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30e jaargang no. 3 september 1994 

Van raadkamers tot nieuw stadhuis 
Geschiedenis van de gemeentehuizen in Woerden 

door L.C1.M. Peters en W.R.C. Alkemade 

WOERDENSE STADHUIZEN TOT 1889 

Inleiding 
De aanleiding tot deze publikatie is het feit dat het nieuwe stadhuis van Woerden, gevestigd in de 
kantorenwijk Middelland, op 14 oktober 1994 officieel door de Commissaris van de Koningin in 
de provincie Utrecht, jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, werd geopend. In de geschiedenis van 
de Woerdense stadhuizen, die hierna in het kort wordt verhaald, heeft ruimtenood steeds als be
langrijkste factor gegolden om tot verbouwingen, uitbreidingen, dependances en nieuwbouw 
over te gaan. Ook de gemeentehuizen van de in het verleden door samenvoeging opgeheven ge
meenten hebben hun geschiedenis. Hierover is eveneens hierna in het kort iets geschreven. Aan
gezien de publikatie niet al te omvangrijk kon worden is beperking nodig geweest. Een aardig dik 
boek zou goed te vullen zijn met de complete geschiedenis van de huisvesting van het bestuur
lijke en administratieve apparaat van de gemeente Woerden. 

Het nieuwe stadhuis aan de Bleke rijlaanl de Bleek te Woerden, 1994. 
Foto E. Hoogendoorn, collectie Gemeente Woerden. 
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Woerden's stadhuis vóór 1500 
In 1372 begint de geschiedenis van Woerden als stad. Hertog Albrecht van Beieren verleende het 
plaatsje op 12 maart van dat jaar stadsrechten als dank voorde inspanningen die de bewoners van 
Woerden en omgeving geleverd hadden in de betaling en uitvoering van de aanleg van verster
kingen voor de graaf van Holland tegen de bisschop van Utrecht. De stad kreeg onder meer een 
eigen bestuur, dat sedert 1401 uit twee burgemeesters en acht "raden" bestond; later, in de zeven
tiende eeuw, kwam hieruit de vroedschap voort en nog later, in de negentiende eeuw, de gemeen
teraad. Raden, later vroedschap, en burgemeesters hielden zich bezig met het dagelijks bestuur 
van de stad; de baljuw, de schout en de schepenen hielden zich tot 1811 vooral bezig met recht
spraak en met de handhaving van de openbare orde. 
De raden en burgemeesters kwamen tot 1465 in vergadering meestal bijeen in een zaaltje, dat ze 
in een plaatselijke herberg of soms zelfs in een woning huurden. 
Rond 1460 vinden we in de oudste stadsrekeningen regelmatig de vermelding, dat het stadsbe
stuur bij Griet, de weduwe van Jan Dirkszoon, een "earner" huurt voor vier pond per jaar; Griet 
leverde ook nog "vuer ende kaersen" voor drie pond. 
In 1464 kwam er een eind aan het huren van ruimte bij Griet, want op 31 oktober kochten de bur
gemeesters Thomas Uthenbroeck en Heinric van Rijnevelt voor de stad een huisje "bij den kerek-
hove" en gelegen aan "der stedestraet" van Griet Willems. Dit huisje stond hoogstwaarschijnlijk 
op de plaats, waar nu het achterste gedeelte van het Stadsmuseum staat. Het was kennelijk, zoals 
de meeste huizen in het middeleeuwse Woerden, van hout en bedekt met een rieten dak. Na aan
koop werd het huis wat aangepast: zo werden er in de kelder sanitaire voorzieningen getroffen 
door de aanleg van een "pyshuus". Begin 1466 was het nieuwe stadhuis klaar en werd de huur bij 
Griet, Jan Dirkszoon's weduwe, opgezegd; ze bleef echter de "catering" in het stadhuis verzor
gen en ontving jaarlijks zes en een halve stuiver voor alles "dat tot Griet Jan Dirkx alt iaergehaelt 
is opten stedehuus ende verdroncken". 
Het stadhuis werd kennelijk uitsluitend gebruikt voor vergaderingen; in die tijd was er nog geen 
sprake van een secretarie. Het stedelijke schrijfwerk werd voornamelijk verricht door een klerk, 
die pas in het begin van de zestiende eeuw "secretaris" genoemd wordt. Deze man was in dienst 
van de baljuw en zal waarschijnlijk thuis ook nog wel voor particulieren schrijfwerk verricht heb
ben. Pas in 1583 kreeg de stad een "eigen" secretaris. 
Het eerste stadhuis (sinds 1481 ook raadhuis genoemd) bleef niet zo lang in gebruik. Er werd 
weinig aan verspijkerd en vertimmerd en de enige grote verbouwing lijkt het vervangen van het 
rieten dak door dakpannen te zijn. Na 35 jaar was het kennelijk afgeschreven, want in 1500 werd 
het gesloopt en kon men beginnen met het bouwen van een nieuw stadhuis: de benedenverdie
ping van het pand dat momenteel in gebruik is als Stadsmuseum. 

Een "nieuw" stadhuis 
Waarom het stadsbestuur rond 1500 een nieuw stadhuis nodig had is niet duidelijk. Misschien 
spiegelde de stad Woerden zich aan grotere steden in de Nederlanden, waar fraaie stenen raad
huizen schril afstaken bij het houten pandje dat in Woerden als stadhuis fungeerde. Er was kenne
lijk geld en terrein aanwezig om nieuwbouw te plegen en in 1500 werd dan ook begonnen met de 
bouw van een stenen stadhuis op de plaats van het huidige Stadsmuseum. 
Als wede uitgavenposten, die pater Richardus van Scheijndel, die in de jaren '20 onderzoek deed 
naar en publiceerde over de geschiedenis van het gebouw, uit de oude stadsrekeningen met be
trekking tot de bouw van het stadhuis bijeensprokkelde, bij elkaar optellen blijkt het gebouw on
geveer 450 gulden gekost te hebben: zo'n 200 gulden voor materiaal en bijna 250 gulden aan ar
beidsloon. Een belangrijk deel van de kosten waren vrachtkosten, want veel bouwmateriaal werd 
van elders naar Woerden gebracht. Veel steen werd gekocht in Dordrecht, Amsterdam, Gouda en 
Antwerpen, maar ook Woerdense steenbakkers werd levering gegund: 58.000 stenen kwamen 
van verschillende Woerdense steenplaatsen. 
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Toen het bouwmateriaal aanwezig was werd het van belang om bekwame bouwvakkers te vin
den. In een stadje als Woerden, dat voornamelijk uit houten gebouwen bestond, waren vakbe
kwame metselaars schaars. Een van de weinige Woerdenaars, die konden metselen was ene 
Dirck Janszoon en deze trok uit Gouda, Leiden en Utrecht een aantal collega's aan, die in staat 
waren dit grote bouwwerk te verrichten. De bouw kon nu beginnen met het leggen van de funda
menten en de eerste steen. Hoe lang de metselaars bezig zijn geweest weten we niet, maar wel dat 
ze in die tijd dertien en een half vat bier soldaat hebben gemaakt. Behalve de metselaars was ook 
een aantal steenhouwers actief: deze hadden ruim vier maanden werk, zodat een schatting van 
een halfjaar voor het "onder de kap brengen" van het raadhuis niet ver van de waarheid zal zijn. 
Minstens twee steenhouwers hebben aan het stadhuis gewerkt. Ze waren verantwoordelijk voor 
de Gotische bogen en ornamenten aan de voorzijde van de benedenverdieping van het gebouw. 
Ook de sluitsteen boven de deur. waarop het jaartal 1501 in Romeinse cijfers, is hun werk. De 
twee halve maantjes op de hoeken van de voorgevel zijn van Vlaamse makelij; ze werden voor 30 
cent in Antwerpen op de kop getikt. 
Toen het hoogste punt van het stadhuis bereikt was, dus de rand van de benedenverdieping van 
het pand, kwamen de dakdekkers in het geweer. 20.000 dakpannen waren uit Antwerpen naar 
Woerden gebracht om het dak van het stadhuisje te bekleden. Hoe het dak eruit gezien heeft we
ten we niet, maar het zal waarschijnlijk een puntdak zijn geweest. Op de nok hebben twee wind-
vaantjes gestaan en op de hoeken waarschijnlijk twee standbeeldjes van manspersonen: in de 
stadsrekening wordt 3 gulden verantwoord voor "die twe manniges die op stedehuys staen". Ook 
werd op het dak een eenvoudig klokje geplaatst, dat voor een habbekrats uit Oudewater kon wor
den overgenomen. 
Het stadhuis bestond in 1501 uit een grote zaal (de "schout- en schepenenzaal") met een kamer 
daarachter (de latere "griffiekamer") en daarboven een zolder. Nog tot 1507 zijn er talloze bouw
vakkers en werklieden bezig geweest om het gebouw af te werken: zo werden pas in 1503 ruiten 
ingezet en kwamen er rond 1505 eindelijk trappen om de zolderverdieping te kunnen bereiken. 
De zolder werd toen door de stad zelf niet gebruikt en daarom als opslagruimte verhuurd aan par
ticulieren. Vanaf de jaren ' 20 van de zestiende eeuw ging men de zolder als opslagplaats voor ste
delijke turf in gebruik nemen. 
Het raadhuis wordt in eerste instantie uitsluitend gebruikt als vergaderplaats; de secretaris heeft 
er zijn werkplek nog niet. Wel werd er een apart kamertje gebouwd om belangrijke archiefstuk
ken op te bergen: de "syter" op de plaats waar nu de toezichtruimte van het museum is. Hier stond 
de stedekist met daarin de belangrijkste handvesten en privileges van de stad. 
In 1532 werd het stadhuis uitgebreid met een torentje op de plaats van de huidige toren. Cornelis 
de metselaar en zijn zoon werkten bijna drie maanden aan de bouw van het torentje en de wentel
trap erin. Het torentje werd met leien bedekt en het klokje, dat tot dan op het dak had gestaan, 
vond er ook zijn plaats. 
Ook de aanschaf en ingebruikneming van het meubilair was een meerjarenplan; pas in 1508/1509 
kwamen er banken en zitplaatsen in het raadhuis. 
In de grote zaal werd recht gesproken: op initiatief van de schout werd de "vierschaar gespannen" 
(de tafels werden in een vierkant opgesteld) en de schepenen spraken na de gebruikelijke juridi
sche procedures het vonnis uit. In sommige gevallen was dit een veroordeling tot de doodstraf, 
die bij voorkeur voltrokken werd aan de voor het stadhuis opgestelde galg. Het daadwerkelijk op
knopen mocht het stadsbestuur met zelf doen: dit "recht" was in Holland voorbehouden aan de 
beul van Haarlem, die in dergelijke gevallen speciaal naar de stad kwam, uitgebreid van eten en 
drank voorzien werd en ook nog een vorstelijk salaris ontving. 
Voor de deur van het stadhuis was voor de sensatiebeluste burger regelmatig wat te zien: behalve 
een incidentele opknoping of onthoofding waren er openbare straffen als geselingen of brand
merken als afschrikwekkend voorbeeld. 
Ook voor minder ernstige vergrijpen was er sedert 1567 een bestraffingsmiddel. In dat jaar werd 
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de nog altijd aanwezige schandpaal of kaak tegen de voorgevel van het stadhuis aangebracht. 
Voor ruim 45 gulden werd deze door Heynrick de Mol in vier dagen aan het pand bevestigd. Se
dertdien werden ruziemakers, lasteraars, bedelaars en andere "kleine criminelen", al dan niet na 
geseling, op of onder (naar gelang de ernst van het vergrijp) de kaak aan het publiek getoond. 
Het kleine stadhuisje voldeed ruim een eeuw aan zijn taak, zelfs als die taak heel ruim werd opge
vat. Er werd turf en rogge opgeslagen, er werden wapens verzameld, er werden soldaten inge
kwartierd en er werd zelfs door het stadsbestuur vergaderd. 

