het onderzoek bestond uit het bestuderen van 
literatuur over de geschiedenis van het stadhuis, 
het bekijken van oude foto's en stadsrekenin
gen uit de bouwperioden van het bordes ( 1603) 
en van het schavot ( 1697)1• 

In de literatuur is een aantal opmerkingen 
gevonden die betrekking hebben op verfwerk 
van het stadhuis, het bordes of het schavot. 
Helbers schrijft in de bundel uit 1952 dat in 
1695 de verf van de balie (bordes) werd "afge
beten". 

In dezelfde bundel schrijft J.G.WF. Bik over 
een onbekend auteur die in 1700 een beschrij
ving1 heeft gegeven van de verbouwing van het 
stadhuis in 1692 en deze meldt dat "In desen 
toestand bevond sich dat gebou in de jare 1700, 
sijnde te gelijcke verniewt alle de deuren, cosij
nen, vensters ende de buyten mueren op niews 
seer net geverwt en afgeset"2• 

Helbers vermeldt ook "In 1883 had men de 
verf van achter- en van zijgevels verwijderd als 
inleiding tot de restauratie daarvan" . De restau
ratie echter werd voorlopig niet uitgevoerd. 
Ook valt te lezen: "In 1885 werden deze gevels 
gevoegd en met portland-cementsaus bestreken 
om de in het zicht gekomen baksteenvullingen 
boven de vensters weg te werken. Een behande
ling die in 1899 en 1922 herhaald werd ter ver
krijging van een gelijke tint op de muurvlak
ken." 

W. Kromhout, de architect van het American 
Hotel in Amsterdam schrijft in 1899 in het vak
blad "De Architect" uitvoerig over de restaura
tie van het stadhuis van 1880-1882. Hij schrijft 
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over de "schandebedekkende pleisterlaag" 
waardoor de toemetselingen (boven de ven
sters) aan het oog onttrokken werden. Deze 
opmerking geeft weer dat hij van mening was 
dat het gotische stadhuis nimmer een pleister
of verflaag heeft gehad. Een opvatting die 
gewoon was voor die tijd. 

Tot voor kort was er in Nederland weinig 
belangstelling voor de wijze van afwerking van 
oude gebouwen. Onze opvatting over kleur op 
oude gebouwen werd mede bepaald doordat aan 
het einde van de vorige eeuw de gerestaureerde 
gebouwen dikwijls ontdaan waren van hun 
pleister- of verflaag. De waardering ging toen 
uit naar eerlijke materialen: dat betekende 
ongeverfd hout en de steen in het zicht. 

Ook toen E.H. ter Kuile in 1934 een artikel 
schreef over de afwerking van oude gebouwen 
heeft dit niet tot reacties geleid. 

Pas in de jaren tachtig heeft het onderzoek 
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
naar de uitwendige afwerking van gebouwen, 
voor een bredere belangstelling gezorgd. De 
resultaten werden gepubliceerd in "Kleur op 
historische gebouwen" van W.F. Denslagen en 
A. de Vries.3 

Uit dit onderzoek blijkt dat het verven en 
pleisteren van middeleeuwse gebouwen zeer 
gebruikelijk was. Veel afwerkingslagen zijn 
echter in de loop der tijd op natuurlijke wijze 
verloren gegaan of bij restauraties verdwenen 
en daarom zijn we nu vaak aangewezen op 
archiefbronnen zoals bouwrekeningen en be
stekken, maar ook op prenten, schilderijen en 
oude foto 's. 

Baksteen en natuursteen werden geverfd of 
gepleisterd, Olie werd ook wel als een afwer
kingslaag gebruikt. Een van de redenen dat de 
gevels een bewerking ondergingen was, dat de 
steen uit de steengroeve verschillende kleuren 
had en door een behandeling met pleister een
zelfde !deur kreeg. Pleisterlagen en verflagen 
werden ook aangebracht om de gevels te be
schermen tegen de weersinvloeden. Bovendien 
zal het gebruik van afwerkingslagen natuurlijk 
ook ingegeven zijn uit architectonische overwe
gingen. 

Ook de afwerkingslaag werd nog wel be
werkt: op de pleisterlaag en de verflaag werden 
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als materiaalimitatie zelfs voegen geschilderd 
of ingekrast. Het onder! iggende steenformaat is 
zelden maatgevend voor de beschildering. Wel 
is het zo dat op een natuurstenen ondergrond, 
nooit een baksteen beschildering werd aange
troffen. Hier zou men uit kunnen opmaken dat 
natuursteen hoger in aanzien stond dan bak
steen. Het schilderen en inkrassen van voegen 
om metselverbanden te imiteren is een traditie 
die na de middeleeuwen werd voortgezet. Het 
verven van de gevels werd veelal gedaan met 
kleuren die aansloten bij de verschillende 
bouwmaterialen, rood op baksteen, grijs op tuf
steen, lichte oker op zandsteen. 

Hoe kJeurri_jk zag het stadhuis van Gouda er 
uit? 
Het stadhuis werd in 1448 gebouwd en is een 
van de weinige vrijstaande gotische stadhuizen 
die ons land kent. Jan Keldermans, lid van de 
bouwmeestersfamilie uit de Zuidelijke Neder
landen, was bij de bouw betrokken. 

De gevels van het stadhuis zijn bekleed met 
witte Belgische kalksteen, die onder andere 
afkomstig is uit de steengroeve van Afflighem. 
De voorgevel heeft pinakels, arkeltorentjes, een 
torentspitsje, dat in de 15de eeuw vergulde 
ornamenten had, kruiskozijnen met gotische 
driepassen en over de gevel verspreid zijn 12 
nissen voor beelden aangebracht. 

In twee nissen hebben gepolychromeerde 
beelden van Karel van Bourgondië (de Stoute) 
en zijn vrouw Margaretha van York gestaan. 
Helbers is er van overtuigd dat ook de bee lden 
van Philips de Goede en zijn vrouw in de nissen 
hebben gestaan. Philips was graaf van Holland 
in de tijd dat het stadhuis gebouwd werd. In de 
gotische spitsboog boven de hoofdingang stond 
het gepolychromeerde beeld van Maria. 

Gotische stadhuizen, zeker die in Vlaanderen, 
waren rijk gedecoreerd en een belangrijk onder
deel ervan werd gevormd door de sculpturen 
aan de gevels. Het stadhuis van Brugge bij
voorbeeld had gepolychromeerde beelden, die 
door de schilder Jan van Eyck beschilderd 
waren4 • 

Uit enkele stadsrekeningen is gebleken dat ter 
gelegenheid van het bezoek van Philips de 
Schone aan Gouda in 1497 het stadhuis werd 
opgeknapt. De beeldhouwers Frans en Clement 
Joostensz. herstelden de beelden van Karel de 
Stoute en zijn vrouw en meester Claes Goes
sens polychromeerde ze toen.5 

In die tijd al stonden bij de trappen van het 
stadhuis vier beelden van leeuwen op pilaren, 
twee ervan werden toen opgeknapt. In 1527 
verving de beeldhouwer Cornelis Willemszoon 
Cuer de leeuwen en volgens een rekening uit 

ca.1540 waren de leeuwen toen zwaar verguld 
en blauw geschilderd. Volgens de beschrijving 
van ds J.N. Scheltema waren de leeuwen, vlak 
voor de verandering van het bordes in 1603, 
rood geverfd. 

Het stadhuis, met de vergulde torenornamen
ten en de beschilderde beelden, met de blauw of 
rood geschilderde leeuwen en de wapenschil
den, zal een kleurrijke aanblik hebben geboden. 

Tot zover de in de literatuur opgetekende 
gegevens over kleur aan de buitenzijde van het 
stadhuis. 

Het gebeeldhouwde bordes van Gregorius 
Cool, 1603 
Het onderzoek naar rekeningen van het bordes 
leverde het bewaard gebleven bouwbestek uit 
1603 op, toen het stadsbestuur aan de steenhou
wer Gregorius Cool ( .. - 1629) opdracht gaf een 
nieuw bordes te ontwerpen6• 

Hij maakte eerst een ontwerp in het klein en 
vervaardigde daarna de grote tekeningen op de 
zolder van het stadhuis. 

Het bestek (zie afbeelding) geeft aardig weer 
dat voor de burgemeesters van belang was dat 
het bordes "so stark cyrlicken, schoon ende 
polyt" werd7• Zij wilden ook dat Cool zelf naar 
Bremen ging om de steen op de put (steengroe
ve) uit te zoeken en te kopen. 

Hij kreeg f 100 mee om te reizen en de steen 
te bestellen. In het bestek staat verder dat hij in 
gedeelten zou worden uitbetaald en dat de 
stadsfabryck (hoofd openbare werken) het 
koper en het lood dat nodig was, zou betalen. 
Cool werd door twee zonen van de Goudse 
beeldsnijder Jan Symonsz. geholpen bij het 
maken van het bordes. Hij kreeg voor zijn werk 
J 2000 uitbetaald en tevens een gratificatie van
wege het goede werk dat hij met zijn knechten 
verricht had. 

Het bordes met de herm-caryatiden met de 
kussens op het hoofd, de balusters, de versierde 
zuiltjes met harnassen en leeuwenmaskers en 
de schilddragende leeuwen zijn gemaakt in een 
stijl die sterk verwant is aan het werk van 
Hendrick de Keyzer, de stadssteenhouwer van 
Amsterdam (1565 - 1621). Mogelijk zelfs was 
Gregorius Cool, die ook - voor zover we weten 
- opdrachten kreeg uit 's-Gravenhage en 
Schoonhoven, een leerling van de Keyzer. 

In het bestek zien we dat er niets vermeld is 
over het schilderen van de Bremer natuursteen. 
Ook werd er geen apart verfwerkbestek in het 
archief aangetroffen. Toch vermeldde Helbers 
in zijn artikel dat in 1695 (het jaar waarin het 
baldakijn op het bordes gezet werd) de verf van 
de "balie" (bordes) werd "afgebeten". Hij voeg
de er aan toe "men wenste in de geboortejaren 
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van de l 8de eeuw geen gepolychromeerde 
beeldhouwwerken meer aan gevels. Alleen de 
wapenschilden maakten hierop een uitzonde
ring." 

Bij de vorige grote restauratie van het stad
huis (tussen 194 7-1952) is het gehele bordes uit 
elkaar geweest en nu bij inspectie ter plaatse 
was geen enkel spoortje verf meer te vinden. 

De verbouwing van 1692 - 1697 
In de jaren 1692-1695 verbouwde de Amster
damse architect Hendrick Geurtsz. Schut het 
stadhuis8. Het was te onpractisch ingedeeld en 
er moesten meerdere ruimten in komen. Het 
gebouw was oud en de wens om te modernise
ren en van het stadhuis een meer eigentijds 
gebouw te maken, zal ook een rol gespeeld heb
ben. Op de markt, recht achter het stadhuis, was 
immers een voorbeeld gekomen van een geheel 

~ -
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andere, nieuwere bouwstijl, nl. het Waag
gebouw van Pieter Post, in Hollands classicis
me. Het stadhuis moest ook een modern aan
zien krijgen en dus werden al de oude gotische 
traceringen boven de vensters verwijderd en 
opgevuld met baksteen. De kruiskozijnen wer
den vervangen door schuiframen. En de trapge
vel aan de achterzijde werd vervangen door een 
natuurstenen tuitgevel met naar beneden uitlo
pende voluten. Deze gevel werd bekroond met 
een schelpmotief en het wapen van de stad. 

Burgemeester Jacob van der Dussen was 
actief bij de verbouwing betrokken en onderte
kende veel rekeningen van de stadsmeesters. 
Architect Hendrick Schut kocht het hout in, liet 
het bij de molens zagen en · bestelde de 
Bremersteen. Maanden zijn de timmerlieden, 
de glazenmakers, de steenhouwer, de metse
laars, de schilders aan het werk in en om het 

Rekening uit 1699 van Hendrick Merinck van het schilderen van de buitenzijde van het stadhuis. 
Fotocollectie: SAHM. 
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stadhuis. 
Hendrick Schut werkte ook samen met de 

eveneens uit Amsterdam afkomstige meester
steenhouwer Jan Gijselingh jr. In 1693 reisden 
zij verschillende malen samen naar Gouda om 
maten te nemen van het werk en later voor de 
uitvoering ervan. Gijselingh heeft een groot 
aandeel in de verbouwing gehad. Hij leverde al 

het steenhouwerswerk voor het interieur, maak
te de beelden "de Voorzichtheid" en "de 
Standvastigheid" en maakte in 1695 het balda
kijn boven het bordes. In 1697 bouwde hij het 
schavot op Toscaanse zuilen aan de achterzijde 
van het stadhuis9• 

Het straftoneel en de korenbeurs, 1697 

Rekening van Hem/riek Nferinck van onder meer het 2 maal schilderen van de achtergevel e11 het verven "met 
blocken ". 
Fotocollectie: SAHM. 
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Het schavot van de stad moest vervangen wor
den en Gijselingh kreeg de opdracht. Hendrik 
Schut was in 1695 overleden. Tal van rekenin
gen van steenhouwer Gijselingh zijn bewaard 
gebleven en goed leesbaar. Hij maakte in 1697 
tekeningen voor de metselaar van het "strafto
neel" (schavot) en de korenbeurs. Aardig is de 
wijze waarop Gijselingh de bouw van de koren
beurs en het schavot formuleert " .. voor gele
verde steen en arbeijdsloon tot een korenbeurs 
en straftoneel, gevoegd tegen de aftergevel van 
het stadthuys tot cieraat van dien en 't quade 
gesicht van onderen te benemen, als volght.. ." 
10• De korenbeurs en het straftoneel moesten er 
als een sieraad uitzien en tegelijkertijd moest 
het het zicht op de terechtstellingen benemen! 

Het werd een galerij met Toscaanse zuilen 
van Bremersteen met gewelfjes van baksteen. 
De afwerking van het schavot en de korenbeurs 
werd aan de schilder Merinck uitbesteed. 

Het schilderwerk van Hendrick Merinck 
In de jaren negentig werkten verschillende 
schilders voor de stad. Pieter van Vliet (met een 
bewaard gebleven rekening uit 1692), Teunis 
van den Pick (rekening uit 1693), Antony 
Lachtropius (rekeningen uit 1697, 1698, J 699 
en 1700) en Hendrick Merinck (met rekeningen 
uit 1693-1700). 

Alleen Merinck schrijft in zijn declaraties dat 
het gaat om schilderwerk aan het stadhuis. De 
rekeningen uit 1693 gaan voornamelijk over 
"geplemuert, gehartsteen en geverft" aan het 
stadhuis. Dit zal vermoelijk wel het binnen
schilderwerk zijn. 

In 1697 zijn zijn werkzaamheden plamuren 
en verven van ramen, kozijnen, nissen, deuren; 
in 1698 werden 22 blinden, deuren en kozijnen 
geverfd. Hij werkte samen met twee knechten 
en nog een jongen genaamd Albert. De mees
terschilder verdiende in 1697 28 stuivers per 
dag, de knecht 24 en de jongen 12 stuivers. 
Deze bedragen verdienden zij in de zomer
maanden. In de winter verdienden ze iets min
der omdat de werkdagen korter waren. 

Merinck kocht de (poeder) verf in en als we 
de rekeningen bekijken, zien we dat een pond 
ve1f (het pond van toen is iets minder dan het 
pond nu) meestal 4 stuivers en 8 penningen 
bedraagt11 • 

Zwarte verf kost 8 stuivers het pond. Groene 
verf is wel erg duur, daar betaalt hij I gulden 
per pond voor, zelfs een maal 24 stuivers. Een 
boekje met bladgoud kost 14 stuivers. Het goud 
gebruikt hij voor het vergulden van tal van 
ornamenten. 

Merinck levert in 1697 een rekening in waar
op hij schrijft: 
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"Dat hij ge.levert het t geen hij onder op het 
schavot gebesight heeft 36 lb (libra= pond) verf 
arsteen of blaeu", voor f 9-0-0. 12 Met arsteen 
wordt bedoeld de kleur van hardsteen of blauw. 
Restanten van deze kleur verf zijn onlangs nog 
gevonden op de muur onder het schavot. 

Uit de rekening blijkt ook dat de nieuw aan
gebrachte natuurstenen top van de achtergevel 
van het stadhuis geverfd is, evenals het wapen 
van de stad: "In de Maent van junij en jul ij het 
stadthuijs van buijtenen int ront ge.verft alle de 
kesijnen en vensters en blinden en ijser werck 
en achter aen de steene gevel 2 mael over en het 
wapen afgeset en aen meer andere dingen 
geverft daeraen ververft 328 lb leverkluer of 
arsteen kleur het pont 5 stuijvers. f 82-0-0 " 

Merinck dient in augustus 1699 nog een reke
ning in: "Yerverft aen de achter gevel 2 mael 
over en afgeset met blocken daer aen ververft 
129 lb verf, het pont 5 stuyvers. / 32-5-0". Het 
zou heel goed kunnen zijn dat "afgeset met 
blokken" betekende dat er voegen (blokken) op 
de gevel geschilderd werden. Er zijn echter 
geen afbeeldingen van de gevel uit die tijd, 
zodat we het wel nimmer te weten zullen 
komen. 

De rekening van 21 mei - 25 juli 1700, geeft 
een goed beeld van de kosten voor de pigment
verf en het arbeidsloon voor het schilde1werk, 
in totaal:/ 792-14-14. Dit is voor die tijd een 
flink bedrag (nu ca. / 80.000,-). Er werd ca. 
2455 pond verf geleverd, voor een bedrag van 
ca. / 600. Ongeveer / 200 besteed aan het 
arbeidsloon van Merinck, zijn knechten en de 
Jongen. 

Tot slot 
De vraag of het stadhuis aan de buitenzijde al 
vanaf de aanvang van de bouw geverfd is 
geweest, is niet met zekerheid te beantwoorden. 
In 1695 werd de verf van het bordes gehaald, in 
1697 heeft het stadhuis op nieuw een verflaag 
of een pleisterlaag gekregen. Voor zover bekend 
werd deze verflaag in I 883 van de achtergevel 
en de zijgevels gehaald. Maar, omdat de restau
ratie van de gevels toen uitbleef, werden zij in 
1885 gevoegd en met een portlaud cementsaus 
bestreken. Zoals reeds vermeld werd deze 
behandeling in 1899 en in 1922 herhaald. 

Het natuurstenen schavot werd na de bouw 
geverfd. Ook nu nog werden restanten arsteen 
(hardsteen) verf, maar ook okerkleurige verf
sporen aangetroffen. 

Het is mogelijk dat het bordes na het aan
brengen van het baldakijn in zijn geheel 
geschilderd is geweest, daar natuursteen over 
het algemeen geschilderd werd. De foto van 
Kiebert van het stadhuis van voor de restauratie 
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van 1880-1882 geeft de indruk dat het stadhuis 
en het bordes qua kleur een geheel vormen. 

Het lijkt er op dat niet alleen de gevels gedu
rende een groot aantal jaren geverfd zijn 
geweest, maar dat ook het schavot en mogelijk 
ook het bordes geverfd zijn geweest. 

Geconcludeerd kan worden dat het al of niet 
verven van de gevels, het schavot en het bordes 
van het Goudse stadhuis een kwestie van smaak 
is geweest. We kunnen vaststellen dat het de 
thans heersende opvatting is om de gevels, de 
natuursteen van het schavot en het bordes niet 
te schilderen. 
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Brugge van 1434-1435 in het Algemeen Rijksarchief 
Brussel, fo.61. 

5. G.C. Helbcrs, "De geschiedenis van het gebouw en zijn 
voorgangers", pag. 146 

6 . .Elisabeth Neurenberg heeft in 1940 een artikel aan Cool 
gewijd en tal van werken in Gouda aan hem toege
schreven zoals het Lazaruspoortje (1609), de schouw
caryatiden nu in Museum de Moriaan, zerken en graf
monumenten in de St. Janskerk en het poortje van het 
Oude Mannenhuis (1614) 

7. Stadsregisternr 329, folio 113 verso, 114, 114 verso 
8. Hendrick Geurtsz. Schut ( 1622-1695) was houtverko

per, kistenmaker en architect in Amsterdam. Hij werd 
de architect van kasteel Amerongen dat in 1672 was uit
gebrand. 

9. In een rekening van Gijselingh is zelfs vermeld dat hij 
op de Prinsengracht in Amsterdam woonde, bij de 
Utrechtsestraat 

IO. Oud Archief. Rekening van Jan Gijselingh in 
Amsterdam, 1 september 1697. Bijlage in de stadsreke
ningen. 

11. Van een pond verf kan 3 ,5 tot 4 1112 geverfd worden 
12. Oud Archief. Rekening van Hendrick Merinck over de 

maanden april, mei, juni, juli 1699. Bijlage in de stads
rekeningen. 

Stadsregisters, nr. 329. Folio 113 "erso, 114, 
114 verso. 
Besteek omme te maecken een nieuwe voor
bailge van Stadthuys deser Stede van der Goude 
volghende het cleyne patroon ende atneycke
ninge int groote by Gregorio Cool, beeldesny
der, op de solder vant voorsz. stadhuys geteyc
kent. 

Eerstelycken zoo zal t geheele werck uyt de 
grondt hooch wesen seventhien voet ende een 
halve tot twaelff duymen de voet, ende tsamen 
gemaeckt worden van goeden vasten gaven 
ende tayen Bremersteen die den aennemer t 
syne costen daertoe leveren zal. 

Aen tvoorsz werck sullen gewrocht worden eer
stelycken vier pedestallen, byder aerden, elck 
van een stuck, daer aff de twee middelste, drie 
voeten hooch, twee voeten viercant ende dande
re twee op de houcken anderhalven duym lag
her en viercant als voren zullen syn. 

Op de voorsz. pedestallen zullen comen base
mentten van breete ende swaerte naeden eysch 
van t werck, elck van een stuck gemaeckt met 
vier pilaers daer op, daer aff de houck pilaers 
vijff voeten ende drie duijm de midde.lste zes 
voeten van een stuck hooch ende een voet vier
cant zullen zyn altsamen gewrocht conform 
d 'affteyckeninghe ende patroon voorsz. 

De capitelen der voorsz. pilaers zullen hooch 
wesen elf duymen van een stuck, dick ende 
breedt naede basementen ende t' werx behoor
en. 

De twee andere pedestallen die boven de mid
delste pilaers op de leunen zullen comen om de 
leeuwen op te sitten, zullen elck van een stuck 
hooch wesen drie voeten ende achthien duym 
viercant gewrocht alsvoren. 

So vier leeuwen die boven op de pilaers zullen 
sitten elcx van een steen met een schilt tusschen 
de claeuwen, hooch drie voeten ende een half 
dick naer advenant constich gewrocht met zulc
ke wapenen inde schilden als de heeren van de 
Stadt begheren zullen. 

Aen 't voorsz. werck sullen gewrocht worden 
drie leunen de middelste int waterpas dandere 
twee nederdalende, elck lang elf voeten doorga
ens breet, twee ende twintich duymen, acht 
ende een halven duym, dick daer aff de middel
ste (des doenlycken) van een ende d'affdalende 
van twee stuckèn zullen zyn. 
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De benedenste lijst der voorsz leunen sa! door
gaens zijn de bovenste lijst van de pedestallen. 

Gelijck oock de benedenste lijst van de pede
stallen doorgaens het geheele werck gaen ende 
mitsdien den dorpel van de poort onder de trap
pe maecken en de met brengen zal. 

Aen 't voorz. werck zullen (volghende het 
affgeteyckende patroon) gewrocht worden neg
hentien ofte een ende twintich termen, naer 
'swerx vereysschen ende believen van de voorn. 
heeren elck van een stuck hooch drie voeten een 
voet viercant zulx ende soo chierlijk gemaeckt 
als de voorsz. aenteyckeninge int ruyde aen
wijsende is. 

De steenen vant voorwerck onder de trappe 
zullen de sommighe eene de sommige ander
halve voet off wat minder off meerder lang ende 
dick wesen naer de redenen (om 't sterckste 
werck aff te maecken) vereyschen zal. 

De poort onder de trappe met het andere binne
werck ende veynsters zullen rustyck ende net 
gewrocht worden conform de voorsz. aenteyc
keninge. 

Aen 't werck zullen in den opgang ter wederzij
den tsamen gemaeckt worden zes ende twintich 
trappen elck van een stuck steens, breet sesthien 
duijmen ende diep zes duymen, lang, binnen 
'swerx acht voeten ende acht duijm, een voet 
deursteeckens ende twee duymen in de muyr 
van Stadthuys gewrocht, elcke trappe twee duy
men over malcanderen sluytende. 

Het boven perdis ofte paveytsel der voorsz. 
Bailge daermen aff int stathuys treden zal zal 
lang wesen thien voeten ende neghendalve voet 
breedt gemaeckt van drie stucken. 

Den dorpel ofte trappe opt voorsz perdis aende 
voor bailgie daer de heeren op staen alsmen 
publicatie doet zal acht voeten ende een halve 
lang achthien duymen breedt ende neghen duy
men diep wesen van een stuck gewrocht. 

Alle 't voorsz. werck zal den aennemer binnen 
der voorsz. Stede verbonden zijn wel starck, 
cierlycken schoon ende polijt te wercken con
form het affgeteyckende patroon ende beter des 
doenlycken synde ter bequaemste plaetsche die 
men hem van der Stede weghen aenwyzen sa! 
alwaer hij gehouden zal zijn de steen daer toe 
noodich t syne costen te brenghen ende 
gewrocht zijnde wederomme te brenghen voor 
Stadthuijs daer 't werck gestelt zal worden oock 
mede 't werck te volmaecken en te leveren in 

voeghen als voorsz. staet uyterlycken den laet
sten Aprilis sesthiendert drie naestcomende 
ende uit setten vant werck te verzorghen dat 
alles behoorlycken op zijn maet gestelt ende 
wel gebonden mach worden daer toe leverende 
de sement ende doende al dat bij een steenhou
der gedaen zal moeten worden. 

Volghende t voorsz. besteek ende conditien 
hebben de heeren Burgemeesteren mette 
Thesauriers ontfangers ende fabryckmeesters 
der voorsz. Stede van der Goude des loopenden 
Jaers zesthienhondert ende twee t voorsz. werck 
ende voorbailgie aenbesteet Gregorius Cool 
beeldesnyder voorsz., ende den zelven van de 
voorsz. heeren tzelffde aengenomen zulx te 
maecken ende binnen der voorz tijdt te leveren 
als voorsz. staet met expresse stipulatie dat hij 
tzelve van goeden vasten gaven ende taeyen 
bremersteen, soo starck, cierlycken polyt ende 
bequaem maecken ende leveren zal moeten dat 
de stad niet alleen daer deur versiert ende 
gedient hy gerenomeert maer oock de voorsz, 
heeren prijs ende eere (van hem 'tselve aenbes
teet te hebben) daer deur zullen moghen beha
len mits voor tleveren van de steen ende t maec
ken vant werck genietende de somma van twee 
duysent gulden van 40 grootten stuck, ende 't 
werck zulx vollevert hebbende als voren noch 
een vereeringe tot discretie van de heeren 
Burgemeesteren ende Thesauriers welcke 
somme van penningen hem van der Stede weg
hen wel ende getrouwelycken behandicht sullen 
worden op de naervolghende conditien Te 
weten hondert guldens op de hant omme te 
Bremen op de putten mede te reysen om de 
steen te coopen. Noch een vierdepaert als de 
steen binnen de voorsz. stede gearriveert zal 
zijn, een vierdepaert zoo nu zoo dan om syn 
knechts heur arbeytsloon mede te betalen een 
vierdepaert alst werck geset wordt ende t laetste 
vierdepaert drie maenden naer dat het werck 
volmaeckt, gestelt ende opgenomen zal zijn, 
met zulcken verstande indien de voorn. heeren 
yet was int patroon om bequaemer werck te 
maecken verandert begeren te hebben dat sy 
luyden tselve zullen moghen doen eer ' t werck 
aengeleyt zal sijn. De voorn. aennemer zal t 
werck helpen setten als voren ende verzorghen 
dat alles ordentlyck op syn maet gestelt wel 
gevoecht ende vast gegoten worde, daer toe 
men hem tot coste van de stadt cooper ende loot 
leveren sal, sonder dat men van der stede weg
hen eenich, werck gehouden sa] syn te doen 
ofte doen doen, dat by de steenhouders gedaen 
sa! behooren te worden, als staende al tsamen 
tot laste van de voorsz. Gregorius Cool die mits 
desen voor 't aennemen leveren ende maecken 
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vant voorsz. werck, naer vermoghens het 
patroon ende atfteyckeninge voorsz. verbinden
de is syn persoon ende alle syne presente ende 
toecomende goederen tot bedwang van allen 
rechten ende rechteren zonder bedrog des t oir
conde zoo zijn hier aff gemaeckt twee allens 
luydende voorwaerden ten behoeve van parthy-

en respective bij de voorn. heeren Burge
meesteren, Thesauriers ontfangers ende fa
bryckmeesters van der Stede weghen ter eere, 
ende den voorn. Gregorius Cool ter andere 
zyden onderteyckent den l O meye zesthien 
hondert ende twee. Ende was onderteyckent. 
Gregorius Cool, beeldesnyder. 

r 

Bestek uit 1602 voor het maken van het bordes van het stadhuis; 114" 
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De afbeeldingen van het Goudse stadhuis 
Henkjan Sprokholt1 

Inleiding 
Vroeger zag je ze nog regelmatig in de dagbla
den, op de pagina met de strips en de kruis
woordraadsels. 'Zoek de vijf verschillen' stond 
er boven twee op het eerste oog identieke 
afbeeldingen. In de afbeelding rechts waren ten 
opzichte van de linker vijf minieme wijzigingen 
aangebracht en die moest de lezer opsporen. 

Aan die spelletjes, die alweer zo'n dertig jaar 
achter me liggen, moest ik onwillekeurig den
ken toen ik op verzoek van de redactie van de 
Tidinge van Die Goude aan het werk toog om 
een iconografie van het Goudse stadhuis samen 
te stellen. Ik had dat eerder gedaan in de bundel 
Het kasteel van Gouda van de Archeologische 
Vereniging Golda en dat had toen vrij opzien
barende resultaten, want op nogal eenvoudige 
wijze bleek te kunnen worden aangetoond dat 
er van het kasteel wel degelijk redelijk betrouw
bare afbeeldingen bewaard zijn gebleven2• 

Zo opzienbarend als toen zijn de resultaten 
dit keer niet. Per slot van rekening staat het 
stadhuis er nog en we zijn dus niet afhankelijk 
van enkele afbeeldingen en schamele muurres
ten om ons er een beeld van te vormen. Al is er 
in de loop der eeuwen natuurlijk wel het een en 
ander aan het stadhuis veranderd. Daarom heb 
ik mij dit keer het volgen van die veranderingen 
tot taak gesteld. Maar helemaal zonder verrass
ingen was deze zoekactie toch ook weer niet. 

Verantwoording van de werkwijze 
Bij het bestuderen van oude afbeeldingen met 
het doel er (bouw)historische informatie aan te 
ontlenen doet zich een aantal problemen gel
den. 

