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28e jaargang no. 3 september 1992 

Woerdens politie-optreden in 1681 
door C. Hamoen 

Tussen de attestaties die afgelegd werden voor notaris Willem Costerus') bevindt zich een verklaring, 
die hierna in extenso is opgenomen, van de waard en de waardin van de Stadsherberg van 
Woerden, Nicolaas van Eijck2) en Anna Mulock3). Zij legden deze verklaring af op verzoek 
van Sinjeur Zacharias Kroonenburch en zijn vrouw Maria Holsman, twee gasten die logies 
gevonden hadden in de Stadsherberg. Zij maakten deel uit van een gezelschap van drie mannen 
en drie vrouwen, die waarschijnlijk met een jacht reisden. Eén van de mannen was 's avonds 
in het jacht gaan slapen; het genoemde echtpaar sliep in de benedenkamer; een man en twee 
vrouwen sliepen op de bovenverdieping van de Stadsherberg. Die avond was de officier van 
de stad Woerden, Hubert van Gorcum4), met Sinjeur Andreas Mulock5) en Christiaan Freser6) 
in een kamer bijeen, wellicht voor een vergadering of een bespreking. Dezelfde avond kwam 
Mr. van Gorcum met drie gewapende dienaars van justitie en twee anderen terug om de aanwezige 
gasten te arresteren, Het verslag van de gang van zaken spreekt voor zichzelf. 
Hoe deze zaak, die Woerden niet onberoerd gelaten zal hebben, is afgelopen, is niet bekend. 
De boeken van de baljuw over deze periode zijn helaas niet bewaard gebleven. Blijft de vraag 
wat Mr. van Gorcum bezielde. Was het handhaving van de „goede zeden", of stak er meer 
achter? Het waren tenslotte geen zwervers of bedelaars die in hechtenis genomen werden. De 
uitspraak over de regerende burgemeester van Wijngaerden liegt er trouwens ook niet om. „Tureluur" 
is niet direct een vleiende opmerking! 
Anna Mulock was eerder gehuwd geweest met Johan Baersdorp7), die als burgemeester en 
vroedschap geen onbekende zal zijn geweest voor Van Gorcum. 
Hoewel geen bewijs te leveren is, kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat partij-politieke 
zaken op de achtergrond hebben meegespeeld. 
Op 27 april 1685 werd het echtpaar van Eijck door de bankhouder van Woerden, Hendrik 
Snoeck en zijn vrouw Barbara van Eijck, gemaand om een obligatie van f 500,— met de verlopen 
interest te betalen.8) Op 8 februari 1687 had nog steeds geen betaling plaats gevonden. Het 
echtpaar had inmiddels Woerden verlaten en woonde te Utrecht in „'t Poortje", waar ze eventueel 
onder dwang tot betaling konden worden gedwongen.9) 
Op 24 maart 1689 werd Mr. van Gorcum, door de Amsterdamse burgemeester N(icolaas) 
Witsen, voor het gerecht te Amsterdam gedaagd.10) Kennelijk was er weer iets misgegaan. De 
man die ongeveer alle functies in zich verenigde11), beleefde uiteindelijk, onder meer door onder 
curatele-stelling, een behoorlijke afgang in zijn ambtelijk leven. 

De verklaring luidt als volgt: 

