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1  INLEIDING 

Het Stadhuis van Groningen kende een moeizame start. Hoewel de 

bouwperiode in 1810 werd afgesloten, zou het nog tientallen jaren duren 

voor de laatste onderdelen definitief werden afgerond. Vervolgens leidde 

het voortdurend schuiven met functies binnen het gebouw aansluitend 

weer voor nieuwe aanpassingen. Een geleidelijk nijpender worden 

ruimtegebrek had tot gevolg dat in 1869 een uitbreiding plaats vond en 

ook nadien vonden telkens nieuwe (kleine) aanpassingen plaats. Een 

climax bereikte het ruimteprobleem rond het midden van de 20ste eeuw, 

met als resultaat een forse, maar geheel op zichzelf staande uitbreiding in 

1962 naar ontwerp van Jo Vegter. De uitbreiding werd in 1996 al weer 

gesloopt, toen de administratieve afdelingen elders werden 

ondergebracht. In het oude Stadhuis werd op de begane grond een 

nieuwe raadzaal aangelegd ter grootte van de oorspronkelijke 

binnenplaats. 

 

Groningen groeit gestaag en daarmee ook het gemeentelijke apparaat. 

Met een aanstaande vergroting van het aantal raadsleden zal ook de in 

1996 gerealiseerde raadzaal weer te klein worden. Daarnaast komt het 

gehele gebouw in aanmerking voor een algehele renovatie, waarbij naast 

aanpassingen in de ruimtelijke structuur ook zal worden ingezet op 

verduurzaming van het gebouw.  

 

Om een goed beeld te verkrijgen van het gebouw en hierin aanwezige 

elementen heeft de gemeente Groningen het Monumenten Advies Bureau 

gevraagd een bouw- en architectuurhistorisch onderzoek van dit gebouw 

uit te voeren. In dit onderzoek wordt het gebouw aan de hand van 

relevante bronnen en literatuur, alsmede een volledige opname van het 

gebouw in kaart gebracht. Niet alleen wordt ingegaan op de huidige 

verschijningsvorm, maar ook de bouw, latere veranderingen en de plaats 

van het gebouw binnen het Nederlandse architectuurlandschap komen 

aan de orde. 

 

Dit rapport vangt in hoofdstuk 2 aan met de historische context aan de 

hand van bronnen en literatuur. Hierin komt de volledige ‘levensloop’ van 

het gebouw aan de orde, van de aanleiding tot de bouw en de eerste 

plannen tot aan de laatste aanpassingen. Ook wordt ingegaan op de 

partijen die bij de bouw en latere aanpassingen betrokken waren. In 

hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van het volledige gebouw, waarbij van 

zowel het exterieur als het interieur ook bouwhistorische bijzonderheden 

of kenmerkende veranderingen worden behandeld. 

 

In hoofdstuk 4 volgt een samenvatting van de bouwgeschiedenis aan de 

hand van zowel bronnen- en literatuur als de bevindingen ter plaatse. In 

hoofdstuk 5 volgen conclusies ten aanzien het gebouw. Naast een 

weergave van de ontwikkeling van het gebouw en de betekenis van de 

veranderingen voor het gebouw wordt ook ingegaan op de betekenis van 

het gebouw, niet alleen voor de stad Groningen, maar ook voor de 

Nederlandse Architectuurhistorie. Aan de hand van de oorspronkelijke 

plannen en de huidige verschijningsvorm worden handvaten aangereikt 

voor het ontwerpproces t.b.v. de aanstaande renovatie. 

 

Het Monumenten Advies Bureau hoopt met dit onderzoek duidelijkheid te 

geven ten aanzien van de toekomstmogelijkheden van dit object vanuit de 

verschillende invalshoeken. 

 

Monumenten Advies Bureau – 28 november 2017 

G. Korenberg, bouwhistoricus bnb 
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2  HISTORISCHE CONTEXT 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de historische context van het 

Stadhuis. Aan de hand van diverse bronnen en literatuur wordt een beeld 

gegeven van de voorgeschiedenis van de locatie van het stadhuis, de 

bouw van het stadhuis en latere wijzigingen aan het stadhuis.  

 

Binnen het kader van dit onderzoek is het onmogelijk om op uitputtende 

wijze alle beschikbare bronnen door te nemen en te behandelen. Daarom 

is een selectie gemaakt van die stukken, die concrete aanwijzingen geven 

ten aanzien van de huidige verschijningsvorm van het gebouw, hoe deze 

tot stand is gekomen en waar mogelijk ook hoe, en waarom dit plaats 

vond.  

 

Hoewel dit door een bezoeker van het Stadhuis wellicht anders wordt 

ervaren bij binnenkomst via de hoofdentree vanaf de Grote Markt, zal 

deze etage, die als Bel-etage of hoofdetage kan worden beschouwd in 

deze rapportage verder als eerste verdieping worden aangeduid. De 

onderverdieping op het straatniveau wordt daarmee aangeduid als 

begane grond. De bovenste etage onder de kapverdieping wordt als 

tweede verdieping aangeduid. Hoewel deze benamingen aanvechtbaar 

zijn, blijken deze ook bij eerder verbouwingen te zijn gehanteerd. Daar 

waar van deze naamgeving wordt afgeweken zal dit specifiek worden 

vermeldt. 

 

 

 

2.1 DE LOCATIE VAN HET STADHUIS 

Groningen is één van de oudste steden van Nederland, met een 

onafgebroken bewoning vanaf de derde eeuw. De vroegste schriftelijke 

vermelding dateert uit 1040 en de stad had toen al een zekere 

marktfunctie voor de direct omgeving. 

 

De stad is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, waarvan 

de kern rond het Martinikerkhof zicht tot belangrijkste centrum 

ontwikkelde. Van hieruit vond de ontwikkeling in westelijke richting plaats, 

zodat in de dertiende eeuw een tweede parochie werd gesticht. Hoewel 

Groningen nooit formeel stadsrechten heeft gekregen, werden de rechten 

van de stad in de 14de eeuw wel erkend. Tussen de Martinikerk en de Der 

Aa-kerk liggen de Vismarkt en de Grote Markt en deze marktenas kan 

zowel historisch als in de huidige stad als het ‘centrum’ van de stad 

worden beschouwd.  

 

Het historische stedenbouwkundige patroon is in hoge mate op de 

markten gericht in een kenmerkend ‘ladderpatroon’. Langs de markten en 

de aansluitende uitvalswegen bevindt zich de vroegste nog aanwezige 

bebouwing, waaronder enkele woonhuizen welke in kern nog uit de 

dertiende eeuw dateren. 

 

De locatie van het Stadhuis ligt zeer centraal binnen de marktenas, waarbij 

zowel het huidige Stadhuis als diens voorganger zich prominent op de 

westelijke helft van de Grote Markt bevonden.   
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Kadastraal minuutplan (1811-1832) Groningen, sectie G, blad 01. Bron: Beeldbank 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.   

 

 

2.2 HET OUDE RAAD- EN WIJNHUIS 

Het huidige ‘oude’ Stadhuis kende een voorganger uit de vroege 14de 

eeuw. Dit raad- en wijnhuis zal aanvankelijk een eenvoudige rechthoekige 

hoofdvorm hebben gecombineerd met weergangen, arkeltorentjes en 

forse trapgevels. Het gebouwencomplex, dat op oudere prenten is 

weergegeven kende zijn (uiterlijke) oorsprong hoofdzakelijk in de 15de 

eeuw. Een fraaie prent uit de late 18de eeuw toont een samengesteld 

complex met twee parallelle rechthoekige meerlaags bouwdelen met 

trapgevels, voorzien van pinakels. De op het noorden gerichte voorgevels 

waren voorzien van spaarvelden met een korfboogvormige afsluiting met 

daarin kruisvensters. Deze gevel was met een jaartalsteen gedateerd in 

1443, maar ongetwijfeld was dit complex het resultaat van vele 

verbouwingen, uitbreidingen en moderniseringen.  

 
Het oude raad- en wijnhuis, kopergravure (1774-1800) door H. Numan, gezien uit het 

noordwesten. Bron: GA – Inv. 1536, nr. 7659. 
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Aan de hand van de in 1774 bij de uitvraag t.b.v. de architectuurprijsvraag 

voor het te bouwen Stadhuis gevoegde plattegrond van de Grote Markt 

toont de plaats van het oude gebouwencomplex. Duidelijk zichtbaar is ook 

het uitspringende bordes dat zich tegen de westgevel bevond.  

 

De oriëntatie van het oude gebouw, met de belangrijkste gevels gericht op 

het noorden leidde er toe dat de oriëntatie van het gebouw bij de 

prijsuitvraag zowel op het noorden (historische situatie) als het oosten 

(gericht op Grote Markt) mocht worden gericht. 

 

 
Situatietekening welke in 1774 bij de prijsuitvraag werd gevoegd. De locatie van het 

huidige gebouw is gestippeld weergegeven.  GA – inv. 1605, nr. 7614 174r. 

 

Het oude raad- en wijnhuis werd in 1784 afgebroken in de aanloop tot de 

nieuwbouw. Gezien de lange tijd die tussen de sloop van het oude gebouw 

en de uiteindelijke bouw heeft gelegen is het erg onwaarschijnlijk dat bij 

de bouw nog gebruik is gemaakt van aanwezige restanten. In de 

prijsuitvraag wordt dan ook specifiek de keuze voor de te kiezen 

funderingsmethode (keien of baksteen) aan de ontwerpers overgelaten.1 

 

2.3 DE ROEP OM EEN NIEUW STADHUIS 

Het oude raad- en wijnhuis kampte al aan het begin van de 18de eeuw met 

grote bouwkundige problemen. De oude gebouwen vergden veel 

onderhoud en zullen door de deels gegroeide opzet niet al te praktisch 

geweest zijn. De sloop van het wijnhuistorentje in 1724 zal ook 

ongetwijfeld samenhangen met het voortschrijdend verval.  Desondanks 

had men nog wel getracht om het gebouw naar de eis van het gebruik te 

‘versieren’, zodat het gebouw ‘in fraaijheid voor weinige steden behoeft te 

wijken’.2  

Toen zich echter ook nog een verzakking voordeed was de maat vol en 

besloot de raad in 1770 om de burgemeesters opdracht te geven om 

plannen te maken voor de bouw van een nieuw stadhuis. 

 

De bouwvallige conditie, de onpraktische indeling en de beperkte ruimte 

van het oude raad- en wijnhuis zullen ongetwijfeld van doorslaggevend 

belang zijn geweest bij het uiteindelijke besluit tot de planvorming voor 

nieuwbouw. Prestige speelde stadsbestuurders ook wel degelijk een rol. 

Dit blijkt wel uit het verslag van het raadsbesluit, waarin werd gesteld dat 

het oude raadhuis niet in overeenstemming was met ‘de luister van het 

                                                             
1 Prijsuitvraag augustus 1774, GA – Inv. 1605, nr. 7614 174r 
2 Schuitema-Meijer (1962) pag. 50. 



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 10  

charakter hunner edele moogende’. Ook was de raadkamer geen ‘decente 

plaats ter vergaderinge voor den raad overeenkomstig de digniteit en 

waardigheid van de regeeringe’. Kortom het ging goed met de stad en het 

stadsbestuur, vond dat zij een onderkomen verdiende dat haar 

waardigheid eer aandeed. Daarbij vond men bovendien dat men met de 

bouw van een nieuw stadhuis ook de burgerij een ‘dienst’ bewees omdat 

een ieder hieraan een ‘sensibel genoegen’ zou kunnen beleven.  

 

Ten tijden van het besluit ging het de stad nog financieel voor de wind, 

niet in de laatste plaats door de lucratieve turfhandel vanuit de 

ommelanden, waarin de stad een monopoly bezat. Er lagen dan ook geen 

zwaarwegende financiële bezwaren tegen het besluit tot nieuwbouw. 

Men raamde de bouwkosten op Fl. 400.000,- tot Fl.500.000,-. 

 

2.4 DE EERSTE ARCHITECTUURPRIJSVRAAG IN NEDERLAND 

Hoewel de opdracht voor de planvorming aan de burgemeesters in brede 

zin werd gegeven, was het burgemeester Anton Adriaan van Iddekinge 

(1711-1789) die zich het project toe-eigende. Van Iddekinge 

vertegenwoordigde als Luitenant-Stadhouder de prins van Oranje in 

Groningen en was mede vanwege zijn belangrijke contacten zeer 

invloedrijk. Hij werd in zijn voornemen tot de bouw van een ‘waardig’ 

onderkomen voor het stadsbestuur bijgestaan door Petrus Camper (1722-

1789), die sinds 1764 als hoogleraar aan de Groninger Hoogeschool was 

verbonden. Hij werd in 1763 tot stadsfysicus benoemd. De anatoom, 

zoöloog en filosoof genoot aanzien in binnen- en buitenland en was goed 

gezien in de Hollandse regentenkringen. Camper had tekenonderricht 

genoten van de schilder Karel van de Moor en had grote belangstelling 

voor architectuur. Sinds 1767 was hij erelid van de Amsterdamse 

Stadstekenacademie. Eerder had hij onder meer in 1748/’49 en 1752 

studiereizen naar Engeland en Londen gemaakt. Daar waren in die periode 

al verschillende buitenverblijven gebouwd in de zogeheten neo-

Palladiaanse stijl met een statige zuilenportiek. Tijdens het verblijf van 

Camper was juist het Mansion House (1739-’53) als ambtswoning voor de 

Lord-Mayor in aanbouw. Camper zal hier ongetwijfeld kennis hebben 

genomen van het voor Nederland nog onbekende zuilenportiek.  

 

 
Voorgevel van het tussen 1739 en 1753 gebouwde Mansion House in Londen. Bron: 

Wikipedia. 

 

Mede uit de correspondentie tussen Van Iddekinge en de op zijn 

buitenverblijf Klein-Lankum bij Franeker verblijvende Camper blijkt de 
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grote invloed van Camper op de totstandkoming van het programma van 

eisen en in het bijzonder de eisen aan de te hanteren bouwstijl. 

 

2.4.1 Programma van eisen 

Naast de globale afmetingen van het gebouw van ca 110 x 120 Groninger 

voeten (0,292 m) werd gevraagd om een “langwerpig vierkant Gebouw, 

hebbende van binnen eene ruime plaats; en het Dak eenvoudig, overal 

evenhoog”. De hoogte werd bepaald op 65 tot 70 Groninger voeten. Deze 

hoogte was duidelijk vastgesteld op basis van de hoogte van de 

omliggende bebouwing.3 Er werd specifiek vermeld dat het nieuwe 

gebouw op de plaats van het oude Raad- en wijnhuis diende te worden 

gebouwd en ter informatie werd hierbij nog een situatietekening 

bijgevoegd. Voor de architectuur werd de Ionische- dan wel de 

“gemengde, dat is de Romeinsche order” gevraagd. 

 

De keuze voor de oriëntatie van het gebouw werd in zoverre vrij gegeven, 

dat de belangrijkste gevel ofwel op het noorden, dan wel op het oosten 

moest worden gericht, “Maar, waar die ook verkoozen worde, hadde men 

liefst een uitsteekend portail met eene peristyle, en daar boven een 

Frontispice; in welker Fronton alleenlyk het Wapen der Stad afgebeeld zal 

worden, dog laat ook in deezen vryheid aan de Dingers over, wanneer zy 

anders mogten denken. Naar dit portail moet gerigt zyn de Groote buiten 

trap, die royaal, en van gehouwen Steen moet zyn.”  

 

 

                                                             
3 Naast de hoogtes van de huizen rond de Grote Markt werden ook de hoogtes van de 
Martinikerk, de Hoofdwacht en de Waag vermeld. Bron: GA – Inv. 1605, nr 7614 174r. 

De begane grond diende 14 tot 15 voet hoog te zijn. Hier moest aan de 

zuidzijde een kelder voor opslag van turf, hout en andere 

“noodwendigheden” worden aangelegd, die licht kreeg vanaf de 

binnenplaats. Deze verdieping diende een ruime ingang te krijgen 

tegenover de hoofdgevel. Bij de ingang diende een vestibule (zonder 

schoorsteen) te komen met aansluitend vier (of meer) vertrekjes voor de 

suppoosten en een trappenhuis. Daarnaast nog minstens tien vertrekken 

die vrij bestemd konden worden (eventueel als woning voor de concierge 

of andere bedienden). Onder de vestibule of het bordes dienden drie of 

vier overwelfde gevangenissen te komen en daarnaast nog extra 

beveiligde cellen onder de “Grooten trap”, als mede een verhoorkamer en 

een “Gyzelkamer”. 

 

De verdieping of “Capitaale Verdiepinge” diende 20 tot 22 voet hoog te 

zijn. Hier werden verlangd: een vestibule of voorzaal met één of twee 

schoorstenen, een raadkamer met één schoorsteen, een banketzaal met 

twee schoorstenen en een balkon voor de muzikanten en daarnaast nog 

negen afzonderlijke vertrekken, elk met een schoorsteen. Wanneer de 

voorgevel op het oosten zou worden georiënteerd, diende de banketzaal 

op het noorden te liggen en als de voorgevel op het noorden werd gericht 

diende de banketzaal aan de oostzijde te liggen.  De plaats voor de 

raadzaal werd niet voorgeschreven. Wel diende deze verdieping te 

beschikken over een balkon (of twee omwille van de symmetrie), geschikt 

voor 12 personen voor het opvoeren van muziek.  

 

De tweede verdieping diende 12 of 13 voet hoog te worden. De verdeling 

van de kamers kon hier worden bepaald door de “schikkinge der 

schoorstenen” en naar het later te bepalen gebruik. 
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Vanuit de vestibule in de benedenverdieping werd een trappenhuis tot aan 

de tweede verdieping gevraagd. Daarnaast een ‘geheime trap’ om van de 

verdieping naar de verhoorkamer en gevangenissen te komen. 

 

De gevels dienden te worden gemaakt van “effen” gebakken steen. De 

gevelhoeken van natuursteen, evenals de buitentrap, de peristyle en de 

frontispice. Ook alle kozijnen, de kroonlijst en de gootlijsten dienden in 

natuursteen te worden uitgevoerd. Trappen mochten eventueel in de 

binnenplaats ‘uitspringen’ en dienden in natuursteen te worden 

uitgevoerd.  

 

Het liefst had men de hele begane grond bekleed met natuursteen, 

waarbij de inschrijvers werd gevraagd of dit “witte Hardsteen” of blauwe 

Arduinsteen zou moeten zijn. Voor de buitentrap diende in ieder geval 

blauwe Arduinsteen toegepast te worden.  

 

Ronduit opmerkelijk is de vraag aan de mededingers of zij voor de bouw 

gebruik denken te maken van “Schulpkalk” of “Steenkalk” en waarom zij 

hiervoor kiezen. Tevens de vraag of de stenen droog of nat moeten 

worden verwerkt. 

 

Voor de vloeren van de begane grond en de gang op de verdieping werd 

‘Zweedsche’ of blauwe natuursteen gevraagd. Voor de vestibuele witte 

marmeren platen voor vloer en lambrisering. Voor alle verdere kamers 

werden vloeren van estriken of gebakken geglazuurde vloerstenen 

gevraagd onder de verder in alle ruimtes toe te passen houten vloeren.4 

Alleen voor de raadzaal en banketzaal werden geen houten vloeren 

                                                             
4 Waarschijnlijk was dit als brandvertragende laag bedoeld. 

gevraagd, maar vloeren van hardsteen en wit marmer in vlakken of in 

patroon. 

 

Zij die naar “den Grooten prys” wilden meedingen moesten naast de 

tekeningen ook een berekening van de kosten van zowel materialen als 

arbeid bijvoegen. Als maximum voor de bouwkosten werd het bedrag van 

vierhonderduizend gulden vermeld, een eventueel noodzakelijke 

besparing diende in de materiaalkosten te worden gezocht. De kosten 

voor alle “zoogenaamd binnenwerk, als Schoorsteen mantels, Deuren, en 

alle verdere boiseeringe(timmerwerken); alsmeede de Platfonds, Blinden 

en zelvs de Glasraamen” vielen buiten genoemd bedrag. 

 

Constructies dienden in grenen te worden uitgevoerd en daken dienden 

met leien te worden bekleed. Nokken en hoekkepers moesten met koper 

worden bekleed. Voor de onderlinge verbindingen tussen de natuursteen 

blokken mocht géén ijzer worden gebruikt, maar moesten “crampens van 

Tin en Lood” gebruikt worden. 

 

Gevraagd werd verder nog een planning van de bouwtijd te geven en 

indieners dienen zonodig correctie te geven op hun plannen voor de 

bijzondere materialen. 

 

Uit voorgaande blijken wel de ambities van Van Iddekinge en Camper om 

een ‘groots’ gebouw te realiseren. Met name de grote hoeveelheid 

natuursteen in zowel het interieur als het exterieur was een hoge 

kostenpost. Uit vergelijking met de latere uitvoering blijkt ook dat op veel 

punten besparingen ten opzichte van de oorspronkelijke uitvraag werden 

gerealiseerd. 
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De eerste prijs betrof 100 dukaten. Voor de opvolge was 300 gulden 

beschikbaar. Voor degene die de fraaiste tekeningen zonder berekeningen 

inleverde was 150 gulden beschikbaar. Inzendingen dienden voor 1 februari 

1775 te zijn ontvangen om voor de prijs mee te dingen. Inschrijving diende 

plaats te vinden onder een Zinspreuk en te zijn voorzien van de naam van 

inzender in een verzegelde envelop.  

 

Met de genoemde eisen worden duidelijke randvoorwaarden gesteld, 

maar aan de andere kant blijkt uit het gestelde ook wel dat men enige 

eigen inbreng duidelijk op prijs stelt. Voorafgaand aan de definitieve tekst 

passeerden vele details de revue, maar een aanzienlijk deel van het tussen 

Van Iddekinge en Camper besprokene werd in de uiteindelijke uitvraag 

niet genoemd. 

 

Hoewel Van Iddekinge, en met name Camper dan ook een goed beeld 

hadden van wat zij wilden, beseften zij ook heel goed dat zij zelf geen 

architecten waren. Door de planvorming voor het Stadhuis in te vullen als 

een prijsvraag  hoopten zij de beschikking te krijgen of de nodige plannen, 

waaruit zij nog ideeën konden putten. In dit licht zal ook de invulling van 

de wel onderling besproken details niet vermeld zijn om de ontwerpers te 

stimuleren om met eigen ideeën te komen. 

 

De prijsvraag werd in augustus 1774 gedrukt. Campen vroeg zelf 25 

exemplaren om te kunnen verspreiden. De overige 500! Exemplaren 

werden zeer breed uitgezet via boekhandels in alle steden in de Republiek, 

ook de Amsterdamse Tekenakademie ontving 25 exemplaren. Via 

buitenlandse diplomaten probeerde men tevens buitenlandse architecten 

van naam te bereiken. Op 4 oktober 1774 werd de prijsvraag in de 

Groningen Courant aangekondigd.  

 
 

Titelblad voor de prijsvraag. Bron: GA – Inv. 1605, nr. 7614 174r. 
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2.5 HET WINNENDE ONTWERP VAN JACOB OTTEN HUSLY 

De prijsvraag werd, met maar liefst 39 inzendingen, een groot succes. 

Onder de inzenders bevonden zich zowel bekende Nederlandse 

architecten als ook enkele buitenlandse ontwerpen. Van de 39 

inzendingen bleek één te laat ontvangen en deze werd niet geopend. Van 

de overige 38 kwamen 14 plannen voor nadere bestudering in aanmerking. 

Naast de architect-ontwerpers kwamen echter ook inzendingen binnen 

van minder bekwame ontwerpers. Met name bij deze groep bleek het 

gevraagde peristyle een geheel onbekend fenomeen waarmee men dan 

ook geen raad wist. Von der Dunk (2010) gaat zeer uitgebreid in op de 

bewaard gebleven inzendingen. 

 

De prijzen werden in de Groninger Courant van 28 maart 1775 bekend 

gemaakt. De eerste prijs was voor Jacob Otten-Husly met zijn inzending 

onder het motto “Naar ’t Programma”. De tweede prijs was voor de 

inzending onder het motto “Uit agting voor de Bouwkunst” door J.V. 

Noort en J. Berkman uit Den Haag. Van de plannen zonder berekeningen 

vielen de inzendingen onder de motto’s “Het goed voornemen 

regtvaardigd de uitvoering” (door De Witte) en “Sufficit tentasse” (door 

C.H. Horst).  

 

De inzending van Otten-Husly ging vergezeld van een kostenraming (Fl. 

479.250,-) en een toelichting. In die toelichting ging Otten-Husly onder 

meer in op het feit dat hij geen toren had toegepast. Dit was omdat het 

gebouw twee hoofdgevels had en een toren zou daarmee altijd de 

symmetrie verstoren. Het ontwerp van Otten-Husly had dan ook het 

meest ingespeeld op de specifieke locatie door twee duidelijke 

‘voorgevels’ te ontwerpen. In zijn latere aangepaste ontwerpen en zeker 

in het gerealiseerde ontwerp kwam deze tweezijdigheid veel minder 

nadrukkelijk tot uiting. Hoewel het ontwerp van Otten-Husly duidelijk als 

basis de gevraagde classicistische opzet had, zijn in de gevels en 

doorsneden ook nog veel decoraties aanwezig die niet geheel pasten bij 

het klassieke ideaalbeeld. 

 

Otten-Husly had in zijn ontwerp aan de achterzijde van de binnenplaats 

(westzijde) een zeer forse dubbele trap opgenomen, waarvoor Campen 

zijn waardering uitspreekt, hoewel het wel ten koste ging van de 

afmetingen van de binnenplaats. Het aparte lagere kapje boven dit 

trappenhuis zou daarbij voor extra licht op de binnenplaats zorgen. 
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Plan voor de begane grond uit 1775 door Otten-Husly onder ‘Naar ’t Programma’. Bron: GA 

– inv. 1536, nr. 436. 

 

 

 
Plan voor de eerste (hoofd)verdieping uit 1775 door Otten-Husly onder ‘Naar ’t 

Programma’. Bron: GA – inv. 1536, nr. 437. 
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Doorsnede in westelijke richting uit 1775 door Otten-Husly onder ‘Naar ’t Programma’. 

Bron: GA – Inv. 1536, nr. 434. 

 

 
Eerste aangepaste ontwerpen voor de oost- (links) en noordgevel uit 1775 door Otten-

Husly. Bron: GA – Inv. 1536, nr. 569. 

 

 
Doorsnede in zuidelijke richting uit 1775 door Otten-Husly onder ‘Naar ’t Programma’. 

Bron: GA – Inv. 1536, nr. 435. 

 

 
Eerste aangepaste ontwerpen voor de west- (links) en zuidgevel uit 1775 door Otten-

Husly. Bron: GA – Inv. 1536, nr. 567. 
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Op 15 april 1775 kwam Otten-Husly naar Groningen om zijn prijs in 

ontvangst te nemen. Dit kon al niet meer in het oude Raad- en Wijnhuis 

plaats vinden omdat het stadsbestuur vooruitlopend op de aanstaande 

sloop van dit gebouw zitting had genomen in een huis aan de Oude 

Boteringestraat.  

 

Bij deze gelegenheid werden de plannen nader besproken en Otten-Husly 

werd gevraagd zijn plan op punten aan te passen. De aangepaste plannen 

werden op 1 juni in Den Haag besproken in bijzijn van Van Iddekinge, 

burgemeester Siccama en C.H. Horst. Camper was bij de bespreking niet 

aanwezig. 

 

 
Aangepast ontwerp najaar 1775 voor de (nu op het oosten gerichte) voorgevel met een 

bordes met zijtrappen. Bron: GA – Inv. 2137, nr. 14. 

 
Aangepast ontwerp najaar 1775 voor de achtergevel.  Bron: GA – Inv. 2137, nr. 15. 
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Aangepast ontwerp, plattegrond verdieping. Bron: GA – Inv. 2137, nr. 16. 

 

Bij dit overleg werd een voorkeur voor de hoofdgevel op het oosten 

uitgesproken omdat de gevel dan vanwege de ruime situering het best tot 

zijn recht zou komen. De naar voren gerichte trap zou moeten worden 

vervangen door twee zijtrappen. Beeldhouwwerk was niet wenselijk 

omdat dit zeer kostbaar was en bovendien niet paste bij het klassieke 

beeld. Het fronton bij de zijgevel mocht komen te vervallen, maar de zij- en 

achtergevels dienden dan wel een risalerend middendeel te krijgen.  

In navolging van het overleg werd het ontwerp nog uitgebreid besproken 

door Van Iddekinge en Camper. Vele details kwamen aan de orde en 

zouden voor verdere uitwerking van het plan nog moeten worden 

besproken. Zeker was echter wel dat Otten-Husly als Directeur-Generaal 

(hoofdarchitect) zou moeten optreden. Men had dan ook zowel van 

concurrent mededingers als van eerdere opdrachtgevers goede 

referenties ontvangen. Op 23 november 1775 werd Otten-Husly 

aangesteld.  

 

In de hierop volgende periode werd het ontwerp door Otten-Husly 

aangepast en uitgewerkt tot een uitgebreide set van 13 bladen 

werktekeningen (in vier series). Zowel uit de uitgebreide wijze waarop het 

plan werd uitgewerkt, als ook uit de titel van de serie “om in het werk te 

gebruiken” maken duidelijk dat men zeker het voornemen had om de 

bouw aan te vangen conform het winnende ontwerp.  

 

Op 18 juli 1776 werd het aangepaste plan door de raad goedgekeurd. 

 

Men ging nu uit van een ontwerp met zowel een naar voren stekende trap 

als ook twee zijtrappen. De peristyle kreeg vier gecanneleerde zuilen van 

de Composiete orde. De gevel achter de peristyle kreeg gecanneleerde 

pilasters van Bremersteen. Beide zijgevels kregen risalieten met een 

pilasterstelling in Bremersteen. De achtergevel bleef vlak.  

 

De plattegronden kregen een symmetrische opzet. De eerste verdieping 

kreeg achter de hoofdentree een vestibule of voorzaal met pilasterstelling 

op een marmeren plint. Vanuit de vestibule kon men links naar de 

burgemeesterskamer en rechts naar de advocatenkamer (via een 

antichambre). Deze advocatenkamer had een directe relatie met de 

vestibule omdat laatstgenoemde ruimte ook als Vierschaar zou worden 

gebruikt. In het midden van de linker vleugel werd de banketzaal 

gesitueerd en in het midden van de rechter vleugel de raadzaal. Om de 

binnenplaats liep een galerij met een vlakke gemarmerde pilasterstelling in 
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de Composiete orde. Er werden twee trappenhuizen in het verlengde van 

de galerijen toegepast. Daarmee was het forse trappenhuis naast de 

binnenplaats komen te vervallen.  

 

Op de begane grond lag aan de westzijde nog altijd een vestibule met 

flankerende bodekamers. Verder waren op deze verdieping cellen, een 

portierswoning, opslagruimtes en vertrekken voor de secretarie en 

thesauriers. De indeling van de tweede verdieping volgde op hoofdlijnen 

de eerste verdieping, maar functies waren hier nog niet ingevuld. 

 

Het ontwerp, waarin Campen een aanzienlijke invloed heeft gehad, 

verenigde, geheel naar de tijd waarin het ontwerpproces plaats vond, 

zowel de invloeden uit de tot dan toe gangbare, meer op decoraties 

gerichte Lodewijk XV-stijl als de op dat moment juist in opkomst zijnde 

klassieke architectuuropvattingen van het neoclassicisme. Bij het 

uiteindelijk gerealiseerde gebouw zouden de Lodewijk XV-invloeden 

nauwelijks een rol spelen, maar werd de klassieke opbouw gecombineerd 

met invloeden van de architectuur van het Hollands Classicisme in de 17de 

eeuw. Bij deze plannen kregen met name de publieke ruimtes in het 

interieur nog een uitgebreid decoratief programma. 

 

 

 

 

 

 
Goedgekeurd ontwerp 18 juli 1776, doorsnede over oostvleugel. Bron: GA – Inv. 1536, nr. 

5530. 
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Goedgekeurd ontwerp 18 juli 1776, doorsnede over oostvleugel. Bron: GA – Inv. 1536, nr. 

547. 

 
Goedgekeurd ontwerp 18 juli 1776, doorsnede over oostvleugel. Bron: GA – Inv. 1536, nr. 

546. 
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Goedgekeurd plan d.d 18 juli 1776 voor de tweede verdieping. Bron: GA – Inv.1536, nr. 545. 

 

 

 

 

2.6 BOUWVOORBEREIDINGEN 

 

Al voordat Husly in juli 1776 goedkeuring had verkregen op het aangepast 

plan werden al voorbereidingen voor de bouw getroffen.  

 

Hoewel in 1776 het aangepast plan werd goedgekeurd, werd nog altijd niet 

met de bouw begonnen, hoewel al wel de nodige voorbereidende 

werkzaamheden waren genomen. Zo was de bestaande bebouwing al wel 

gesloopt en ook was al een bouwplaats ingericht.  

 

 
Plan voor de inrichting van de bouwplaats door Jacob Otten Husly uit 1776. Bron: GA – inv. 

1537, nr. 551 
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In juli 1776 werden door Hysly voorbereidingen getroffen voor 

aanbestedingen en vond overleg plaats met leveranciers, ambachtslieden 

en het stadsbestuur. De werkzaamheden voor de sloop van de laatste 

resten van het oude stadhuis en het gereedmaken van het bouwterrein 

werden al op 15 juli 1776 aanbesteed. Het stadsbestuur kreeg tijdelijk 

onderdak in een woonhuis in de Oude Boteringestraat. Er werd een 

opzichter aangesteld en voorbereidingen voor materiaalleveranties 

werden getroffen. De voorbereidingen vonden aanvankelijk in Groningen 

plaats, maar later per brief vanuit Amsterdam. 

 

Voor de kapconstructie werden vier varianten (A t/mD) getekend, waarop 

het stadsbestuur goedkeuring diende te verlenen.5 Met de keuze voor 

variant B werd gekozen voor een omlopend schilddak. De varianten lijken 

te zijn ingegeven door de wens een bepaalde nokhoogte aan te houden. 

Bij de andere varianten werden daarom zakgootjes of een kort plat 

toegepast om de nokhoogte te reduceren. Uit de onnodig complexe wijze 

waarop de kappen werden getekend blijkt wel duidelijk dat Otten Husly 

geen bouwkundige achtergrond had. 

 

                                                             
5 GA – inv. 1536, nr. 555-558 

 
De op 31 december 1776 goedgekeurde variant B voor de kapconstructie. Bron: Bron: GA – 

inv. 1536, nr. 556 

 

Bij alle varianten was de bouwmuur tussen de gangzone en de buitenste 

beuk tot aan de onderste dekbalk doorgetrokken, hoewel deze geen 

constructieve functie vervulde. De dakhelling was met ca. 52 graden wat 

steiler dan bij de uiteindelijk gerealiseerde kap, met een helling van ca. 46 

graden, het geval was. Ook zou de constructie aanmerkelijk lichter worden 

uitgevoerd dan in deze varianten het geval was. 

 

In de winter van 1776-1777 werd het goedgekeurde ontwerp uit juli 1776 

uitgewerkt tot werktekeningen van plattegronden, gevelopstanden, 

doorsneden en detailtekeningen van onder anderen ramen, 

buitendeurkozijnen, de gang voor de cellen en de hardstenen plinten. 
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Hiervan werden vier sets, A t/m D, gemaakt met de titels: A ‘tot copy voor 

ons’, B ‘voor de heeren’, C ‘voor mijzelven’ en D ‘om op het werk te 

gebruiken’.6  

 

In het najaar van 1776 vonden al leveranties plaats van baksteen, 

metselzand, cement en kalk, maar omdat met de bouw nog niet was 

begonnen, ontstond een ruimtegebrek op de bouwplaats en werd in 

december 1776 verzocht geen stenen meer te zenden. 

 

In februari 1777 werd Husly verzocht om weer naar Groningen te komen 

voor toelichting op de in de tussentijd aan het stadsbestuur gezonden 

notitie van het hout en het bestek voor het hardsteenwerk.  

 

Nadat in maart 1777 door de boekhouder een financieel rapport werd 

opgesteld werd op 9 april 1777 het besluit genomen om de kostbare bouw 

van het nieuwe Stadhuis voor een jaar stilgelegd. Hoewel de 

gemeentelijke financiën als reden werden aangevoerd, zal politieke 

weerstand tegen burgemeester Van Iddekinge ook een rol van betekenis 

hebben gespeeld bij het besluit.7 Het werd een uitstel voor onbepaalde 

tijd. Ondertussen werden de reeds geleverde stenen voor andere 

gemeentelijke projecten gebruikt. De reeds gegraven funderingssleuven 

en putten voor de afwatering liepen vol water. In 1787 werden de sleuven 

op verzoek van omwonenden dichtgegooid en werd het terrein (behalve 

de gegraven putten) weer bestraat.8 

 

In 1789 overleden zowel burgemeester Van Iddekinge als Petrus Camper. 