Uitbreiding van het stadhuis 
In 1602 werd het stadsbestuur aanzienlijk uitgebreid: Woerden kreeg vanaf dat jaar een vroed
schap, een groep van 24, later 16 achtenswaardige, rijke, bekwame en vreedzame heren van pro
testantse religie. Deze vroedschap werd een zeer belangrijk college, dat jaarlijks de burgemees
ters en de schepenen verkoos. 
Met de instelling van de vroedschap werd het Woerdense bestuur verder geformaliseerd. Om al 
die nieuwe politici en bestuurders fatsoenlijke vergaderruimte te geven was het noodzakelijk dat 
het kleine, honderdjarige en door achterstallig onderhoud toch enigszins vervallen stadhuisje 
werd uitgebreid. Uitbreiding naar achteren of opzij bleek door de aanwezigheid van de kerk, de 
straat en een aantal huisjes niet mogelijk; men besloot daarom om een verdieping op het be
staande stadhuis te bouwen. In deze verdieping werd boven de schout-en-schepenenzaal een zaal 
voor de vergaderingen van de vroedschap gebouwd, terwijl boven de achterste kamer van de be
nedenverdieping een kleinere ruimte werd getimmerd. 
Met deze nieuwbouw werd in 1608 begonnen; hij bereikte in 1614 zijn bekroning met de voltooi
ing van de geheel vernieuwde buitengevel. De kosten van de uitbreiding lagen aanzienlijk boven 
die van de oorspronkelijke bouw: pater Van Scheijndel berekende die in 1921 op circa 1250 gul
den. Eerst werd het achterste gedeelte gemaakt: de turf die daar nog opgeslagen lag werd ver
plaatst naar het voorste gedeelte van de zolder; toen het achterste gedeelte van de nieuwe verdie
ping voltooid was, werd de turf daar weer opgeslagen. Vervolgens werd de vroedschapszaal ge
bouwd. Die moet halverwege het jaar 1610 gereedgekomen zijn, want in mei van dat jaar trokken 
de burgemeesters naar Gouda om daar kussens en tafellakens voor het meubilair van de vroed
schapszaal te kopen. 
Een zeer belangrijke bijdrage aan het gebouw leverde de Woerdense schrijnwerker Jan Janszoon 
Vermij, die de vroedschapszaal voorzag van de nog altijd aanwezige betimmering, waarin het 
stadswapen en vrouwe Justitia, symbool van het recht, uitgesneden zijn. Hij was nog altijd met 
de betimmering bezig toen de opbouw van de nieuwe verdieping al voltooid was en stond als het 
ware nog met schaaf en beitel op zijn trapje toen de vroedschapszaal de verzamelplaats werd voor 
een aantal hoge heren. Van 16 tot 19 maart 1610 kwamen de ambassadeurs van Frankrijk en En
geland met vertegenwoordigers van de Staten-Generaal, van prins Maurits, van de Raad van 
State en van de stad Utrecht bijeen. Een conflict tussen de stad Utrecht en de Staten-Generaal 
werd in het Woerdense stadhuis opgelost. De bijeenkomst vond plaats achter een tamelijk ver
waarloosde en weinig fraaie gevel. Het stadsbestuur realiseerde zich kennelijk dat een stad, die 
dergelijke hoge gasten te ontvangen kreeg, een raadhuis moest hebben dat er niet alleen van bin
nen, maar ook van buiten mooi uitzag. In 1612 of 1613 werd daarom besloten de bovengevel van 
het pand te vernieuwen. Op de gotische benedenverdieping werd zonder al te veel stilistische be
zwaren een fraaie renaissancegevel geplaatst. Deze bovengevel was grotendeels in baksteen en 
zandsteen gerealiseerd, terwijl er vier grote ramen het daglicht in de vroedschapszaal brachten. 
Aan weerszijden van de ramen werd de kop van een leeuw uitgehouwen; in de bek van de linker 
leeuw werd een gat gemaakt. Het verhaal gaat dat hier op eenvoudige wijze een balk uitgestoken 
kon worden om indien gewenst, misdadigers op te knopen; aldus werden de kosten van het op
bouwen van een galg uitgespaard. De executies vonden overigens in de achttiende eeuw vermoe
delijk steeds meer op het galgeveld, ter hoogte van de huidige Kwakelbrug, plaats; het is echter 
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Betimmering van de vroedschapszaal uit 1610 in het stadhuis aan het Kerkplein. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

niet uitgesloten dat er incidenteel toch nog iemand standrechtelijk voor of nabij het stadhuis werd 
opgehangen. 
De zolder werd afgesloten met een trapgevel, waarin een groot raam met daaronder het opschrift: 
"'ANNO 1614". Boven in deze gevel prijkte, zoals tegenwoordig, Vrouwe Justitia; in tegenstel
ling tot de huidige Vrouwe had zij een zwaard en een weegschaal in haar stenen handjes. Vóór de 
ingang van het stadhuis moet in 1613 of 1614 ook de drietredige trap, die op prenten uit de acht
tiende eeuw te zien is, zijn aangebracht; op deze pui stonden twee stenen leeuwen en was een aan
tal wapens geschilderd, waaronder hoogstwaarschijnlijk het stadswapen. 
Aan de bijeenkomst in maart 1610 had het stadsbestuur nog een aardige herinnering overgehou
den. De hoge gasten hadden gezamenlijk 1000 gulden beschikbaar gesteld om de ramen in de 
nieuwe vroedschapszaal van gebrandschilderde ruiten te voorzien. Op de ruiten waren de wapens 
van Frankrijk, Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden afgebeeld, terwijl de 
andere ramen onder andere de wapens van de zeven Nederlandse gewesten en dat van Prins Mau-
rits toonden. Verder waren er afbeeldingen uit het roemrijke verleden van de Republiek op de ra
men geschilderd. Tenslotte werd de belangrijke gebeurtenis in maart 1610 op rijm op de ramen 
weergegeven. Helaas zijn deze ramen tussen 1795 en 1813 verloren gegaan: vermoedelijk heb
ben Fransen of Fransgezinden, die behalve naar vrijheid en broederschap ook naar gelijkheid 
streefden, en die daarom een hekel hadden aan (familie)wapens de ruiten vernield. In 1903, ruim 
vijftien jaar na de eerste grote restauratie, heeft men nieuwe ruiten met wapens in de raampjes op 
de eerste verdieping geplaatst. Hierbij zijn echter wapens, die er oorspronkelijk niet inzaten zo
als bijvoorbeeld die van Erik van Brunswijk, van Philips van Hohenlohe, van de stad Woerden en 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Het gedicht is op één van de ramen opnieuw aangebracht, 
maar helaas heeft men het overgenomen uit een bron, die het jaartal 1601 in plaats van 1610 ver
meldde... 
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Terug naar het jaar 1614, toen de vernieuwde voorgevel van het stadhuis klaar was en er ook in 
het gebouw nog wat bouwwerkzaamheden waren verricht. Het stadhuis begon steeds meer te lij
ken op wat we tegenwoordig van een stadhuis verwachten. Zo was vanaf 1613 in de kleine kamer 
achter de vroedschapszaal de secretarie van de stad gehuisvest. Het stadsbestuur had in dat jaar 
ontdekt, "dat door dien tot nogh toe de secretarye dezer stede bij die voorgaende secretarissen tot 
haerlieder huysen gehouden is, verscheyden abuysen gepleeght sijn, soo tot agterdeel van de 
stede ende als van verscheyden particulieren". Om dit te voorkomen werd besloten "een seeckere 
ende bestendige plaatse op den stadthuyse" als secretarie in te richten. Waar de huidige moderne 
archieven in ladenkasten of paternosterkasten zijn opgeborgen gebeurde dat in het begin van de 
zeventiende eeuw in kleine, in de muur ingebouwde kastjes, die nog altijd in het huidige Stads
museum te zien zijn. De oude charters en belangrijke archiefstukken gingen nog altijd in de 
stadskist. In 1611 had Dammas Huygen de Hoy een nieuwe kist vervaardigd met drie sloten, 
waarvan een sleutel bij de secretaris en de twee andere bij de burgemeesters in bewaring werden 
gehouden: zo kon er nooit iemand zonder medeweten van de anderen misbruik maken van de in
houd van de kist. 

Schade en herstel in de zeventiende en achttiende eeuw 
Na de uitgebreide vergroting en vernieuwing in het begin van de zeventiende eeuw werd er de 
daaropvolgende zestig jaar weinig aan het stadhuisje veranderd. De grote bloei die de Republiek 
in de Gouden Eeuw doormaakte zal ook aan Woerden en zijn bevolking niet voorbij zijn gegaan, 
maar de uitbundigheid in architectuur en levensstijl, die veel regenten in de grotere steden aange
stoken had, is in Woerden minder nadrukkelijk aanwezig geweest. De pan- en steenbakkerij en 
de veeteelt, peilers van de plaatselijke economie in de zeventiende en achttiende eeuw, waren 
geen sectoren waarin enorm grote bedragen verdiend werden, hoewel ook Woerden zijn rijkaards 
telde. 
Het Rampjaar 1672 is aan Woerden niet ongemerkt voorbijgegaan. De Republiek was in oorlog 
met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen en werd ook door interne partijtwisten tussen Prins
gezinden en Staatsgezinden verscheurd. Woerden vormde een belangrijke schakel in de oude 
Hollandse Waterlinie en werd in 1672 en 1673 verschillende malen "bezocht" door vijandige 
troepen. Eind juni 1672 namen de Franse legers voor de eerste maal bezit van de stad en werd de 
burgerij opgezadeld met bijna 2000 "kostgangers" in de vorm van Franse huurlingen. Op het 
stadhuis resideerde mr. Bernard Costerus als stadssecretaris en hij had heel wat te stellen met de 
inkwartiering en de kwade luimen van de Fransen. Na drie weken trokken de Fransen weer weg, 
maar op 18 september kwamen ze terug om tot 7 november 1673 te blijven. Het tweede verblijf 
van de Fransen was een drama voor de stad: de burgerij kreeg te kampen met grote hoeveelheden 
lastige, hongerige en twistzieke militairen, die gedurende hun verblijf een groot aantal gebouwen 
en woningen vernielden of ernstig beschadigde. Binnen de stad wordt het aantal verwoeste hui
zen geschat op ongeveer 150. Als dieptepunt gold hier de wat uit de hand gelopen poging van de 
Fransen om in oktober 1672 hulp te krijgen van troepen uit Utrecht, waarbij ze een vuur ontsta
ken op de toren van de Petruskerk: het gevolg was dat in één nacht het merendeel van de ge
bouwen in het westelijk deel van de stad in de as werd gelegd. 
Bij al deze rampspoed kwam het stadhuis er nog redelijk goed vanaf. Als centrum van het bestuur 
genoot het pand vermoedelijk enige bescherming van de Franse officieren. Dit voorkwam echter 
niet dat toen op 30 december 1672 zo'n 1100 Fransen onder leiding van de hertog van Luxem
bourg de stad doortrokken, een groot aantal soldaten de nacht doorbracht in het stadhuis, waar ze 
de boel behoorlijk op stelten zetten. Bernard Costerus. de stadssecretaris, schreef dat dit leger 
niet alleen schade aanbracht aan de vroedschapszaal, de schepenkamer, de weeskamer en de se
cretarie, maar ook de burgemeesterskist, de lessenaars op de secretarie, de weesmeesterskist 
"ende alles wat haar toescheen eenigen buyt te beloven" openbraken. In de burgemeesterskist lag 
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De vroedschapszaal in het stadhuis aan het Kerkplein. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 

niet veel, maar in de secretarie bevond zich de complete stedelijke administratie en die moest het 
ontgelden: "van deze hebben zij veele gescheurt, onder de voeten vertreden ende met dreck be-
vuylt, andere in het vuur gesmeten ende haarlieden daarbij gedroogt en gewannt". 
Pas in juli 1676, toen Woerden langzamerhand begon te herrijzen uit de ellendige toestand, 
waarin de Franse bezetting de stad had gestort, kreeg ook de staat van het stadhuis weer de aan
dacht. De vroedschap besloot toen ervoor te zorgen "dat het stadthuys van boven tot onderen in 
de aancomende vacantie sal worden schoongemaeckt ende gesuyvert van de Fransche vuyligheyt 
daerinne nog leggende, de pannen boven wel gestreecken ende voor lecken dightgemaeckt, de 
puye herstelt, de scheepenskamer gerepareert, de muyr aghter het stadthuys opgehaelt ende 
voorts alles gedaen dat noodigh is". 
Een jaar later heeft het stadsbestuur kennelijk een loodsje achter het stadhuis aangekocht, want 
men besluit daarin de brandblusmaterialen (haken, emmers, ladders) op te bergen. De achterkant 
van het huidige Stadsmuseum is pas bij de restauratie van 1889/1890 aangebouwd. Vóór die tijd 
is er achter het stadhuis een aanbouw geweest, die in de negentiende eeuw dienst deed als politie
bureau en arrestantenlokaal. Wanneer deze aanbouw gebouwd werd is niet duidelijk; op de 
kadastrale plattegrond uit 1828 staat hij al wel afgebeeld. 
De kadastrale plattegrond (of minuutplan) is overigens de eerste stadsplattegrond waar het stad
huis op de juiste plaats afgebeeld staat. Het is opmerkelijk hoe op de drie vroegst bekende stads
plattegronden van Woerden het stadhuis steeds op de verkeerde plaats getekend is. De bekwame 
landmeter Jacob van Deventer vervaardigde in opdracht van de landsheer rond 1550 kaarten van 
vele steden in de Nederlanden. In Woerden heeft hij echter een steek laten vallen: het stadhuis 
("curia domus") staat enkele honderden meters van zijn feitelijke plaats ingetekend, namelijk aan 
de zuidkant van de Rijn (de huidige Rijnstraat) ter hoogte van de tegenwoordige Romeinsteeg. 
Bijna honderd jaar later verhuisde het stadhuis op de kaart van de befaamde cartograaf Blaeu uit 
1642 naar de Lange Groenendaal op de plaats van de voormalige meisjesschool: ruim honderd 
jaar later, in 1749, zette Isaac Tirion het stadhuis op dezelfde plaats. 
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Fragment van de stadsplattegrond van Jacob van Deventer, circa 1550. 
Het stadhuis staat op de verkeerde plaats ingetekend! 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