„Op huyden den 14e july 1681 compareerde voor mij onderges(chrevene) Wilhem Costerus, 
Openbaer Notaris bij de resp. Hoven van Hollant ende Utrecht geadmitteert, tot Woerden residerende 
ende voor de getuygen naerbenoemt, Nicolaes van Eijck ende Anna Mulock, echteluyden ende 
burgers binnen deser stede in de Stadtsherberge woonachtich, dewelcke ter req(ueste) ende 
versoecke van Sr. Zacharias Kroonenburch ende juffr. Maria Holsman echt getroude luyden 
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onder presentatie van solemnelen eede (desnooth) attesteerden, deposeerden ende verclaerden 
waer ende waerachtich te sijn, dat op gisterenavont den 13e july 1681 de req(uiran)ten met 
een geselschap van drie vrouwspersoonen ende twee manspersoonen sijn komen logeren t'haren 
huyse, ende dat noch een van der req(uiran)ten geselschap in een jacht voor hare huysinge 
leggende is gaan slapen, ende sij req(uiran)ten met het bijsijnde geselschap verdeelt in bysondere 
kamers binnen haer deposanten huysinge. 
Dat ten selven dage in den avont t'haren huyse is gekomen Mr. Hubert van Gorcum, officier 
deser Stede, ende in geselschap in een kamer is geweest met Sr. Andreas Mulock ende Christiaen 
Freser; voorts verclaerde de tweede comp(aran)te ende déposante alleen dat ontrent de clocke 
twaelf uren in der nacht den officier bij haer is gekomen (sijnde haer man doen naer bedt 
gegaen) ende haer heeft angesecht dat hij ailes wat in haer huys was dede arresteren ende 
detineren; vragende off sij déposante wel wiste wat volck sij in hare huysinge hadde gelogeert, 
waerop bij haer wierde gerepliceert, niet anders te weten als eerlijcke luyden te logeren, dat 
den officier daerop wederom seyde; het sijn niet dan hoeren ende boeven ende gij meent dat 
se boven yder apart slapen maer nu sijn se alle elck bij de sijne gaen leggen als hoeren ende 
boeven onder den anderen. 
Ende de oude vrouwe die in't geselschap is, dat is de grootste koppelaerster ende hout het 
grootste hoerhuys op dat in Amsterdam is. Ick sali eerst dan eens gaen sien wat in de benedenkamer 
te doen is, doende daerop de deur open, daerin de req(uiran)ten sliepen ende tot voor het 
bedde van de voorn(oemde) req(uiran)ten toetredende, seyde tegens deselve dat hij haer dede 
arresteren ende detineren, stellende daerop twee dienders in de kamer, tot bewaringe van de 
req(uiran)ten, tredende daer buyten, dat daerop den eersten req(uiran)t aen haer déposante 
belaste bij den officier te gaen ende hem te vragen om wat reden hij haer dede arresteren 
ende detineren, 't welck bij haer werdende naergekomen, soo antwoorde den officier daertoe 
niet gehouden te sijn: dat daerop den officier ten tweeden mael in de kamer tredende seyde; 
ick arresteer ende detineer u omdat gij als een hoer ende boeff bij den anderen lecht, gelijck 
denselven oock de eerste maell in de kamer sijnde, sijn bijhebbende geselschap van dienders 
ende andere tot getuygen hadde genomen, deselve persoonen op diergelijcke manier bij den 
anderen te hebben gevonden: 
Dat oock den req(uiran)t de getuygenisse requireerde van haer ende haer dochter ten reguarde 
van de injurieuse calumnien van den heer officier; dat voorts den officier ten derden maele 
in de kamer van de requiranten tredende haer met force woorden commandeerde op te staen 
ende haer te kleeden in presentie van dienaers ende andere, seggende ick sal u wel op een 
ander plaetse brengen; dat den eersten req(uiran)t daerop vraechde waar, ende den officier 
antwoorde ongehouden te sijn dat te seggen: dat voorts den req(uiran)t alvoorens mede te gaen 
versocht sijn moeye te mogen spreecken 't welck den officier weygerde, dat denselven doen 
weder versocht den Burgermeester Wijngaerden deser Stede te mogen spreecken, dat die hem 
wel kende, dat den officier 't selve mede weygerde, seggende dien tuereluer niet te willen spreecken, 
commanderende den officier haer déposante wijders tegens den req(uiran)t te seggen nadat 
hij uyt de kamer was gegaen, dat sij geen voocht van haer huysinge was, ende haer door den 
officier belet ende verboden wiert den Burgermeester Wijngaerden te halen: dat sij déposante 
eyndelijck het gewelt dat in hare huysinge geschieden niet langer konnende verdragen (alsoo 
den officier oock de bovenkamers opende, stootende of slaende de een daer de manspersoonen 
op sliepen open dat de grendel daer van stucken sprongh aen twee enden) haren man opweckte, 
ende versochte de onordentlijckheyt in haer huys aengerecht werdende te weeren: 
Welcken Nicolaes van Eijck eersten comp(arant) dan oock neffens sijn huysvrouwe te samen 
verklaerden dat hij van Eijck den officier vraechde wat reden hij hadde, niet alleen sijn maer 
oock Stadshuys te violeren (ontheiligen) ende affronteren (schenden), dat den officier daerop 
antwoorde: het is in een herbergh ende weet gij wel dat gij hoeren ende boeven logeert, daerop 
weder bij hem eerste deposant wierde geantwoort; ick logeer niet dan eerlijcke luyden: 
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De Voorstraat in Woerden circa 1900. Hel witte gebouw rechts halverwege de straat was de Stadsherberg, 
waar zich het beschreven politie-optreden afspeelde. Het pand is in I960 gesloopt. 
Coll.: Stadsarchief Woerden. 

Dat op dien tijdt den officier de req(uiran)ten beyde uyt den bedde, alvoorens hebbende doen 
opstaen, tegens haer seyde; allon voort, gij moet met mij medegaen, ick sal u op een ander 
plaaetse brengen: dat hij eerste deposant daer op seyde; ick verstae niet dat gij mijn pasagiers 
die hier logeren uyt mijn huys suit voeren, wilt gij se bewaren, so bewaert se hier, want ick 
sou mijn neeringe daerdoor Verliesen: dat niet jegenstaende deselve weygeringe den officier met 
force ende geweit door 3 dienaers, alle gewapent ende noch twee andere persoonen heeft gedwongen 
mede te gaen naer de kasteele van Woerden daer men de gevangenen logeert, ende haer effectivelijck 
gevangen op den kasteele te hebben gebracht, naerlatende t'haren huyse een grendel van de 
eene deur aen twee stucken, een groote ende swaere moockhamer, daer (soo sij deposanten 
vertrouwen) de deur mede is opgeslagen, sijnde noch een merck off putte daervan op de deur, 
ende dan noch de kram uyt de post; seggende hij officier, wanneer den req(uiran)t ende deposant 
hem vraegde door wiens ordre hij dese tumulte ende violentie mitsg(ade)rs incarceratie aenrechte, 
dat alles op sijn eygen ordre te doen ende daervan niet gehouden te sijn reeckenschap te geven 
aen niemant, selfs niet aen Burgermeesteren. Alle 't welcke voors(chreven) staet sij deposanten 
verclaerden inderdaet en waerheyt soo te sijn gepasseert, presenterende 't selve fallen tijden 
en plaetsen met eede te bekrachtigen, gevende voor redenen van wetenschap bij alle 't gunt 
voors(chreven) is, bij ende present te sijn geweest, ende 't selve gehoort ende gesien te hebben, 
consenterende hiervan gemaeckt te werden acte in forma, die dese is. 
Aldus gepasseert binnen Woerden ten huyse van de deposanten ter presentie van Comelis Gerritsz 
van Gorcum ende Jan Freser, getuygen van geloove hiertoe versocht, die desen neffens den 
comp(aran)ten ende mij Notaris hebben get(eickent) ten dage voors(chreven)." 