 

                                                             
6 GA – inv. 171R-12 
7 Schuitema-Meijer, A.T. (1962) pag. 82-84. 
8 GA – OAG, inv. 314R deel 1:12 

2.7 EEN AANGEPAST ONTWERP 1792 

De tijdelijke behuizing van het stadsbestuur in de Oude Boteringestraat 

voldeed slecht en vergde steeds meer onderhoud. Daarom werd op 2 

november 1790 een commissie van burgemeesters ingesteld om zich bezig 

te houden met de eventuele bouw van een nieuw stadhuis. De 

mogelijkheden voor een betaalbaar en aan de gebruikseisen voldoend 

stadhuis moesten worden onderzicht. Daarbij werd ook gekeken naar 

andere locaties dan de plaats op de Grote Markt omdat bouw op die 

locatie tot gevolg zou hebben dat vier kostbare gevels gebouwd zouden 

moeten worden. Pas in juni 1792 werden de resulaten van het onderzoek in 

de raad besproken.  

 

Er was geen geschiktere locatie gevonden en daarom was Jacob Otten 

Husly gevraagd een goedkoper ontwerp te maken voor een Stadhuis op 

dezelfde locatie, maar zonder de naar de Grote Markt gerichte trap.9 Dit 

ontwerp was door Husly in mei 1792 aan de commissie voorgelegd. 

 

In tegenstelling tot de eerder geraamde 600.000 gulden zou het 

aangepast ontwerp voor slechts 203.000 gulden gebouwd kunnen 

worden. Daarbij was alleen de onderste verdieping afgewerkt. De bouw 

zou gefinancierd moeten worden door de uitgifte van obligaties. Zowel 

het aangepaste ontwerp als het financieringsplan werden op 21 juni 1792 

door de Brede Raad goedgekeurd. 

 

 

                                                             
9 GA – OAG, inv. 314R: 9 juni 1792 
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Het op 21 juni 1792 door de Breede Raad goedgekeurde aangepaste plan van Husly voor de 

begane grond. Bron: GA – inv. 1536, nr. 2119 

 

Bij het nieuwe ontwerp was de achtervleugel (west) komen te vervallen, 

zodat het gebouw nu een U-vormige opzet met een open binnenplaats 

kreeg. Door de achtervleugel weg te laten, werd het aanvankelijk 

nagenoeg vierkante gebouw nu duidelijk breder dan diep. De binnenplaats 

werd aan de achterzijde met een hek afgesloten.  

 

Hoewel de opzet van het oorsrponkelijke ontwerp voor een belangrijk 

deel werd aangehouden, vonden ook wel enkele architectonische 

aanpassingen plaats. Het oude onwerp was dan ook inmiddels al bijna 20 

jaar oud.  

 

Evenals bij de aangepaste ontwerpen uit 1776 werd ook nu de 

hoofdfacade op het oosten gericht. De noord- en zuidgevel werden niet 

meer voorzien een uitgebouwd dak en een fronton, maar kregen slechts 

een balustrade boven het risalerende middendeel van de gevel. Deze 

risaliet was bij de noordgevel, waar deze de raadzaal benadrukte, dieper 

dan bij de zuidgevel. Dit verstoorde echter wel de symmetrie van het 

exterieur, terwijl het voor de indeling geen consequenties had wanneer 

ook de zuidelijke risaliet dieper zou worden uitgevoerd.   

 

De zuilen van de peristyle en de achterliggende pilasters tegen de gevels 

werden nu vlak uitgevoerd in plaats van gecanneleerd. Bij alle gevels, 

behalve de binnenplaatsgevels, werden de traveeën door pilasters 

gescheiden. De inmiddels uit de mode geraakte vensteromlijstingen van 

het eerdere plan kwame nu te vervallen. Conform het verzoek van de 

commissie was de op het oosten gerichte bordestrap komen te vervallen.  

 

In het aanzicht van de oostegevel werden onder het peristyle drie 

toegangen weergegeven, terwijl in de plattegrond alleen twee toegangen 

onder de trappen herkenbaar zijn. De gevel achter het peristyle werd met 

Bremersteen bekleed, met daarin onder de vensters van de tweede 

verdieping gedecoreerde nissen. Op de daklijsten en het fronton 

ontbreekt elke decoratie. 

 

In het interieur kreeg de begane grond rond de binnenplaats een 

doorlopende gallerij ter ontsluiting van een reeks kleinere ruimtes langs de 

buitengevels. Deels waren deze ruimtes onderling ook middels korte 

gangen verbonden. Naast hiervoor besproken toegangen aan de oostzijde 

hadden ook de noord- en zuidgevel centraal een entree met aansluitend 

een op de gallerij aansluitende ‘passage’. Vanaf de binnenplaats waren in 

beide zijgevels twee toegangen aanwezig. 
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Het op 21 juni 1792 door de Breede Raad goedgekeurde aangepaste plan van Husly voor de 

oostgevel. Bron: GA – inv. 1536, nr. 2119 (uitsnede) 

 

De eerste verdieping, of ‘Capitaale Etage’ kreeg ook langs de binnenplaats 

doorlopende gallerij. De verticale ontsluiting vond plaats via twee 

trappenhuizen, waarvan één ten zuiden van het oostelijke deel van de 

gallerij en één aan het westelijke einde van de noordelijke gallerij. 

 

De vertrekken op de verdieping volgden evenals op de begane grond 

grotendeels de traveemaat van de gevels. Aan de noordzijde bevond zich 

echter de over drie traveeën doorlopende raadzaal en aan naast de 

oostgevel strekten de burgemeesterskamer (zuidoosthoek) en de 

vestibule zich elk uit over drie traveeën. De op de noordoosthoek 

gesitueerde advocatenkamer was twee traveeën breed en diep. 

 

De tweede verdieping werd niet afgebeeld en zou ook pas veel later 

worden afgewerkt. 

 
Het op 21 juni 1792 door de Breede Raad goedgekeurde aangepaste plan van Husly voor de 

begane grond. Bron: GA – inv. 1536, nr. 2119 (uitsnede) 
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Het op 21 juni 1792 door de Breede Raad goedgekeurde aangepaste plan van Husly voor de 

verdieping. Bron: GA – inv. 1536, nr. 2119 (uitsnede) 

 

Het in 1792 goedgekeurde ontwerp was inmiddels nog weer aangepast (en 

ook tijdens de bouw nog weer worden aangepast). Het aangepaste 

ontwerp werd in de ‘Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden 

(deel 21) uit 1794 behandeld, met daarbij een uitgebreide beschrijving door 

Husly. Een bijgevoegde tekening, waarnaar ook in de tekst wordt 

verwezen, moet later zijn toegevoegd, aangezien de weergegeven 

vertrekken voor het 1ste tot en met 4de departement pas vanaf het 

uitroepen  van de Bataafse Republiek in 1795 nodig waren. 

 
Het opnieuw gewijzigde ontwerp, zoals dit als afbeelding bij de ‘Teegenwoordigen staat 

der Vereenigde Nederlanden (deel 21) uit 1794 werd gevoegd. Bron: GA – inv. 1536, nr. 

3187. 

 

Aan het exterieur vallen vooral de (Franse) mansardedaken op, die 

overigens niet werden uitgevoerd. Voorts waren nu onder alle vensters 

van de tweede verdieping decoraties in de vorm van festoenen 

aangebracht, een uitgesproken verwijzing naar het Hollands classicisme. 

De raadzaal achter de noordgevel werd nog sterker benadrukt door het 

risaleren van de gevel. Bovendien werd het gevelvlak links van de risaliet 

iets verder teruggelegd, zodat de zijkant van het risaliet van een pilaster 

kon worden voorzien. Ook nu kregen de risalerende delen van de zijgevels 

een balustrade boven de kroonlijst (ook niet uitgevoerd). Waar het 

basement eerder werd bekleed met Bremersteen boven een hardstenen 

plint werd deze nu geheel uitgevoerd in Escauzijnse hardsteen. De trappen 

aan weerszijden van het peristyle duidelijk verkort en uitgevoerd met 

slechts één in plaats van de oorspronkelijke twee tussen bordessen. 
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Tussen de zuilen werd het bordes met een balustrade afgesloten.10 In het 

fries boven het bordes werd de eerder door Petrus Camper voorgestelde 

inscriptie ‘deo patriae et justitiae’ opgenomen. 

 

In het interieur is op de begane grond de toegang gewijzigd. In het 

eerdere plan had de oostgevel twee toegangen onder de zijtrappen, met 

aansluitend een gang. Het nieuwe ontwerp toont een centrale toegang 

met aansluitend een gang geflankeerd door opslagruimtes. Het eerder op 

de westelijke kop van de noordelijke gang gesitueerde trappenhuis werd 

nu ten noorden van de gang gepositioneerd. Het zuidelijk trappenhuis 

bleef ongewijzigd.  

 

Deze verplaatsing van het noordelijke trappenhuis was tevens voor de 

verdieping de belangrijkste wijziging. 

 

 

 

 

                                                             
10 Zie ook Dunk, T.H. von der (2010), waar op p. 205 ten onrechte wordt vermeld dat de 
balustrade op het ontwerp uit 1792 ontbreek. 

 
Aankondiging voor de aanbesteding op 5 november 1792. Bron: GA – Inv. 1605, nr. 7610 171 

r9. 

 

2.8 DE BOUW VAN HET NIEUWE STADHUIS 1793-1810 

 

In het vervolg op de goedkeuring van het aangepaste ontwerp op 21 juni 

1792 verbleef Husly in juli en augustus van 1792 in Groningen ter 

voorbereiding van de aanbestedingen. In de hierop volgende maanden 

werden de voorbereidingen voortgezet en op 29 april 1793 werd de eerste 
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steen gelegd door presiderend burgemeester Van Sijsen. Dit was een 

marmeren steen ter grootte van de bakstenen.11 

 

Als opzichter werd Harmannus Raammaker aangesteld. 

 

Deze keer vorderde de bouw gestaag gedurende het verdere verloop van 

1793 en 1794. Op 7 februari 1795 werd de bouw echter tot nader order 

gestaakt omdat de kosten te hoog opliepen. Naast de financiën zal ook de 

inval van de Fransen een rol hebben gespeeld omdat nu de Patriotten de 

kans kregen de macht te grijpen. Een week later al werd naast de 

bouwplaats door de Revolutionairen feest gevierd rond een 

vrijheidsboom. De bouw van het stadhuis als uiting van de ‘oude politiek’ 

zou opnieuw onderwerp van discussie worden.  

Het werk was op dat moment gevorderd tot de bovenzijde van de 

verdieping. De tweede verdieping was nog niet gebouwd en ook vensters 

en deuren ontbraken nog. Reeds bestelde bouwmaterialen werden nog 

wel geleverd en zouden worden opgeslagen, al leverde vooral de levering 

van de Bremersteen grote vertraging op. De al naar de plannen van Husly 

behakte onderdelen lagen klaar voor verzending, maar waren nog niet 

betaald. 

 

Met Husly werd over een betaling voor reeds geleverde diensten 

onderhandeld en werd gecorrespondeerd met betrekking tot de 

gewijzigde indeling, noodzakelijk vanwege bestuurlijke veranderingen, en 

op welke wijze de bouw zou kunnen worden voortgezet. Hierna trok 

Husly, die inmiddels ziek was, zich terug uit het project. Hij overleed in 

januari 1796. Op dat moment waren nog niet alle betalingen aan Husly 

verricht. Pas op 19 juni 1800 werd overeenstemming bereikt en werden 

                                                             
11 De Teegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden (21)  

alle stukken met betrekking tot het stadhuis aan het stadsbestuur 

overgedragen. 

 

Na het overlijden van Husly werd in 1796 overwogen om de Amsterdamse 

stadsbouwmeester Abraham van der Hart als directeur-generaal aan te 

stellen. Deze zag hiervan desgevraagd af vanwege lopende verplichtingen. 

 

In deze periode stond het deels afgebouwde stadhuis aan weer- en wind 

blootgesteld. De gevels waren weliswaar met planken afgedekt, maar dit 

kon niet voorkomen dat het reeds uitgevoerde werk in verval kwam. 

Muren vertoonden scheuren, houtwerk verrotte en trappen stortten in. 

Ook de op de bouwplaats opgeslagen geleverde bouwmaterialen gingen 

sterk achteruit. Sloop van het reeds gebouwde deel was regelrechte 

kapitaalvernietiging, maar voor de afbouw zou nog zeker 100.000 gulden 

nodig zijn. Eind 1801 probeerde men dit middels een uit te schrijven 

negotiatie (lening) bijeen te krijgen. Op de beoogde sluitingsdatum van 24 

december 1801 was nog slechts de helft van het bedrag binnen en werd de 

inschrijving enkele keren uitgesteld en bleef deze uiteindelijk open staan. 

Desondanks werd op 11 januari 1802 besloten het stadhuis af te bouwen. 

Het Eerste Departement, dat het financiële beheer voerde, werd met de 

uitvoering belast.  

 

Omdat veel van de voorbereidende werkzaamheden (tekeningen en 

bestekken voor levering) reeds door Husly waren gemaakt werd besloten 

dat kon worden afgezien van de aanstelling van een directeur-generaal 

van buiten Groningen. De (tweede) keuze viel op Harmannus Raammaker, 

die ook onder Husly als architect aan het project had gewerkt. Hij werd op 

5 maart 1802 aangesteld. Raammaker kreeg de opdracht om de bouw 

volgens de door Husly gemaakte plannen en tekeningen af te ronden en 

waar nodig zelf aanvullend benodigde tekeningen te vervaardigen. Alle 
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beschikbare tekeningen werden het ter beschikking gesteld. Voor diverse 

onderdelen moesten echter nog tekeningen worden vervaardigd, 

waaronder voor de profielen van het steenhouwerswerk en 

werkplattegronden van het nog niet afgebouwde deel. Ook de kappen 

moesten nog uitgewerkt worden, evenals de afwerking van het interieur. 

Raammakers mocht hiervoor tekenaars aanstellen, maar bleef 

hoofdverantwoordelijke.  

 

Het aanvankelijke plan, om het gebouw voor de winter van 1802-1803 

onder dak te hebben werd niet gehaald en in oktober 1802 werd de bouw 

gereed gemaakt voor de winterstop. Ook was het benodigde geld voor de 

afbouw nog altijd niet bijeen. 

 

Na een nieuwe bestuursindeling werd de directie over de bouw op 5 

januari 1803 overgedragen aan de vier burgemeesters, maar de bouw bleef 

waarschijnlijk vanwege financiële problemen, tot 6 augustus 1804 stil 

liggen. Vanaf dat moment werd echter in een onafgebroken 

bouwcampagne doorgewerkt tot het gebouw in 1810 zo goed als klaar 

was. 

 

In november 1805 kwamen de daken gereed. In januari 1806 waren ook de 

vensters geplaatst en was het gebouw zo goed als dicht. De ramen van de 

begane grond kregen een verdeling met vier ruiten in de breedte, maar 

voor de verdiepingen werden ‘moderne’ Empire ramen met twee ruiten in 

de breedte, uitgevoerd als schuiframen, maar met een ‘Franse’ uitstraling 

door de geprofileerde middenstijl.12 

 

                                                             
12 Zie ook toelichting Husly in De Teegenwoordige Staat 

Er werd nu begonnen met de afwerking van het interieur. Op 31 oktober 

1805 werd het bestek voor het stucwerk op de eerste verdieping 

aanbesteed, wat eind februari 1806 gereed kwam. Het stucwerk van de 

wanden en kroonlijst in de raadzaal werd afzonderlijk aanbesteed en 

kwam gereed in juli 1806. In maart 1806 werd de levering van ca. 50 

paneeldeuren van ‘Rigaasch grenen hout’ aanbesteed. In april het 

afvoegen van de buitenmuren en het berapen en bepleisteren van het 

interieur van de begane grond. In de zomer van 1806 volgde nog het 

metselwerk achter de kroonlijst, het opmetselen van de schoorstenen, de 

levering van de binnendeuren en blinden, het pleisteren van de 

binnenmuren op de tweede verdieping en een het maken van een balie 

voor de raadzaal. Het steigewerk kon nu worden afgebroken en 

steigerhout en overgebleven bouwmaterialen werden te koop 

aangeboden. 

 

Het nog niet geheel afgebouwde stadhuis werd nu in gebruik genomen en 

op 16 oktober 1806 vond de eerste vroedschapsvergadering in het nieuwe 

stadhuis plaats. In zijn openingsrede wilde burgemeester J.D. Quintus niet 

nader ingaan op de pijnlijk problematische totstandkoming, die immers al 

genoeg bekend was. Uit zijn bewoordingen:  “Laat mij dezelve waarin ook 

de menschelijkheid ook haare rol heeft gespeeld, met stilzwijgen 

voorbijgaan; ik heb die alle van nabij beschouwd”13 blijkt ook wel dat 

persoonlijke geschillen hierin een rol hebben gespeeld. In zijn rede 

refereerde Quintus tevens aan de voor het fries geplande spreuk ‘Deo 

Patriae et Justitice’ door op te roepen tot goed bestuur en godsvruchtig 

gedrag. Met inlijving van Holland bij Frankrijk in 1810 werd deze spreuk 

waarschijnlijk niet langer ‘passend’ gevonden en werd alleen het jaartal 

MDCCCX in het fries aangebracht. 

                                                             
13 GA – OAG 314R. 75 16 oktober 1806 
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Het werk ging ook na de ingebruikname nog door onder leiding van 

Raammaker. In 1807 werd schilderwerk uitgevoerd, werd de binnenplaats 

bestraat en werd hier een regenwaterbak gemaakt. Ook werden delen van 

de begane grond en tweede verdieping van vloeren voorzien. In 1808 

werden eikenhouten trappen geplaatst en werd het laatste stuc- en 

schilderwerk in het interieur uitgevoerd. 

 

Hoewel het gebouw daarmee voor een groot deel gereed was ontbrak 

nog altijd het pronkstuk in de vorm van het peristyle met fronton. In juni 

en juli 1807 waren nog wel 27 blokken Bremersteen geleverd en in het 

voorjaar van 1809 volgden nog 22 blokken. In juni 1809 werd het bestek 

voor het vervaardigen van twee zuilschachten opgesteld en in augustus 

van dat jaar werd ook de bouw van de constructie van het fronton 

aanbesteed. In 1810 kwam het peristyle gereed en werden ook de trappen 

naar het bordes gemaakt.14 

 

Ten opzichte van de eerdere plannen, zoals behandeld in de 

‘Teegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden’ waren de 

mansardedaken vervangen door schilddaken met een kleine afplatting. De 

risaliet van de noordgevel werd kleiner en daarmee gelijk aan de risaliet 

van de zuidgevel. De balustrades boven de risalieten kwamen te vervallen.   

 

Het is moeilijk aan te geven in hoeverre wijzigingen plaats hebben 

gevonden vanuit een financieel motief, dan wel vanuit inmiddels 

gewijzigde architectonische inzichten. Met het verkleinen van de 

noordelijke risaliet werd echter wel de zo gewenste symmetrie verkregen 

                                                             
14 GA –OAG  

en het weglaten van de balustrades versterkte de neoclassicistische 

architectuur.  

 

Met de realisatie van het peristyle werd de bouw beëindigd, maar het 

gebouw was nog niet af. In 1819 waren nog altijd geen balustrades tussen 

de zuilen van het peristyle geplaatst en ook het hek ter afsluiting van de 

binnenplaats ontbrak nog. Verder ontbraken nog de opbouw van de 

schoorstenen bovendaks, een deel van de binnentrappen en de marmeren 

vloer van de vestibule.15 De afronding zou geleidelijk in de volgende 

decennia plaats vinden. 

 

De bouwkosten waren in weerwil van het in 1792 geraamde bedrag van 

203.000 gulden opgelopen tot 375.753 gulden. Zowel organisatorisch als 

financieel was het een moeizaam project gebleken. 

 

 
Uitsnede uit het in 1809 opgestelde overzicht van de projectkosten. Bron: GA – OAG nr 

170R 

 

 

 

                                                             
15 Beschrijving in rede van H.O. Feith en B.H. Lulofs ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van het departement Groningen  van de Maatschappij: Tot Nut van ’t Algemeen in 1819 
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2.9 WERKZAAMHEDEN NA 181O 

 

In 1826 werd naast de oostgevel een stoep van hardstenen platen 

aangelegd en afgezet met een reeks hardstenen palen met daartussen 

kettingen. Op de hoeken van het stadhuis werden de buitenhoeken van de 

stoepen gemarkeerd met lantaarns. Pas in 1855 zou de stoep langs de 

noordgevel (en mogelijk ook de zuidgevel) gereed komen.16 

 

Hoewel in 1808 eiken trappen waren geplaatst was dit, gezien de 

beschrijving in 1819 waarschijnlijk slechts een deel van de benodigde 

trappen. De uitvoering in het kostbare eiken maakt het namelijk minder 

waarschijnlijk dat dit ‘noodtrappen’ waren. In 1840 werd het geheel 

gecompleteerd.17 Van de te vervaardigen trappen in de twee 

trappenhuizen werden in 1838 tekeningen gemaakt. Voor beide 

trappenhuizen betrof het eiken trappen met ijzeren balusters. De thans 

nog aanwezige lambriseringen worden op de tekeningen niet 

weergegeven. 

 

                                                             
16 Bron: Schuitema Meijer (1962) p. 104 
17 Schuitema Meijer geeft aan dat bestaande trappen werden weggebroken (p.104) 

 
De in 1838 vervaardigde tekeningen t.b.v. de trappen in het stadhuis. Bron: GA – inv. 1536, 

nr. 6010 

 

In 1855 werd tussen de kolommen van het peristyle een ijzeren balustrade 

geplaatst. In 1860 moest nog een schoorsteen worden afgewerkt.18  

 

                                                             
18 GA – IX1610-03, Bestekken Bouwmeester, nr. 1860/45 (betreffend stuk bleek niet in 
dossier aanwezig) 
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2.10 FUNCTIONELE WIJZIGINGEN IN DE 19DE EN VROEGE 20STE 

EEUW 

Vanaf de ingebruikname van het gebouw is vrijwel voortdurend sprake 

geweest van wijzigingen in het gebruik van ruimtes. Daarbij werd een deel 

van het gebouw door de stadsbestuur gebruikt, maar er werd ook ruimte 

geboden aan diverse stedelijke instellingen en organisaties.  

 

Na de ingebruikname hadden het dagelijks bestuur, de gemeenteraad en 

de ambtenaren een aanzienlijk deel van het gebouw in gebruik genomen.  

 

Met de invoering van de vrederechten in 1811 werden de raadzaal en 

aangrenzende advocaten voor dit doel geschikt gemaakt. De 

advocatenkamer was aanvankelijk bestemd voor de vervulling van de 

rechterlijke functie door de burgemeesters. Bij nader inzien bleek echter 

de burgemeesterskamer op de verdieping (zuidoosthoek) beter geschikt 

voor de zittingen van het vrederecht. Deze ruimte zou hier tot de 

opheffing van het vrederecht in 1838 voor worden gebruikt. Daarnaast 

werd de ruimte gebruikt door de rechtbank van koophandel en fabrieken 

en de rechtbank van enkele politie. Vanaf 1838 werd de zaal korte tijd 

gebruikt voor de zittingen van de arrondissementsrechtbank. In enkele 

andere kamers waren ondersteunende functies ondergebracht. De kamer 

op de zuidoosthoek van de tweede verdieping was tot 1872 in gebruik bij 

de kantonrechter. 

 

Tot het vertrek van de arrondissementsrecht was de politie ondergebracht 

in enkele vertrekken op de eerste en tweede verdieping. Een interne 

verhuizing maakt het nu mogelijk om de politie onder te brengen in enkele 

aaneensluitende vertrekken in de noordwesthoek van de begane grond. 

Het hoekvertrek was de kamer van de commissaris en het aangrenzende 

vertrek was bestemd voor de ‘bedienden van politie’. De naastgelegen 

kamer (grenzend aan de gang) was bestemd tot ‘hulpvertrek tot 

provisionele bewaring van personen, die afzonderlijk moeten worden 

gehouden’. Dezelfde ruimte werd echter ook gebruikt voor de periodieke 

zittingen van de gecommitteerden tot de spaarbank. Met de hierna 

behandelde uitbreiding in 1869 kreeg de politie extra ruimte op de begane 

grond beschikbaar, tot de politie in 1905 een gebouw aan het 

Martinikerkhof betrok. 

 

De kamer op de noordoosthoek van de tweede verdieping was tot in de 

20ste eeuw in gebruik bij de schuttersraad, maar werd ook gebruikt voor de 

tweewekelijkse vergaderingen van de rechtbank van koophandel. 

 

De schutterij had tot 1857 twee kamers op de tweede verdieping in 

gebruik als wapen- en kledingmagazijn. Hierna werd in deze ruimtes korte 

tijd het ‘bureau van de fabrijkage’, later gemeentewerken genoemd, 

ondergebracht, tot deze dienst in 1859 buiten het stadhuis werd 

ondergebracht. 

 

Op de begane grond was in de zuidwesthoek de ‘wooning voor de 

castelain’ ondergebracht. In de vroege 20ste eeuw was de conciërge 

woning in de zuidoosthoek ondergebracht. De zuidwestelijke ruimtes 

waren toen in gebruik bij Militie en Schutterij en het armbestuur. De kamer 

ten westen van de gang was als ‘kamer van den conciërge’ in gebruik. 

 

In de late 19de- en vroege 20ste eeuw bood het stadhuis ook onderdak aan 

de opleiding voor vroedvrouwen in de ruimte op de zuidwesthoek van de 

tweede verdieping. Op dezelfde verdieping werd de leerlingen van de 

meisjesschool aan de Oude Boteringestraat in 1875 tijdelijk onderdak 

geboden tijdens de verbouwing van hun schoolgebouw.  
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Op de tweede verdieping was in de noordvleugel van 1824 tot 1883 de 

‘provinciale archievenkamer’ gehuisvest. Hiertoe behoorde ook het 

stadsarchief. Het provinciaal archief kreeg in 1883 nieuwe depotruimte 

achter het provinciehuis.  

 

Op de begane grond werd in 1918 beperkte ruimte gewonnen door de 

westelijke ingang (zuidelijke gang) af te sluiten, waarmee aan het einde 

van de gang een extra ruimte kon worden ingericht. De noordelijke 

toegang was daarvoor al afgesloten en de gang bij de naastgelegen kamer 

gevoegd. 

 

Schuitema-Meijer (1962) gaat op de pagina’s 106 t/m 108 uitgebreid in op 

de functionele wijzigingen die plaats hebben gevonden in deze periode. 

 

2.11 UITBREIDING IN 1869 

Hoewel het stadsbestuur diverse externe partijen gebruik liet maken van 

het Stadhuis nam ook het gemeentelijk apparaat toe in omvang en bleek 

het aanvankelijk zo grote gebouw toch te beperkt in omvang. In 1868 

werd daarom besloten het westelijke deel van de binnenplaats te 

bebouwen.  

 

Hiermee ontstond de opzet met een geheel omsloten binnenplaats, die 

Husly in zijn eerste ontwerp toepaste, zij het dat de binnenplaats niet meer 

echt beantwoorde aan de in het oorspronkelijke programma vereiste 

‘ruime plaats’. Binnen de uitbreiding kwam de begane grond beschikbaar 

voor de politie. De verdieping werd extra vergaderruimte gecreëerd en op 

de tweede verdieping kreeg het archief extra ruimte beschikbaar.  

 

Het bestek uit 1868 maakt duidelijk dat voor de afsluiting van de 

binnenplaats de architectuur van het bestaande gebouw diende te 

worden aangehouden.19 Voor de bekleding van de noordgevel diende 

Escausijnse hardsteen en Bremersteen gebruikt te worden. De kozijnen en 

ramen dienden naar het voorbeeld van bestaande delen te worden 

vervaardig. Daarbij konden voor de nieuwe oostgevel (binnenplaats) de 

vrijkomende vensters uit de bestaande binnenplaatsgevels hergebruikt 

worden.  

 

Op de begane grond kregen de kamers houten vloeren en de gang een 

vloer van Bremersteen met hardstenen plinten. 

 

Voor de kroonlijsten boven de westgevel dienden de bij de 

binnenplaatsgevels vrijkomende lijsten hergebruikt te worden. De 

kroonlijst van de nieuwe binnenplaatsgevel moest nieuw worden 

geleverd. 

 

Voor de vloerbalken, vloerdelen en kapconstructie diende grenen te 

worden gebruikt, terwijl voor het dakbeschot en de goot Noors vuren 

werd voorgeschreven. Opvallend is dat de balken boven de begane grond 

en de verdieping bezaagd dienden te worden (geen zichtwerk) terwijl de 

balken boven de tweede verdieping als zichtwerk dienden te worden 

geschaafd en te worden voorzien van ‘balkschaven’, waarmee een profiel 

zal worden bedoeld. Dat deze balklaag in het zicht bleef roept de vraag op 

of de overige vertrekken van de tweede verdieping wel waren voorzien 

van plafonds. De stucplafonds boven de begane grond werden direct 

                                                             
19 GA – inv. 1610-10, 1868-18 
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tegen de balklaag aangebracht. Boven de verdieping werd een extra 

balklaag aangebracht ter bevestiging van de plafonds. 

 

Het westelijke dakvlak werd voorzien van één nieuwe dakkapel. Op het 

oostelijke dakvlak werden twee bestaande dakkapellen herplaatst. 

 

Alle nieuwe onderdelen dienden uiteraard te worden voorzien van nieuw 

schilderwerk. Van de her- te gebruiken onderdelen dienden alle verflagen 

verwijderd te worden, alsvorens deze te voorzien van nieuw schilderwerk 

in de bestaande kleurstelling. Voor het binnenwerk wordt echter gezegd 

dat deze “gelakt als de aanwezige” dienen te worden. Dit suggereert de 

toepassing van een transparante glanzende vernis. Gezien de toepassing 

van grenen, niet de meest fraai tekenende houtsoort,  voor deze 

onderdelen is dit vreemd. Bedoeld werd hier waarschijnlijk een glanzende 

dekkende vernis.20  

 

Begane grond 

 

Op de begane grond moesten nieuwe deurkozijnen in de openingen van 

de buitendeuren en vensters geplaatst worden en worden voorzien van 

hardstenen neuten en dorpels. Verder werden drie deurkozijnen in nieuwe 

muren verlangd. In alle zeven kozijnen dienden paneeldeuren geplaatst te 

worden overeenkomstig de bestaande binnendeuren. Opmerkelijk is dat 

twee deuren in het kozijn moesten worden vastgeschroefd, waarvan één 

aan één zijde moest worden voorzien van een lijsten en een dubbele kast, 

terwijl de andere aan één zijde moest worden voorzien van een 

gemetselde klamp. De twee nieuwe stookplaatsen moesten worden 

voorzien van hardstenen schouwen als de bestaande schouwen. Bij de drie 

                                                             
20 Van der Kloes spreekt van “dekkende vernissen, die behalve glans ook kleur geven”. 

vensters in de westgevel van de begane grond dienden de binnenluiken 

van de uit te nemen venster herplaatst te worden. In de zuidoosthoek van 

de ‘politiewacht’ moesten zes, met hekken af te sluiten ‘bewaarplaatsen’ 

van Noors vuren worden getimmerd. 

 

De in de westgevel op de kop van beide gangen aanwezige vensters 

dienden te worden uitgenomen ter vervanging door uit de 

binnenplaatsgevels uitgenomen deurkozijnen. Daarbij dienden alle 

bovenpanelen te worden vervangen door gietijzeren roosters met 

daarachter te openen glasramen. Tot slot werden in de gangen muren met 

daarin paneeldeuren geplaatst. 

 

 

Verdieping 

 

Op de verdieping dienden vier venster te worden vervangen door 

deurkozijnen met eiken dorpels en in de nieuwe ‘middenmuur’ dienden 

twee dezelfde deuren geplaatst te worden. Ook hier weer werd één deur 

aan de kamerzijde binnen de architraaflijst voorzien van een kast. Hiermee 

werd het ritme van de galerij behouden terwijl een doorgang niet gewenst 

was. Ook op deze etage dienden in beide kamers een hardstenen schouw 

te worden geplaatst, maar met bredere (30 duims) dekstukken. 

 

Voor de privaten diende een dubbel deurkozijn te worden gemaakt dat 

werd voorzien van deuren met een onderpaneel met daarboven een 

gietijzeren ornament. De ‘voorschotjes’ en deksels van de privaten werden 

in lindehout uitgevoerd. De brillen werden in grenen uitgevoerd. De 

vloeren van de toiletten werden met troggewelven uitgevoerd en 

afgewerkt met vierkante marmeren vloertegels van 52 duim. Ook de 
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wanden dienen tot anderhalve meter hoogte met marmeren platen te 

worden afgewerkt. 

 

Tweede verdieping 

 

Op de verdieping dienden vier binnenplaatsvensters te worden 

uitgenomen en vervangen door binnendeurkozijnen met paneeldeuren af 

afwerkingen overeenkomstig bestaande deuren op deze verdieping. In de 

nieuwe binnenmuur diende één overeenkomstige deur te worden 

geplaatst. 

 

Een set ongedateerde tekeningen moet op basis van het ruimtegebruik 

tussen 1869 en 1905 gemaakt zijn. Deze set geeft een beeld van het 

gebruik van het Stadhuis in de vroege twintigste eeuw.  

 
Plattegrond van de begane grond met functies van ruimtes in de vroege 20ste eeuw. Bron: 

GA – inv. 1536, nr. 40 
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Plattegrond van de verdieping met functies van ruimtes in de vroege 20ste eeuw. Bron: GA 

– inv. 1536, nr. 41 

 

 
Plattegrond van de tweede verdieping met functies van ruimtes in de vroege 20ste eeuw. 

Bron: GA – inv. 1536, nr. 42 

 

2.12 WINDROOS IN HET FRONTON 

De thans aanwezige windroos in het fronton en bijbehorende windvaan 

werden in 1889 door industrieel W.A. Scholten sr. Aangeboden aan het 

stadsbestuur. De windroos was voorzien van melkglas en diende te 

worden voorzien van gasverlichting om ook ’s avonds de windrichting te 

kunnen aflezen. Aanvankelijk had de wijzerplaat een ronde omlijsting. 
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In 1912 bood ‘De centrale vereeniging tot bevordering van den bloei van 

Groningen’ aan om de windroos om te vormen tot een wijzerplaat, die 

naast de windrichting ook de tijd aangaf. De ronde omlijsting lijkt op basis 

van historische foto’s tussen 1920 en 1925 te zijn vervangen door de 

huidige omlijsting. 

 

Het mechaniek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield en weer 

vervangen door een wijzerplaat die alleen de windrichting aangeeft.  

 

2.13 AANPASSINGEN IN DE VROEGE 20STE EEUW 

Vermoedelijk in de jaren tien van de van de 20ste eeuw hebben enkele 

ingrepen plaats gevonden die niet duidelijk zijn gedocumenteerd, maar die 

wel sterk bepalend zijn voor het huidige interieurbeeld. Een datering van 

deze fase is mogelijk op basis van de sjabloonschilderingen die het huidige 

interieur van de raadzaal bepalen. Bij deze interieurrenovatie werden de 

belangrijkste representatieve ruimtes op de verdieping aan toenmalige 

eisen aan gepast. Naast de sjabloonschilderingen werden waarschijnlijk 

het interieur van de raadzaal en de burgemeesterskamer deels vernieuwd. 

Ook de nog altijd transparant afgewerkte deuren van de raadzaal en 

burgemeesterskamer behoren waarschijnlijk tot deze moderniseringsfase.  

 

De ingrepen zijn herkenbaar op enkele foto’s die worden gedateerd in de 

periode 1918-1924. Bij de B&W kamer is op de historische foto zichtbaar 

dat deze kamer dan nog geen deuropening in de zuidwand heeft, maar 

uitsluitend vanuit de raadzaal toegankelijk is.  

 

 
Interieur raadzaal omstreeks 1920, met nu nog een kachel in de schouw tegen de 

oostwand. Bron: GA – Inv. 1785, nr. 7542. 
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Zuidwand van de burgemeesterskamer tussen 1918 en 1924. Bron: GA – Inv. 1785, nr. 18218. 

 
Noordoosthoek van de burgemeesterskamer tussen 1918 en 1924. Bron: GA – Inv. 1785, nr. 

18308. 
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Interieur van de B&W kamer (zuidwesthoek). Foto P.B. Kramer 1924. Bron: GA – Inv. 1785, 

nr. 7503. 

 

2.14 DE INDELING IN 1929 

Voorafgaand aan de plannen die in de vroege jaren dertig werden 

ontwikkeld vond in 1929 een opmeting van het gebouw plaats. Deze 

opmetingen geven een goed beeld van de indeling van het gebouw op dat 

moment, al worden functies van ruimtes niet weergegeven. 

 

Ten opzichte van de situatie aan het einde van de 19de eeuw is nu aan het 

westelijke einde van de zuidelijke gang een kamer gerealiseerd, die één 

ruimte vormt met de ruimte binnen de uitbreiding van 1869. De gang 

achter de zuidelijke toegang heeft nu een tochtpui en de noordelijke 

toegang is komen te vervallen en de gang is bij aangrenzende (oostzijde) 

kamer gevoegd. 