Tirion moest beter weten, want in zijn boekwerk "Tegenwoordige Staat der Vereenigde Neder
landen" nam hij een beschrijving van Woerden op, waarbij hij een gravure door J.C. Philips naar 
een tekening van Cornelis Pronk uit circa 1750 als illustratie plaatste: hier staat het stadhuis op de 
goede plaats, naast de Petruskerk. Het vertoont duidelijke overeenkomsten met de huidige situ
atie, hoewel de raamindeling op de eerste verdieping anders is en de voorpui met de stenen trap 
verdwenen is. Aan de zijkant hangt een aanplakbord, waar het stadsbestuur aankondigingen van 
openbare verkopen en verpachtingen alsmede de stedelijke keuren en ordonnanties publiceerde. 
Het kon toen nog in één kastje; aan het eind van de negentiende eeuw had het gemeentebestuur er 
vier nodig. 
In de achttiende eeuw was er maar weinig veranderd aan het stadhuis. In 1706 vonden er aanzien
lijke herstelwerkzaamheden aan de secretariekamer op de eerste verdieping en de daaronder ge
legen schepenkamer (de latere griffiekamer) plaats en werden deze ruimtes opnieuw geschilderd. 
Aan het eind van de achttiende eeuw, toen de tegenstellingen tussen de prinsgezinden en de patri
otten hun hoogtepunt bereikten, werd het stadhuis een bolwerk van aanhangers van de laatste 
groep. De baljuw, Willem van der Hoeve, resideerde op het Kasteel en was een aanhanger van de 
Oranjepartij; het Woerdense stadsbestuur, gedomineerd door mr. Dominicus Costerus, stond 
grotendeels aan de kant van de patriotten. Het komt in 1787 zelfs zover, dat de (patriotsgezinde) 
Staten van Holland een "Commissie van Defensie" op het kasteel installeren en de baljuw de stad 
uitsturen. Deze Commissie van Defensie speelde een belangrijke rol bij de beroemde aanhouding 
van prinses Wilhelmina, de vrouw van stadhouder Willem V, bij Goejanverwellesluis. Toen de 
stadhouder vervolgens zijn positie herstelde met behulp van Pruisische troepen zal een groot ge
deelte van de vroedschap op het stadhuis in Woerden wel een zuur gezicht getrokken hebben. 
Dominicus Costerus nam de benen en keerde pas in 1793 weer terug. 
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Het stadhuis en de Petruskerk in 1750. Gravure door J.C. Philips naar een tekening 
van Cornells Pronk. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

Twee jaar later echter kwamen de Fransen en kwam er een eind aan het stadhouderschap van Wil
lem de Vijfde. De Franse bezetter vestigde zich op 21 januari 1795, zoals in 1672, met zo'n 1200 
man in de stad en namen ook het stadhuis in bezit. Omdat de vroedschapszaal nu het hoofdkwar
tier van Franse officieren was geworden, was de vroedschap genoodzaakt zijn vergaderingen 
enige tijd te verplaatsen naar het Weeshuis aan de overkant van het Kerkplein. Na een week ver
trekken de troepen, maar op 1 februari komen er nieuwe. 
De stadssecretaris, mr. Jan Meulman, wordt tijdens zijn werkzaamheden 's avonds op het stad
huis verrast door een Franse generaal, die onverstoorbaar bij de open haard in de vroedschapszaal 
gaat zitten en vervolgens luidkeels goede huisvesting voor hem en zijn manschappen eist. Het 
blijkt generaal Augé, de nieuwe stadscommandant te zijn. Zijn oog valt op de wapens in de ge
brandschilderde ramen, die zijn toorn opwekken: hij wil dat ze er direct uitgeslagen worden. 
Meulman stelt voor om ze met papier te beplakken en ze op die manier aan het oog te onttrekken. 
De generaal berust hierin en zo werden de gebrandschilderde ruiten voorlopig gered. Helaas zijn 
ze kort daarna toch ten prooi gevallen aan het gelijkheidsideaal der revolutie. 

Verval en dreigende sloop in de negentiende eeuw 
De zogenaamde "Franse tijd" heeft ook op Woerden zijn stempel gedrukt. De stad werd achter
eenvolgens bestuurd door een revolutionair comité, een municipaliteit, opnieuw een vroedschap, 
weer een municipaliteit. een maire en tenslotte een voorlopig gemeentebestuur. Deze periode 
wordt afgesloten met de bekende moord- en plunderpartij door terugtrekkende Fransen op 24 no
vember 1813, die door Meulman in zijn "Woerden in Slagtmaand 1813" zo beeldend beschreven 
is. 
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Het stadhuis kwam deze periode redelijk ongeschonden door. Pas na de Franse tijd werd het ge
bouw werkelijk beschadigd en bedreigd en wel door zijn belangrijkste gebruiker: het gemeente
bestuur. 
In 1816 besloot de gemeenteraad om voor 625 gulden en een kwartje het nodige "reparatiewerk" 
aan het stadhuis te laten verrichten. Dertig gulden hiervan werd aan de schilder W. Paling Rzn. 
betaald voor het schilderen van de voorgevel. Hiermee werd het stadhuis voor de eerste keer be
pleisterd, hetgeen een rampzalig resultaat had voor het uiterlijk. Tot de restauratie in 1889 werd 
deze "pleisteractie" regelmatig herhaald, een techniek die ook op andere gebouwen in Woerden 
met veel animo werd toegepast (het Kasteel, de Petruskerk). 
Na deze "renovatie" werd er 25 jaar niet of nauwelijks onderhoud gepleegd aan het raadhuis. Het 
pand moet erg bouwvallig geworden zijn. 
In 1841 komt dan voor het eerst een plan ter sprake het nu ruim 340 jaar oude gebouw af te dan
ken. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland constateren dat de mogelijkheden om arrestanten 
vast te zetten in Woerden niet voldoende waren. Burgemeester en Wethouders voelen er veel 
voor om niet alleen nieuwe arrestantencellen, maar meteen een nieuw stadhuis uit de grond te 
stampen. Grote en kleine plannen komen op tafel, jan-en-alleman, tot aan de Genie in Utrecht, 
wordt om advies verzocht, kostenramingen en bouwtekeningen worden geproduceerd: tenslotte 
wordt er een voorlopige keus gemaakt. De kosten van de bouw van een nieuw stadhuis bedragen 
5900 gulden. De stadspoorten moeten worden afgebroken en de stadswallen voor een gedeelte 
worden afgegraven, waardoor er een fraai wandelpark zou ontstaan, waarin het nieuwe stadhuis 
gebouwd zou worden. Dit alles bij elkaar zou 14000 gulden kosten. De provincie toonde zich niet 
bereid om één en ander te subsidiëren, zodat besloten werd het nodige geld door de uitgifte van 
aandelen binnen te halen. De Woerdense notaris Van Zijst kocht deze aandelen allemaal op en al
les leek in kannen en kruiken, toen de Woerdense burgerij in het geweer kwam. Op initiatief van 
de andere Woerdense notaris, Maarten de Haan, verzetten 36 inwoners zich tegen het plan: het 
zou de burgerij te veel gaan kosten. Volgens de adressanten was het oude stadhuis voor veel min
der geld goed te herstellen; het aldus uitgespaarde geld zou besteed kunnen worden aan een rui
mere bedeling van de armen en verlichting in de Pannenbakkerijen en "de nakomelingschap zal 
niet zuchten onder de daarvoor anders gemaakte schulden, integendeel zal zij UEd. Achtb. dan 
gewis zegenen!" 
Of dit laatste vooruitzicht de raad overtuigd zou hebben blijft de vraag; een feit is dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken in 1844 niet accoord ging met de noodzakelijke sloop van de poorten, 
waarmee het gehele plan van de baan was. 
Toch bleef het gemeentebestuur streven naar een ander stadhuis. Als oplossing dacht men in 
1845 de Stadsherberg in de Voorstraat aan te kopen en die als stadhuis in te richten. Om hiervoor 
toestemming te krijgen van de provincie en het Rijk werd de bouwvallige toestand van het stad
huis maar weer eens benadrukt: er zou zelfs gevaar bestaan voor vallende brokstukken en instor
ting van het pand. 
In 1846 werd de Stadsherberg inderdaad aangekocht, maar toen bleken de verbouwingskosten tot 
stadhuis weer te hoog; in arren moede werd het gebouw dus maar weer verhuurd als herberg tot 
het twee jaar later weer verkocht werd. 
Nu alle pogingen om een nieuw stadhuis te bouwen mislukt waren koos het stadsbestuur eieren 
voor zijn geld en gaf men de stadsarchitect Hendrik Paling opdracht om enige "reparatiën" te ver
richten aan het oude stadhuis. Tussen 1847 en 1851 werd onder zijn leiding de voorlopige gena
deslag toegebracht aan het vroeger zo fraaie gebouw. Het dak van het torentje werd gesloopt en 
de toren zelf werd tot aan de daklijst afgeknot; op het dak werd een klokkestoel aangebracht, 
waarin het klokje uit de toren werd geplaatst. De topgevel inclusief het beeld van Vrouwe Justitia 
werd gesloopt en de pui met de trappen voor het gebouw is vermoedelijk ook bij deze "reparatie" 
gesneuveld. Tenslotte werd er maar weer eens een laag pleister in verschillende tinten op de muur 
gesmeerd: de teloorgang van het stadhuis was hiermee compleet. 
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Het stadhuis aan het Kerkplein kort voor de restauratie, 1885. 
Collectie Stadsarchief Woei-den. 
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In 1863, toen de wind door de talloze kieren in het gebouw begon te gieren en het hout- en glas
werk in de voorgevel bijna verteerd was, heeft het gemeentebestuur nog met een ambitieus plan 
voor een nieuw stadhuis op de plaats van het oude gebouw gespeeld. Dit plan voorzag in ruimtes 
voor het gemeentebestuur en het kantongerecht van Woerden en het zou tevens als Rijksstrafge-
vangenis ingericht kunnen worden. Kosten en moeiten bleken echter te hoog te zijn voor dit fraai 
ontworpen plan, dat nog altijd in het gemeentearchief bewaard wordt. 