Noten 
') Notarieel Archief Woerden (N.A.W.) Nr. 8565/13. 
2) Nicolaes van Eijck ondertrouwde 8 maart 1676 (Trouwboek Woerden, 15 pag. 97 v) als jongeman, 

wonende in de Rietvelderstraat, met Anna Mulock, weduwe van Johan Baersdorp, in zijn leven burgemeester 
van Woerden, wonende in de Groenendaal. Het huwelijk werd gesloten op 10 april 1676 te Nootdorp. 
Het echtpaar krijgt zover bekend één dochter Emmerina, gedoopt 13 augustus 1677 te Woerden (Doopboek 
Woerden, 5 pag. 41). 
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3) Anna Mulock werd op 11 september 1633 gedoopt als dochter van de secretaris van de stad Woerden, 
Willem Mulock en Françoise Kien (Doopboek Woerden, 1 pag. 87). 
Zij was een halfzuster van de latere secretaris Gerard Mulock, die tevens Heer van den Engh en 
Schagen was. 

4) Hubert van Gorcum werd op 10 mei 1648 gedoopt als zoon van notaris Gerrit (Gerard) van Gorcum 
en Jerijna de With. (Doopboek Woerden, 3 pag, 52). 
Hij huwde 23 juni 1669 in de gereformeerde kerk te Woerden met Hendrina Swaerdecroon uit Utrecht 
(Trouwboek Woerden, 15 pag. 48). 
Hij overleed 19 december 1721 te Woerden. Van dit echtpaar zijn geen kinderen als gedoopt te Woerden 
gevonden. 

5) Andreas Mulock werd op 5 april 1658 gedoopt te Woerden (Doopboek Woerden, 3 pag. 156) als 
zoon van secretaris Gerard Mulock en Elisabeth van Wijck en moest tante zeggen tegen Anna Mulock. 
Zie ook noot 3. 

6) Van Christiaen Freser zijn geen biografische gegevens voorhanden. 
7) Het eerste huwelijk van Anna Mulock met Johan Baersdorp werd gesloten op 14 juni 1654 te Woerden 

(Trouwboek Woerden, 1 pag. 9v). 
Uit dit huwelijk werden zover bekend vier kinderen gedoopt te Woerden, Joannes 2-8-1654, Wilhelmus 
15-3-1665, Eva 15-6-1667 en Johanna 28-10-1670. 
In een acte van 18 februari 1674 (N.A.W. 8516/83) wordt Anna genoemd als weduwe van Johan 
Baersdorp. 
Johan Baersdorp was burgemeester in 1669 en vroedschap 1668-1670. 

8) N.A.W. 8566/39. 
9) N.A.W. 8566/48. 
10) N.A.W. 8566/65. 
n ) Advocaat en procureur te Woerden. 

Notaris te Woerden (eed op 20-6-1670). 
Notaris te Teckop (eed op 22-9-1674) R.A. Utrecht, Index Notariëele archieven deel I en II Nr. 34. 
Schout van Indijk (genoemd op 14-5-1687 - N.A.W. 8566/50). 
Schout van Woerden 1684 tot 9-3-1696. 
Vroedschap van Woerden 1685-1690 (ontslagen). 
Substituut-baljuw van Stad en Land van Woerden 1680-1690 (zie hiervoor ook C.J.A. van Helvoort, 
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952). 

De Woerdense kunstschilder Cornells Vreedenburgh 
„Koningin Wilhelmina mocht hem wel" 

door M.A. Ringelberg 

Het Woerdense Stadsmuseum laat tot 9 november 1992 schilderijen zien van de schilder Cornelis 
Vreedenburgh. Schilderijen die nog niet eerder aan het publiek zijn getoond en die afkomstig 
zijn uit het bezit van Kees Vreedenburgh junior. 
Cornelis Vreedenburgh werd op 25 augustus 1880 in Woerden geboren en overleed op 27 
juni 1946 in Laren, Noord-Holland. Cees, zoals hij werd genoemd, stamde uit een bijzondere 
Woerdense familie, door sommigen wel als aristocratisch is aangeduid. 
Hij en zijn vier broers en drie zusters kregen uit het ouderlijk huis allemaal de liefde voor 
het schone mee, zowel waar het ging om dat schone zelf te scheppen als wat betreft het verzamelen 
van mooie dingen. Vader Gerrit Vreedenburgh had een bloeiend schildersbedrijf aan de Leidsestraatweg 
in Woerden, en behalve dat hij huizen in de verf zette, bracht hij ook wandschilderingen aan 
in cafe's en particuliere huizen, en versierde hij rijtuigen en kaasbrikken met voorstellingen. 
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In het Woerdense stadhuis is nu nog een gedeelte van de wandschildering te zien, voorstellende 
de in 1873 afgebroken Leidse Poort, die oorspronkelijk de muur van de gelagkamer van herberg 
De Oliebol aan de Linschoterweg sierde. Het pand staat er nog steeds. Ook zijn van hem 
portretten, landschappen en stillevens bekend, waarvan er sommige via de toenmaals hoog 
aangeschreven kunsthandel van Caramelli en Tessaro in Utrecht (Oudkerkhof) zijn verkocht. 