 

Op de verdieping hebben in de tussenliggende periode geen grote 

veranderingen in de ruimtelijke structuur plaats gevonden. Op de tweede 

verdieping zijn de zuidoostelijke kamer en de grote kamer boven de 

vestibule inmiddels door een brede doorgang met elkaar verbonden.  

 
Opmeting begane grond september 1929 door Gemeentewerken Groningen. Bron: GA – 

inv. 1615, nr. 279 
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Opmeting verdieping september 1929 door Gemeentewerken Groningen. Bron: GA – inv. 

1615, nr. 278 

 

 
Opmeting tweede verdieping september 1929 door Gemeentewerken Groningen. Bron: 

GA – inv. 1615, nr. 277 

 

 

2.15 PLANNEN VOOR VERBOUW VAN HET STADSHUIS VOOR 1935 

De gemeente groeide, en daarmee ook het gemeentelijk apparaat. Met 

name de raadzaal was rond 1930 te klein geworden. De raad besloot 

daarom in 1933 tot het ‘overbouwen’ van de binnenplaats op de begane 

grond. Daarmee kon op de verdieping een nieuwe raadzaal worden 

gerealiseerd op de plaats van de oorspronkelijke binnenplaats. De in de 

uitbreiding uit 1869 aanwezige burgemeesterskamer zou dan worden 

Iljan van Hardevelt
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verplaatst naar de toenmalige trouwzaal in de zuidoosthoek van de 

verdieping. Gedeputeerde staten gingen niet met het plan akkoord.   

 

In dezelfde periode werd door de dienst Gemeentewerken ook een plan 

gemaakt voor een volledige herindeling van het Stadhuis. Aangezien het 

hiervoor beschreven plan voor overbouwing van de binnenplaats al niet 

op goedkeuring mocht rekenen, moet dit plan al daarvoor zijn ontwikkeld. 

Wellicht meer als studie dan als concreet uit te voeren plan. 

 

Deze studie toont een indeling, waarbij de oorspronkelijke interne 

structuur van het gebouw nauwelijks meer herkenbaar is. Op de begane 

grond werd aan de zuidzijde een groot archief ingericht. Achter de 

toegang in de oostgevel lag een gang, met aan weerszijden een 

rijwielstalling, die via een draaideur toegang bood tot een centrale hal met 

grote trap op de plaats van de vroegere binnenplaats. Aan de noordzijde 

waren enkele vergaderruimtes en een conciërgewoning ondergebracht.  

Op de verdieping bevond zich achter de hoofdentree een portaal, dat met 

een gebogen glaswand was gescheiden van een zeer ruime hal onder een 

glasdak. De hoeken van de vroegere binnenplaats werden nog 

gemarkeerd door kolommen binnen deze hal. Achterin de hal was een 

bordestrap vanaf de begane grond, ter breedte van de binnenplaats 

gesitueerd. Rechts van de hal was in de noordwesthoek een forse raadzaal 

geprojecteerd. In de noordoosthoek de burgemeesterskamer met een 

anti-chambre. De trouwkamer bleef in de zuidoosthoek gesitueerd. Achter 

deze kamer lagen kantoren. De B&W kamer werd achter de hoofdtrap 

gesitueerd.  

 

De tweede verdieping was toegankelijk via een lift en een trappenhuis aan 

het westelijke einde van de vroegere zuidgang. Op de tweede verdieping 

bleef de oorspronkelijke gangstructuur grotendeels bestaan, maar zowel 

naar de binnenplaats als naar de omliggende grote kantoorruimtes 

werden grote doorgangen gemaakt, waardoor de binnenplaats nu als een 

vide diende. Ook de zolder kreeg in dit plan grotendeels een bestemming 

als kantoorruimte. 

 

2.16 UITGEVOERD VERBOUWINGSPLAN UIT 1935 

In tegenstelling tot hiervoor behandelde plannen werden uiteindelijk in 

1934 en 1935 twee zeer behoudende plannen voor enkele kleinere 

aanpassingen gemaakt, die waarschijnlijk in twee min-of-meer 

samenvallende fasen zullen zijn uitgevoerd. 

 

Op de begane grond werd de noordelijke helft van de binnenplaats 

bebouwd met een cv-ruimte onder een platdak. De nog aanwezige 

schoorsteen in de noordoosthoek van de binnenplaats werd hierbij 

gebouwd. Verder werden deuropeningen in de zijwanden van de gang, 

aansluitend op het portaal onder het bordes dichtgezet. De ruimte ten 

zuiden van deze gang werd met toiletten ingericht. De tekening uit april 

1935 toont daarnaast de dichtzetting van de middelste deuropening, ten 

noorden van de binnenplaats. Door het verwijderen van een wand 

ontstond de huidige trouwzaal. Bij de westwand van deze zaal kwamen de 

schouw en twee doorgangen te vervallen. 

 

In het vervolg hierop kwam in 1938 de huidige afwerking van de zaal door 

Johan Dijkstra tot stand. Deze kunstenaar van De Ploeg heeft in 1938 een 

toelichting op zijn kunstwerk geschreven. Hieruit blijkt dat de schilder, 

vanwege de ligging van de zaal op het noorden, bewust heeft gekozen 

voor lichte kleuren, evenzo om aan te sluiten bij het plafond van ‘blank 

gips’. Over de algehele opzet schrijft Dijkstra: “De groote wand tegenover 



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 42  

de ramen, die het volle licht vangt, scheen voorbestemd om aan de zaal 

een tegelijk feestelijk en gewijd karakter te geven; de andere wanden 

konden, in grijze kleuren gehouden, het feestelijke van den grooten wand 

versterken.” Het geheel diende als een triptiek te worden gezien.  

 

De aard van de voorstellingen omschrijft Dijkstra als volgt:  

 

Zuidwand: “Deze toont de stad Groningen, oprijzende uit de drie 

hoofdbronnen van haar bestaan, welke tevens die van haar omgeving zijn: 

landbouw, veeteelt en industrie.” 

 

Oostwand: “Werd in den grooten wand de verhouding geschilderd van de 

stad tot hare omgeving, hier werd getracht uitdrukking te geven aan haar 

verhouding tot de wereld.”  

 

Westwand: “In tegenstelling met het beweeglijke van de beide andere 

wanden, die een lied van “Groninger” arbeid willen, is deze muur statisch, 

rustig gehouden; hij wil de gedachte opwekken aan orde. De schilder heeft 

hier het belang van het huwelijk voor de gemeenschap uitdrukking willen 

geven: het huwelijk is de grondslag van de maatschappij en dus ook in de 

eerste plaats van het bouwsel “de stad”. 

 

Eerder (1930) was voor deze zaal nog een ontwerp gemaakt voor een 

betimmering. Daarbij werd de zaal rondom voorzien van een afwerking, 

vermoedelijk in plaatmateriaal, waarbij de gehele opzet duidelijke art Deco 

invloeden had, zoals nu nog herkenbaar in de plinten en de lage kast tegen 

de westwand. 

 
Ontwerp voor de betimmering van een trouwkamer in het raadhuis 1930 door 

gemeentewerken. Bron: GA – inv. 1615, nr. 256 
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Uit: Toelichting bij de wandschilderingen in de trouwzaal van het stadhuis te Groningen 

MCMXXXVIII, door Johan Dijkstra, Collectie Groninger Archieven. 

 

 

Op de verdieping werd de oude trouwzaal in de zuidoosthoek verkleind 

door de noordelijke travee af te scheiden ten gunste van een portaal en 

een kleine kamer. Bij de grote kamer moest, volgens het bestek, het 

bestaande plafond rondom worden voorzien van een kooflijst. Daarnaast 

diende aan één zijde (noord) ook een perklijst te worden gemaakt. Het 

middenveld van het plafond zou dus gehandhaafd moeten blijven. 

 

Een overeenkomstige opzet, met een op de hoofdgangen aansluitend 

portaal, werd ten noorden van de vestibule gerealiseerd. De in de 

noordoosthoek gesitueerde B&W-kamer, tot dan toe uitsluitend via de 

raadzaal toegankelijk, kreeg een nieuwe toegang via het nieuw 

gecreëerde portaal. Het vanuit de raadzaal toegankelijke kleine kabinet in 

de noordwesthoek van de verdieping werd vanaf het trappenhuis 

toegankelijk gemaakt en ingericht met toiletten. De doorgang vanuit de 
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raadzaal kwam te vervallen. Doordat de doorgangen in de oost- en 

westwand van de raadzaal nu niet meer gebruikt hoefden te worden, kon 

de raadzaal efficiënter worden ingedeeld. Bovendien was de daarvoor 

aanwezige kachel nu niet meer nodig. Op de grens van de westelijke 

travee van de raadzaal , de huidige publieke tribune, was daarvoor een 

portaal met twee kolommen aanwezig. Deze kolommen werden nu 

verwijderd, hoewel dit op de tekeningen niet werd weergegeven. De 

raadzaal kreeg een geheel nieuwe indeling met tegen het midden van de 

noordgevel een podium met spreekgestoelte.  

 

 
De raadzaal na de verbouwing in 1935, richting de westwand. De eerdere kolommen zijn 

verwijderd. Bron: Beeldbank Groningen, nr. 1785-26443 

 

Op de tweede verdieping werd de toiletgroep, rechtsachter de 

binnenplaats, vernieuwd. De eerder tot één grote ruimte samengevoegde 

ruimtes in de zuidoosthoek werden nu door plaatsing van drie wanden in 

vier ruimtes verdeeld. Deze tussenwanden kregen allen een deuropening. 

De deur in de middelste wand, ter plaatse van de eerdere brede doorgang, 

werd geflankeerd door kasten. Tegen de westwand van de twee zuidelijke 

kamers werd een ‘nieuwe’ kastenwand gerealiseerd, samengesteld uit 

oudere hier herplaatste kasten (ruimte 2.21). Naast de noordgevel werden 

de twee westelijke ruimtes samengevoegd. In de ruimte hier ten oosten 

van werd aansluitend op de gang een portaal gemaakt. 

 

 
Plantekening voor de begane grond uit april 1935, waarop naast de wijzigingen uit 1934 

ook de wijzigingen uit 1935 zijn weergegeven. Bron: GA – inv. 1615, nr. 260  
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Plantekening voor de verdieping uit april 1935, waarop naast de wijzigingen uit 1934 ook 

de wijzigingen uit 1935 zijn weergegeven. Bron: GA – inv. 1615, nr. 259  

 

 

 
Plantekening voor de tweede verdieping uit april 1935, waarop naast de wijzigingen uit 

1934 ook de wijzigingen uit 1935 zijn weergegeven. Bron: GA – inv. 1615, nr. 258  
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Interieur van de afdeling Registratuur, op de begane grond naast de westgevel. Zicht in 

noordelijke richting vanuit de zuidwestelijke kamer. Fotobedrijf Piet Boonstra. Bron: GA – 

Inv. 1785, nr. 7566. 

2.17 PLANNEN VOOR UITBREIDING 1946-1962 

Hoewel een bombardement in april 1945 forse verwoestingen aanrichtte 

rond de Grote Markt, bleven het Stadhuis en het Goudkantoor bewaard. 

De bebouwing ten westen van het Stadhuis raakte echter ernstig 

beschadigd. Een nieuwe invulling van dit gebied bood ruimte voor een 

uitbreiding van het Stadhuis. 

 

Op welke wijze de uitbreiding plaats moest vinden was jarenlang punt van 

discussie. Al in 1946 werden door M.J. Grandpré Molière in samenwerking 

met P. Verhagen schetsplannen voor de Wederopbouw van de Grote 

Markt gemaakt. De plannen voorzagen voor het gebied ten westen van 

het Stadhuis in een door een galerij omsloten binnenplaats die de 

verbinding vormde tussen het oude Stadhuis en een ten westen van de 

binnenplaats te realiseren meerlaags volume. Opvallend onderdeel van 

alle varianten van de schetsplannen was de toevoeging van een forse 

raadhuistoren. 
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Interieur van de raadzaal in 1962. Fotobedrijf Piet Boonstra. Bron: GA – Inv. 1785, nr. 7572. 

 
Interieur van de oostelijke galerij op de verdieping in 1962. Fotobedrijf Piet Boonstra. 

Bron: GA – Inv. 1785, nr. 7569. 
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Interieur bodenkamer. Door het glas van de deur lijkt nog een schouw tegen de zuidwand 

zichtbaar. Fotobedrijf Piet Boonstra. Bron: GA – Inv. 1785, nr. 7567. 

 
Interieur van de uitermate sober afgewerkte galerij van de tweede verdieping in 1962. 

Fotobedrijf Piet Boonstra. Bron: GA – Inv. 1785, nr. 7570. 
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Interieur van de afdeling Algemene zaken op de tweede verdieping in 1962. Het betreft de 

zuidoosthoek van de huidige ruimte 2.07. Fotobedrijf Piet Boonstra. Bron: GA – Inv. 1785, 

nr. 7565. 

 

 
Interieur van vestibule op de verdieping in 1962. Fotobedrijf Piet Boonstra. Bron: GA – Inv. 

1785, nr. 7568. 
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Eén van de door Grandpré Molière gemaakte schetsen uit 1946 voor de wederopbouw van 

de Grote Markt en uitbreiding van het Stadhuis. Bron: GA -  Inv. 1615, nr.3972 

 

Uiteindelijk werd in 1953 goedkeuring verleend aan een plan van de 

Leeuwarder architect ir. J.J.M. (Jo) Vegter. Het plan voorzag in een nieuw 

rechthoekig bouwvolume tussen de Waagstraat en de Guldenstraat. 

Binnen dit zeslaags bouwdeel werden op de begane grond en de eerste 

etage winkels en horeca ondergebracht. Dit werd gedaan om de 

winkelgebieden van de Vismarkt, de Herestraat en de Grote Markt te 

verbinden. Het bovenliggende administratie-gedeelte werd met een 

luchtbrug met het oude Stadhuis, waarin het bestuursgedeelte werd 

ondergebracht, verbonden. Deze luchtbrug sloot op het niveau van de 

verdieping op de westgevel van het oude Stadhuis aan. De luchtbrug 

kreeg aan de zuidzijde, in de as van de Herestraat een zeer forse 

buitentrap, die toegang bood tot  de nieuwe hoofdentree van het 

complex. De entree aan de zijde van de Grote Markt bleef alleen voor 

officiële gelegenheden beschikbaar. De entree in de zuidgevel kwam te 

vervallen, terwijl onder de luchtbrug in de westgevel van het oude 

Stadhuis een nieuwe entree werd gemaakt voor trouwerijen. 

 

 
Maquette van het oude Stadhuis met links de uitbreiding, door ir. J.J.M. Vegter, maart 

1951. Bron: Schuitema-Meijer, A.T.(1962) 

 

Het zeventiende-eeuwse goudkantoor werd eveneens op de verdieping 

met de luchtbrug verbonden en hier werd een bodenruimte 

ondergebracht. 

 

Ondanks aanvankelijke bezwaren van de Rijkscommissie voor de 

Monumentenzorg kon in 1958 worden begonnen met de nieuwbouw. De 

uitbreiding werd op 13 juli 1962 in gebruik genomen. 
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De restauratie van het Goudkantoor en de inwendige verbouwing van het 

oude Stadhuis waren op dat moment nog niet gereed. 

2.18 RENOVATIE OUDE STADHUIS VANAF 1962 

Aansluitend op de uitbreiding naar ontwerp van Vegter, die in 1962 in 

gebruik werd genomen, vonden hoogstens zeer beperkte aanpassingen in 

het interieur van het oude Stadhuis plaats. Wel werd in 1963 al een 

tekening gemaakt van de bestaande situatie van de binnenplaats op de 

begane grond, maar pas in 1969 werd een plan voor de aanleg van een 

onderkelderd archief op deze plaats door Vegter uitgewerkt. 

 

Het werk werd uitgevoerd door Fa. Wijn en Dekker. In de noordwesthoek 

van de binnenplaats bleef op dat momenten nog een (kleinere) cv-ruimte 

aanwezig. Beneden het niveau van de begane grond werd een 

kelderruimte aangelegd. Alle eerder op die plaats aanwezige structuren, 

waarschijnlijk behorend tot de waterkelder, moeten daarbij zijn 

verwijderd. Op het niveau van de eerste verdiepingsvloer werd de 

binnenplaats voorzien van een betonvloer. De doorgangen in de gevels 

rond de binnenplaats werden dichtgemetseld. Deels kreeg de 

archiefruimte nog een tussenverdieping. Het archief werd toegankelijk via 

een toegang in de westwand. 

 

 
Uitsnede uit het plan d.d. 20 november 1969 door Jo Vegter. Zichtbaar zijn doorsneden 

over de onderkelderde archiefruimte. Bron: GA – inv. 2537, nr. 17947.1 

 

In 1972 werden de hardstenen stoepen rond het stadhuis en bijbehorende 

hardstenen palen ‘gerestaureerd’. Uit de tekeningen blijkt niet welke 

werkzaamheden werden uitgevoerd, maar het geheel werd in ieder geval 

geheel nieuw ingedeeld, waarbij vermoedelijk ook de nodige delen, zo niet 

alle, werden vervangen. In 1975 vonden grootschalige vernieuwingen 

plaats aan het hardsteen van de gevels van de begane grond en het 

bordes. Daarbij werden ook de treden van het bordes vernieuwd. 
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Deze omstreeks 1975 gemaate foto toont duidelijk de nieuwe hardstenen delen van de 

stoep langs de zuidgevel. Frank Straatemeier. Bron: GA – Inv. 2290, nr. 13644. 

 

In augustus 1976 werd door gemeentewerken een bouwaanvraag gedaan 

voor ‘het vernieuwen en restaureren van het raadhuis’. De kosten die met 

deze restauratie gemoeid waren werden bij de aanvraag geraamd op 

1.699.069,40 gulden. Het volgende jaar werd echter in april door het 

Groningse Architectenburo Dubbeling/partners BV een aanvraag gedaan 

voor ‘inwendige verbouwing en restauratie’. De bouwkosten werden nu 

geraamd op 1.634.320,00 gulden. Een overzicht van kosten op 5 juni 1979, 

nadat contracten waren afgesloten met aannemers laat zien dat de 

bouwkosten, inclusief advieskosten, al waren opgelopen tot 2.149.423,00 

gulden. Hoofdaannemer was aannemingsbedrijf Kool en Wildeboer.  

Begane grond 

 

Op de begane grond werd de in 1935 aangelegde toiletgroep, ten zuiden 

van de voorgang vernieuwd. De indeling van de vroegere 

conciërgewoning in de zuidoosthoek kwam geheel te vervallen. De tot dan 

toe open doorgangen naar het hoofdtrappenhuis en de gang achter de 

zuidelijke entree werden met puien afgescheiden. De tot dan toe in de 

gang bij de zuidelijke toegang aanwezige tussenpui werd nu verwijderd. 

De hoofdtrap werd over de gehele hoogte aangepast, waarbij de vide 

werd vergroot t.b.v. de plaatsing van een lift. Aan het westelijke einde van 

de noordelijke gang werd een dichte wand vervangen door een glaspui. 

 

 
Bestaande situatie begane grond 1977. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3  
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Gewijzigde situatie (bestek) begane grond 1977. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3  

 

In 1988 werden vervolgens nog de drie doorgangen onder het bordes 

voorzien van nieuwe dubbele paneeldeuren. Tot dat moment hadden de 

drie doorgangen aan de binnenzijde een kozijn met daarin dubbele houten 

hekdeuren. In het gevelvlak waren ijzeren hekken aanwezig.  

 

Verdieping 

 

Op de verdieping werd in het in 1935 tot stand gekomen portaal ten zuiden 

van de vestibule een boekenliftje aangelegd. Verder vonden de grootste 

veranderingen plaats in de noordwesthoek. De bestaande trap werd hier 

sterk gewijzigd en voorzien van een tussenbordes. De noordwand van het 

trappenhuis werd gesloopt. De in de noordwesthoek aanwezige 

toiletgroep werd vervangen door toiletten in twee etages. Hiervoor werd 

een vanaf het trapbordes toegankelijke tussenverdieping aangelegd.  

 

Ter hoogte van de voorwand (oost) van het trappenhuis werd in de 

noordelijke gang een tussenpui geplaatst. 

Tussen de burgemeesterskamer en de naastgelegen secretaressekamer 

werd de al aanwezige kastenwand iets verdiept, om zo diepere kasten en 

een iets ruimer portaal tussen beide ruimtes te realiseren.  

 

 
Bestaande situatie verdieping 1976. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3  
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Gewijzigde situatie verdieping 1977. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3 

 

Tweede verdieping 

 

Ook op de tweede verdieping werden de bestaande trap en naastgelegen 

toiletgroep vervangen door een gewijzigde trap en een toiletgroep over 

twee etages. Ook hier weer werd het westelijke deel van de gang middels 

een pui afgescheiden. De toiletgroep achter de binnenplaats kwam nu te 

vervallen.  

 

Zowel naast de noordgevel als naast de oostgevel werden twee kamers 

gescheiden door plaatsing van tussenwanden. In de grote kamer in de 

zuidoosthoek, in gebruik als centrale typekamer, kwam nu de boekenlift 

vanaf de verdieping uit. 

 

In de zuidvleugel werd het trappenhuis met een pui afgescheiden. Verder 

werden in alle kamers de aanwezige schouwen omtimmerd of geheel 

verwijderd. Waarschijnlijk zijn binnen aanwezige voorzetwanden nog 

schouwen aanwezig. 

 

 
Bestaande situatie tweede verdieping 1976. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3 
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Gewijzigde situatie tweede verdieping 1976. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3 

 

 

Zolders 

 

De zolders waren tot nu toe niet met kamers ingevuld. Bij deze 

verbouwing werden rondom de binnenplaats kamers en een omlopende 

gangstructuur aangelegd. Hiervoor werden op de naar de binnenplaats 

gekeerde dakvlakken de nodige dakkapellen bijgeplaatst. Tot dan toe 

hadden de dakschilden aan de zuid-, oost- en noordzijde van de 

binnenplaats één dakkapel en het in 1869 gerealiseerde dakvlak twee 

(herplaatste) dakkapellen. In de nieuwe situatie werden op het dakvlak 

ten oosten van de binnenplaats twee dakkapellen toegevoegd. Op het 

dakvlak ten westen van de binnenplaats werd één dakkapel toegevoegd. 

 
Beeld van de nog ongedeelde zolder van de noordvleugel, kort voor de invulling met 

kamers. Foto Frank Straatemeier. Bron: GA – Inv. 2290, nr. 13649. 
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Bestaande situatie zolder 1977. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3 

 

 

 
Gewijzigde situatie zolder 1977. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3 

 

2.19 OPWAARDERING INTERIEUR IN 1990 

In 1990 werden de vestibule en galerij op de verdieping, de oude raadzaal, 

de B&W kamer en de galerij op de tweede verdieping gerenoveerd. Naar 

het plan van Karelse Van der Meer, in samenwerking met de Amersfoortse 

interieurontwerper Hans Wielaert kreeg de vestibule de oorspronkelijk 

beoogde monumentale vloer in marmer en hardsteen. De galerij kreeg 

nieuw tapijt. Bij deze gelegenheid werden ook de plafonds voorzien van 

schilderingen in olieverf door kunstenaar Rudi van de Wint. De 

schilderingen zijn gemaakt op papier, dat tegen het oorspronkelijke 

stucwerk werd geplakt. 

 

Iljan van Hardevelt
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De vestibule kreeg witmarmeren plinten en rond de toegangsdeuren werd 

een hardglazen tochtportaal gemaakt. Bij deze gelegenheid werd ook de 

draairichting van de deuren van de hoofdentree gewijzigd, zodat deze nu 

naar buiten draaiden. De vestibule en de galerij kregen een nieuw 

verlichtingsplan. 

 

In de raadzaal diende alleen het schilderwerk van de vensterbanken in de 

bestaande kleur te worden bijgewerkt. Verder werd hier een nieuw tapijt 

gelegd en werden de stoelen opnieuw bekleed.  

 

In de B&W kamer werd een ‘houten lambrisering’ aangebracht en de 

wanden werden opnieuw met fijn schuurwerk afgewerkt. Ook hier werden 

de stoelen opnieuw bekleed.  

 

Op de tweede verdieping kreeg de galerij een nieuw tapijt en werd een 

nieuw plafond met geïntegreerd verlichtingsplan gecreëerd.  

 

Bij dit plan werd de binnenplaats nog opgewaardeerd tot een binnentuin. 

Hiervoor werd in de oostgevel een bestaand venster omgevormd tot een 

deuropening. De binnenplaats kreeg een nieuwe bestrating en er werden 

boompjes in potten geplaatst. 

 

 
Herinrichtingsplan uit oktober 1989 door Karelse Van der Meer architecten ism. Hans 

Wielaert. Bron: GA – Inv. 2537, nr. 17947.3 

2.20 RENOVATIE STADHUIS IN 1996 

In 1996 werd de uitbreiding van Vegter uit 1962 al weer gesloopt. De 

gemeentelijke administratieve diensten waren ondergebracht in de 

nieuwe locatie aan de Kreupelstraat. Het Stadhuis werd tot 

bestuurscentrum bestemd. Vanwege de groei van de gemeente, en 

daarmee ook de gemeenteraad was de oude raadzaal te klein geworden.  

 

Naar een ontwerp van Karelse van der Meer architecten b.v. werd nu op 

de begane grond een nieuwe raadzaal gecreëerd ter plaatse van de oude 

archiefkluis. Boven de nieuwe raadzaal kreeg de binnenplaats een nieuwe 

vloer met daarin een groot glasgedeelte voor een zichtrelatie tussen de 

raadzaal en de binnenplaats, maar ook voor daglichttoetreding in de 
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raadzaal. De binnenplaats werd nu overkapt met een glasdak op het 

niveau van de gootlijst. Tegelijk met deze aanpassingen vond ook 

funderingverbetering door injectie plaats.21 

 

 

Begane grond 

 

Op de begane grond werd de muur tussen de binnenplaats en de uitbouw 

gesloopt. Ook werd de op de binnenplaats aanwezige cv-ruimte 

verwijderd. De nieuwe raadzaal kreeg het formaat van de oorspronkelijke 

binnenplaats. In alle wanden van de nieuwe raadzaal werden nieuwe 

openingen met glasdeuren aangebracht. Een bestaande opening in de 

zuidwand werd gedicht en een brede opening in diezelfde wand werd 

versmald.  

 

Aan de westzijde van beide gangen werden nieuwe aluminium 

buitendeurkozijnen geplaatst. 

 

In de noordwesthoek werd een spiltrap geplaatst t.b.v. een verbinding 

met de verdieping. Rond deze trap werd een ronde wand geplaatst. 

 

                                                             
21 Bron: De Gezinsbode, 4 oktober 1996 

 
Bestaande situatie begane grond februari 1996. Bron: Gemeente Groningen 

Iljan van Hardevelt
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Gewijzigde situatie begane grond d.d. februari 1996. Bron: Gemeente Groningen. 

 

 

Verdieping 

 

Op de verdieping waren de ingrepen weliswaar relatief beperkt, maar de 

verbouwing had wel ingrijpende consequenties voor deze verdieping 

aangezien de tot dan toe open binnenplaats nu met een glasdak werd 

overdekt en daarmee een binnenruimte werd. De vloer van de 

binnenplaats werd voorzien van een glazen deel, zodat men vanuit de 

binnenplaats zicht kreeg op onderliggende raadzaal.  

 

Verder vonden wijzigingen plaats in de noordwesthoek van de verdieping. 

De hier reeds aanwezige toiletgroep werd gerenoveerd en tussen de 

begane grond en de verdieping werd een spiltrap geplaatst. 

 

 
Bestaande situatie verdieping d.d. februari 1996. Bron: Gemeente Groningen 
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Gewijzigde situatie verdieping d.d. februari 1996. Bron: Gemeente Groningen 

 

Tweede verdieping en zolder 

 

Op de tweede verdieping en zolder vonden nagenoeg geen wijzigingen 

plaats.  

2.21 DIVERSE RENOVATIES 

In 1992/1993 werden de schilderingen en het plafond van de Oude 

Raadzaal gerestaureerd door restauratieschilder  Helmer Hut. In datzelfde 

jaar vonden ook werkzaamheden plaats aan de leidekking en vond herstel 

aan de oostgevel plaats. 

In 2000 vond wederom herstel van leidekking plaats. De oostgevel werd 

nu gereinigd en er vond herstel plaats aan de hardstenen bordestrappen.  

 

In 2001 en 2003 werden de Trouwzaal, de felicitatieruimte en de 

wachtruimte voor bruiloftsgasten op de begane grond en de B&W kamer 

en leeskamer voor raadsleden gerenoveerd.  

 

In 2004 werden de windvaan en de zinken dekking van het fronton 

gerestaureerd.  

 

In 2003 werd ontdekt dat een aanzienlijk deel van de balken boven de 

verdieping was aangetast. Hierop heeft op aanzienlijke schaal houtherstel 

middels aangieten met epoxy  plaats gevonden. T.b.v. deze 

werkzaamheden zijn delen van de vloeren van de tweede verdieping 

uitgenomen. Nadien zijn afwerkingen in veel ruimtes hersteld of deels 

vernieuwd. Dit was onder meer het geval bij de drie westelijke kamers in 

de zuidvleugel, welke in  2006 geheel zijn gerenoveerd en voorzien van 

nieuwe plafonds.  

 

Op de zolder werden nog enkele wanden binnen de fractiekamers 

verplaatst.  

 

 

Iljan van Hardevelt
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Renovatie ruimte 2.05 op 2 oktober 2006. Bron: RCE – nr. 521.294 

 
Renovatie ruimte 2.04 op 2 oktober 2006. Bron: RCE – nr. 521.294 
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2.16 HISTORISCHE AFBEELDINGEN EXTERIEUR 

Van het exterieur van het Stadhuis is een enorme hoeveelheid historische 

foto’s beschikbaar, waarop vooral de voorgevel (oost) en de beide 

zijgevels goed herkenbaar zijn. Aan het exterieur hebben echter geen 

grote veranderingen plaats gevonden, zodat deze afbeeldingen niet veel 

aanvullende informatie geven. 

 

Hierna volgt een beperkte selectie, waarop de wijzigingen die wel plaats 

hebben gevonden herkenbaar zijn. 

 

 
Hoewel lastig te zien, is op deze kort na 1900 gemaakte ansichtkaart de toegang in de 

rechter zijgevel nog herkenbaar. Het gebouw heeft hier nog de oorspronkelijk beoogde 

kleurstelling met zandsteenkleurige hoofdgestel en fronton. Bron: GA – inv. 1986, nr. 1756. 

 
Ook deze omstreeks 1920 uitgegeven ansichtkaart toont nog de entree in de rechter 

zijgevel. Bron: GA – Inv. 1986, nr. 1744. 

 
Bij deze omstreeks 1925 uitgegeven ansichtkaart is de vernieuwde omlijsting van de 

windroos herkenbaar. Boven de linker bordestrap is dan nog een driehoekig venstertje 

aanwezig. Bron: GA – Inv. 1986, nr. 1715. 
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Het Stadhuis in 1967, nu met een duidelijk lichtgekleurd hoofdgestel. Bron: GA – Inv. 1173, 

nr. 68.18. 

 
De westgevel in 1967, met de aansluitende luchtbrug vanaf de uitbreiding van Vegter uit 

1962. Bron: GA – Inv. 1173, nr. 68.17. 

 
Zuidelijke entree in de late jaren zeventig, met kort daarvoor vernieuwd hardsteen van 

stoep en stoeppalen. Bron: GA – Inv. 2290, nr. 13644. 
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2.17 NEOCLASSICISME EN STADHUISBOUW 

Raadhuizen vormen vanaf de veertiende eeuw een bijzondere categorie 

bouwwerken. Enerzijds hebben deze gebouwen een praktische functie 

binnen een stad of gemeente als huisvesting van het lokale bestuur. 

Anderzijds bieden deze gebouwen sinds eeuwen het plaatselijke bestuur 

de kans om zijn macht te tonen. Met de kerken waren stadhuizen de 

belangrijkste bouwwerken binnen de steden. Stadhuizen kennen naar de 

omvang van de steden en beschikbare ruimte een grote verscheidenheid 

in omvang en hoofdopzet, maar vrijwel algemeen toegepaste elementen 

zijn een toren en een bordes. 

 

De architectuur van de stadhuizen volgde de gangbare 

architectuurstromingen, maar juist deze vrijwel altijd vrijstaande 

gebouwen leenden zich bij uitstek om op uitbundige wijze uiting te geven 

aan het belang van het gebouw. Zeer fraaie vroege stadhuizen, zoals de 

vijftiende-eeuwse stadhuizen van Gouda en  Middelburg in gotische stijl, of 

het vroeg zeventiende-eeuwse stadhuis van Delft in de stijl van de 

Hollandse Renaissance. Vanwege hun omvang en voorname functie 

leenden stadhuizen zich ook bij uitstek voor de stijl van het Hollands 

classicisme. Het tussen 1648 en 1668 gebouwde stadhuis van Amsterdam 

is wel het meest bekende voorbeeld. Ook bij verbouwingen van diverse 

stadhuizen werd een classicistische architectuur toegepast, al leenden de 

veelal betrekkelijk smalle bestaande gebouwen zich hier minder goed 

voor.   

 

  
Stadhuizen Gouda (l) en Middelburg. Bron: Wikipedia.nl 

 
Stadhuis Delft. Bron: Wikipedia.nl 
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Het tussen 1648 en 1665 gebouwde stadhuis van Amsterdam, door Jacob van Campen in 

de stijl van het Hollands Classicisme. Bron: Amsterdamsegrachtenhuizen.info 

 
Het in de tweede helft van de 17de eeuw gemoderniseerde stadhuis van Den Bosch.  

Een groot deel van de 18de eeuw werd de architectuur in Nederland sterk 

beïnvloed door de Franse Architectuur. Na de zware symmetrische 

vormen van de Lodewijk XIV-stijl tussen ca. 1700 en 1740 volgde de 

Lodewijk XV-stijl met zwierige asymmetrische rocaillemotieven. Toen in de 

loop van de 18de eeuw onder invloed van de verlichting een herbezinning 

op de klassieke bouwkunst plaats vond werden de vormen weer soberder 

en werden ook klassieke elementen als pilasters en guirlandes toegepast. 

De Lodewijk XVI-stijl ging hiermee over op de empirestijl. Bij de Lodewijk-

stijlen lag de nadruk op de interieurkunst. Gevels waren statig, maar de 

decoratie concentreerde zich hoofdzakelijk op de centrale- of 

toegangstravee. Gevels werden bekroond met een attiek, soms met zeer 

rijk bewerkte kuiven.  

 
Bij een verbouwing in de jaren zeventig van de 18de eeuw kreeg het stadhuis van Goes een 

uiterlijk in Lodewijk XV-stijl. Bron: Wikipedia.  
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Met de intrede van klassieke elementen en de belangstelling voor de 

klassieke bouwkunst was de aanzet gegeven tot het neoclassicisme, dat 

vanaf ca. 1800 tot ca. 1880 op grote schaal in Nederland zou worden 

toegepast. Niet de vanaf de Renaissance nagevolgde Romeinse 

voorbeelden, maar de als veel ‘zuiverder’ ontdekte Griekse orden vormden 

het uitgangspunt. 

 

Ook bij het Stadhuis van Groningen is in feite sprake van een 

overgangsarchitectuur, waarbij de uitgangspunten van het neoclassicisme 

werden gecombineerd met versierende elementen die teruggrijpen op het 

Hollands classicisme. In de gevelopbouw zijn dan ook duidelijke 

overeenkomsten te herkennen met bijvoorbeeld het Mauritshuis (1633-

1637) in Den Haag.  

 

Wel is gedurende het ontwerpproces van het Stadhuis goed de 

toenemende invloed van het neoclassicisme herkenbaar doordat zowel 

aan het interieur als het exterieur decoraties soberder worden. Het 

uiteindelijke resultaat is dan ook meer neoclassicistisch dan het vroegste 

ontwerp, dat nog als Lodewijk XVI kan worden beschouwd. Dit goed 

herkenbaar voortschrijdend inzicht in het werk van Otten Husly, maar in 

het bijzonder bij het Stadhuis van Groningen maakt dat dit gebouw een 

sleutelpositie inneemt in het architectuurlandschap.  

 

De Franse overheersing had grote bestuurlijke veranderingen tot gevolg. 

Bestuur en rechtspraak werden losgekoppeld, er werd een nieuw 

belastingstelsel ingevoerd en de scheiding tussen kerk en staat kreeg 

gestalte. Als gevolg hiervan werden weer nieuwe kerken gebouwd en 

waren grotere stadhuizen en aparte gerechtsgebouwen nodig. 

Aanvankelijk in Franse empirestijl, naar het keizerrijk van Napoleon, maar 

vanaf ca. 1820 in een strengere variant, het neo-Grec, gebaseerd op de 

strenge Dorische orde. In navolging van de Franse École des Beaux Arts 

zou gedurende een groot deel van de 19de eeuw de toegepaste orde 

gekoppeld worden aan de functie en het gevraagde karakter van het 

gebouw, waarbij de Dorische orde stond voor ‘eenvoud’, de Ionische voor 

‘elegantie’ en de Corintische voor ‘voornaamheid’. Vanaf het midden van 

de 19de eeuw vond weer meer ‘menging’ met invloeden uit andere stijlen, 

zoals het Romaans, de gotiek of de vroege renaissance plaats en ontstond 

het eclecticisme. 