Het eerste en nogal voor de hand liggende 
probleem met betrekking tot de afbeeldingen 
van het stadhuis is dat hun aantal vrij groot is. 
Niet zo groot als men van een monument van 
deze orde zou mogen verwachten, maar toch. 
We hebben daarom een selectie gemaakt en als 
criterium daarbij gold niet de kunstzinnige of 
kunsthistorische betekenis van een tekening of 
prent, maar de topografische, of in dit geval lie
ver nog de bouwhistorische waarde ervan. 
Daarmee werd het aantal flink gereduceerd, 
want de afbeeldingen zijn niet gelijkmatig over 
de tijd verdeeld en vooral de latere vertellen ons 
zelden iets nieuws. • 

Ten tweede treffen we naast oorspronkelijk 
werk ook klakkeloze kopieën en zelfs fantasie
prenten aan.3 Deze laten we in dit geval, op één 
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uitzondering na, zonder meer buitenbeschou
wing. Maar ook bij bestudering van de tekenin
gen 'naar het leven' moet men er op bedacht 
zijn dat het de kunstenaar soms meer ging om 
het artistieke product dan om een betrouwbare 
weergave van de werkelijkheid. Met het oog op 
de verkoopwaarde werden er concessies gedaan 
en niet zelden werden zaken verfraaid. Soms 
werden bouwkundige details verkeerd begrepen 
en dus fout weergegeven. 

Een derde probleem is dat in alle afbeeldin
gen de beperkingen van de gebruikte techniek 
of de heersende artistieke mode te herkennen 
zijn. In dit artikel wordt slechts aandacht 
besteed aan bouwkundige details die we voor 
betrouwbaar houden. Uitvoerige beschrijving 
en beoordeling van alles wat zichtbaar is op de 
geselecteerde afbeeldingen en verantwoording 
van alles wat niet opgenomen werd, zou dit arti
kel weliswaar in wetenschappelijke zin comple
ter en waardevoller maken, maar tevens erg 
omvangrijk en weinig leesbaar. Daarmee zou 
het artikel kortom zijn doel voorbijschieten. 
Bovendien zou een dergelijke taak beter kunnen 
worden toebedeeld aan een team van kunsthis
torische en bouwhistorische deskundigen. 

Ten vierde is er nooit intensief speurwerk ver
richt naar afbeeldingen van Goudse gebouwen 
in archieven en musea, noch binnen Gouda, 
noch daarbuiten. Ook voor dit artikel is dat in 
beperkte mate gebeurd. Het is dus niet ondenk
baar dat na verloop van tijd nog een onbekende 
afbeelding opduikt. Tenslotte moet hier nog 
vermeld worden dat een aantal bekende afbeel
dingen niet bestudeerd kon worden omdat hun 
verblijfplaats niet te achterhalen viel. In bijna 
alle gevallen ging het om weergaven die buiten 
de selectie vielen en waarschijnlijk missen we 
er dus niet veel aan, maar vervelend is het wel, 
want nauwgezette bestudering van alle bestaan- · 
de afbeeldingen had uiteraard de voorkeur 
genoten. 

Ten slotte kampen we nog met een gebrekki
ge kennis van de bouwgeschiedenis van het 
Goudse stadhuis. Het meest recente artikel is 
dat van Helbers uit 1952, maar ook dat is niet 
uitputtend.4 Toch hebben we ons, bij gebrek aan 
goede, recente en toegankelijkeinformatie vrij
wel volledig op diens artikel moeten verlaten. 

De periode tussen 1449 en circa 1560 
Nadat in 1395 het Marktveld door de stad was 
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aangekocht door het stadsbestuur werden al in 
1398 plannen gemaakt voor de bouw van een 
nieuw stadhuis. Het drassige gebied werd ont
waterd en opgehoogd, maar met de bouw van 
het huidige stadhuis zou eerst in 1449 een aan
vang worden gemaakt. ln 1451 was het goed
deels klaar, al werden nog tot 1459 kleinere 
werkzaamheden verricht, onder andere aan de 
toren. In 1480 werd de trap naar de hooggele
gen voordeur vervangen door een bordes met 
twee trappen, zoals nu. Pas in 1518 is sprake 
van een aanzienlijke verbouwing. In het artikel 
van Ab Warffemius, elders in dit nummer, 
wordt op de duidelijkheden en onduidelijkhe
den van die verbouwing nader ingegaan. In 
1558 is weer sprake van een kleine verbouwing. 
Toen werd een houten schavot tegen de rechter
zijgevel vervangen door een stenen tegen de 
achterzijde. Afbeeldingen van vóór 1558 zijn 
niet bekend, wel van kort erna. 

Jacob van Deventer (waarschijnlijk 1562)5 

Anders dan bij het kasteel, waar het aantal 
afbeeldingen van vóór de sloop uiterst beperkt 
was, is bestudering van de opeenvolgende 
stadsplattegronden in het geval van het stadhuis 
niet echt nodig. Slechts de vier oudste z ijn 
opgenomen. 

Jacob van Deventer was een van de eerste 
echte kartografen. Rond 1560, waarschijnlijk in 
1562, werd ook de plattegrond van Gouda door 
hem opgemeten. Van de drie stadsplattegronden 
van Van Deventer tonen we er slechts één, 
namelijk de zogenaamde minuut. (Zie afbeel
ding 1). Het is de vroegste weergave van het 
stadhuis die we kennen, al is het dan ook 
schetsmatig aangeduid. De afbeelding maakt 
evenwel voldoende duidelijk dat de hoofdvorm 
ervan niet anders was dan thans. Het schavot 
van 1558 zien we uiteraard niet, want dat zit aan 
de achterzijde. Wel van belang, en dat is de 
tweede reden waarom de afbeelding is opgeno
men, is dat we geen waterloopjes op de markt 
en rond het stadhuis zien. Kennelijk zijn deze al 
gedempt en niet eerst in 1603, zoals onder 
andere Walvis beweert.6 Ook een bruggetje naar 
het stadhuis toe ontbreekt volledig. Een karto
graaf als Van Deventer had zulke belangrijke en 
in het oog lopende zaken zeker niet over het 
hoofd gezien. 

Frans Hogenberg (1585)7 

Jacob van Deventer, die de laatste jaren van zijn 
leven in Keulen doorbracht, heeft daar vrijwel 
zeker de graveur Frans Hogenberg ontmoet, die 
hij ook al uit Mechelen kende. Beiden hadden 

1. Detail van de stad~pla1tegrond van Jacob van Deventer (circa 1562) (foto SAHM, R. den Ouden) 
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deze stad moeten ontvluchten vanwege de 
komst van de Spaanse legers. Hogenberg werk
te in Keulen met de schrijver Georg Braun aan 
een zesdelige atlas waarin de plattegronden en 
beschrijvingen van alle steden van de wereld 
zouden worden opgenomen. Deze uitgave van 
de Civitates Orbis Terrarum verscheen in zes 
delen van 1572 totl618. De plattegrond van 
Gouda, gedateerd 1585, komt voor in deel rn 
dat is uitgegeven in 1588. (Zie afbeelding 2). 
Over het algemeen neemt men aan dat 
Hogenberg inzage heeft gehad in de meetgege
vens van Van Deventer en dat hij deze heeft 
geactualiseerd. De overeenkomsten met de 
kaart van Van Deventer zijn inderdaad opval
lend, al zijn er ook verschillen, vooral ten 
gevolge van de Reformatie. Het is niet ondenk
baar dat de beroemde Goudse glazenier Wouter 
P. Crabeth voor deze kaart in 1576 aanvullend 
meet- en tekenwerk heeft verricht. Een post in 
het archief wijst althans in die richting, maar 
bewijs voor deze veronderstelling ontbreekt. 

Kijken we naar de Markt met het stadhuis, 
dan zien we weer dat de waterloopjes op het 
Marktveld ontbreken. De kaart van Braun en 
Hogenberg is zo mogelijk nog nauwkeuriger op 

het punt van de weergave van de watertjes in de 
stad dan die van Van Deventer. Watertjes rond 
het stadhuis zouden zeker zijn getekend wan~ 
neer ze er nog waren geweest. 

Het stadhuis zelf is gedetailleerder getekend 
dan op de kaart van Van Deventer. Weliswaar 
missen we de tweede verdieping en zijn maar 
twee van de zes pinakels weergegeven, maar het 
gesimplificeerde totaalbeeld doet toch ver
trouwd aan. We zien de voorgevel met het oude 
bordes en we ontwaren zelfs de vier kolommen 
waarvan we weten dat er ook toen al leeuwen op 
stonden. Goed herkenbaar zijn ook de twee 
hoektorens en de klokketoren alsook de pina
kels daarop. Ook duidelijk zichtbaar is de trap
gevel aan de achterzijde. Tegen de linkergevel 
zien we vrijwel zeker de oude luifel weergege
ven. 

Jacobus Stellingwerf (zogenaamd in 1585) 
We maken even een sprong naar de achttiende 
eeuw, naar Jacobus Stellingwerf, waarvan we 
niet veel meer weten dan dat hij moet zijn over
leden vóór 1736. Van zijn hand hebben we de 
'oudste' afbeelding van het Goudse stadhuis, 
gedateerd in 1585, maar gemaakt in het begin 

2. Detail van de stadsplattegrond van Frans Hogenberg (1585) (foto SAHM, R. den Ouden) 
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van de achttiende eeuw. (Zie afbeelding 3). De 
afbeeldingen van Stellingwerf worden, zeker in 
Gouda, bij gebrek aan ander beeldmate.riaal, 
nogal eens van stal gehaald om artikelen op te 
luisteren. In de onderschriften heet het vaak dat 
Stellingwerf tekende naar een ouder, verloren 
gegaan voorbeeld, maar dat is helaas maar zel
den waar. In de achttiende eeuw was het verza
melen van topografische prenten een regelrech
te rage geworden onder welgestelden. Om de 
verzamelwoede van amateur-historici, prenten
verzamelaars en uitgevers als Andries Schoe
maker en Mattheus Brouërius van Nidek te 
bevredigen, vervaardigden handige jongens als 
Stellingwerf in enorme aantallen prenten die 
van veel te vroege dateringen werden voorzien. 
De grootte van het enorme oeuvre van Stel
lingwerf wordt dan ook wel eens geringschat
tend 'omgekeerd evenredig aan de betrouw-

r 

3. Gefantaseerde voorstelling van de voorzijde van 
het stadhuis van de hand van Jacobus Stellingwerf, 
geantedateerd 1 585 (collectie Stedelijk Museum 
'Het Catharinagasthuis ·, foto Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, G. Dukke,) 

4. Niet uitgevoerd ontwe,p voor uitbreiding van het 
stadhuis aan de achterzijde van de hand van Gerrit 
Kegelingh en/of Dirck Schaep (1600) (foto SAHM, 
R. den Ouden) 

ba.arbeid ervan' genoemd. Stellingwerf is waar
schijnlijk zelfs nooit in Gouda geweest en zijn 
afbeeldingen zijn alle gedateerd in 1585 en 
1612. Het laat zich gemakkelijk raden wat hij 
heeft gedaan: op basis van de fraai geïllustreer
de stadsplattegronden van 1585 van Frans 
Hogenberg en die van C.l. Visscher uit 1612 
(zie verderop) maakte hij fantasievoorstellingen 
van de markantste gebouwen van de stad. Dit 
klakkeloos natekenen van andermans werk was 
in de achttiende eeuw gewone praktijk. In het 
geval van Stellingwerf kunnen we daar boven
dien nog een aanzienlijke portie fantasie aan 
toevoegen, waarbij Stellingwerf nogal geholpen 
schijnt te zijn door de geest uit de fles. Het werk 
van Stellingwerf heeft dan ook geen enkele his
torische waarde. Toch komen we straks nog 
even op deze afbeelding terug en zullen we zien 
dat Stellingwerf met zeventiende-eeuwse 
details de corrupte datering van zijn tekenwerk 
verraadt. 
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Gerrit Kegelingh of Dirck Schaep ( 1600) 
[n 1594 rezen er plannen voor uitbreiding van 
het stadhuis dat te klein aan het worden was en 
in het Stadsregister is d.d. 17 maart 1600 een 
besluit voor een nieuw te bouwen uitbreiding 
tegen de achterzijde opgenomen. Curiositate 
qua nemen we hier het ontwerpvoor de uitbrei
ding op, waartoe 'de Burgermeesteren' bij die 
gelegenheid besloten hebben8.(Zie afbeelding 
4). Dit opvallende ontwerp in renaissancestijl is 
echter nooit gerealiseerd. Wat voor oplossing 
men uiteindelijk voor het ruimteprobleem heeft 
gevonden, is niet helemaal duidelijk. Waar
schijnlijk verdwenen de plannen - wegens geld
gebrek? - in de ijskast en uiteindelijk definitief 
van tafel. Het lijkt erop dat men, meer dan vijf
entwintig jaar later, een goedkopere oplossing 
heeft gevonden door de zolderverdieping inten
siever te benutten. [n 1626 werden namelijk 
twee dakkapellen in renaissancestijl gebouwd 
en een daarvan, met het jaartal 1626, siert nog 
altijd de oostgevel. We komen aanstonds op de 
dakkapellen terug. 

C.J. Visscher (vóór 1612) 
[n 1602 kreeg stadsbeeldhouwer Gregorius 
Cool opdracht om het bordes te vervangen. 
Misschien hield de opdracht niet meer in dan 
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het opnieuw stellen van het oude bordes - qua 
vorm bleef het immers gelijk - en het verfraai
en ervan in nieuwe stijl, maar voor ons verhaal · 
doet dat niet ter zake. Reeds een jaar later vol
tooide hij dit werk. Walvis beweert dat bij die 
gelegenheid ook het water rond het stadhuis 
gedempt werd, maar we zagen al dat dat weinig 
aannemelijk is. Dat geldt helemaal voor zijn 
veronderstelling dat het water en de valbrug 
erover het stadhuis ooit tot een burcht maakten 
in tijden van oorlog. Als dat zo geweest was, 
had Van Deventer het water zeker op zijn kaart 
aangegeven, want zijn kaartmateriaal diende 
militaire doeleinden. 

De stadsplattegrond van Claes Jansz. Vis
scher ( 1587-1652), geeft het stadhuis exact zo 
weer zoals we dat bij Braun en Hogenberg 
zagen. (Zie afbeelding 5). De kaart werd in 
1612 uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu 
(1571-1638) in de Beschrijvinge van alle de 
Nederlanden van L. Guicciardini ( 1521-1589)9• 

Visscher werd bij de vervaardiging van dekaart 
geholpen door de bekende Goudse landmeter 
Hendrick Cornelisz. Vosch (?-1623). Gesel
schap veronderstelt dat Vosch vooral hielp met 
verbetering en aanvulling van de stadsplatte
grond van Hogenbergto. Naar onze mening is 
die veronderstelljng terecht en inelk geval lijkt 

5. Detail van de stadsplattegrond van Claes Jansz. Visscher (1612) (foto SAHM. R. den Ouden) 
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het erop dat Vosch en Visscher zich niet erg 
bekommerden om verbetering van de weergave 
van de gebouwen bij Braun en Hogenberg. 
Visscher heeft ze gewoon overgenomen. 

Ook bij Visscher missen we namelijk de 
tweede verdieping, al zijn er wel meer pinakels 
weergegeven. Verder is de kaart te weinig gede
tailleerd om te zien of Visscher het vernieuwde 
bordes van Gregorius Cool weergeeft. Wel goed 
herkenbaar, maar geen verrassing ten opzichte 
van Braun en Hogenberg, zijn de hoektorens, de 
klokketoren en de trapgevel aan de achterzijde. 
Tegen de linkerzijgevel zien we de oude luifel 
weer. 

Roeland Roghman (1646) 
Met Roeland Roghman zijn we, tweehonderd 
jaar na de bouw van het stadhuis, aanbeland bij 
de eerste kunstenaar die, voor zover bekend 
althans, zijn schetsboek voor het stadhuis open
sloeg. Zijn tekening in zwart en wit krijt is in 
elk geval de oudst bekende ' tekening naar het 
leven'. (Zie afbeelding 6). Hij signeerde en 
dateerde zijn werk rechtsonder met 'RR' en 
'16/46'. Met Roghman hebben we meteen ook 
de belangrijkste en betrouwbaarste zeventien
de-eeuwse topografische tekenaar te pakken. 
Hij leefde van 1627 tot 1692 in Amsterdam en 
was onder andere een goede vriend van 
Rembrandt. Hij is vooral bekend geworden van 
de 241 tekeningen die hij in de jaren 1646 en 
1647 van kastelen in Holland en Utrecht maak
te, waarschijnlijk in opdracht van Cornelis 
Bicker, heer van Swieten. Op de reis die hij 
daarvoor maakte, moet hij ook Gouda hebben 
aangedaan. Een tekening van de Goudse kas
teelruïne heeft hij kennelijk niet gemaakt of is 
verloren gegaan. Wel maakte hij van de gele
genheid gebruik om een afbeelding van het 
stadhuis te maken. Niet alleen zijn de tekenin
gen van Roghman erg betrouwbaar, maar uit
zijn werk spreekt ook een groot begrip voor 
architectuur. 

De tekening toont ons de voorzijde en rech
terzijgevel van het stadhuis met middeleeuwse 
en zeventiende-eeuwse gevels van huizen aan 
de Markt. Het Marktveld zelf lijkt nog onver
hard, getuige de kippen die er rondscharrelen. 

De voorgevel van het stadhuis is al voorzien 
van het bordes van de hand van Gregorius Cool. 
Zelfs de vlaggetjes, die de middelste twee leeu
wen vasthouden, en de wapenschilden in de 
klauwen van de buitenste, zijn te onderschei
den. Het baldakijn is nog niet aangebracht. De 
luifel tegen de westgevel zit er nog wel. 

De gotische vensters hebben in de boogvel
den traceringen die sterk afwijken van de huidi
ge, die een product zijn van de negentiende-

eeuwse romantische restauratiegeest. In de ven
sters zitten laatgotisshe kruiskozijnen. Alleen 
rechts van de trap is het venster vrijwel dicht
gemetseld. Over de juiste betekenis hiervan tas
ten we in het duister, maar erchter zat in elk 
geval het kamertje dat toegang gaf tot de kaak 
in de zijgevel. Voor de onderramen zitten lui
ken. 

De entree wordt gevormd door een dubbele 
deur met daarboven een gotische spitsboog. Het 
lijkt er bepaald niet op dat de rand van die boog 
in de tijd van Roghman gedecoreerd was zoals 
thans. In elk geval ontbreken op de tekening de 
kruisbloem en hogels die de negentiende-eeuw
se restaurateurs bedacht hebben. 11 Het boogveld 
is duidelijk wel gedecoreerd en we weten uit 
schriftelijke bronnen dat hier tot ver in de zes
tiende eeuw een beeldje van Onze Lieve Vrouw 
stond, voorzien van een lantaarn en afge
schermd met tralies. De tekening van Roghman 
wekt de indruk dat dit beeldje, dat voor de pro
testanten toch een bewijs van de ketterse geest 
in Gouda moet zijn geweest, zeventig jaar na de 
Reformatie nog altijd niet verwijderd was. 

Tussen twee ramen op de eerste verdieping 
zien we nog een beeld in een nis staan, waar
schijnlijk van een vrouwspersoon. Wie het is, 
weten we niet met zekerheid. In aanmerkjng 
komen onder andere de gemalin van Karel de 
Stoute, die in een rekening van 1497 vermeld 
wordt, en die van Philips de Goede, die graaf 
was toen het stadhuis gebouwd werd. De ande
re beelden zijn reeds verwijderd, maar het is 
onbekend wanneer dat gebeurd is. Op de hoek 
van de voorgevel en de rechterzijgevel is onder 
de hoektoren de zonnewijzer uit 1613 duidelijk 
te herkennen. 

De centrale klokketoren wordt op Roghmans 
tekening bekroond door vier obelisken en vier 
bollen, mogelijk ter vervanging van acht pina
kels die bij de restauratie van 1877-1888 in elk 
geval gereconstrueerd zijn. De balustrade van 
de toren zelf is evenmin gotisch en is samenge
steld uit balusters. Iets lager zien we het over
welfde balkon in de klokketoren. Deze lijkt nog 
zijn oorspronkelijke balush·ade in gotische stijl 
te hebben. 

Rond de spits zien we een soort kroontje, 
waarschijnlijk van smeedijzer, dat sterke gelij
kenis vertoont met een soortgelijke versiering 
die we ook vandaag de dag nog kunnen zien. De 
spitsen van de klokketoren en de hoektorens 
worden bekroond door windvaantjes. De pina
kels tussen de hoektorens en de klokketoren 
vertonen zich hier in afgeknotte vorm. Ze wor
den niet meer bekroond door spitsen met hogels 
en kruisbloemen, die er stellig geweest zijn en 
tussen 1877 en 1888 weer zijn aangebracht, 
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maar door ronde bollen waaruit metalen pinnen 
steken. 

De vele elementen in renaissancestijl zijn 
wellicht het resultaat van de verbouwingen in 
1603 en 1626, die al ter sprake kwamen. Bij die 
bouwactiviteiten zijn misschien meer bouwval
lige elementen vervangen dan ons uit de schrif
telijke bronnen bekend is. Mogelijk is het stad
huis toen ook ontdaan van enkele al te middel
eeuwse zaken die nog aan het oude regime her
innerden, zoals een aantal beelden. 

Ook de rechterzijgevel verdient onze aan
dacht. Ten eerste - maar hier wordt het krijt van 
Roghman toch wel wat te onnauwkeurig voor al 
te preciese observaties - lijkt het erop dat er op 
zijn hoogst acht traveeën met vensters worden 
weergegeven, terwijl wij er tegenwoordig elf 
tellen. Al teveel waarde moeten we daar echter 
niet aan hechten omdat dit waarschijnlijk een 
beperking van tekentechnische aard betreft. 

Verder herkennen we in de zijgevel de stads
pomp, gesierd door een leeuw met wapenschild 
en natuurlijk de kaak. Op deze verhoging kon 
men een paal zetten, waaraan men iemand kon 
vastketenen. De veroordeelde stond te kijk en 
kon door omstanders worden uitgejouwd. Soms 
werd het slachtoffer ook nog gegeseld of 
gebrandmerkt. Kaken vond men doorgaans bij 
het verlaten van een schepenhuis of raadhuis 
aan de linkerhand en dat verklaart waarom 
'echte' Gouwenaren bij het verlaten van het 
stadhuis rechts aanhouden en de zogenaamde 
Dieventrap naar de kaak nog altijd liever niet 
gebruiken. Het gebruik om mensen aan de kaak 
te stellen werd in 1854 afgeschaft. 

Iets verderop zien we dat de gevel verticaal 
geleed wordt door iets wat zich hier nog niet 
duidelijk laat identificeren. We interpreteren 
het voorlopig als het restant van een schoor
steen waarvan het bovenste deel gesloopt is, 
wellicht bij de bouw van de dakkapellen in 
1626. Met die dakkapellen is overigens ook iets 
bijzonders aan de hand. Roghman tekent er 
namelijk twee en niet één, zoals nu het geval is. 
De eerste van de twee is duidelijk zichtbaar en 
staat boven het vierde venster. De tweede dak
kapel laat zich wat lastiger onderscheiden 
omdat direct daarachter twee reusachtige goti
sche schoorstenen opdoemen, die iets verder 
naar achteren door het dakschild steken. Het is 
goed te zien dat de schoorstenen bekroond wer
den door uivormig siersmeedwerk. Tenslotte 
vestigen we nog even de aandacht op de achter
gevel. We zien nog een glimp van de trapgevel 
die evenals de grote schoorstenen bij de eerst
volgende verbouwing sneuvelde. 

Bestudering van het tekenwerk van Roghman 
leidt tot de constatering dat hij kennelijk moei-
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te heeft gehad met een juiste weergave van het 
stadhuis. Het is hem bijvoorbeeld niet goed 
gelukt de klokketoren in het midden van de 
gevel te krijgen. Al op de tweede verdieping 
gaat hij de mist in wanneer hij het middelste 
raam niet recht boven het portaal plaatst. De 
penanten tussen de vensters op die verdieping 
zijn dan ook niet even breed en ook bij het teke
nen van het enig overgebleven beeld ging daar
door iets fout: Roghman moet gemerkt hebben 
dat dit niet in het midden stond en heeft 
getracht die fout te herstellen. Desondanks 
mogen we het beeld dat Roghman ons van het 
stadhuis geeft gerust betrouwbaar noemen. Er 
is in het verleden wel eens gedacht dat 
Roghman zich op een aantal punten vergist zou 
hebben, maar we zullen zijn werk verderop ver
gelijken met dat van zijn tijdgenoot David Beek 
en zien dat dat geenszins het geval is. 

Joan Blaeu (1649) 
Voordat we overgaan naar de pentekening van 
David Beek staan we nog even stil bij een laat
ste stadsplattegrond. (Zie afbeelding 7). Dat we 
dat doen heeft evenwel niets te maken met nieu
we informatie die we daaraan zouden kunnen 
ontlenen. Joan Blaeu (1596-1673), zoon van de 
eerdergenoemde uitgever van de kaart van 
Visscher, maakte in 1649 namelijk een stads-

7. Detail van de stadsplattegrond 1•a11 Joan Blaeu 
(1649) (foto SAHM, R. den Ouden) 

plattegrond, waarop we ineens een zeer goed 
gelijkende afbeelding van het stadhuis zien. 
Gebruikte Blaeu soms de tekening van zijn 
stadsgenoot Roeland Roghman? Beide afbeel
dingen tonen namelijk opmerkelijke overeen
komsten. Dat zou betekenen dat laatstgenoem
de op zijn reis door Holland en Utrecht zijn 
opdracht van Cornelis Bicker combineerde met 
tekenwerk voor Blaeu. 

Vergeleken met Hogenberg en Visscher geeft 
Blaeu het stadhuis veel beter weer en met veel 
meer details. We zien zelfs de gotische schoor-
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6. Fotolithografie van een krijllekening van de voorzijde van het stadhuis van de hand van Roeland Rogl111u111 
(1646). Het origineel bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam (collectie Stedelijk Museum 
'Het Catharinagasthuis •. foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg. G. Dukker) 
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stenen en vaag zelfs de dakkapellen die we ook 
bij Roghman zagen. Nieuwe informatie levert 
deze afbeelding ons evenwel niet op en 
beschrijving in detail kan daarom achterwege 
blijven. 

David Beek (waarschijnlijk 1653)12 

Met de pentekening van David Beek hebben we 
een tweede vroege en betrouwbareafbeelding 
van het stadhuis te pakken. (Zie afbeelding 8). 
De toevallige gelijkenis van de barokke teken
stijl van Beek met die van de striptekenaar Hein 
de Kort maakt nu niet direct dat we zijn weer
gave van het stadhuis direct serieus nemen, 
maar hij verdient onze aandacht wel degelijk. 

De biografie van Beek bevestigt het wijd ver
breide vooroordeel dat kunstenaars toch vooral 
een kleurrijk leven leiden. Hoewel veel details 
in zijn levensloop en met name zijn dood nog 
onopgehelderd zijn, weten we wel zoveel van 
hem dat een grijns moeilijk onderdrukt kan 
worden. Hij zou in 1621 in Arnhem geboren 
zijn, maar waarschijnlijk moet die datum zo'n 
tien jaar vroeger gesteld worden. Hij kwam als 
leerling van Anthonie van Dyck aan het Engelse 
hof terecht. Nadat hij ook aan het Franse en 
Deense hof had verkeerd, werd hij in 1647 hof
schilder en valet de chambre van koningin 
Christine van Zweden. Zij stuurde hem langs de 
Europese hoven om er de vorsten te portretteren 
en vele koninklijke medailles vielen hem ten 
dee1'3 . In 1653 gingen koningin en schilder nog 
samen naarRome. Wat voor relatie zij nu pre
cies onderhielden, is niet echt duidelijk, maar 
plotseling, tijdens een verblijf in Parijs, hield 
Beek het voor gezien. Hij verzocht zijn meeste
res hem uit zijn benijdenswaardige functie te 
ontslaan en niet lang daarna, op 20 december 
1956, stierf hij in Den Haag. Vrij algemeen 
wordt aangenomen dat een iets te intieme rela
tie met koningin Christine aan het licht was 
gekomen en dat Beek vervolgens werd vergif
tigd. 

Beek verbleef in 1652 tweemaal in Amster
dam en in 1653 in Rotterdam. Ln het Rotter
damse archief bevindt zich de door ons opge
nomen tekening van het Goudse stadhuis. 
Omdat Beek niet al te vaak in Nederland ver
bleef is het verleidelijk de afbeelding in dat jaar 
te dateren. Op dit punt kan aanvullend onder
zoek wellicht meer duidelijkheid brengen. 

Kijken we naar de tekening zelf, dan zien we 
een Marktveld dat nog altijd niet een verharde 
indruk maakt. Op de achtergrond zien we de 
huizen aan de Koestraat, de westzijde van de 
Markt, en in dunne lijnen geeft Beek onder 
andere een schitterende gevel in renaissancestijl 
weer. 
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De voorgevel van het stadhuis toont ons het 
bordes zoals we dat bij Roghman zagen. De 
leeuwen met wapenschilden en wapenvlaggen 
zijn ook hier duidelijk te herkennen. In de het 
boogveld boven de deur zien we nu onmisken
baar een figuurtje staan en de gedachte dat 
Onze Lieve Vrouwe op dat moment nog altijd 
door de Gouwenaars gekoesterd werd, dringt 
zich toch wel op. De boog mist ook hier versie
ring in de vorm van hogels en een kruisbloem, 
maar helemaal glad, zoals Roghman suggereert, 
lijkt Beek de rand van de boog toch ook niet 
weer te geven. 

In de hele voorgevel bevinden zich kruisko
zijnen in gotische vensters met traceerwerk dat 
nog schetsmatiger is weergegeven dan bij 
Roghman, maar dat daar niet wezenlijk van 
afwijkt. Voor de onderramen zien we weer een
voudige luiken. 

Op de eerste verdieping zien we net als bij 
Roghman een beeld, namelijk tussen de twee 
vensters rechts. Roghman heeft zich dus niet 
vergist - ook niet in de positie van het beeld, 
zoals wel is verondersteld - en de afbeelding 
van Beek maakt bovendien duidelijk dat het 
inderdaad om een vrouw gaat. Op dezelfde 
hoogte wordt verder naar links nadrukkelijk iets 
weergegeven wat ons voor een raadsel stelt. Het 
lijkt een basement, maar dan is het naar ver
houding wel erg fors uitgevallen. Wat het is, is 
niet duidelijk en we zoeken het tevergeefs op de 
tekening van Roghman. 

Op een aantal details na stemt de tekening 
van Beek overeen met Roghmans weergave van 
de klokketoren met obelisken, bollen en balus
ters. Ook herkennen we de bollen op de pina
kels. We zien dat de spitsen bekroond zijn met 
vaantjes, tweemaal in de vorm van een ster op 
de hoektorens en eenmaal in de vorm van een 
vlaggetje op de klokketoren. Op een ander punt 
moeten we echter constateren dat Beek niet 
alleen met de penvoering slordig is: de rechter
hoektoren heeft drie geledingen, zoals het 
hoort, de linker echter vier. 