Hoe Victor de Stuers een monument "redde" 
In 1883 werd Matthijs Willem Schalij benoemd tot burgemeester van Woerden. Al snel na zijn 
benoeming bleek dat de nieuwe burgervader een vooruitstrevend man was, die duidelijke opvat
tingen over de ontwikkeling van Woerden had. Door het verlies van de vestingfunctie waren de 
wallen en verdedigingswerken niet meer van belang. Het gemeentebestuur kreeg vanaf 1880 toe
stemming om de wallen te slechten; ook de stadspoorten werden gesloopt en een groot gedeelte 
van de binnengrachten werd gedempt. 
In een zich zo dynamisch ontwikkelende gemeente paste ook een nieuw, groot stadhuis. De ge
meenteraad besloot daarom, vooral op initiatief van burgemeester Schalij, in 1885 20.000 gulden 
op de begroting te zetten voor de vervanging van het oude stadhuis door een nieuw. 
Dit kwam jhr. mr. Victor Eugene Louis de Stuers, chef-referendaris van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ter ore. De Stuers was een zeer in
vloedrijk, gerespecteerd maar ook gevreesd ambtenaar, die zich enorm inzette voor cultuurbe
houd: een kwaliteit, die aan het eind van de negentiende eeuw aanzienlijk zeldzamer was dan te
genwoordig. Vooral architectonische monumenten hadden zijn belangstelling. De Stuers was dik 
bevriend met de befaamde architect P.H.J. Cuypers, ontwerper van het Rijksmuseum en het Cen
traal Station in Amsterdam, kasteel De Haar in Haarzuilens en talloze rooms-katholieke kerken. 
De Stuers en Cuypers brachten daarop een bezoek aan burgemeester Schalij en zijn wethouders, 
waarbij ze het college meenden overtuigd te hebben van het oudheidkundig belang van het ge
meentehuis. Cuypers zou kosteloos een plan maken op grond waarvan het oude stadhuis niet al
leen gerestaureerd, maar ook doelmatig ingericht zou kunnen worden om te voldoen aan de eisen 
die het gemeentebestuur stelde. Burgemeester Schalij ging echter niet van harte accoord: hij 
wilde diep in zijn hart veel liever een nieuw gemeentehuis, ruim en efficiënt. Alleen het vooruit
zicht "voor een Wandaal uitgekreten" te worden weerhield hem van een directe afwijzing van de 
ideeën van De Stuers en Cuypers. 
Terwijl Cuypers aan het werk ging verdween ook het laatste restje welwillendheid ten opzichte 
van het oude stadhuis bij de dynamische burgemeester. Hij traineerde, zeurde, piepte en toen op 
25 februari 1886 tenslotte het plan van Cuypers in de gemeenteraad ter sprake kwam bleek 
Schalij de grootste tegenstander van het plan te zijn. De raad nam echter nog geen beslissing. 
Zowel De Stuers als Schalij begonnen vervolgens de Minister van Binnenlandse Zaken te bewer
ken. De Stuers had hierbij het meeste succes. Minister Heemskerk schreef het gemeentebestuur 
dat in zijn ogen er niet voldoende onderzocht was of het oude stadhuis niet doelmatig gereno
veerd en gerestaureerd kon worden. 
Knarsetandend moest burgemeester Schalij een aangepast plan, opnieuw van Cuypers, voor res
tauratie en aanpassing van het stadhuis aan de raad voorleggen. Dit gebeurde op 21 december 
1886. De gemeenteraad bleek echter grotendeels de zijde van de burgemeester te kiezen: raadslid 
Swanenburg, een timmerman, sprak zich als bouwkundige duidelijk uit tegen het "lap- en knoei-
werk", waartoe de restauratie zou leiden. Zijn voorstel om voort te gaan op het oude besluit om 
een geheel nieuw stadhuis te bouwen werd aangenomen. Slechts twee raadsleden, notaris Fuhri 
Snethlage en de likeurstoker Hofman, stemden tegen de voorgenomen sloop van het oude raad
huis en lieten dit ook in de raadsnotulen vastleggen. 
De Stuers gaf zich nog lang niet gewonnen. Hij wist dat burgemeester Schalij zijn nieuwe stad
huis het liefst buiten de oude stadswallen wilde bouwen. Wellicht kon geprobeerd worden om het 
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oude stadhuis te sparen door de gemeente zo ver te krijgen, dat ze het gebouw aan het Rijk zou 
overdragen. Het zou dan ingericht kunnen worden als postkantoor of kantongerecht. De Stuers 
wist minister Heemskerk over te halen om de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen. Op 9 
februari 1887 bezocht de minister met De Stuers het gebouw, waarbij Schalij er alles aan deed om 
Heemskerk te overtuigen van de bouwvalligheid van het pand en de noodzaak het te slopen. Ten 
overstaan van de minister hield De Stuers vervolgens een betoog, waarin hij al zijn wrok en grie
ven tegen de burgemeester uitte en diens weinig fraaie houding en handelingen ten opzichte van 
de restauratieplannen uit de doeken deed. Om zijn figuur en reputatie ten opzichte van de minis
ter te redden stelde Schalij hierop als gebaar van goede wil voor de gemeenteraad te adviseren het 
stadhuis maar aan het Rijk te schenken. 
Het stadhuis leek nu gered, maar spoedig bleek dat burgemeester Schalij zich nog lang niet bij 
zijn nederlaag had neergelegd. Hij had dan wel een voorstel ingediend om het stadhuis aan het 
Rijk te schenken, maar duidelijk kenbaar gemaakt dat hij dit onder druk van het bezoek van de 
minister had moeten doen. 
Gezien de eerdere ervaringen vreesde De Stuers, dat de gemeenteraad nog wel eens een ongun
stig besluit kon nemen, temeer daar de minister opeens veel minder belangstelling leek te hebben 
voor deze kwestie en hem minder steun verleende. Hij besloot daarom zelfde vergadering bij te 
wonen en door zijn aanwezigheid de raad zo onder de indruk te brengen, dat ze het voorstel om 
het stadhuis aan het Rijk te schenken toch zou aannemen. 
Op 28 februari 1887 kwam de jonkheer met de trein naar Woerden. Met gevoel voor theater ver
hoogde hij het verrassingseffect van zijn komst door zich tot vlak voor het begin van de vergade
ring in de Petruskerk te verstoppen. Vlak voor de vergadering verliet hij de kerk en kwam toeval
lig een raadslid (vermoedelijk Hofman of Fuhri Snethlage) tegen, die hem vertelde dat de burge
meester de zaak in geheime zitting wilde behandelen. Op die manier zou hij achter gesloten deu
ren de raadsleden in zijn voordeel kunnen beïnvloeden! Volgens artikel 44 van de Gemeentewet 
mochten beraadslagingen over het vervreemden van gemeentelijke eigendommen echter niet in 
het geheim plaatsvinden en De Stuers wees het raadslid hier dan ook op... en met succes. In 1903 
beschreef De Stuers het gebeuren als volgt: 
"Toen de zitting geopend werd trad ik zoo plechtig mogelijk binnen in het vak gereserveerd voor 
het publiek, dat alleen vertegenwoordigd was door een verslaggever van het Woerdensch Week
blad. Ik had mij op mijn deftigst aangekleed, geheel in het zwart, met een lange jas, een hoogen 
glimmenden hoed, glacé handschoenen en een volumineuse portefeuille onder den arm. De 
raadsleden met een breed gebaar groetend nam ik plaats. Met stille verbazing werd ik aange
staard; doch wie het hoofd niet verloor, het was de burgemeester. Zonder de minste aarzeling 
kondigde hij een geheime zitting aan en sloot de openbare. Ik pakte mijn papieren langzaam weer 
bijeen en vergezeld van het overige 'publiek' verwijderde ik mij, andermaal deftig groetend". 
De raadsleden Fuhri Snethlage en Hofman bleken de hint van De Stuers echter begrepen te heb
ben. Ze verzetten zich in de geheime vergadering tegen die geheimhouding en haalden het be
wuste artikel van de Gemeentewet aan. De Stuers vervolgt zijn verhaal: "Het gerinkel eener bel 
waarschuwde mij dat de burgemeester had moeten wijken en met vorige deftigheid trad ik weder 
binnen. Nu las de burgemeester het ontworpen raadsbesluit voor, terwijl ik de heeren vanachter 
mijn bril met de scherpste blikken, die het mij gegeven was te werpen, een voor een doorboorde. 
Over de vraag of de leden zich in beginsel met het voorstel konden vereenigen werden nu de be
raadslagingen geopend. Allen zwegen, gehypnotiseerd!" 
Het voorstel om het stadhuis aan het Rijk te schenken werd met negen tegen twee stemmen aan
genomen. 
De daadwerkelijke schenking vond op 24 juli 1889 plaats. Hiermee kwam een einde aan de ge
schiedenis van het gebouw als stadhuis en begon het aan zijn tweede jeugd. De ontwikkeling 
sedert 1889 valt buiten het kader van deze publikatie over de Woerdense gemeentehuizen, maar 
is de moeite waard om in het kort even te bespreken. Het Rijk liet het gebouw in 1889/1890 onder 
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Het Woei dense stadsbestuur, zoals jhr. Victor de Stuers dat zag tijdens de raadsvergadering 
van 28 februari 1887. 
Uit "Van Onzen Tijd" ,jg. 1905-1906, plaat IV. 

leiding van de Rijksbouwmeester J. van Lokhorst voor ruim 14.000 gulden restaureren, waarbij 
het weer in zijn oude luister hersteld werd: zowel het torentje als de topgevel met Vrouwe Justifia 
werden opnieuw aangebracht. 
Op 16 juni 1890 werd het oude stadhuis plechtig in gebruik genomen als kantongerecht. Deze 
functie bleef het houden tot de opheffing van het kantongerecht Woerden in 1934; vanaf dat jaar 
huurde het gemeentebestuur het gebouw als gemeentelijke Oudheidkamer. In 1975 kocht de ge
meente Woerden het gebouw van het rijk; in 1985/1986 werd het opnieuw gerestaureerd. Sedert
dien vervult het oude stadhuis als Stadsmuseum een belangrijke rol in het culturele leven van 
Woerden. 
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WOERDENSE STADHUIZEN 1889-1994 

Het nieuwe stadhuis aan de Westdam 
Nadat burgemeester Schalij (burgemeester van 1883-1912) en de gemeenteraad in verschillende 
vergaderingen de diverse plannen voor de huisvesting van het stadsbestuur hadden overwogen, 
werd dus in de raadsvergadering van 28 februari 1887, mede door toedoen van jhr. Victor de 
Stuers, besloten om het oude stadhuis aan het Rijk over te dragen en een nieuw stadhuis te bou
wen. Als plaats voor deze nieuwbouw kwam o.a. het terrein van de voormalige gasfabriek buiten 
de Leidse poort in aanmerking. De gasfabriek was nl. in het begin van 1887 in vlammen opge
gaan. De nieuwbouw van dit stadhuis heeft heel wat stof doen opwaaien en zelfs landelijke be
kendheid gekregen. In bouwkundige tijdschriften is er later ruim aandacht aan geschonken. Het 
Weekblad van Woerden van ""Saturdag 1 October 1887" toonde ook veel belangstelling voor de 
nieuwbouw door o.m. een verslag van de raadsvergadering van 27 september 1887 weer te ge
ven. Wat is het verhaal? 
In september 1887 bezocht burgemeester Schalij met de raadscommissie voor de gasfabriek toe
valligerwijze de gemeente Noordwijk en de commissie "viel als 't ware over een prachtig raad
huis". Het gemeentehuis van Noordwijk, waarvan de bouw nog maar net gereed was, maakte een 
zeer gunstige indruk op de Woerdenaren. Wel zouden er enige wijzigingen en aanpassingen no
dig zijn, maar van "het uitwendige geloofde de voorzitter dat het geheel voldeed vooreen plaatsje 
als Woerden". De kosten van de nieuwbouw zouden f 18.000,- tot f 20.000,- bedragen en dus niet 
te hoog zijn. Als besloten zou worden om naar het Noordwijkse voorbeeld een stadhuis te bou
wen, dan zou burgemeester Schalij in een volgende vergadering van de gemeenteraad voor volle
dige tekeningen zorgen. Het raadslid Hofman stelde de vraag wie de architect voor het stadhuis 
zou zijn. De burgemeester deelde mede dat het Noordwijkse gemeentehuis door de Haagse archi
tect Nicolaas Molenaar was ontworpen. De burgemeester had de architect op 21 september in het 
station van de Rijnspoorweg te 's-Gravenhage gesproken en met hem de eventuele bouw in 
Woerden besproken en hem naar de condities gevraagd waaronder hij bereid zou zijn een Woer-
dens stadhuis te bouwen. Tevens was ter sprake gekomen dat Woerden een deskundig gemeente-
bouwkundige in dienst had, aan wie de gemeenteraad de bouw ook wel eens zou kunnen willen 
opdragen. De heer Molenaar had gezegd welk honorarium hij in Noordwijk ontvangen had, 
zijnde 5% van de bouwkosten en daarbij de reiskosten. Maar de reiskosten zou de architect wel 
voor eigen rekening willen nemen als de raad daartegen bezwaar zou maken. Tevens zou hij 
graag naar Woerden komen om een voorlopig schetsplan te laten zien. De burgemeester zei dit 
niet nodig te achten voordat de raad een besluit zou hebben genomen en dat zou voor oktober niet 
te verwachten zijn. Hij beloofde de heer Molenaar hem bij de raad te zullen aanbevelen! Maar in 
de raadsvergadering van 27 september 1887 was de burgemeester kennelijk van gedachten ver
anderd. Hier pleitte hij er nu voor om het werk aan de gemeente-bouwkundige C. Fluijt op te dra
gen. Hij kwam tot de conclusie dat het gebouw ca. f 18.000,- zou kosten en dit bedrag was toch 
niet dermate groot dat de heer Fluijt, die zijns inziens bekwaam genoeg was, het werk niet zou 
kunnen uitvoeren. Daarbij kwam nog dat het gemeentehuis van Noordwijk, hoewel onder direc
tie van de heer Molenaar en van een dagelijks opzichter, gebouwd was door een zeer eenvoudig 
timmerman! Een en ander deed hem besluiten om namens het college van burgemeester en wet
houders voor te stellen de heer Fluijt te vragen of deze zich capabel genoeg achtte om de bouw op 
zich te nemen en de tekeningen van Noordwijk, die reeds in het bezit van burgemeester Schalij 
waren, wat te wijzigen en aan te passen. Natuurlijk zou de heer Fluijt een gratificatie voor zijn ex
tra inspanningen krijgen. Staande de raadsvergadering bracht de burgemeester toch de Noord
wijkse tekeningen boven tafel die hij van zijn Noordwijkse collega, mr. H. Graaf van Limburg 
Stirum, uiteraard geheel te goeder trouw en als vriendendienst ter inzage ontvangen had. In de 
raadsvergadering werd een aantal aan te brengen wijzigingen besproken. Het raadslid Hofman 
merkte op dat hij niets tegen de heer Fluijt had, maar dat "het niet zeer royaal tegenover den heer 
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Molenaar was diens plannen door den heer Fluijt te doen wijzigen. Burgemeester en wethouders 
hadden een prentje van den heer Molenaar gekregen en gingen dat nu namaken; het zoude even
wel beter zijn dien architect op te dragen een gewijzigd plan te maken, daar deze zeker de meeste 
geschiktheid daartoe zoude bezitten". 
Het voorstel van de heer Hofman werd niet ondersteund en de heer Lij sen merkt op: "dat hij het 
niet noodig vond den heer Molenaar te Woerden te laten komen. Hij zag er zooveel gevaar niet in 
eenige veranderingen in diens plannen te maken, wanneer de teekeningen werden gemaakt door 
den heer Fluijt, onder toezicht van hert dagelijksch bestuur en den raad". 
Ook over de plaats van het nieuwe stadhuis werd nog gekissebist: buiten de Utrechtse poort of 
buiten de Leidse poort. Het bleef de plaats buiten de Leidse poort, de huidige Westdam. 
Het uiteindelijke voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad 
om het stadhuis door de gemeente-bouwkundige Fluijt, naar de plannen van Noordwijk te doen 
bouwen, werd na stemming aangenomen. Tegen waren de heren Hofman en Ambagtsheer. 
Na de beslissing van de gemeenteraad om zoveel mogelijk het gemeentehuis van Noordwijk na te 
bouwen is architect Molenaar hiervan nooit officieel in kennis gesteld. Volgens overlevering zou 
burgemeester Schalij de Noordwijkse tekeningen tegen een raam van zijn kamerdeur hebben ge
houden en de gemeente-bouwkundige Fluijt ze toen hebben overgetrokken, zodat een plan in 
spiegelbeeld ontstond! De afbeeldingen geven hiervan een duidelijk beeld. 
De handelwijze van burgemeester Schalij en de gemeenteraad kwam het bestuur van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst ter ore. Dat bestuur heeft het gebeurde openbaar ge
maakt en aan de kaak gesteld. Er is veel over gesproken en geschreven. Met name bij de wette
lijke regeling van het auteursrecht kwam het "plagiaat" van Woerden weer in beeld. Op 8 decem
ber 1903 vestigde de ons bekende jhr. Victor de Stuers in de vergadering van de Tweede Kamer 