 

Met name bij grote gebouwen als stadhuizen, gerechtsgebouwen, kerken 

en landhuizen kwam het belangrijkste en meest kenmerkende element 

van het neoclassicisme, het Griekse tempelfront goed tot zijn recht. 

Gebouwen worden gekenmerkt door blokvormige gepleisterde volumes 

met een symmetrie op de middenas. Een opbouw met een geaccentueerd 

basement, een bel-etage en een verdieping onder een kroonlijst kwam 

veel voor. Vaak met tussen de verdieping en de kroonlijst nog een lage 

zolderverdieping, de mezzanino. De kroonlijst werd vaak nog voorzien van 

een attiek om het achterliggende dak (vaak flauwhellend) aan het zicht te 

onttrekken.  

 

Er werden in deze periode veel nieuwe openbare gebouwen gebouwd. 

Met name bij raadhuizen en kerken bleek het soms lastig om de klassieke 

opbouw te combineren met de niet-klassieke toren. Dit was bij het 

ontwerp van het stadhuis van Groningen al reden om af te zien van een 

toren, hoewel dit eeuwenlang een belangrijk en kenmerkend element was 

van raad- en stadhuizen. 

 

Met de toenemende administratieve druk op het stedelijk bestuur en de 

scheiding van bestuur en rechtspraak, veranderde de invulling van de 

raadhuizen. Was dit eeuwenlang in belangrijke mate een representatieve 
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publieke functie, waarbij een raadzaal en vierschaar een prominente plaats 

in namen. Vanaf het einde van de 18de eeuw werden raadhuizen meer en 

meer de huisvesting van een in omvang sterk toenemend administratief 

apparaat. Dit vroeg niet alleen om grotere gebouwen, maar ook om een 

andere invulling van de gebouwen. Er ontstond algemeen een scheiding 

tussen een publiek representatief gedeelte en een administratief gedeelte. 

Bij het Stadhuis van Groningen was deze scheiding in de eerste ontwerpen 

nog niet zeer prominent herkenbaar, maar mede onder invloed van de 

noodzakelijke kostenbesparingen werd het onderscheid tussen de als 

hoofdverdieping te beschouwen eerste verdieping en de andere 

bouwlagen zeer sterk. 

 

2.18 JACOB OTTEN-HUSLY 

Jacob Otten Husly werd in november 1738 in Doetinchem geboren als Hans 

Otten. Vanaf ca. 1760 zou hij de naam Husly toevoegen om de relatie met 

zijn ooms Hans Jacob en Hendrik Husly te onderstrepen. Van deze  

gerenommeerde stucdecorateurs heeft Jacob waarschijnlijk ook zijn 

opleiding als stucdecorateur genoten. Mogelijk was hij omstreeks 

1755/1756 als leerling werkzaam bij stucwerker N. Bruijnesteijn. 

 

Het grootste deel van zijn werkzame leven heeft Otten Husly dan ook als 

zeer succesvol stucdecorateur doorgebracht. Voor verschillende van zijn 

werken heeft hij daarbij inspiratie geput uit het werk van schilder Jacob de 

Wit (1698-1754) van wie hij enkele werken in bezit had. Met name de door 

De Wit geperfectioneerde decoratieve schildertechniek in grijs- en 

bruintinten die de suggestie wekken van een marmerrelief (grisailles) 

werd veelal toegepast als ‘dessus de porte’ of als plafond- en 

schoorsteenstukken. Ook volgde Otten Husly tekenlessen bij J. van de 

Schley en J.M. Quinckhart aan de Amsterdamse Tekenschool.  

 

Ten aanzien van de bouwkunst heeft hij waarschijnlijk veel kennis 

opgedaan aan de hand van de vele theoretische traktaten uit die tijd, 

waarvan ook de nodig in zijn bezit waren.  

 

Zijn kundigheid leverde hem vele opdrachten van belangrijke 

opdrachtgevers op. Via het huwelijk van zijn zus Catrina Maria Otten met 

Leendert Viervant kwam Otten Husly ook op goede voet met deze 

architectenfamilie te staan en zou hij ook enkele malen met zowel zijn 

zwager (Leendert) als zijn neef (Leendert jr.) samenwerken.  

 

Jacob Otten Husly verhuisde naar Amsterdam en was in 1758 betrokken bij 

de oprichting van ‘Vriendschap vereenigt de Kunsten’, de voorloper van de 

Amsterdamse Stadstekenacademie, waarvan hij in 1765 tot één van de zes 

directeuren werd benoemd. Otten Husly gaf hier twee jaar 

bouwkunstonderwijs en hield diverse redevoeringen. 

 

Nadat Otten Husly in 1766 trouwde met de adellijke Agnes Margareta de 

Wolf van Westerode werd hij ook binnen adellijke kringen bekend als 

zowel architect als stucdecorateur. In 1768 ondernam hij een studiereis 

naar Parijs. Hier kwam hij in aanraking met het neoclassicisme en leerde hij 

het Recueil Elémentaire d’ Architecture van Jean Francois de Neufforge 

kennen, waarin Neufforge de terugkeer naar de ‘zuivere’ klassieke 

architectuur in maar liefst ca. 900 afbeeldingen uitwerkte. In het werk van 

Otten Husly wordt deze invloed vanaf dat moment ook duidelijker 

herkenbaar.  
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Otten Husly had een brede interesse en heeft zelfs een ontwerp gemaakt 

voor een zeewering langs het Marsdiep in het kader van een prijsvraag, 

uitgeschreven door de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te 

Haarlem. 

 

In 1771 viel hij van een steiger en brak een been. Hierna zou hij mank blijven 

lopen. In 1793 verhuisden Jacob Otten Husly en zijn echtgenote naar het 

buitengoed ‘Oosterholt’ bij IJsselmuiden, waar zijn echtgenote was 

geboren. Jacob overleed in januari 1796. 

 

2.18.1 Oeuvre 

Het oeuvre van Otten Husly bestaat voor een belangrijk deel uit 

interieurdecoraties, van individuele stukken tot complete verdiepingen, 

soms in combinatie met de modernisering van de voorgevel. Ook ontwierp 

hij de toegangspoort van het Luthers Diaconiehuis te Amsterdam, het 

koorhek van de St. Janskerk in Gouda, stucdecoraties voor de hervormde 

kerk in Harlingen22, stucdecoraties voor het Fundatiehuis van de 

Teylersstichting, een grafmonument voor Joan Derk van der Capellen en 

een tuinpaviljoen. Van Otten Husly is één advies voor de aanleg van een 

landschapstuin bekend.23  

 

In zijn interieurdecoraties werkte Otten Husly aanvankelijk in de Lodewijk 

XV-stijl, die vanaf 1750 algemeen gebruikelijk werd. Jacob had als 

ambachtsman het vak in de praktijk geleerd maar hij had grote 

belangstelling voor ontwikkelingen op het gebied van (bouw)kunst en de 

                                                             
22 Niet uitgesloten is dat het gehele ontwerp van zijn hand is. 
23 Betreft een ontwerpsuggestie voor een landschapspark bij het huis Windesheim bij 
Zwolle 

invloeden van de vakliteratuur op dat gebied zijn dan ook zeker vanaf 

vanaf 1770 goed herkenbaar, wanneer zijn werk al meer klassieke 

invloeden toont en rechtlijniger en rustiger wordt.  

 

Als architect voor complete gebouwen heeft Otten Husly een zeer 

beperkt, maar hoogwaardig oeuvre, dat bestaat uit slechts drie 

gebouwen. Bij alle drie paste Otten Husly het motief van een open 

zuilenportiek, ook wel peristyle of portico genoemd, toe. Dit motief wordt 

wel beschouwd als één van de belangrijkste kenmerken van het 

neoclassicisme.24 In Nederland was Otten Husly een van de eersten die het 

motief toepaste, als was dit bij het stadhuis van Weesp nog in de vorm van 

een superpositie (stapeling) van pilasters van verschillende orden. Bij zijn 

andere ontwerpen werden volwaardige tempelfronten met kolossale 

orden toegepast, maar alleen bij het stadhuis van Groningen met volledig 

vrijstaande zuilen. Invloeden van het neo palladianisme kunnen hierin 

worden herkend. Met name de gevel van Felix Meritis voldoet vrijwel aan 

de ideale proporties volgens Palladio, maar ook bij het stadhuis zijn de 

toegepaste zuilenportiek, de gevelordening met kolossale pilasters en de 

symmetrische plattegrond op Palladio terug te voeren. 

 

                                                             
24 O.a. Meischke (1959). 
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Bij het tussen 1772 en 1776 gebouwde stadhuis van Weesp overheersen al de klassieke 

motieven, al vertoont de gevelopbouw nog veel verwantschap met het Hollands 

classicisme uit de 17de eeuw.  

 

Zijn eerste grote bouwopdracht betrof het stadhuis van Weesp, waarvoor 

hij in 1771 de eerste ontwerpen maakte. Hoewel hier het tempelmotief 

werd toegepast, is de gehele opbouw nog sterk gebaseerd op het 

Hollands classicisme van de zeventiende eeuw met een vrij vlakke 

uitvoering in natuursteen, met superpositie van de orden. Ook bij het later 

ontworpen stadhuis van Groningen zijn de invloeden van het Hollands 

classisme herkenbaar in de pilasters die telkens een travee met twee 

boven elkaar gesitueerde vensters begrenzen en toepassing van 

guirlandes in de gevelvlakken. De toepassing van het peristyle en de 

risalerende middenpartijen zijn echter elementen die in het Hollands 

classicisme niet voorkwamen. Ook het ontwerp voor Felix Meritis uit 1787-

1790 is door de toepassing van het tempelfront met kolossale orde al 

duidelijk herkenbaar als een vroege representant van het neoclassicisme. 

De gebouwen van Otten Husly bevinden zich in een overgangsgebied 

tussen de Lodewijk XVI-stijl, waarbij decoraties aan het exterieur nog een 

duidelijke invloed hadden, en het neoclassicisme, dat een zuivere en 

sobere navolging van de klassieke architectuur nastreefde. Met name bij 

het stadhuis van Groningen is door het langdurige voortraject bovendien 

binnen de reeks opeenvolgende ontwerpen nog de ontwikkeling van 

Lodewijk XVI-stijl naar het neoclassicisme herkenbaar. Het uiteindelijk 

gerealiseerde ontwerp moet als een vroeg voorbeeld van het 

neoclassicisme worden beschouwd, terwijl bij zijn eerste ontwerp nog veel 

meer sprake was van een combinatie van invloeden. 
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Het tussen 1787 en 1790 naar ontwerp van Otten Husly tot stand gekomen gebouw van 

Felix Meritis in Amsterdam. Bron: Wikipedia. 

 

2.19 KARELSE VAN DER MEER ARCHITECTEN 

Karelse van der Meer Architecten werd in 1985 in Groningen opgericht. 

Sinds 1 maart 2004 is het bureau, dat inmiddels naast een vestiging in 

Groningen ook vestigingen in Rotterdam en Keulen heeft, bekend onder 

de naam De Zwarte Hond. Het bureau heeft inmiddels een landelijke 

reputatie opgebouwd. De ontwerpen kenmerken zich in het algemeen 

door een heldere en aansprekende ruimtelijke opbouw. In de uiterlijke 

verschijningsvorm spelen situatieve aspecten en lokale tradities een grote 

rol. 

 

Bekende projecten van dit bureau zijn het Feithhuis in Groningen, het 

gebouw van de Dienst ROEZ aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen, 

de Van Liefland school en de Vensterschool in Groningen. In Drenthe heeft 

dit bureau een aantal aansprekende ontwerpen gerealiseerd, bijv. het 

Astron gebouw in Dwingeloo, het kantoor van het Waterschap Reest en 

Wieden in Meppel, het gemeentehuis in Assen en het bedrijfsgebouw van 

GTI in Roden. 

 

2.20 JOHAN DIJKSTRA EN DE PLOEG 

 

Johannes (Johan) Dijkstra werd op 23 december 1896 in Groningen 

geboren. Hij was de zoon van een huis- en decoratieschilder. Van 1915 tot 

1919 volgde hij zijn opleiding aan de Groningse Academie Minerva, 

waarmee hij zijn MO-akte tekenen behaalde. Hierna studeerde hij in 1919-

1920 aan de rijksacademie van Amsterdam, waar hij lessen volgde van 

Antoon Derkinderen en Rik Roland Holst. 

 

Nog tijdens zijn studie in Groningen richtte Dijkstra samen met Jan Altink 

de Groninger kunstkring De Ploeg op. Zijn eerste werk betrof vooral het 

vervaardigen van illustraties en reclames. Ook vervaardigde hij 

boekbandontwerpen en ex librissen. 

 

Aanvankelijk blijkt in zijn werk vooral de invloed van het Franse 

impressionisme. Vanaf 1924 kan zijn werk als expressionistisch gekenmerkt 

worden. Vanaf 1930 ging Dijkstra zich bezig houden met monumentale 

kunsten. De muurschilderingen in de trouwzaal van het Stadhuis van 

Groningen uit 1938 zijn hiervan een belangrijk voorbeeld.  

 

Nadat Dijkstra van Duitse glasschilders bij de Noord-Nederlandse 

Electrische Glasslijperij de techniek van het brandschilderen had geleerd 
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zou dit een substantieel deel van zijn werkzaamheden worden. Zijn eerste 

grote opdracht betrof de gedenkramen van het Academiegebouw van de 

Rijksuniversiteit Groningen (1937-1951). 

 

In zijn werk speelde het Groningen plattelands- en stadsleven een 

belangrijke rol, evenals de scheepvaart. Voorts maakte hij enkele naakten 

en portretten van andere Ploegleden. Dijkstra heeft enkele publicaties op 

zijn naam staan, waarin hij zijn eigen werk toelicht. 

 

Johan Dijkstra overleed op 21 februari 1978 in Groningen. 

 

 
Gedenkramen voor het Academiegebouw de Rijksuniversiteit Groningen uit 1937-1915. 

Bron: Wikipedia.nl. 

 

 

 
Enkele stukken uit het grote oeuvre van Johand Dijkstra, dat zich kenmerkt door de 

landelijke onderwerpen en een helder kleurgebruik. Bron: www.kornelisdeboer.nl. 
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2.20.1 De Ploeg 

Aanleiding voor de oprichting van De Ploeg in 1918 was een 

tentoonstelling van schilderijen van Groningse kunstenaars in het 

Groningen Museum in maart 1918 door het Kunstlievend Genootschap 

Pictura. Na de tentoonstelling werd getracht een schildersvereniging op te 

richten. Hoewel dit aanvankelijk mislukte nam een aantal jonge 

kunstenaars, waaronder Johan Dijkstra het initiatief over en werd op 1 mei 

1918 de Groninger Kunstkring De Ploeg opgericht. Leden van het eerste 

uur waren Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens, Alida 

Jantina Pott en Simon Steenmeijer. Met de naam De Ploeg wilde men 

symboliseren dat het Groninger kunstklimaat toe was aan vernieuwing en 

derhalve diende te worden ‘omgeploegd’ om weer vruchtbare bodem te 

creëren. 

 

Onder invloed van een Jan Wiegers, die in Davos kennis had genomen van 

het werk van de Duitse expressionist  Ernst Ludwig Kirchner, zou diens 

werk, met scherpe kleurcontrasten, hoekige lijnen en een impulsieve 

penseelvorming, van grote invloed worden voor het werk van de 

Ploegleden.  Daarnaast zouden ook het constructivisme en 

impressionisme bij verschillende leden leidend zijn.  

 

Vanaf 1923 werd het maandblad voor moderne kunst De Ploeg een aantal 

keren uitgegeven. 

 

Hoewel de leden van De Ploeg in de jaren dertig als collectief bleven 

exposeren, nam de verscheidenheid door individuele ontwikkeling van de 

leden toe. In 1950 richtte een aantal leden het kunstenaarscollectief Het 

Narrenschip op, dat zich afzette tegen het behoudende klimaat binnen De 

Ploeg. In de jaren zestig en zeventig kreeg De Ploeg het verwijt niet mee te 

gaan met moderne ontwikkelingen, mogelijk mede als gevolg van het 

verouderende ledenbestand. Hierop werd in 1978 een succesvolle 

ledenwerfactie georganiseerd. Gevolg was wel dat het aantal disciplines 

toenam en de samenhang afnam. Van de oorspronkelijke opzet, waarin 

vriendschapsbanen en collegialiteit een belangrijke rol speelde was minder 

sprake. Dit leidde in 1981 tot een scheuring en de oprichting van het 

Groninger Kunstenaars Kollektief.  

 

De vereniging ‘Groninger Kunstkring De Ploeg’ bestaat nog altijd en 

organiseert jaarlijks een expositie in de provincie Groningen.  

 

2.21 RUDI VAN DE WINT 

Reindert Wepko (Ruud) van de Wint is geboren in 1942 en heeft van 1961 

tot 1966 een opleiding gevolgd aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hij is 

begonnen als schilder en neemt als zodanig deel aan de Documenta van 

1977, maar ontwikkelt zich ook tot beeldhouwer en bouwer.  

 

In 1980 begon hij met een schilderkunstig experiment in een oud 

binnenduingebied bij Den Helder: De Nollen. Dat groeide uit tot een 

‘totaalkunstwerk’ van schilderingen, sculpturen en bouwsels. Hij heeft er 

verschillende disciplines bijeen gebracht, wat ertoe heeft geleid dat hij 

afwisselend wordt gezien als schilder, beeldhouwer, architect of bouwer, 

performer, filmer, tekenaar, tuinman of natuurbeheerder. Het maakt hem 

en zijn werk ongrijpbaar. Het gaat telkens om samenhang en confrontatie. 

Dat leidt tot paradoxale ervaringen, waarbij het toelaten van de paradox 

juist weer een onderdeel vormt van het werk. Hij werkte vanuit een loods 

in het bij Den Helder behorende kustdorp Huisduinen. Deze gebruikte hij 
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werkplaats waar hij diverse kunstwerken tot stand bracht, die overal in 

Nederland hun bestemming vonden. 

 

Hij verrichte ook artistiek werk op locatie. Zo werd hij bekend om zijn zeer 

grote schilderingen, die hij in de nieuwe vergaderzaal van de Tweede 

Kamer aanbracht (1992). Ook schilderde hij het plafond van het Haagse 

Paleis Noordeinde, het Amsterdamse gerechtsgebouw en het Stadhuis van 

Groningen (1990). Verder hield Van de Wint exposities in musea, zoals het 

Kröller-Müller Museum in Otterlo en het Groninger Museum. 

 

 
De door Van de Wint gemaakte wandpanelen in de in 1992 in gebruik genomen plenaire 

zaal van de Tweede Kamer. Met de rood-paarse wandpanelen met zeventien lagen 

olieverf wilde  Rudi van de Wint het theatrale karakter onderstrepen. Bron: 

www.tweedekamer.nl 

 

 
Harmonica in De Nollen bij Den Helder. Bron: ontdekdenhelder.nl 

 

http://www.tweedekamer.nl/
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3 BESCHRIJVING 

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de huidige verschijningsvorm 

van het gebouw. Eerst komen de situering en de hoofdvorm aan de orde, 

waarna constructies en gevels worden behandeld. Vervolgens wordt het 

interieur behandeld. Hierbij worden zoveel mogelijk alle in ruimtes 

aanwezige bijzonderheden behandeld. Daar waar sprake is van algemene, 

of tot een gezamenlijke afwerkingsfase behorende ruimtes worden 

ruimtes zoveel mogelijk geclusterd beschreven. 

 

3.1 SITUERING 

Het Stadhuis bevindt zich in het historische stadscentrum van Groningen in 

de oost-westelijke hoofdas, gevormd door het Martinikerkhof, de Grote 

Markt, de Vismarkt en het Akerkhof. Het Stadhuis bevindt zich op het 

westelijke deel van de Grote Markt. Hoewel de Grote Markt zich ook langs 

beide zijgevels (noord en zuid) doorzet tot voorbij het Stadhuis, kan het 

geheel vrijstaande Stadhuis worden beschouwd als westelijke gevelwand 

van de Grote Markt. Daarbij ligt ter hoogte van de westgevel van het 

Stadhuis een duidelijke stedenbouwkundige overgang van het open 

gebied van de Grote Markt en het grotendeels bebouwde gebied rond de 

historische Waag en langs de oostzijde van de Waagstraat. Het gebouw is 

daardoor zeer bepalend voor het ruimtelijke beeld van de Grote Markt.  

 

 

 
Topografische kaart met daarop het historische centrum van Groningen. De gele 

stippelijn markeert de as Akerkhof, Vismarkt, Grote Markt en Martinikerkhof. Het 

Stadhuis bevindt zich binnen de gele cirkel. Bron: Topotijdreis.nl 

 
Overzicht van de Grote Markt met centraal het Stadhuis. Bron: Google Maps. 
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Overzicht Stadhuis uit het zuidoosten. 

 
Overzicht Stadhuis uit het noordoosten. 

3.2 HOOFDVORM 

Het Stadhuis heeft een zeer markante monumentale opzet met drie 

bouwlagen op een rechthoekig grondvlak van ca. 31,5 x 39 meter. In het 

hart van het gebouw ligt een door een met een glasdak (1996) overdekte 

binnenplaats van ca. 13 x 9 meter. Deze binnenplaats is op het niveau van 

de begane grond volledig bebouwd. Rondom de binnenplaats heeft het 

gebouw omlopende, met leien in Maasdekking gedekte schilddaken. Met 

uitzondering van het in 1869 toegevoegde dak ten westen van de 

binnenplaats het de daken een met lood afgedekt plat op nokniveau.  

 

Tegen de naar de Grote Markt gerichte oostgevel bevindt zich een fors 

hardstenen bordes, geflankeerd door hardstenen trappen. Boven het 

bordes bevindt zich een portiek, gevormd door vier vrijstaande 

zandstenen zuilen met daarboven een fronton. Het portiek heeft een 

flauwhellend, met zinken roeven gedekt zadeldak dat tegen het oostelijke 

dakvlak van het hoofdvolume aanloopt. 

 
Overzicht voorgevel met centraal tegen de gevel geplaatste zuilen. 
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De dakvlakken hebben een zeer gesloten karakter. Bij de naar buiten 

gerichte dakvlakken is per dakvlak slechts één dakkapel met een 

flauwhellend, met lood bekleed zadeldak. De dakkapellen zijn voorzien 

van dubbele draairamen met een roedenverdeling (XXc). Van de naar de 

binnenplaats gerichte dakvlakken hebben het noordelijke- en zuidelijke 

dakvlak elk één dakkapel en het oostelijke- en westelijke dakvlak elk drie 

dakkapellen. De dakkapellen hebben eveneens met lood beklede 

zadeldaken en draairamen met een roedenverdeling (XXc). De vier 

buitenhoeken van de schilddaken worden bekroond met forse 

schoorstenen met een zandstenen onderbouw met daarboven 

(vernieuwd) metselwerk in halfsteens verband. Daarboven een 

geprofileerde natuurstenen lijst en een met lood beklede houten 

schoorsteenkap. Geen van deze schoorstenen sluit nog aan op een 

oorspronkelijk rookkanaal. Deels zijn de schoorstenen wel in gebruik t.b.v. 

het ventilatiesysteem. Op de naar de binnenplaats gerichte dakvlakken zijn 

daarnaast diverse rechthoekige koperen ventilatiepijpen aanwezig. 

 

 
Overzicht daken van het Stadhuis uit het noordoosten. Bron: Eric Kieboom 2012. 

 
Overzicht van de dakkapellen op het westelijke dakschild van de oostvleugel. De 

buitenste twee dakkapellen werden hier in 1980 toegevoegd. 
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Detail van de zuidoostelijke schoorsteen. Het metselwerk van alle schoorstenen is 

vernieuwd. 

 

3.3 CONSTRUCTIES 

Het gebouw heeft een traditionele constructieve opzet met dragende 

gemetselde gevels en binnenmuren, waarin de enkelvoudige balklagen zijn 

opgelegd. Opmerkelijk is in dit verband wel een door T. Tel in 2003 

gecontateerde dragende wandconstructie Dit betreft de wand tussen de 

raadzaal en de B&W kamer. De wand is opgebouwd uit houten stijlen met 

bovenin een horizontale regel, verbonden met gepende verbindingen. 

Tussen het regelwerk is metselwerk toegepast. De bovenregel van deze 

wand was hier ook doorgezet langs aansluitende gevel. Tegen de stijlen is 

de kooflijst van het stucplafond bevestigd.  

 

Deze balklagen liggen overwegend haaks op de binnenplaatsgevels. 

Uitzondering vormen de balklagen boven de begane grond in de noord- en 

zuidvleugel, waar de balken parallel aan de binnenplaatsgevels liggen. In 

de noordoosthoek en zuidoosthoek zijn de balklagen deels op de 

voorgevel (oost) of de zijgevels gericht. De balklagen zijn boven de 

begane grond en tweede verdieping geschaafd en voorzien van een 

duivejagerprofiel. Deze balken waren als zichtwerk bedoeld. Boven de 

eerste verdieping zijn de balken gezaagd en niet voorzien van een 

profilering. Hier waren van meet af aan stucplafonds voorzien. Het 

toegepaste naaldhout is zeer grof. 
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Opmetingstekening doorsneden uit 1929, waarop goed de constructieve opbouw 

herkenbaar is. Bron: GA – inv. 1615 nr. 280 (onder) en 281 (boven) 

 
Zicht op de ruw gezaagde grenen balklaag van de tweede verdiepingsvloer (boven ruimte 

1.08) T.b.v. het stucplafond is een aparte balklaag aangebracht. 

 
Enkelvoudige zolderbalklaag boven ruimte 2.12. Deze balklaag is als zichtwerk uitgevoerd 

met een duivejagerprofiel. De twee smallere balken in het midden lagen als strijkbalken 

naast een (verdwenen) binnenmuur. 

 

Ter plaatse van de vestibule op de eerste verdieping is de onderliggende 

vloer uitgevoerd met gemetselde segmentbooggewelven op houten 

balken. De gewelven liggen parallel aan de voorgevel en worden daarbij 

ondersteund door de onderliggende binnenmuren. Oorspronkelijk waren 

ook boven de galerij op de begane grond gewelven gepland, maar hier zijn 

balklagen toegepast. 
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Zicht boven het plafond van ruimte 0.08, waar door het plafond de troggewelven 

zichtbaar zijn. 

 

De dakconstructie bestaat uit grenen dekbalkspanten met gepende 

verbindingen. Over de dekbalken liggen tussen de jukplaten onder de 

dakvlakken nog twee extra platen ter hoogte van de aansluiting van de 

korbelen op de onderzijde van de dekbalken. Deze platen zullen dienen 

voor extra langsverband in de forse kappen. Op de hoeken kruisen de 

platen elkaar en vormen zo een raster. De jukplaten ondersteunen de 

rechthoekige sporen van de dakvlakken. Deze sporen zijn bij de kappen 

van de noord-, zuid- en oostvleugel aan de bovenzijde uitgevoerd met een 

dekbalk en korbelen ter ondersteuning van het afgeplatte dakgedeelte. Bij 

de in 1869 tussengevoegde kap van de westvleugel sluiten de sporen aan 

op een nokgording, die ter plaatse van de spanten door stijlen wordt 

ondersteund. 

 

 
Overzicht van de spantbenen, zoals deze binnen de ruimtes op de zolder zichtbaar zijn. 

Direct onder het plafond zijn nog juist de onderste delen van de korbelen zichtbaar. 
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Bij de spantbenen die in 1869 binnen de kap van de uitbreiding kwamen te liggen werden 

de blokkeels (verbinding met kapvoet) verwijderd. De aansluitingen zijn nog herkenbaar. 

 
Ter plaatse van het diagonaal geplaatste spant (pijl) bevond zich de zuidwesthoek van het 

oorspronkelijke dak van de noordvleugel. 

 
Zicht op de boven de plafonds gelegen delen van de spanten van de zuidvleugel. 
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De rechthoekige gordingen zijn onder de afgeplatte nokken gekoppeld middels een 

tussenbalk en korbelen. 

 
Overzicht van de dakconstructie van de uit 1869 daterende westelijke kap. 

In de vier buitenhoeken is op de binnenste jukplaten de draagconstructie 

t.b.v. de schoorstenen geplaatst. Deze bestaat uit vier schuin geplaatste 

hoekstijlen met tegen de buitenzijde van deze stijlen gespijkerde kruisen. 

Bij de twee oostelijke schoorstenen hebben de sporen ter plaatse van 

deze constructies geen korbelen, zodat al bij de bouw rekening moet zijn 

gehouden met het aanbrengen van deze draagconstructies. Bij de twee 

westelijke schoorstenen zijn de korbelen weggezaagd en lijken de 

schoorstenen derhalve pas te zijn geplaatst, nadat de kap eerst gereed 

was. Over de sporen ligt een horizontaal grenen dakbeschot. 

 

 
Geschoorde stijlen onder de zuidoostelijke schoorsteen. 
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Bovenzijde van de draagconstructie onder de noordoostelijke schoorsteen. Het 

ontbreken van korbelen bij de sporen wijst er op dat deze draagconstructie hier van meet 

af aan bedoeld was, terwijl deze bij de twee westelijke schoorstenen wat later werd 

ingevoegd. 

 

 
Deze doorgezaagde dekbalken en korbelen van de zuidelijke kap wijzen op een (niet meer 

aanwezig) rookkanaal. 

 

De kap achter het fronton heeft een eigen contructieve opzet, waarbij de 

constructie aan de westzijde bovenop het dakbeschot van het oostelijke 

dakvlak van de hoofdkap draagt. Aangezien het fronton pas enkele jaren 

na de ingebruikname werd toegevoegd moet het oostelijke dakvlak in de 

tussenliggende jaren gesloten zijn geweest. Thans is het dakbeschot 

binnen de kap van het fronton getrapt weggezaagd. De kap achter het 

fronton bestaat uit één grenen spant met twee stijlen, die elk één schoor 

hebben. Over dit spant en de draagconstructie van de houten gevel van 

het fronton liggen rechthoekige gordingen, die aan de westzijde op het 

beschot van de hoofdkap dragen. Daarbij wordt de nokgording ter hoogte 

van de voorgevel van het hoofdvolume door een standvink ondersteund. 

Over de gordingen ligt een verticaal dakbeschot van ongeprofileerde eiken 

delen. 
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Overzicht van het spant van de kap boven het fronton en de aansluiting op het oostelijke 

dakvlak van de hoofdkap (links) 

 
Overzicht van de kap boven het fronton in zuidoostelijke richting. 

3.4 GEVELS 

De straatgevels tellen drie bouwlagen en hebben in de basis allen een 

volledig symmetrische uniforme opbouw, waarbij de middelste drie 

traveeën van elke gevel iets uitspringen en met name op de eerste- en 

tweede verdieping zijn geaccentueerd.  

 

Ter hoogte van de begane grond zijn de gevels bekleed met hardsteen in 

een blokverband. De blokken zijn gezoet, met randen voorzien van een 

frijnslag. Deze zone sluit ter hoogte van de verdiepingsvloer af met een 

hardstenen lijst, waarop bij alle gevels een doorlopende reeks 

bloembakken is geplaatst. De vensters in deze zone hebben hardstenen 

lekdorpels en sluiten af met hardstenen strekken, waarvan het middelste 

blok uitspringt en als diamantkop is uitgevoerd. De algemeen toegepaste 

vensters hebben grotendeels binnen het muurwerk vallende kozijnen met 

een kraalprofiel. In de kozijnen zestienruits schuiframen. Bij alle vensters 

zijn in de dagzijde van de kozijnen hoekijzers aanwezig, mogelijk van 

eerdere hekwerken, maar dergelijke hekwerken zijn op geen van de 

historische afbeeldingen herkenbaar. 
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Overzicht gevelopbouw ter hoogte van de begane grond. 

 
Detail geprofileerde lijst boven begane grond met basement pilasters verdiepingen. 

 
Detail venster van de begane grond met oorspronkelijk kozijn en raam. 
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Bij de verdieping en tweede verdieping zijn de middelste drie traveeën 

bekleed met Bremer zandsteen. De buitenste traveeën zijn gemteseld in 

baksteen van 24/24,5 x 10,5/11 x 5cm; 10-lagen = 59,5 cm in kruisverband. 

Op de gevelhoeken en tussen alle vensterassen zijn composiete pilasters 

van Bremer zandsteen op hardstenen basementen toegepast. Ter plaatse 

van de sprongen aan weerszijden van de risalerende middendelen zijn ook 

de pilaster verspringend uitgevoerd, echter wel in een platte projectie. De 

vensters van beide bouwlagen hebben zware hardstenen lekdorpels en 

sluiten aan de bovenzijde af met anderhalfsteens strekken. Tussen de 

vensters is in elke travee ter hoogte van de tweede verdiepingsvloer een 

met festoenen gedecoreerd tableau van Bremersteen onder een 

hardstenen geprofileerde lijst ingevoegd. De algemeen toegepaste 

vensters hebben grotendeels binnen het muurwerk vallende kozijnen met 

een kraalprofiel. De kozijnen hebben schuiframen met een zware 

geprofileerde wisseldorpel en een brede middenroede met een 

rechthoekig profiel. Hoewel de ramen als schuiframen functioneerden, 

kregen zij daarmee het uiterlijk van de toendertijd moderne ‘Franse’ 

stolpramen. In 1934 werden alle bovenlichten omgevormd tot valramen. 

Bij diverse ramen is één van de ruiten van de onderramen vervangen door 

een enkelruits draairaam. Doordat dit gefaseerd plaats heeft gevonden 

komen zowel houten als stalen draairamen voor, maar ook ramen van 

gehard glas. 

 

Bij de binnenplaatsgevels zijn geen pilasters toegepast. De algemeen 

toegepaste vensters hebben dezelfde opzet als de vensters in de 

buitengevels. 

 

 
Opbouw risaterend middendeel verdiepingen met bekleding van Bremer zandsteen. 

 
Opbouw van de in baksteen uitgevoerde gevelhoeken met pilasters van Bremersteen. 
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Overzicht van één van de verdiepingsvensters. Het linker onderraam is voorzien van een 

draairaam. 

 
Detail kapitelen en houten hoofdgestel ter plaatse van rand risalerend middendeel. 

 

3.4.1 Voorgevel (oost) 

Deze gevel is negen traveeën breed en heeft een hoofdopzet die overeen 

komt met de overige gevels. Door de toepassing van een fors hardstenen 

bordes met zijtrappen met daarboven een vrijstaande zuilenrij onder een 

fors fronton werd deze gevel duidelijk benadrukt als belangrijkste gevel. 

Het bordes is evenals de gevels van de begane grond geheel in hardsteen 

in blokverband uitgevoerd en sluit af met een forse geprofileerde lijst. In 

de voorzijde heeft het bordes drie oorspronkelijke openingen onder 

rondbogen met sluitstenen, voorzien van diamantkop. De openingen 

hebben in de muurdikte een bekleding met hardsteen, die iets terugligt 

ten opzichte van het gevelvlak. In de openingen zitten kozijnen met 

dubbele deuren uit 1988. Oorspronkelijk waren de doorgangen alleen met 

een hek aan de binnenzijde afgesloten. De beide bordestrappen hebben 
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elk één tussenbordes. De zijwangen zijn vrij vlak uitgevoerd met verdiepte 

velden en een geprofileerde deklijst. De zijwangen hebben aan de 

onderzijde een overeenkomstig uitgevoerde baluster, waar de onderste 

twee treden als bloktrede omheen lopen. De treden en het bovenvlak van 

het bordes zijn in gezoet hardsteen uitgevoerd. 

 

Op het bordes staan aan de voorzijde vier forse composiete zuilen in 

Bremer zandsteen op een rechthoekige hardstenen basis. Tussen de bases 

van de zuilen is een gietijzeren balustrade (1855) met als siervazen 

uitgevoerde balusters aanwezig. Op de balustrade recente ijzeren strips 

om de balustrade ongeschikt te maken als zitplaats (na 1980). De 

composiete zuilen dragen een houten hoofdgestel dat aansluit op het 

hoofdgestel van de gevels. Hierboven bevindt zich in het voorvlak een 

fronton met verdiept houten gevelvlak, voorzien van windwijzerplaat 

binnen een geschilderde zinken omlijsting, bekroond met een putto. De 

omlijsting werd in de vroege jaren ’20 geplaatst. De wijzerplaat werd na de 

Tweede Wereldoorlog aangebracht ter vervanginging van de uit 1912 

daterende wijzerplaat, die naast de windrichting ook de tijd aangaf. Op 

fries is de datum van gereedkoming van het frontispice 1810 geplaatst. De 

eerder beoogde spreuk ‘deo patriae et justitiae’ en het stadswapen 

werden nooit aangebracht. 