Ook de weergave van de zijgevel maakt een 
aantal zaken duidelijk, maar roept tegelijkertijd 
vragen op. Boven het souterrain, herkenbaar 
aan twee getraliede vensters, zien we de uitste
kende kaak. ln de muur daarachter zitten een 
kleine deuropening en een klein venster in één 
grote nis. Wat we hier trouwens missen, is de 
zware steen aan een ketting die veroordeelden 
soms om de hals gehangen kregen, wanneer ze 
aan de kaak gesteld werden. Volgens schriftelij
ke bronnen zou deze buiten hebben gehangen. 

Rechts van de kaak bevindt zich een tweede 
grote vensternis, waarbinnen we een kleiner 
gotisch venster ontwaren. Nemen we de teke-
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ning van Roghman er nog even bij, dan zien we 
dat ook hij op deze plaats dubbele kozijnen 
tekent. Opvallend is dat Beek slechts twee grote 
vensters tekent in plaats van drie. Een verdie
ping hoger zien we wel drie kleine vensterope
ningen: hij tekent de vensters dus nadrukkelijk 
niet boven elkaar. Bij Roghman vinden we 
daarvoor geen bevestiging, al levert nauwkeu
rig telwerk over de hele gevel ook bij hem een 
verschil van op zijn minst één venster tussen 
beide verdiepingen op. Dat verschil bij 
Roghman kunnen we makkelijk wijten aan de 
beperkingen die potlood en papier hem opleg
den, maar bij Beek ligt dat toch anders. Het is 
ons niet bekend of bij de in 1952 voltooide res
tauratie bouwsporen zijn aangetroffen en de 
tekening van Beek plaatst ons voorlopig dus 
nog even voor een raadsel. 

Nauwkeurige bestudering van Beeks vensters 
in de zijgevel leert ons nog meer. Bijvoorbeeld 
dat ze minder gedecoreerd zijn dan die in de 
voorgevel en dat ze bovendien niet allemaal aan 
elkaar gelijk zijn. In de meeste gevallen gaat het 
om kruiskozijnen met luiken voor de onderste 
twee ramen. Maar, anders dan in de voorgevel, 
waar we gedecoreerde boogvelden boven de 
recht afgesloten ramen zien, zijn de ramen in de 
zijgevel zelf ook spitsboogvormig. Dit is een 
niet onbelangrijk detail, zeker wanneer we de 
vensters van Beek vergelijken met de huidige 
die het product zijn van de restauratie van 1947-
1952. De reconstructie van traceringen in de 
vorm driepassen die toen tot stand kwam, is op 
zijn zachtst gezegd fel omstreden. Al tijdens de 
restauratie ontbrandde een hevige discussie op 
dit punt, die mede door pressie van burgemees
ter James in het voordeel van de driepassen 
beslecht werd. Aan het niet geringe stempel dat 
deze eerste burger bij die gelegenheid op het 
uiterlijk van het stadhuis gedrukt heeft, zou een 
studie op zich gewijd kunnen worden. Gevolg is 
in elk geval dat het stadhuis sinds die restaura
tie in vakkringen als 'kneuterig' te boek staat. 

Terug naar Beek. Deze tekende meer dan 
alleen vensters in de zijgevel. Zo geeft hij net 
als Roghman iets weer wat waarschijnlijk een 
schoorsteen is geweest. Beeks tekening ver
sterkt de indruk dat deze deels gesloopt is, wel
licht voor de bouw van een dakkapel. Die kapel 
zien we ook: niet precies boven het vierde ven
ster, maar net tussen dat venster en de oude 
schoorsteen in. Omdat de dakkapel tegenwoor
dig ter hoogte van het zesde venster zit, lijkt 
ook de tekening van Beek een aanwijzing in te 
houden voor het feit dat aan deze kant van het 
dak ooit twee dakkapellen stonden. 

Nog een aardigheidje tot slot. Rechts, achter 
de klokketoren, steekt iets boven bet dak uit wat 
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we niet kunnen duiden. Nog iets verder zien we 
echter iets wat we nog niet eerder zagen en ook 
nergens meer tegen zullen komen, maar wat de 
middeleeuwse sfeer van de afbeelding compleet 
maakt: Beek tekent als enige een ooievaar op 
het dak van het stadhuis.14 Eeuwenlang gold de 
ooievaar als het symbool van de liefde van kin
deren voorhun ouders. Men meende dat ooie
vaarskinderen hun ouders voedden wanneer 
deze niet meer in staat waren zelf voor hun 
voedsel te zorgen. In de Nederlandse en Duitse 
folklore was de ooievaar bovendien een heilige 
vogel omdat hij pasgeboren kinderen hun ziel 
bracht. Hij werd dus niet verondersteld de 
babies zelf te brengen zoals tegenwoordig vrij 
algemeen gemeend wordt. 

Vroeger had men de ooievaar vogel graag in 
de buurt, want op de daken van belangrijke hui
zen zien we vaak constructies voor nesten afge
beeld. Die traditie leeft thans alleen nog voort 
op het platteland. Dat ook stadsbesturen waarde 
hechtten aan de symbolischebetekenis van ooi
evaars blijkt onder andere uit het feit dat in het 
wapen en zegel van Den Haag oorspronkelijk 
een burcht stond afgebeeld, maar dat deze vanaf 
het begin van de zeventiende eeuw werd ver
drongen door de ooievaar. Er zijn wel meer 
bronnen die erop wijzen dat het Haagse stads
bestuur deze vogel vertroetelde. Zo is bijvoor
beeld al in de stadsrekening van 1352 een post 
opgenomen voor de aanleg van nesten voor de 
ooievaars die op de Haagse vismarkt rondstap
ten en in I 587 werden zelfs duizenden aaltjes 
voor ze gekocht. De Haagse ooievaars werden 
gekortwiekt en deden op de vismarkt dienst als 
voorlopers van de gemeentereiniging. Wie wel 
eens op een van de Cycladen geweest is, moet 
dit beeld vertrouwd voorkomen, alleen dan met 
pelikanen aan de havenkant. 

Arent Lepelaar (tussen 1695 en 1713) 
Terug naar het stadhuis. Van 1692 tot 1695 
vond weer een grondige verbouwing plaats en 
ditmaal zijn we wat beter geïnformeerd. Een 
gedetailleerde beschrijving valt buiten het 
bestek van dit artikel, vooral omdat de grootste 
ingrepen in het interieur plaatsvonden. Een 
beschrijving van veranderingen aan het exteri
eur kunnen we geven aan de hand van de eerste 
afbeelding van na de verbouwing. Het betreft 
een aquarel in grijstinten van de hand van Arent 
Lepelaar die waarschijnlijk een voorstudie is 
geweest voor de gravure van dezelfde kunste
naar in de stadsgeschiedenis van Ignatius 
Walvis van 1713. Beide afbeeldingen zijn hier 
opgenomen. (Zie afbeelding 9 en l 0). 

Op de gravure van Lepelaar is nog net een 
glimp te zien van het in 1697 in steen opge-
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trokken schavot en daarom kunnen we de 
afbeelding dateren in de periode tussen 1697 en 
1713. Op deze voorstudie zien we het schavot 
(nog) niet. Tenzij we dat wijten aan een in de 
gravure gecorrigeerde onnauwkeurigheid van 
de kunstenaar, betekent dat dat de voorstudie 
vervaardigd werd toen het nieuwe schavot er 
nog niet stond. Dat zou dan geweest moeten 
zijn in de periode tussen l 695 en l 697, want de 
rest van de verbouwing is al wel voltooid. 

De voorstudie en de gravure geven een goed 
beeld van de artistieke kwaliteiten van 
Lepelaar. Terecht zijn beide steeds beoordeeld 
als een onbeholpen weergave van het stadhuis, 
maar ten onrechte zijn ze om diezelfde reden 
als 'oninteressant' telkens terzijde geschoven. 
Inderdaad was Lepelaar, werkzaam te Gouda 
van van 1673 tot 1714, een weinig begenadigd 
tekenaar, maar hij was van professie dan ook 
vooral graveur en kopiist. Op al zijn werk zien 
we onbeholpen architectuur en de figuurtjes 
waarmee hij zijn gravures stoffeerde, zijn waar
schijnlijk niet eens van zijn hand. Zijn kopieën 
van de cartons van de Goudse glazen bewijzen 
evenwel dat hij zijn vak als kopiist verstond. 
We zullen hieronder dan ook zien dat hij voor 
ons doel een betrouwbare bron is omdat hij 
nauwgezet registreert. 

De afbeelding van Lepelaar laat behalve het 
stadhuis ook de net voltooide Waag van Pieter 
Post zien, maar geen andere bebouwing. Op de 
gravure is duidelijk te zien dat de Markt inmid
dels geplaveid is en het lijkt erop dat de bestra
tingswerkzaamheden onderdeel hebben uitge
maakt van een totale opknapbeurt van de 
Markt. Van 1668 tot 1669 had het trotse stads
bestuur immers de Waag laten bouwen, nadruk
kelijk even breed als het stadhuis en in het ver
lengde daarvan. Een grondige modernisering 
van het stadhuis zelf kon toen natuurlijk niet 
uitblijven, al liet die nog twintig jaar op zich 
wachten. Plaveisel voor het drukke verkeer 
rond de Waag vormde waarschijnlijk de logi
sche kroon op het werk. Dat de magistraten 
voortaan met droge en schone voeten hun stad
huis bereikten, was mooi meegenomen. 

Het bordes tegen de voorgevel van het stad
huis is bij Lepelaar voorzien van het baldakijn 
van Hendrik Schut uit 1695. De rand van de 
gotische boog erboven lijkt ten opzichte van 
oudere afbeeldingen enigszins van vorm te zijn 
veranderd. De nis in het boogveld is leegge
haald en een verdieping hoger ontbreekt nu ook 
het laatst overgebleven beeld datnog een van de 
nissen sierde. Ervoor in de plaats zijn in de 
boogvelden boven de vensters ter weerszijden 
van de entree de beelden Wijsheid en 
Standvastigheid gekomen. Zij staan in speciaal 

daarvoor gemaakte beeldnissen. Uit alle boog
velden boven de kruiskozijnen zijn de gotische 
decoraties verwijderd. Uit de afbeelding kun
nen we afleiden of ook de kozijnen vernieuwd 
zijn. Dat het aantal vernieuwingen aan de voor
gevel wel meevalt, bevestigt de indruk uit de 
stadsrekeningen dat bouwmeester Hendrik 
Schut zich vooral met modernisering van het 
interieur heeft beziggehouden. 

We zien dat de klokketoren en het balkon 
nieuwe balustrades gekregen hebben. Niet 
nieuw, maar nu duidelijk getekend, zijn de 
windvanen op de spitsen in de vorm van sterren 
en een vlag. De laatste heeft de zes sterren van 
het stadswapen. Ook de stenen bollen met ijze
ren pinnen op de pinakels zijn duidelijk weer
gegeven. We zien zelfs trekstangen aan enkele 
van de pinakels en tussen de pinakels zien we 
een soort ronde trommels. Op de tekeningen 
van Roghman en Beek ontbraken ze, maar 
Lepelaar tekent hier als eerste een detail dat er 
naar alle waarschijnlijkheid vanaf het begin was 
en ook nooit is weggeweest. Nog altijd bevin
den zich tussen de pinakels namelijk een soort 
consoles in gotische stijl, maar wat hun functie 
is geweest en of er ooit beelden op gestaan heb
ben, is niet bekend. 

Echt grote veranderingen constateren we pas 
als we de zijgevel aan een nadere beschouwing 
onderwerpen. Hoewel we de westgevel nog niet 
eerder zo duidelijk afgebeeld zagen, zien we in 
elk geval dat ten opzichte van de afbeelding van 
Roghman de houten luifel ontbreekt. Belang
rijker is dat de vensters van vorm veranderd 
zijn. Zagen we bij Beek nog gotische vensters, 
nu zijn de spitsbogen weggewerkt. En zagen we 
eerst kruiskozijnen die de vorm van de vensters 
volgden, nu zijn ze van boven recht afgesloten. 
Wel zien we nog altijd luiken voor de onderra
men. Of de vensters opnieuw geordend werden 
en zo ja, hoe, kunnen we op basis van deze 
afbeelding niet beoordelen, omdat dit nu een
maal de oudste volledige weergave van een zij
gevel is. Wat we in elk geval kunnen vaststellen, 
is dat van voor naar achter een tweedeling in de 
gevel is opgetreden die waarschijnlijk een 
gevolg is van de verbouwing van het inwendige. 

Het dak wordt getooid met een dakkapel. 
Daarmee zijn twee bijzondere dingen aan de 
hand. Ten eerste staat hij niet boven de vierde, 
maar boven de zesde gevelopening, net als de 
huidige dakkapel aan de oostzijde. We moeten 
dus wel aannemen dat men de dakkapellen ver
plaatst heeft. Een tweede bijzonderheid is dat 
de huidige westelijke dakkapel gedateerd is met 
het jaartal 1748 en wat Lepelaar ons laat zien, 
moet dus een voorganger zijn die later vervan
gen is. Het is goed denkbaar dat het stadhuis 
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9. Voorstudie van de voor=iJde van het swdhuis in grijstinten va,1 de hand van 
Aren/ Lepelaar (1marsch(inlijk tussen 1695 en 1697) (collectie Stedelijk 
Museum 'Het C(lt/wrinagastlwis ·. foto Riiksdienst voor de Mo1111me111en=org. 
G. Dukker) 
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10. Gravure van de voor=ijde van het stadhuis van de hemd van Arent Lepelaar 
(tussen 1697en 1713) (/àtoSAHM. R. den Ouden) 

--1 a 
z 
0 
m 

~ 
z 
S2 
m 
0 
0 
C 
0 
m 

0 



TIDINGE VAN DIE GOUDE 

ook aan deze kant ooit twee dakkapellen had, 
zoals we dat bij Roghman aan de oostelijke 
zijde zagen. Bij de verbouwing tussen 1692 en 
1695 zou daarvan aan beide zijden één gehand
haafd kunnen zijn, zij het op een iets andere 
plek. Een andere optie is dat het westelijke dak
schild lange tijd in het geheel geen dakkapellen 
had en dat men bij de verbouwing van 1692-
1695 er een van de oostzijde naar de westzijde 
verplaatst heeft. Hoe het ook zij, de oude dak
kapel is kennelijk in 1748, waarschijnlijk 
wegens bouwvalligheid, vervangen door de hui
dige die qua vorm vrijwel gelijk is aan zijn 
voorganger. 

Op het dak zien we drie schoorstenen die de 
indrukwekkende gotische schoorstenen in het 
oostelijke dakschild vervangen. Deze verplaat
sing van de rookkanalen van de achtergevel 
naar het midden van het gebouw geeft wel aan 
hoe ingrijpend de verbouwing van 1692-1695 is 
geweest. Bouwmeester Hendrik Schut heeft 
uiteraard bestektekeningen moeten maken en 
één daarvan kwamen we toevallig op het spoor 
bij onze zoektocht in de prentencollec.tie van 
het Catharinagasthuis. Bespreking ervan valt 
buiten het bestek van dit artikel, maar omdat hij 
- voor zover bij ons bekend - nooit eerder is 
afgebeeld, is hij hier wel opgenomen. (Zie 
afbeelding 11 ). 

De afbeeldingen van Lepelaar geven ook een 
indruk van de verandering van de achtergevel. 
De trapgevel daar is vervangen door een tuitge
vel met voluten. De bekroning ervan iswat 
onhandig weergegeven, maar het stelt het grote 
natuurstenen stadswapen voor dat is gedekt 
door een gebogen fronton. Sinds de restauratie 
van 1947-1952 staat dit samen met de beelden 
Wijsheid en Standvastigheid naast de tuinin
gang van het Catharinagasthuis. 

Voordat we overgaan naar de volgende 
afbeelding, willen we nog even terugkomen op 
de pentekening van Jacobus Stellingwerf omdat 
dit de periode is, waarin ook hij werkzaam was. 
(Zie afbeelding 3). De weergave van het stad
huis had bij hem dus eigenlijk moeten zijn zoals 
bij Lepelaar. 15 Bekijken we Stellingwerfs teke
ning nogmaals, dan zien we eenaantal details 
die onmogelijk aan de plattegronden van 1585 
en 1612 ontleend kunnen zijn, zoals het balda
kijn, de architectuur van het bordes, de aantal
len en de vorm van de pinakels, het uiterlijk van 
de klokketoren en de vormgeving van de ven
sters. Het meest raadselachtige detail zijn de 
kruisbloemen waarmee hij de spitsboog van het 
portaal en de ramen ter weerszijden afsluit. Die 
vinden we op geen enkele andere afbeelding. 
Hebben de restaurateurs van de campagne van 
1877-1888 zich door Stellingwerf laten inspire-

ren of werd het portaal inderdaad ooit bekroond 
door een kruisbloem,? De vensters in elk geval 
niet. En zo plaatst ook Stellingwerf, die een 
onverschillige en onbetrouwbare, maar daarom 
nog geen onvaardige tekenaar was, ons dus toch 
nog voor een probleem. Nam hij als uitgangs
punt een recentere afbeelding die hij 'verouder
de' met informatie van oude stadsplattegron
den? Was hij misschien toch ooit in Gouda en 
maakte hij een paar snelle krabbels om de 
schaarse informatie van de plattegronden wat 
aan te vullen, maar te weinig voor een geloof
waardige tekening? Of vormden toch de oude 
stadsplattegronden het uitgangspunt en vulde 
hij die, wanneer hij dat nodig achtte, aan met 
alle middelen die hem ter beschikking stonden, 
variërend van ander afbeeldingsmateriaal tot 
zijn eigen fantasie? We weten het niet precies 
en alleen een aandachtige studie van al zijn 
Goudse werk kan duidelijkheid brengen in het 
toch wel intrigerende vraagstuk hoe 
Stellingwerf zijn Goudse tekeningen vervaar
digde. Voorlopig handhaven we echter de con
clusie dat Stellingwerf in de Kaasstad ten 
onrechte steeds opnieuw ten tonele wordt 
gevoerd als waardevol omdat hij naar oude 
voorbeelden zou hebben getekend en dat 
iemand als Lepelaar vanwege zijn gebrek aan 
flair ten onrechte a priori wordt afgewezen. 

Paul van Liender (1751) 
Vanaf dit moment begint het aantal afbeeldin
gen van het stadhuis sterk toe te nemen en wor
den we noodgedwongen steeds selectiever bij 
de bespreking ervan. 16 De eerstewaardevolle 
afbeelding is die van Paul van Liender omdat 
we het stadhuis, driehonderd jaar na de bouw en 
een aantal verbouwingen later, voor het eerst 
van de achterzijde zien. 

Paul van Liender (1731-1797) was in het 
dagelijks leven onder andere houtkoper te 
Haarlem en ontvanger van de belastingen op 
wijn. Als aquarellist en tekenaar van vooral 
stads- en dorpsgezichten was hij bevriend met 
Jan de Beijer en leerling van niemand minder 
dan Cornelis Pronk, de betrouwbaarste topogra
fische tekenaar van de achttiende eeuw. Dat 
laatste mag óns dan misschien gelukkig stem
men, in de achttiende en negentiende eeuw was 
dat niet direct een aanbeveling, want men vond 
de getrouwe afbeeldingen van Pronk maar 'stijf, 
droog, gemanierd, scherp, zielloos'17, met als 
gevolg dat men er lageprijzen voor neertelde. 
Nee, liever had men 'de tekeningen ( ... ) door 
bekwamer kunstenaars, in romantischen stijl 
vervaardigd'18• En met die laatsten doelde men 
dan op gewiekste tekenaars als Stellingwerf. 

Van Liender laat ons een Markt zien met hui-
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l 1. Ingekleurde tekening in inkt betreffende de verbouwing van de schoorstenen van het stadhuis (circa 1690). 
Het handschriji is dat van bouwmeester Hendrik Schut zei/en laatzich niet gemakkelijk ontcijfèren. Linksboven: 
'de noticij vant resterende kosijn hout heb ick tot noghtoe niet niet ontjànghen watter mankeert' en 'dit hout tot 
debeddinge van de pijppen die kunnen claer mee wel gesaeght worden.• de swaerte vande /wecken diende 7 en 7 
te sijn om een sponins in te maken om de steen russen bijde in te sluijtten anders 5 en 7 den int midden·. Bij de 
schoorsteen staat: 'dit raem om de pijp opte messelen. R • en tussenc/e twee rookkanalen: 'op rij B voor jder pijp 
een gadt en een raem met een dubbelde sponingh 0111 door schoon te maken ·. (• = De punt achter 'worden · ont
breekt in hethandschrift). (collectie Stedelijk Museum 'Het Catharinagastl111is ·. foto Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, G. Dukker) 
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12. Tekening in pen en gr(jstinten van de achterzijde van het stadhuis van de hand van Paul van Liender (175/) 
(collectie Stedelijk Museum 'Het Catharinagasthuis ', foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, G. Dukke1~ 

zen aan de Koestraat, Botermarkt en Wijdstraat 
die nog grotendeels hun zeventiende-eeuwse of 
middeleeuwse uiterlijk hebben. (Zie afbeelding 
12). Daaronder bevindt zich een aantal monu
mentale panden, waaronder het Herthuis. Of de 
markt inderdaad al geplaveid is, zoals we op 
grond van de afbeelding van Lepelaar aanna
men, valt op basis van deze tekening moeilijk 
uit te maken. 

De achtergevel van het stadhuis vertoont zich 
nu duidelijk in zijn nieuwe gedaante van 
nal697 met voluten en het stadswapen in de 
top. Voor het eerst zien we een vensterindeling, 
waarschijnlijk een nieuwe, al kunnen we naar 
de oude slechts gissen. Wel weten we dankzij 
bouwsporen dat ook hier oorspronkelijk spits
boogvormige vensters zaten, net als in de zijge
vels. (Zie afbeelding [3] in het artikel van Ab 
Warffemius in deze aflevering). Van Liender 
geeft in elk geval tien kruisvensters met luiken 
voor de onderramen weer en in de geveltop nog 
eens drie vensters, geheel gedicht met luiken. 
Het is opmerkelijk dat Van Liender net als 
Roghman en anderen de mist ingaat op het punt 
van de penanten tussen de vensters. Die zijn 
tegenwoordig namelijk even breed en afgaand 
op aangetroffen bouwsporen ook altijd aan 
elkaar gelijk geweest. Het schavot is het huidi
ge dat in 1697 gerealiseerd is. Er is (nog) geen 
toegang naartoe vanuit het stadhuis, want die 
kwam pas tweehonderd jaar later in de vorm 
van openslaande deuren. Kennelijk moesten 

ook de beul en de veroordeelde het met een lad
der beklimmen, want ook een trap of iets der
gelijks is niet te zien. De balustrade is veel een
voudiger vormgegeven dan de huidige. 

De oostelijke zijgevel zien we ook voor het 
eerst sinds de verbouwing. De nieuwe indeling 
en vormgeving van de vensters is goed te ver
gelijken met de tekeningen van Roghman en 
Beek. We bespraken de westgevel reeds bij 
Lepelaar en gaan er dan ook niet verder in 
detail op in, maar willen toch nog wel even wij
zen op de overgebleven dakkapel, gedateerd 
1626, die nu boven de zesde gevelopening staat 
en waarvan we op grond van de afbeeldingen 
van Roghman en Beek aannemen dat hij twee 
traveeën is opgeschoven. 

De drie schoorstenen op de nok van het dak 
kwamen eveneens eerder ter sprake en het enige 
opvallende aan het dak is de schuine construc
tie tegen de onderste trede van de voorgevel die 
er ook vandaag de dag nog zit. Er is nog wel iets 
anders aan deze gevel dat onze aandacht ver
dient. Onder de kaak _lijkt namelijk iets te han
gen. Gaat het soms om de ijzeren kooi die we 
uit schriftelijke stukken kennen en waarin ver
oordeelden, hangend aan de kaak, voor schut 
werden gezet? 

Aan de voorgevel valt op dat de pinakels erg 
rank zijn weergegeven. De consoles tussen de 
pinakels, die tot nog toe alleen Lepelaar heeft 
afgebeeld, ontbreken hier weer. Ook aan de 
balustrade rond de klokketoren klopt iets niet, 
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13. Lithografie van de voorzijde van het stadhuis van de hand van Hendrik H. Vetter (tussen 1832 en I 857) (col
lectie Stedelijk Museum 'Het Catharinagasthuis ·. foto R(jksdienst voor de Monumentenzorg, G. Dukke,~ 

want Van Liender geeft die gesloten weer, ter
wijl hij bij anderen juist open is. In werkelijk
heid was de onderste geleding gesloten en de 
bovenste open, maar pas bij de volgende afbeel
ding zien we dat correct weergegeven. Voordat 
we daar heengaan, stellen we nog even vast dat 
we de zonnewijzer niet terugvinden op de hoek 
met de zijgevel. Voor de rest heeft de voorstel
ling van Van Liender geen echte verrassingen 
voor ons. 

Hendrik Hermanus Vetter (tussen .1832 en 
1857) 
In 1832 kreeg het stadhuis nieuwe vensters. In 
de literatuur wordt dat weliswaar alleen van de 
voorgevel vermeld, maar we zullen zien dat dat 
ook voor de andere gevels gold. In de voorgevel 
werden de kruisvensters en de boogvormige 
nissen daarboven vrijwel tot aan de venster
harnassen verwijderd. Waarschijnlijk zijn toen 
de laatste aanwijzingen over de vorm van de 
oorspronkelijke gotische decoratie verwijderd. 
Overal kwamen schuiframen, in de voorgevel 
zelfs met een neogotische roedeverdeling. De 
luiken werden bij deze gelegenheid verwijderd 
en zouden pas ruim honderd jaar later, na lang 
aandringen van bui;gemeester James, weer 
terugkomen. Helaas niet in de oorspronkelijke 
vorm en zeker niet in de kleur die ze ooit had
den. Vorm en kleur werden in 1952 ingegeven 
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door romantisch pathos en zeker niet door 
bestudering van oude afbeeldingen van het 
stadhuis of andere bouwwerken van vergelijk
bare ouderdom. 

De eerste vermeldenswaardige kunstenaar die 
ons het resultaat van de verbouwing van 1832 
laat zien, is Herman Vetter. Diens ongedateerde 
litho, gedrukt door C.W. Mieling en uitgegeven 
door G.B. van Goor, kende een enorme ver
spreiding. (Zie afbeelding 13). In vergelijking 
tot de afbeelding van Van Liender, hebben veel 
panden rond de Marktplotseling hun zeventien
de-eeuwse uiterlijk verloren en de meeste 
komen ons, op de puien na, wel bekend voor. 

De verhoudingen van het stadhuis, maar ook 
die van de Waag, zijn wat verwrongen. Zo is de 
klokketoren bijvoorbeeld te 'plat' weergegeven, 
want in werkelijkheid is hij vierkant en kraagt 
hij meer uit. Wat ons echter vooral interesseert, 
zijn evidente veranderingen in de architectuur. 

Ten eerste zijn dat natuurlijk de nieuwe 
ramen, maar helemaal correct zijn die niet 
weergegeven. Vetter laat de neogotische roede
verdeling in de bogen namelijk doorlopen tot 
aan de vensterharnassen en we zullen aanstonds 
nog zien dat dat niet juist is. Nieuw zijn verder 
de lantaarns die op de hoeken van de voorgevel 
uithangen. Het jaar, waarin deze zijn opgehan
gen, hebben we niet zo snel kunnen achterha
len, maar een dergelijk gegeven kan van belang 
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14. Tekening van de voorzijde van het stadhuis van 
de hand van Dirk J van Vreumingen Dz. (collectie 
Stede/Uk Museum 'Het Catharinagasthuis ·. foto 
Rijksdienst voor de Mon11111e11te11zorg, G. Dukke,) 

zijn voor de nadere datering van deze lithogra
fie. In elk geval was het vóór 1857, want op een 
gedateerde afbeelding uit dat jaar komen ze 
eveneens voor. Ook nieuw zijn de kappen op de 
schoorstenen en de antenneachtige spriet op de 
achtergevel. 

Dirk Johannes van Vreumingen Dz. (rond 
1840)19 

De afbeeldingen volgen elkaar nu in hoog 
tempo op en omdat er vrijwel geen wijzigingen 
meer waarneembaar zijn, hebben we er tenslot
te twee geselecteerd. Het gaat om een tekening 
van de voorzijde en een van de achterzijde 
waarvan de kwaliteit bijzonder goed is. (Zie 
afbeelding 14 en 15). Beide zijn werken in ge
mengde techniek van Van Vreumingen (1818-
1897). Deze agent van de Brandwaarborg 
Maatschappij was in zijn vrije tijd een van de 
meest verdienstelijke kunstenaars die Gouda 
heeft gekend. Uit een aantal kleine correcties 
blijkt Van Vreumingens oog voor detail. Niet 
alleen is zijn weergave van de architectuur cor
rect, maar beide afbeeldingen zijn bovendien 
erg plezierig om naar te kijken omdat hij er als 
eerste in slaagt het gezicht op het stadhuis te 
stofferen met een boeiend tafereel dat niet 
gekunsteld aandoet. Zijn voorgangers maakten 

J 5. Tekening van de achterzijde van het swdhuis van 
de hand van Dirk J. van Vreumingen Dz. (collectie 
Stedef!jk Museum · Het Catharinagasthuis ·. foto 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, G. Dukke1) 

zich er plichtmatig van af met wat stereotiepe 
figuurtjes zoals we die de hele achttiende eeuw 
door aantreffen. 

Bekijken we eerst de voorzijde van het stad
huis, dan is overigens niet helemaal duidelijk 
wat er gebeurt. Stappen er net hoogwaardig
heidsbekleders in of uit rijtuigen of uit het 
Heerenlogement? Worden er misdadigers 
gevankelijk weggevoerd? Of is het soms een 
rouwstoet die wordt opgesteld bij de stalhoude
rij? Op dat laatste lijkt het nog het meest en in 
elk geval hangen de mensen uit de ramen om 
maar niets van de gebeurtenis te missen. 

Van het stadhuis valt weinig bijzonders te 
melden, behalve dat sinds de vorige afbeelding 
kennelijk een ovale stoep rond het gebouw is 
aangelegd. Het jaar waarin dat is gebeurd, is 
ons niet bekend. Verder zien we de nieuwe 
schuiframen wat beter. We zien nu ook dat de 
boogvorm van de neogotische ramen niet hele
maal gelijk is aan die van de vensters: een 
merkwaardige en gekunstelde constructie die 
Van Vreumingen correct weergeeft. Ook de 
balustrade van de klokketoren klopt voor het 
eerst. Veel voorgangers, ook degenen die niet 
ter sprake kwamen, lieten ons in het ongewisse 
of zetten ons op het verkeerde been, maar nu 
zien we dat hij deels open, deels dicht is 
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geweest tot de restauratie van 1877-1888. 
Het gezicht op de achterzijde van het stadhuis 

biedt ook al een aardig en geloofwaardig tafe
reel, namelijk de veemarkt. Concentreren we 
ons op de gevel zelf, dan zien we dat op de vo
luut aan de linkerzijde na, alles geslaagd is 
weergegeven. Vergelijking met de afbeelding 
van Van Liender laat goed zien hoezeer die laat
ste de fout in gaat met de afstanden tussen de 
vensters, maar ook hoe de ramen sinds 1832 
veranderd zijn. Het schavot is bij Van 
Vreumingen van een nieuw hekwerk voorzien, 
maar het tijdstip waarop dat gebeurd is, is ons 
helaas onbekend. Het enige wat ons iets verder 
helpt bij de datering is het feit dat de penant 
naast het schavot nog ongeschonden is. In de 
jaren veertig van de negentiende eeuw werden 
daar urinoirs in uitgehakt die later weer provis
orisch werden dichtgemetseld. Bij de restaura
tie van 1947-1952 werden ze uiteindelijk volle
dig onzichtbaar weggerestaureerd. 