Afscheidsvergadering van burgemeester Schalij in de raadzaal van het stadhuis aan de Westdam, 31 
december 1912. Staand derde van links gemeentebouwkundige C. Fluijt. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 
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der Staten-Generaal, toen de regeling van het auteursrecht op werken van beeldende kunst ter 
sprake kwam, de aandacht op het gebeurde in Woerden. '"Ook architecten staan bloot aan diefstal 
van hun producten". Daarna verhaalde hij van het gebeurde in Woerden en vervolgde "dit is geen 
verhaaltje dat ik uit mijn duim zuig; ik wil man en paard noemen, het feit is gebeurd in Woerden 
en de burgemeester, die het pleegde, heet Schalij. Sedert dien tijd verander ik de ij in een k, want 
ik vind hem een grooten schalk". 
Waarschijnlijk heeft het tegenstemmende raadslid Hofman later de architect Nicolaas Molenaar 
toch nog enige genoegdoening willen geven. De rooms-katholieke Bonaventurakerk en enige 
panden in de stad, waaronder de likeurstokerij van diezelfde Hofman, zijn ontworpen door Mole
naar. 
De bouw van het stadhuis, met conciërge-woning en politiebureau werd aanbesteed op 23 fe
bruari 1888 en gegund aan Johannes de Groot, aannemer te IJsselstein, op 8 maart 1888, voor een 
bedrag van f23.320,-. De bouw verliep in een kort tijdsbestek en was in oktober 1888 gereed. De 
officiële opening vond plaats op 18 juni 1889, blijkens de stadsrekening van dat jaar. Een spe
ciale "commissie feestviering opening Raadhuis" had onder andere aan vuurwerk f 100,- uitge
geven. 

Het stadhuis aan de Westdam rond 1900. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 
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De gemeenteraad heeft zich bij die gebeurtenissen in stilzwijgen gehuld. De raadsverslagen van 9 
mei 1889 in het oude en van 2 juli waarschijnlijk in het nieuwe stadhuis reppen met geen woord 
over de nieuwe huisvesting of het afscheid van de oude behuizing van het stadsbestuur. 
Het gebouw komt dan de komende tientallen jaren weinig meer in het nieuws, behalve in 1921 als 
na advies van de Commissie van Openbare Werken boven de trap en ingang drie glas-in-lood ra
men worden aangebracht. Pater R. van Scheijndel wijdt hieraan een artikel in de Stichtsche Post 
van november 1921. In de ramen zijn de afbeeldingen van de drie stadspoorten en een drietal wa
penschilden gebrand. 
Uiteraard diende regelmatig onderhoud gepleegd te worden. Dat was bij voorbeeld in 1937 het 
geval. De raadzaal was nodig aan een nieuw behangetje en een kwastje verf toe. Prijsopgave 
werd gevraagd aan de schilder G. Vreedenburgh. Maar ook toen speelde concurrentie een grote 
rol. Bij het gemeentebestuur kwam een briefje binnen van J.E. Siero, waarin hij schrijft verno
men te hebben dat een collega prijsopgave heeft mogen doen voor het behangen en schilderen 
van de raadzaal. Hij verzoekt om ook een offerte te mogen maken. Als antwoord krijgt hij de me
dedeling dat de raad de werkzaamheden reeds aan een ander heeft opgedragen. Toch geeft de 
heer Siero nog een reactie op deze afwijzing. Hij verklaart dat hij drie zaken heeft; twee in 
Utrecht en een in Woerden, dat hij zeer bekwaam personeel in dienst heeft en dat hij op behang 
zelfs 33% korting kan geven. Hij beveelt zich aan voor de toekomst. 
Kennelijk heeft het gemeentebestuur van deze "rel" geleerd, want na enige tijd wordt er voor het 
leveren van vijf gordijnen met toebehoren voor de raadzaal een inschrijving gehouden. Van de 
firma's P. Snel, P.B. v.d. Bosch, N.V. Nederland v/h D. Engel, mw. B. de Mol-Gribling, A.H. 
Greeven en P. van Heems, allen te Woerden, mag de firma v.d. Bosch alles leveren voor f 192,-. 
Gemeentesecretaris D. Beijer schrijft in 1937 dat een nieuw gemeentehuis hoog nodig is, aange
zien de gemeentelijke administratie vertienvoudigd is ten opzichte van 1889. Een voorstel aan de 
gemeenteraad van 11 november 1940 begint met de volgende zin: "De zeer gebrekkige huisves
ting van de secretarie dezer gemeente was meermalen onderwerp van Uw besprekingen. Bouw 
van een nieuw gemeentehuis of verbouwen van het bestaande kon om allerlei redenen niet plaats
vinden". Vervolgens wordt een aantal oplossingen aangedragen om uit de ruimtenood te gera
ken. 
Onder andere wordt de secretariskamer nu bij de secretarie getrokken en de secretaris krijgt de 
wethouderskamer. 
In de Stadsgids van 1952, een uitgave van het gemeentebestuur in samenwerking met de vereni
ging "Woerdens Bloei", wordt het stadhuis als volgt omschreven: "Stadhuis. Het oude antieke 
stadhuis (thans museum) werd in 1888 vervangen door het thans nog als zodanig in gebruik 
zijnde raadhuis. Zodra men dit binnentreedt valt terstond het oog op het mooie wapen van Karel 
V, dat in de vestibule werd aangebracht en afkomstig is van een der vroegere stadspoorten. Wan
neer we de tochtdeur openen, staan we voor een product van de moderne tijd, ni. de moederklok 
van het electrisch klokkennet, een geschenk van der Nutsspaarbank ter gelegenheid van haar vijf
tigjarig bestaan. Op de benedenverdieping bevinden zich naast de.voordeur de bodekamer en, 
door de tochtdeur gaande, links de secretariskamer en de secretarie, terwijl aan de rechterzijde 
het trappenhuis ons naar de bovenverdieping voert. Boven de trap hangt een schilderij voorstel
lende het beleg van Woerden in 1575, terwijl de opgang verder versierd wordt door een aantal te
keningen en gravures uit de jaren 1600 tot 1700. De trap opgaande vallen onmiddellijk op de in 
1921 aangebrachte mooie gebrandschilderde ramen waar in het bovenstuk ingebrand zijn de drie 
oude stadspoorten, nl. de Utrechtse of Hofpoort. de Rietvelder of Ueidsepoort en de Kromwijker
poort. In het onderstuk ontwaren we een drietal wapenschilden, nl. het stadswapen met de stede-
kroon, geflankeerd door dat van Albrecht van Beieren, welke vorst in 1372 aan Woerden haar 
stadsrechten schonk en door het wapenschild van Hertog Erik van Brunswijk, heer van Woerden 
tijdens het beleg der stad van 10 September 1575 tot 24 Augustus 1576. Uit de stadspoorten zijn 
afkomstig de onder deze ramen aangebrachte wapens van Woerden, Prins Maurits en het Groot 
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Waterschap van Woerden. Op de bovenverdieping bevinden zich de burgemeesterskamer, raad
zaal en kluis. De burgemeesterskamer prijkt met een vlaggedoek voorstellende het wapen van 
Woerden, terwijl een antieke kist tot sieraad van dit vertrek strekt. In de raadzaal vinden we op de 
schoorsteen een tweetal kannen, de oude zgn. stadswijnkannen, die volgens de in het archief ge
vonden rekeningen dateren van 1542-1543". 
Tot 1956 werd het stadhuis verwarmd doormiddel van kolen. De centrale verwarmingsinstallatie 
was aan vervanging toe. Men ging nu over op een "automatische oliestookinrichting", waarvan 
bij de bepaling van de capaciteit rekening was gehouden met de mogelijke uitbreiding van het 
stadhuis. In het archief werd op de achterzijde van het raadsvoorstel van 20 juli 1956 een tekenin
getje aangetroffen dat de olielevering in beeld brengt en dat hierbij wordt afgedrukt. 

Stadhuis Westdam 1963 
De aanzet tot de grote uitbreiding van het stadhuis in 1962/1963 vond plaats in 1959. In een uit
gebreid raadsvoorstel wordt een plan, opgesteld door de eigen technische dienst van gemeente
werken, uit de doeken gedaan. Eerst wordt de ruimtenood aangegeven, waarbij reeds rekening 
wordt gehouden met de, toen nog te verwachten, gemeentelijke herindeling waarbij de gemeen
ten Barwoutswaarder en Rietveld bij Woerden gevoegd zouden worden. Een opsomming wordt 
ook gegeven van de ruimten die eigenlijk worden gemist zoals bij voorbeeld een werkruimte 
voor de (waarnemend) archivaris, een kamer voor de vergaderingen van burgemeester en wet
houders, een afzonderlijke trouwkamer enz. Ook wordt opgemerkt dat de afdeling sociale zaken 
reeds sedert 1934 en het kantoor van de gemeente-ontvanger sedert 1946 wegens ruimtegebrek 
buiten het stadhuis waren ondergebracht. Het nieuwe plan. zo gaat het voorstel verder, "geeft ook 
aan de uiterlijke vorm van het stadhuis een aesthetisch verantwoorde aanvulling. Het huidige ge
bouw heeft in feite geen werkelijke vorm, de platte-grond geeft vrijwel een volmaakt vierkant 
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aan. zodat niet kan worden gesproken van de gebruikelijke afmetingen "lengte" en "breedte". Dit 
werkt teleurstellend, speciaal bij een gebouw, dat qua karakter monumentaal moet zijn. De oost
gevel bevat een fraai smal gevelelement, daarnaast bevindt zich de ingangspartij. Architecto
nisch juister zou het zijn geweest deze ingangspartij te brengen in genoemd topgevelelement, 
hetwelk door de huidige indeling van het gebouw echter niet mogelijk was en waardoor de oor
spronkelijke ontwerper (Molenaar/Fluijt!) gedwongen werd een wat onevenwichtig compromis 
te accepteren". En men gaat verder met het afkraken van de schepping van Nicolaas Molenaar: 
"De ingangsdeuren van de oostgevel zijn in de topgevel gebracht en het geheel is naar het noor
den verlengd, zodat een veel harmonischer verdeling van deze oostgevel ontstond". Zo gaat men 
door: "Wel uitzonderlijk lelijk en verbrokkeld is de huidige westgevel" en over de zuidgevel: 
"Het vreemde, tussen de ramen gedrongen, element van het balkon is hier verwijderd gedacht, 
waardoor deze gevel een rustiger en beter ritmisch verdeeld aanzien krijgt". Gelukkig is de 
schepping van Molenaar nog in oorspronkelijke staat in Noordwijk te bewonderen. 
Uiteindelijk besloot de gemeenteraad op 15 juli 1959 ten behoeve van de uitbreiding, waarbij de 
oppervlakte van het nieuwe stadhuis ongeveer het dubbele van het bestaande zou bedragen, een 
krediet van f470.000,- beschikbaar te stellen. 
Voor de inrichting en interieuradviezen werd als binnenhuisarchitecte mw. Jo Elffers te Rotter
dam aangetrokken. Uit haar adviezen vloeiden enkele wijzigingen van het bouwplan voort, waar
door een fraaiere uitvoering kon worden verkregen. Onder meer zouden de houten ramen worden 
vervangen door stalen en zou een ontworpen trapgeveltje vervallen. 
Op 17 juli 1961 vindt dan de openbare aanbesteding plaats waarbij het werk wordt gegund aan de 
Bouwmaatschappij Woerden. In november 1961 blijkt nog een aanvullend krediet van 
f 164.800,- nodig te zijn en voor de inrichting nog eens f 292.000,-. Bij het uitwerken van de plan
nen was gebleken dat voor de daadwerkelijke verbouwing het gehele gebouw zou moeten wor
den ontruimd. De secretarieafdelingen werden in september door de gehele stad verspreid. 
Financiën en Algemene zaken naar Oostdam 10/11, Bevolking ca. naar Oranjestraat 4. Het 