De familie Vreedenburgh achter de woning aan de Leidsestraatweg te Woerden, circa 1908. Staande v.l.n.r. 
vader Gerrit Vreedenburgh, moeder Cornelia Vreedenburgh-van Wijngaarden, Arie Jan, Gerrit, Herman 
en Neeltje Vreedenburgh. Zittend v.ln.r. een onbekende verloofde van één van de dochters, Gijsbertus, 
Wilhelmina, Martina en Cornells (met hond). 
Coll.: K.F.E. Vreedenburgh, Brasschaat. 

De familie Vreedenburgh woonde in het huis achter de zaak aan de Leidsestraatweg en daar 
is ook de familiefoto genomen die dateert van omstreeks 1908. De foto toont het gezin Vreedenburgh, 
vader en moeder, vijf zoons, drie dochters en de verloofde van de jongste dochter Wilhelmina 
(Mientje), allemaal keurig in de kleren gestoken. De zondag was een feestdag in het gezin 
Vreedenburgh, dan kwam de hele „troupe" aan de Leidsestraatweg bij elkaar om samen gitaar 
te spelen en te zingen, en in de zomermaanden om er met zijn allen op uit te trekken om 
buiten te tekenen en te schilderen. 
Vooral de jongste vier kinderen hebben zich deze lessen aangetrokken en er een artistieke inslag 
aan overgehouden. Zo is Wilhelmina handwerklerares geworden en is behalve Cornelis, ook 
de jongste zoon, Herman, kunstschilder geworden. Van deze laatste zijn met name stillevens 
bekend. Herman was het ook die samen met zijn broer Arie-Jan de tekenacademie in Brussel 
bezocht. Arie-Jan had echter meer belangstelling voor de luchtvaart. Hij ondernam in 1913 
een poging zelf een vliegtuig te ontwikkelen. Zijn broer Herman fungeerde daarbij als testpiloot. 
Het toestel, dat bedoeld was voor een vlucht over Het Kanaal, ging kort na een geslaagde 
luchtdoop bij een brand verloren. Arie-Jan Vreedenburgh vertrok naar Engeland, trouwde daar 
en werd parachutevouwer. 
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Arie Jan en Hermanus Vreedenburgh met hun testvliegtuig. 
Coli: K.F.E. Vreedenburgh, Brasschaat. 