De eerste foto's en opmetingen 
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 
kwam er eindelijk serieuze belangstelling voor 
het aftakelende en verminkte bouwwerk. In 
1855 publiceerde de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst in zijn serie Afbeel
dingen van Oude Bestaande Gebouwen nauw
keurige opmetingstekeningen van het stadhuis. 
Inmiddels had ook de fotografie zijn intrede 
gedaan en dat levert ons een aantal foto's van 
de voorgevel van het stadhuis op voordat die 
van 1877 tot 1888 grondig gerestaureerd werd. 
Op de afgebeelde foto zien we slechts enkele 
details die we nog niet eerder zagen en die ook 
Helbers al signaleerde. (Zie afbeelding 16). Zo 
noemt hij de doken in enkele van de nu lege 
beeldnissen20 en het feitdat drie van de pinakels 
nog voor de helft origineel zijn en versierd met 
een driepas. De andere zijn kennelijk al volle
dig vervangen en hebben een soort boogfries 
van drie boogjes. Voorts laat de foto goed zien 
hoe slecht de nieuwe vensters in de oude harn
assen passen, hoe de balustrade van de klokke
toren geconstrueerd is en dat Lepelaar het bij 
het rechte eind had toen hij consoles tussen de 
pinakels tekende. 

Tijdens die eerste restauratie werden de ande
re gevels van het stadhuis niet aangepakt, maar 
wel ontpleisterd. In 1883 had Jan Lugthart, 
leraar aan de Stadstekenschool, de tegenwoor
digheid van geest alle aan het licht gekomen 
bouwsporen nauwkeurig vast te leggen in teke
ningen. (Zie afbeelding [2 en 3) in het artikel · 
van Ab Warffemius in deze uitgave). Met deze 
daad was Lugthart zijn tijd ver vooruit, want 
minutieuze documentatie van bouwsporen is 
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iets van de laatste decennia en nog steeds geen 
regel. Voor zover bekend is er bij latere restau
raties van het stadhuis nooit gebruik gemaakt 
van dit waardevolle materiaal. 

Hoewel we hiermee niet aan het einde zijn 
gekomen van de bouwkundige ingrepen, moe
ten we onze beschrijving hier beëindigen. Ten 
eerste omdat we vanaf nu te maken krijgen met 
restauratieve en conserverende handelingen 
die, als het goed is, nauwkeurig gedocumen
teerd zijn en ten tweede omdat bij documenta
tie en registratie de fotografie inmiddels de rol 
van de tekenkunst heeft overgenomen. Vanaf dit 
moment zijn we voor onze beeldvorming dus 
niet meer afhankelijk van toevallig beschikbare 
afbeeldingen. 

Conclusie 
Bij het schrijven van dit artikel bleek dat er 
eigenlijk nog maar bar weinig kennis van de 
bouwgeschiedenis van ons stadhuis voorhanden 
is. De Goudse geschiedschrijving is traditioneel 
nogal gefixeerd op instellingen en personen.21 

Het historisch-stedebouwkundigeen bouwhis
torische onderzoek staat op zijn zachtst gezegd 
in de kinderschoenen. Daardoor worden de 
topografische ontwikkeling van de stad en de 
bouwgeschiedenis van individuele bouwwerken 
nog altijd slechts in hoofdlijnen gekend. Zelfs 
voor een aantal van onze topmonumenten die 
internationale faam genieten, waaronder het 
stadhuis, blijkt die kennis nog steeds niet voor
handen te zijn. Gelukkig treedt op dat punt de 
laatste jaren enige verbetering op, maar een 
grotere inspanning zou niet misplaatst zijn. Dat 
geldt zeker voor het stadhuis. Een gedegen stu
die van alle archivalia en bouwsporen én publi
catie van de bevindingen is toch wel het minste 
waar een dergelijk wereldberoemd monument, 
waarvan in Nagasaki nota bene een kopie staat, 
recht op heeft. 

Dit artikel heeft niet de pretentie ook maar 
enigszins in de hier gesignaleerde lacune te 
kunnen voorzien. Slechts een kleine selectie 
afbeeldingen kwam ter sprake en bovendien 
werden niet alle zichtbare details besproken. 
Desondanks moge duidelijk zijn dat ál het 
beschikbare bronnenmateriaal bij (bouw)histo
risch onderzoek aandacht verdient. Afbeeldin
gen worden als bron voor onze historische, 
topografische of bouwkundige kennis te snel 
afgewezen en Goudse geschiedschrijvers heb
ben ze in het verleden vrijwel uitsluitendge
bruikt om hun artikelen te larderen. Daarbij 
heeft men vaak een onbegrijpelijke voorkeur 
voor Jacobus Stellingwerf aan de dag gelegd. 
Dat de afbeeldingen nooit kritischer bestudeerd 
en vergeleken zijn, wekt toch op zijn minst ver-
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bazing. Dit tweede iconografische artikel 
maakt in al zijn beperktheid hopelijk duidelijk 
dat het negeren van de afbeelding als bron onte
recht is22• 

Om die reden willen we dit artikel graag aan
grijpen om te pleiten voor een gedegen studie 
van de Goudse topografica. Een dergelijk pro
ject zou samen kunnen gaan met het initiatief 
voor de integrale geschiedschrijving van Gouda. 
De resultaten van beide inspanningen zouden 
goed kunnen resulteren in één eindproduct. 

Een dergelijk iconografisch onderzoek impli
ceert ten eerste een speurtocht in de Goudse 
collecties naar de verblijfplaatsen van onvind
bare prenten en tekeningen. Zo moet er in het 
Stedelijk Museum het Catharinagasthuis onder 
andere nog een zeventiende-eeuwse ets zijn, 
maar die werd - alle hulp van het personeel ten 
spijt - vooralsnog niet aangetroffen. Dat geldt 
ook voor een vierde tekening van de hand van 
Lugthart. Maar ook andere collecties, zoals die 
van de waterschappen, de grote pentenkabinet
ten en de provinciale en rijksarchieven, zouden 
moeten worden doorgenomen, want telkens 
blijkt er toch weer meer afbeeldingsmateriaal te 
bestaan dan men vermoedt. 

Ten tweede zouden bij die gelegenheid de 
afbeeldingen professioneel beschreven en 
gedocumenteerd moeten worden. De meeste 
'anonieme' zijn door deskundigen wel degelijk 
toe te schrijven aan kunstenaars en investering 
van wat meer tijd zou heel wat scherpere date
ringen dan 'tweede helft van de achttiende 
eeuw' mogelijk maken. 

Tenslotte zouden de afbeeldingen bouwhisto
risch en topografisch geïnterpreteerd moeten 
worden. Vooral daarbij is voorzichtigheid gebo
den, want behalve dat we soms met regelrechte 
fantasten te maken hebben, blijkt het tekenen 
van het stadhuis zelfs voor geoefende kunste
naars nog een moeilijke opgave. We hebben 
bijna iedereen wel ergens de mist in zien gaan. 

Maar afgezien daarvan hebben we gemerkt 
dat de afbeeldingen ons nogal wat kunnen 
leren, al roepen ze ook vragen op. We zijn nogal 
wat zaken tegengekomen die ons alleen uit 
afbeeldingen bekend zijn geworden.23 Daarbij 
kan gedacht worden aan de gotischeschoorste
nen, aan het restant van de schoorsteen tegen 
oostgevel, aan de luiken die ooit een totaal 
ander uiterlijk hadden dan thans, aan de ooie
vaar op het dak, aan het laatste beeld in een van 
de nissen, aan Onze Lieve Vrouwe die nog lang 
standhield in haar nis boven de entree, aan een 
mogelijk iets uitgebreidere verbouwing rond 
1603 of 1626, aan verplaatsing van de dakka
pellen en aan het vrijwel dichtgezette venster 
rechts van de entree. Voorts vonden we in de 

16. Foto van de voorzijde van het stadhuis vóór de 
restauratie (circa 1869) (foto SAHM. R. den Ouden) 

afbeeldingen aanw1Jzmgen voor de datering 
van een aantal zaken zoals een vroeger tijdstip 
voor de demping van de grachtjes op het 
Marktveld en een vrij nauwkeurige datum voor 
bestrating van het nog lange tijd onverharde 
Marktveld. 

Maar er is nog veel meer mogelijk dan we 
hierboven hebben gedaan en dan we hier willen 
aanstippen. Zo zouden we vrij nauwkeurig de 
plaats kunnen bepalen vanwaar de kunstenaar 
het stadhuis vereeuwigden. Dat levert soms aar
dige inzichten op. Zo stond Roghman tegen de 
gevelrij van de Botermarkt, waarschijnlijk tus
sen Markt 2 en Markt 3. David Beek stond iets 
verderop, maar, te oordelen naar zijn perspec
tief, stond hij iets hoger, waarschijnlijk op de 
eerste verdieping van Markt 9. Wat deed hij 
daar? Kende hij daar iemand of was daar inder
tijd een logement? 

Liefhebbers en deskundigen kunnen kortom 
nog jarenlang vooruit met deze informatiebron, 
waarnaar tot nog toe nog maar weinigen serieus 
gekeken hebben. 
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NOTEN 
1. Met dank aan ldawietske Lambrechtsen-van Essen en 

Sabine de Lange voor hun onvermoeibare speurwerk in 
prentencollecties en archieven, aan Ab Warffemius, 
Bianca van den Berg en Jac. Piepenbrock voor hun kri
tische kanttekeningen bij de interpretatie van bouwhis
torische aspecten. 

2. De algemene veronderstelling onder auteurs was name
lijk dat alle afbeeldingen van het kasteel op fantasie 
berustten. De meest recente plaats waar die veronder
stelling werd uitgesproken, was in: K.M. Buiskool, Het 
kasteel van Gouda, in: Habermehl e.a. (ed.), Inde stad 
van die Goude. Twee-en-twintigste verzameling b(idm
gen, 1992, Gouda/Delft, blz.26. 

3. Vanaf dit punt in de tekst gebruik ik liever de wij-vorm 
om niet de onterechte indruk te wekken dat alle obser
vaties en conclusies aan de auteur van dit artikel moe
ten worden toegeschreven. 

4. G.C. Helbers, 'De geschiedenis van het gebouw en zijn 
voorgangers', in: ZevendeVerzame/ing Biidragen, 
Gouda, Oudheidkundige Kring ' Die Goude', 1952, blz. 
83-l 56. 

5. Meer over het leven en werk van Van Deventer en over 
de datering van zijn Goudse plattegrond in l-lenkjan 
Sprokholt, 'Afbeeldingen van het kasteel te Gouda' in: 
Sprokholt e.a., Het kasteel van Gouda, m.n. blz. 3 1-36 . 

6. In elk geval in een bron uit 1517 wordt een van de 
waterloopjes op de Markt nog genoemd. Ene Jan Dirks 
huurt dan een huis op de hoek van de Markt en de 
Groenendaal op voorwaarde dat hij het water van het 
grachtje zal schoonhouden. 

7. Meer over Frans l-logenberg en de hier besproken gra
vure in Henkjan Sprokholt, 'Afbeeldingen van het kas
teel te Gouda' in: Sprokholt e.a., Het kasteel va11 
Gouda, 111.0.blz. 36-37. 

8. Het werd eerder gepubliceerd in: G.J.J. Pot, 'De bou
wrekening van het Goudse stadhuis van 1450' in: 
BKNOB, zesde serie,jg. 3, 1950, 127-148. 

9. Dit is de Nederlandse editie van de Descrillione di tutti 
i Paesi Bassi a/rri111e111i dettiGerma11ia h !/èriore van 
Guicciardini uit l 567 waarvan al Italiaanse en Franse 
editiesverschenen waren. 

10. J. Geselschap 'Oude plattegronden van Gouda', in: 
F-!olland 5, 1973, 46-56, m.n. 51. 

11. Alleen bij Stellingwerf vinden we een aanwijzing voor 
een kruisbloem op de top van de spitsboog. Vanwege de 
onbetrouwbaarheid van deze tekenaar hebben we echter 
niets aan dit gegeven. 

12. VC1lgens het documentatiesysteem van het Stedelijk 
Museum 'Het Catharina Gasthuis' zou de prentencol
lectie van het museum nog een anonieme ets uit het 
midden van de zeventiende eeuw bevatten. Deze kon, 
evenals een aantal andere afbeeldingen, echter niet get
raceerd worden en moet om die reden helaas buiten 
beschouwing gelaten worden. 

13. Overigens geldt Beek in kringen van kunsthistorici als 
een middelmatig portretschilder. 

14. Zou dit soms de 'craen' zijn waarvan schriftelijke bron
nen melden dat de Goudse jeugd erop placht te schie
ten? Sinds 1507 stelde de magistraat daar in elk geval 
strenge straffen op. Craen of crane is echter middelne
derlands voor kraanvogel en dat is iets heel anders dan 
een ooievaar. Het is slecht voorstelbaar dat men in een 
officieel verbod vanwege het stadsbestuur zo onnauw
keurig was in het omschrijven van het verbodene. 

15. Of nog net de situatie van voor de verbouwing natuur
lijk. 

16. Omdat ons doel is de veranderingen aan hel stadhuis te 
volgen en niet om een complete catalogus samen te stel
len, worden vanaf dit tijdstip steeds meer afbeeldingen 
overgeslagen. We signaleerden bovendien al eerder het 
probleem dat niet alle afbeeldingen achterhaald konden 
worden. Bovendien is een aantal slecht kopieerwerk en 
opsomming ervan zou de lezer nodeloos vervelen. Maar 
ook bekender en niet onverdienstelijk werk als dat van 
bijvoorbeeld Verschoor en Verspuy moest helaas als 
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·overcompleet' buiten beschouwing worden gelaten. 
17. J. lmmerzeel, De Levens en Werken der Hollandsche e11 

Vlaamsche K11nstschilders,Bee/dho11wers. Gmveurs en 
Bou1Vmeesters. van het begin der viitiende eeuw tol 
heden,Amsterdam 1842-1843, deel Il, 329. 

18. Chr. Kramm, De levens en Werken der Hollandsche en 
Vlaamse/ie K1111stsc/1ilders,Beeldho11wers, Gmveurs en 
Bouwmeesters. van den vroegste11 tot op onzen tijd, 
Amsterdam (1857- 1864), II, 1319. 

19. He t moet mogelijk z ijn de tekeningen van Van 
Vreumingen nauwkeuriger te dateren met behulp van de 
door hem huizen aan de Markt, gebruik makend van 
schriftel ijke bronnen over verbouwingen en het gebruik 
ervan. 

20. Bij de restauratie van 1877-1888 werden overigens in 
a lle nissen doken of sporen daarvan aangetroffen. 
Anders dan Helbers in zijn artikel veronderstelt, zijn 
alle nissen dus ooit met beelden gevuld geweest. 
!-!eibers 1952, 145-146. 

21. A !leen een schier eindeloze reeks van nostalgische 
plaatjesboeken van Gouda in vroeger dagen vormt hier
op een uitzondering. Ondanks dat het onderwerp topo
grafisch van aard is, is de bouwhistorische en histo
risch-geografische waarde ervan echter vrijwel nihil. 
Daarmee wil overigens in het geheel niet gezegd zijn 
dat dit soort uitgaven zonder meer onverdienstelijk of 
waardeloos zou zijn. 

22. In het geval van de iconografische studie van het kasteel 
waren de uitkomsten zelfs nogal opzienbarend omdat 
daar op vrij eenvoudige wijze kon worden aangetoond 
dat, in tegenstelling tot wat men tot dan toe veronder
stelde, een van de afbeeldingen werd vervaardigd en 
uitgegeven toen het kasteel nog overeind stond. Latere 
kunstenaars hebben zich op die afbeelding gebaseerd en 
het beeld van het Goudse kasteel dat zij ons voorscho
telen berust dus niet op louter fantasie. 

23. Dit laatste is helaas niet voor elk van de genoemde 
voorbeelden zeker omdat de bij de restauratiecampag
nes van 1877-1888, 1947-1952 en 1995-1996 waarge
nomen bouwhistorische details nooit zijn gepubliceerd. 
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Drie portretten van , ,, 

Goudse burgemeesters toegelicht 
Henny van Dolder - de Wit 

Beschermd door een gordijn worden aan een 
der wanden van de burgemeesterskamer por
tretten bewaard van gewezen Goudse burge
meesters. De potloodtekeningen zijn van de 
hand van burgemeester James, zelf een begaafd 
tekenaar. 

Gerrit Heye Gerritsz. (ca. 1460- ca. 1523) 
Het oudste portret laat een bejaarde burgemees
ter Gerrit Heye Gerritsz. zien. Het Glas (nr. 18) 
waarin hij is afgebeeld werd pas in 
1556 vervaardigd door de glasschilder Dirck 
Crabeth, die de beschikking moet hebben gehad 
over een schilderij of portret dat enkele jaren 
voor Heye's dood werd gemaakt. De opdracht 
tot plaatsing van het Glas kwam wellicht van 
Heye's nog in leven zijnde dochter Borch of een 
van zijn kleinkinderen. 

Het carton was in de zeventiende eeuw ken
nelijk in slechte staat, want in 1678 gaf het 
kerkbestuur opdracht aan de schilder Chris
toffel Pierson om er een copie van te maken. 

Met veel speurwerk en medewerking van 
afstammelingen die nog een portret van hun 
voorvader bezaten, gelukte het hem om 29 
afbeeldingen te achterhalen. Drie ervan zijn 
naar voorbeelden uit de cartons (ontwerpteke
ningen) van de Goudse Glazen, waarop de 
magistraten in hun hoedanigheid als sponsor 
zijn afgebeeld. 

I 
{ 
'\ ___ L,--~~----------

Gerrit Heye is afgebeeld in een met bont 
gevoerde tabbaard met kraag. Zo'n mantel reik
te tot even over de knie, had geen sluiting en 
gaat terug op een model dat omstreeks 1500 in 
de mode was. De mouwen zijn van boven zeer 
wijd en geplooid aan een smalle, te lange 
ondermouw. 

James heeft het hoofd van Heye enigszins 
'gekanteld', waardoor de houding van devotie 
veranderde in een van welwillende aandacht, 
als luistert de burgemeester naar wat een denk
beeldige aanwezige hem te vertellen heeft. Veel 
lijnen uit de originele tekening zijn weggelaten, 
waardoor een vereenvoudigd beeld ontstond. 

• 73 



• 
TIDINGE VAN DIE GOUDE 

Dirck Cornelisz. van Hensbceck (ca. 1508-
1569) 
Dirck Cornelisz. van Hensbeeck werd geboren 
in Oudewater. Tussen 1548 en 1567 was hij vier 
maal burgemeester van Gouda. Het was zeer 
ongebruikelijk dat iemand die niet van Goudse 
afkomst was zo snel tot het burgemeestersambt 
kon opklimmen. Voor Van Hensbeeck werd dit 
vereenvoudigd door zijn huwelijk met Aechte 
Hendricks ( = 1559), wiens vader en grootva
ders het schepen- en burgemeestersambt 
bekleedden. Ook toen was het hebben van de 
juiste relaties onontbeerlijk! 

Jan Heye Gerritsz. (ca. 1513 - 1574) 
In 1535 en 1542 wordt Jan Heye Gerritsz. 

vermeld als schepen van de stad Leiden. Na zijn 
terugkeer in Gouda bekleedde hij tussen 1548 
en 1568 het schepen- en burgemeestersambt. 
Toen Gouda zich in 1572 aan de zijde van de 
Prins van Oranje schaarde, week de Spaans
gezinde Heye uit naar Utrecht. Hij ontvluchtte 
de stad in een mestschip, wat urenlang in de 
Donkere Sluis moest wachten tot het veilig was 
om uit te varen. Vanuit de Domstad was hij in 
1574 betrokken bij een complot wat tot doel 
had Gouda weer onder Spaans gezag te bren
gen, hetgeen door een, onvoorziene gebeurtenis 
mislukte. Op 11 september van datzelfde jaar 
overleed hij, gedesillusioneerd en geruïneerd 
door de voor hem zo fatale gebeurtenissen. 
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Daar het Glas (nr. 9) dat de vermogende 
Hensbeeck schonk aan de kerk in 1561 werd 
geplaatst, moet het portret van hem en zijn 
echtgenote vlak voor haar dood of naar eerdere 
afbeeldingen zijn gemaakt. Ook Van Hens
beeck draagt een tabbaard waarvan de plooival 
door James werd weggelaten. Alle aandacht 
wordt daardoor gevestigd op het gelaat met de 
enigszins gesloten en bedachtzame uitdruk
king. Hij bewoonde met zijn gezin het zoge
naamde trappenhuis aan de Hoge Gouwe (nr. 
79) tegenover de St.- Joostkapel. 

Zijn portret werd door James nagetekend van 
het carton dat als ontwerp diende voor een 
gebrandschilderd Glas (nr. 58) dat Heye in 1556 
schonk ter opluistering van de kapel van het 
Regulierenklooster aan de Raam. In 1581, na 
afbraak van de kapel kwamen de zeven Glazen 
met de bijbehorende cartons in het bezit van de 
St.- Janskerk *. 

Heye draagt een tabbaard die tot op de voeten 
reikt. De 'pofmouw' is zeer volumineus. Ter 
hoogte van de elleboog is een dwarssplit aange
bracht, waardoor de arm is gestoken, zodat de 
rest van de mouw naast het lichaam afhangt. 
Aan hals en polsen zijn de kraag en manchetten 
van het hemd zichtbaar. Evenals bij het portret 
van Gerrit Heye is het profiel in een rechte 
stand gebracht. 
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Naar aanleiding van het 25-jarig ambtsjubileum 
van burgemeester James in 1963, werden de 
portretten in boekvorm uitgegeven door de 
Oudheidkundige Kring 'Die Goude', voorzien 
van een korte beschrijving door gemeentearchi
varis J.E.J. Geselschap. 

l l, 

,, 
'\ 

\ 
' \ 

\ 

* Door Wouter Crabeth en zijn knecht werden de Glazen in 
twee vensters in het koor gemonteerd, totdat ze in 1934 een 
definitieve plaats kregen in de Van der Vormkapel. 
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De glazen in de Burgerhal van het stadhuis 
of: hoe een burgemeester de Goudse Glazen kraakte 

Henny van Dolder - de Wit 

Een ieder die enigszins bekend is met de kleu
renpracht van de gebrandschilderde Glazen 1 

van de Goudse St.- Janskerk zal, staande in de 
Burgerhal, een gevoel van herkenning onder
gaan. De kleine vensters bevatten een bizar 
patroon van stukjes glas in vele tinten, met als 
kern een aantal wapenschilden. 

In de bundel van de Oudheidkundige Kring 
'Die Goude' uit 1952, geheel gewijd aai1 de 
geschiedenis van het stadhuis en de restauratie 
van 194 7 tot 1952, staat in de lijst van 
'Geschenken ten behoeve van het stadhuis' 
onder nr. 22 vermeld: "De kerkvoogdij der 
Nederlands Hervormde Gemeente: Uit de St. 
Janskerk afkomstige zogenaamde scherven -
glaspanelen ter plaatsing in de Burgerhal". 

In deze bijdrage wordt iets verteld over de 
wijze waarop deze schenking tot stand kwam en 
de betekenis van de afbeeldingen. 

De 'schervenramen'. 
Het gebrandschilderde glas in de vensters van 
de Burgerhal is afkomstig uit het 'schervenglas' 
nr. 28A in de St.-Janskerk, dat in 1947 op ini
tiatief van burgemeester mr. dr. K.F.O. James, 
plaats maakte voor het 'Bevrijdingsglas' naar 
ontwerp van de kunstenaar Charles Eyck. 

Het uitgenomen Glas werd bij vele andere 
kisten met glasscherven opgeslagen in de kel
der van het Stedelijk Museum 'Het Catharina 
Gasthuis'. 

Naast 70 Glazen met een figuratieve afbeel
ding bezit de St.- Janskerk sinds 1932 zes (nu 
vijf) zgn. scherven- of mozaïekglazen. Na een 
glasschenking door de stad Delft in 1603 stond 
de beglazing van de kerk eeuwenlang stil. De 
resterende vensters werden gevuld met blank 
glas. Het idee voor de mozaïekglazen was 
afkomstig van ir. J.L. Schouten (1852-193 7), 
directeur van het 'Atelier voor gebrand glas 't 
Prinsenhof' te Delft, die van 1900 tot 1936 de 
supervisie had over een grootscheepse restaura
tie van alle kerkglazen. Zijn medewerkers vul
den de onbewerkte ramen met scherven en 
fragmenten die bij de restauratie waren vervan
gen door nieuw glas. De kleurige wanden van 
de kerk waren toen naar Schouten's mening pas 
compleet ! In 1933 ontstond op deze wijze ook 
het Glas 28A. 

Van 1948 tot 1952 diende gebouw De Haven, 
aan de Oosthaven 31 , toen nog 'Joods Israëlisch 
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Het schervenglas 28A vóór 1947, toen het werd uit
genomen 0111 plaats te maken voor het Bevr(idings
glas. Negentien panelen uit dit Glas verf,-aaien sinds 
1950 de Burgerlw/ en .fietsenstalling van het stad
huis. 
Foto: Fonds Goudse Glazen. 

Tehuis' genoemd, als tijdelijk onderkomen voor 
gemeentebestuur en secretarie. In een brief, 
gedateerd 12 november 1948 verzocht burge
meester James aan het kerkbestuur of hij vier of 
zes panelen van Glas 28A mocht lenen, om die 
voor de ramen van zijn werkkamer in De Haven 
op te hangen. Hij omschreef het vertrek als 
" ... een weinig aantrekkelijk geval, gelegen aan 
de achterzijde, uitziende op een miezerig tuin
tje, brandtrap, rare bouwsels enz." en vervolg
de: "Daar ik gevoelig ben voor de omgeving 
waarin ik werk, verheug ik me niet op deze ver
banning en bezon mij op middelen om van een 
en ander wat te maken" . Aan zijn verzoek werd 
voldaan en de burgervader kreeg drie glaspane
len van de kerkvoogdij in bruikleen. 
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fn 1950 liet James opnieuw het oog vallen op 
het kerkelijk bezit, nu op de glasscherven in het 
depot van het Museum, voor de beglazing van 
de Burgerhal. Naar aanleiding van een, door 
hem ingediend schriftelijk verzoek werd tijdens 
een vergadering van het college van kerkvoog
den in januari 1950 besloten dat de glazenier 
L.J. Knoll van atelier 't Prinsenhof zou worden 
gevraagd naar het stadhuis te komen om daar 
met de architect ir. A. van der Steur, de burge
meester en enkele kerkvoogden te bepalen 
welke hoeveelheden glas er nodig waren. De 
aanwezigheid van de glazenier was belangrijk, 
daar er in de randen van de schervenpanelen 
flink 'gesneden' moest worden om ze op maat 
te maken voor de Burgerhal. Het is onwaar
schijnlijk dat in deze tijd tot een dergelijke 
ingreep zou worden besloten ! 

Een solistisch optreden van de burgemeester 
zorgde vervolgens voor irritatie bij het kerkbe
stuur, want in de notulen van 16 maart 1950 
staat onder meer te lezen: "De voorzitter deelt 
mede met grote verwondering te hebben verno
men dat de burgemeester, zonder daarvan ken
nis te geven, enige kisten met scherven naar het 
stadhuis heeft laten brengen. Ook is de heer 
Knoll ontboden op het stadhuis om met de bur
gemeester en de architect glas uit te zoeken 
voor de Boterhal. Deze manier van handelen 
vindt de vergadering niet juist...". 

De zaak werd kennelijk mondeling opgelost, 
want in de navolgende notulen en correspon
dentie komt de kwestie niet meer aan de orde. 

1. Bij het op maat snijden van de glaspanelen om ze 
geschikt te maken voor de Burgerhal zijn er veel 
ji-aaie details gesneuveld. 

In juni 1952 constateerde een van de kerkvoog
den dat de drie glaspanelen uit gebouw de 
Haven nog steeds niet waren terugontvangen ! 

De belangstelling van burgemeester James 
voor de St.-Janskerk was uitermate groot. Hij 
had zitting in diverse commissies, zoals die 
voor de Restauratie van de kerk, de Vereniging 
Crabeth, de Commissie voor de stichting van 
het Bevrijdingsglas enzovoorts. Vele brieven 
getuigen ervan dat hij goed was geïnformeerd 
over wat er in het kerkgebouw, vooral op cultu
reel gebied, gaande was. 

Soms ging zijn bemoeienis wat al te ver en 
leverde hij commentaar op de geringste details, 
met als gevolg dat het kerkbestuur geprikkeld 
reageerde. Hij was ongetwijfeld de laatste bur
gemeester die wat betreft de St.-Janskerk optrad 
in de stijl van een achttiende - eeuwse regent. 

De voorstelling in de glasfragmenten. 
De waarde van de schervenramen wordt be
paald door het feit dat ze zeer oude stukken glas 
uit de zestiende eeuw (Crabeth 's!) kunnen be
vatten of van latere restauraties. Schouten was 
zich hiervan terdege bewust. Hij maakte van elk 
schervenglas een nauwkeurige tekening, waar
op het kleinste stukje is genummerd, met ver
melding van de herkomst. Onder de wapen
schilden, aanwezig in de Burgerhal, bevinden er 
zich drie van Goudse burgemeesters uit de 
zeventiende eeuw: Floris Cant, Albert Houtman 
en Adriaen Vereijck. 

Wapens van burgemeesters, die per traditie 
bij toerbeurt tevens kerkmeester waren, zijn te 
vinden in de Glazen 10 en 22, resp. daterend uit 
1655 en 1657. Zeven van de acht wapens uit 
Glas 10 van de "Achtbare Heeren Raad en 
Vroedschap der stad Goude", vinden we ook in 
Glas 22. 

De glazenier Daniël Tomberg schilderde in 
Glas 10 temidden van hun wapens een gedicht, 
waarin hij zijn lof uitdrukte voor de inspanning 
van de kerkmeesters om de Glazen tot elke prijs 
te onderhouden: 

"De Heeren Meesters van dees kerk 't verval 
der ligten 
Aenziende, doen het al herstellen in sijn stand 
Daerom de rede riep: Haer wapens hier te 
stigten 
Tot eeuwig lof van haer rijk' konst biedende 
hand ". 