Oostdam 10111. tijdelijk adres van de secretarieafdelingen Financiën en Algemene Zaken. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 
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stadsarchief werd ondergebracht in een van de kelders van het Bejaardencentrum "t Oude Landt 
aan de Oudelandseweg. De kerkeraadskamer van de Gereformeerde kerk aan de Wilhelminaweg 
werd gehuurd voor huwelijksvoltrekkingen en raadsvergaderingen en op grond van het Burger
lijk Wetboek tijdelijk aangewezen als "huis der gemeente". De oudheidkundige voorwerpen uit 
het stadhuis vonden definitief een plaats in het Stadsmuseum. 
Van het pand Oostdam 10/11 - het oude postkantoor - werd aanvankelijk de bovenverdieping 
van de P.T.T. gehuurd ten behoeve van de dienst gemeentewerken. In oktober 1955 kon het pand 
door de gemeente worden aangekocht. Op de benedenverdieping werd toen de afdeling sociale 
zaken en het kantoor van de gemeente-ontvanger gehuisvest. De afdeling sociale zaken moest in 
september 1961 verhuizen naar Havenstraat 26. Het pand Havenstraat 16, door de gemeente aan
gekocht in 1946, was gedeeltelijk verhuurd aan de Rijksbelastingdienst. Op 24 augustus 1962 is 
het pand, waarschijnlijk door kortsluiting, in brand geraakt en volledig verwoest. Menig Woerde
naar kon een glimlach niet onderdrukken bij het vernemen van deze brand bij "de Belastingen". 
De afdeling sociale zaken vond toen huisvesting in de leegstaande woning Singel 71, de belas
tingdienst vond tijdelijk onderdak in het leegstaande hotel "De Dubbele Sleutel" op de hoek Rijn
straat/Voorstraat Westdamzijde. 

Commissaris der Koningin Klaasesz en burgemeester Vos bij de ope
ning van het uitgebreide stadhuis aan de Westdam op 17 december 
1963. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

78 



Het stadhuis aan de Westdam, 1975. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 

Na circa twee jaar bouwen en verbouwen was het stadhuis weer voor gebruik gereed. De officiële 
opening vond plaats op 17 december 1963 door de Commissaris van de Koningin in de provincie 
Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. De bevolking kon het nieuwe stadhuis bewonderen op 19 en 20 
december. Van het oorspronkelijke stadhuis van Molenaar was niet zo heel veel meer intact. De 
meeste gevelstenen zijn in ieder geval gespaard gebleven. Een met de woorden "ANNO 1888" en 
daaronder de letters "S.P.Q.W." (Senatus Populus Que Woerdensis - de senaat en het volk van 
Woerden). Boven de ingang is het wapen van Woerden in zandsteen bij de verbouwing vervan
gen door een wapen in keramiek, vervaardigd bij "De Porceleyne Fles" te Delft. Hoog boven in 
de gevel zijn nog twee oorspronkelijke stenen aanwezig: een met het wapen van de provincie 
Zuid-Holland en een met het wapen van Woerden. Op het torentje staat in de windwijzer ook het 
wapen afgebeeld. 

Stadhuis Westdam 1980 
Na een kleine tien jaar begon het stadhuis al weer overvol te raken. Er werd al weer gekeken 
welke afdelingen elders gevestigd zouden kunnen worden. Inmiddels was het pand van notaris 
C. M.L. Koole - Westdam 2 - te koop gekomen en door de gemeente in januari 1969 aangekocht. 
Genoemd pand was in 1862 door de toenmalige directeur van de eerste gasfabriek, opgericht in 
1858 als "Maatschappij voor Nieuwe Geoctroyeerde Gazbereiding". De Vries Robbé, naast de 
gasfabriek gebouwd. In dit pand was de administratieve sector van de dienst gemeentebedrijven 
vanuit de Oranjestraat sinds juni 1970 gehuisvest. 
Het al dan niet handhaven van de kazerne speelde in deze tijd een belangrijk gesprekspunt in de 
Woerdense politiek. Besloten werd in april 1970 de kazerne voorlopig te handhaven, maar af te 
zien van het gebruik daarvan voor huisvesting van gemeentelijke diensten. Later is de gemeente
politie in dat grondig gerestaureerde gebouw gehuisvest. 

79 



Ook de dienst gemeentewerken in Oostdam 10/11 kampt met ruimtenood. De eerste zin in het 
raadsvoorstel tot het treffen van voorzieningen van 21 november 1967 luidde: "Een van de zor
gen waarmede een uitbreidende gemeente bijna altijd te kampen heeft is het huisvesten van ge
meentelijke diensten". Een tijdelijke oplossing werd in het voorstel aangedragen, nl. het overne
men van een houten gebouw van 22 x 6 m, in gebruik geweest als kantine voor het personeel bij 
de bouw van 61 woningwetwoningen van "G. de Regt in Noord-West". Het gebouw zou ge
plaatst worden langs de oprijlaan naar het landgoed Bredius. Kosten van aankoop, plaatsing en 
inrichting bedroegen f 24.900,-. De gemeenteraad ging met dit plan echter niet accoord. Men 
wilde geen oud, maar een nieuw gebouw plaatsen. De extra kosten werden door middel van een 
krediet van f 12.350,-door de raad in mei 1968 gevoteerd. In Bredius werd tien jaar later nog een 
container-keet bij deze dependance geplaatst. 

De keet in het park Bredius, waar de dienst Gemeentewerken tussen 1968 en 1980 ook gehuisvest was. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden 

Na het besluit tot opheffing van de Centrale Boekhouding, die gevestigd was in het pand Meul-
mansweg 1, en de instelling van de Gemeentelijke Administratieve Dienst (G.A.D.) werd deze 
ondergebracht in het kantoor van Gemeentewerken, Oostdam 10/11. Vrijwel te zelfder tijd kwam 
het naastgelegen pand Oostdam 9 voor aankoop door de gemeente beschikbaar. Dit huurpand 
werd aangekocht voor f 109.000,- en in dezelfde raadsvergadering - april 1972 - werd voor de 
verdere bestudering van de huisvestingsproblemen een commissie ingesteld. In deze commissie 
"Eisses", samengesteld uit raadsleden en ambtenaren hadden zitting de raadsleden GJ. Brouwer, 
J.N. Hulswit, H. Koning en ir. H.P. Klooster en de ambtenaren J.W. Bezemer, korpschef van ge
meentepolitie, L. Driendijk, chef afdeling algemene zaken ter secretarie, F.J. van Onna, directeur 
gemeentewerken, en N. van Vliet, directeur gemeentebedrijven. De gemeentesecretaris J. Eisses 
zou als voorzitter fungeren en L. Driendijk als secretaris. De commissie werd belast met het in
stellen van een onderzoek naar de mogelijkheden tot de stichting van een stadskantoor, waarin 
gemeentelijke diensten gehuisvest konden worden in de binnenstad, zo mogelijk in de nabijheid 
van het stadhuis. Bij de huisvesting van de diensten moest naar concentratie worden gestreefd. 
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Genoemde commissie bracht in 1972 een interim-rapport uit aan het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad waarin een programma van eisen was opgenomen en waarin 
enige suggesties voor een bouwlocatie werden gedaan. Ook de stedebouwkundige aspecten wa
ren bekeken. De voorkeur ging uit naar de plaats van het Pensionaat aan de Meulmansweg. De 
commissie ging verder met haar besprekingen en vergaderde voor het laatst in augustus 1975. In 
deze laatste vergadering kwam geen definitieve locatie-keuze tot stand omdat de stemmen staak
ten. Vijf leden waren voor het gebruik van de Pensionaatsgebouwen en vijf voor nieuwbouw op 
het terrein van de Wagenloodsen aan de Singel. De commissie liet de definitieve keuze over aan 
de gemeenteraad. 
Hierna is er - vermoedelijk in verband met een nagenoeg totale wisseling van de leden van het 
college van burgemeester en wethouders vanwege de verkiezingen - enige stagnatie ingetreden. 
Intussen voteerde de raad in februari 1977 nog een krediet van f 362.000,- om de zolder van het 
stadhuis geschikt te maken voor de huisvesting van de afdeling financiën. 
In augustus 1977 kwam er een voorstel aan de raad waarin een opsomming van mogelijkheden 
voor de vestiging van een nieuw stadskantoor c.q. de uitbreiding van het bestaande stadhuis werd 
gegeven. De raad sprak zich in meerderheid uit voor de uitbreiding van het bestaande stadhuis en 
de vestiging van de bedrijven en diensten in het vrijkomende ziekenhuis aan de Meeuwenlaan. 
Architect N. Vroman te Woerden kreeg de opdracht een concreet bouwplan voor te leggen. Aan 
de wens van de raad om het pand Westdam 2 te sparen bleek niet te kunnen worden voldaan. 

l a l 
De voordeur van de in 1980 gesloopte "villa Koole", tijdelijke 
vesting voor een gedeelte van het ambtelijk apparaat. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 
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Het bestaande stadhuis zou een functie krijgen in het bestuurlijk-representatieve vlak, waar onder 
de raadzaal, en in het nieuwbouwgedeelte de administratieve ruimten, incl. het bureau culturele 
zaken dat reeds in 1972 naar het pand Meulmansweg 1 en in januari 1974 naar het Stadsmuseum 
was verplaatst. Onder het nieuwbouwgedeelte kwam tevens een parkeergarage. De raad werd 
voorgesteld voor de bouw van de nieuwe vleugel en de verbouw van het stadhuis een bedrag van 
f4.900.774,- te beschikbaar te stellen. Aldus werd besloten. Voor de inrichting werd later nog 
f 199.000.- gevoteerd. De in het pand Westdam 2 gevestigde sociale dienst moest verhuizen naar 
de woning Meeuwenlaan 3. 
De bouw en verbouw werden uitgevoerd door de Bouw en Aannemingsmaatschappij Woerden 
en kwam in maart 1980 gereed. De officiële opening werd verricht door Z.K.H. Prins Bernhard 
op 23 juni 1980. Een "open huis" volgde op 24 juni 1980. 

De Westdam met het stadhuis en daarachter de uitbreiding-1980.1987. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 
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Stadskantoor Meeuwenlaan 
In de besprekingen van de commissie Eisses was ook aandacht geschonken aan de mogelijke ves
tiging van de administraties van de gemeentelijke diensten en bedrijven in het vrijkomende zie
kenhuis aan de Meeuwenlaan/Burg. H.G. van Kempensingel. Genoemd ziekenhuis werd van de 
Stichting Hofpoortziekenhuis aangekocht. 
Een werkgroep bestaande uit wethouder A. Groen, als voorzitter. F.J. van Onna, directeur ge
meentewerken, N. van Vliet, directeur gemeentebedrijven, C. Vlasblom, hoofd gemeentelijke 
administratieve dienst, G. Westra, directeur sociale dienst en L.C1.M. Peters, gemeentearchiva
ris, met E.G. Kuus van de dienst gemeentewerken als secretaris, werkte vanaf het najaar 1978 aan 
de plannen voor de verbouw en inrichting van het voormalige ziekenhuis. Nauwelijks eenjaar la
ter werd een slotadvies uitgebracht. Op basis daarvan kwam de gemeenteraad op 25 oktober 1979 
tot het besluit de plannen aldus te doen uitvoeren en de benodigde kredieten beschikbaar te stel
len. Uiteindelijk zouden de kosten, inclusief de aankoop van het ziekenhuis ca. f 9.100.000,-be
dragen. Bouw- en Aannemingsbedrijf Nieuwe Zandweg te Linschoten kwam van de zes geïnte
resseerden in de verbouw als meest gunstige uit de bus en werd het werk op 27 februari 1980 ge
gund. Er werd snel gewerkt en de verhuizingen van diensten en bedrijven naar het nieuwe stads
kantoor - waarvan de benaming nog wel eens verwarring wekte met het stadhuis - konden reeds 
half november 1980 plaatsvinden. De officiële ingebruikstelling door wethouder A. Groen ge
schiedde op 10 juni 1981 waarbij een plaquette ter herinnering aan de opening, werd onthuld. Het 
door de beeldhouwer Cor Jong uit Gouda in brons vervaardigde kunstwerk in het plantsoen voor 
het stadskantoor, voorstellende de samenwerking tussen de vijf in het gebouw werkende dien
sten, werd op 14 november 1981 onthuld. 