De oudste zoon Gerrit bleef z'n hele leven werkzaam in de zaak van zijn vader; zijn broer 
Gijsbertus woonde en werkte in België. De oudste dochters Cornelia en Neeltje weerden zich 
in het eerzame beroep van huishoudster. Ze bleven ongetrouwd en woonden tot aan hun dood 
in het huis aan de deftige Nieuwendijk, waar Gerrit zich als eerste had gevestigd. Ze hielden 
zich tot op hoge leeftijd bezig (ze zijn allemaal tot in de negentig geworden) met onder andere 
de studie van Latijn en Grieks. Ook de jongste dochter Wilhelmina is nooit getrouwd. 
Cornelis, die de hoofdpersoon is van dit artikel, heeft nooit de academie bezocht. Hij kreeg 
de eerste lessen van zijn vader, bij wie hij gedurende lange tijd in dienst was als huisschilder. 
In die tijd tekende en schilderde hij ieder vrij moment, zelfs onder etenstijd. Vandaar misschien 
dat hij als schilder zo'n bijzondere vlotheid bereikte. Een vlotheid die niet altijd in zijn voordeel 
werkte en die zijn schilderijen soms een zekere oppervlakkigheid gaf. Later kreeg hij lessen 
van G.J. Roermeester (1844-1936), die hem de werkwijze en de visie van de Haagse School 
onderwees. 
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Ook kwam hij in contact met W.B. Tholen (1860-1931), wiens raadgevingen hem eveneens 
van veel nut zijn geweest. In de tijd dat Cees in Nieuwkoop en in Noorden woonde, maakten 
ze samen boottochten over de Nieuwkoopse plassen en langs de havenstadjes van de Zuiderzee. 
Ze bleven nog lang daarna contact houden. Er is een brief bekend van Tholen aan Vreedenburgh 
uit 1917, die als volgt was geadresseerd: Den Heer C. Vreedenburgh, Kunstschilder, Woerden. 
Vreedenburgh raakte ook bevriend met O.WA. (Albert) Roelofs (1877-1920), van wie hij eveneens 
raadgevingen kreeg. Het is bekend dat deze Roelofs lange tijd onderricht heeft gegeven aan 
koningin Wilhelmina en wellicht dateert het contact dat tussen het koninklijk huis en Cornelis 
Vreedenburgh bestond uit deze tijd. In 1904 kreeg Vreedenburgh in ieder geval op grond van 
zijn werk voor het eerst de Koninklijke Subsidie toegekend van f600,—. Deze subsidie was 
bedoeld om jonge kunstenaars te stimuleren. Dit zou zich de komende twee jaren herhalen. 
In 1905 werd zijn eerste inzending naar de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae 
bekroond met de Willink van Collenprijs en werd zijn schilderij voor de jaarlijkse verloting 
van dit genootschap aangekocht (brief d.d. 11 mei 1905 van G.H. Wijsmuller). Ook werd hij 
lid van de Haagse kunstenaarsvereniging Pulchri Studio, waar hij met zijn eerste inzending werd 
gelukgewenst door niemand minder dan Willem Maris (1844-1910). 
Getuige de correspondentie die plaats vond tussen 30 november 1907 en 4 januari 1908 tussen 
de Grootmeester van H.M. de Koningin-Moeder en Cornelis Vreedenburgh, kocht koningin Emma 
een schilderij van hem aan. Jonkheer De Ranitz schrijft op 6 december 1907: „Weledele Heer, 
heden zend ik naar Uw adres Uwe schilderijen en studies terug. Voor Hare Majesteit de Koningin-
Moeder is er van aangekocht nr.-4, „Landschap met Koeien", voor den door U opgegeven 
prijs van f250,—. Jammer dat Uw studie „De Oude Schuur" niet wat meer af is en met een 
eenvoudige stoffage, de kleur is mooi, van nabij geeft de studie echter, zelfs als studie, te weinig. 
Overigens zag ik Uw werk met groot genoegen. „October morgen" is ook een mooie studie." 
Cornelis Vreedenburgh trouwde met de schilderes Jacoba Maria Petronella Schotel (geboren 
10 december 1884 Sitobondo, overleden 3 februari 1953 Laren), telg uit de bekende Haagse 
schildersfamilie Schotel, wier grootvader vooral bekend stond om zijn zeegezichten. In tegenstelling 
tot haar man volgde Marie Schotel wel een professionele opleiding aan de Haagse Academie 
van Beeldende Kunsten en zij zou ook gedurende haar huwelijk blijven schilderen. Zij deed 
dat niet onverdienstelijk en naar aanleiding van een tentoonstelling in Den Haag schrijft P. 
Petermeijer op 30 mei 1915 aan Cornelis Vreedenburgh: „Weledele Heer, Op Uw schilderij 
„Septembermorgen" kwam een bod van f 100,—. Zonder lijst. Het is min maar daar ik die 
mijnheer antwoord moet geven zou ik gaarne vernemen waarvoor U het wilt laten. Ik wist 
niet dat Mevrouw ook schilderde, en wat een mooi achterbuurtje in Hattem. Zeer verdienstelijk, 
wat een licht. Met het nummeren zochten wij naar een schilderij van Mevrouw Vreedenburgh 
en wij hadden er één over van M. Schotel. Toen ik aan de achterkant keek, zag ik de oplossing. 
Maar, wat een goed schilderijtje. Het gaat anders stil, geen menschen gaan kopen. De vorige 
ging zo prachtig, toen zijn er 232 verkocht, voor f19.000,— en nu niets bijna." 
Dat het talent van Marie Schotel wel degelijk is onderkend bewijst de samenstelling van de 
collectie van het Streekmuseum-Voermanhuis in Hattem, in welke plaats de Vreedenburghs de 
eerste jaren van hun huwelijk woonden. Het museum bezit zelfs meer schilderijen van Marie 
Schotel dan van Cornelis Vreedenburgh. In 1920 kreeg ook zij op de Arti-tentoonstelling de 
Willink van Collenprijs toegekend voor „Een straat te Hattem". 
In 1918 verhuisde het echtpaar met Kees Floris Eppo, die in 1916 was geboren, naar Laren 
in Noord-Holland. Dat had toen al een naam opgebouwd als schildersdorp en ook Cornelis 
Vreedenburgh was al gauw een geregelde gast in café „Het Kroegje" van Hotel Hamdorff, waar 
de schilders elkaar plachten te ontmoeten. Hij legde dat vast in het meesterlijk geschilderde 
„Kroegje van Hamdorff', waarin hij een aantal collega's knap en raak karakteriseert in de 
rokerige ruimte. Het schilderij dateert uit 1921 en is in het bezit van het Singermuseum in 
Laren. 