Een beschrijving van de glazen in de Burgerhal, 
die voor deze gelegenheid zijn genummerd, 
begint aan de linkerzijde van de hoofdingang 
onder het 'schavot'. 
!: Worcum of Woudrichem (zie ook C3) (]? 
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3. Plallegrond van de Burgerhal met de num
mering van de schervenglazen. 
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2: het wapen van Goedereede, een van de 25 
Hollandse steden die met de Staten van 
Holland en prins Maurits omstreeks 1595 
het Glas nr. 1, voorstellende 'De Vrijheid 
van Con- sciëntie' aan de kerk hebben 
geschonken 

3: fragment van het wapen van de stad 
Rotterdam. Volgens Ten Bruggencate is het 
wapen onjuist weergegeven en moet luiden: 
doorsneden: a. gevierendeeld 1 en 4 in goud 
een zwarte leeuw (graafschap Hene
gouwen), 2 en 3 in goud een rode leeuw 
(graafschap Holland); b. in groen een zilve
ren paal. In de Burgerhal zijn in het onder
ste gedeelte van dit wapen 3 ruiten op een 
groen veld te zien, deze zijn afkomstig uit 
een geheel ander wapenschild in Glas 14: 
Outersem en Berghes, behorend bij de 
schenker Robert van Bergen, bisschop van 
Luik 

4: fragmenten van verschillende Glazen 
5: wapen van IJsselstein (zie ook C3) (1) 
6: fragmenten van verschillende wapens 
7: wapen van Hennan Lethmaet, deken van de 

kerk St. Marie en in 1559 vicaris-generaal 
van het bisdom Utrecht. Het Glas dat hij 
aan de kerk had toegezegd, werd zeven jaar 
na zijn dood geplaatst als nr. 1 1 

8: het wapen van Schoonhoven. De zwarte en 
rode leeuwen herinneren resp. aan 
Henegouwen en Holland ( 1) 

9: wapen van Asperen, hier afgebeeld als het 
oude stamwapen Arkel (zie ook C3) (1) 

10: familiewapen, versierd met zwarte merel
tjes, van Cornelis van Mierop, schenker van 
Glas 16 in 1556. Hij was 
deken van de Hofkapel in 
Den Haag, extra- ordinaris 
raad in het Hof van 
Holland, in 1545 proost en 
aartsdiaken van de Dom te 
Utrecht en kanunnik en 
deken van St. Salvator 
aldaar 

11: het wapen van Vianen ( I) 
12: wapen van Adriaen Cornelisz. Vereijck: een 

gouden dwars- balk, beladen met drie groe
ne eikels, waarboven in rood een zespuntige 
ster; beneden in zwart een gouden ring . 
Deze burgemeesterszoon ving zijn loop
baan in 1644 aan als Heilige Geestmeester. 
Tussen 1650 en 1680 was hij vele malen 
burgemeester en tevens kerkmeester. 
Evenals Floris Cant en Albert Houtman 
doorliep hij een scala aan bestuursfunc
ties.In 1682 sloot hij zijn carrière af als 
Weesmeester (22) 

13: het wapen van Albert Maertensz. Houtman. 
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2. Portret van Adriaen Cornelisz. Vereyck door bur
gemeester K.F.O. James. 

Hij bekleedde vanaf 1625 
diverse functies in dienst van 
de stad. Evenals Floris Cant 
begon hij op een lage trede van 
de be- stuurlijke ladder, nl. als 
Aalmoezenier. Deze instelling 
droeg naast de Heilige 

Geestmeesters zorg voor de armen en 
wezen van de stad. In 1627 bekleedde hij 
o.m. het ambt van schepen, kerkmeester 
(1639) en burgemeester (1640). Hij beëin
digde zijn carrière als gecommitteerde 
'Raed ter Admiraliteyt tot Amsterdam' en 
opnieuw als burgemeester, resp. in 1661 en 
1662. Het wapen toont in goud een rode 
leeuw en in zilver een plant, waaraan drie 
rode bloemen op zwarte grond (10 en 22) 

14: Leerdam. Vermoedelijk het oude stadswa
pen (3) 

15: het wape.n van Elisabeth van Brandenburg
Bayreuth uit het voorgeslacht van bisschop 
Joris van Egmond, in 1555 schenker van het 
oudste Glas in de St.- Jans kerk ( 15) 

16: het wapen van Floris Cant, met in goud een 
rode handschoen met de vingers naar bene
den is niet alleen te vinden in glas, maar 
ook aan de gevel van het Waaggebouw aan 
de Markt. Toen dit in 1668 werd voltooid 
was Floris lid van de vroedschap. Zijn 
wapen dat eveneens tussen het beeld
houwwerk aan zijn grafkapel in de St.-

Janskerk prijkte, verdween in 1795 naar 
aanleiding van een v_çrordening van hoger
hand, dat alle familiewapens van grafzer
ken, gebouwen enz. verwijderd moesten 
worden in het kader van Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap ! (22) . 

In de fietsenstalling zijn drie schervenramen 
aanwezig: 
17: aan de onderzijde het wapen van burge

meester A.M. Houtman dat in de St.- Jan is 
te zien in Glas 10 en 22. Zie nr. 13 in de 
Burger hal 

18: Het wapen komt overeen met nr. 9 uit de 
Burgerhal, dat van Asperen 

19: Hierin zijn veel herkenbare scherven. 
Bovenin de ruïne van een kerkgebouw 
waarvan het dak ontbreekt uit Glas 25 'Het 
Ontzet van Leiden'. Rondom de kerk het 
onder water gezette land van wat nu 'Het 
Groene Hart' wordt genoemd 

Rechts een deel van een wapenschild, toebeho
rende aan de schenker van Glas 8, Erik van 
Brunswijk, Heer van Woerden. Het wapen staat 
ookin Glas 14 waar het (onterecht) de naam 
draagt van Muony, dat moet zijn Estouteville. 
De Latijnse spreuk onder in het glas is afkom
stig uit Glas 19, waar het is aangebracht in de 
bidstoel van de schen- ker, Hendrik van Zwolle, 
commandeur van de Johannieter Orde in 
Haarlem. Het luidt vertaald: zorgvuldig zal ik 
begeren. 

Rechtsonder een detail van het hoofddeksel 
van de priester Zacharias uit Glas 12. Hij was 
de vader van Johannes de Doper, de schutspa
troon van de St.- Janskerk. 

NOTEN 
1 De Glazen van de St.- Janskerk worden voor de duide

lijkheid aangeduid met een hoofdletter, die van de 
Burgerhal met een kleine letter 

2 De nummers tussen haakjes verwijzen naar de Glazen in 
de kerk waaruit de fragmenten zijn genomen 
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Het schavot, gruwel en pijn 
Drs. Suzan van der Mark-Hoevers 

Schrijven over de executies op het schavot... 
Welk een opdracht! Griezelig, onbekend, huive
ringwekkend, vol sensatie, maar tenslotte toch 
ook tegemoetkomend aan een grote mate van 
nieuwsgierigheid. En dan de vraag: zou er wel 
genoeg te vinden zijn in de archieven? Bij nader 
onderzoek blijkt er een overdonderende hoe
veelheid materiaal te bestaan in het stadsar
chief, van 144 7-18 l 0: 6 grote dikke folianten 
dicht beschreven (met de hand) met vonnissen 
vol lijfstraffen, waarin je vol enthousiasme 
begint te lezen. 

Deze vonnisboeken vormen de belangrijkste 
bronnen voor het onderzoek. 1 Elke veroorde
ling beslaat één of meer bladzijden. Eerst de 
beschrijving van de euveldaden, daarna volgt 
steevast de zin 'Soo ist dat schepenen, nochtans 
meer geneghen zijnde tot barmharticheyt als tot 
riguer van justitie, doende recht inden naeme 
ende vanweghen de hoge Overicheyt... de voor
seyde XY mits desen condemneren tot...' (een 
bepaalde straf). 

De straf is een keuze uit vaststaande moge
lijkheden, in essentie gelijkblijvend door de 
eeuwen heen, maar in de loop der tijden varië
rend in details en aangepast aan de individuele 
omstandigheden. Zo komt men tegen: ophan
ging, onthoofding, geseling, oor of hand afhak
ken, radbraken, brandmerken, gevangenisstraf, 
verbanning, geldboetes of simpelweg vergiffe
nis vragen en te kijk staan op de kaak. Hier en 
daar ook nog een geniepige uitvinding van een 
verknipte figuur (zouden wij nu denken!). 

Als men de verslagen leest, rijzen - in toene
mende mate - de haren te berge van verbazing, 
ongeloot: afschuw, perplexiteit en afgrijzen. 
Hoe hebben onze voorouders zulke dingen kun
nen (laten) doen?? Maar alles went, zoals op 
T.V de meest afschuwelijke beelden al bijna 
niet meer schokken. ln de achter ons liggende 
eeuwen heeft men gedacht dat vreselijke licha
melijke kwellingen, ten overstaan van de hele 
burgerij, een remedie vormden tegen de wanda
den. Pas in de vorige eeuw is men dat genuan
ceerder gaan zien, en is de ergste wreedheid 
afgeschaft. 

Onlosmakelijk verbonden aan de straffen zijn 
de belevenissen, de daden en omstandigheden, 
dje hebben geleid tot de executies en lijfstraffen 
op het schavot, en waarmee elk verslag van een 
vonnis begint. Minstens even belangwekkend 
zijn ze. Hele boeken zijn er over te schrijven. 
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Droevig, komisch, benauwend, onmenselijk, 
dramatisch, schandalig, alle emoties door 
elkaar, een compleet beeld gevend van een 
samenleving. Het hele dagelijkse leven van een 
mens, van de burgerij, van een stad, wordt voor 
ons grijpbaar, in kleuren en geuren en klanken, 
en wij staan er naar te kijken, niet alleen naar de 
veroordeelden, maar ook naar de slachtoffers, 
de stadgenoten, de huisgenoten. In de 15e eeuw 
zijn die verslagen summier, om in later eeuwen 
steeds meer bladzijden te beslaan. 

Naast de vonnisboeken zijn bewaard de zeer 
uitvoerige examinatie-boeken, met de woorde
lijke weergave van de verhoren, ook onweer
staanbaar boeiend, maar natuurlijk voor dit arti
kel te ver voerend. 

De rechtspraak in Gouda 
De stedelijke overheden bezaten in vroeger 
eeuwen een grote mate van autonomie met 
betrekking tot de strafrechtspleging. De 
plaatselijke keuren waren voor hen de gel
dende leidraad. 

Dr. LA. Kesper beschrijft de organisatie 
van de Goudse rechtspraak in zijn inleiding 
op de 'Inventaris der oude rechterlijke archie
ven' als volgt: 

· Sinds ongeveer het midden der zestiende 
eeuw had men te Gouda twee belangrijke col
leges, die met de rechtspraak belast waren, 
n.l. dat van de Vierschaar en dat van de 
Magistraat. Het eerstgenoemde college 
bestond uit de Baljuw of Schout (sinds 1584 
waren deze ambten in één hand verenigd) en 
de zeven Schepenen, het laatstgenoemde uit 
dezelfde personen, doch met toevoeging van 
de vier Burgemeesters. 

De Vierschaar hield op bepaalde dagen zit
ting voor criminele en civiele zaken ... 

De Magistraat vergaderde eveneens op 
vastgestelde dagen ter behandeling van al die 
zaken, waarin Schepenen niet mochten von
nissen zonder advies of presentie van de vier 
Burgemeesters ... in criminele zaken waarbij 
poorters of inwoners betrokken waren, moch
ten Schepenen niets doen zonder presentie 
van Burgemeesters. Voorts kon men bij dit 
college in appel komen van de vonnissen, die 
ter Vierschaar waren gewezen.' 

Vanaf mei 1795 waren er geen schepenen 
meer, doch had het 'Comrnitté. Judicieel' de 
rechtspraak in handen genomen.2 
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Ik wil proberen u uit de overweldigende boe
veelheid iets te vertellen - al is de keuze bijkans 
ondoenlijk - zoveel mogelijk in chronologische 
volgorde. Het zal voornamelijk gaan over het 
schavot, maar ook over de kaak en andere straf
fen. Gaat u met mij mee naar het begin van de 
16e eeuw? 

De kaak 
Wie op de 6e juli van het jaar 1529 over het 
drassige veld rondom het prachtige raadhuisje 
van Gouda een ommetje maakte, kon daar een 
merkwaardig schouwspel ontwaren! En reken 
maar dat het de aandacht trok - er was immers 
weinig te beleven in het kleine stadje! Al gauw 
moet het zwart gezien hebben van de zich ver
kneukelende lieden. Het was dan ook geen klei
nigheid. 

Op een hoogte van een paar meter boven de 
grond, op het kleine balkonnetje (genoemd 'de 
caeck') tegen de zijgevel van het raadhuis, 
stond een jonge vrouw, voor iedereen goed 
zichtbaar, 'op de caeck' te kijk 

En wat had deze vrouw, Reym Aelberts
dochter uit Leewarden, dan wel voor vreselijks 
op haar geweten? Eigenlijk iets heel droevigs: 
haar 2 kinderen bad zij te vondeling gelegd 
ergens in Gouda, ver van haar geboorteplaats. 
Maar de Gouwenaars vonden het een grof 
schandaal, dat streng gestraft moest worden. Het 
gerecht zou de duur bepalen van het te kijk 
staan, ditmaal een halfuur, en iedereen kon haar 
uitjouwen of bekogelen met wat maar in het 
rond lag. En nog was het niet genoeg, want ver
banning was haar lot, voor I O jaren uit de stad. 3 

En dit alles 'voir hair correxie'. Zou het gehol
pen hebben? 

Dat 'staan op de caeck' was een veel voorko
mende straf. Zo werd ook Rijke van Hamburch, 
bonetvermaecster (die mutsen vermaakte) hier
toe veroordeeld, maar omdat ze andere, ernsti
ger zaken op haar geweten had, gebeurde er nog 
veel meer. Ze had zich uitgelaten tegenover 
enkele lieden 'tegen de ordonnancie van den 
heyliger kercke ende onsen kersten geloeve ', in 
1532, de tijd van de hervorming, van opstand 
tegen de gevestigde kerk, en dat kon niet geto
lereerd worden in Gouda. Een bedevaart naar 
Jerusalem 'over zee', nog diezelfde dag aan te 
vangen, moest haar tot inkeer brengen, en ze 
mocht de stad pas weer in, als ze een goed 
betoog had geleverd over de reis. En daarna nog 
volgde het te kijk staan op de eerste drie don
derdagen na thuiskomst van 9 tot 11 uur 's och
tends. Deed ze het allemaal niet, dan moest zij 
betalen voor 100.000 stenen, de ene helft voor 
de landsheer, de andere 'tot reparacie' van de 
stad ... 

1. Voorgevel van het stadhuis met het bordes. Om het 
hoekje (rechts) de kaak, waar de veroordeelden te 
kijk gezet werden. 
Aquarel 11a11 D.G. van Vre11111inge11, ± 1840. 
Foto-collectie SAHM. 

2. Achte1*ant van het stadhuis met het schavot. 
±1850. Op de voorgrond de veemarkt, maar zo zag 
een omhoog kijkende menigte er ook uil. Bovenop 
het schavot speelde alle ellende zich af, voor ieder
een goed zichtbaw: 
Aquarel door D.J. van Vreumingen Dz. 
Foto-collectie SAHM 

Een jaar later werd nog iemand - Aert 
Joryszoon - streng gestraft voor heiligschennis, 
omdat hij had 'gevloect ende geswoeren bij 
God sijn gebenedijde wonden ende al dat God 
an sijn lichaem heeft' .5 
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Dit alles betrof niet het schavot, maar de 
kaak, die ook nu nog te zien is in de oostelijke 
muur van het raadhuis. Wanneer de kaak is aan
gebracht, is niet met zekerheid te zeggen. 
Alle eeuwen door is de 'kaak'-straf in zwang 
geweest. Zelfs nog in 1749 moest een nota bene 
70-jarige vrouw, Lijs van de Weg, een hekelster, 
op de kaak staan met een bordje op haar borst 
met de woorden PRETENSE WAARZEGSTER 
omdat ze zich had schuldig gemaakt aan waar
zeggerij en wichelarij, streng verboden 'wijl 
sulk een snood bedrog de bronaar is van hey
melijke en bose raadslagen en verfoeyelijke fei
ten' .6 

Het schavot, na 1525 
De eerste keer dat in een vonnis het schavot 
voorkomt, gaat het over een veroordeling uit 
1534, van Willem Jaep Parmanszoon, alias 'die 
bruyne Jhesus'. Deze man was al tweemaal 
elders veroordeeld, onder andere tot geseliJ1g, 
en een stuk van zijn oor was er al afgesneden, 
maar dat alles had niets geholpen. In Mid
delburg misdroeg hij zich weer en stal hij een 
vrouwenbuidel, waarin zich gouden ringen, zil
ver en geld bevonden. In Gouda werd hij daar
voor gepakt en gestraft door 'geleyt te worden 
opt tscavot voir stadthuis ende aldair beyde sin 
oogen uuyt gesteken te worden, tot exempel van 
allen anderen'. 11 

Bouwgeschiedenis 
Het oudste schavot wordt voor de eerste maal 
genoemd in 1525 in de stadsrekening, een 
onschatbare bron van informatie over de ge
schiedenis van de stad. Bij de uitgaven staat 
'noch 9 gulden van steen gebesegt an tscavot 
upt martvelt'.7 En in 1533 kreeg Ghijsbrecht 
Berwoutszoon opdracht om 'die doer after de 
vierschair an terdoys (= stellage) te groenen'8 

(groen te verven). Toen ook maakte Jan de 
minderbroeder de deur naar het schavot 
open.9 Kon men er toen pas op komen? Dit 
zou dan kloppen met het eerste vonnis daar, 
uit 1534, waar men de ogen uitstak van 
Willem Jaep, hiervoor genoemd. 10 

Volgens O.C. Helbers is dit schavot afge
broken in 1558, kwam er 2 jaar later een 
nieuw voor in de plaats, dat weer werd ges
loopt in 1645. En het huidige schavot zou dan 
gebouwd zijn in 1697. Leest u hierover in zijn 
uitvoerige artikel ' De geschiedenis van het 
gebouw en zijn voorgangers' in Die Goude 7, 
p. 137 vlgg, uit 1952. 

U zult mij moeten vergeven, dat ik mij niet 
verder in de bouwgeschiedenis van het scha
vot en de kaak heb kunnen verdiepen. 
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Straffen 
In die jaren van het eerste schavot waren de 
meeste misdrijven niet van zeer ernstige aard. 
De kerk met de gevestigde moraal zat stevig in 
het zadel en droeg er zeker toe bij , dat de wan
daden beperkt bleven tot voornamelijk dron
kenschap, lawaai op straat, het uitschelden van 
nachtwakers, diefstallen, naast een enkel geval 
van heiligschennis. 

De vonnissen omvatten meestal een geseling, 
verbanning uit de stad, op-de-blote-knieën-ver
giffenis vragen aan God en justitie of een bede
vaart. Zo' n bedevaart ging naar zeer uiteenlo
pende en soms zeer ver weg gelegen oorden, 
zoals Bergen in Kennemerland, de Moeder 
Gods buiten Amersfoort, Onser Liever Vrou
wen te Aerdenburch en te Halle, St. Pieter en 
Pouwels te Rome, Heilige Driekoningen te 
Keulen, St. Kathrinen in Normandië en Jeru
zalem over zee. 

Een andere straf was het lopen, vóór een pro
cessie met een brandende waskaars in de hand, · 
dus ook een soort te-kijk-staan. Tot ± 1536 
waren geldboetes in zwang.12 Een aantal jaren 
later bedacht men weer iets nieuws (elders al 
eerder), namelijk het rondlopen door de stad 
met een zware 'tonne', dat is een soort mantel 
van hout, waardoor men hoofd en armen stak, 
een wiebelige en pijnlijke zaak! Daarvan kon 
ene Margriet Adryaensdochter meepraten. Zij 
had een kind uit Rotterdam hier te vondeling 
willen leggen, naar zij beweerde in opdracht 
van enkele vrouwen aldaar. Ze kreeg een stren
ge straf: de 'tonne' dragen van het raadhuis af 
over de markt, rondom de Haven en weer naar 
het raadhuis. Wat een bizarre vertoning moet 
dat geweest zijn! En daarop volgde eeuwigdu
rende verbanning met het kind uit de stad en 
omgeving, op straffe van het verlies van haar 
rechterhand, en dat was geen loze dreiging. 13 

Ongetwijfeld heeft zij het toen ergens anders 
weer geprobeerd. 

Diefstal, kwajongensstreken, het kwam alle
maal voor het gerecht. Zo is een grappig ver
haal dat van Jan Janssen, bijgenaamd 'coninc
gen'. Hij had de euvele moed gehad in het Land 
van Stein, bij het klooster waar Erasmus nog 
gewoond had, een monnik te bedreigen. 
Monnikje-pesten was in dat jaar 154 7 kennelijk 
een leuk tijdverdrijf voor de zich vervelende 
jeugd, want het kwam vaker voor. Boezemden 
monniken al niet zoveel respect meer in? En 
deze conincgen, samen met z'n vriendje 
Cornelis Loenezoon, die al meer uitgehaald 
had, onder andere op 't oude kerkhof op de 
'Blomendaelsche wech ' , dreigde een monnik 
van de dijk te stoten (een dijk die er nog ligt 
naast de IJssel) en riep: 'ghij verbruyden dieff, 
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waeromme en geeft ghij mij nyet te eten? lek 
sal u wel een voet in u mancke gat stoten'. 't 
Joch had zijn ouders al vele malen 'grote ban
gicheyt ende verdryet angedaen mit dreigement 
ende anders .. .'. En, wat ook heel ernstig was, hij 
was al 2 jaren lang niet te biecht gegaan 'noch 
te sacrament geweest'. En tenslotte een echte 
kwajongensstreek: met vrindjes was hij overge
varen in een schouw naar de boomgaard van het 
klooster. De appels zijn al eeuwen lang onrijp, 
doch zeer begeerlijk! 

En al deze zaken 'van quader consequentie' 
behoorden zwaar gestraft te worden: Op het 
schavot (toen nog) naast het stadhuis moest hij 
staan, vastgebonden met een zwaard boven zijn 
hoofd 'te ansien die justicie' , waarna hij daar 
flink gegeseld werd. Tenslotte volgde verban
ning uit de stad voor 4 jaren, op verbeurte van 
een hand, ingaande nog dezelfde dag voor zons
ondergang ('binnen sdaechs sonneschijn'). Het 
makkertje Cornelis kreeg een tegengestelde, 
maar wel consequente straf: hij mocht 2 jaar 
lang de stad niet uitgaan! 14 

Het bleef niet altijd bij dreigementen. Een 
poorter van Gouda kwam 's avonds op straat 
een scheepsjongen tegen en heeft hem 'met een 
opsteecker nae zijn lijff gesteecken, sonder dat 
hem die man yet misseyde ofte toesprack' . In 
één adem wordt nóg een schrikbarende daad 
genoemd: 'dat hij geweest is opt merctvelt an 
een hoenderhuysken omme hoenderen te ste
len'. Wat zou men het ergst gevonden hebben? 
In elk geval moest hij 'grotelicxs' gestraft wor
den. En zo is deze Aert Dircxzoon op het scha
vot flink gegeseld. 15 

Om nog even terug te komen op die onrijpe 
appels in Stein: een paar jaar later sloop bij 
nacht en ontij een zekere Thijs Hoenderkoeij 
door verschillende tuinen in de stad - iets dat in 
die tijd zeer hoog opgenomen werd - en hij 

5. Voorbeeld van een verslag van de daden van een 
veroordeelde: 'Alsoe Aert Din.:xszoon poorter deser 
stede buyten pijne ende banden van ijsere [= zonder 
pijniging en dwa11g) geleden [= beleden} ende 
geconfesseerl heeft dat hij bij avond! up/er straete 
... · zie verder de tekst. 
R.A. 176, p. 215. 
Foto-collectie SAHM. 

4. Geselpaal (verstelbaa1), met pleij (bovenkant), 
volgens hel Groot Woordenboek Nederlandse Taal is 
dal 'de benaming voor een hangende katrol, 
gebruikt om een verdachte tot een bekentenis te 
brengen ·. Er onder werd een vuurtje gestookt en 
daarboven werd de besch11/digde op en neer getrok
ken' De bovenkant is met fiuai houtsn(jwe,·k afge
zet.(!) Dit apparaat werd ook voor wurgen gebruikt. 
Foto-collectie SAHM. 
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pikte daar 'appellen peeren ende tgundt hem 
gedient heeft'. Straf: terstond een half uur staan 
op de caeck met in elke arm een roede, plus 14 
dagen 'liggen ende blijfven' op water en brood 
in het castiements-huisje op de Dijkspoort. 16 

Meedogenloos 
Waren dit nog tamelijk humane vonnissen, 
allengs werd men strenger en meedogenlozer. 
Niet alleen hakte de scherprechter met gemak 
een hand af van iemand die zich niet aan zijn 
vonnis had gehouden en tóch de stad of het 
omliggende land weer binnenkwam, en spijker
de die hand dan naast de kaak aan de muur als 
afschrikwekkend voorbeeld, maar ook gebeur
den de vreselijkste dingen op het schavot ten 
aanschouwen van de zeer geïnteresseerde bur
gers. Bijvoorbeeld: beide ogen werden 'uitged
opt', hetgeen Jacop Kerszoon overkwam, staan
de op het schavot, omdat hjj zich schuldig had 
gemaakt aan de streng verboden bedelarij op 
het platteland en omdat hij in Reeuwijk had 
huisgehouden door met een schop de 'gebac
ken' glazen van een huis in te slaan en een 
hamer naar binnen te smijten.17 En zeer in 
zwang kwam na 1550 het 'neussplitsen', en het 
met een gloeiend ijzer door iemands tong prik
ken. Blijkbaar gaf alleen geselen niet het 
gewenste resultaat. Trouwens, men geselde nu 
ook 'tot bloedens toe'. 

Echte executies hadden in de 2e helft van de 
16e eeuw meer en meer plaats. Het vonnis luid
de dan aldus: ... 'condempneren XY geleyt 
ende gebracht te worden upt schavot .. . ende 
aldair geexecuteert ... te worden ... ' , met het 
zwaard, en zijn lichaam gevoerd en geplaatst 
buiten Gouda onder het gerecht van de stad op 
een rad, zijn hoofd op een staak, met een galg 
boven het lichaam. Bovendien ging men over 
tot confiscatie van alle goederen van de veroor
deelde, ten profijte van de landsheer. 18 

Zo verging het Willeken de man, kousenma
ker, geboortig uit Antwerpen, die op de heide 
tussen Brasschaet en Wesdoorn een man te 
paard beroofde van dat paard en van zijn gou
den zegelring, welke nog in de vingers van zijn 
ene handschoen was blijven steken. (Ziet u het 
landelijke tafereel ook voor u?) Met zijn mak
kers had Willeken in het land van Gelre nog 
veel meer uitgehaald, 'forse feyten van kneve
linge', zodat het nu maar eens afgelopen moest 
zijn.19 

Niet alleen in 't veld of buiten op straat moest 
je je netjes gedragen, ook je gedrag binnens
huis, jegens je vrouw, of j e man of je moeder, 
kon leiden tot fikse straffen. Zo had de 
Gouwenaar Christoffel Janszoon een mansper
soon genaamd Jan Thoor een 'nederslag' toege-
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diend, waarschijnlijk een doodslag, hetgeen in 
één regel wordt meegedeeld, maar hoe hij zich 
thuis gedroeg ging blijkbaar alle perken te bui
ten, getuige de uitvoerige beschrijving. In 
hedendaags Nederlands samengevat: hij had 
zijn moeder, die hij behoorde te eerbiedigen, 3 
of 4 x geslagen en aan het haar voort getrokken, 
gedwongen haar kleren in huis te brengen, roe
pende dat hij die anders in repen zou snijden; 
bovendien had hij van zijn moeders huis de 
ramen 'inne gesmact' , en met zijn stiefvader 
kon hij slecht opschieten. Tegenover de buur
man, die de ' nederslach' had gezien, dreigde hij 
' dat hij zijn huysvrou hebben soude ofte dat hij 
den Rooden haen over die nyeuwe haven soude 
jagen' . Kortom, een fijn heerschap. En dan 
waren de Goudse magistraten zeer vindingrijk: 
het vonnis luidde: op het schavot de rechter
hand eraf op een blok, daarna executie met het 
zwaard, vervolgens diezelfde hand met stroo 
verbrand, daarna het lijk begraven in heilige 
gewijde aarde, en tot slot de hand gespijkerd op 
de kaak met een epitafie (= grafschrift) van 
blik, waarop met grote letters zijn delicten 
beschreven zouden staan, alsmede confiscatie 
van al zijn goederen. 

Overigens is mjj niet duidelijk waarom het 
lijk in gewijde grond begraven werd. Om toch 
de ziel te redden? Maar van anderen ging het 
lijk aan de galg totdat het vergaan was en 
' geconsumeert'. En wat dacht u van deze uit
spraak, door een agressieve figuur die z'n moe
der uitscheldt voor ' oude hoer ... ick slae u mit 
een vuyst voor u cop'?20 

Sadistisch 
Uitgesproken sadistisch lijkt de executie van de 
Waddinxvener Jacob Corneliszoon Vroom. 
Misschien was geen strafte erg voor een derge
lijke bandiet, getuige de lijst met wandaden 
door hem begaan: allereerst de ' nederslach' 
jegens een zekere Hansken van Mechele in 
Leeuwarden. Daarvoor is hij daar de stad uitge
zet, zoals gebruikelijk was, maar wat niets 
oplost, want enige tijd later was hij in Gouda 
behulpzaam bij de moord op Jan Pieterszoon · 
Codde, lijndraaier en poorter van de stad. Hij 
hield zich verder bezig met het gewelddadig 
afpersen van geld van eerzame burgers, het met 
zijn kornuiten knevelen van argeloze bewoners 
van huizen in Bodegraven, Moordrecht, 's
Gravenweg, Sluipwijk, Zegveld en elders, die 
hij vastbond met handen en voeten 'leggende 
knopen in heurluyder mondt omme dat z ij geen 
geluyt maecken en zouden', om tenslotte met 
hun geld de benen te nemen. En dan heeft het 
vonnisboek het nog over 'ander enorme ende 
leelicke faiten die alhier om der eerbaerheyts 
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wille achtergelaten werden'. Nou, dan weten 
wij het wel. Waarschijnlijk is daarover meer te 
lezen in de verhoorboeken, maar dat zou in dit 
verband te ver voeren. 

Welnu, deze man werd gezet op een wagen 
vóór 't stadhuis en rondgereden tot voor de 
Kerksteeg bij Jan die landtman en daar 'gestre
ken' met een gloeiend zwaard achter op zijn 
rug; vandaar ging het naar het huis ''t 
Hemelrijck', daar kreeg hij nog een 'streken', 
verder op de Visbrug nog eens, vervolgens 
streek het gloeiende zwaard 'cruyswijs' over 
zijn rug toen de St. Joostbrug bereikt was, en 
hetzelfde nogmaals op de brug van de Korte 
Groenendaal. En bij terugkomst op het markt
veld bond men hem met een ijzeren ketting met 
een ijzeren ring vast aan een paal, om zo rond
om het vuur te lopen dat op een afstand van 7 
voeten van de paal in 't rond aangestoken was, 
zodat hij levend verbrand is. Zijn lijk is 
gebracht naar 't gerecht buiten de stad en daar 
vastgebonden aan een hoge lange mast waaraan 
eveneens 'een knippel' hing.21 Tableau! Hoewel 
het schavot hier even verlaten is, leek mij dit 
wel een vermeldenswaard verhaal! 