Boven het bordes ligt binnen het hoofdgestel een vlak stucplafond met 

een zware geprofileerde randlijst. Centraal in het plafond een ovaale 

opening omgeven door een sierlijst met eikenbladmotief. Daarnaast nog 

twee latere inbouwspots. 

 

Bij de voorgevel is de begane grond vrijwel geheel gesloten. Alleen de 

travee direct rechts van de middenrisaliet heeft een klein driehoekig 

venster, direct boven de handlijst van de bordestrap. Binnen de opening 

ligt het kozijn achter drie diefijzers en een recent gaashek. 

Het in Bremersteen uitgevoerde, drie traveeën brede middendeel is bij 

deze gevel iets rijker uitgevoerd dan bij de overige gevels. Ter hoogte van 

de verdiepingsvloer zijn verdiepte velden met bladornamenten toegepast. 

Onder de hardstenen vensterbanken zijn tussen de pilasters geprofileerde 

waterlijsten toegepast. Op de verdieping heeft de middelste travee de 

hoofdentree, met daaronder een hardstenen trapje met vier geprofileerde 

treden. Deze opening sluit af met een rondboog architraaflijst op 

imposten met centraal een sluitstuk met acanthusblad. Over de archtraaf 

ligt een festoen. In het bovenliggende muurveld een festoen, 

gedecoreeerd met vruchten, granen en gekruiste bijlen. In de deuropening 

dubbele paneeldeuren met binnen de rondboog vaste bovenpanelen. De 

oorspronkelijk naar binnen draaiende deuren zijn omgevormd tot naar 

buiten draaiende deuren. 

 

 
Overzicht van de voorgevel 
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Een vrijstaande zuilenrij, zoals Van Iddekinge en Camper dit in 1774 voor zich zagen. 

 
Het hardstenen bordes tegen de voorgevel. 

 
De zuilen dragen het forse fronton met het jaartal 1810. 
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Detail van de in het fronton opgenomen windwijzerplaat .  

 
De gietijzeren balustrades werden pas in 1855 geplaatst en na 1980 voorzien van de ijzeren 

‘kammen’. 

 
Overzicht van het bordes en de zuidelijke trap. 
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De monumentale hoofdtoegang. De draairichting van de oorspronkelijk naar binnen 

draaiende deuren werd in 1990 gewijzigd. 

 
Gevelopbouw van de traveeën naast de hoofdtoegang. 
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Middenpartij van de oostgevel met de decotaties boven de hoofdtoegang. 

3.4.2 Zijgevels (noord en zuid) 

Beide zijgevels zijn zeven traveeën breed en kregen oorspronkelijk exact 

dezelfde opzet, met een licht risalerend middendeel. Dit in tegenstelling 

tot eerdere ontwerpen, waarbij de noordgevel sterker risaleerde om de 

achterliggende raadzaal te benadrukken. Beide gevels kregen een 

regelmatige opzet met in de middelste travee van de begane grond een 

deuropening. Alleen in de zuidgevel is deze deuropening nog aanwezig en 

voorzien van in 1996 vernieuwde dubbele paneeldeuren. Voor deze deur is 

binnen de hardstenen stoep een laag hardstenen bordesje (1996) 

aanwezig, met aan de westzijde een hellingbaan. In de noordgevel werd 

de deuropening omstreeks vervangen door een venster (XXa). Bij de drie 

middelste vensters van de noordgevel zijn de ramen vernieuwd en daarbij 

voorzien van isolatieglas. Hierbij werden de roeden duidelijk forser 

uitgevoerd dan de oorspronkelijke roeden. In de borstwering onder deze 

drie vensters zijn verschillende ventilatieroosters t.b.v. (eerdere) 

gevelkachels aanwezig. In de bovenhoeken van het risalerende 

middendeel van de begane grond zijn gietijzeren ventilatieroosters 

aanwezig (1934). 

 

Tussen de twee rechter vensterassen steken door het fries van het 

hoofdgestel twee afvoeren, vermoedelijk t.b.v. het verwarmingssyteem. 

 

 

 

 
Overzicht noordgevel. 
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Gevelopbouw noordgevel. De vensters van de trouwzaal op de begane grond zijn 

voorzien van nieuwe ramen met isolatieglas. 

 
Overzicht noordgevel. 

 
Zicht langs de begane grond van de noordgevel. 
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Overzicht zuidgevel. 

 
Bovenzijde van de zuidgevel met bovenliggend dakvlak. 

 

 
Zicht langs de zuidgevel. 
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De entree in de zuidgevel werd in 1996 voorzien van nieuwe deuren en een hellingbaan. 

 

3.4.3 Achtergevel 

De negen traveeën brede achtergevel heeft in de huidige situatie dezelfde 

opzet als de beide zijgevels. Het risalerende middendeel werd hier echter 

in 1869 toegevoegd. Daarbij werd voor dit deel nauwkeurig de opzet en 

detaillering van de beide zijgevels overgenomen. De vensters van de 

begane grond werden uit de binnenplaatsgevels herplaatst.  

 

Bij de traveeën aan weerszijden van de middenrisaliet werden in 1996 de 

vensters omgevormd tot deuropeningen. Onder beide openingen werd 

een hardstenen bordes geplaatst. In de openingen werden stalen kozijnen 

geplaatst met een dichte deur met opliggende panelen, die volledig wordt 

omgeven door een ononderbroken zij- en bovenlicht. 

 

 
Overzicht van de westgevel. 
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Verdiepingen van de westgevel. 

 
De vensters naast het risalerende middendeel werden in 1996 omgevormd tot toegangen.  

3.4.4 Binnenplaatsgevels 

De binnenplaatsgevels werden van meet af aan soberder uitgevoerd dan 

de naar buiten gerichte gevels, al werd wel een strikte symmetrie 

aangehouden door in zijgevels in beide buitenste traveeën toegangen toe 

te passen. Met de uitbreiding in 1869 kwamen de twee westelijke traveeën 

van beide zijgevels binnen het nieuwe volume te liggen. De in deze 

traveeën aanwezige vensters werden deels herplaatst in de nieuw 

gecreeerde binnenplaatsgevel. Met de aanleg van een verwarmingsruimte 

binnen het noordelijke deel van de binnenplaats kwam al een deel van de 

binnenplaats te vervallen en omstreeks 1970 werd de gehele binnenplaats 

boven de begane grond overdekt t.b.v. de aanleg van een archief op de 

begane grond. In 1996 werd de binnenplaats ter hoogte van de gootlijsten 

overdekt met een glasdak, maar de opzet van de gevels bleeft grotendeels 

ongewijzigd, waardoor de resterende ruimte hier nog goed als 

binnenplaats herkenbaar is. 

 

Door de eerdere overbouwing van de begane grond tellen de 

binnenplaatsgevels thans twee bouwlagen. De gevels hebben een 

regelmatige symmetrische opzet, waarbij de noord- en zuidgevel twee 

vensterassen hebben en de oost- en westgevel drie vensterassen. De 

vensters en hierin aanwezige kozijnen en ramen zijn overeenkomstig de 

vensters van de de verdieping en tweede verdieping van de buitengevels 

uitgevoerd.  

 

In het metselwerk zijn duidelijk twee bouwfasen te herkennen. De noord-, 

zuid- en oostzijde van de binnenplaats sluiten af met gevels die tot de 

oorspronkelijke opzet van het gebouw behoren. De westgevel behoort bij 

de uitbreiding in 1869. Bij de tot de oorspronkelijke opzet behorende 

gevels is op ca. 1 meter boven het huidige vloerniveau een overgang in het 
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metselwerk herkenbaar. Het onderste deel is uitgevoerd in baksteen van 

23,5/24,5 (23-25) x 11/12,3 x 5/5,5 cm; 10-lagen = 63,5 cm, terwijl boven de 

overgang baksteen van 24/24,5 x 11,5/12 x 5,5/6 cm; 10-lagen = 67 cm is 

toegepast. De toepassing van twee duidelijk verschillende partijen 

bakstenen zou er op kunnen wijzen dat de binnenplaatsgevels bij de 

bouwstop van 1795 tot 1802 tot dit niveau al waren opgemetseld en vanaf 

1802 in een afwijkende baksteen verder werden opgemetseld. Dit is echter 

in tegenspraak met historische bronnen die aangeven dat het gebouw tot 

aan de tweede verdiepingsvloer was opgetrokken in 1795. Beide typen 

baksteen zijn duidelijk dikker dan de voor de buitengevels toepgepaste 

bakstenen. 

De in 1869 toegevoegde westgevel is gemetseld in baksteen van 22,5/23,5 

x 10,5/11 x 4,8 cm; 10-lagen = 55 cm. Deze gevel werd niet in verband 

gemetseld met de bestaande gevels. 

 

Bij de aanleg van de raadzaal onder de binnenplaats in 1996 werd de 

binnenplaats voorzien van een glasdak en opgewaardeerd tot een 

bijeenkomstruimte. Hiervoor werd het middelste venster in de oostgevel 

omgevormd tot een dubbele deuropening met een nieuw kozijn met 

paneeldeuren en een bovenlicht. De linker twee vensters van de 

verdieping in de westgevel zijn (waarschijnlijk eveneens in 1996) geheel 

vernieuwd overeenkomstig de oorspronkelijke vensters. 

 

In de noordoosthoek van de binnenplaats bevindt zich een in 1934 in 

helderrode verblendsteen uitgevoerde schoorsteen t.b.v. de op dat 

moment op de begane grond aangelegde cv-ruimte.  

 

 
Overzicht noordgevel binnenplaats. 
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Overzicht van de uit 1869 daterende westgevel van de binnenplaats. 

 
Overzicht bovendeel westgevel. 

 

 
Overzicht zuidgevel binnenplaats. 
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Onderzijde oostgevel binnenplaats. De deuropening kwam in 1990 tot stand. 

 
Bovenzijde oostgevel binnenplaats. 

 
Detail verdiepingsvenster in de noordgevel. 
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Detail middelste venster tweede verdieping oostgevel. Hier is goed het oorspronkelijke 

glas herkenbaar. 

 
Ter hoogte van de stippellijn is een overgang in het metselwerk herkenbaar. 

 
De in 1996 vernieuwde binnenplaatsvloer. 

 
Bovenzijde van de binnenplaats, die sinds 1996 door een glasdak wordt afgesloten. 
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3.5 INTERIEUR – HOOFDOPZET 

Met de afsluiting van de binnenplaats in 1869 veranderde weliswaar de 

hoofdopzet van het gebouw ingrijpend; de interne ruimtelijke structuur 

bleef echter grotendeels gehandhaafd.  

3.5.1 Galerijen en ontsluiting 

 

De interne structuur wordt daarbij voor alle drie bouwlagen bepaald door 

de langs de binnenplaatsgevels omlopende galerijen. Vensters in de 

binnenplaatsgevels en westgevel zorgen op de eerste- en tweede 

verdieping voor daglichttoetreding in de gangen. Vanaf de galerijen 

worden alle ruimtes ontsloten. Ook sluiten de trappenhuizen aan op deze 

structuur.  

 

Op de begane grond sluiten oorspronkelijke toegangen vanaf de 

oostgevel en de zuidgevel middels dwarsgangen aan op de 

hoofdstructuur. Tevens zijn op deze bouwlaag aan de westzijde van de 

gangen in 1996 twee extra toegangen gecreeerd. Een oorspronkelijke 

toegang vanaf de noordgevel kwam in de vroege 20ste eeuw te vervallen. 

 

 
Huidige indeling begane grond. Bron: Gemeente Groningen. 

 

Op de eerste verdieping ligt achter de hoofdentree in de oostgevel een 

ruime vestibule, die middels drie forse boogopeningen  met de 

gangstructuur is verbonden. Door het toegepaste decoratieprogramma 

van de vestibule en de gangen vormen deze ruimtes niet alleen een 

functionele, maar ook een visuele eenheid.  

 

Omdat de hoekkamers niet aan de gangstructuur grenzen zijn deze 

kamers deels via aangrenzende kamers, dan wel via een op de gang 
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aansluitend portaal toegankelijk. Deze laatste situatie doet zich voor bij de 

noordoostelijke ruimte op de begane grond en is hier oorspronkelijk. Ook 

de beide hoekkamers naast de oostgevel op de verdieping hebben een 

portaal, maar hier zijn de portalen in 1934 aangelegd. 

 

De ruimtes binnen de in 1869 toegevoegde westvleugel worden via de 

bestaande gangen ontsloten, maar zijn ook via deuren in de 

tussenliggende muur onderling verbonden. 

 

 
Huidige indeling verdieping. Bron: Gemeente Groningen. 

Ook op de tweede verdieping is de gangenstructuur toegankelijk vanaf de 

twee trappenhuizen die de oorspronkelijke ontsluiting van deze 

verdieping en de zolder vormen. Ook hier worden zowel de kamers langs 

de buitengevels als de kamers in de westvleugel vanaf de gangstructuur 

ontsloten. 

 
Huidige indeling tweede verdieping. Bron: Gemeente Groningen. 

 

Op de zolder is sprake van een volledig omlopende gangstructuur. De 

gangen liggen hier aan de oost- en westzijde onder de buitenste 

dakvlakken, terwijl de gangen aan de noord- en zuidzijde langs de 
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dakvlakken aan de binnenplaatszijde lopen. De diverse kantoorruimtes 

volgen het stramien van de kapconstructie en naar gelang de ligging van 

de gangen aan de binnen- of buitenzijde gesitueerd. Daarbij hebben alleen 

de ruimtes die grenzen aan één van de dakkapellen vensters. 

 

 
Huidige indeling zolder. Bron: Gemeente Groningen. 

 

3.5.2 Ruimteverdeling 

Door de gangen langs de binnenplaats te leggen, konden alle 

gebruiksruimtes langs de buitengevels worden gesitueerd en worden 

voorzien van vensters in deze gevels. De ruimtelijke structuur wordt in 

hoge mate bepaald door de traveeverdeling van de gevels. Een aanzienlijk 

deel van de kamers heeft dan ook een breedte die overeen komt met de 

traveebreedte van ca. 4,2 meter. De kamers op de noordoost- en 

zuidoosthoek zijn allen vierkant. Verder zijn op alle bouwlagen in de 

noordvleugel ruimtes aanwezig die zich over meerdere traveeën 

uitstrekken. Op de begane grond zijn dit de trouwzaal (drie traveeën) en 

de ruimte ten westen van de trouwzaal (twee traveeën) Op de verdieping 

bevindt zich in de noordvleugel de oude raadzaal die, inclusief de publieke 

tribune, vier traveeën lang is en op de tweede verdieping is de kamer ten 

oosten van het trappenhuis twee traveeën breed. Alleen voor de oude 

raadzaal geldt dat de opzet over meerdere traveeën oorspronkelijk is. 

Voor de andere ruimtes is de opzet over meerdere traveeën het gevolg 

van verbouwingen. Daarentegen bevond zich op de verdieping ten zuiden 

van de vestibule tot 1934 de oorspronkelijke burgemeesterskamer die een 

lengte van drie traveeën. In 1934 werd de noordelijke travee van deze zaal 

afgesplitst.  

 

Bij de gangen werd de traveeverdeling consequent doorgezet in zowel de 

decoratieve opzet met pilasters als door toepassing van binnendeuren en 

vensters op het stramien van de traveeën. Ook bij de ruimtes die zich over 

meerdere traveen uitstrekken heeft elke travee een (deels niet meer 

functionele) toegangsdeur. Uitzondering vormt de middelste travee van 

de trouwzaal op de begane grond, waar de middelste deur volledig kwam 

te vervallen. 
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Met de bouw van de westvleugel, en daarmee de gedeeltelijke 

dichtzetting van de binnenlaats, werden de nodige vensters vervangen 

door deuropeningen. Daarbij werd zeer consequent het stramien van de 

architectuur aangehouden door ook deuren te plaatsen, daar waar deze 

geen functie hadden. Binnen de gangen bleef daarmee de regelmaat van 

de architectuur gehandhaafd. Binnen de drie traveeën brede westvleugel 

ligt op zowel de verdieping als de tweede verdieping aan de zuidzijde een 

grote kamer ter breedte van twee traveeën, en aan de noordzijde twee 

kleinere kamers binnen één travee. 

 

De raadzaal op de begane grond kwam in 1996 tot stand en deze beslaat 

het oppervlak van de oorspronkelijke binnenplaats. Daarmee wordt deze 

grote ruimte rondom door de gangstructuur omsloten en heeft de zaal 

ook in drie wanden diverse toegangen. 

 

3.6 INTERIEUR – BEGANE GROND 

3.6.1 Gangen 

De gangen op de begane grond hebben vloerafwerkingen uit 1996 met 

hardsteen en marmer. De hardstenen plinten met frijnslag zijn voor een 

belangrijk deel oorspronkelijk, maar zijn bij de westelijke traveeën 

aangevuld. De wanden zijn vlak gepleisterd. Daarbij hebben alle 

oorspronkelijke buitenhoeken ijzeren hoekbeschermers. Ook deze 

ontbreken bij de westelijke traveeën. Alle gangwanden zijn op het 

stramien van de traveeën voorzien van nissen met een rondboogvormige 

afsluiting. Daarbij ligt de kruin van bogen die (oorspronkelijk) een 

doorgang vormen iets hoger dan de bogen waar binnen deuropeningen 

aanwezig zijn. Bij de naar de huidige raadzaal gerichte wanden zijn alle 

doorgangen in 1996 geheel vernieuwd en voorzien van glasdeuren. Bij de 

naar de kamers gerichte wanden heeft het merendeel van de traveeën 

deuropeningen met een omlijsting en voorzien van paneeldeuren.  

 

De puien met glasdeuren en zij- en bovenlichten met draadglas in de twee 

oostelijke traveeën van de zuidwand van de zuidelijke gang werden 

omstreeks 1980 ingevoegd in tot dan toe open boogdoorgangen. De 

oorspronkelijke boogdoorgang op de oostelijke kop van de zuidelijke gang 

werd in 1934 dichtgezet. Naast de huidige wand zijn echter nog bouten 

herkenbaar die lijken te behoren bij een ijzeren hekwerk. Hoewel dit zou 

passen bij de oorspronkelijke functie van de in de zuidoosthoek 

gesitueerde pondkamer moet het hekwerk, gezien de toegepaste bouten, 

later zijn geplaatst (of vervangen).  In de naastgelegen travee werd 

omstreeks 1980 een dubbel deurkozijn geplaatst t.b.v. in de voormalige 

turfopslag gerealiseerde toiletgroep. In het kozijn werden historisch 

gedetailleerde paneeldeuren toegepast. De noordelijke travee van deze 

wand heeft een boogdoorgang naar een ondiep portaal, van waaruit de in 

de noordoosthoek gesitueerde bruidskamer toegankelijk is. In 

tegenstelling tot de vergelijkbare portalen op de verdieping lijkt het hier 

wel de oorspronkelijk opzet te betreffen. 

 

De oorspronkelijke toegang in de noordgevel, met bijbehorende gang, 

kwam al in het begin van de 20ste eeuw te vervallen. De gang werd 

omgevormd tot een kamer en de doorgang in de gangwand werd 

aanvankelijk voorzien van een dichtzetting met daarin een deuropening, 

maar deze deuropening werd bij de aanleg van de trouwzaal vanaf 1935 

dichtgemetseld. 
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Zowel bij de noordelijke- als de zuidelijke gang werden in 1996 eerdere 

doorgangen dichtgezet en voorzien van deuropeningen met architraven 

en paneeldeuren. 

 

De plafonds werden in 1996 vernieuwd. Bij de onderlinge aansluitingen 

van de gangen zijn scheibogen aanwezig. Daarnaast heeft alleen de 

zuidelijke gang twee scheibogen. Gezien de doorgevoerde symmetrie in 

het ontwerp zou men de bogen ook in de noordelijke gang verwachten, 

maar deze waren in ieder geval in 1929 ook al niet (meer) aanwezig. 

 

 
Zicht door de oostelijke gang richting de zuidgevel, met rechts de toegangen tot de 

raadzaal en links de boogdoorgang naar de toegang onder het bordes. 

 
Zuidwand van de noordelijke gang met in 1996 gerealiseerde toegangen tot de raadzaal. 

 
Zicht door de noordelijke gang in oostelijke richting. Links de toegangen tot de trouwzaal. 
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De zuidelijke gang in oostelijke richting. In tegenstelling tot de andere gangen zijn hier 

nog scheibogen binnen de gang aanwezig. 

 
De gang die de oostelijke gang verbindt met de toegang onder het bordes. 

3.6.2 Zuidelijke kamers (0.16, 0.17 en 0.18) 

Deze drie kamers vormden oorspronkelijk de kasteleinswoning. De 

kastelein fungeerde als beheerder van het gebouw. Ten aanzien van de 

indeling van deze woning zijn in de huidige situatie geen gegevens te 

herkennen.  

 

Deze ruimtes hebben met tapijt afgewerkte vloeren. De wanden voor een 

belangrijk deel voorzien van voorzetwanden. Onder de vensters zijn deels 

niet-oorspronkelijke vensterbanen aangebracht.  

 

Kamer 0.16 heeft tegen de westwand een uit de bouwtijd daterende 

hardstenen schouw met een gepleisterde boezem met op de 

buitenhoeken een staafprofiel. In het voorvlak een omlijst veld met 

schouderboog afsluiting. De kamer heeft een stucplafond met rond rozet, 

een perklijst en een kooflijst die ook om de boezem van de schouw 

doorloopt. Het fries onder deze lijst valt bij de wanden achter de 

voorzetwanden. Schouw en stucplafond vormen een eenheid. De 

aanwezigheid van dit stucplafond is opmerkelijk, gezien de beoogde 

opzet, waarbij de balklagen (voorzien van duivejagerprofiel) in het zicht 

kwamen te liggen.  

 

Kamer 0.17 heeft een systeemplafond, met daarboven de enkelvoudige 

balklaag van de verdiepingsvloer. De balken hebben een duivejagerprofiel. 

Tegen de oostwand een zwartmarmeren schouw met een rechte boezem. 

De zijkanten van de schouw zijn hier gepleisterd. Dit wijst er op dat deze 

schouw eerder in een wandbetimering/kastwand was opgenomen. Dit 

past goed bij een afwerking als woonvertrek t.b.v. de kasteleinswoning. 
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Kamer 0.18 heeft tegen de oostwand een kastwand met afgeplate 

paneeldeuren (1935). Achter deze kast bevond zich eerder een schouw. 

Boven het systeemplafond is de witgesausde balklaag van de 

verdiepingsvloer zichtbaar. De balken hebben een duivejagerprofiel. De 

noordwand van deze kamer werd in 1996 geheel nieuw gemaakt. 

 

 
Overzicht ruimte 0.18 in zuidelijke richting. 

 
De tegen de oostwand van ruimte 0.18 aanwezige kastenwand. 

 
Overzicht ruimte 0.17 in zuidelijke richting. 
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Schouw tegen de oostwand van ruimte 0.17. 

 
De met houtimitatie afgewerkte toegangsdeur van ruimte 0.17. 
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Overzicht ruimte 0.16 richting de gangwand. 

 
Stucplafond in ruimte 0.16.  

 
Middenornament van het stucplafond in ruimte 0.16. 
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Schouw met gestucte boezem in kamer 0.16. Het plafond en de schouw behoren tot één 

opzet. 

3.6.3 Zuidelijke gang en trappenhuis (0.14 en 0.15) 

 De gang achter de zuidelijke entree en het naastgelegen trappenhuis 

behoren tot de oorspronkelijke ruimtelijke structuur. Oorspronkelijk 

hadden beide ruimtes een open verbinding met de galerij met daarnaast 

nog een smallere onderlinge verbinding. Binnen de gang was tot 

omstreeks 1980 een tussenpui aanwezig. Toen deze werd verwijderd, 

werden de puien tussen de galerij den deze twee ruimtes aangebracht. 

Ook werd de opening tussen de gang en het trappenhuis voorzien van een 

deurkozijn met een paneeldeur met ongedeelde glasopening.  

 

Het trappenhuis heeft een vloerafwerking met tapijt. De gang heeft een 

vloer van marmer uit 1996. De vlak gepleisterde wanden hebben 

oorspronkelijke hardstenen plinten. Alle oorspronkelijke buitenhoeken zijn 

voorzien van ijzeren hoekbeschermers. In het trappenhuis is een vlak 

stucplafond uit 1996 aanwezig. In de gang is boven het systeemplafond 

een vlak stucplafond zonder lijsten (ws. 1935) herkenbaar. Aansluitend op 

de lift is binnen het trappenhuis nog een gedeeltelijke scheidingswand 

aanwezig. De afgescheiden ruimte heeft geen afzonderlijk plafond. 
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De westwand van het trappenhuis. De doorgang naar de naastgelegen gang was tot ca. 

1980 open, maar werd toen voorzien van een kozijn met deur. 

 
De eveneens omstreeks 1980 geplaatste pui die het trappenhuis afscheidt van de galerij. 
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Toegang tot de gang achter de zuidelijke entree. 

 
De noordoosthoek van de zuidelijke entreegang met doorgang naar het trappenhuis. 
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3.6.4 Leeskamer en voorportaal (0.10 t/m 0.12) 

Deze vrijwel vierkante leeskamer was oorspronkelijk de pondskamer, met 

ten noorden hiervan een portaal met afzonderlijke bergruimte. De 

ruimtelijke opzet is nagenoeg overeenkomstig de oorspronkelijke opzet, al 

heeft de leeskamer voorheen wel een verdere indeling gekend. 

 

De ruimtes hebben een cementvloer, afgedekt met tapijt. De wanden zijn 

vlak gepleisterd. Daarbij zijn in de oostwand van de leeskamer (0.12) drie 

oorspronkelijke boognissen aanwezig. Boven de leeskamer ligt de 

enkelvoudige balklaag in het zicht.  

 

De wanden tussen deze drie ruimtes behoren tot de oorspronkelijke 

opzet, evenals hierin aanwezige kozijnen met paneeldeuren. De wand 

tussen de galerij (0.07) en het portaal (0.10) werd in 1935 geplaatst. 

Tegelijkertijd werd waarschijnlijk ook de kast tegen de zuidwand van 

ruimte 0.10 geplaatst. Tegen de noordwand bevindt zich een omstreeks 

1980 geplaaste boekenlift, geflankeerd door kasten uit 1996. 

 

Boven het portaal is boven het huisige systeemplafond een vlak 

stucplafond op draadgaas aanwezig (1935).  

 

 
Noordwand van de leeskamer. 

 
Oorspronkelijke spaarbogen in de oostwand van de leeskamer. 
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Zuidwand van de leeskamer. 

 
Het voorportaal richting de zuidwesthoek, met links een uit 1935 daterende wandkast. De 

wand die deze ruimte van de galerij scheidt kwam tegelijkertijd tot stand. 

 
Zicht richting de achterwand van het portaal. 

 
Boven het systeemplafond is nog het eerdere stucplafond zichtbaar. De huidige 

westwand werd binnen een boogdoorgang geplaatst. 
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3.6.5 Middendeel voorvleugel (0.04, 0.05, 0.06, 0.08 en 0.09) 

Dit deel van de begane grond ligt onder de vestibuele en dit zijn dan ook 

de enige ruimtes waar oorspronkelijk een plafond van gemetselde 

troggewelfjes op houten balken werd toegepast. De troegjes werden in 

schoon metselwerk uitgevoerd, evenals de wanden. 

 

De middengang (0.05) heeft een marmeren vloer (1996). De vlak 

gepleisterde wanden hebben hardstenen plinten, waarvan de delen ter 

plaatse van de oostelijke nis in beide zijwanden eerder (1935?) werden 

gewijzigd. In de zuidwand is hier een deuropening met omlijsting en 

paneeldeur aanwezig (1980). Het plafond boven deze ruimte werd geheel 

vernieuwd in 1996. De dubbele deuren met glasopeningen met 

roedenverdeling in de oostwand werden in 1935 geplaatst, toen hier de 

toegang tot de trouwzaal werd gerealiseerd. Deze deuren zijn met zware 

gesmede gehengen uitgevoerd. 

 

De ruimtes 0.06, 0.08 en 0.09 vormden tot het begin van de 20ste eeuw 

een ongedeelde ruimte, bestemd voor de opslag van turf. In 1935 werd de 

ongedeelde ruimte ingedeels als toiletgroep, waarbij aanwezige 

wandnissen in de oost- en zuidwand werden dichtgemetseld. De 

toiletgroep werd omstreeks 1980 nieuw ingedeeld en afgewerkt en 

wandtegels werden hierna nogmaals vernieuwd.  

 

Boven het huidige systeemplafond is een vlak stucplafond op draadgaas 

(1935) aanwezig en daarboven zijn de in schoon metselwerk uitgevoerde 

gewelven en bovenste delen van de wanden zichtbaar. 

 

De ruimte ten noorden van de gang (0.04) was eveneens bestemd als 

hout- en later turfopslag en was overeenkomstig afgewerkt. Deze ruimte 

werd rond het midden van de 20ste eeuw van de verdere begane grond 

afgesplitst en in gebruik genomen als hoogspanningsruimte. Deze ruimte 

is thans niet toegankelijk. Behoudens de oorspronkelijke, in schoon 

metselwerk uitgevoerde wanddelen, met daarin boognissen en een 

plafond met gemetselde troggewelven op houten liggers zijn hier geen 

interieuronderdelen te verwachten. Vanaf deze ruimte loopt een 

ventilatieschacht tot aan een doorvoer in het dakvlak. 
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Interieur toiletgroep met indeling en vloeren uit 1980 en wandtegels uit 1996. 

 
Deze dubbele toegang tot de toiletgroep werd in 1980 aangebracht. 
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Boven de huidige plafonds van de toiletgroep is de indeling uit 1935 nog goed herkenbaar, 

met daarboven de in schoon metselwerk uitgevoerde troggewelven. 

 
Middengang met oorspronkelijke spaarbogen. 

 
Met de aanleg van de trouwzaal werden deze dubbele deuren voor de toegang vanaf het 

bordes geplaatst. 

 

3.6.6 Ruimtes onder bordes (0.01 t/m 0.03) 

Deze ruimtes vormen aanvankelijk, samen met de ten noorden gelegen 

ruimte één ongedeelde ruimte die waarschijnlijk alleen met hekken kon 

worden afgesloten. De ruimtes hebben grotendeels in schoon metselwerk 

met baksteen van 19/20,5 x 9/10 x 4/4,3 cm; 10-lagen =50 cm uitgevoerde 

wanden en korfboogvormige gewelven. Binnen ruimte 0.02 is het gewelf 

gepleisterd. Bij de aansluitingen op de steekkappen van de 

rondboogvormige doorgangen hebben de gewelven een kruisvormige 

opzet. De oorspronkelijke wanden hebben hardstenen plinten met 

frijnslag.  
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De onder de bordestrappen gelegen ruimtes aan de noord- en zuidzijde 

zijn toegankelijk via rondboogdoorgangen. De oorspronkelijke toegangen 

in de oostwand zijn bekleed met hardsteen. Hierin zijn aan de 

interieurzijde, zowel in de dagkanten als aan de achterzijde (west) sporen 

van de eerdere afsluitingen herkenbaar. De vloeren zijn binnen deze 

doorgangen in cement uitgevoerd met aan de interieurzijde een 

hardstenen dorpel. De vloer in ruimte 0.03 is afgewerkt met betonnen 

plavuizen. De ruimtes 0.01 en 0.02 hebben met tapijt afgewerkte 

cementvloeren. 

 

De muur tussen de ruimtes 0.02 en 0.03 werd later (XIX) toegevoegd en 

voorzien van een kozijn met paneeldeur. Aan de zijde van ruimte 0.02 

heeft deze wand een houten plint. De dubbele deuren in de oost- en 

westwand van ruimte 0.02 werden in 1935 ingevoegd, toen deze doorgang 

tot de entree voor de trouwzaal geschikt werd gemaakt. In 1988 werden 

de buitendeuren van de drie toegangen onder het bordes geplaatst ter 

vervannging van eerdere hekdeuren. 

 

 
Dubbele deuren in oostwand van het portaal (0.02). 

 



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 118  

 
De zuidelijke nevenruimte onder het bordes, met op de achtergrond de doorgang naar de 

ruimte onder de zuidelijke bordestrap. 

 
Hardstenen bekleding van de dagkanten van de doorgangen onder het bordes. De 

doorgangen waren oorspronkelijk aan de interieurzijde met hekken afsluitbaar. 
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Zicht in de zuidelijke nevenruimte (0.03) op de later ingevoegde scheidingswand met 

ruimte 0.02.  

 
Bij de vervanging van de hardstenen traptreden werd plaatselijk het onderliggende 

metselwerk aangeheeld. 
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3.6.7 Wachtkamer bruiloftsgasten en dienstruimte t.b.v. trouwzaal 

(0.24 en 0.25) 

 

De wachtkamer voor bruiloftsgasten (0.24) heeft een verhoogde vloer, 

afgewerkt met tapijt. De wanden zijn vlak gepleisterd met houten plinten. 

Het plafond bestaat uit de enkelvoudige balklaag van de verdiepingsvloer. 

Tussen de balken zijn gepleisterde vlakken met randlijsten aanwezig. 

Langs de oost- en noordgevel is een forse koof van plaatmateriaal (1996) 

aanwezig. In de oostwand zijn binnen de spaarbogen drie vaste kasten 

met dubbele paneeldeuren en bovendeuren aanwezig. Bij de onderste 

kastdelen zijn de kastinterieurs verwijderd en zijn in plaatmateriaal bankjes 

vervaardigd. De beide vensters in de noordgevel zijn voorzien van recente 

(1996) vensterbanken. Tegen de westwand bevindt zich een 

zwartmarmeren schouw met rechte boezem. Deze schouw springt maar 

licht voor het muurvlak uit. Eerdere flankerende deuropeningen naar de 

aangrenzende ruimte werden in 1935 dichtgemetseld en zijn niet meer 

herkenbaar. 

 

De in deze ruimte aanwezige kroonluchter betreft weliswaar een 

historisch object, maar deze werd hier waarschijnlijk t.b.v. de huidige 

functie aangebracht. 

 

De dienstruimte (0.25) heeft een met tapijt afgewerkte vloer. De wanden 

zijn vlak gepleisterd met houten plinten. Het plafond bestaat uit een 

gepleisterd segmentbooggewelf. In de vroege 20ste eeuw is deze ruimte 

als ‘branderij lokaal’ in gebruik. Met deze functie zal mogelijk ook het 

aanwezige gewelf samenhangen.  

 

 
Westwand van de dienstruimte. 

 
Oostzijde van de dienstruimte. 
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De met tapijt afgewerkte vloer naast de westwand van de dienstruimte. 

 
Overzicht van de westwand van de wachtruimte, waar eerdere doorgangen werden 

dichtgezet. 

 
Noordwand van de wachtruimte, met boven de vensters een jonge koof. 

 
Tot bankjes omgevormde kastenwand tegen (en deels in) de oostwand. 
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Toegangsdeur met bovenlicht vanaf het op de galerij aansluitende portaal. 

3.6.8 Trouwzaal (0.23) 

 

Ter plaatse van deze in 1935 aangelegde trouwzaal bevonden zich 

oorspronkelijk twee kamers met daartussen een gang die aansloot op een 

toegang in de noordgevel. In 1935 waren de noordelijke toegang en de 

gang al komen te vervallen en werden de aanwezige kamers 

samengevoegd tot één grote zaal. Kort daarvoor was centrale verwarming 

aangelegd en de aanwezige schouwen werden verwijderd, evenals 

eerdere doorgangen in de oost- en westwand. In de zuidwand bleven 

twee van de drie toegangen in gebruik. De deuren werden aan de zijde van 

de trouwzaal afgetimmerd en rond de openingen werden nieuwe 

betimmeringen aangebracht. De ruimte kreeg ruw gepleisterde wanden 

en een stucplafond met drie verdiept gelegen velden met getrapt 

uitgevoerde randen. De tegen de westwand aanwezige lage kast 

behoorde tot de oorspronkelijke opzet van de trouwzaal, maar was 

aanvankelijk lichter afgewerkt.  

 

De ruimte werd in 1938 voorzien van schilderingen door Johan Dijkstra 

(1896-1978) die deel uitmaakte van de Groninger kunstkring De Ploeg. In in 

kleur uitgevoerde zuidwand verbeeldt de relatie van de stad Groningen 

met de omgeving. De schilderingen van de oost- en westwand werden, als 

de zijvleugels van een triptiek, in meer terughoudende tinten uitgevoerd 

om extra de aandacht te vestigen op de zuidwand. Daarbij verbeeldt de 

oostwand de internationale handelsrelaties van Groningen en de 

westwand de relatie van de stad met zijn burgers.  



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 123 

De schilderingen werden naast de westelijke toegang in de zuidwand 

gedateerd MCMXXXVIII (1938)25. Opmerkelijk is dat een deel van de 

datering is weggevallen, waardoor het onjuiste MCMXXX (1930) resteert. 

 

Het aanwezige tapijt en de gordijnen werden, evenals de vlakke beplating 

langs de bovenste delen van de vensters later (1996) toegevoegd.  

 

De tegen het plafond aanwezige verlichtingsarmaturen behoren tot een 

latere toevoeging. 

 

 
Westwand van de markante trouwzaal met schilderingen van Johan Dijkstra uit 1938. 