67 



In de regel verkocht Cornells Vreedenburgh zijn schilderijen goed en het gezin kon er dan 
ook ruimschoots van leven. Het is bekend dat hij ook wel eens wat al te vlotte schilderijen 
maakte, zoals wanneer de Amerikaanse kunstkopers weer eens in Hotel Hamdorff waren neergestreken. 
Een dergelijk bericht ging als een lopend vuurtje door Laren en Cornelis produceerde dan het 
ene na het andere molentje. Niet zijn beste werk, dus! 
Overigens kon hij ook goede molens schilderen, daarvan getuigt met het vier taferelen (door 
vier kunstenaars) beschilderde kamerscherm, dat door koningin Wilhelmina werd besteld als 
huwelijkscadeau voor het huwelijk van de Hertog van Kent met prinses Marina van Griekenland 
in 1934. 
In de herinnering van zoon Kees, gaf zijn vader ook wel eens les aan koningin Wilhelmina. 
Ze had verzocht om achter het Larense huis aan de Vredelaan mei hem te mogen schilderen. 
Zij was vooral geinteresseerd in het boekweitland en het gezicht op Eemnes. Er is een brief 
bekend van Cornelis Vreedenburgh aan zijn zuster Mientje waarin hij hierover anecdotisch vertelt. 
Helaas is deze brief verloren gegaan. Een brief die wel bewaard is gebleven dateert van 23 
juli 1918 en gaat over het incognito bezoek van de koningin aan Laren, dat overigens pas 
op 30 juli 1920 zou plaatsvinden. „De koningin heeft er zich gaarne mee kunnen vereenigen 
dat U haar bij een eventueel bezoek te Laren zoudt begeleiden. Costume is Uw werkpak met 
stroohoed, ik bedoel dus Uw costume wat U altijd draagt, zoodat ook dit bijdrage om het 
incognito zoo volkomen mogelijk te doen zijn." En verder: „U wordt uitdrukkelijk verzocht 
vooral aan niemand iets te laten merken en geen enkele maatregel te nemen. Als het bekend 
wordt zou alle genoegen voor H.M. bedorven zijn." 
De Gooi- en Eemlander berichtte daarover: „H.M., die door niemand der eenvoudige bewoners 
werd herkend, onderhield zich alleraardigst met de menschen en vond het recht prettig, zoo 
ongedwongen met hen te kunnen spreken." Ze bracht ook een bezoek aan het atelier van Cees 
Vreedenburgh en diens zoon herinnert zich dat hij bij die gelegenheid in bed werd gestopt, 
omdat hij als vierjarige toen de onhebbelijke gewoonte had om tegen iedereen „poep" te roepen. 
Vreedenburgh heeft in zijn leven veel getrokken en gereisd, niet alleen in het binnenland, maar 
ook in het buitenland. Zuid-Frankrijk (Saint-Tropez) heeft hij meer dan eens bezocht (onder 
andere samen met de schilder Paul Arntzenius), maar ook maakte hij reizen door Zwitserland 
en Italië. In een geillustreerde brief van 36 kantjes uit 1924 geeft hij een uitgebreide beschrijving 
van één van zijn reizen aan zijn zoon Keesje, „omdat je schreef dat je goed leest, wat ik prettig 
vind." Keesje en zijn zusje Elsje, dat in 1921 was geboren, logeerden toen bij hun oma in 
Woerden. „Zal je Elsje vertellen wat ze begrijpen kan?" 
Er zijn onder andere illustraties bij van de spoorbrug in Rotterdam, die toen net was gebouwd, 
van een spoortunnel en een waterval in Zwitserland, van de omnibus in Portofino, van de 
kust bij Genua en van de Middellandse zee. Ook maakte hij in opdracht een reis naar Palestina, 
waarover zijn verslag met tekeningen en aquarellen verscheen in het Panorama Kerstboek van 
1936. Over het werken daar schreef hij niet zonder humor: „Niet zoodra had ik me een schaduwrijk 
plekje uitgezocht om te werken, mijn ezel uitgezet en mijn spullen uitgepakt, of ik werd omringd 
door een dikke haag menschen, groot en klein, die me het uitzicht op hetgeen ik op doek 
wilde vastleggen volkomen benomen." En verder: „Onder het teekenen beleefde ik nog enkele 
even moeilijke als komische oogenblikken. Want zoodra ik begon een figuurtje op mijn teekening 
te zetten, waren de omstanders een en al attentie. Vragend keken ze dan elkaar aan. En zoodra 
ze dachten, die of die is het, werd den betrokkene toegeroepen: „Hé, je staat er op!" en dan 
kwam de bedoelde woedend op me af, want uitgeteekend willen ze geen van allen worden. 
Ik gaf mijn figuren dan maar een ander tintje, en dat was dan voldoende om den betrokkene 
triomfantelijk te doen uitroepen: „Zie je wel, dat ben ik niet!" 
In 1937 werd hij geëerd met een grote solotentoonstelling in Kunstzaal Hamdorff, waarbij al 
zijn schilderijen werden verkocht. Ook twee aan koningin Wilhelmina, die begin april onverwachts 
een bezoek bracht aan de tentoonstelling. Van te voren was gebeld met Hotel Hamdorff om 
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Cornells Vreedenburgh In zijn gebruikelijke „costume" aan het werk In het boekweitland achter zljn huts 
te Laren (NH), circa 1935. 
Coli K.F.E. Vreedenburgh, Brasschaat. 