Brandmerken 
Ook verschijnt in deze tijd een nieuwe strafme
thode: het brandmerk. Meestal op één van de 
schouders, soms op beide, terwijl de veroor
deelde op 't schavot stond onder de galg met de 
strop om de hals. Als hij dan omviel of tegens-

6. Bijl waarmee hand of hoofd werd afgehakt. Totale 
lengte: 90 cm. 
Coli. Catharina Gasthuis. 
Foto-collectie SA H!vf. 

tribbelde, was dat niet leuk, soms zelfs dodelijk. 
Meestal ging deze straf gepaard met verban
ning, voor een paar jaar, voor 100 jaren of voor 
eeuwig. 

Dat brandmerken geschiedde met een gloei
end ijzer, dat verschillende vormen had, vooral 
in de l 7e eeuw een vruchtbare fantasie verra
dend! Zo was er het teken van de stad Gouda, 
en ook een soort ring waaraan 'appelen peeren 
en out ijser' hingen. Dat gaf een mooi plaatje op 
de schouder van een tuindief. In 1635 gebruik
te men dat laatste zelfs tweemaal, op elke 
schouder en ter afwisseling een ferme geseling 
tussendoor. 22 

Sociale kringen 
Als men zich afvraagt uit welke sociale kringen 

7. Brandmerk-apparaat. Duidelijk is het stadswapen met de 6 sterren te onderscheiden. Lengte: 47 cm, afme
ting van het brandmerk: 5-3 I /2 cm. 
Coll. Catharina Gasthuis. 
Foto-collectie SAH!vf. 
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de mensen afkomstig waren, die op dat schavot 
werden terechtgesteld of op de kaak te kijk wer
den gezet, is dat moeilijk te zeggen, omdat niet 
bij iedere veroordeelde het beroep of een ande
re functie vermeld wordt. Wel is vooralsnog het 
aantal sociaal zeer laaggeplaatsten, zoals zwer
vers, bedelaars, j eugd zonder werk, verreweg in 
de meerderheid. Ook vrouwen, en dan meestal 
uit het volk, werden geenszins ontzien. Zij 
pleegden meestal delicten als bedelarij op het 
platteland, hoererij, waarzeggerij, kind-te-von
deling-leggen, scheldpartijen, moord en over
spel. Het is ook niet zo, dat alleen vrouwen op 
de kaak gezet werden. Bij de jongeren werd 
soms rekening gehouden met 'hunne ioncheyt, 
hopende dat hij hem zou mogen beteren', maar 
dan nog waren de straffen fors.23 

Vrouwen 
lllustratiefvoor het gedrag van de veroordeelde 
vrouwen is het verhaal van Lijsbeth Pieters
dochter uit Antwerpen. Het maakt ook duidelijk 
waarom zo veel veroordeelden van buiten 
Gouda kwamen, soms van heel ver: Friesland, 
Groningen of Vlaanderen. Straffen bestonden 
zeer dikwijls uit de makkelijkste oplossing 
(naast een lijfstraf): uit de stad zetten. Dan had 
men geen last meer van die lieden en hoefde 
men niet voor hun onderhoud te betalen, maar 
het probleem van de criminaliteit werd er niet 
mee opgelost. Integendeel: de veroordeelde 
stond plotseling, vóór zonsondergang van 
dezelfde dag, letterlijk op straat, buiten de 
stadspoorten, en moest maar zien hoe hij te eten 
kreeg en een plek om te slapen vond in weer en 
wind. En dat gold niet alleen voor de zwervers 
en bedelaars, maar ook voor de gestrafte inwo
ners van de stad. 

Het gevolg is duidelijk: de misdaad nam 
alleen maar toe en kreeg zelfs een dreigender 
aanzien. De gestraften stroopten stad en land af 
om in hun onderhoud te voorzien en gingen 
daarvoor steeds verder van huis. De invoering 
van het brandmerk is niet voor niets uitgevon
den! Men was letterlijk een getekende die iets 
op zijn geweten had. Deze vicieuze cirkel was 
in de l 7e eeuw nog lang niet doorbroken. 

Om terug te keren naar onze Lijsbeth 
Pietersdochter: zij werd gewurgd en verbrand 
op het schavot in Gouda na een afschuwelijk 
leven. Vanaf haar l 4e jaar vulde z ij haar dagen 
met zwerven en bedelen in verschillende landen 
met telkens wisselende groepen 'ledichgan
gers', met telkens een andere man aan haar zij, 
stropend, brandsticht~nd, landlieden overval
lend, huisraad vernielend, en alle straffen die ze 
overal had doorstaan, hadden niets geholpen; 
een tragisch leven met een tragisch einde.24 
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8. De grote zware steen, waarmee vooral vrouwen 
voor straf door de stad moesten lopen. Het hoofd 
ging door de ijzeren cirkel, ook niet licht. Totale 
lengte: 66 cm. 
Coli. Catharina Gasthuis. 
Foto-collectie SAHM. 

Planckgen heet 
En zo werd het overal buiten de steden steeds 
onveiliger om te wonen of te reizen. Het kon 
ook andersom zijn: iemand uit Gouda vertrok 
uit de stad en richtte ver van huis allerlei onheil 
aan, zoals Cornelis Adriaenszoon met de veel
zeggende bijnaam van 'planckgen heet'. Z'n 
wettige vrouw verlatend, trok hij naar Eemden 
in Friesland, en daar heeft bij 'onder dexel dat 
sy met een ander te doen hadde' een andere 
vrouw met trouwbeloften en schone woorden 
'tot sijne wille gebracht, procureerende bij baar 
3 kinderen in de tijd van 6 jaren', waarna hij 
weer naar buis terugkeerde. Na een keurig 
baantje als 'sheeren dienaer', dat slecht afliep, 
verdween hij weer, ditmaal naar Abcoude, waar 
hij op dezelfde wijze weer een jonge dochter 
verleidde. Na 2 dagen al had hij er genoeg van 
en begon hij een zwerversleven 'in 't wilde', 
alle kwaad uithalend dat maar mogelijk was, tot 
hij gepakt werd en in Gouda wegens overspel 



TIDINGE VAN DIE GOUDE 

veroordeeld tot een half uur staan op de kaak 
'totte middel toe gebloot synde' met aan elke 
arm een spinrocken plus verbanning uit 
Holland en West-Friesland voor de tijd van 10 
jaren.25 

Geconverseerdt ... 
Een van de zeldzame veroordeelden uit een 
hogere sociale laag was notaris Cornelis 
Pieterszoon Mul. Zijn misdaad was overspel 
met Machtelt Franssendochter, oftewel, zoals 
dat geformuleerd werd in die tijd, ze hadden 
'<lick ende menigmael onbehoorlick mitten 
anderen, soe hier soe daer ende oick in suspec
te plaetsen, geconverseerdt .. .', hoewel hij een 
echte huisvrouw had. Gezien 'de grote schan
dale' zette de magistraat hem voor een jaar uit 
zijn ambt en legde hem een boete op van 25 
gulden (in die tijd heel veel) en een totaal ver
bod van contact met Machtelt. 

Machtelt zelf, die veel spijt toonde en al lang 
in voorarrest zat, kreeg als straf onder andere 
het bevel 'op beyde haer knijen te vallen ende 
Godt ende justitie om vergiffenis te bidden' en 
de kosten van gevangenis en proces te betalen.26 

Dit vergiffenis-vragen komt op ons wel erg sim
pel over, maar het was een maatregel die zeer 
algemeen werd toegepast. Kennelijk bevredigde 
zo'n vernedering het norm- en rechtsgevoel? 

80-jarige oorlog 
Ongemerkt zijn we midden in de 80-jarige oor
log beland. Veel Duitse, Franse en Engelse sol
daten zwierven door het land, nadat ze hun 
compagnieën hadden verlaten, om welke reden 
dan ook. De oorlogshandelingen droegen sterk 
bij tot de toename van stroperijen, de loslopen
de soldaten haalden van alles uit, pleegden 
inbraken, maakten vals geld, stalen kleren, en 
stonden net zo goed als Hollanders terecht op 
schavot en kaak. 

Mensen werden nog steeds veelvuldig ver
bannen uit de stad, maar nu was er iets nieuws 
bedacht27, namelijk verbanning op de 'galeye', 
een grote roeiboot, 'ende daerop te roeyen ende 
wercken' voor een bepaald aantal jaren, meest
al vier. Dat was echt iets voor de soldaten. 

Deel 178 van het Rechterlijk Archief, dat de 
jaren 1610-1623 beslaat, 13 jaren maar, in het 
heetst van de 80-jarige strijd, staat vol met de 
meest schitterende verhalen. En het valt op dat 
de vonnissen veel lankmoediger zijn dan die uit 
voorgaande jaren. De redenen daarvoor? Mis
schien schreed domweg de beschaving voort? 
In ieder geval leest het wel veel prettiger! 
Enkele verhalen wil ik u niet onthouden. 

In Gouda woonde een stel, waarvan de man 
Marcus Janszoon een Engelsman was en poor-

9. De strop, die ook goed voor geselingen gebruikt 
kon worden. 
Call. Catharina Gasthuis. 
Foto-collectie SAHM. 

ter van de stad. Hij had er een gewoonte van 
gemaakt zijn vrouw 'met smijten ende stoten 
zeer qualicken te tracteren' , waarvoor hij ter 
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11. Gebed uit 1718, dat vóór de zittingen van de vierschaar die recht moest 
spreken, werd voorgelezen. 
R.A. 180, voorin. 
Foto-collectie SAHM. 
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10. Pr(islijst van de scherprechter uit 1718, voor al zijn handelingen op het scha
vot, de kaak en het galgenveld. 'Mij/geit' is reisgeld voor een aantal mijlen om in 
Gouda te komen. Met 'de pleij 'wordt een martelwerktuig bedoeld. Waar de 'nuck' 
was, is nog niet bekend. Poppen waren voor de vrouwen, die hun kind(eren) te 
vondeling hadden gelegd en op de kaak te kijk moesten staan. 
R.A. 180, voorin. 
Foto-collectie SAHM. 
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verantwoording werd geroepen door het 
gerecht. Berisping was het resultaat, maar hij 
ging gewoon door, in verhevigde mate. Weer 
gedaagd, alles bekend, enorme spijt, aansporing 
zich beter te gedragen 'mit woorden off werc
ken'. Maar hij kon het niet laten; zó'n vreselij
ke mishandeling vond plaats, 'dat zij haer opt 
straet heeft begeven om hem te ontvlieden, 
ende hij haer weder ingehaeldt hebbende, heeft 
noch daernae haer zoe bejegent, dat zij noods
halven uyt een veynster is gesprongen, nyet 
zonder peryckel, om hem te ontgaen ende haer 
zelven te salveren'. En zo is hij veroordeeld tot 
het vallen op de knieën en om vergiffenis te 
bidden en op staande voet de stad voor 2 jaar te 
verlaten. Maar dat was nou ook weer niet zijn 
bedoeling, al gauw kwam hij terug en gedroeg 
zich zo gewelddadig bij zijn arrestatie, dat de 
vierschaar hem thuis veroordeelde tot bloedige 
geseling en verbanning voor 25 jaar.28 

Een ander geval: Hnijbert Korck, een snijder 
uit Noorthumberlandt in Engeland, gediend 
hebbende onder kapitein Muetis als trommel
slager, en uit zijn vendel weggelopen omtrent 
Cleeff, ging zich met een maat te buiten aan 
inbraken, nadat hij 3/4 jaar had samengewoond 
met ene Grietgen Bel ij uit 'Lestessier', ' contra
rie de placate' . Dagelijks begaf hij zich naar de 
lommerd om goederen (meestal gestolen) te 
brengen en weer afte lossen. En 'hoewel hij een 
goet ambacht van cleermaecken can', gaf hij 
zich over aan dieverijen. Zoals in Noordwijk, 
waar hij met zijn compaan bij een huis binnen
klom door een opengebroken raam en daar 12 
halve ellen zwart laken en 10 ellen rood nieuw 
laken wegpakte, plus enige kragen en ander lin
nen. Van het zwarte laken maakte hij 2 mantels 
voor hem en zijn medeplichtige en van het rode 
een paar ' bocxen en neerhoosen' voor zijn 
maat, en de rest is verkocht en verdeeld. In zijn 
kist vond men gereedschap voor het maken van 
vals geld. Redenen genoeg voor vervolging. 
Het vonnis behelsde geseling, brandmerken en 
verbanning voor 25 jaar. Grietgen moest op de 
knieën en voor 12 jaar de stad uit. 29 

Het derde verhaal gaat over 'Witmuts' (= 
Cornelis Corneliszoon) uit Schiedam en "t 
Vriesgen' (= Henrich Pieterszoon) uit Embden 
in Duitsland, beiden ± 20 jaar oud. (Dat was 
nooit precies bekend.) Samen schuimden ze het 
land af, 'vagabundtsgewijs' , tot ze in Gouda op 
de Goudtcade een jongmens in de smiezen kre
gen en achterna liepen 'met bloote messen', 
met nog 2 kornuiten. Het jong vluchtte een 
schip op dat daar lag, één van de 4 erachter aan, 
gaf hem verschillende steken, waaronder 'sulc
ken steeck in den buijck dat zijn darmen uijt
hingen, die hij mitte handen drouch tot alhijer 

in de stadt, daer hij verbonden ende int 
Gasthuijs ontfangen is, o:vermits hij zoo groffe
lijk was getreft dattet niet zonder perijckel was 
van sterven'. Het vonnis luidde, ondanks een 
'frivoel excuijs' van niet-expres-gedaan: een 
half uur staan op de kaak met 2 roeden in de 
hals plus verbanning.30 

En zo zijn er in deze weinige jaren tiental len 
executies en vonnissen op het schavot achter het 
stadhuis geweest. Hierbij vond men nog iets 
fraais uit: ' geschavotteert worden' , oftewel zo
als het vroeger heette ' ansien die justicie ' , dat is 
staan op het schavot om te kijken naar de exe
cuties. Ongetwijfeld zeer opvoedkundig! 

Verblijfsvergunning 
Wat helemaal niet toegestaan was in Gouda in 
de 17e eeuw, was het zich vestigen in de stad 
zonder behoorlijke 'admissie' (toelating). In de 
keuren stond dat duidelijk. Maar Lijsbeth 
Bastiaens had zich daar niets van aangetTOkken, 
en had logies gevonden bij een Goudse vrouw, 
terwijl ze zich voor haar levensonderhoud 
bezighield met de streng verboden sterrenwi
chelarij. Argeloze vrouwspersonen betaalden 
daar graag een sommetje geld voor. Zelfs kreeg 
ze het voor elkaar een arm vrouwtje, dat geen 
brood meer had, een hoofd-peluw te ontfutselen 
om die te gaan beleggen bij de lommerd, het 
ding in werkelijkheid verkopende aan de lom
merd-houdster en het geld zelf houdende. Voor 
straf moest zij met 2 zware stenen om de hals 
gaan lopen door de Wijdstraat, de Gouwe langs, 
de Groenendaal en Naaierstraat door, langs 
Honskoop en Turfmarkt, weer naar het stadhuis, 
daar gaan staan op de kaak, totdat de klok 12 
uren geslagen had en vervolgens de stad en het 
land verlaten voor 20 jaren.3 1 

Het houten paard 
Tijdens en na de Engelse en Franse oorlogen in 
de 17e eeuw zwierven weer allerlei vreemde 
soldaten door het land, die weer a lles uithaal
den. En die kwamen weer voor het gerecht. Een 
merkwaardige straf was dan: het zitten op ' het 
houten paard' . Dat was een meer dan manshoog 
gestileerd paard, van planken gefabriceerd, met 
een hoofd en een staart, en op de bovenkant een 
scherpe ijzeren rand over de hele lengte, waar 
de veroordeelde (meestal twee tegelijk) op 
moest gaan zitten, terwijl er zware voorwerpen 
aan de benen hingen: korporaal Hoftinan werd 
veroordeeld tot 'gebracht te werden achter het 
stadhuijs en aldaer geseth te worden op het hou
ten paert met een vierroer (een soort geweer) 
aen yder beenen hangende' .32 Onduidelijk is 
wat er verder ging gebeuren, het staat er niet bij,· 
wat bij elk ander vonnis wèl bet geval was, dus 
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14. Het houten paard. Er konden wel 4 pe1:wne11 op 
de bovenkam zitten. 
Col/. Catharina Gasthuis. 
Foto-collectie SAHM. 

misschien stond hij dan alleen te kijk, wat al erg 
en pijnlijk genoeg was! 

Dan is er een hiaat in de vonnisboeken. De 
jaren 1669-1719 ontbreken, een periode van 50 
jaar. Er moet eens een boek geweest zijn dat 
deze tijd besloeg. Het kan interessant zijn eens 
na te gaan of misschien iemand belang heeft 
gehad bij het verdwijnen van dit 'criminele 
boek' . En dan wel vóórdat de nummering van 
de overige delen plaatsvond. Die loopt namelijk 
wèl door. Overigens zijn de gegevens over de 
ontbrekende jaren wel te traceren in de exami
natie-boeken. 

18e eeuw 
Zo zijn we snel in de 18e eeuw terechtgekomen. 
Steeds minder werd in die eeuw het schavot 
gebruikt. Tussen 1718 en 1756 zijn daar 49 
maal vonnissen uitgevoerd als geseling, brand
merken, snee in de wang en ophanging, voor 
delicten als doodslag, diefstal, mishandeling, 
straatschenderij , negatie van vonnissen, waar
zeggerij. 

De overige 100 vonnissen waren het gevolg 
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van minder ernstige misdrijven zoals bedelarij, 
geweld, overspel, landloperij en koppelarij en 
bestonden voornamelijk uit verbanning en 
tewerkstelling in het tuchthuis of een enkele 
maal te kijk staan op de kaak. Doodstraf kwam 
nog maar vrij zelden voor en dan merkwaardi
gerwijs als straf voor de talrijke tuindiefstallen, 
naast enkele moorden. 33 

De verslagen, hele histories, zijn te lang en te 
minutieus om hier weer te geven, al vonnen ze 
prachtige lektuur en al geven ze een volmaakt 
beeld van de samenleving in haar velerlei vor
men en kleurige uitingen. Men leest de avontu
ren met rode konen, en het is vaak moeilijk het 
dikke boek weer weg te leggen! 

Een paar veroordelingen springen er uit door 
de nieuwe methode, of door hun onbegrijpelij
ke onmenselijkheid. De nieuwe methode was 
het radbraken. Het ging als volgt: de rechter 
oordeelde 'dat hij gevange gebragt zal werden 
op het schavot agter het Raadhuys deser stad, 
plaatse daar men gewoon is crimineele justitie 
te doen, ende aldaar gelegt zal werden op een 
kruijs ende levendig van onderop de leden 
gebroken worden, ende gebroken zijnde met 
een bijl den kop zal worden afgekapt en op een 
pen ten toone gesteld en dat het doode lichaam 
op een horde zal worden gesleept tot aan het 
gerecht buijten deser stede ende daar op een rad 
geset met den kop op een spil totdat het zelve 
sal zijn vergaan ende geconsumeerd' .34 

De onmenselijkheid spreekt uit het lot van 
Piet van Leeuwen, 52 jaar oud, tuinman van 
beroep. Met zijn 2 zoons Gijs en Leen en met 
zijn broer Teun den doven ging hij op een dag, 
na de kermis op inbraak uit, in tuinhuizen en 
molens door de vensters in te slaan of een koe
voet te gebruiken. Daar haalden ze uiteenlopen
de zaken weg, waaronder 4 schotels, een asvar
ken, een koffiekan, tin en aardewerk, en flessen 
wijn, die ze schielijk opdronken. 

Ze lieten het niet bij een keer, want het geluk 
was aan hun kant, tot ze gesnapt werden. Zwaar 
telde natuurlijk de factor in wèlke tuinen ze hun 
streken uithaalden, namelijk die van Vosmeer, 
de chirurgijn Van Staveren, de weduwe Van Es, 
de pensionaris Snels, ds. Beijerman, de secreta
ris Van Eijck en anderen. 

Maar het vonnis was zonder meer buiten elke 
proportie: Piet van Leeuwen werd veroordeeld 
tot staan op het schavot, om daar te aanschou
wen de executie van zijn twee zonen, daarna 
zelf 'met de koorde' gestraft te worden tot de 
dood er op volgde, en bij het gerecht buiten de 
stad gehangen te worden met een koevoet 
boven het hoofd 'de vogelen des hemels ten 
spijs ' ... 

Deze onmenselijke straf - een vader, die naar 
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I 2. De radbraakbank (het kruis) met de pin, waarop het qf'gehouwen hoofd na afloop van de marteling geplaatst 
werd. De bank is thans opgesteld in de martelkamer van het museum. 
Coli. Catharina Gasthuis. 
Foto-collectie SAHM. 

de marteldood van zijn zoons moet kijken - ver
wacht men niet in een tijd waarin de beschaving 
een hoog peil bereikt had, waarin mensen met 
pruiken rondliepen in de meest verfijnde kledij 
en zich buitengewoon hoofs met elkaar onder
hielden.35 Nog 5 anderen werden ter dood 
gebracht! 

Over de bekende rechtszaak van Jan van 
Santen36 wil ik hier niet veel zeggen, omdat 
anderen er al uitvoerig over hebben geschreven. 
Jan van Santen, een 63-jarige man uit Elst, 
kwam na een serie wandaden, waaraan het von
nisboek niet minder dan 30 bladzijden wijdt, 
uiteindelijk terecht op het schavot om gerad
braakt te worden en met hetzelfde pistool waar
mee hij een man had doodgeschoten, het hoofd 
te laten verbrijzelen, waarna dat hoofd met een 
bijl werd afgekapt. Afschuwelijk. 

Sodomie-processen 
Berucht zijn langzamerhand de zogenaamde 
sodomie-processen, ook beschreven door G.J.J. 
Pot. De procedure van veroordeling, ten uit
voerlegging van het vonnis aan Jacob van 
Erven37 en tenslotte de deponering van het op 
het schavot behandelde lijk in zee bij 
Scheveningen komen bij Pot uitgebreid tot in de 

kleinste details aan bod; maar de zaken waar
voor de man veroordeeld was doet hij af met de 
woorden 'zeden-delict' en ' onnatuurlijke zon
den'. 

Natuurlijk waren deze zaken onbespreekbaar 
in de jaren 50, maar nu kan gevoeglijk vermeld 
worden dat het homosexuele handelingen 
betrof, die in de l 8e eeuw tot de grootste mis
daden gerekend werden, aangeduid als 'sodo
mitische vuyligheeden', 'verfoeijelijkste schan
delijkheid' en 'de onnatuurlijke zonde van 
sodomie' . Volgens het vonnis ging het over 
'grouwelen en misdaden waarvan de natuur een 
afgrijsen heeft, en door welke Gods rechtvaar
dige gramschap en Zijne gedugte oordelen over 
een land en volk verwekt en gebragt worden' , 
en die naar goddelijke en menselijke rechten 
gestraft moeten worden 'op het aller-rigoureus
te'. Dat is dan ook gebeurd. De intiemste details 
uit het verhoor zal ik u besparen, maar geïnte
resseerden kunnen ze lezen in een - eens 
geheim en dichtgeplakt - deel van het rechter
lijk archief, nr. RA 162. 

Van Erven was niet de enige die geëxecuteerd 
is, ook Dick Bruijnvis onderging hetzelfde lot. 
Vijf anderen, die inmiddels de benen hadden 
genomen, zagen hun vlucht legaal gemaakt 
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door veroordeling tot eeuwigdurende verban
ning uit Holland en West-Friesland. 

Andries uit de Lem Dulsteeg 
Na al deze gruwelen even iets rustigers. De 
straffen werden redelijker, en dienden meer en 
meer het doel van verbetering en nuttigheid, e.n 
nu moet ik u even het 16-jarige pijpmakertje 
noemen, Andries van der Bijl uit de Lem 
Dulsteeg, die met een 12-jarig makkertje en 
andere kwajongens de kermissen afschuimde 
en links en rechts in Goudse winkeltjes de 
meest uiteenlopende zaken gapte. Een bloemle
zing: een trommel met babbelaars, 8 snuifdozen 
van de kermis in Rotterdam, 2 bosjes haarspel
den, een ijzeren koekepan, een stuk spek, een 
boezelaar van de waslijn, 2 halsdoeken van het 
eilandje achter de St.-Janskerk, een trommel 
met 'St.-Nicolaasgoed' , enzovoorts. Kortom, 
een komische, werkelijk eindeloze opsomming, 
die een levendig beeld geeft van wat er in de 
stad zo al omging!38 Hij krijgt een flink pak 
slaag en moet 4 jaren lang de handen uit de 
mouwen steken in het Tuchthuis. 

De Franse tijd 
In de Franse tijd speelden de zogenaamde. 
Oranje-vonnissen, waarbij overrnoedigen die 
het waagden openlijk voor het Oranjehuis op te 
komen door liedjes te zingen, boekjes bij zich te 
hebben en oproerkreten te slaken, zich veroor
deeld zagen tot tuchthuisstraffen. Eén 
Oranjeklant, de 53-jarige Baaije van der Meijl, 
ging zelfs zo ver dat hij na het zingen van 

'Al buigt de slam, al kraakt het riet, 
Al evenwel treurt Oranje niet· 

in het tuchthuis 'van achter de tralies van zijn 
hok', op de kaak moest staan met een bord op 
zijn buik met de woorden 

Orw?Je Boven Schreeuwer 
waarna hij een stevige geseling onderging, nog 
eens 5 jaar naar het tuchthuis moest en daarna 
voor eeuwig uit de Bataafse Republiek verban
nen werd.39 Wat moeten de Fransgezinde rech
ters ziedend geweest zijn! (1798) 

Napoleon 
Na 1811, onder Napoleon, is de rechtspraak 
overgegaan uit de plaatselijke handen in de lan
delijke. De verslagen uit de tijd hierna, die 
Gouda betreffen, bevinden zich in het 
Algemeen Rijksarchief. Ik stel mij voor in een 
vervolg-artikeltje deze l 9e eeuw ook wat nader 
tegen het licht te houden. 

Ik kan u wel alvast melden, dat het laatste 
doodvonnis op het Goudse schavot is uitge
voerd op 9 juni 1860. Daarbij vond Piet 
Pijnacker, een dief en moordenaar, zijn einde 
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aan de galg. Ook daarover heeft Pot iets 
geschreven in zijn artikel 'Uit de oude rechts
pleging' . Maar er is nog meer over te vertellen. 
Voorlopig heeft er genoeg bloed gevloeid! 

NOTEN 
1. Rechterlijk Archief, R.A. 176- 181 

Het eerste deel, R.A. 176, wordt op het ogenblik 
bewerkt door mevrouw drs. M. Winnink. Zij is al 
enige jaren bezig met het maken van samenvattingen 
van de vonnissen, te beginnen in 1447 en ze is nu aan
geland in± 1488. Zie haar artikel in ' Tidinge van Die 
Goude', 1993, j.g. 11 , no. 2, 'Een verkennend onder
zoek naar Goudse vonnissen in 1447-1467' . Deze 
'analyses'zijn op het beeldscherm in het Streek
archief te lezen. Voor ons onderzoek naar het schavot, 
dat in 1525 aanvangt, dus nog niet van toepassing. 

2. R.A. 181 , f. 145 
3. R.A. 176, p. 186 ( 1529) 
4. R.A. 176, p. 190 (1532) 
5. R.A. 176, p. 192 (1533) 
6. R.A. 180, f 209v 
7 _ Stadsrekening 1525, O.A. 1183, f. 34 
8. Stadsrekening 1525, O.A. 1183, f. 39 
9. Stadsrekening 1533, O.A. 1189, f 44v 

10. R.A. 176, passim 
11. R.A. 176, p . 193 ( 1534) 
12. R.A. 176, passim 
13. R.A. 176, f_ 205 (1546) 
l 4. R.A. 176, p. 206 vlg. (154 7) 
15. R.A. 176, p. 2 15 ( 1548) 
16. R.A. 176, p. 237 ( 1550) 
17. R.A. 176, p. 244 (1551) 
18. R.A. 176, passim 
19. R.A. 176, p. 25 1 (1551) 
20.R.A. 176,p. 259 (155 l )en R.A. 177,f. l l (1 561 ) 
21. R.A. 177, f 8v (156 1) 
22.R.A. 179, f.91v(l635) 
23. R.A. 177, passim 
24. R.A. 177, f. 101 (1589) 
25. R.A. 177, f 129v (1595) 
26. R.A. 177, f 127 ( 1595) 
27. bijv. R.A. 177, f. 197v (1604) 
28. R.A. 178, f. 1 en f. 19 ( 16 10) 
29. R.A. 178, f. 9 ( 16 10) 
30. R.A. 178, f. 14 (16 11) 
31. R.A. 179, f. 45 ( 1627) 

Zie ook het verhaal over Griete Pietersdochter van 
Wezel door H.A. van Dolder-de Wit in de Tidinge van 
Die Goude, 3e j.g. 1985, nr. 3, p. 6. Het bloedige von
nis was geveld in 1611 , het verslag is te vinden in 
R.A. 178, f. 20v. 

32. R.A. 179, f. 22 1 (1667) 
33. R.A. 180, passim 
34. R.A. 180, f.119(1743) 
35. R.A. 180, f 151v (1744) 
36. R.A. 181 , f 1-ISv (1756) 

G.J.J. Pot - Uit de oude rechtspleging ( 1 Se en 19e 
eeuw). Jn Die Goude 6, 1949, pp. 140-153. 

37. R.A. 181, f. 92v vlgg (1777) 
G.H Pot - ibidem 

_ 38. R.A. 181 , f. 177v (1796) 
39. R.A. 181 , f. 195v 
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Een rondleiding door het stadhuis van 
Gouda 
Frank van den Heuvel 

De stad kocht op I juli 1395 het "marctveld" 
van kasteelheer Jan van Chatillon, graaf Jan van 
Blois. Het marktveld lag buiten de toenmalige 
stad en was een moerassig stuk grond. Een van 
de bepalingen bij de koop was dat het terrein als 
marktveld dienst zou doen en verder onbe
bouwd zou blijven. Midden op het terrein 
mocht het nieuwe stadhuis gebouwd worden. 
Aan deze overeenkomst hebben wij te danken 
dat het stadhuis zo dominant op het marktter
rein staat. De plaats midden op de Markt is uit
zonderlijk voor die dagen; bijna altijd ligt een 
middeleeuws stadhuis in een plein- of straat
wand. De ligging van het Goudse stadhuis, mid
den op het marktplein, is er wel de oorzaak van 
dat uitbreiding of verbouwing van het stadhuis 
niet of moeilijk mogelijk was. 