Het Algemeen Ziekenhuis aan de Meeuwenlaan, van 1980 tot 1994 Stadskantoor. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 
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RAADHUIZEN EN SECRETARIEËN VAN BARWOUTSWAARDER, RIETVELD, KA
MERIK EN ZEGVELD 

In een overzicht van de gemeentehuizen van Woerden mogen die van de voormalige gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld, Kamerik en Zegveld niet ontbreken. 
In de meeste kleine plaatsen in ons land werden tot diep in de twintigste eeuw de vergaderingen 
van het plaatselijk bestuur in de dorpsherberg gehouden. Dit was ook het geval in Barwoutswaar
der en Rietveld, de twee zelfstandige gemeenten die per 1 februari 1964 werden opgeheven en 
voor het grootste gedeelte bij de gemeente Woerden werden gevoegd. 
De oudste aanwijzingen van een rechthuis in Barwoutswaarder vinden we in 1724, als Arij Bijl 
genoemd wordt als "hospes" (herbergier) in het Gerechthuis van Barwoutswaarder, een herberg 
die hij driejaar eerder had gekocht. In het rechthuis kwamen de schout en schepenen van Bar
woutswaarder bijeen om recht te spreken, het dorp te besturen en openbare verkopen en verpach
tingen te houden, terwijl ook het polderbestuur van Barwoutswaarder er vergaderde over water
staatszaken. De belangrijkste functie van het gebouw was en bleef echter die van herberg. 
In de loop der tijd veranderde de herberg, die tussen de Rijn en de dijk stond ter hoogte van de 
boerderij Barwoutswaarder 73, regelmatig van eigenaar, maar schout en schepenen en, na 1817, 
de gemeenteraad bleven er bijeenkomen. In 1814 wordt in een verkoopakte voor het eerst de 
naam van de herberg genoemd: "Schotsvarkens". Deze naam, later aangepast tot "Het Schotsvar
ken", werd later de naam van het buurtje nabij de herberg. Wellicht hing er een uithangbord met 
daarop een varken afgebeeld aan de gevel. De veronderstelling dat de naam afgeleid is van het 
feit dat een slager in de buurt zijn varkens voor hij ze de strot afsneed eerst door een pistoolschot 
verdoofde is niet waarschijnlijk: het gebruik van vuurwapens bij het slagersvak was rond 1815 
bepaald niet gebruikelijk. 
Het gemeentebestuur huurde er een kamer, die ingericht werd als raadzaal, en waarvoor de kaste
lein moest zorgen dat het behoorlijk ingericht en verwarmd werd; de ruimte werd ook voor an
dere openbare functies gebruikt. Later werd de raadzaal zelf een apart gebouwtje naast de woning 
van de eigenaar en verhuurder, D. Nap. In 1935 kwam er een abrupt einde aan het raadhuis aan 
het Schotsvarken. Op 31 oktober, 's avonds om tien uur, brak er door kortsluiting brand uit in de 
naast het raadhuisje gelegen woning van Nap. Felle wind en een gebrekkige brandweerorganisa
tie (de eerste brandspuit arriveerde pas na een uur) leidden ertoe dat de vijf panden aan het 
Schotsvarken, waaronder het raadhuis, tot de grond toe afbrandden. 
De gemeenteraad bivakkeerde vervolgens bijna twee jaar in het raadhuis van Rietveld totdat in 
1937 M. Verwaal aanbood om in de door hem te bouwen woning aan de Hoge Rijndijk een 
ruimte te bouwen, die hij als raadkamer aan de gemeente zou verhuren. Het gemeentebestuur 
voelde hier wel voor en zo werd vanaf 1937 het nog bestaande pand aan de Hoge Rijndijk met het 
opschrift "Gemeentehuis" in de gevel, in gebruik genomen. Dit pand bleef tot de opheffing van 
de gemeente het raadhuis van Barwoutswaarder. 
In Rietveld, aan de noordoever van de Oude Rijn, was er weinig verschil met de situatie in Bar
woutswaarder. De eerste vermelding van een "rechthuis" in de plaatselijke herberg is in 1749. De 
herberg werd tussen 1740 en 1747 gebouwd op een stuk grond, dat behoorde bij de boerderij Het 
Ooyevaarsnest en was gelegen op de hoek van de huidige Zegveldse Uitweg en Rietveld (mo
menteel een grasveld). Jarenlang trad Pieter van der Swaan als kastelein op in deze herberg, die in 
1765 voor het eerst "De Roskam" wordt genoemd. 
Na 1817 bleef het gemeentebestuur een ruimte in De Roskam huren, evenals in Barwoutswaarder 
om te dienen als raadzaal en onder dezelfde voorwaarden. In de oorlogsjaren is hieraan een eind 
gekomen; tussen 1944 en 1946 bevond het raadhuis van Rietveld zich in het café De Krom al
daar. Vanaf 1946 tot aan de opheffing van de gemeente was het raadhuis van Rietveld tenslotte 
gevestigd in een tweetal kamers ten huize van de familie Voordouw in het pand Rietveld 50. 
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Het gemeentehuis van Barwoutswaarder 1937-1964, Barwoutswaarder 92. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

Afscheid van burgemeester P.J. Brunt als burgemeester van Rietveld in de raadkamer van café De Roskam 
aldaar. 1939. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 
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De raadkamers van Barwoutswaarder en Rietveld waren binnen die gemeentes gelegen; met de 
secretarie lag dat wat anders. Aanvankelijk hield de schout en later de burgemeester, die meestal 
ook gemeentesecretaris was, de gemeentelijke administratie onder zich. Daar deze functionaris 
over het algemeen in Woerden woonde werd de secretarie eveneens in Woerden gevestigd. 
Vanaf 1859 huurden Barwoutswaarder en Rietveld, samen met de gemeente Waarder (de drie ge
meenten hadden dezelfde burgemeester/secretaris) een paar kamers boven de bakkerij van Van 
Dam op de hoek van de Voorstraat en de Jan de Bakkerstraat om als "administratief centrum" van 
de drie gemeentes te dienen. In 1895 was dit gebouw te klein geworden en gingen de gezamen
lijke gemeentebesturen over tot de aankoop van het pand Kruisstraat 7 (op de hoek met de hui
dige Rijnstraat) Deze secretarie werd in 1917 verlaten om verplaatst te worden naar het adres 
Voorstraat 41. Dit was een winkelhuis. waarvan het onderste gedeelte gemeentesecretarie werd 
en het bovenste gedeelte, een woonhuis, werd verhuurd. Ook een achter de secretarie gelegen 
pakhuis aan de Achterstraat werd door de drie gemeentes in huur gegeven. Deze gemeentesecre
tarie bleef tot de opheffing van de zelfstandige gemeentes Barwoutswaarder, Rietveld en Waar
der in gebruik. 

Tot het jaar 1857 bestond de latere gemeente Kamerik uit vier aparte gemeentes: Kamerik-en-de-
Houtdijken, Kamerik-Mijzijde, 's-Gravesloot en Teckop. Deze vier gemeentes waren weer ont
staan uit de gelijknamige "dorpsgerechten'', die bestuurd werden door schout en schepenen. 
Evenals in Barwoutswaarder en Rietveld hadden deze vier gerechten en latere gemeentes hun ei
gen raadkamer in de plaatselijke herbergen. 
Het rechthuis en later de raadkamer van Kamerik-en-de-Houtdijken was gevestigd in de herberg 
De Zwaan. Deze herberg stond op de hoek van de huidige Van Teylingenweg en de Meent. 
Het rechthuis van Kamerik-Mijzijde, aan de andere kant van de wetering, was de herberg De 
Gouden Leeuw, ter hoogte van Mijzijde 128. In de achttiende eeuw waren de kasteleins van deze 
herbergen tevens bode van het gerecht. Hoewel precieze gegevens ontbreken is ook de herberg 
"De Gekeerde Kanis" nog enige tijd als rechthuis in gebruik geweest. 
Het rechthuis van 's-Gravesloot stond aan de Kruipin en werd jarenlang bewoond en als herberg 
geëxploiteerd door leden van de familie De Leeuw; ter plaatse staat momenteel een boerderij. 
Het rechthuis van Teckop tenslotte bestaat nog steeds: het is het "laatste huis" van Teckop (nr. 
48). Het bleef tot in de jaren '70 een café, waar het polderbestuur van Teckop tot aan de opheffing 
zijn vergaderingen hield. 
In 1857 werden deze vier gemeentes samengevoegd tot één gemeente Kamerik. De raadkamer 
van de voormalige gemeente Kamerik-en-de-Houtdijken werd nu raadkamer voor de nieuwe ge
meente. De gemeentesecretarie was, zoals bij veel kleine gemeentes, bij de burgemeester/secre
taris aan huis gevestigd. In 1865 werd dat kennelijk wat te veel voor burgemeester Van Loon. 
want vanaf dat jaar werd bij de kastelein Senten behalve de raadkamer ook wat secretarieruimte 
gehuurd. Het grootste gedeelte bleef echter bij burgemeester Van Loon, die daarvoor een kamer 
in zijn huis (de huidige boekwinkel in het dorp) beschikbaar stelde. Later werd dit huis gekocht 
door de dorpsdokter Prins, maar de kamer bleef tot 1879 dienst doen als secretarie. 
Eind 1879 kocht het gemeentebestuur een pand aan de Van Teylingenweg, dat in 1880 werd ver
bouwd en dat tot 1955 het gemeentehuis van Kamerik zou zijn. In het gebouw werden een raad
zaal, een secretarie en een veldwachterswoning gebouwd, terwijl het koetshuis als brandweerga
rage werd ingericht. 
Na de Tweede Wereldoorlog gingen er in het Kamerikse gemeentebestuur stemmen op om te ko
men tot een nieuw gemeentehuis. Eén van de grote voorstanders was burgemeester J. Reijers, in 
wiens woning sedert 1948 de gemeenteraadsvergaderingen plaatsvonden: in het eigenlijke ge
meentehuis was daarvoor door ruimtegebrek geen gelegenheid meer. Hoewel burgemeester 
Reijers zijn best deed om het nieuwe gemeentehuis voordat hij gepensioneerd zou worden te re
aliseren is hem dat niet gelukt. Onder zijn opvolger Breen werd op 18 november 1952 een bouw-
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Het gemeentehuis van Kamerik 1880-1955 aan de Van Teylingenweg. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

plan van de Woerdense architect H.B.M.J. Worst aangenomen; op 4 juni 1954 werd de eerste 
steen gelegd en op 23 september 1955 opende de Commissaris der Koningin in Utrecht, Van 
Lynden van Sandenburg, het nieuwe gemeentehuis aan het Plantsoen (later het Burgemeester 
Breenplantsoen). Verschillende personen schonken zaken ter verfraaiing van het gebouw: zo gaf 
het comité "Voedselvoorziening in Oorlogstijd" een aantal glas-in-loodramen ter herdenking van 
de oorlogsjaren 1940-1945 en de Kamerikse burgerij schonk een fraai bronzen beeld, "'t 
Bruidje". 
Dit gemeentehuis is tot aan de opheffing van de gemeente Kamerik in gebruik geweest; in 1989 
werd het gebouw als kantoor verkocht aan de Algemene Christelijke Politie Bond. 