Vreedenburgh er van op de hoogte te stellen dat een „oude bekende" haar opwachting zou 
maken. Zij kocht de doeken „Koeien in de wei" en „Prins Hendrikkade". Dit laatste werd 
in de oorlog door de bezetter meegenomen en is nooit meer achterhaald. 
Behalve zijn vele reisindrukken schilderde Cornelis Vreedenburgh graag waterlandschappen en 
havengezichten. Ook was hij in zijn Larense tijd vaak in Amsterdam te vinden. Deze stad 
met zijn vele water was een onuitputtelijke bron van inspiratie voor hem. Tevens werd hij 
geboeid door het water in de omgeving van het Gooi. Hij ging vaak met zijn gezin zeilen 
op de Loosdrechtse plassen en nam dan natuurlijk zijn schetsboek mee. Een bloemlezing uit 
de recensies geeft het volgende beeld van zijn werk: 
Naar aanleiding van een tentoonstelling bij kunsthandel Buffa in Amsterdam (1934) stond in 
de Telegraaf: „Strand in Het Zoute", een geestige, van kleur levendige impressie, is een goed 
voorbeeld van de snelle, maar zekere vastlegging van wat gezien werd. Ook „De Vissershaven" 
is zuiver neergeschreven, het is een licht en luchtig schilderij, opwekkend van vrolijke zonnetinteling. 
Vreedenburgh is een man van het water en van de schepen. Het watervlak is belangrijk, mooi 
genuanceerd van kleur en transparant. Hij heeft een eigen, fijne, ijle, lichtgrijze toon, waaraan 
hij dikwijls is te herkennen. Let op de fijne gradaties waarmee het vochtige licht en zijn reflexen 
zijn geschilderd. Een prachtig moment van een opkomende bui heeft Vreedenburgh in „Onweer" 
aan de rand van het IJsselmeer te Huizen vastgehouden, met de duistere weerspiegeling in 
het ondiepe water. Van zijn vele reisnotities is er een parelmoerachtig, gerijpt gezicht op de 
haven van St. Tropez, en bijvoorbeeld de huizengroepen van Genua als een lichtgrijs en lilakleurig 
complex, dat zacht uitvloeit in het parelende blauw van de zee. Daar ook de intimiteit van 
de haven met tal van schuitjes in blauw, lichtpaars en geel binnen de omlijsting van hoge bergen. 
En naar aanleiding van zijn laatste grote tentoonstelling in Kunstzaal Hamdorff in het Handelsblad 
van 28 maart 1937: 
Maar dat er een andere Vreedenburgh is, dat leert deze tentoonstelling. Daar heeft de schilder 
de doeken bij elkaar gehangen welke hij nu eens niet voor de kunsthandel, maar louter op 
inspiratie van het ogenblik geschilderd heeft. Stuk voor stuk zijn het werken die buiten het 
welbekende genre vallen, op zijn gewone markt onverkoopbare dingen. Maar wat een heel andere 
kijk geven zij op het talent van de schilder. Er gaat een serene rust uit van deze tentoonstelling, 
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waar elke hevigheid afwezig is. Hij weet in een brok oud stadsschoon het schilderachtige en 
wisselende kleurenspel weer te geven. De tinteling van groen bijvoorbeeld in zijn „Keizersgracht", 
de levendige drukte van de „Prins Hendrikkade". En dichter bij huis het mozaïek van bruin 
en wit van de „Koeien in de wei" en de wemeling van kleurige figuurtjes op zijn „Kermis 
in Laren", zij zijn juist van observatie en weergave. 
Toen Cornelis Vreedenburgh in het eerste oorlogsjaar in Laren zijn zestigste verjaardag vierde, 
was hij lichamelijk niet zo sterk. Hij werd toen al jarenlang geplaagd door een geheimzinnige 
koorts, waarvan niemand de oorzaak kon vaststellen. Een afmattende koorts, wel niet zo hoog, 
maar teveel om zich gezond te voelen en nu begon de Ziekte van Parkinson zich te openbaren, 
die het hem geleidelijk aan bemoeilijkte om deel te nemen aan het openbare leven, maar erger 
nog, die het hem belemmerde om zijn penseel te hanteren. Hij was dankbaar voor de brief 
die Leo Gestel, Woerdenaar en vriend uit zijn jonge jaren, hem voor zijn zestigste verjaardag 
schreef, maar hij kon hem toen al niet meer eigenhandig antwoorden. Alleen op de typemachine 
was hij in staat een kort briefje te tikken. Hij heeft de bevrijding nog meegemaakt en is op 
27 juni 1946, enige tijd voor zijn zesenzestigste verjaardag overleden. 
Cornelis Vreedenburgh is een kunstenaar die een omvangrijk en innemend oevre heeft achtergelaten, 
waarmee hij in de kunstgeschiedenis een eigen plaats inneemt. Zijn werk geeft blijk van een 
rustige en vriendelijke kijk op de wereld, die hij harmonieus en stemmig kon vertalen op zijn 
eigen, schilderachtige wijze. Werk dat in zijn dagen modern werd genoemd omdat het op een 
gevoelige en romantische manier de werkelijkheid toont. Zijn werkelijkheid. 
Hij is een kunstenaar die terecht onze aandacht verdient. 

Literatuur: 
Het Panorama Kerstboek; 
Kunst & Antiekrevue van okt./nov. 1984: „Wij hebben allemaal met verf gespeeld", door CA. 
Schilp; 
„Laren en zijn schilders", door Jan. P. Koenraads. 

Met speciale dank aan K.F.E. Vreedenburgh, voor de gebruikmaking van zijn persoonlijk archief. 

Fragment genealogie Vreedenburgh 

I. Gijsbert Vreedenburgh, verver en glazenier te Nieuwerbrug 
geb. 16.12.1780 Bodegraven ovl. 13.05.1858 Bodegraven 
trouwt Bodegraven 
Antje van der Burg (ook Van den Berg) 
geb. 14.03.1779 Bodegraven ovl. 17.11.1830 Bodegraven 

Uit dit huwelijk: 
1. Herman Vreedenburgh 

geb. 10.06.1805 Bekenes (Barwoutswaarder) ovl. 16.11.1827 Bodegraven 
2. Cornelis Vreedenburgh 

geb. 10.07.1807 Bekenes (Barwoutswaarder) 
vertrokken ca. 1830 naar 's-Gravenzande 