Volgens de Goudse priester en geschied
schrijver Ignatius Walvis zou een eerder stad
huis langs de Gouwe hebben gelegen en wel op 
de plaats waar nu de winkel van de firma 
Hameni (zonnewering) is gevestigd, naast de 
Gouwekerk. Anderen beweren dat een eerder 
stadhuis op de Markt moet hebben gestaan ter 
hoogte van het "oude" politiebureau, Markt 72. 

De bouw van het huidige stadhuis kon niet 
starten zonder eerst de grond te verbeteren. Het 
moeras werd gedempt met het puin van de hui
zen die tijdens grote stadsbrand van 1438 waren 
ingestort. Van dat puin heeft men tijdens de 
voorlaatste restauratie (1947-1952) behoorlijk 
veel last ondervonden, maar daarover straks 
meer. Over het eerder genoemde puin is een 
laag van ongeveer 4 à 5 meter veenaarde 
gestort. Na het aanbrengen van de aarde werd 
een houten fundering uitgelegd, een raamwerk 
van houten binten waarop het gebouw tot 1948 
zou rusten. Doordat Gouda rond 1930 buiten de 
singels ging bouwen, was het nodig om de laag
gelegen polders te bemalen. Als ge"'.olg daarvan 
kwam de hoger gelegen binnenstad droog te lig
gen waardoor de houten fundering onder het 
stadhuis snel verteerde en de gevolgen voor het 
gebouw rampzalig dreigden te worden. Om een 
goed beeld te krijgen van de situatie waarin zich 
de binten rond 1938 bevonden, verwijs ik u 
naar de vitrine met een stuk bint, het zoge
naamde "stuk vctn overtuiging". Met dit stuk 
bint gewapend, ingepakt in een jutezak, ging de 
toenmalig burgemeester James naar Den Haag, 
legde het tijdens een vergadering op tafel en 

overtuigde daarmee de aanwezigen van de 
noodzaak tot restauratie. Voor die tijd, direct na 
de oorlog, heel bijzonder omdat de wederop
bouw van Nederland veel geld vergde. 

De bedoeling van de bouw van het stadhuis 
destijds was het verkrijgen van een zetel voor 
het stadsbestuur, een plaats waar het stads- of 
gildebestuur het want of laken kon keuren en 
tenslotte een plek waar men onder stadstoe
zicht, met inachtneming van de dan geldende 
regelgeving, het vee kon slachten en voor de 
verkoop gereed maken. 

Een architect van het stadhuis is niet aan te 
wijzen, wel een drietal stadstimmermeesters te 
weten Heynric Aelbrechtsz, Simon Louwe en 
Claes Huygens. Uit de bewaarde bouwrekening 
is wel na te gaan dat de bekende Mechelse 
bouwmeester Jan Keldermans vrij lang aan het 
gebouw heeft gewerkt. De Zuidnederlandse 
invloed is dan ook duidelijk waarneembaar. 
Keldermans bouwde, later dan het Goudse stad
huis, ook de stadhuizen in Veere en Middel
burg. Vooral het stadhuis van Middelburg is 
meer Vlaams en rijker van uitvoering dan het 
Goudse stadhuis. In de voorgevel van het 
Goudse stadhuis heeft de architect de Vlaamse 
sierlijkheid en de Hollandse eenvoud gecombi
neerd. 

De fundering, zo vertelde ik al eerder, 
bestond tot 194 7 uit kruiselings over elkaar 
gelegde houten binten. Op 16 september 194 7 
werd de eerste betonnen paal de grond inge
drukt en op 20 augustus 1948 de laatste paal, 
nummer 134. De nieuwe fundering werd ge
plaatst op zogenaamde perspalen omdat heien, 
in verband met de bouwvalligheid van het 
gebouw, niet mogelijk was. Er werd gekozen 
voor de "Waalpaal", deze paal bestaat uit een 
hol element aan elkaar verbonden door een ijze
ren pijplas. Als de paal op diepte is "geperst", 
wordt hij afgevuld met beton. 

Aan het begin van mijn verhaal vertelde ik al 
dat het drassige "marctveld" rond 143 8/1439 
werd gedempt met het puin van de grote stads
brand van 1438. Van dit puin heeft men tijdens 
het aanbrengen van de nieuwe fundering tussen 
194 7 en 1948 veel last ondervonden. Op zo' n 
dertien meter onder het straatoppervlak stuitte 
men tijdens het "inpulsen" van de palen op dat 
puin uit 1438. Aan verschillende palen moest 
dan ook zeer lang worden gewerkt. Zo moest 
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aan paal nummer 33, en u leest het goed, 598 
uur worden gewerkt en aan paal nummer 96 in 
totaal 33 uur. Zo zie je maar dat je vuilnis zelfs 
500 jaar later nog kan tegenkomen en dat de 
confrontatie altijd veel geld kost. 

Al vrij snel na de bouw begon het stadhuis te 
verzakken. In 1458 kreeg schrijnwerker Claes 
opdracht om deuren en ramen, die wegens ver
zakkingen niet meer sloten, te repareren. Omdat 
de vleeshal rond het begin van de zestiende 
eeuw in zeer bouwvallige staat verkeerde en 
bovendien te laag bevonden werd, volgde in 
1515 een verbouwing. De muurankers werden 
losgemaakt, boven de draagbinten wordt een 
gleuf gehakt en met de kelderwind werd de 
gehele vloer ongeveer 1, l meter verhoogd. 
Deze verhoging zet zich voort tot de hoogste 
verdieping van het stadhuis. Je vindt dan ook in 
het midden van elke verdieping een trapje. Aan 
de buitenzijde van het gebouw is het hoogtever
schil goed te zien aan de luiken. Tussen het pla
fond van de hoofdingang bestaat een ruimte 
waar je rechtop kunt staan en de punten van de 
Gotische ramen van de voor- en zijkant van het 
stadhuis zijn tussen de dubbele zolders terug te 
vinden. 

In het begin van de zeventiende eeuw, in 
I 603, werd door de bekende steen/beeldhouwer 
Gregorius Cool het bordes aangebouwd, een 
geschenk van het zakkendragersgilde. Aan de 
voorzijde van het bordes zijn de zakkendragers 
in de vorm van twee kariatiden (Grieks vrou
wenbeeld van een priester van Artemis in 
Karyae) vereeuwigd. Het.baldakijn boven het 
bordes werd later, in 1693, gemaakt naar een 
ontwerp van beeldhouwer Jan Gijselingh de 
Jonge. 

Volgens J. Craandijk en P. Schipperus, de 
schrijvers van het boekje Een bezoek aan 
Gouda, zou tot 1603 een gracht om het stadhuis 
hebben gelegen en kwam het bordes op de 
plaats van een valbrug. Of dit verhaal op waar
heid berust, is moeilijk te achterhalen. Op kaar
ten uit die tijd is dat volgens mij niet terug te 
vinden. Wel weet ik dat naast de bordestrappen 
aan beide zijden een waterdichte kleilaag ligt, 
maar dat kan natuurlijk ook een andere oorzaak 
hebben. 

De ingang naar het stadhuis was aanvankelijk 
op de begane grond, sporen van de oorspronke
lijke ingang zijn tijdens de restauratie tussen 
1947 en 1952, spijtig, weggewerkt. 

In 1690 onderging het gebouw, zowel binnen 
als buiten, een behoorlijke verandering. Het 
aanvankelijk aan de óostgevel geplaatste scha
vot werd verplaatst naar de noordzijde, waar het 
nu nog staat. Alles wat gotisch (verticale lijnen) 
aandeed, werd verwijderd, terwijl binnenin 
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muren werden verplaatst en een betimmering 
een verandering in renaissance-stijl onderging. 
De gotische bogen van de ramen aan de buiten
zijde werden dichtgepleisterd. De fraaie hoge 
schoorsteenpartijen op de oostgevel werden 
weggehaald (zie het stadhuis van Middelburg) 
en vervangen door schoorstenen op de nok van 
het dak. De mooie trapgevel aan de achtergevel 
werd verbouwd tot een vlakke tuitgevel. 

Onderstaand volgt een rondleiding door het 
stadhuis waarbij de verschillende vertrekken 
zullen worden aangedaan met vermelding van 
de belangrijkste bezienswaardigheden. 

Trouwzaal 
Voor een rondleiding door het stadhuis starten 
we in de trouwzaal. Het meest opvallend is het 
wandtapijt, in Gouda gemaakt door de uit 
Oudenaarde afkomstige David Ruffelaer. Aan 
het tapijt is ongeveer zeven jaar gewerkt en prijs 
die betaald moest worden, bedroeg 6 gulden per 
vierkante el (ongeveer 68 cm). In 1642 kreeg 
Gouda bezoek van enkele belangrijke gasten, 
de vrouw van koning Karel J van Engeland en 
Schotland, Henriëtte Maria van Frankrijk, en 
haar dochter Mar(y)ia. Dochter Mar(y)ia was 
geboren op 4 mei 1631 en op tienjarige leeftijd, 
12 mei 1641, te Londen, gehuwd met de toen 
veertienjarige Willem van Oranje Nassau, de 
latere stadhouder Willem lll. Ook Willem was 
bij het bezoek aanwezig. Koningin Henriëtte 
Maria was op 26 november 1609 geboren in het 
Louvre (Frankrijk). Zij was de dochter van 
Hendrik de Bourbon Vendome en Maria de 
Medici Toscane. De koningin zou in de huidige 
trouwzaal hebben geslapen en speciaal voor dit 
bezoek zou het stadsbestuur het wandtapijt heb
ben aangeschaft. 

Het wandtapijt was aanvankelijk gemaakt 
voor de kamer van de burgemeesters. Tijdens de 
restauratie van 1690 veranderde de indeling van 
de kamers en werd het wandtapijt op maat 
geknipt. In het begin waren de kleuren helder 
en fris, hetgeen blijkt uit een bewaard gebleven 
stukje tapijt dat niet van de zon en van sigaret
tenrook te lijden heeft gehad. Het wandtapijt 
heeft verschillende opknapbeurten of "restaura
ties" ondergaan, veelal gekoppeld aan restaura
ties van het stadhuis. Dit bijvoorbeeld was het 
geval in I 888. In I 903 werd een bedrag van 
f 1000,- besteed aan de " restauratie". Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog lag het tapijt opgesla
gen in een bankkluis. Het wandtapijt is tijdens 
de restauratie van 1947 tot 1952 geconserveerd 
door enkele dames die in dienst waren van de 
gemeente Gouda. Advies en toezicht waren in 
handen van het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Veertig jaar later was opnieuw een ingrijpende 
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Roerdomp. Trouwzaal van het stadhuis gerestaureerd met tule. gestikt op het oorspronkelijke weefsel. 
Foto: 1996. Wim Scholte11. 

opknapbeurt noodzakelijk. Met de conserve
ring van het wandtapijt werd begonnen in sep
tember 1986 en het laatste gedeelte, de zuid
wand, werd in juni 1994 teruggehangen. De 
conservering geschiedde onder leiding van 
mevrouw D.O.R. Lugtigheid door de Stichting 
tot herstel van antiek textiel te Haarlem. Aan 
het Goudse wandtapijt werd ongeveer 8000 
mensuren gewerkt en de kosten bedroegen dan 
ook zo'n /350.000,-. Het tapijt is derhalve ver
zekerd voor bijna een miljoen gulden. 

Zoals in ons deel van Europa gebruikelijk, 
werd gekozen voor conservering van het tapijt 
en niet voor restauratie. Bij een restauratie wor
den gedeelten van het tapijt, indien wenselijk, 
opnieuw ingeweven. Als je besluit een groot 
deel van een tapijt nieuw in te weven, kun je 
niet meer spreken van een, in dit geval, tapijt uit 
de zeventiende eeuw, maar van een tapijt gewe
ven in de twintigste eeuw naar een voorbeeld 
uit de zeventiende eeuw. En dat laatste kan niet 
de bedoeling zijn. Littekens, als deuren en wan
den die in het verleden zijn verplaatst, zijn dan 
ook zichtbaar gebleven. Zij geven veel informa
tie over de vroegere indeling van de huidige 
trouwzaal. Een leuk voorbeeld van conserve-

ring kunt u zien aan het gedeelte aan de zuid
wand, waar zich links van de deur naar de 
kamer van de burgemeester een roerdomp 
bevindt. Deze vogel was vóór de restauratie 
behoorlijk aangetast en omdat nieuw inweven 
niet wenselijk was, heeft mevrouw Lugtigheid 
over de vogel enkele lagen tule gestikt waarvan 
je op een afstand niets kunt zien; je moet goed 
langs het weefsel/stiksel kijken om de conser
vering op te merken. 

Van het verloop van de conservering zijn 
door mevrouw Lugtigheid dia's gemaakt, waar
van ik foto's heb laten maken. De foto's geven 
een leuk beeld van hoe het was en wat eraan is 
gedaan. Het resultaat moet uzelf komen bekij
ken. Van de foto 's is een kleine tentoonstelling 
gemaakt met informatie van met name de zuid
wand van het legwerk. 

Veel bezoekers van het stadhuis noemen het 
tapijt "gobelin". Dit is een onjuiste benaming 
omdat de naam gobelin verwijst naar de 
Manufacture des gobelins in Parijs, in 1662 
door Lodewijk XIV opgericht. De naam gobe
lin is een handelsmerk. Om vervalsing te voor
komen, kwam er in Frankrijk een wet uit die 
bepaalde dat alleen tapijten die gemaakt waren 
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in de Manufacture des gobelins, gobelinweefsel 
genoemd mochten worden. In Frankrijk hield 
men zich aan die wet, maar daarbuiten niet. 

De huidige benaming voor een wandtapijt als 
het Goudse is "legwerk". Deze benaming geeft 
een beknopte beschrijving van het weefsel, 
namelijk een inslag wordt plaatselijk in het 
werk gelegd. Ten behoeve van het Goudse leg
werk is voor de ketting/schering (steundraad) 
gebruik gemaakt van linnen en voor de inslag 
(weefdraad) van wol en zijde. Die laatste com
binatie is mogelijk een van de oorzaken van de 
slechte conditie van het legwerk omdat bij een 
combinatie van zijde en wol de zijde na verloop 
van enkele honderden jaren vergaat. De kwali
teit van een weefsel wordt bepaald door het aan
tal kettingdraden per centimeter. Een weefsel 
van goede kwaliteit heeft acht tot twaalf, door
snee-kwaliteit vijf tot acht en grove kwaliteit 
drie tot vij f kettingdraden per centimeter. Voor 
het Goudse legwerk zijn acht kettingdraden per 
centimeter gebruikt. De inslagdraden van leg
werken zijn meestal van wol of zijde, maar in 
kostbare weefsels wordt ook wel zilver en/of 
gouddraad gebruikt. 

In de trouwzaal vinden we verder twee kope
ren kroonluchters die speciaal voor de ruimte 
zijn gegoten. Zij zijn niet oud, maar wel gego
ten in een oude mal, namelijk die waarin de 
antieke luchters van een kerk in Alkmaar zou
den zijn gegoten. De luchters zijn op 11 augus
tus 1949 geschonken door de Goudse Ver
zekering Maatschappij NV. De kaarsen in de 
kroonluchters branden slechts een maal per jaar 
en wel op kaarsjesavond. De kronen worden de 
laatste jaren niet meer gepoetst, in de eerste 
plaats vinden meer mensen niet poetsen mooier 
en in de tweede plaats vraagt het poetsen van 
een kroon ongeveer 30 mensuren arbeid. Als de 
kronen zijn gepoetst, komt wel de functie van 
de bal onder de kroon goed tot zijn recht. Deze 
werkt als een groothoeklens die de hele kamer 
weerspiegelt. Het plafond van de trouwzaal 
stamt uit 169 5 en is een zogenaamd cassette
plafond. De 570 consoleblokje werden in die 
tijd verguld. Het plafond is afwisselend blank 
eikenkleurig, gemarmerd en geverfd geweest. 

De houten schoorsteen aan de westzijde van 
de kamer is tijdens de restauratie nieuw opge
trokken en gemarmerd. De verguld houten zon
neklok in Lodewijk XIV-stijl op de schoorsteen, 
is in januari 1951 geschonken door de ambte
naren van de secretarie. Het hakkeboord op de 
schoorsteen is afkomstig van de spiegel (achter
zijde) van een stadsjacht uit de zeventiende of 
achttiende eeuw. In dé schoorsteen ziet u een 
haardplaat voorstellende Christus' wonder bij 
het huwelijk te Kana. De plaat is een geschenk 
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van het burgemeesters-echtpaar James-van der 
Hoop. Aan de oostzijde van de trouwzaal is een 
marmeren schoorsteen geplaatst. Deze is aan- · 
gebracht tijdens de restauratie van 1695. De 
schoorsteen werd gemaakt door de Amster
damse beeldhouwer Jan Gijselingh de Jonge. 
Hij leverde tevens de marmeren dessus-de-por
tes (witjes) boven de deuren en is ook de maker 
van het baldakijn boven de hoofdingang. Op de 
schoorsteen is een fasces uitgehakt, een roeden
bundel met een bij l bijeengehouden door een 
rode riem, waarschijnlijk door de Romeinen 
overgenomen van de Etruriërs. De pijlenbundel 
stond voor gezag; de bijl was een teken dat 
degene die hem voerde, kon beslissen over 
dood en leven. De olijfbladen en vruchten staan 
voor de vrijheid. Er werd in het stadhuis 
immers rechtgesproken. Boven de haard is een 
schoorsteenstuk aangebracht, in 1743 geschil
derd door Jaques de Roore ( 1686-1747). U ziet 
daarin de stedemaagd en de riviergod (Gouwe 
of IJssel). Het schilderij is twintig jaar geleden 
schoongemaakt door Jan Schouten, de oud
direkteur van het Catharina Gasthuis. 

De beide deuren naar het schavot, na 1860 
bordes genoemd, danken we aan het bezoek in 
1897 van regentes Emma en prinses Wilhel
mina. Zij bezochten de stad en wilden de 
Goudse bevolking toespreken vanaf het bordes. 
Tot die tijd kon het bordes alleen vanaf de 
Markt worden beklommen en dat was toch wel 
iets te boud voor twee gasten van dit formaat. 
Men besloot een raampartij te laten vervallen 
en daarvoor in de plaats twee glazen deuren te 
plaatsen. De huidige deuren zijn tijdens de 
voorlaatste restauratie rond 1950 vernieuwd en 
bestaan uit vier scharnierende delen. De spij
kers op de deuren hebben niet alleen een deco
ratieve functie. In vroeger tijden trachtte men 
zich soms met een bijl of zwaard toegang te 
verschaffen tot gebouwen. Op de spijkers sloeg 
men bijl en zwaard snel bot. Door de deuren is 
dus nooit een veroordeelde naar buiten gevoerd. 
De ter dood veroordeelde werden via een trapje 
naar het schavot gebracht. Executies trekken 
veel belangstelling en zoals u mogelijk weet, 
werd een van de laatste executies uitgevoerd in 
Gouda. Het ging hier om de misdadiger P. 
Pijnacker uit Reeuwijk die werd beschuldigd 
van moedwillige doodslag op de eveneens uit 
die plaats afkomstige vrouw van C. Vergeer. 
Pijnacker werd onder grote publieke belangstel
ling opgehangen. Bij de drukkerij van de wedu
we J.B. Ulrich werd een vlugschrift uitgegeven 
over de ophanging: "Het treurlied van Pijnacker 
in de gevangenis als berouw hebbend zondaar". 
Indien u in de zomer de gelegenheid heeft om 
op de donderdag het schavot (bordes) te betre-
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Het balkgat in de muur boven het schavot. 
Foto: 1996, Wim Schoften. 

den en u kijkt boven de deur dan kunt u daar het 
paalgat nog zien. In Gouda werden ook andere 
methoden gebruikt om de doodstraf te voltrek
ken zoals het rad, de wurgpaal, onthoofding en 
het Spaanse paard. Het is verbazingwekkend 
hoe creatief mensen zijn als het gaat om het uit
denken van dit soort ondingen. Als u belang
stelling heeft voor de in Gouda gebruikte mar
telwerktuigen, dan kunt u deze bekijken in de 
martelkamer van het museum het Catharina 
Gasthuis aan de Oosthaven. 

De gebrandschilderde ruiten zijn van de hand 
van de Haagse glasschilder H.J.M. Basart, 
tevens direkteur van de Academie voor Beel
dende Kunst te Rotterdam. De ramen vertolken 
ieder een stukje tekst van het bekende bijbel
vers I Corinthe 13, de liefde bezingende, voor 
een trouwzaal zeer toepasselijk. Zes van de 
ruitjes zijn op 21 januari 1952 geschonken door 
de Provincie Zuid-Holland; de overige ruiten 
zijn een geschenk van het onderwijzend perso
neel en van de scholieren in de gemeente 
Gouda. De verstandhouding tussen burgemees
ter James en Basart was niet altijd optimaal blij
kens de briefwisseling uit die tijd. James had 
moeite met de meestal te late levering van de 

ruitjes en Basart ergerde zich op zijn beurt aan 
de trage betaling van de rekeningen door burge
meester James. De stoelen in de trouwzaal zien 
er vrijwel identiek uit, maar zijn niet allemaal 
even waardevol. De stoelen met de echte leren 
zitting stammen uit de achttiende eeuw en die 
met een kunstleren bekleding zijn nieuw 
gemaakt. De marmeren vloer is nieuw en ver
vangt een houten parketvloer waarvan u de res
tanten nog kunt vinden in de commissiekamer, 
de huidige bodekamer en de kamer van de 
marktmeester. 

Thans wordt de trouwzaal het meest gebruikt 
voor huwelijken en recepties. In de "goede" 
jaren worden hier ongeveer 600 huwelijken vol
trokken in de aanwezigheid van gemiddeld 
veertig personen. [ndien een aanstaand echtpaar 
geen getuigen meebrengt, wordt een bode 
gevraagd als getuige op te treden. Door mijn 
belangste lling voor de genealogie, kom ik 
regelmatig in het Streekarchief op de Groene
weg om daar bijvoorbeeld trouwaktes door te 
nemen. Tot mijn verrassing merkte ik dat vanaf 
1811, het eerste jaar van de persoonsregistratie 
in Gouda, de bode eveneens optrad als getuige 
bij huwelijken. Enkele namen van bodes die ik 
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in trouwakten veel tegenkom en waarvan ik een 
deel van de stamboom heb nagetrokken zijn: 
Reijnier Koppenol, geboren in 1778, bode-por
tier op de Potterspoort waar hij ook woonde; 
Johannes van Son, geboren in l 768, bode op 
het stadhuis; en Teunis Mol, geboren in 1767, 
bode op de Groeneweg. Ook klerken ter secre
tarie en ambtenaren van de burgerlijke stand ge
tuigen regelmatig bij huwelijken. Ongetwijfeld 
zal dat ook in voorgaande eeuwen plaats heb
ben gevonden. Een leuke traditie, die hopelijk 
nog lang doorgaat. 

Kamer van de burgemeester 
Via de achterdeur verlaten we de trouwzaal en 
komen in de kamer van de burgemeester. Links 
in het korte gangetje is het toilet en rechts staat 
de geluidsinstallatie voor de trouwzaal. Vroeger 
stond in deze kast een deel van de administratie 
van de burgemeester. In de kamer van de bur
gemeester gaat de eerste aandacht meestal uit 
naar de portrettengalerij van Goudse burge
meesters die, tot en met burgemeester Van 
Reenen, zijn getekend door burgemeester 
James. De burgemeesters Van Hofwegen, Van 
Dijke en Broekens zijn getekend door E.A. 
Fonteijn uit Pijnacker. Het tableau hing vroeger 
in de commissiekamer (voorheen de vier
schaar). Lang niet alle burgemeesters zijn hier 
te zien. Aanvankelijk waren er twee burgemees
ters, terwij I er vanaf 14 76 tot de Franse tijd per 
ambtsperiode vier burgemeesters waren. De 
eerste burgemeester die alleen aan het hoofd 
van het stadsbestuur stond, werd benoemd door 
Lodewijk Napoleon. Het betrof Alexander 
Hendrik Metelerkamp. 

Op de een van de portretten heeft burgemees
ter James zichzelf getekend in ambts-uniform. 
Aan de achterzijde van het zelfportret is een 
jeugdige afbeelding van burgemeester James te 
zien. James was de laatste burgemeester die 
zeer statig gebruik maakte van een uniform. 
Een bekende anekdote is dat de burgemeester 
bezoek had van koningin Wilhelmina en zoals 
bekend ging zij sober gekleed. Tijdens de rond
wandeling door de stad stonden daar, zoals 
gebruikelijk, ouders met kinderen langs de kant 
van de weg. Bij het passeren van de koningin en 
burgemeester James in zijn stralende uniform 
met sabel of degen, vroeg een van die lcinderen 
aan een ouder wie die mevrouw naast de koning 
was. 

Bovenaan de trap naar de raadzaal, richting 
keuken, hangen twee grote tableaux met daarop 
de familiewapens van alle burgemeesters vanaf 
1363 tot 1936 en alweer gemaakt door burge
meester James. 

Het meubilair in de kamer is gemaakt rond 
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1930, de stoeltjesklok aan de wand, waar trots 
het wapen van Gouda op prijkt, is uit de tweede 
helft van de achttiende eeuw. Het klokje loopt 
wel, maar het belletje slaat erg luidruchtig. Ik 
denk dan ook dat de meeste burgemeesters het 
klokje om die reden vaak stil hebben gezet. De 
Japanse vaas, een geschenk van J. van 
Kranenburg, in de hoek van de kamer, stond 
vroeger in de raadzaal (trouwzaal) in de schouw 
aan de westzijde. Een bezoeker van een recep
tie liep in een verhit gesprek achteruit en de 
vaas viel in stukken uiteen. De direkteur van het 
Catharina Gasthuis Jan Schouten heeft hem 
gelijmd. De vaas wordt nooit van zijn plaats 
gehaald en tijdens recepties wordt er een stoel 
voor geplaatst. 

De schoorsteen is van gemarmerd hout. 
Omdat de schoorsteen geen aansluiting heeft op 
het rookkanaal kan er niet worden gestookt. In 
het oog lopend is de door burgemeester James 
aangebrachte spreuk: "Age quod agis", die 
zoiets betekent als: "Watje doet, doe dat goed". 
Het gedeelte met die spreuk erop kent een leuk 
verhaal. De oud-stadsbeiaardier Jaap van der 
Ende is zijn werkzaam leven ooit begonnen als 
schrijnwerker en een van zijn eerste werkjes 
was het vervangen van beschadigde stukjes van 
de acanthusblaadjes aan de schouw in de kamer 
van de burgemeester. Toen burgemeester James 
een belangrijke gast in zijn kamer rondleidde en 
hem ook het een en ander vertelde over de 
werkzaamheden van Van der Ende, mengde 
deze zich,jong en enthousiast als hij was, in het 
gesprek en vroeg de burgemeester of hij wel 
wist hoeveel blaadjes er vervangen waren. 
James, die daarop geen antwoord kon geven, 
ergerde zich zo aan de brutaliteit van Van der 
Ende dat hij deze na afloop van het bezoek 
duchtig over diens handelwijze heeft onderhou
den. 

Links naast de schoorsteen hangt een teke
ning van Jacoba van Beieren; rechts een teke
ning van Frank van Borselen, de vierde en laat
ste echtgenoot van Jacoba van Beieren. Jacoba 
bewoonde het kasteel van der Goude dat stond 
op de plaats van de molen het Slot, aan het eind . 
van de Spieringstraat. Voorafgaand aan Frank 
van Borselen had Jacoba nog drie echtgenoten: 
Jan van Touraine, de Franse kroonprins; Jan IV 
van Brabant; en Humphrey van Gloucester, 
broer van de Engelse koning Hendrik V. Jacoba 
overleed op 37-jarige leeftijd. Tussen de ramen 
hangt een prent van Van Beverningh en een 
prent van De Houtman, beiden afkomstig uit 
Gouda. Naast de deur naar de trouwzaal ziet u 
twee geweven kussens. Elke burgemeester had 
in het verleden een kussen met daarop zijn 
naam ingeweven. Deze Goudse kussens worden 
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regelmatig op veilingen aangeboden. Het schil
derij boven de haard, de slag op de Drunense 
heide bij Vught, rond 1620 geschilderd door 
Johannes Lingelbach, is tot mijn spijt naar het 
museum teruggegaan waaraan het eind vorige 
eeuw door de Goudse predikant Scheltema was 
geschonken. In ruil voor het schilderij van 
Lingelbach krijgt de kamer nu een schilderij 
met dorpsgezicht, waarop ondermeer mensen te 
zien zijn die aan een processie deelnemen. 
Achter de deur weggestopt vindt u een portret 
van stadhouder Willem III, geschilderd door 
Caspar Netscher en geschonken door het echt
paar James-van de Hoop. Tot slot de vloer. Deze 
is gemaakt van eikenhout. Regelmatig moet de 
vloer worden schoongemaakt (gestript) met ter
pentine waarna deze handmatig in de bijenwas 
wordt gezet; een zwaar maar zeer dankbaar 
werkje. 

Boven plein 
Via de kamer van de burgemeester komen we 
op het bovenplein. Tot de restauratie van 1952 
was de vloer hier bedekt met plavuizen en de 
houten deuren en kozijnen waren bruin geverfd. 
Tussen de ramen treffen we weer twee oude 
kussens van burgemeesters aan, die werden 
gekocht op een antiekveiling. · 

De zes gebrandschilderde glaspanelen zijn 
weer gemaakt door Basart. In de paneeltjes 
worden mensen herdacht die iets met Gouda te 
maken hebben gehad. We zien Erasmus, opge
voed en/of geboren in Gouda, Herberts een 
voorman van de Hervorming, de glasschilders 
de gebroeders Crabeth, de stadsbeeldhouwer 
Gregorius Cool (de maker van het bordes), de 
drukker Gheraert Leeu en de geschiedschrijver 
[gnatius Walvis, de man die ons zo veel over 
Gouda liet weten. 

Aan de andere zijde van het plein hangt een 
modern wandtapijt, ontworpen door Jaap Bou
huys en geweven bij de Knipscheer. Uitgebeeld 
is de stedemaagd met in haar mantel symbo
lisch alle beroepen of takken van dienst binnen 
het bedrijf. 

Boven de deuren ziet u vier "witjes" ofwel 
dessus-de-portes, circa 1695 vervaardigd door 
de Amsterdamse beeldhouwer Jan Gijselingh 
de Jonge. 

De wortelnoten kast van de staande klok met 
platte buik, is omstreeks 1740 gemaakt van 
wortelnotenhout. Het uurwerk echter is van 
later datum (rond 1900) en hoort dus niet bij de 
kast. Verder vindt u nog een uittrekbare bal
poottafel ingelegd met ebbenhout. De tafel 
stamt uit de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. Het groene bankje tegen de muur van de 
burgemeesterskamer is Louis XIV en stamt uit 

de achttiende eeuw. De klok en het bankje zijn 
de meest gefotografee1~de objecten in het stad
huis; elk bruidspaar maakt wel een stop voor 
een van beide. De voormalige deur naar de 
trouwzaal, later werkkast voor de huishoudelij
ke dienst, is ingericht als cadeau-kast. De 
eikenhouten deur bleef om de kast tijdens 
huwelijken te kunnen afsluiten en om de kamer, 
indien gewenst, zijn oorspronkelijke aanzien te 
kunnen geven. 