In het gerecht Zegveld week de situatie met betrekking tot het rechthuis af van die in andere dor
pen. De steenrijke familie Oppelaar, die in de achttiende eeuw onder meer de plaatselijke herberg 
De Zwaan bestierde, had kennelijk geen behoefte aan de extra klanten, die de status van rechthuis 
aan de herberg opleverde. Het gerecht kwam hier ten huize van de schout bijeen. Dit huis was het 
voorste gedeelte van de woningen Hoofdweg 95-99, schuin tegenover de Nederlands Hervormde 
Kerk. 
Dit pand is tot 1925 als gemeentehuis in gebruik geweest. In 1826 werd er een nieuwe openbare 
lagere school met onderwijzerswoning bijgebouwd; de groei van het aantal leerlingen leidde er 
weldra toe dat ook het gemeentehuis gedeeltelijk als school dienst ging doen. In 1883 werd er 
derhalve naast het gemeentehuis een nieuwe openbare school gebouwd (het huidige pand Hoofd
weg 101); het oude schoolgebouw achter de oorspronkelijke schoutswoning werd gedeeltelijk 
verbouwd tot woning voor de gemeenteveldwachter. 
In 1907 werd de openbare lagere school in Zegveld opgeheven en kwam het gebouw leeg te 
staan. Pas in 1924 kwam de gemeenteraad op het idee om het gemeentehuis te verplaatsen naar 
een lokaal in die oude school. De gemeente-architect J. van Lokhorst uit Woerden ontwierp een 
plan voor een ingrijpende verbouwing, waarbij een nieuwe raadzaal en een goede archiefbewaar
plaats gerealiseerd zouden worden. Dit plan werd op 10 november 1924 aangenomen; ruim een 
halfjaar later, op 12 juni 1925, vergaderde de gemeenteraad voor het eerst in een nieuwe raad
zaal. In de voorgevel van het gebouw werd een steen "GEMEENTEHUIS" aangebracht. 



Dit gemeentehuis heeft tot 1972 gefunctioneerd. Al vanaf 1965 was in de gemeenteraad regelma
tig aangedrongen op de bouw van een ander gemeentehuis. Onder burgemeester J. van Wijk kwa
men de plannen van de grond om een "gemeenschapsgebouw" te stichten, waarin het gemeente
bestuur en de Stichting Dorpshuis Zegveld gezamenlijk deel zouden nemen. Er werd een prijs
vraag uitgeschreven, waaruit als beste ontwerp vooreen dergelijk gebouw het plan van de Rotter
damse architect ir. V.R.A. van Hezik uit de bus kwam. Aan de hand van dit plan werd in 1971-
1972 De Milandhof gebouwd, waarvan een gedeelte vanaf 1972 als gemeentehuis ging functio
neren. Tot aan de opheffing van de gemeente Zegveld per 1 januari 1989 is het gemeentehuis in 
De Milandhof gevestigd gebleven. 

De voormalige schoutswoning aan de Hoofdweg, gemeentehuis van Zegveld, met klompenhok, circa 1920. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

WOERDENS STADHUIS 1994-

Op weg naar een nieuw Woerdens stadhuis 
De datum 1 januari 1989 zal in de geschiedenis van Woerden een bijzonder gedenkwaardige da
tum blijven. De gemeente Woerden werd op die datum opgeheven. Met de gemeenten Kamerik 
en Zegveld werd een nieuwe gemeente Woerden tot stand gebracht, waarbij die gemeente tot de 
provincie Utrecht ging behoren en ca. 35.000 inwoners ging tellen. Naast deze gemeentelijke en 
provinciale herindeling was het tevens de datum waarop de gemeentelijke diensten als zodanig 
werden opgeheven en een nieuwe administratieve organisatie werd ingevoerd. De gemeentelijke 
nutsbedrijven waren opgegaan in regionale bedrijven en het personeel van de gemeentelijke ad
ministratieve dienst en voornoemde gemeentelijke bedrijven werd door de verschillende regio
nale bedrijven overgenomen, zodat er bijna twee verdiepingen van het stadskantoor vrij kwamen. 
Er volgde een herverdeling van de ruimten en de afdelingen Financiën en Welzijn kwamen van 
het stadhuis naar het stadskantoor. 



Deze totale reorganisatie bracht de gemeenteraad tot het standpunt om te komen tot een centrale 
huisvesting van het gehele gemeentelijke bestuurlijke en administratieve apparaat. De aanhef 
van een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 19 september 1992 gaf het huisvestingsprobleem 
juist weer: "Discussie over het stadhuis. Het is niets nieuws voorde Woerdenaren. Al eeuwen ge
leden maakten de bestuurders zich druk over de aankoop, verkoop, sloop en renovatie van hun 
bestuurscentrum. Op het laatste moment bleef het oude stadhuis, nu Stadsmuseum, voor de slo
pershamer gespaard. Ook nu behoudt Woerden waarschijnlijk het bestaande stadhuis. Een nieuw 
kantoor aan de Westdam. Voor die oplossing kozen burgemeester en wethouders deze week voor 
de huisvesting van hun ambtenaren die door de gemeentelijke herindeling in 1989 fors in getal 
zijn toegenomen. Sindsdien is veel gediscussieerd over de plaats waar de ambtenaren in de toe
komst hun werkplek moeten krijgen. Dat debat moet binnenkort verstommen". 
Maar dat debat verstomde niet en ook de keuze van burgemeester en wethouders moest drastisch 
worden herzien. 
De basis voor de ruimtebehoefte vormde het rapport van het Bureau Twijnstra Gudde b.v. te 
Deventer van augustus 1991, waaraan een inventarisatie en rapportage van de werkgroep Huis
vesting Ambtelijk Apparaat uit 1989 was voorafgegaan. Deze werkgroep had tevens een aantal 
lokaties in hun beschouwingen meegenomen, te weten: een drietal varianten aan de Meeuwen
laan, een tweetal rond het Kasteel en een aan de Hoge Woerd. Nadat de raad in haar vergadering 
van 27 oktober 1992 de keuze had laten vallen op de locatie Westdam en de keuze van de archi
tect - uit acht - in maart 1993 was bepaald op Jeanne Dekkers Architectuur / EGM Architecten 
b.v. te Dordrecht, werd door Jeanne Dekkers een schets met betrekking tot de situatie overgelegd. 
Het definitieve ontwerp zou in mei gereed moeten zijn en de raad zou dan in juni een definitief 
besluit omtrent locatie en ontwerp kunnen nemen. 
Voor de locatie Meeuwenlaan hadden inmiddels twee medewerkers van gemeentewerken, de he
ren E.G. Kuus en C. Timmerman - op persoonlijke titel - hun gedachten en ideeën op papier ge
zet en als alternatief plan ingediend. 
Daarbij kwam tenslotte nog de aanbieding van Bruinsma Makelaars te Amsterdam die het voor
malige ICL -gebouw aan de Blekerijlaan / de Bleek in verkoop hadden als derde mogelijkheid in 
mei 1993 in beeld. 
De gemeenteraad kwam voor een moeilijke keuze te staan: locatie, en financiële aspecten enz. 
speelden een grote rol. 
Uiteindelijk besloot de raad na lang wikken en wegen en na inspraakronden voor ambtenaren en 
ingezetenen, op 24 juni 1993 het kantoorcomplex aan de Blekerijlaan aan te kopen voor een be
drag van ruim zeventien miljoen gulden ten behoeve van de huisvesting van de gemeentelijke or
ganisatie. De totale investeringen om het pand aan te kopen, te verbouwen en in te richten als ge
meentehuis bedroegen circa 27 miljoen gulden. 
Tevens werd besloten om het oude gedeelte van het bestaande stadhuis aan de Westdam niet voor 
eigen gebruik te handhaven en het totale stadhuis- en stadskantoorcomplex te verkopen. Het stad
huis zou, dankzij plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, gespaard moeten blijven. Een 
historische avond met zeer historische beslissingen en daaruit voortvloeiende gevolgen. 

Nieuw stadhuis Blekerijlaan / de Bleek 
Het ICL-kantoorcomplex in het kantorencentrum Middelland is in fasen tot stand gekomen. Door 
het automatiseringsbedrijf Data SAAB te "s-Gravenhage werd begin 1981 opdracht verstrekt aan 
Mackenzie Hill Vastgoed tot het bouwen van een kantoorpand aan de Bleek 2. De bouw door het 
Aannemingsbedrijf Nieuwe Zandweg te Uinschoten kwam gereed in 1982 maar Data SAAB 
werd nog voor de vestiging in Woerden overgenomen door Ericsson Information Systems. 
Ericsson startte in 1984 met de uitbreiding van het gebouw door een hoofdgebouw van vijf ver
diepingen (B) en daarnaast nog een gebouw van drie verdiepingen (C) te realiseren. Op het be
staande gedeelte (A) werd nog een verdieping gebouwd. Bij de opening in 1985 huisvestte het 
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bedrijf ca. 280 personen. Ook een grote bedrijfshal van ca. 1700 m2 maakte deel uit van het totale 
complex van ca. 13.500 m2 (inclusief het in 1988 gerealiseerde gebouw (D) als opleidingscen
trum. Ericsson werd overgenomen door het Finse bedrijf Nokia en ging verder onder de naam 
Nokia Data, welk bedrijf in 1992 door het computerbedrijf ICL te Maarssen werd overgenomen. 
De vestigingen van ICL te Maarssen en Woerden werden uiteindelijk in 1993 geconcentreerd in 
Maarssen en het complex kwam in verkoop. 
Van het door de gemeente aangekochte complex bleef een gedeelte verhuurd als computer-oplei-
dingscentrum (D). 
De voorbereidingen om het gebouwen-complex voor de gemeentelijke organisatie gebruiksge-
reed te maken raakten toen ineen stroomversnellingen werden met voortvarendheid ter hand ge
nomen. Een stuurgroep werd ingesteld en voor een aantal activiteiten werden adviesbureaus in
geschakeld, o.a. het Nederlands Inkoop Centrum voor indeling en inrichting, het Bouwkundig 
Advies- en Managementbureau NWE voor bouwkundige zaken en Harris Adacom voor automa
tisering. De algehele coördinatie bleef in handen van de reeds bestaande werkgroep. Als binnen
huisarchitect voor de in de bedrijfshal te situeren raadzaal en trouwzaal werd de heer Jan Waal 
aangetrokken. Ook de archiefbewaarplaatsen zouden in voornoemde bedrijfshal worden ge
bouwd. De bouw en verbouwingen werden uitgevoerd door de Woerdense "Bouwgroep 
Pelaene". Naast activiteiten rond verbouwingen, het maken van de indeling voor de verschil
lende afdelingen en diensten, de keuze van het meubilair, stoffering enz. enz. kwam ook de ko
mende verhuizing steeds dichterbij. In april zouden de gebouwen voor bestuur en administratie 
gereed moeten zijn. De archieven, raad- en trouwzaal, zouden later gereed komen. Eind april 
1994 vonden inderdaad de verhuizingen vanuit de Westdam en de Meeuwenlaan plaats. Het 
nieuwe stadhuis opende de deuren voor de burgerij weer op 25 april. 
Wanneer de officiële opening op 14 oktober 1994 door de Commissaris van de Koningin in de 
provincie Utrecht, jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, is verricht, is in Woerdens historie weer 
een nieuw stadhuis bijgeschreven. 

De Blekerijlaan, gezien vanaf de Houttuinlaan, april 1978. Nu staat hier het nieuwe stadhuis 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 
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Het kantoorgebouw van de firma Ericsson, thans gebouw A van het huidige stadhuis, april 1983. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 

- ' 

Het kantoorgebouw van Nokia Data, thans stadhuis van Woerden, augustus 1988. 
Foto G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 
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Bronnen: 
Archieven 
Stadsarchief Woerden 1392-1811 (stadsrekeningen, resoluties van de vroedschap) 
Gemeente-archief Woerden 1811-1936 
- notulen gemeenteraad 1816, 1833-1845, 1863-1867, 1884-1889 (inv.nrs. 10, 14, 18 en 23); 
- stukken betreffende de restauratie, overdracht en nieuwbouw van het gemeentehuis, 1886-1889 

(inv.nrs. 841-843), 
Gemeente-archief Woerden 1937-1980 
- dossiers betreffende het stadhuis (inv.nrs. 188-190, 311, 444, 458-460, 869, 2450-2461 ); 
-dossiers betreffende verschillende lokaties van gemeentelijke diensten en afdelingen (inv.nrs. 

2465-2469 en 2476-2479). 
Gemeente-archief Barwoutswaarder 1671 -1941 
- notulen gemeenteraad 1931-1941 (inv.nrs. 36-37); 
- stukken betreffende de raadkamer en secretarie (inv.nrs. 264-270). 
Gemeente-arch ief B arwouts waarder 1941 -1964 
- stukken betreffende het gemeentehuis en de secretarie (inv.nrs. 132-133). 
Gemeente-archief Rietveld 1941-1964 
- stukken betreffende de raadkamers (inv.nrs. 108-109). 
Gemeente-archief Zegveld 1610-1941 
- notulen gemeenteraad 1913-1929 (inv.nr. 58); 
- stukken betreffende gemeente-eigendommen, 1825-1884 (inv.nrs. 288, 290, 292). 
Gemeente-archief Zegveld 1941-1988 
- notulen gemeenteraad 1966-1972; 
- dossier historische gegevens Zegveld (inv.nr. 421 ); 
- dossier gemeentehuis 1951 -1982 (inv.nr. 543); 
- dossiers bouw Milandhof 1966-1977 (inv.nrs. 333-336). 
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