                                                             
25 Bron: door Dijkstra in 1938 geschreven toelichting 

 
Zuidwand van de trouwzaal. 

 
Oostwand van de trouwzaal. 
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De bestaande deuren werden met een beplating afgewerkt en voorzien van nieuwe 

omlijstingen.  

 
Deze kast behoort tot de oorspronkelijke inrichting van deze zaal, maar was 

oorspronkelijk licht gekleurd. 

 
Opmerkelijk is dat de laatste cijfers van de datering zijn weggevallen, waardoor deze nu 

1930 aangeeft in plaats van de bedoelde 1938 (MCMXXXVIII) 
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3.6.9 Felicitatieruimte en noordelijk trapportaal (0.21 en 0.22) 

Deze ruimtes zijn in hun huidige opzet nagenoeg volledig tot stand 

gekomen in 1996. Alle afwerkingen en deels rond lopende wand tussen de 

beide ruimtes zijn vlak uitgevoerd. Ook de wand tussen het trapportaal en 

de galerij werd in 1996 nieuw geplaatst in een eerdere doorgang. Een 

opmerkelijk detail is de noordwesthoek, waar het vlak tussen de 

dagkanten van de vensters is afgeschuind. De functie van dit mogelijk 

oorspronkelijke detail is niet duidelijk. 

 

In de oostwand van de felicitatieruimte zijn twee inbouwkasten met 

historisch gedetailleerde paneeldeuren en omlijstingen aanwezig. Dit zijn 

de oorspronkelijke tussendeuren. De binnen het traportaal aanwezige 

stalen trap behoort tot de opzet van dit portaal uit 1996. 

 

  
Oostwand van de felicitatieruimte, met twee tot kasten omgevormde oudere 

doorgangen.  

 
Vreemde, maar waarschijnlijk oorspronkelijke afgeschuinde noordwesthoek. 
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De ronde wand rond de in 1996 geplaatste stalen wenteltrap. 

 

 

 

 
De in 1996 geplaatste stalen wenteltrap. 
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De huidige wand tussen het trappenhuis en de galerij werd in 1996 binnen een oudere 

boogdoorgang geplaatst. 

3.6.10 Raadzaal (0.19) 

Deze ruimte kwam in 1996 geheel nieuw tot stand naar ontwerp van 

Karelse van der Meer Architecten. De oorspronkelijke binnenplaats was 

hier echter met de inbouw van een archiefruimte in 1970 al komen te 

vervallen.  

 

De raadzaal heeft een omvang die overeen komt met de binnenplaats, 

zoals deze vanaf de bouw tot de uitbreiding in 1869 bestond. De wanden 

van de raadzaal worden gevormd door de oorspronkelijke 

binnenplaatsgevels, maar dit is in de ruimte niet meer herkenbaar. De 

wanden zijn glad afgewerkt en voorzien van nieuwe deuropeningen met 

glasdeuren.  

 

Het plafond bestaat deels uit de in 1996 vernieuwde binnenplaatsvloer 

met glasstroken. Op deze plaats ligt het plafond hoger dan de overige 

delen, die zijn uitgevoerd in (deels acoustisch) plaatmateriaal. 

 

Binnen de ruimte staan twee ronde kolommen die de bovenliggende 

westelijke binnenplaatsgevel dragen. 
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Overzicht van de in 1996 gerealiseerde raadzaal in oostelijke richting. 

 
Via de glasstrook in het plafond naast de oostwand heeft de raadzaal een visuele relatie 

met de bovenliggende binnenplaats. 

3.7 INTERIEUR – VERDIEPING 

3.7.1 Vestibule (1.02) 

 

Deze forse rechthoekige ruimte vormt in combinatie met de 

achterliggende galerij de belangrijkste ruimtelijke hoofdstructuur van de 

verdieping. Husly noemde  in 1795 specifiek de ruimtelijke werking van 

deze ruimtes en het doorzicht dat hier in combinatie met de binnenplaats 

over de gehele diepte van het gebouw in twee richtingen mogelijk was.   

 

De vestibule heeft een vloer van marmer en hardsteen uit 1996. De 

wanden hebben grotendeels marmeren plinten die tegelijk met de vloer 

werden aangebracht. De wanden zijn gedecoreerd met composiete 

pilasters met cannelures op een gepleisterde voet met marmerimitatie en 

een houten plint, eveneens met marmerimitatie. De pilaters zijn 

merendeels per twee gekoppeld toegepast tussen de traveeën. Alleen de 

buitenste pilasters van de oostwand zijn enkel uitgevoerd. Over de 

pilasters loopt rondom langs alle wanden een gepleisters hoofdgestel. De 

forse kroonlijst wordt door volutconsoles met acanthusblad ondersteund. 

De kroonlijst vormt de randlijst voor het stucplafond. Dit plafond heeft een 

vlakke randzone met daarbinnen een enkel omlijst rechthoekig veld. Dit 

veld is beplakt met papier met daarop een schildering van kunstenaar Rudi 

van de Wint uit 1990. 

 

Aansluitend op de hoofdentree in de oostwand is een glazen tochtportaal 

geplaatst (ruimte 1.01).  

 

De vroegste tekeningen geven in weerszijden van de vestibule brede 

doorgangen aan naar de flankerende kamers. Of deze doorgangen ook 
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daadwerkelijkwerden toegepast is niet bekend en hiervan zijn geen sporen 

herkenbaar. Op latere tekeningen ontbreken de doorgangen en heeft de 

kamer ten noorden van de vestibule op deze plaats een schouw. 

 

 
Door de drie grote boogdoorgangen in de westwand vormt de vestibule een ruimtelijke 

eenheid met de galerij en achterliggende binnenplaats. 

 
Overzicht vestibule in noordelijke richting. 

 
Overzicht vestibule in zuidelijke richting. 
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Tegen de voorwand (oost) werd in 1990 een hardglazen tochtportaal geplaatst. 

 
De door Rudi van de Wint in 1990 vervaardigde plafondschildering in de vestibule. 

 

 
Tussen de bases van de pilasters werden in 1990 nieuwe marmeren plinten aangebracht. 

De eikenhouten bank werd overgeplaatst uit de voorganger van dit Stadhuis. 

 

3.7.2 Galerij (1.03) 

De galerij op de verdieping heeft nog nagenoeg volledig de 

oorspronkelijke ruimtelijke opzet. De vloerafwerkingen met tapijt dateren 

uit 1990. De oorspronkelijk in de gangen gedachte marmeren vloeren zijn 

gezien de toegepaste vloerconstructie nooit gerealiseerd. De wanden 

hebben houten plinten, voorzien van een marmerimitatie. Deze afwerking 

behoort tot de oorsprponkelijke afwerkingsfase. De wanden zijn 

gedecoreerd met composiete pilasters met cannelures op een 

gepleisterde voet met marmerimitatie en een houten plint, eveneens met 

marmerimitatie. De pilaters zijn telkens per twee gekoppeld toegepast 

tussen de traveeën. Alleen op de aansluiting van de voorgang op de 

zijgangen zijn drie pilasters gekoppeld om de aansluiting te benadrukken. 



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 131 

Over de pilasters loopt rondom langs alle wanden een gepleisters 

hoofdgestel, dat ter plaatse van de pilasters licht risaleert. De forse 

kroonlijst wordt door volutconsoles met acanthusblad ondersteund. Op de 

kroonlijst is een lichtkoof van plaatmateriaal aangebracht. Boven de 

kroonlijst sluit een gepleisterd segmentbooggewelf aan. Dit plafond heeft 

ter plaatse van de pilasters opliggende banden met centraal een rozet met 

bladmotief met verguld hart binnen een vergulde randlijst. Aan 

weerszijden van de rozetten hebben de banden omlijste velden met 

opliggende festoenen. De velden tussen de banden zijn allen beplakt met 

papier met daarop een schildering van kunstenaar Rudi van de Wint uit 

1990. 

 

In de aan de binnenplaats grenzende wanden zijn vensters in rechthoekige 

spaarvelden opgenomen. De vensters hebben kleine vensterbankjes met 

aan de voorzijde een duivejagerprofiel. In 1990 werd het middelste venster 

in de westwand van de oostelijke gang vervangen door een dubbele 

deuropening als toegang tot de (op dat moment) als tuin ingerichte (nog 

niet overdekte binnenplaats. 

 

Ter plaatse van de uitbreiding uit 1869 hebben de gangwanden 

rechthoekige spaarvelden met een getrapte rand, met daarin 

deuropeningen met architraven en paneeldeuren (1869). Bij de zuidelijke 

gang is geen deur aanwezig. Hier is in de wanddikte een vitrine binnen een 

rechthoekige omlijsting aanwezig. 

 

De puien met glasdeuren en zij- en bovenlichten ter plaatse van de 

trappenhuizen werden vrij recent ingevoegd. Bij het hoofdtrappenhuis 

omstreeks 1980 en bij het noordelijke trappenhuis kwam de huidige pui 

pas in 1996 tot stand. Daarvoor waren dit open boogdoorgangen. De 

huidige boogdoorgangen in de buitenste traveeën van de oostwand 

waren oorspronkelijke gesloten, maar werden in 1935 gecreeerd t.b.v. de 

ontsluiting van de hoekkamers. 

 

De noord- en zuidwand hebben in elke travee een deuropening met 

architraaf en paneeldeur. De paneeldeuren op deze verdieping zijn, in 

afwijking van de deuren op de andere verdiepingen, uitgevoerd met een 

geprofileerde naald met aan weerszijden drie panelen. Hiermee wordt de 

sugestie van dubbele deuren gewekt, hoewel het in alle gevallen enkele 

deuren betreft. Bij de toegangen tot de raadzaal is een opzet met binnen- 

en buitendeuren toegepast, maar dit betreft niet de oorspronkelijke 

opzet. 

 

Het venster in de westelijke wand van de noordelijke gang vormde tot 

1996 de doorgang naar de in 1962 gerealiseerde uitbreiding van Jo Vegter. 

In 1996 werd hier weer een venster naar voorbeeld van de bestaande 

vensters geplaatst.  
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Overzicht noordelijke gang richting de westgevel. 

 

 
Overzicht oostelijke gang richting het zuidelijke trappenhuis. 
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Plafondschildering tussen de oorspronkelijke banden van het plafond van de oostelijke 

gang. 

 
Overzicht van de zuidelijke gang richting de oostwand. De boogopening op de 

achtergrond werd in 1935 aangebracht ter vervanging van een deuropening. 

 
De monumentale opzet met drie gekoppelde pilasters op de hoeken van de binnenplaats. 

 
Detail van de kapitelen van de pilasters het het hoofdgestel. 
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De vensters in de westelijke traveeën werden in 1869 vervangen door deuropeningen, al 

was deze, inmiddels tot vitrine omgevormde deur nooit een echte doorgang. 

 
Overzicht van één van de in een nis geplaatste vensters met eenvoudige vensterbanken. 
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Zowel het venster in de westgevel als de pui naar het noordelijke trappenhuis zijn pas in 

de jaren negentig van de 20ste eeuw geplaatst. 

 
Links en rechts in de oostwand werden in 1935 de oorspronkelijke deuropeningen 

uitgebroken en vervangen door boogopeningen t.b.v. de nieuw aangelegde portalen. 
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Overzicht van de noordwand van de noordelijke gang, met deuren op het gevelstramien, 

ook als deze geen functie hebben, zoals de middelste deuren naast de raadzaal. 

 

3.7.3 Binnenplaats 

De huidige binnenplaats is het restant van een oorspronkelijk veel ruimere 

binnenplaats, die naar de westzijde open was. De huidige omvang kwam 

tot stand doordat in 1869 het westelijke deel van de binnenplaats werd 

bebouwd en in 1960 de begane grond tot archiefruimte werd verbouwd. 

Tot het aanbrengen van een glasdak in 1996 was de ruimte nog een 

buitenruimte. In de huidige situatie is de ruimte echter nog goed 

herkenbaar als een oorspronkelijke buitenruimte door de gemetselde 

gevels met hierin aanwezige vensters en afsluitend met kroonlijsten en het 

zicht naar buiten via het glasdak. Via de vensters is ook de oorspronkelijke 

daglichttoetreding in de galerijen van de eerste- en tweede verdieping nog 

mogelijk. Het aangebrachte glasdak is duidelijk herkenbaar als toegevoegd 

element, waardoor de oorspronkelijke gevelopzet zich duidelijk 

manifesteert. 

 

De vloer van de binnenplaats werd in 1996 aangebracht ter vervanging van 

een eerdere (1960) geheel gesloten betonvloer. De vloer heeft in het 

oostelijke deel glasstroken t.b.v. een zichtrelatie met- en 

daglichttoetreding tot de onderliggende raadzaal. Het westelijke deel en 

de zone rond de glasstroken is met blank gelakte houten delen 

uitgevoerd. 

 

De forse hemelwaterafvoeren in de vier hoeken werden pas omstreeks 

1980 ingevoegd, toen de bestaande afvoer over de zolder door de 

invulling van de zolder niet langer mogelijk was.  

 

 
De in 1996 aangelegde vloer. De glasstroken zorgen voor een zichtrelatie met de 

onderliggende raadzaal, maar zorgen ook voor daglicht in de raadzaal. 
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Overzicht van de als semi-binnenruimte functionerende binnenplaats. 

 

 
Ondanks het glasdak boven de binnenplaats wordt deze ruimte nog wel als een 

buitenruimte ervaren en is ook nog daglichttoetreding tot de omliggende galerijen 

mogelijk. 

3.7.4 Raadzaal (1.17) 

Deze grote zaal vormt naast de vestibule en de galerij één van de 

belangrijkste ruimtes binnen het gebouw. De situering van deze ruimte 

speeld daarbij ook een rol voor het ontwerp van het exterieur, omdat deze 

zaal door een risaliet in de gevel wordt benadrukt. De oorspronkelijke 

lengte van de zaal kwam dan ook overeen met de drie risalerende centrale 

traveeën van de noordgevel. Begin 20ste eeuw werd de kamer ten westen 

van de raadzaal bij de zal gevoegd om plaats te bieden aan publiek. De 

wand tussen beide ruimtes werd daarbij vervangen door een brede 

doorgang met twee kolommen. Voorafgaand aan deze ingreep werden 

verschillende varianten onderzocht. Op de bijbehorende tekeningen is te 

zien dat de zaal tot dan een publiek gedeelte had aan de oostzijde. Met de 
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toevoeging van de westelijke kamer aan de raadzaal (ws. tussen 1913 en 

1920)26 werd de zaal ook grotendeels nieuw gedecoreerd. Uit deze periode 

dateren de lambriseringen en het stucplafond met voor deze periode 

kenmerkende schilderingen. Waarschijnlijk bleef daarbij de oorspronkelijke 

hoofdopzet (kroonlijsten en gewelfd plafond) gehandhaafd. Ook werden 

mogelijk in deze perode verschillende blank gelakte deuren toegepast. 

Ook het hekwerk tussen de publike tribune en de de raadzaal kent een 

eerste transparante afwerking. 

 

De kolommen kwamen al in 1935 te vervallen, toen een herindeling van de 

raadzaal plaats vond. De huidige inrichting van de raadzaal kwam in de 

jaren negentig van de 20ste eeuw tot stand. Hierbij werd de bestaande 

balustrade tussen de zaal en de publieke tribune aangepast en werden het 

tapijt en meubilair vervangen. 

 

De zaal heeft een houten vloer met een tapijt uit 1990. Daarbij loopt de 

vloer van de publieke tribune trapsgewijs op richting de westelijke wand.  

 

De wanden hebben een vrij vlakke lambrizering, waarvan de omlijste 

vlakke panelen in stucwerk zijn uitgevoerd. Bovenliggende wandvlakken 

zijn grotendeels vlak, met omlijste velden, voorzien van doek met 

sjabloonschilderingen. Met uitzondering van de vier verticale velden in de 

oostwand zijn de lijsten opgelegd. De wanden sluiten af met een 

hoofdgestel, dat ter plaatse van de voormalige schouw in de oostwand 

risaleert. Boven de kroonlijst sluit het stucplafond met een zeer forse 

kooflijst aan. Dit stucplafond wordt ter plaatse van de overgang op de 

publieke tribune verdeeld. Het plafond boven de raadzaal heeft binnen de 

                                                             
26 Schuitema-Meijer vermeldt voor het aanbrengen van de Latijnse spreuken een datering 
tussen 1917 en 1924 zonder nadere vermelding. 

kooflijst nog een perklijst. Centraal in dit plafond is een verlaagd veld 

aangebracht t.b.v. het luchtbehandelingssysteem. De aan het plafond 

aanwezige luchters en de wandlampen behoren tot dezelfde 

moderniseringsfase als de sjabloonschilderingen, zodat hier sprake is van 

een ensemble, al zijn bij de luchters wel oudere delen hergebruikt. Het 

glaswerk van de lampen is niet-oorspronkelijk. 

 

Centraal tegen de oostwand het restant van de oorspronkelijke kachelnis, 

waartoe de geprofileerde lijst met rondboogvormige afsluiting, bekroond 

met festoenen, behoort. Binnen de vroegere nis werd, vermoedelijk 

omstreeks 193527, een nieuwe nis met blank eiken omlijsting aangebracht. 

Hierbinnen werd t.b.v. de ingebruikname van het ‘Gulden Boek’ op 29 

januari 1940 een etalage t.b.v. plaatsing van dit boek ingevoegd. Hiervoor 

vonden kleine wijzigingen aan de omlijsting plaats.  

 

De toegangsdeuren in de oost- en zuidwand zijn allen dubbel uitgevoerd, 

met aan de zijde van de raadzaal een transparante afwerking. De deur 

naast de publieke tribune is enkel uitgevoerd, maar heeft evenals de 

overige deuren een transparante afwerking. 

 

De foto op pagina 140 toont de raadzaal omstreeks 1920. Hierop zijn zowel 

de sjabloonschilderingen als de luchters al aanwezig. Hier is echter nog 

een kachel in de nis tegen de oostwand aanwezig. Ook heeft de kroonlijst 

van het plafond schilderingen die niet meer aanwezig zijn. De velden met 

de Latijnse spreuken lijken op deze afbeelding nog donker en zonder 

teksten. Bron: GA – inv. 1785, nr. 7542. 

 

                                                             
27 Met de aanleg van centrale verwarming in 1934 was een stookplaats niet langer nodig. 
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De linker toegang in de zuidwand. 

 
Overzicht oude raadzaal in westelijke richting. 

 
Overzicht oude raadzaal in oostelijke richting. 
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Aansluiting van de raadzaal op de publiek tribune. T.b.v. de uitbreiding van de publieke 

tribune in 1990 werd de balustrade aangepast. 

 
Idem, gezien richting de noordgevel. 
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Het omstreeks 1935 in de voormalige kachelnis ingevoegde schilderstuk. De 

onderliggende vitrine t.b.v. het ‘Gulden boek’ werd in 1940 ingevoegd. 

 
Overzicht van het plafond boven de raadzaal. Het verlaagde midden rozet betreft een 

recente wijziging, evenals de ingevoegde spots en ventilatieroosters. 

 
Detail van de gestucte wandlijsten rond de op doek aangebrachte sjabloonschilderingen. 
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Detail van één van de omstreeks 1920 vervaardigde luchters. 

 

 
Verhoogde vloer van de publieke tribune (1990). 
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Messing klopper op de oostelijke toegangsdeur. 

 

3.7.5 B&W kamer 

Deze ruime kamer was oorspronkelijk de advocatenkamer. De ruimte 

heeft door de tijd de nodige wijzigingen ondergaan, waarbij de 

stookplaats van de westwand naar de zuidwand werd verplaatst en in 

diezelfde wand omstreeks 1935 een nieuwe toegang werd gecreerd. 

Daarvoor was de kamer een periode uitsluitend vanuit de raadzaal 

toegankelijk, maar het is niet waarschijnlijk dat dit oorspronkelijk ook het 

geval was.  

 

De kamer heeft een met tapijt afgewerkte vloer. De kamer heeft vlakke 

gepleisterde wanden met ter hoogte van de recente vensterbanken 

rondom een eveneens recente geprofileerde stoellijst. Het plafond heeft 

een forse geprofileerde randlijst en een perklijstje. Het veld binnen de 

perklijst is in ruw spacwerk uitgevoerd. Het vlakke middenrozet is 

‘zwevend’ uitgevoerd t.b.v. het ventilatiesysteem. 

 

In de westwand is rechts nog één van de oorsrpronkelijk twee doorgangen 

naar de raadzaal aanwezig met aan deze zijde een transparant gelakte 

eiken deur. De huidige hoofdtoegang bevindt zich sinds 1935 in de 

zuidwand. Ook hier is een blank gelakte eiken paneeldeur aanwezig. Beide 

deuren hebben architraven. 

 

Tegen het midden van de zuidwand bevindt zich een forse houten schouw 

(XVIII) die van elders werd herplaatst. De schouw sluit passend aan op 

achterliggende gemetselde stookopening, die dan ook voor deze schouw 

lijkt te zijn vervaardig. Mogelijk bevond zich eerder op deze plaats de 

toegang tot de kamer, met een verbinding vanuit de vestibule.  

 

 



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 145 

 
Noordwand van de B&W kamer. 

 
Westwand van de B&W kamer. 

 
Oostwand van de B&W kamer. 

 
Het stucplafond met hieraan aanwezige kroonluchter. Deze luchter werd hier in 2003 

opgehangen. 
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Deze uit een ander pand afkomstige 18de-eeuwse schouw werd hier waarschijnlijk 

omstreeks 1920 herplaatst. 

 
Dubbel uitgevoerde doorgang naar de Raadzaal. 
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3.7.6 Bodekamer(1.19) 

De bodekamer kwam in de huidige omvang tot stand met de aanleg van 

het ten westen gelegen portaal in 1935. De ruimte heeft een met tapijt 

afgewerkte vloer. De wanden zijn glad afgewerkt, waarbij de achterzijde 

van de schouw van de B&W kamer als een rechthoekige uitbouw in de 

ruimte steekt. De ruimte heeft een systeemplafond.  

 
De in 1935 gebouwde westwand van de bodekamer. 
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Oostzijde van de bodekamer. 

 

3.7.7 Voormalige burgemeesterskamer (1.04 en 1.05) 

Tot 1935 was deze grote ruimte, na de raadzaal, de belangrijkste zaal 

binnen het gebouw. De ruimte strekte zich uit over drie traveeën en was 

voorzien van een stucplafond met een forse kooflijst. In 1935 werd de 

noordelijke travee afgesplitst en opgedeeld in een kamer en een 

voorportaal dat een open verbinding kreeg met de gallerij. De huidige 

wanden dateren van deze verbouwing. Omstreeks 1980 werd in het 

voorportaal een boekenlift toegevoegd. 

 

De ruimtes hebben houten plinten en vlak afgewerkte wanden. De grote 

kamer heeft rondom een vrij recente vlakke lambrisering met aan de 

bovenzijde een profiellijst. De vensters hebben gepleisterde dagkanten, 

maar deze zijn hier voorzien van een staafprofiel. 

 

Het voorportaal en de afgesplitste kamer (1.04) hebben systeemplafonds. 

De grotere hoekkamer heeft een stucplafond met een zware profiellijst, 

waarboven het plafond met een forse, maar vrij vlakke koof aansluit. 

Hoewel in ieder geval boven het portaal restanten van het oorspronkelijke 

plafond bewaard zijn gebleven, werd het geheel in 1935 waarschijnlijk 

nieuw afgewerkt, mogelijk met hergebruik van de aanwezige hoofdopzet. 

 

In de westwand bevindt zich een inbouwkast met dubbele paneeldeuren. 

De detaillering van deze deuren komt overeen metde deuren in de galerij. 

Voor de samenvoeging van de ruimtes bevond zich tegen het midden van 

de westwand een schouw, maar hiervan zijn geen sporen meer 

herkenbaar. De als paneeldeur uitgevoerde transparant gelakte 

toegangsdeur en de architraaf komen overeen met de deuren van de 

raadzaal en de burgemeesterskamer. 
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Zuidwand van de zuidoostelijke hoekkamer (1.05) 

 
Overzicht stucplafond van ruimte 1.05. 

 
Toegangsdeur in blank eiken in de noordwand. 
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Deubbele kastdeuren in de westwand. 

 

 
De omstreeks 1980 geplaatste lift in het portaal voor 1.04 en 1.05. 
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Westwand van ruimte 1.04. 

 
Zicht op de boven het plafond van het portaal bewaard gebleven draagconstructie van de 

koof van het stucplafond. 

 

3.7.8 Kamers zuidvleugel (1.07 t/m 1.10) 

Deze vier kamers hebben de ruimtelijke opzet uit de bouwtijd behouden, 

maar de afwerkingen zijn voor een belangrijk deel vernieuwd. 

 

De ruimte 1.07 en 1.08 hebben met tapijt afgewerkte vloeren. De twee 

westelijke ruimtes hebben een parket uit 2006. Bij alle ruimtes zijn de 

wanden volledig met voorzetwanden afgewerkt. Ruimte 1.09 heeft tegen 

de oostwand een rookkanaal met aan de bovenzijde een forse profiellijst. 

De buitenhoeken zijn voorzien van een kraalprofiel. Dit profiel eindigt ter 

hoogte van de bovenzijde van de vroegere schouw. Bij de ruimte 1.07 en 

1.08 zijn tegen de westwand rookkanalen zonder schouwen aanwezig. In 

1.08 betreft het een koof. Tegen het plafond tekent zich hier de 
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verwijderde bovenlijst nog af. Bij Ruimte 1.07 valt het rookkanaal weg 

achter de voorzetwand, maar hier is de bovenlijst nog deels zichtbaar.  

 

De twee westelijke ruimtes hebben recente stucplafonds met vlakke 

randlijsten. In de twee oostelijke ruimtes (1.07 en 1.08) zijn oudere 

stucplafonds met een geprofileerde randlijst aanwezig. De randen van 

deze plafonds vallen deels achter de voorzetwanden. 

 

Ruimte 1.08 heeft rond de toegangsdeur een opmerkelijk diepe  dagkant 

met geprofileerde omlijsting. Gezien de uitvoering in plaatmateriaal 

betreft dit een latere uitvoering, maar het huidige binnenvlak sluit wel aan 

bij het oudere stucplafond. Ook in ruimte 1.07 is een diepe dagkant 

aanwezig, maar hierin zijn twee fasen herkenbaar, waarvan de eerste (aan 

gangzijde) een kraalprofiel heeft en de tweede bij de voorzetwanden 

behoort. Ook hier sluit de voorzetwand aan op het stucplafond.  

 

De vensters hebben eenvoudige, niet-oorspronkelijke vensterbanken. De 

gepleisterde dagkanten in ruimte 1.08 hebben een kraalprofiel. 

 

 
Overzicht ruimte 1.07 richtig zuidgevel. 
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Noordzijde van ruimte 1.07. 

 
De tegen het plafond van ruimte 1.07 bewaard gebleven kroonlijst van de verder niet 

meer herkenbare schouw. 

 
Detail sobere vensterbank in ruimte 1.07. 
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Zuidzijde van kamer 1.08. 

 
Toegangsdeur ruimte 1.08. 
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Van de schouw tegen de westwand van ruimte 1.08 resteert nog slechts een recht kanaal. 

 

 
Rechte boezem met hoofdgestel tegen de oostwand van ruimte 1.09. 
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Zuidzijde van ruimte 1.09. 

 
Noordzijde van ruimte 1.10. 
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Zicht langs de oostwand van ruimte 1.10. 

3.7.9 Trappenhuizen 

Beide trappenhuizen werden omstreeks 1980 zeer ingrijpend gewijzigd. 

Het hoofdtrappenhuis kreeg een nieuwe eiken bordestrap. Deze werd 

smaller gemaakt dan de oorspronkelijke trap om binnen de trappen ruimte 

te creeëren voor een lift. Bij het vervaardigen van de nieuwe trap werden 

de oude eiken paneellambriseringen en de smeedijzeren balustrade op de 

nieuwe trap aangepast herplaatst. De lambrisering werd daarbij wel 

voorzien van een nieuwe handlijst. Deze trappen werden vervaardigd door 

de Groningse trappenfabriek Excelcior. Boven de lambrisering zijn de 

wanden vlak afgewerkt, evenals de onderzijde van de trappen en de 

vernieuwde plafonds. 

 

Bij het noordelijke trappenhuis werd een geheel nieuwe trap in 

historiserende stijl gemaakt. Deze trap kreeg onderbalusters en gesloten 

paneelbalustrade met een lichte houtimitatie. De nieuwe trap was 

noodzakelijk vanwege de naast het trappenhuis ingevoegde 

tussenverdiepingen. De op deze tussenverdieping gesitueerde toiletgroep 

werd vanaf het trapbordes toegankelijk gemaakt. De opzet van de 

tussenverdieping en de toiletgroepen komt nog overeen met de in 1980 

gerealiseerde situatie, al zijn de wandtegels nadien vernieuwd. Binnen het 

trappenhuis zijn alle wanden en de onderzijde van de trappen vlak 

gepleisterd.  

 

Het zuidelijke trappenhuis was op de verdieping al vanaf de 19de eeuw met 

een pui afgesloten. In 1980 werd nu ook het noordelijke trappenhuis met 

een pui van de galerij afgesloten. Deze nieuwe pui kreeg een historsche 

detaillering. In het bovenlicht van de pui van het hoofdtrappenhuis werd 

nu een smeedijzeren hekwerk vervaardig, met daarin opgenomen het 

stadswapen. 
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Pui ter afsluiting van het zuidelijke trappenhuis op de verdieping, gezien vanuit het 

trappenhuis. 

 
Onderzijde trap op de verdieping. 

 
Hergebruikte balustrade ter hoogte van de verdieping. 



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 159 

 
Zicht vanaf verdieping op de binnenbalustrade van de zuidelijke trap. 

 
Gedenkplaatje van trappenfabriek Excelcior uit 1980. 

 
Zicht vanaf de verdieping op onderliggend tussenbordes. 

 
Balustrade ter hoogte van bordes tussen begane grond en verdieping. 
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Sporen van de aanpassingen aan de lambrisering. 

 
De in 1996 geplaatste wenteltrap vanaf de begane grond in het noordelijke trappenhuis. 

 

 
In 1980 tot stand gekomen tussenverdieping met toiletgroep. 

 
Het bordes ter hoogte van de tussenverdieping. 
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Zicht vannaf de 2e verdieping op het tussenbordes. 

 

3.7.10 Burgemeesterskamer en wachtruimte (1.11 t/m 1.13) 

Deze ruimtes bevinden zich in de uitbreiding uit 1869. De oostwand van de 

grote kamer (1.11) hoort ook tot de opzet uit 1869. De twee noordelijke 

ruimtes ontstonden in 1935 door opdeling van de bestaande kamer. 

 

De burgemeesterskamer (1.11) heeft een met tapijt afgewerkte vloer. De 

wanden zijn vlak gepleisterd met een lage houten plint. Opmerkelijk zijn de 

in alle vier de hoeken toegepaste verticale profiellijsten. De onderste delen 

(hoogte eerdere lambriseringen) zijn aangevuld. Het plafond bestaat uit 

een vlakke gepleisterde randzone en een verlaagd middenveld van vlakke 

houten delen met rand- en perklijsten. De vlakke randzone is onderdeel 

van het boven de hele ruimte nog (in kern) aanwezige oorspronkelijke 

stucplafond.  

De in de oostgevel, vanaf de binnenplaats zichtbare (vernieuwde) vensters 

zijn in de burgemeesterskamer niet zichtbaar. De drie deuropeningen 

(twee in de noordwand en één in de zuidwand) hebben een uniforme 

blanke afwerking. De eiken deuren komen overeen met de verder op de 

verdieping toegepaste deuren, de lijsten zijn echter later toegevoegd. 

Hierin lijkt in samenhang met de transparant afgewerkte deuren van de 

raadzaal en de B&W kamer een samenhang te liggen. Twee tussen 1918 en 

1924 gemaakte foto’s tonen de kamer met een stucplafond, dat in zijn 

schilderingen overeenkomsten vertoont met het plafond in de raadzaal. 

Plafond en het blanke houtwerk vormen hier een duidelijke eenheid. De 

kamer heeft dan tegen de noordwand nog een schouw. 

 

 Bij de noordwand liggen de deuren in het muurvlak. Bij de zuidwand zijn 

brede schuine dagkantbetimmering met panelen toegepast. Het gesmede 

sluitwerk op de deuren heeft een sterk historiserend karakter met 

renaissanceinvloeden. De deurkrukken zijn als bladwerk uitgevoerd.  

 

De vensters in de westgevel hebben geprofileerde houten vensterbanken. 

Tegen de oostwand staat een forse eiken kast met een classicistische 

vormgeving en een opzet met twee rijen van vier paneeldeuren en een 

forse kroonlijst. Deze kast kan tot één van de oorspronkelijke 

interieurstukken behoren. 
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Overzicht noordwand van de burgemeesterskamer. 

 
Westwand van de burgemeesterskamer. 

 
Het recente verlaagde plafond van de burgemeesterskamer. 

 
Overzicht van de oostwand, waar aanwezige vensters niet zichtbaar zijn. 
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Detail van het decoratieve sluitwerk van de burgemeesterskamer. 

 
Detail van de geprofileerde houten vensterbank van de burgemeesterskamer. 
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Eiken paneeldeur tussen de ruimtes 1.11 en 1.12, gezien vanuit 1.11. 

 

 
Deur tussen de burgemeesterskamer en ruimte 1.13. 
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Deur met zware omlijsting in de zuidwand van de burgemeesterskamer. 

 
Zuidwand van de burgemeesterskamer ten tijde van mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur 

(1918-1924). Bron: GA – inv. 1785, nr. 18218 

 
Noordooshoek van de burgemeesterskamer ten tijde van mr. Dr. E. van Ketwich 

Verschuur (1918-1924). Bron: GA – inv. 1785, nr. 18308 
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De wachtruimte (1.12) kreeg in 1935 de huidige omvang, toen de eerder ten 

oosten gesitueerde toiletgroep kwam te vervallen De tegen de zuidwand 

gesitueerde schouw kwam te vervallen. Tegen deze wand werd nu een 

kastenwand gerealiseerd met een doorloop naar de burgemeesterskamer. 

De hierin op genomen deuren hebben één groot vlak paneel. Deze opzet is 

nog aanwezig, al werd de kastenwand omstreeks 1980 nog iets verdiept.  

 

De ruimte heeft een met tapijt afgewerkte vloerd. De wanden zijn vlak 

afgewerkte voorzetwanden. De ruimte heeft een systeemplafond met 

daarboven het restand van een stucplafond. De toegangsdeur in de 

oostwand heeft overeenkomstig de deuren in de burgemeesterskamer 

een blank gelakte eiken omlijsting. Ook hier is de deur transparanti 

afgewerkt. Het venster in de westwand heeft gepleisterde dagkanten en 

een geprofileerde houten vensterbank. 

 

De ten oosten gelegen kleine ruimte (1.13) heeft rondom wanden van 

plaatmateriaal en een recent vlak plafond met een vlakke randlijst. In kern 

betreft het een ouder stucplafond op riet. De deur in de zuidwand heeft 

een vlakke omlijsting (1935) en is geluidwerend uitgevoerd. De 

toegangsdeur vanaf de galerij heeft een historische omlijsting (in 1869 

bijgemaakt naar het oorspronkelijke model) en een recente omtimmering 

in plaatmateriaal. 

 

 
Noordwand van de wachtruimte met toegang tot galerij. 

 
Westwand van de wachtruimte. 
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Zuidwand van de wachtkamer, met in 1935 geplaatste, maar later aangepaste 

kastenwand. 

 
Zuidwand van ruimte 1.13 met toegang tot de burgemeesterskamer. 
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Noordwand van ruimte 1.13. 

 
Detail vensterbank van venster in oostwand ruimte 1.13. 

3.8 INTERIEUR – TWEEDE VERDIEPING 

Deze verdieping werd van meet af aan duidelijk soberder uitgevoerd dan 

de onderliggende hoofdverdieping. Men ging er bij de bouw dan ook al 

vanuit dat de zolderbalklaag in het zicht bleef liggen. Deze balken werden 

daarom dan ook voorzien van een duivejager. Bij diverse ruimtes liggen de 

balken ook nog altijd in het zicht. Verdere afwerkingen waren 

waarschijnlijk uiterst sober, maar diverse interne verbouwingen hebben er 

toe geleid dat het historische beeld in de kamers grotendeels is 

verdwenen. Slechts verschillende individuele elementen herinneren 

hieraan. 

3.8.1 Galerij 

De galerij heeft nog geheel de ruimtelijke opzet, waarbij de drie gangen de 

oorspronkelijke binnenplaats geheel omsluiten. De ruimte heeft met tapijt 
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afgewerkte vloeren. De wanden zijn vlak afgewerkt met een houten plint. 