Trap naar de eerste verdieping 
Van het bovenplein lopen we langs de oude 
bodekamer langs de zandstenen trap naar de 
eerste verdieping. Langs de trap treffen we twee 
vaandels die stammen uit de strijd tegen de 
Zuidelijke Nederlanden, nu België geheten. De 
vaandels zijn, omdat zij in zeer slechte staat 
verkeren, in 1995 ter restauratie aangeboden 
aan de Stichting werkplaats tot herstel van 
antiek textiel in Haarlem. Een eerdere restaura
tie van de vaandels rond de eeuwwisseling had 
de doeken meer kwaad dan goed gedaan. De 
tegeltableaux in de lijstjes aan de muur en langs 
de plinten zijn afkomstig uit de schouwen van 
het stadhuis. Door de tegels op deze manier te 
verwerken, is de handelswaarde drastisch 
gedaald. 

De zandstenen trap naar de eerste verdieping 
is tijdens de restauratie van 194 7 tot 1952 niet 
veranderd. Wel werd een nieuwe leuning aange
bracht, ontworpen en gemaakt door de 
Rotterdammer K. Gellings. De leuning is voor
zien van de doornen en sterren uit het stadswa
pen van Gouda. Als u omhoog kijkt, ziet u nog 
de oorspronkelijke binten en karbelen uit 1448 
met de grote houten pennen die alles op zijn 
plaats houden. Op elke bint is een telmerk in 
Romeinse cijfers aangebracht. De bintconstruc
tie werd op de Markt gereed gemaakt. Toen alle 
binten gereed waren, werd de kap in elkaar 
gezet. Aan de hand van de telmerken konden de 
timmerlieden zien welke laag zij bij de hand 
hadden. Elke laag heeft dus van de grond tot het 
dak hetzelfde telmerk. De telmerken in het 
stadhuis lopen van zuid naar noord, beginnend 
met I en eindigend met XIII. De gebrandschil
derde ruitjes, geschonken door de omliggende 
gemeenten van Gouda, zijn weer van de hand 
van Basart. 

Sterzaal 
Via de trap gaan we rechtsaf, waarna wij in de 
sterzaal komen. Deze ruimte heeft een rijke his
torie. Aanvankelijk was het na de bouw van het 
stadhuis de conciërge- of bodewoning. Na de 
verbouwing van 1693 tot 1695 verhuisde de 
bode naar een vertrek boven het voorhuis. Als 
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gevolg van ruimtegebrek moest de bode in 1920 
een deel van zijn 'huis' afstaan en wel het 
gedeelte direct om de hoek van de deur, aan de 
westzijde van het stadhuis. Deze ruimte werd 
ingericht als secretariskamer. Het gevolg hier
van was dat de bode niet meer 'binnendoor' in 
zijn huis komen, maar langs een trapje via de 
hoofdingang. In 1927 werd nog een deel van de 
woning voor andere doeleinden bestemd. Dit 
betrof de twee slaapkamertjes aan de oostzijde 
die werden ingericht als typekamer. Na een 
kleine verbouwing in 1940 werd in de zuidoost
hoek van het huis van de bode nog een gedeel
te bestemd tot kantoorruimte. De afdelingen 
personeelszaken, onderwijs en pensioenen kre
gen daar een plek. Deze ruimte was in vroeger 
tijden ooit gijzelkamer en in 1896 was er nog 
een privaat (toilet) . Na de laatste verbouwing 
was het met de huisvesting van de bode gedaan 
en moest hij verhuizen. Bijna vijf eeuwen heeft 
een bode in het stadhuis gewoond. De laatste 
bode die het stadhuis bewoonde, heette Jacobus 
Verkaaik; hij begon als assistent van bode 
Ja_cobus Smits. Tot mijn spijt heb ik nooit de 
kans gehad met hem te praten. In het jaar dat ik 
op het stadhuis kwam werken, overleed hij. 

Timmermans - te/merken in de ~pantst11kke11. 
Foto: 1996, Wim Schoften. 
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Jammer want hij zou veel over het gebouw heb
ben kunnen vertellen. In zijn algemeenheid 
denk ik dat te weinig gebruik is gemaakt van de · 
kennis waarover mensen als de hoofdbodes 
Henk Nuvelstijn en Willem Verkaik en bijvoor
beeld de oud-secretaresse van de burgemeester 
(al bij James) beschikten. Het enige wat nu nog 
aan de bodewoning herinnert, is het gangetje 
centraal in de zaal en het keukentje in de zuid
westhoek naast de secretariskamer. Een trap 
tussen de keuken en de voorkamer leidde naar 
de zolder van de bode, de huidige raadzaal. In 
het portaal van de zolder was een bedstede 
gebouwd. Architect Van der Steur sloopte in 
1947 alle muren uit de ruimte en maakte er een 
grote zaal van. De moerbalken, kinderbintjes, 
karbelen met sluitstukken, werden naar gotisch 
voorbeeld vernieuwd. In de sterzaal , bij de wat 
oudere ambtenaren beter bekend als algemene 
zaken, zijn verschillende afdelingen werkzaam 
geweest: onde1wijs, algemene zaken, interne 
zaken, personeelszaken met als laatste afdeling 
bouw- en woningtoezicht. 

De ruimte naast de sterzaal waar de huidige 
toiletten zijn ingebouwd, werd in 1694 door 
architect Schut verbouwd tot thesauricrskamer 
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Kastenwand in de 11oor111alige bodeka111e1: 
Foto: 1996. Wim Schoften. 
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(financiën). Aan de wand liet hij eiken kasten 
maken die door architect Van der Steur in 1950 
werden verplaatst naar de oude bodekamer van 
Henk Nuvelstijn, de hoofdbode-kamerbewaar
der tot 1990. In 1903 werd de thesaurierskamer 
bestemd tot leeskamer voor de raadsleden. 
Later had de gemeenteredacteur, tevens secreta
ris van diverse gemeentelijke commissies, er 
zijn kamer. Ook de secretaresse van de burge
meester heeft deze kamer nog als kantoor 
gebruikt. 

Trap naar de raadzaal 
Vervolgens nemen we de laatste vaste trap naar 
de raadzaal. Het zwart marmeren trapje ver
vangt de houten ladder naar de zolder in het 
woonhuis van de bode. Op de trap lopen we 
langs een wimpel uit 1813, die ook moet wor
den gerestaureerd. De twee hellebaarden uit de 
zestiende eeuw zijn, met een zwaard uit die
zelfde tijd, geschonken door de Centrale vereni
ging voor de markt-, straat- en rivierhandel. 
Helaas is het zwaard boven de ingang van de 
raadzaal een jaar of twintig geleden gestolen; 
alleen de houder bleef over. De gebrandschil
derde ruitjes aan de oostzijde zijn geschonken 

De gemoderniseerde raadzaal op de zolderverdieping. 
Foto: 1996, Wim Schoften. 
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door de gemeente Venlo ter herinnering aan de 
hulp van Gouda na de bevrijding. De hele ver
dieping waar u nu bent aangekomen, is nieuw 
ingedeeld. Vroeger was dit een rommelzolder. 

Aan het "plein" vindt u drie toiletten. De 
kamer aan de noordzijde is nu een vergaderka
mer, de nieuwekamer. Vroeger was in deze 
kamer het archief van interne zaken. Tegenover 
de zwart marmeren trap is nu de leeskamer van 
de leden van de gemeenteraad. Deze kamer 
bestond na de restauratie in 1952 uit twee ver
trekken: een keuken van waaruit koffie kon 
worden geserveerd en een spreekkamertje. In 
dit spreekkamertje staat nu de geluidsinstallatie 
van de raadzaal. In de leeskamer is ook de toe
gang tot de zolder van het stadhuis en via de 
zolder komt u in de klokkentoren. Indien u daar 
eens een kijkje wilt nemen, kan dat, maar wel 
op afspraak. U moet er dan voor zorgen dat u 
niet uw beste kleren aantrekt. Om de toren te 
bereiken, moet u echt kruip door sluip door en 
het is zeker niet geheel stofvrij. 

Raadzaal 
Tegenover de nieuwekamer is een van de mooi
ste zalen in het gebouw: de raadzaal. Deze 
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ruimte is pas na 1952 als zodanig in gebruik 
genomen. Voor die tijd deed de huidige trouw
zaal dienst als raadzaal. Met het groter worden 
van de gemeente groeide ook het aantal raads
leden en wethouders zodat naar een ander ver
trek moest worden omgezien. Als u vanuit de 
deur van de raadzaal naar binnen kijkt, ziet u 
een voorname grote en hoge ruimte. Hoog was 
de kamer tot 1950 niet. Onder de binten die nu 
zo mooi in het oog lopen, bevond zich een zol
der en bovenop de binten lag nog een vloer. De 
binten die u ziet, dateren uit 1448. Als u onder 
de schuine kap gaat staan met uw rug naar het 
zuiden, dan ziet u op de binten de telmerken 
waarover ik eerder sprak. Een goed waarnemer 
zal zien dat in sommige binten plastic dopjes 
zijn geboord. Deze dopjes zijn ventielen waar
door gas naar binnen kan worden gespoten. 
Enkele jaren geleden werd in een vroeg stadium 
de bonte knaagkever ( een plaag voor monu
menten) ontdekt. Deze insekten nestelen zich 
meestal op de kruisverbindingen. Na een zorg
vuldige behandeling zijn de kevers niet meer 
gesignaleerd. 

De meubels die nu in de raadzaal staan, zijn 
nieuw en ontworpen door de oud gemeente
architect Jaap Bitter. De oude eikenhouten 
meubels zijn gemaakt door de leerlingen van de 
voormalige ambachtsschool aan de Graaf 
Florisweg naar een ontwerp van architect Van 
der Steur. 

De vier dakkapelletjes zijn rond 1951 op het 
dak geplaatst, mogelijk om de raadzaal meer 
licht en lucht te geven. Kijkt u omhoog dan ziet 
u de familiewapens van de landsheren en die 
van de heren van Gouda. Deze schilden zijn 
gemaakt door burgemeester James. Boven de 
deuropening bevindt zich een recent kunstvoor
werp van onze vorstin koningin Beatrix. De 
gebrandschilderde ruitjes zijn weer van de hand 
van Basart; het zijn de wapens van Gouda en 
van de provincie Zuid-Holland die ze ook 
schonk. Via deze ramen heeft u een mooi zicht 
op de Sint-Jan en met kaarsjesavond op de 
fraaie kerstboom en de mensenmassa. De ver
gulde spreuk op de muur boven de voormalige 
publieke tribune: "Salus publica suprema lex" 
betekent: "Het algemeen belang is de hoogste 
wet". Het oude Perzische kleed, in 1952 
gekocht op een verkoping en dat voorheen op 
de vloer lag, is in 1995 gerestaureerd bij de 
Stichting werkplaats tot herstel van antiek tex
tiel in Haarlem. Voor het kleed is in de raadzaal 
nieuwe stijl, spijtig, geen ruimte meer. Het is te 
groot. 

In de raadzaal is sinds 1994 een vluchttrap 
aangebracht die uitkomt in de kamer van de 
marktmeester, voorheen de leeskamer van de 

leden van de gemeenteraad. Het is geen fraai 
gezicht, maar deze trap is door de brandweer als 
voorwaarde gesteld om in de zaal te kunnen 
blijven vergaderen. Bovenaan de vluchttrap 
hangt een mooie koperen bel, waarover het een 
en ander valt te vertellen. De eerste bel werd 
geschonken door het zeekadettenkorps in ver
band met het 25-jarig jubileum. Op zeker 
moment werd de bel vermist en bleek deze te 
zijn gestolen. Bij zijn afscheid schonk burge
meester K.F. Broekens de raadzaal een nieuwe 
bel en hij liet daar een koperen plaatje onder 
maken met daarop de volgende tekst: "Nadat 
bovengenoemde bel was ontvreemd, is tgv van 
zijn afscheid deze nieuwe bel aangeboden door 
drs. K.F. Broekens. Burgemeester van Gouda 
van O 1.03.1981 tot O l. l l .1989". De huidige bel 
is een bel voor een zeeschip. Je kunt op de bel 
vijf ringen onderscheiden, die staan voor de vijf 
wereldzeeën. De bel in de raadzaal werd in het 
verleden, tot 1991, gebruikt om na schorsing 
van de vergadering aan te geven dat het overleg 
werd hervat. Nu is in de geluidsinstallatie een 
ding-dong gemonteerd. Ik geeft echter de voor
keur aan de bel. 

Enkele jaren geleden ontdekte men dat op de 
zolder van het stadhuis grote hoeveelheden 
asbest waren verwerkt. Na een inspectie werd 
onmiddellijk besloten deze uiterst giftige stofte 
verwijderen. Omdat dit een omvangrijk karwei 
was, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om waar nodig het gebouw aan de binnenkant 
te renoveren. De brandmeldinstallatie werd 

, geoptimaliseerd, het asbest verwijderd, de ver
wanning vernieuwd en een vluchttrap voor de 
raadzaal ingebouwd. Ook kreeg de raadzaal een 
nieuwe vloer, een nieuwe geluidsinstallatie en 
andere meubels. In totaal werd 37.000 kg asbest 
uit het gebouw verwijderd. 

Klokkentoren 
Al eerder vertelde ik dat u via de leeskamer van 
de raad naar de klokkentoren kunt. U heeft daar 
een fraai uitzicht op ons mooie centrum, al is 
het op die plek eerst even moeilijk om je te 
oriënteren. Zoals u wellicht weet hangt in de 
klokkentoren de klok Gabriël, een luidklok. Hij 
is in 1509 door Pieter Waghevens uit Mechelen 
gegoten en bevindt zich sinds 1693 in het 
Goudse stadhuis. Voor Gabriël heeft een andere 
klok in de toren gehangen die na de brand in de 
Sint-Janskerk van 1552 het werk van de toren
klokken moest overnemen. In dat zelfde jaar 
1552 wordt ook een zonneklok aan het stadhuis 
aangebracht om het gemis van het uurwerk van 
de Sint-Jan te compenseren. De huidige zonne
wijzer aan de zuidoosthoek van het gebouw 
stamt uit 1613. Gabriël werd in 1944 door de 
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Duitsers uit de toren getakeld met de bedoeling 
hem om te smelten tot oorlogstuig. De schipper 
die de klokken naar Hamburg in Duitsland 
moest brengen, waagde zijn leven door de boot 
op het IJsselmeer tot zinken te brengen. Hij 
registreerde de exacte plaats zodat de klokken 
na de oorlog gemakkelijk konden worden terug
gevonden. In Gabriël is een zegenwens gegra
veerd die luidt als volgt: 

Gabriël es mijne name 
Myn ghe/uyt sij Gode bequame (welgevallig) 
Al soeverre als men mij hore sal 
Wil God beware overal 

Boven Gabriël is nog een etage in de toren, de 
omloop waarop de pinakels staan die enkele 
jaren geleden in verband met bouwvalligheid 
moesten worden verwijderd. Ook de klokken
stoel van Gabriël bleek in zeer slechte staat te 
verkeren, zodat het noodzakelijk was om de 
klok tijdelijk uit de stoel te verwijderen. 
Inmiddels is door timmerman Jan Matthijs een 
nieuwe klokkenstoel gemaakt en bestaat nu 
weer de mogelijkheid om Gabriël te luiden. 

De zolder van het stadhuis is verder geheel 
gevuld met een uiterst modern verwarmings
systeem. Via het klokkentorentje werpen we 
even een blik op het dak met de leien en prach
tige koperen goten. Tijdens de laatste restaura
tie zijn alle leien aan de oostzijde vernieuwd. 
De oude leien zijn voorzien van een afbeelding 
van het stadhuis en worden te koop aangeboden 
voor een bedrag van J 7 ,50, een investering die 
zeer de moeite waard is. Aan toeristen die ik 
rondleid, vraag ik meestal of zij het aantal leien 
dat het dak waterdicht houdt willen raden. De 
meeste bezoekers zijn verbaasd als zij horen dat 
33.000 leien het dak bedekken. Voor 1995 lag 
tussen de leien en het dak een laag afdekrnate
riaal die bij de laatste restauratie is weggehaald. 
Nu liggen de leien "koud" op het dak zodat de 
zolder zijn vocht kwijt kan en de binten niet 
kunnen vermolmen. 

Dienstruimten 
Komend vanaf de zolder lopen we de trap af en 
voor de wapentableaux van burgemeesters gaan 
wij nog even naar rechts en nemen een kijkje in 
de dienstruimten. Hier vindt u links de kamer 
van de gemeente-secretaris; de laatste secretaris 
die hier zetelde was Van der Brink. Voor de res
tauratie van 1947 was dit de commissiekamer. 
De volgende ruimte is de keuken van Marjo 
Lafeber, waar vroeger-de cheffin van de type
kamer zat. Daarnaast is nu een opslagruimte 
van de huishoudelijke dienst. Boven de deur 
van deze kamer leest u: "Loco-secretaris". De 
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laatste loco-secretaris die hier werkte, was Van 
der Schoot. Voor de loco-secretaris zat in dit 
kamertje een wethouder. C. de Vries, chef kabi
net van de burgemeester, was de laatste ambte
naar die het kamertje als kantoor gebruikte. 

Vóór 194 7 maakte dit vertrek deel uit van een 
grote kamer aan de noordzijde waar aan de 
westkant de afdeling financiën gevestigd was 
en aan de oostzijde de afdeling algemene en 
sociale zaken. Nu is er over de hele breedte van 
de noordzijde een vergaderkamer, de waagzaal. 
Vanaf 1693 was in deze ruimte de secretarie 
gevestigd. Het kruisvenster in de oostmuur 
bestond toen niet; hier bevond zich een fraaie 
schouw, die in 1950 is verplaatst naar de secre
tariskamer, nu de kamer van het hoofd ven de 
schoonmaakdienst en het hoofd van de huis
houdelijke- en bodedienst. In de ruimte tegen 
de oostzijde van het gebouw werd in 1920 een 
dubbele glazen wand geplaatst, waardoor een 
kantoorruimte ontstond. Deze kamer kreeg al 
snel de naam van de glazen kast. De controleur 
van de gemeentefinanciën heeft hier ondermeer 
zijn werkzaamheden verricht. Later is de ruim
te typekamer geworden. De huidige functie is 
alweer vergaderkamer: de Sint-Janskamer. 

Nu lopen wij verder naar beneden, naar de 
begane grond, en komen dan langs de oude 
bodekamer met de mooie eikenhouten kast
wand. Hoofdbode-kamerbewaarder Henk Nu
velstijn was de laatste bode die hier zijn kan
toortje had. Hij ontving de gasten van de burge
meester, diende ze aan, gaf ze koffie, verzorgde 
de huwelijken, de post en de kranten voor het 
archief. Rondleidingen verzorgde hij probleem
loos in drie talen. Door zijn werk in het middel
punt van de stad en zijn belangstelling voor 
Gouda, wist hij veel over Gouda te vertellen en 
kende hij vrijwel iedereen. Volgens Nuvelstijn 
moest je minstens zes generaties in Gouda 
wonen om je Gouwenaar te kunnen noemen, en 
ik sluit me daarbij aan. 

Tussen de trap en de bodekamer is een 
wapentje van Gouda boven de deur naar het 
bovenplein geplaatst. Dit wapentje heeft vroe
ger boven de deur van de kamer van de officier 
van de wacht gezeten, de huidige bodekamer. 

Benedenplein 
Als wij het kleine trapje bij de "oude" bodeka
mer aflopen staan wij op het benedenplein. Aan 
de oostzijde bevindt zich de commissiekamer, 
een van de meest gebruikte vergaderkamers van 
het stadhuis. Je hoeft dan niet "helemaal" naar 
boven te klimmen. In het verleden werd in deze 
kamer door de vierschaar recht gesproken. 
Boven de deur bevinden zich aan de binnenzij
de emblemen van een snelle, krachtige recht-
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spraak. Architect Schut maakte rond 1690 van 
deze grote vierkante ruimte een voorname 
entree waarbij de wanden werden bekleed met 
natuurstenen pilasters. Tegen de binnenzijde 
van de voorgevel plaatste hij een smalle en een 
brede natuurstenen boog. De grote boog tegen 
de trap sloot hij met twee schijndeuren. Een van 
die deuren bood toegang tot het lager gelegen 
"cachot" ( onder de trappen van het bordes?). 

In het hart van het plafond van het plein zat 
een rechthoekige cassette (inkassing) versierd 
met consoles en gouden biezen. Een schouw 
tussen een van de drie ramen aan de westzijde, 
nu de toiletten, verzorgde de verwarming voor 
de schutterswacht. Tussen de "vierschaar" en de 
rest van het benedenplein stond een geelkope
ren hek met tralies in de vorn1 van takken die 
uitliepen in grote koperen zonnebloemen. Het 
gietwerk voor de tralies werd gemaakt door de 
Amsterdamse beeldhouwer Jan Gijselingh de 
Jonge, mogelijk naar een voorbeeld van de 
bronzen hekken van de vierschaar van het 
Paleis op de Dam in Amsterdam. De hekken lij
ken ook op de hekken van de van Beverningh
kapel van de Sint-Jan in Gouda. 

In 1840 kregen de commissaris van politie en 
enkele agenten aan de westzijde een onderko
men. Na het betrekken van het pand Markt 72 
als politiebureau in 1900, J...-wam militaire zaken 
in dit vertrek dat thans dienst doet als de kamer 
van de marktmeester, terwijl de ruimte waar 
zich nu de toiletten bevinden, wethouderskamer 
werd. Na de restauratie van 1947 kwam het 
kabinet in de vroegere officierskamer en de 
huidige kamer van de marktmeester werd wet
houderskamer. 

In onze tijd staat in de commissiekamer een 
prachtige eikenhouten tafel met stoelen uit de 
trouwzaal. Tegen de zuidwand, waar vroeger 
een plattegrond van Gouda hing, staat nu een 
cadeaukast voor geschenken van voornamelijk 
partnersteden van Gouda. De stadsplattegrond 
verhuisde naar de nieuwekamer. Tegen de 
noordwand staat een ballenkast. De moderne 
Venetiaanse kroonluchter zorgt voor de verlich
ting. De acht gebrandschilderde ruitjes zijn dit 
keer gemaakt door Louis Smeets; zij verhalen 
over de historie van Gouda. Jammer dat bezoe
kers van de Markt het nodig vinden om ze stuk 
te gooien. Een gepaste voorziening moet uit
komst bieden tegen dit soort baldadigheid. 

In 1880 zetelde in het officierskamertje de 
gemeente-ontvanger en in de vierschaar had hij 
zijn kantoor. De gemeente-ontvanger verhuisde 
in 1900 met de politie naar het pand Markt 72 
en betrok daar de bovenverdieping. Later ver
richtte hij zijn werkzaamheden aan de Lage 
Gouwe. Tegen het officierskamertje hangt aan 

de buitenzijde (oostkant) het kaakje. U kent 
ongetwijfeld de uitdrukking: "Aan de kaak stel
len". Mannen en vrou~en die zich in de ogen 
van het stadsbestuur, niet konden gedragen, 
werden op de kaak te kijk gezet. Meestal ging 
het om scheldpartijen. In 1489 werden vrouwen 
die hun mannen of zonen, die in de omgeving 
van Gouda gelegerd waren, voedsel brachten 
drie volle dagen te kijk gezet. In die tijd de vijf
tiende eeuw kregen vrouwen soms ook nog een 
loodzware draagsteen om de hals gehangen. 
Deze draagsteen is nog te zien in de martelka
mer van het Catharina Gasthuis. 

Stelen uit de tuinen in de omgeving van 
Gouda werd met de kaak bestraft evenals het 
bedelen in de stad door vrouwen van buiten. En 
wat mij toch wel aanspreekt, is dat in 1516 toen 
het spelen en "boeverijen" op het stadhuis uit de 
hand liep, de boefjes op de kaak werden ten
toongesteld. In 1532 werd de Goudse bont
maakster Rijke van Hamburg drie marktdagen 
(donderdag) te kijk gezet omdat zij zich ketters 
zou hebben geuit. De toegang naar de kaak 
bestaat nog steeds en wel via de huidige bode
kamer. Misschien dat in geval van vernielingen 
aan het stadhuis een oude traditie in ere kan 
worden hersteld. 

Toegangsdeur/je naar de kaak in de huidige bodekame,: 
Foto: 1996, Wim Sc/10/ten. 
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Bo11e11: Burgemeester James boven de lwidige.fietsenke/der 

Onder: Archilect 1-im der Steur bo11e11 ingang van het huidige ketelhuis. 
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Fo10: 1996, Wim Scho/1e11. 

Foto: 1996, Wim Schoften. 
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Burger hal 
Via het benedenplein gaan we het smalle trapje 
af naar de fraaie burgerhal. Dit trapje is nieuw. 
In het verleden was de burgerhal niet binnen
door bereikbaar; je moest via de Markt door een 
deur naast de huidige stookkelder naar binnen 
of via de achterzijde. De deuren aan de achter
zijde van de burgerhal zijn daar op verzoek van 
de vleeshouwers in 1526 aangebracht. 
Daarvoor waren ingangen in de zijgevels van 
het stadhuis. Pas in 1937 werd in de bodekamer 
een trapje naar de burgerhal gemaakt, omdat 
daar toen het archief werd ondergebracht. De 
papierwinkel verhuisde in 1947 naar de 
Gasthuiskapel op de Oosthaven, nu een exposi
tieruimte. Voorheen was in de burgerhal de 
vleeshal gevestigd. Deze was van 's ochtends 
van vijf tot elf uur en 's middags van twee tot 
vier uur geopend voor de verkoop van rund
vlees en schapenvlees. Varkensvlees werd ver
kocht in de burgerhal; het was "onrein". Ook de 
inwendige organen werden niet in de vleeshal 
verkocht. Het varkensvlees werd verkocht aan 
het begin van de Kleiweg, tegen de Sint
Anthoniekapel, waarvoor staangeld aan de 
kapel werd betaald, en in de Sint-Anthonie
straat. Later verkocht men varkensvlees en 
orgaanvlees onder de luifel van het stadhuis 
(aan de westzijde). In 1853 werd de vleeshal in 
gebruik genomen als boterhal waarin op markt
dagen door boerinnen uit de omgeving, in 
blauw geverfde rechthoekige bakken, kaas en 
boter te koop werd aangeboden. Rond 1868 
werd de boterhal vergroot door ook de ruimte 
onder het schavot er bij te trekken. Na de markt 
werden hier de marktkramen opgeslagen. Het 
noordwestelijke deel onder het schavot werd 
gebruikt als ruimte voor een grote trafo, die nu 
onder het bordes aan de zuidzijde van het stad
huis is geplaatst. Tijdens de restauratie 194 7 
werd de ruimte grondig gerestaureerd. De sme
rige verflagen werden van pilaren, muren en 
gewelven verwijderd. In de acht traveeën van de 
binnenmuren werden gotische bakstenen orna
menten aangebracht met daarin venstertjes, 
voorzien van gebrandschilderd glas. Boven in 
de bakstenen traveeën zijn reliëfs aangebracht, 
die oude beroepen uitbeelden. Zij zijn gemaakt 
door de uit Veere afkomstige Philip ten 
Klooster die ook de beelden in de voorgevel van 
het stadhuis maakte. Na de restauratie werd de 
burgerhal door de gemeente Gouda gebruikt 
voor recepties en ontvangsten. De laatste jaren 
is in de burgerhal verhuurd aan Inge Dijkstra 
die er een partycentrum heeft gevestigd. 

Stookruimte 
Als wij de burgerhal verlaten, moet u nog even 

een kijkje nemen in de stookruimte van het 
stadhuis. Deze ruimte pw.as in het verleden de 
kruitkamer. In 1552 brandde de Sint-Jan geheel 
uit. De brand zag er kennelijk zo angstaanja
gend uit dat werd besloten om het buskruit uit 
de kruitkamer van het stadhuis weg te halen en 
tijdelijk op te slaan in een van de vestingpoor
ten. Zouden wij via de stookruimte naar buiten 
gaan, hetgeen mogelijk is, dan is links van de 
uitgang de deur naar de huidige fietsenkelder, 
die in het verleden diende als opslagruimte voor 
het wapentuig voor de stadsverdediging. De 
ingang · tot de kelder was vroeger onder het 
schavot te vinden. Ook de resten van deze deur 
zijn tijdens de laatste restauratie weggewerkt. 

Bordes 
Nu gaan wij dan toch maar via de trap terug 
naar boven om het gebouw door de hoofdin
gang te verlaten. Voordat u het stadhuis verlaat, 
wil ik u nog iets vertellen over de huidige func
tie van het gebouw. In onze tijd wordt het stad
huis gebruikt als vergadercentrum; er zijn 
zeven grote en kleine vergaderkamers in 
gebruik waar per jaar ongeveer 1300 vergade
ringen worden gehouden. De lunchverzorging 
voor bijvoorbeeld vergaderingen en cursussen 
wordt, indien het voor ambtenaren is, in eigen 
beheer verzorgd. Verder zijn er ongeveer hon
derd grote en kleine receptie per jaar, vijf- tot 
zeshonderd huwelijken en voorts worden per 
jaar circa 25.000 toeristen ontvangen. We 
komen dan op het bordes. Kijkt u nog even 

· . boven de deur naar de spreuk: "Audite et alte
ram parte", wat betekent: "Hoor en wederhoor", 
of: "Luister ook naar de tegenpartij". Er werd 
immers recht gesproken in het gebouw. Nu kunt 
u links of rechts de trap af naar het straatniveau. 

Misschien mag ik u nog een advies geven. Ik 
vertelde u al dat in het gebouw recht werd 
gesproken. Als u door de rechters niet schuldig 
werd bevonden, kon u via de rechterzij de ( de 
westkant) het bordes verlaten. Werd u echter 
schuldig bevonden, dan moest u via de linker
zijde ( oostkant) het bordes verlaten. Bijge
lovige mensen kiezen daarom altijd de westkant 
bij het verlaten van het bordes en trouwlustigen 
vragen wij altijd om via de westzijde het stad
huis te betreden en het ook weer langs dezelfde 
kant te verlaten. Sommige bruidsparen gaan 
ondanks de waarschuwing toch aan de "ver
keerde" kant naar beneden; hopelijk voelen zij 
zich niet tot elkaar veroordeeld. 

Tot slot een laatste opmerking. Toen ik circa 
22 jaar geleden voor het eerst voor mijn werk 
het stadhuis kwam, was slechts één traptrede 
van het bordes beschadigd. Je kunt nu geen 
onbeschadigde trede of ornament vinden. 
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De Walvis boven hel voormalige openbare toi/e/. 
Foto: 1996, Wim Schoften. 

Graag wil ik dan ook de wens uitspreken om 
rond het fraai gerestaureerde stadhuis een even 
fraai smeedijzeren hek te plaatsen. Een en 
ander om te voorkomen dat het gebouw en met 
name het waardevolle bordes door ongewenste 
bezoekers verder wordt vernield. 

J 
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