De wanden worden sterk bepaald door de op een regelmatig stramien 

geplaatste deuren en vensters. Alle deuren hebben zware omlijstingen 

met daarboven een vlak fries met een kroonlijst. De vensters liggen iets 

verdiept en hebben een zeer sobere omlijsting. De borstwering onder de 

vensters ligt iets verdiept. Alle venster hebben een bontmarmeren 

geprofileerde vensterbank, waarvan de voorzijde zich als een uitermate 

smal lijstje langs de verdere wanden voortzet. Zowel de vensterbanken als 

de lijst zijn bij de laatste renovatie van het interieur tot stand gekomen. 

Dat geldt eveneens door het plafond, dat bestaat uit een vlakke randzone 

(plaatmateriaal) met een vlak verlaagd middenveld. Via de opening rond 

het verlaagde veld werden de wanden indirect verlicht. 

 

 
Overzicht noordelijke gang in oostelijke richting. 

 
Westgevel van de noordgang. 
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Overzicht oostelijke gang richting het zuidelijke trappenhuis. 

 
Overzicht oostelijke gang in noordelijke richting. 

 
Overzicht van één van de omlijste toegangsdeuren tot de diverse kamers. 
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Overzicht van één van de binnenplaatsvensters. De inzet toont de afwerking van de 

bevestiging van de aan de buitenzijde toegepaste haken. 

 
Overzicht zuidelijke gang richting de westgevel. 

 

3.8.2 Trappenhuizen 

De omstreeks 1980 zeer ingrijpend gewijzigde trappenhuizen komen hier 

nagenoeg overeen met de opzet, zoals omschreven op de verdieping.  

 

Het hoofdtrappenhuis kreeg een nieuwe eiken bordestrap, waarbij  

de oude eiken paneellambriseringen en de smeedijzeren balustrade op de 

nieuwe trap aangepast werden herplaatst. Boven de lambrisering zijn de 

wanden vlak afgewerkt, evenals de onderzijde van de trappen en de 

vernieuwde plafonds. 

 

Bij het noordelijke trappenhuis werd een geheel nieuwe trap in 

historiserende stijl gemaakt. Deze trap kreeg onderbalusters en gesloten 

paneelbalustrade met een lichte houtimitatie. De nieuwe trap was ook op 



 

Stadhuis Groningen – Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek  28 november 2017  blad 172  

deze verdieping noodzakelijk vanwege de naast het trappenhuis 

ingevoegde tussenverdieping. De op deze tussenverdieping gesitueerde 

toiletgroep werd vanaf het trapbordes toegankelijk gemaakt. De opzet 

van de tussenverdieping en de toiletgroepen komt nog overeen met de in 

1980 gerealiseerde situatie, al zijn de wandtegels nadien vernieuwd. 

Binnen het trappenhuis zijn alle wanden en de onderzijde van de trappen 

vlak gepleisterd.  

 

Beide trappen werden vanaf nu met puien van de galerij afgesloten. 

Hoewel deze puien een historsche detaillering lijken te hebben, werden 

deze nieuw vervaardig.  

 

 

 
Bordes tussen de tweede verdieping en de zolder, met duidelijk spoor (pijl) van 

oorspronkelijke trapopzet in de hergebruikte lambrisering. 
 

De in 1980 geplaatste pui ter afsluiting van het noordelijke trappenhuis. 
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Detail van de met houtimitatie afgwerkte trappen uit 1980. 

 
Zicht op het in 1980 ingevoegde tussenbordes ter ontsluiting van de nieuwe 

tussenverdieping.  

 

3.8.3 Kamers, algemene opzet en afwerkingen 

De huidige kamerverdeling volgt grotendeels de traveeverdeling, al geldt 

met name voor de oost- en noordvleugel dat een groot deel van de 

tussenwanden op een eerder moment niet aanwezig waren en derhalve 

van latere datum zijn. Voor al deze ruimtes geldt dat buiten de 

oorspronkelijke deuromlijstingen en zeer eenvoudige vensterbanken alle 

afwerkingen zijn vernieuwd. Bij diverse ruimtes ligt de zolderbalklaag, 

voorzien van duivejagerprofilering, in het zicht. Daar waar ruimtes zijn 

voorzien van systeemplafonds zijn de balken boven deze plafonds 

zichtbaar. Uitzondering vormt ruimtes 2.20, waar boven het 

syteemplafond nog een vlak plafond op gaas (1935) met een vlakke lijst 
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aanwezig is. Dit plafond vormde tot 1980 één geheel met het plafond in de 

hoekkamer (2.21). Het huidige plafond in ruimte 2.21 dateert uit 2006. 

 

Langs de zuidgevel bleef de oorspronkelijke kamerstructuur bewaard. 

Hoewel ook hier oorspronkelijk de zolderbalklaag in het zicht zal hebben 

gelegen, zijn hier in de huidige situatie stucplafonds aanwezig. Dit betreft 

in de ruimtes 2.21 en 2.03 (boven systeemplafond) plafonds met een 

vlakke randlijst uit 1935. De drie westelijke kamers (2.04 t/m 2.06) werden 

in 2006 geheel gerenoveerd en voorzien van nieuwe plafonds. 

 

 
Bij ruimte 2.12 is de vroegere binnenmuur nog herkenbaar aan de twee (smallere) 

raveelbalken midden boven de ruimte. 

 

 
Noordwand van kamer 2.07, gesitueerd binnen de uitbreiding van 1869. 

 
Oostwand van kamer 2.17. 
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Overzicht kamer 2.04 in zuidelijke richting. 

 

 
Zicht boven het plafond van ruimte 2.19. 

 
Zicht boven het plafond van ruimte 2.20 met ook hier zichtbaar, de hoek van de kast die in 

1935 in de aangrenzende ruimte (2.21) werd geplaatst. 
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3.8.4 Bijzondere elementen kamers tweede verdieping 

In de verschillende kamers zijn enkele noemenswaardige onderdelen 

aanwezig.  

 

In de kamers 2.04 en 2.05 zijn nog de oorspronkelijke zwartmarmeren 

schouwen aanwezig. De boezems zijn hier recht zonder enige detaillering. 

In ruimte 2.06 zijn waarschijnlijk de restanten van de stookplaats binnen 

de hier uitspringende voorzetwand bewaard gebleven.  

 

In zuidoostelijke hoekkamer (2.21) werden in 1935 twee oudere 

kastenwanden met paneeldeuren herplaatst. Daarbij was op het moment 

van plaatsing tussen beide kasten een wand aanwezig, waarvan nu nog 

een klein deel resteert. De eerder locatie van de kasten is niet bekend. De 

zijkand van de noordelijke kast is in de naastgelegen ruimte (2.20) 

zichtbaar. 

 

De toegangsdeur van ruimte 2.20 heeft als enige opening dagkanten met 

staafprofielen. Waarschijnlijk zullen deze ook bij andere dagkanten 

toegepast zijn, maar deze zijn niet meer (zichtbaar) aanwezig.  

 

Ruimte 2.19 heeft tegen de westwand een dubbele vaste kast met 

paneeldeuren uit 1935. Tegen de zuidwand van ruimte 2.13 is aan 

weerszijden van de toegangsdeur een inbouwkast aanwezig, maar deze 

kasten zijn pas in, of na 1980 tot stand gekomen. 

 

De grote kamer (2.07) binnen de uitbreiding uit 1869 heeft weliswaar een 

wat meer historisch karakter, maar dit wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door de recent (XXI) aangebrachte geprofileerde zwarte stoellijst 

en vensterbanken in combinatie met de in het zicht liggende balklaag. Bij 

deze balklaag is ter plaatse van de schouw tegen de noordwand zichtbaar 

dat de raveling niet aansluit bij de boezem. De aanwezige randlijst sluit 

bovendien slordig aan op de raveelbalken. De aanwezige schouw is, in 

ieder geval deels, in plaatmateriaal uitgevoerd, al wordt deze op alle 

beschikbare tekeningen wel op de huidige plaats weergegeven. 

Opmerkelijk is echter dat de schouw zich uit het hart van de wand. 

 

Kamer 2.08 heeft een zwartmarmeren schouw. De boezem is hier echter 

beduidend rijker uitgevoerd dan alle andere gepleisterde boezems. De 

boezem heeft een opzet met twee pilasters met vlorale motieven. 

Daarboven zijn fantasie-kapitelen aanwezig. Hierboven een hoofdgestel 

met sierranden. De vormgeving sluit ook aan bij het in de ruimte 

aanwezige stucplafond. Dit plafond heeft een vlakke randlijst met 

daarlangs een parellijst. De lijstenhebben afgeronde hoeken, met daarin 

hoekornamentjes. De perklijst heeft een spiraallijst, eveneens met 

afgeronden hoeken. Centraal in het plafond een fors middenornament 

met samengestelde motieven rond een als bloem uitgevoerd centrum. De 

opzet van het plafond sluit aan bij de huidige ruimtevorm, al is de 

oostwand van de ruimte waarschijnlijk vernieuwd. In het bestek uit 1868 

wordt gesproken van een boezem met pilasters, wat betrekking op deze 

schouw zou kunnen hebben, al wijzen de decoraties op een mogelijk iets 

latere detaillering. 

  

De schouw in deze ruimte wordt op de eerste bouwtekening (XXa) rug-

aan-rug tegen de schouw in de aangrenzende grote kamer weergegeven, 

maar dit betreft waarschijnlijk een foutieve weergave. Een eerdere 

doorgang naar diezelfde grote kamer is aan deze zijde afgeplaat. 
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Kast tegen de westwand van ruimte 2.19. 

 
Overzicht noordwand van kamer 2.07. 

 
Detail vensterbank en recente muurlijst in ruimte 2.07. 
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De raveling bij de noordwand van ruimte 2.07 is gewijzigd, maar sluit niet aan bij de 

schouw. 

 
Overzicht van de in 1935 tegen de westwand van ruimte 2.21 herplaatste kastenwand. 

 
Interieur van de kastenwand in ruimte 2.21. 
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Zijkant kast en staafprofielen in ruimte 2.20. 

 

 
Overzicht van de schouw2.08 
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Detail bekroning boezem schouw in ruimte 2.08. 

 
Plafondrozet in ruimte 2.08. 

 
Hoekdetail stucplafond ruimte 2.08. 

 
Overzicht van de zuidwand van ruimte 2.13 met hier omstreeks 1980 geplaatste kasten. 
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Rechte boezem tegen de westwand van ruimte 2.03. 

 
Overzicht noordzijde van ruimte 2.04. 

 
Schouw met rechte boezem tegen de westwand van ruimte 2.04. 
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Detail paneeldeur en tussendeur in ruimte 2.04. 

 

 
Schouw tegen de oostwand van ruimte 2.05. 
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Detail latere vensterbank in ruimte 2.05. 

 
Overzicht geheel nieuw afgewerkte westwand van ruimte 2.05. 

 
De verzwaring in de oostwand van ruimte 2.06 wijst op de aanwezigheid van restanten 

van de schouw. 
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Toegangsdeur in de noordwand van ruimte 2.06. 

 
Overzicht kamer 2.06 in zuidelijke richting.  

 

3.9 INTERIEUR – ZOLDER 

Hoewel beide trappenhuizen tot aan de zolder werden doorgezet, was de 

zolder tot ca. 1980 grotendeels ongedeeld. Alleen rond beide 

trappenhuizen waren (waarschijnlijk houten) wanden aanwezig. Verder 

was tegen het midden van het oostelijke dakvlak een rechthoekige 

afgescheiden ruimte aanwezig. Ook tussen deze ruimte en het noordelijke 

trappenhuis waren nog twee kleine, nagenoeg vierkante ruimtes 

aanwezig. Opmerkelijk is echter vooral de aanwezigheid van de twee 

goten die vanaf de goten boven de binnenplaatsgevels naar de goot 

boven de westgevel liepen. Mogelijk waren dit zelfs in kern nog de 

oorspronkelijke goten van de binnenplaatsgevels, die in 1869 werden 

ingebouwd. Deze goten hadden overigens wel tot gevolg dat de zolder 
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boven de uitbreiding slecht toegankelijk zal zijn geweest, terwijl juist in dit 

deel twee ruimtes waren afgescheiden. 

 

Omstreeks 1980 kreeg de zolder een geheel nieuwe indeling, die nog altijd 

nagenoeg ongewijzigd aanwezig is. Hierbij ontstond een omlopende 

gangstructuur met aansluitend een reeks kamers. Daarbij werd niet- of 

nauwelijks rekening gehouden met de verdeling van de spanten. Het 

merendeel van de spantbenen kwam daardoor in de ruimtes te staan. De 

hogere delen van de spanten werden geheel aan het zicht onttrokken 

door de toegepaste plafonds. Hoewel er een drietal dakkapellen werd 

toegevoegd, beschikte een aanzienlijk deel van de ruimtes niet over 

vensters.  

 

 
Zicht achter de wanden van de kamerindeling op de zolder. 

 

 
Overzicht noordelijke gang in oostelijke richting. 

 
Oostelijke gang richting het zuiden. 
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Eén van de uniform afgewerkte ruimtes 

 
Bovenzijde van de lift in het hoofdtrappenhuis. 

 
Glaspui van ruimte 3.19. 

 
De tegen de oostwand boven het fronton geplaatste uurwerkkast. 
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Zicht in de uurwerkkast met de schijf van de windwijzer. 

 
Het grotendeels vernieuwde mechaniek van de windwijzer. 
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3.10 OMGEVING EN TERREININRICHTING 

Het stadhuis grenst rondom aan openbaar terrein. Aanvankelijk was het 

terrein niet van de omgeving afgescheiden, maar in 1826 werd langs de 

oostgevel een hardstenen stoep met hardstenen stoeppalen en op beide 

oosthoeken en de noordwesthoek werden forse gietijzeren lantaarns 

geplaatst. Tussen de stoeppalen werden bronzen kettingen geplaatst, met 

doorgangen op de hoeken en ter hoogte van de toegangen en trappen 

van het bordes. In 1855 werden de stoepen uitgebreid langs de noord- en 

zuidgevel. 

 

De hardstenen stoep en stoeppalen langs de westgevel zijn na de sloop 

van de uitbreiding van Vegter in 1996 aangelegd in een duidelijk 

afwijkende detaillering. Hier zijn geen kettingen toepgepast. 

 

Rondom de hardstenen stoep grenzen aan alle zijde recente bestratingen, 

hoofdzakelijk in helderrode baksteen, met langs de iets hoger gelegen 

stoep een band van graniet. Naast de oostgevel is de bestrating volledig in 

graniet uitgevoerd. Ter hoogte van het bordes ligt de bestrating hier op 

het niveau van de hardstenen stoep, maar deze loopt naar beide zijkanten 

weer af. 

  

 
Stoep en lantaarn op de zuidoosthoek van het stadhuis. 
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Zicht langs de zuidgevel met hier aanwezige hardstenen stoep. 

 
Overzicht stoep langs de oostgevel in noordelijke richting.  

 
Idem in zuidelijke richting. 
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De stoep langs de noordgevel.  

 
Bij de in 1996 aangelegde stoep langs de westgevel wijken de stoeppalen duidelijk af. 

 
Detail van één van de twee in 1996 gecreëerde toegangen in de westgevel.  
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De toegang in de zuidgevel kreeg in 1996 nieuwe deuren en werd toen ook voorzien van 

een bordesje met hellingbaan. 

3.11 GEVELKUNST 

In de westgevel is aan de linker zijde van het risalerende geveldeel 

duidelijke oorlogsschade herkenbaar in de vorm van een langgerekte 

verticale beschadiging door kogelinslagen. Middels een plaquette in staal 

aan weerszijden van de beschadiging zijn deze beschadigingen tot een 

gedenkteken gemaakt. Op de plaquette is de tekst: “Deze beschadigingen 

van het Stadhuis ontstonden bij gevechtshandelingen tussen de Canadese 

bevrijders en de Duitse bezetter tijdens de bevrijding van Groningen in 

april 1945.” 

 

Vanaf ca. 1980 zijn op de bovenlijst van de hardstenen bekleding van de 

begane grond bloembakken aanwezig, met hierin kleurige bloemen. 

Hoewel dit het misschien wat ‘strenge’ exterieur van het gebouw 

verlevendigd, betreft het een toepassing die in het geheel niet aansluit bij 

de opzet en vormentaal van de architectuur, nog met het voorname beeld 

dat men met de architectuur voorstond. 

 

Tegen de linker zijgevel (zuid) bevindt zich een bronzen plaquette ter 

nagedachtenis aan in Tweede Wereldoorlog omgebrachte 

gemeenteraadsleden. Boven de namen van de zes raadsleden prijkt te 

tekst: “Ter nagedachtenis aan de gemeenteraadsleden die in de Tweede 

Wereldoorlog door de bezetter zijn omgebracht”. 

 

Links tegen de voorgevel bevindt zich een plastiek en plaquette met het 

opschrift “Ter herdenking van de bevrijding van Groningen door Canadese 

strijdkrachten – 1945  13-16 april   1970” (tevens in Engels) 

“TOEN REES UIT OORLOG EN VUUR HET HELDERE KRISTAL VAN DE 

VREDE” 
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Oorlogsschade aan de westgevel met hierop aansluitende plaquette. 

 
Herrinneringsplaat gesneuvelde raadsleden tegen de zuidgevel. 
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Monument ter herinnering aan de bevrijding van Groningen door de Canadezen in 1945. 
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4 SAMENVATTING BOUWGESCHIEDENIS 

Hoewel het besluit tot de bouw van een nieuw stadhuis al in 1770 werd 

genomen, kwam het gebouw pas in 1810 min-of-meer gereed, na meerdere 

lange onderbrekingen van de bouw. Het oorspronkelijke plan van Jacob 

Otten Husly was toen al meerdere malen aangepast, aanvankelijk door de 

architect zelf, maar de laatste aanpassingen vonden nog tijdens de bouw, 

tussen 1802 en 1810 plaats onder leiding van de Groninger architect 

Harmannus Raammakers. Zonder meer de belangrijkste ingreep ten 

opzichte van de eerste ontwerpen betrof wel het weglaten van de 

westelijke vleugel, waardoor het gebouw in plaats van de oorspronkelijke 

beoogde vier vleugels rond een gesloten binnenplaats, nu een U-vorm met 

naar het westen toe open binnenplaats kreeg. 

 

Het gebouw was al in 1806 met weinig ceremonieel in gebruik genomen 

en toen in 1810 het peristyle als ‘pronkstuk’ van het ontwerp gereed kwam 

waren delen van het gebouw nog altijd niet of nauwelijks afgewerkt. 

Financiële problemen hadden gedurende het hele bouw- en 

ontwerpproces een duidelijke rol gespeeld en ook na de ingebruikname 

bleken beschikbare middelen onvoldoende om het gehele gebouw de 

voorname uitstraling te geven die het exterieur wel bood. Het was dan 

ook hoofdzakelijk de hoofdverdieping waar zowel de galerij als de zalen 

worden uitgevoerd met betimmeringen, pilasters en stucplafonds. Op de 

begane grond en de tweede verdieping bleven de balklagen zelfs 

grotendeels in het zicht liggen.  

 

Geleidelijk zullen ruimtes verder- of opnieuw zijn afgewerkt. Dit mede in 

samenhang met de veelvuldig wisselende functies van ruimtes. Omstreeks 

1840 werden pas definitieve trappen geplaatst. 

Al vrij snel bleek het gebouw te klein voor de alsmaar toenemend 

administratieve taken. In 1869 werd het gebouw dan ook uitgebreid. 

Hiervoor werd het westelijke deel van de tot dan toe halfopen 

binnenplaats bebouwd. De binnenplaats bleef nog wel gehandhaafd. Een 

omlopende galerij, zoals in de eerste ontwerpen voorzien, werd binnen de 

uitbreiding niet meer gerealiseerd. Voor de gevels werd echter wel zeer 

nauwgezet de oorspronkelijke architectuur overgenomen, zodat de 

uitbreiding zich hier volledig in de totale architectuur voegt.  

 

Na deze grote uitbreidingen vonden lange tijd slechts beperkte ingrepen 

plaats. In de vroege 20ste eeuw kwam de noordelijke toegang te vervallen. 

De achterliggende gang werd tot kamer omgevormd. Op de verdieping 

vond modernisering van de meest representatieve ruimtes, de Raadzaal, 

de B&W kamer en de burgemeesterskamer plaats. Deze nog altijd in de 

raadzaal prominent aanwezige fase kenmerkt zich door de toepassing van 

blank gelakte binnendeuren en sjabloonschilderingen met invloeden van 

de Amsterdamse School. 

 

Omstreeks 1930 bestonden plannen voor een zeer ingrijpende verbouwing 

van het Stadhuis, waarbij de binnenplaats tot een centrale hal met 

trappenhuis zou worden omgevormd en een groot deel van de interne 

structuur zou worden gewijzigd. Deze grootse plannen vonden geen 

doorgang en de uiteindelijk uitgevoerde ingrepen waren juist zeer 

behoudend en door de zorgvuldige historiserende detaillering nauwelijks 

herkenbaar als wijzigingen. Bij deze verbouwing ontstonden de twee 

portalen aan weerszijden van de vestibule. De B&W kamer kreeg hierin 

een nieuwe toegang. De op de zuidoosthoek gelegen vroegere 

burgemeesterskamer werd verkleind en kreeg ook een toegang via een 

nieuw portaal. Op de begane grond werd de nog altijd bestaande 

trouwzaal gerealiseerd. Deze werd vervolgens in 1938 voorzien van 
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wandschilderingen van Johan Dijkstra, lid van De Ploeg. Op de tweede 

verdieping kwamen de nodige wanden tussen individuele vertrekken te 

vervallen. 

 

In de volgende decennia vonden relatief kleine en thans nauwelijks meer 

herkenbare aanpassingen plaats. Wel was inmiddels weer sprake van een 

groot ruimtegebrek. De grote schade die ontstond aan het bouwblok ten 

westen van het Stadhuis aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zou 

hierin uitkomst bieden. In 1962 kon een uitbreiding naar ontwerp van de 

Leeuwarder architect Jo Vegter in gebruik worden genomen. Deze 

uitbreiding was met een luchtbrug met de verdieping van het oude 

Stadhuis verbonden. Korte tijd later werd de begane grond van de 

binnenplaats overdekt en in gebruik genomen als archiefruimte. 

 

Omstreeks 1980 vond een ingrijpende renovatie van het gebouw plaats 

naar plannen van het Groningse Architectenburo Dubbeling/partners BV. 

Naast een algehele renovatie, waarbij ook installaties werden vernieuwd, 

vonden verspreid door het gebouw de nodige kleinere aanpassingen 

plaats. Belangrijke wijziging was echter de (vrijwel) volledige vernieuwing 

van de trappenhuizen, waarbij het zuidelijke (hoofd)trappenhuis een 

grotere vide met daarin een lift kreeg. Aansluitend op het noordelijke 

trappenhuis werden tussenverdiepingen met toiletgroepen gerealiseerd. 

De tot dan toe nauwelijks gebruikte zolder kreeg nu een volledige invulling 

met een omlopende gang en hierop aansluitende fractiekamers. Hiervoor 

werden op de binnendakvlakken enkele dakkapellen toegevoegd. In 

diezelfde periode vond ook nog de nodige vernieuwing van hardsteen aan 

stoepen en het exterieur plaats en werden de openingen onder het bordes 

met dubbele deuren afgesloten. 

 

Omstreeks 1990 vond een interieurrenovatie plaats onder leiding van 

Karelse Van der Meer architecten. De vestibule en galerij op de verdieping 

kregen hierbij hun huidige verschijningsvorm met de kenmerkende 

plafondschilderingen van Rudi van de Wint.  

 

In 1996 werd de in 1962 gebouwde uitbreiding van Vegter al weer 

gesloopt. Hierop volgend werd een nieuwe raadzaal op de begane grond 

aangelegd. De eerdere archiefruimte op de vroegere binnenplaats werd 

tot één ruimte met de begane grond van de uitbreiding uit 1869 

samengevoegd. Rondom de nieuwe zaal werden alle toegangen 

vernieuwd. In de noordgevel werden twee nieuwe toegangen gerealiseerd 

en ter plaatse van de verwijderde luchtbrug werd weer een venster 

gereconstrueerd.  

 

In de hierop volgende tien jaren hebben gefaseerd nog vrij veel 

renovatiewerkzaamheden, vooral aan afwerkingen, plaats gevonden. In 

2003 werd forse aantasting van balken van de vloer van de tweede 

verdieping geconstateerd, waarna veel herstel plaats diende te vinden. 

Aansluitend op dit herstel hebben diverse ruimtes nieuwe afwerkingen 

gekregen.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 HET STADHUIS ALS RESULTAAT VAN EEN MOEIZAAM 

BOUWPROCES 

 

Burgemeester Van Iddekinge en hoogleraar Camper hadden een visioen 

van een ‘Grootsch’ maar stijlvol stadhuis ter vervanging van het oude 

stadhuis dat in de 18de eeuw bouwvallig was geworden en steeds meer 

ongeschikt voor zijn functie. Het nieuwe gebouw diende ‘royaal’ te zijn om 

de Grote Markt te kunnen beheersen, maar ook in overeenstemming met 

de omliggende bebouwing. Het gebouw diende drie verdiepingen rond 

een binnenplaats te tellen, waarbij de middelste verdieping het 

belangrijkst was. Als bouwstijl werd gekozen voor de Ionische of de 

gemengde orde omdat deze stijl ‘solide en schoone’ gebouwen geeft. De 

hoofd oriëntatie werd vrij gegeven. De belangrijkste gevel mocht ofwel op 

het oosten (Markt) dan wel op het noorden (zoals bij het oude stadhuis 

het geval was geweest) gericht zijn. Deze gevel diende echter te worden 

voorzien van een ‘peristyle, een voorbouw met architraaf en frontispice 

rustende op zuilen’. In het fronton diende het stadswapen te komen.  

 

Met die vraag om een klassieke open zuilenportiek werd de eerste 

Nederlandse Architectuurprijsvraag uitgeschreven. Van de inschrijvers 

werd een tot dan toe in de Nederlandse bouwkunst onbekend element 

gevraagd. Verschillende inschrijvers wisten zich dan ook geen raad met dit 

element, dat zo bepalend was voor het totaalbeeld.  

 

Als winnaar werd in 1775 de Amsterdamse stucdecorateur en architect 

Jacob Otten Husly uitgeroepen met zijn plan onder het motto “Naar ’t 

Programma”.  

 

Zo goed als Van Iddekinge en Camper een beeld hadden van het beoogde 

gebouw, zo moeizaam zou het verdere ontwerp- en bouwproces 

verlopen. Na verschillende aanpassingen werd in 1776 het aangepaste plan 

door de raad goedgekeurd. Voorbereidingen voor de bouw werden 

getroffen en materialen werden besteld en deels ook al geleverd. Maar 

behalve de aanleg van een bouwplaats gebeurde er weinig. De alsmaar 

oplopende kosten en besluiteloosheid van het stadsbestuur werkten de 

plannen tegen. Pas in 1792 leek er weer schot in de zaak te komen, toen 

Husly werd gevraagd een aangepast (goedkoper) plan te maken met 

wederom een raming van de te verwachten bouwkosten. Het beschikbare 

budget was inmiddels drastisch verkleind.  

 

Het nieuwe ontwerp was ook daadwerkelijk geheel herzien. Door het 

weglaten van de westelijke vleugel was nu, een U-vormige plattegrond 

ontstaan met een binnenplaats die naar het westen open was. De 

ruimtelijke hoofdstructuur met galerijen rond de binnenplaats bleef 

gehandhaafd. Wel moesten de omliggende ruimtes anders worden 

ingedeeld. Ook het exterieur werd behoorlijk versoberd, waarbij vooral 

veel decoratie kwam te vervallen. Het ontwerp werd daarmee 

classicistischer dan het oorspronkelijke ontwerp. Voor de resterende 

decoraties werd vooral een relatie gezocht met het Hollands Classicisme.  

 

Husly was overigens ook over dit aangepaste ontwerp zeer tevreden, zo 

mogen we wel opmaken uit zijn lovende toelichting op het ontwerp, die in 

1794 volledig werd opgenomen in ‘De Teegenwoordige Staat’. 
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Na een voortvarende start werd echter in 1795 abrupt besloten de bouw 

voor onbepaalde tijd te stoppen. Financiële problemen werden als reden 

aangevoerd, maar waarschijnlijk is dat politieke weerstand tegen het 

solistische optreden van burgemeester Van Iddekinge een zeker zo grote 

rol speelde. Het metselwerk, dat waarschijnlijk tot aan de tweede 

verdieping gereed was, werd afgedekt, maar de bouw zou maar liefst 

zeven jaar stil liggen, zodat ongetwijfeld schade moet zijn ontstaan aan de 

delen die al gebouwd waren. De bouwnaad die herkenbaar is in de 

binnenplaatsgevels op ca. 1 meter hoogte boven de huidige 

verdiepingsvloer is waarschijnlijk het gevolg van de bouwonderbreking. 

 

In de tussentijd overleed Husly (1796). Van Iddekinge en Camper waren 

beiden in 1789 overleden, zodat zowel de beide initiatiefnemers als de 

architect niet meer bij de verdere bouw betrokken zijn geweest. Toen de 

bouw uiteindelijk in 1802 weer werd aangevangen werd dan ook besloten 

dat men over voldoende tekeningen beschikte om het werk zonder een 

‘Directeur Generaal’ (hoofdarchitect) af te ronden. De leiding kwam te 

liggen bij de Groningen architect Harmannus Raammakers, die eerder 

onder leiding van Otten Husly aan het project had gewerkt. Aangezien hij 

samen met (of in ieder geval onder diens toezicht) Otten Husly aan de 

uitwerking van de plannen had gewerkt was hij goed op de hoogte van de 

plannen, maar ook van de intenties van Husly. Gaandeweg werden echter 

toch nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd, waarbij wederom de kosten 

van de bouw duidelijk invloed hadden.  In 1806 kon het gebouw met 

weinig ceremonieel vertoon in gebruik worden genomen en pas in 1810 

kwam ook het pronkstuk van het ontwerp, het peristyle gereed.  

 

De voortdurende financiële problemen hadden echter, met name wat 

betreft het interieur, wel hun weerslag op het uiteindelijke resultaat. 

Hoewel de vestibule en galerijen op de begane grond naar huidige 

maatstaven een zeer monumentaal karakter hebben, doen deze in 

vergelijking met het in 1772-1776 door Husly ontworpen stadhuis van 

Weesp uiterst karig aan. Aanvankelijk hadden deze ruimtes bovendien een 

effen zandsteenkleurige afwerking en de beoogde marmeren vloer van de 

vestibule werd pas in 1990 gerealiseerd. De tweede verdieping werd 

uiterst sober uitgevoerd.  

 

Hierdoor is dan ook duidelijk een ‘breuk’ herkenbaar tussen het 

monumentale exterieur en het interieur. Van hoogwaardige 

interieurdecoraties, de specialiteit van Otten Husly is dan ook geen sprake 

meer. Zelfs de hoofdverdieping is (voor die tijd) vrij sober uitgevoerd.  

 

5.2 HET HUIDIGE GEBOUW 

 

Hoewel het gebouw inmiddels de nodige aanpassingen en renovaties 

heeft ondergaan is nog altijd een groot verschil herkenbaar in de mate van 

decoratie tussen de verdieping enerzijds en de begane grond en tweede 

verdieping anderzijds.  

 

5.2.1 Verdieping 

 

Op de verschillende bouwlagen is nog een aanzienlijk deel van de 

oorspronkelijke ruimtelijke structuur aanwezig, maar alleen de verdieping 

voldoet nog enigszins aan het beeld dat men, gezien de monumentale 

architectuur van het exterieur, zou verwachten. Behoudens de raadzaal, 

met een grotendeels in de vroege 20ste eeuw ontstaan samenhangend 

interieur, geldt echter ook op de verdieping dat de vele deelrenovaties tot 
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een versnipperd beeld hebben geleid. Aanwezige historische onderdelen 

missen daardoor hun context. Zo vallen de pilasters in de galerijen weg 

tegen de gevelvlakken, terwijl de banden over de plafonds juist weer 

worden benadrukt door tussenliggende schilderingen. Ook de diverse 

schouwen, omlijste binnendeuren en enkele stucplafonds zijn vrijwel 

zonder uitzondering individuele elementen in sterk gerenoveerde ruimtes. 

Hiermee is weliswaar over het geheel een sobere samenhang bereikt, 

maar nog aanwezige historische elementen zouden juist moeten worden 

ingezet ter inspiratie. Indeling en structuur van de verdieping bieden niet 

heel veel ruimte voor wijzigingen.   

 

De in 1935 aan weerszijden van de vestibule aangelegde, vanuit de galerij 

toegankelijke portalen zijn weliswaar een aanpassing op de 

oorspronkelijke indeling, maar wel volledig in de stijl van bestaande delen. 

Bovendien bleef de symmetrie bij deze ingreep gehandhaafd. Als gevolg 

van de aanleg van deze portalen werd de burgemeesterskamer op de 

zuidoosthoek, oorspronkelijk één van de meest voorname vertrekken 

binnen het gebouw, gereduceerd. Een deel van het oorspronkelijke 

plafond is echter nog boven het portaal aanwezig. In de oorspronkelijke 

plannen is altijd sprake geweest van toegangen in de beide zijwanden van 

de vestibule, zodat de burgemeesterskamer direct vanuit de vestibule 

toegankelijk was. Van deze toegangen zijn geen sporen herkenbaar, maar 

vanuit het oorspronkelijke ontwerp is het aanbrengen van deze toegangen 

niet onlogisch, mits daarbij de symmetrie van de ruimtes wordt 

gerespecteerd. De ruimtelijke wisselwerking tussen de vestibule en de  

galerij, maar ook de openheid van de galerij vormen zeer wezenlijke 

onderdelen van het oorspronkelijke concept en dienen derhalve behouden 

te blijven. 

 

De huidige hoofdtrap kwam grotendeels omstreeks 1980 tot stand, deels 

met hergebruik van de oude balustrade en lambrisering. De noordelijke 

trap werd waarschijnlijk geheel nieuw gemaakt. De trappen bevinden zich 

echter op de oorspronkelijke plaatsen, wat vanuit het oorspronkelijk 

ontwerp zeer relevant is. 

 

Plafondschilderingen van Van de Wint vormen een wezenlijke bijdrage van 

een kunstenaar van betekenis. De schilderingen ‘passen’ echter niet bij 

oorspronkelijk interieurbeeld, waarbij de plafonds ook als ‘hemel’ dienden 

te fungeren door een lichte effen afwerking. De huidige schilderingen 

zouden uitgangspunt kunnen zijn voor een kleurstelling, waarbij de 

architectuur meer wordt benadrukt. Wanneer wordt gekozen voor 

reconstructie van oorspronkelijk beeld op basis van kleurhistorisch 

onderzoek, passen de schilderingen van Van de Wint daar niet bij en moet 

verwijdering overwogen worden.  

 

Bij een moderniseringsfase omstreeks 1910/1920 kregen de 

burgemeesterskamer en de oude raadzaal een nieuw interieurbeeld. Met 

name in de oude raadzaal is dit samenhangende interieurbeeld goed 

bewaard gebleven. Ook de aanwezige kroonluchters horen hier bij. Bij de 

burgemeesterskamer is het beeld later verstoord geraakt, maar in beide 

ruimtes en ook in de B&W kamer behoren de aanwezige transparant 

gelakte deuren en omlijstingen nog tot deze fase, die hiermee nog 

prominent herkenbaar is.  
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5.2.2 Tweede verdieping 

 

Op de tweede verdieping is de ruimtelijke structuur met een omlopende 

galerij zeer wezenlijk. Deze galerij heeft weliswaar een regelmatige opzet 

met omlijste deuren tegenover de op de binnenplaats uitkijkende 

vensters, maar nog altijd is het geheel zeer spaarzaam gedecoreerd. Door 

een bij de laatste renovaties aangebracht bontmarmeren lijstje langs de 

wanden wordt dit eerder benadrukt dan gemaskeerd. De verdeling van de 

diverse kamers is vooral in de oost- en noordvleugel in het verleden al 

gewijzigd, wat hier ook ruimte biedt voor aanpassingen, mits het 

repeterende beeld van de toegangen vanuit de gangen gehandhaafd blijft. 

Specifiek voor deze verdieping geldt dat niet te zeer op individuele ruimtes 

moet worden ingezet. Ook in het verleden is hier veel met functies binnen 

ruimtes geschoven. Beter is het om nog verspreid aanwezige elementen 

uitgangspunt te maken. 

 

5.2.3 Begane grond 

 

De begane grond was oorspronkelijk als een volwaardige bouwlaag 

bedoeld, waarbij de langs de binnenplaats omlopende gangen voldoende 

licht kregen via de vensters in de binnenplaats gevels. Met de dichtzetting 

van de binnenplaats is hier de daglichttoetreding beperkt tot de twee 

openingen in de westgevel. Dit beïnvloed in hoge mate de sfeer op deze 

bouwlaag, die meer tot een souterrain is verworden. Van de 

binnenplaatsgevels is de hoofdstructuur nog deels aanwezig, maar door 

volledige vernieuwing of wijziging van alle openingen is dit niet meer 

herkenbaar. De drie boogdoorgangen functioneerden oorspronkelijk als 

een volwaardige toegang, terwijl deze met het huidige gesloten karakter 

weinig uitnodigend overkomen. Een opwaardering van deze openingen is 

aan te bevelen, bij voorkeur met een afsluiting aan de binnenzijde, al dan 

niet in combinatie met een open hekwerk in het gevelvlak. De in 1935 tot 

stand gekomen trouwzaal met schilderingen van Johan Dijkstra vormt op 

deze verdieping de belangrijkste ruimte en behoud van deze ruimte zou 

dan ook uitgangspunt moeten zijn.  

 

5.2.4 Zolderverdieping 

 

De zolderverdieping had tot ca. 1980 nauwelijks een functie. Toen deze 

verdieping binnen de kap werd ingedeeld werden hiervoor 

(lovenswaardig) in de buitendakvlakken geen extra daglichtopeningen 

gecreëerd. Alleen op de binnendakvlakken werden enkele dakkapellen 

toegevoegd. Diverse ruimtes bleven echter zonder daglicht. Zolang deze 

ruimtes voor de bestaande functie voldoen is een dergelijk low-profile 

gebruik bij uitstek geschikt voor deze bouwlaag. Juist deze bouwlaag 

heeft echter wel de potentie om met behoud van kapvorm en 

kapconstructie goede werkruimtes te creëren zonder de gesloten 

karakteristiek van de naar buiten gerichte dakvlakken geweld aan te doen. 

Hiertoe bieden juist de naar de binnenplaats gerichte dakvlakken goede 

mogelijkheden, evenals voor eventuele voorzieningen ter verduurzaming 

van het gebouw. Hoewel de dakconstructies, zeker in relatie tot de door 

Otten Husly uitgewerkte constructietekeningen vooral een praktische en 

voor de bouwtijd passende oplossing is, zouden aanwezige 

dakconstructies wel meer zichtbaar gemaakt moeten worden.  
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5.2.5 Binnenplaats 

De binnenplaats werd eerder al sterk gereduceerd en is inmiddels ook al 

tot een semi-binnenruimte omgevormd. Desondanks is de ruimte nog 

goed herkenbaar als een binnenplaats en daarmee blijft ook de structuur 

met omlopende galerijen logisch. Het is dan ook vanuit het oorspronkelijke 

ontwerp van groot belang dat de binnenplaats ook duidelijk als 

binnenplaats herkenbaar blijft. Niet alleen de omliggende gevels met 

daarin aanwezige vensters, maar ook de aanwezige daglichttoetreding 

dragen daar in hoge mate aan bij. 

 

5.2.6 Gevels 

Wat betreft de gevels geldt dat de volledige detaillering en materialisering 

zoveel mogelijk gerespecteerd moeten worden. Hoewel er in het verleden 

de nodige wijzigingen plaats hebben gevonden, in het bijzonder met de 

uitbreiding in 1869, bleef in alle gevallen de oorspronkelijke architectuur 

en materialisering het uitgangspunt. De vrije situering naar noord-, zuid- en 

oostzijde heeft tot gevolg dat in het bijzonder deze gevels het 

exterieurbeeld bepalen. Voor de westgevel speelt de vrije ligging minder 

een rol. Eventuele aanpassingen aan het gebouw zullen hier minder snel 

tot een verstoring van het totale gebouwbeeld leiden. 

 

In het bijzonder bij de binnenplaatsgevels is nog substantieel historisch 

glas aanwezig in de vensters. Verder geld algemeen dat het merendeel van 

het historische raamhout behouden bleef. Daarom dient bij eventuele 

verduurzaming rekening te worden gehouden met behoud van raamhout 

en hierin aanwezige profileringen door de keuze voor een dunne beglazing 

of toepassing van achterzetramen. Ter plaatse van de diverse in de ramen 

aangebrachte draairamen (staal en hout) zou de oorspronkelijke beglazing 

teruggebracht kunnen worden.  

 

5.3 HOE VERDER 

 

Hoewel het gebouw in ruim twee eeuwen gebruiksgeschiedenis de nodige 

wijzigingen heeft ondergaan bleven het exterieurbeeld en de 

hoofdstructuren goed bewaard. Op detailniveau is echter sprake van een 

versnippering, waarbij enkele historisch afgewerkte ruimtes en diverse 

individuele historische elementen worden overheerst door een algeheel 

doorgevoerd, maar weinig sprekend eigentijds interieurbeeld. Het is dan 

ook van belang om te komen tot een integraal plan voor het volledige 

interieur om een eenheid te bereiken. Nog aanwezige historische 

elementen en structuren dienen daarvoor de basis te vormen. Een wellicht 

op basis van het kleurhistorisch onderzoek te reconstrueren kleurbeeld 

kan daarbij  tot een versterking van de architectuur leiden. 

 

Om ook nieuwe ingrepen onderdeel van het oorspronkelijke concept te 

maken zouden ook hierin de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten van 

het neoclassicisme aangehouden moeten worden. Dit betekent dat in alle 

gevallen moet worden gezocht naar symmetrie, een logische opbouw en 

heldere structuur, met bij voorkeur een duidelijke relatie tussen functie, 

interieur en exterieur.  
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1  INLEIDING 

Het Stadhuis van Groningen staat aan de vooravond van een renovatie. 

Om een goed beeld te verkrijgen van het gebouw en hierin aanwezige 

elementen heeft de gemeente Groningen het Monumenten Advies Bureau 

gevraagd een bouw- en architectuurhistorisch onderzoek van dit gebouw 

uit te voeren. De conceptrapportage van dit onderzoek is op 28 november 

2017 aangeleverd.  

 

In dit onderzoek wordt het gebouw aan de hand van relevante bronnen en 

literatuur, alsmede een volledige opname van het gebouw in kaart 

gebracht. Niet alleen wordt ingegaan op de huidige verschijningsvorm, 

maar ook de bouw, latere veranderingen en de plaats van het gebouw 

binnen het Nederlandse architectuurlandschap komen aan de orde. 

 

In het vervolg op de conceptrapportage is een cultuurhistorische 

waardestelling gevraagd, welke in deze rapportage is opgenomen. Dit 

deel moet worden gezien als een aanvulling op de conceptrapportage d.d. 

28 november 2017 en dient dan ook in samenhang dat rapport te worden 

gelezen.   

 

In de waardestelling wordt eerst ingegaan op de algemeen aanwezige 

cultuurhistorische waarden op hoofdlijnen. Vervolgens worden waarden 

op onderdelen weergegeven. Deze getrapte waardestelling is tevens op 

bijgevoegde plattegronden weergegeven, conform de Richtlijnen voor 

Bouwhistorisch Onderzoek (versie 2009, opgesteld en uitgegeven door de 

Rijksgebouwendienst in samenwerking met de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN). 

 

 

 

 

Het Monumenten Advies Bureau hoopt met dit onderzoek duidelijkheid te 

geven ten aanzien van de toekomstmogelijkheden van dit object vanuit de 

verschillende invalshoeken. 
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1 CULTUURHISTORISCHE WAARDENBEPALING 

1.1  BOUW- EN ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDEN 

In de periode tussen het ontwerp (1775) en de gereedkoming (1810) van 

het Stadhuis van Groningen vond in Nederland de overgang plaats van de 

18de-eeuwse Lodewijkstijlen naar het neoclassicisme. Daar waar de 

architectuur van de 18de eeuw in hoge mate op decoraties was gericht, en 

daarmee ook sterk op het interieur, was het neoclassicisme bij uitstek op 

volumewerking en een statig exterieur gericht. De architectuur van het 

neoclassicisme was dan ook bij uitstek geschikt voor een stadhuis, 

waarmee het stadsbestuur van een welvarende stad zichzelf een 

voornaam onderkomen wilde verschaffen.  

 

Op het moment van het eerste ontwerp was de toepassing van de 

‘nieuwe’ klassieke invloeden in Nederland nog een noviteit en in het 

bijzonder de specifiek in het programma opgenomen vrijstaande zuilenrij 

of peristyle. Petrus Camper, wiens invloed als adviseur op het 

ontwerpproces van groot belang was, had dit architectonisch element 

mogelijk bij zijn langdurige bezoeken aan Engeland leren kennen. Daar was 

het peristyle onder invloed van het Palladianisme al in de eerste helft van 

de 18de eeuw geïntroduceerd bij de bouw van landhuizen en kerken. 

 

De Amsterdammer Jacob Otten Husly had naam gemaakt als stucwerk 

decorateur, maar had op het moment dat de prijsvraag voor het Groninger 

Stadhuis (de eerste architectuurprijsvraag in Nederland) werd 

uitgeschreven nog geen volledige gebouwen gerealiseerd. Hij was echter 

door studie en reizen zeer goed op de hoogte van buitenlandse 

ontwikkelingen op het gebied van kunst en architectuur en speelde ook 

een rol van betekenis bij de bevordering van de bouwkunst in Nederland. 

De ontwerpopgave voor het Stadhuis zal voor hem dan ook een uitgelezen 

kans zijn geweest om de theorie ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. 

Niet alleen wist hij nagenoeg het volledige programma van eisen in zijn 

ontwerp te verwerken, hij wist ook op kundige wijze het hernieuwde 

klassieke ideaalbeeld van eenvoud en harmonie in het ontwerp te 

verwerken, zij het dat ook nog duidelijk de invloeden van de tot dan toe 

gebruikelijke decoratieve stijlen prominent herkenbaar waren.  

 

Gedurende het ontwerpproces, dat door bestuurlijke- en financiële 

problemen uiteindelijk tot 1795 zou duren, vonden de nodige 

aanpassingen plaats. Daarbij werd niet alleen de omvang van het gebouw 

teruggebracht door het laten vervallen van de westelijke vleugel, maar 

ook werden decoraties ten opzichte het eerste ontwerp aanzienlijk 

teruggebracht. Na het overlijden van Jacob Otten Husly in 1796 werd het 

toezicht bij het hervatten van de bouw in 1802 overgenomen door de 

Groninger architect Harmannus Raammakers, echter wel op basis van het 

(aangepaste) ontwerp van Otten Husly. Wensen van de opdrachtgevers en 

inzichten van Raammakers hebben echter wel invloed gehad op het 

uiteindelijke resultaat. Het ontwerpproces was daarmee een afspiegeling 

van de ontwikkelingen die in die periode in Nederland plaats vonden. Het 

gevolg was echter wel dat het gebouw bij gereedkoming in 1810 niet meer 

vooruitstrevend was.  

 

Het resultaat van het langdurige ontwerp en bouwproces is een gebouw 

dat met zijn symmetrische opzet met een halfopen binnenplaats, een 

zware rustieke hardstenen plint, een gevelopbouw met zandstenen 

middenpartijen en composiete pilasters in kolossale orde en een massieve 

gesloten kapvorm wordt bepaald door het neoclassicisme. Door de in 

baksteen uitgevoerde gevels van de verdieping en tweede verdieping 
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alsmede door de tussen de vensters toegepaste decoraties met guirlandes 

heeft het gebouw echter niet het strenge sobere  karakter met volledig 

gepleisterde gevels zonder decoraties, dat het ideaalbeeld van het 

neoclassicisme was. Wel bleef het gebouw zoals dit in 1810 gereed kwam 

wat betreft het exterieur in hoge mate (zeker wat betreft de oost-, zuid- 

en noordgevel) gaaf bewaard. Hiermee vertegenwoordigt het gebouw als 

belangrijke representant van de overgang van de decoratieve architectuur 

uit de 18de eeuw naar de strenge neoclassicistische architectuur hoge 

architectuurhistorische waarde, niet alleen voor de stad Groningen, maar 

ook op landelijk niveau. Daarbij is het gebouw een belangrijke 

representant van het weliswaar beperkte (wat betreft architectonische 

opdrachten), maar zeer hoogwaardige oeuvre van Jacob Otten Husly, 

waartoe ook het stadhuis van Weesp (1772-1776) en het gebouw Felix 

Meritis in Amsterdam (1787-1790) behoren. 

 

Wat betreft het interieur bleef het (gewijzigde) ontwerp van Otten Husly 

in hoge mate bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Noodzakelijke 

bezuinigingen hadden hier echter wel tot gevolg dat een aanvankelijk zeer 

rijk decoratieprogramma, bij uitstek een specialiteit van stucwerk 

decorateur Otten Husly, sterk werd teruggebracht. Hoofdzakelijk de 

verdieping, met daarop de belangrijkste en meest representatieve functies 

kreeg in de vestibule en galerij een, versoberde architectonische 

uitwerking met door pilasters gelede wanden, een stucplafond boven de 

vestibule en door banden gelede stucgewelven boven de galerij. 

Symmetrie en zichtlijnen tussen de onderlinge ruimtes en door het 

gebouw speelden hierbij een belangrijke rol. Naast de verkeersruimtes op 

de verdieping zullen ongetwijfeld meer ruimtes een beduidend rijker 

interieur hebben gehad dan thans het geval is. Dit geld in ieder geval voor 

de oude raadzaal (1.17), de B&W kamer (1.18) en de voormalige 

burgemeesterskamer (1.05) waar nog stucplafonds uit de bouwtijd (zij het 

deels gewijzigd) aanwezig zijn. Ook verspreid door het gebouw komen 

nog verschillende sobere natuurstenen schouwen en enkele stucplafonds 

voor die tot de oorspronkelijke opzet kunnen worden gerekend, al is hier 

in veel gevallen geen sprake meer van samenhangende interieurs, 

waardoor aanwezige elementen soms hun context missen. Naast alle 

bewaard gebleven interieuronderdelen zijn het vooral de goed bewaard 

gebleven oorspronkelijke ruimtelijke opzet en structuur, alsmede het 

voorname karakter van de oorspronkelijke opzet die hoge 

architectuurhistorische waarde vertegenwoordigen. 

 

Nadat het gebouw in gebruik was genomen hebben vrijwel voortdurend 

aanpassingen plaats gevonden, hoofdzakelijk in het interieur. Een zeer 

belangrijke ingreep, die ook voor het exterieur zeer bepalend was, vond 

plaats in 1869. Toen werd onder leiding van het Bureau der 

Gemeentewerken het westelijke deel van de tot dan toe half open 

binnenplaats bebouwd. Deze ingreep werd met groot respect voor de 

oorspronkelijke architectuur uitgevoerd door vrijwel exact de 

oorspronkelijke materialisering en detaillering over te nemen en waar 

mogelijk ook vrijkomende onderdelen zoals vensters her te gebruiken. 

Desondanks kan deze ingreep niet worden gezien als een ‘completering’ 

van het door Otten Husly beoogde gesloten blokvormige volume. Voor het 

exterieur is dit weliswaar het geval, zij het in een afwijkende maatvoering 

van het grondplan. In het interieur bleef echter de oorspronkelijke 

structuur gehandhaafd en werd ook geen rond de binnenplaats 

omlopende galerij geambieerd. Wel werd de strenge ritmiek van de 

architectuur in de galerij aangehouden door zelfs schijndeuren toe te 

passen, daar waar vanuit de functie geen deuren noodzakelijk waren. 

Hoewel de binnenplaats werd verkleind behield deze haar functie als bron 

van daglicht voor de hoofdverkeersstructuur.  Vanwege de inmiddels 

respectabele ouderdom, maar ook vanwege de zeer zorgvuldige wijze 
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waarop binnen de bestaande architectuur een dergelijke grootschalige 

ingreep op kundige wijze werd ingepast vertegenwoordigt ook deze fase 

hoge architectuurhistorische waarde.  

 

Andere fasen zijn soms minder prominent herkenbaar, maar 

vertegenwoordigen als markante en kwalitatief hoogwaardige 

representanten van een voortdurend proces van aanpassing op een 

veranderend gebruik architectuurhistorische waarde. In het bijzonder 

geldt dit voor een vermoedelijk in de jaren tien van de 20ste eeuw te 

dateren fase, waarbij de oude raadzaal, met behoud van delen van het 

oorspronkelijke interieur, een nieuwe opzet en afwerking kreeg. 

Tegelijkertijd werden ook de burgemeesterskamer en B&W kamer 

gemoderniseerd. Rond het midden van de jaren dertig bestonden 

ingrijpende plannen voor een verbouwing van het stadhuis, maar de 

uiteindelijk uitgevoerde ingrepen bleven beperkt tot de aanleg van 

portalen aan weerszijden van de vestibule met behoud van de symmetrie 

van de galerij en de aanleg van de huidige trouwzaal met bijzondere 

schilderingen van Ploeglid van het eerste uur Johan Dijkstra uit 1938. 

 

Latere aanpassingen hebben vooral tot een verarming van het interieur en 

inbreuk op het oorspronkelijke concept (inbouw archief, later uitgebreid 

tot  raadzaal op de vroegere binnenplaats) geleid. Ook een opwaardering 

van de verkeersruimtes in 1990 onder leiding van Karelse Van der Meer 

architecten, waarbij de oorspronkelijk beoogde natuurstenen 

vestibulevloer en plafondschilderingen van kunstenaar Rudi van de Wint 

tot stand kwamen hebben weliswaar karakter, maar doen maar in 

beperkte mate recht aan de oorspronkelijke architectuur. Met name de 

‘omkering’ in kleurstelling (benadrukking van het plafond in tegenstelling 

tot de wanden) vormt een duidelijke breuk met het architectonisch 

concept. De architectuurhistorische waarde van deze ingrepen is hierdoor 

en door de beperkte ouderdom gering. De kunsthistorische waardering 

van de door Rudi van de Wint vervaardigde plafondschilderingen valt 

buiten het kader van dit onderzoek. 

 

De voor het gebouw toegepaste constructies en materialen zijn 

kenmerkend voor de bouwperiode en hebben naast een puur 

pragmatische insteek deels ook een esthetische functie. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de als zichtwerk bedoelde balklagen boven de begane 

grond en de tweede verdieping, maar ook voor de zorgvuldig in schoon 

metselwerk uitgevoerde muurwerken en gewelven onder het bordes en 

binnen de oostvleugel van de begane grond. Bouwhistorisch interessant 

zijn onder meer de zorgvuldig uitgevoerde dakconstructies met 

geïntegreerde ondersteuningen voor de schoorstenen, maar ook de 

opbouw van het hoofdgestel en de wijze waarop t.b.v. 

interieurafwerkingen deels zelfstandige draagconstructies werden 

toegepast. De oorspronkelijk constructies (geldt ook voor de uitbreiding 

uit 1869) hebben daarmee zowel architectuurhistorische- als 

bouwhistorische waarde. 

 

1.2 SITUERINGS- EN ENSEMBLEWAARDE 

De centraal in as van de Grote Markt en Vismarkt gesitueerde locatie van 

het Stadhuis was al vanaf de 14de eeuw de plaats, waar het stedelijk 

bestuur was gehuisvest. T.b.v. de bouw van het huidige stadhuis werd in 

1784 het in kern mogelijk nog deels uit de 14de eeuw stammende Raad- en 

wijnhuis afgebroken. Hiermee werd het mogelijk de bestaande locatie in 

het hart van de stad aan te houden. Deze locatie vertegenwoordigt 

daarmee hoge situeringswaarde als historisch bestuurlijk centrum. 

Daarnaast is stedenbouwkundige waarde gelegen in de solitaire situering 
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en het feit dat het gebouw een belangrijk ankerpunt vormt binnen een 

stedenbouwkundig beeld dat na het bombardement in 1945 ingrijpende 

wijzigingen onderging. 

 

Hoewel in het programma van eisen bij de prijsvraag in 1774 nog de 

mogelijkheid voor een oriëntatie op het noorden werd opengehouden was 

het gerealiseerde gebouw volledig op de Grote Markt ten oosten van het 

Stadhuis georiënteerd. Het gebouw is daarmee op zeer prominente wijze 

aan de westzijde van de Grote Markt gesitueerd en vertegenwoordigt zeer 

hoge beeld beeldwaarde voor de aan drie zijden om het gebouw liggende 

Grote Markt en in het bijzonder voor het ruime gebied ten oosten van het 

Stadhuis. 

 

Ensemblewaarde is met de grootschalige wederopbouw en nieuwbouw 

langs de noordzijde van de Grote Markt en in het gebied ten westen van 

het Stadhuis nog vooral aanwezig met de historische bebouwing langs de 

zuidzijde van de Grote Markt. Op historisch stedenbouwkundig niveau is 

echter ook sprake van een ensemble gevormd door het Stadhuis als 

centrum van de stedelijke macht in het hart van de Grote Markt en de 

Vismarkt en de Martinikerk en Der Aa-kerk, als vertegenwoordigers van de 

kerkelijke macht, aan de beide uiteinden van deze belangrijke 

stedenbouwkundige hoofdstructuur.  

 

 

 

 

 

1.3 CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

In het huidige Stadhuis van Groningen is sinds 1806 (al voor voltooiing van 

de bouw) het stadsbestuur gehuisvest. Daarmee vormt het huidige 

gebouw de voortzetting van de vestiging van het stadsbestuur op deze 

locatie, in ieder geval vanaf de veertiende eeuw. Hierin is belangrijke 

cultuurhistorische waarde gelegen. 

 

Sinds de ingebruikname bleef het huidige gebouw in gebruik bij het 

stedelijk bestuur en werd het gebouw telkens aangepast aan een 

geleidelijk uitbreidend stadsbestuur, maar ook een sterk in omvang 

toenemende administratieve dienst. Inmiddels zijn administratieve 

functies elders ondergebracht, maar het gebouw bleef als 

bestuursgebouw haar functie tot op heden behouden en vervult daarmee 

nog altijd een belangrijke functie binnen het stedelijke bestuur. 

 

Het aan het gebouw en hierin doorgevoerde aanpassingen afleesbare 

gebruik en het behoud van de oorspronkelijke functie vertegenwoordigen 

hoge cultuurhistorische waarde. 
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1.4 WAARDENSTELLING OP ONDERDELEN 

In deze paragraaf volgt een overzicht van de waardevolle onderdelen aan 

zowel interieur als exterieur. Daarbij worden de kwalificaties volgens de 

door de Stichting Bouwhistorie Nederland opgestelde richtlijnen 

gehanteerd (zie par. 1.5) 

 

1.4.1 Exterieur 

█ Hoge waarde 

 Vrije ligging voorgevel (oost) en zijgevels (noord en zuid) en 

hiermee samenhangende, op het gebouw gerichte zichtlijnen.  

 Hoofdvorm en kapvorm, zowel van oorspronkelijke bouwdelen als 

van de uitbreiding uit 1869. 

 Ruimtelijke opzet binnenplaats en herkenbaarheid binnenplaats als 

buitenruimte. 

 Gesloten karakteristiek van de naar de omgeving gerichte 

dakvlakken. 

 Dakbedekking van leien in Maasdekking met afdekking van nok en 

hoekkepers met lood. 

 Dakbedekking van zink op fronton. 

 Hoofdvorm, detaillering en materialisering schoorstenen op de vier 

dakhoeken. 

 Sobere hoofdvorm en beperkte afmetingen dakkapellen, evenals 

de materialisering van de oorspronkelijke dakkapellen (geldt niet 

voor vernieuwde ramen). 

 Regelmatige symmetrische opzet, materialisering en detaillering 

van alle gevels en bovenliggende kroonlijsten. 

 Vorm, detaillering en materialisering van alle oorspronkelijke 

gevelkozijnen en hierin aanwezige ramen (geldt niet voor 

materialisering van enkele vernieuwde ramen) 

 Vorm, detaillering en materialisering voordeurkozijn (verdieping) 

met hierin aanwezige paneeldeuren (geldt niet voor eerdere 

omkering van draairichting). 

 Huidige (gewijzigde) windwijzerplaat  met omlijsting en 

bijbehorende windvaan op nok fronton). 

 Aan oost-, zuid- en westgevel aanwezige gedenktekens. 

 

█ Positieve waarde 

 Vrije ligging achtergevel (west). 

 Gesloten karakteristiek van de naar de binnenplaats gerichte 

dakvlakken. 

 Historiserende detaillering van de vernieuwde ramen van de 

oorspronkelijke dakkapellen. 

 Op historiserende wijze vernieuwd kozijn met schuifraam op 

verdieping westgevel (eerdere aansluiting luchtbrug). 

 Gietijzeren ventilatieroosters in noordgevel. 

 Transparant karakter huidige afdekking boven binnenplaats. 

 Hoofdvorm, detaillering en materialisering schoorsteen op de 

noordoosthoek van de binnenplaats. 

 

█  Indifferente (neutrale) waarde 

 Detaillering en materialisering vernieuwde ramen van trouwzaal 

begane grond (noordgevel). 
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 Materialisering van op historiserende wijze vernieuwde deuren 

toegang in zuidgevel. 

 In 1988, ter vervanging van hekwerken, aangebrachte deuren in 

toegangen onder het bordes. 

 In 1996 gerealiseerde toegangen in de achtergevel (west). 

 IJzeren ‘kammen’ op gietijzeren balustrade bordes. 

 Latere koperen dakdoorvoeren op binnendakvlakken. 

 

█ Storend 

 Aanwezigheid afdekking boven binnenplaats. 

 Bloembakken op bovenrand gevelbekleding begane grond.  

 Met voorzetwanden van interieur afgescheiden vensters 

(toiletgroepen noordwesthoek) 

 Op noordelijk dakvlak zuidgevel geplaatste ventilatoren van 

koelinstallatie. 

 

1.4.2 Interieur Algemeen (geldt voor alle bouwlagen) 

█ Hoge waarde 

 Oorspronkelijke houtconstructies. Dit betreft de balklagen (deels 

bedoeld als zichtwerk (met profileringen, vloerdelen, dakspanten, 

gordingen, het dakbeschot en ondersteuningsconstructies t.b.v. 

schoorstenen.  

 Houtconstructies, behorend tot de uitbreiding uit 1869. Dit betreft 

de balklagen, vloerdelen, dakspanten, gordingen en het 

dakbeschot. 

 Oorspronkelijke gewelfconstructies. Dit betreft troggewelven, 

rondbooggewelven boven verschillende ruimtes binnen de 

oostvleugel van de begane grond (onder vestibule en bordes). 

 Ruimtelijke hoofdstructuur van verkeersruimtes (gangen, 

trappenhuizen en vestibules), hiertoe ook te rekenen de plaats van 

de trappenhuizen. 

 Lange zichtlijnen door oorspronkelijke ruimtelijke hoofdstructuur. 

 Ritmiek van het interieur op basis van de ook aan het exterieur 

toegepaste traveeverdeling.  

 Alle op verkeersruimtes aansluitende oorspronkelijke binnendeuren 

met omlijstingen, alsmede het regelmatige interieurbeeld dat 

hiermee ontstaat. 

 Daglichttoetreding via zowel buitengevels (kamers) als ook via 

binnenplaats (verkeersruimtes). 

 Oorspronkelijke- en niet- oorspronkelijke binnenwanden die niet tot 

de (hoofd) verkeersstructuur behoren, maar wel van belang zijn in 

relatie tot waardevolle interieuronderdelen of afwerkingen. 

 Nog fysiek aanwezige stookplaatsen, dan wel herkenbare locatie 

van oorspronkelijke stookplaatsen. 

 Sobere, maar oorspronkelijke houten vensterbanken met 

geprofileerde randafwerking. 

 Op alle wanden, plafonds, kozijnen, ramen, deuren, omlijstingen en 

overige onderdelen aanwezige historische kleurafwerkingen 

(verfpakket). 

 In 1980 hergebruikte eiken paneellambriseringen langs trappen in 

zuidelijk (hoofd)trappenhuis. 
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█ Positieve waarde 

 Oorspronkelijke binnenwanden die niet tot de (hoofd) 

verkeersstructuur behoren en niet relevant zijn in relatie tot 

waardevolle interieuronderdelen of afwerkingen. 

 Oorspronkelijke, maar verplaatste binnendeurkozijnen en 

omlijstingen. 

 Niet-oorspronkelijke binnenwanden, die wel op positieve wijze 

bepalend zijn voor huidige interieurbeeld. 

 In 1980 op historiserende wijze, en met hergebruik van 

oorspronkelijke onderdelen vernieuwde bordestrappen in zuidelijk 

(hoofd)trappenhuis. 

 

█  Indifferente (neutrale) waarde 

 Niet-oorspronkelijke binnenwanden, die van ondergeschikt belang 

zijn voor de historische ruimtelijke hoofdstructuur. 

 Alle latere vloerafwerkingen (tapijten). Geldt niet voor 

onderliggende oorspronkelijke vloerdelen. 

 Voorzetwanden en systeemplafonds. 

 Dichtzettingen van doorgangen (tenzij deze van belang zijn voor 

behoud historische afwerkingen of interieuronderdelen. 

 Alle later toegevoegde vensterbanken en betimmeringen. 

 Liften. 

 Volledig vernieuwde bordestrappen in noordwestelijk trappenhuis. 

 Tussenverdiepingen (noordwesthoek) met hierop aanwezige 

invulling. 

 

█ Storend 

 Geen elementen 
 

1.4.3 Interieur Begane grond 

█ Hoge waarde 

 Wandschilderingen van Johan Dijkstra in trouwzaal. 

 Tot de oorspronkelijke inrichting (1938) van de trouwzaal 

behorende lage kast tegen de westwand. 

 Oorspronkelijke schouw met bijbehorende boezem met decoratief 

stucwerk in kamer 0.16. 

 Historisch stucplafond in ruimte 0.16. (binnen deze ruimte is nog 

een samenhang aanwezig tussen de schouw en het stucplafond). 

 Structuur met boogdoorgangen en boognissen in gangen (0.07). 

 Sobere natuurstenen schouwen in ruimte 0.17 en 0.24. 

 

█ Positieve waarde 

 Kozijn met glasdeuren (ca. 1935) tussen 0.02 en 0.05. 

 Later ingevoegde (XIXB) wand met kozijn in zuidwand van het 

portaal onder het bordes (0.02). 

 Karakteristiek met wanden en gewelven in schoon metselwerk van 

ruimtes onder bordes. 

 Historische kastenwand tegen oostwand van wachtruimte 

bruiloftsgasten (0.24). 

   Segmentgewelf boven ruimte 0.25. 
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█  Indifferente (neutrale) waarde 

  Later (XXB) aangebrachte puien ter afscheiding van het 

trappenhuis (0.13) en de zuidelijke entree (0.15) van de hoofdgang 

(0.07). 

 Alle dichtzettingen en hierbinnen aanwezige glasdeuren in 

oorspronkelijke binnenplaatsgevels t.b.v. huidige raadzaal. 

 

█ Storend 

 Gesloten karakter voormalige binnenplaatsgevels en het feit dat de 
oorspronkelijke opzet als gevel hier in het geheel niet meer 
herkenbaar is.  
 

1.4.4 Interieur Verdieping 

█ Hoge waarde 

 Klassieke opzet vestibule (1.02) en galerij (1.03) met hiertoe 

behorende wandgelding middels pilasters met basementen en 

kapitelen en stucplafonds met lijsten en banden. 

 Interieur oude raadzaal (1.17) met hiertoe behorende 

lambriseringen, paneeldeuren, deuromlijstingen, wandlijsten, 

wandafwerkingen, schilderingen, portaal naar publieke tribune, 

inbouw voormalige schouw (oostwand), stucplafond met 

bijbehorende lijsten en schilderingen en historische 

verlichtingsarmaturen. 

 Van elders herplaatste 18de-eeuwse houten schouw in de B&W 

kamer (1.18). 

 Stucplafond in B&W kamer (geldt niet voor akoestische afwerking 

middenveld). 

 Historisch stucplafond van voormalige burgemeesterskamer (1.05). 

(geldt niet voor gewijzigde middenveld met akoestische 

afwerking).  

 

█ Positieve waarde 

  Boven huidige plafonds van ruimte 1.04 een naastgelegen portaal 

aanwezige restanten van oorspronkelijk stucplafond voormalige 

B&W kamer (1.05). 

 In 1990 naar het oorspronkelijke interieurconcept aangebrachte 

natuurstenen vloer van de vestibule (1.02). 

 Boezem (achter voorzetwand) met geprofileerde bovenlijst en 

sober historisch stucplafond van ruimte 1.07. 

 Sober historisch stucplafond van ruimte 1.08. 

 Sobere rechte boezem met geprofileerde bovenlijst en sober 

historisch stucplafond van ruimte 1.09. 

 Boven huidige plafonds bewaard gebleven (restanten van) 

oorspronkelijke plafonds boven ruimtes 1.11, 1.12 en 1.13. 

 

█  Indifferente (neutrale) waarde 

  Vitrinekast in wandnis noordwand zuidelijke gang (tegen ruimte 

1.11). 

 Later (XXd) aangebrachte pui ter afscheiding van het 

noordwestelijke trappenhuis (1.15) van de hoofdgang (1.03). 
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█ Storend 

  Door brede doorgang naar noordwestelijke trappenhuis 
verstoorde opzet pilasters noordelijke gangwand. 

 

1.4.5 Interieur Tweede verdieping 

█ Hoge waarde 

  Oorspronkelijke schouw met bijbehorende boezem met decoratief 

stucwerk in kamer 2.08. 

 Historisch stucplafond in ruimte 2.08. (binnen deze ruimte is nog 

een samenhang aanwezig tussen de schouw en het stucplafond). 

 Sobere natuurstenen schouwen in ruimtes 2.04, 2.05 en 2.07. 

 

█ Positieve waarde 

  Historische (maar op deze locatie herplaatste) kastenwand in 

ruimte 2.21. 

 

█  Indifferente (neutrale) waarde 

  Later (XXd) aangebrachte puien ter afscheiding van de 

trappenhuizen (2.01 en 2.10) van de hoofdgang (2.02). 

 

█ Storend 

  Geen elementen 

1.4.6 Interieur Zolder 

█ Hoge waarde 

  Aanwezigheid windwijzer en nog tot de vroegste opzet behorende 

delen van het mechaniek (zeer beperkt vanwege grootschalige 

vernieuwing). 

 

█ Positieve waarde 

  Houten omkasting rond mechaniek windwijzer. 

 Eigentijds hergebruik van oorspronkelijke schoorstenen met 

behoud van oorspronkelijke materialisering en karakteristiek. 

 

█  Indifferente (neutrale) waarde 

 Volledige inbouw en ruimtelijke structuur binnen historische 

borstweringen, dakvlakken en constructies. Dit betreft de uit 

plaatmateriaal samengestelde wanden, puien en systeemplafonds. 

  Loopbruggen (vloeren en leuningen) boven dekbalken. 

 Binnen kap aanwezige installaties. 

 Houten ventilatiekanaal t.b.v. transformatorruimte begane grond. 

 Recente trappen naar dakkapellen en naar installatieruimte boven 

dekbalken. 

 Vlaggemasten met ‘hijsconstructies’. 

 

█ Storend 

  Beperkte zichtbaarheid van fraaie traditionele dakconstructie. 
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1.4.7 Terrein 

█ Hoge waarde 

 Openheid terrein rond het Stadhuis. 

 Afgebakend ‘eigen’ terrein in de vorm van een stoep met 

stoeppalen. 

 Vlakke hardstenen stoep met hardstenen palen met kettingen langs 

de zuid-, oost- en noordgevel. 

 Gietijzeren lantaarns op noordoost- en zuidoosthoek stoep. 

 

█ Positieve waarde 

 Hardstenen stoep (1996)  langs de westgevel. 

 

█  Indifferente (neutrale) waarde 

 Hellingbaan bij toegang in zuidgevel. 

 

█ Storend 

 Geen elementen 
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1.5 TOELICHTING WAARDENGRADATIES 

De volgende waardengradatie, toegesneden op het toegepast 

cultuurhistorisch onderzoek, wordt in de waardenbepaling gehanteerd (de 

bijbehorende kleuren corresponderen met de gebruikte gradaties in de 

waardenkaarten). Achter iedere waarde volgt een korte toelichting ten 

behoeve van het toegepast cultuurhistorisch onderzoek, zoals dit in het 

herontwikkelingsproces kan worden ingezet. 

 

█ Hoge monumentwaarde (blauw) 

Alle beschermenswaardige onderdelen die van wezenlijk en onlosmakelijk 

belang zijn voor het monument en zijn historische ontwikkeling en 

derhalve onverkort gerespecteerd moeten worden. Bij schade moet 

uitgegaan worden van herstel en behoud van een maximum aan 

oorspronkelijk materiaal. 

  

█ Positieve monumentwaarde (groen) 

Alle beschermenswaardige onderdelen die voor de instandhouding van de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het monument veel waarde bezitten. 

Behoud is gewenst, maar de waarde is niet dusdanig hoog, dat aanpassing 

of verandering onmogelijk is. Voorwaarde is dat het onderdeel als 

dusdanig herkenbaar blijft. 

 

█ Indifferente (neutrale) monumentwaarde (geel) 

Onderdelen, die niets of weinig aan de waarde van het gebouw toevoegen 

en ook geen wezenlijke onderdelen van de ontwikkelingsgeschiedenis zijn. 

Behoud is mogelijk, maar niet noodzakelijk. 

 

 

█ Storende onderdelen (rood) 

Betreft meestal vrij recente toevoegingen, die een sterke aantasting 

vormen van het oorspronkelijke concept, de ruimtewerking of de 

detaillering. Verwijdering wordt aanbevolen. 
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1.6 WAARDENKAARTEN 

In hierna volgende kaarten volgt een grafische weergave van de hiervoor 

beschreven cultuurhistorische waarden van het pand. 
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