3. Maria Vreedenburgh 
geb. 12.10.1810 Bodegraven 
trouwt Bodegraven 18.03.1842 
Korstianus Siteur, smid, geb. 15.11.1813 Zegveld 
dit gezin is via Barwoutswaarder vertrokken naar Oudewater 
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4. Gerritje Vreedenburgh 
geb. 28.07.1813 Bodegraven ovl. 13.04.1861 Bodegraven 
trouwt Bodegraven 30.06.1833 
Pieter van Eeuwen, koopman, geb. 03.08.1804 Reeuwijk, ovl. 22.01.1870 Bodegraven 

5. Gijsbert Vreedenburgh, volgt II 
6. Snel Vreedenburgh, geb. 10.08.1818 Bodegraven, ovl. 16.8.1818 Bodegraven 

II. Gijsbert Vreedenburgh, verver te Nieuwerbrug 
geb. 07.05.1817 Bodegraven ovl. 31.01.1895 Woerden 

trouwt 1. Bodegraven 15.12.1842 
Cornelia Ipenburg 
geb. 16.01.1825 Bodegraven ovl. 08.10.1850 Bodegraven 

2. Bodegraven 29.03.1851 
Elisabeth Vermeij 
geb. 21.07.1814 Aarlanderveen ovl. 09.09.1866 Bodegraven 

3. Langbroek ...06.1868 (echtscheiding 1871) 
Johanna Timmer, weduwe Van Donselaar 
geb. 25.06.1828 Rijswijk (NB), later naar Harmeien vertrokken 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Gijsbert Vreedenburgh, volgt lila 
2. Cornelia Vreedenburgh 

geb. 31.01.1847 Bodegraven ovl. 27.11.1926 Bodegraven 
trouwt Bodegraven 18.07.1884 
Arie Koenekoop, schilder, geb. 20.01.1855 Aarlanderveen, ovl. 23.07.1932 Bodegraven 

3. Gerrit Vreedenburgh, volgt IHb 
Uit het tweede huwelijk: 
4. Gerrigje Vreedenburgh, geb. 11.02.1852 Bodegraven ovl. 11.07.1852 Bodegraven 

lila. Gijsbert Vreedenburgh, schilder te Nieuwerbrug en Bodegraven 
geb. 08.07.1844 Bodegraven ovl. 17.03.1915 Bodegraven 
trouwt Bodegraven 27.03.1874 
Helena van Ingen 
geb. 10.11.1846 Bodegraven ovl. 17.07.1908 Bodegraven 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Vreedenburgh, geb. 21.07.1875 Bodegraven ovl. 23.10.1875 Bodegraven 
2. Cornelis Vreedenburgh, geb. 17.10.1876 Bodegraven, in 1899 naar Den Haag verhuisd 
3. Cornelia Vreedenburgh, geb. 13.01.1879 Bodegraven 

trouwt Bodegraven 15.12.1896 
Maarten van Leeuwen, geb. 13.04.1871 Benthuizen 

4. Gijsbert Vreedenburgh, geb. 16.03.1880 Bodegraven, ovl. 16.08.1880 Bodegraven 
5. Gijsbertha Vreedenburgh, geb. 02.09.1887 Hilversum ovl. 14.12.1985 Den Haag 

trouwt Bodegraven 31.07.1908 (echtscheiding 1920) 
Hermanus van der Tooren, geb. 02.04.1886 Boskoop 
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Illb. Gerrit Vreedenburgh, schilder te Woerden 
geb. 28.03.1849 Bodegraven ovl. 27.01.1922 Woerden 

trouwt Woerden 25.05.1871 
Cronelia van Wijngaarden 
geb. 15.02.1849 Woerden ovl. 24.05.1937 Woerden 

Uit dit huwelijk: 
1. Gijsbertus Vreedenburgh, geb. 08.03.1872 Woerden ovl. 14.09.1872 Woerden 
2. Gerrit Vreedenburgh, schilder te Woerden 

geb. 28.10.1873 Woerden ovl. 02.12.1965 Woerden 
trouwt 21.11.1911 Den Haag 
Dirkje Elberdina Anna Elisabeth de Lange 
geb. 07.03.1869 Rotterdam ovl. 13.06.1937 Woerden 

3. Gijsbertus Vreedenburgh, schilder te St. Joost ten Node (België) 
geb. 06.03.1876 Woerden ovl. 17.05.1960 Den Haag 
trouwt 27.10.1923 St. Joost ten Node 
Antoinette Liefferinckx 
geb. 17.12.1883 Schaarbeeke (België) ovl. 07.03.1954 St. Joost ten Node 

4. Neeltje Vreedenburgh, geb. 08.02.1878 Woerden ovl. 16.11.1965 Woerden 
5. Cornelis Vreedenburgh, volgt IV 
6. Arie Jan, geb. 20.11.1882 Woerden, vertrokken naar Brussel, later naar Engeland 
7. Cornelia Vreedenburgh, geb. 16.10.1884 Woerden, ovl. 08.07.1968 Woerden 
8. Hermanus, geb. 20.04.1887 Woerden, vertrokken naar Haarlem 
9. Wilhelmina Vreedenburgh, geb. 23.03.1890 Woerden, vertrokken in 1965 naar Leid-

schendam 
lO.Martina Vreedenburgh, geb. 07.11.1892 Woerden, ovl. 21.10.1894 Woerden 

IV. Cornelis Vreedenburgh, kunstschilder 
geb. 25.08.1880 Woerden ovl. 27.06.1946 Laren (NH) 

trouwt 15.07.1912 Leiden 
Jacoba Maria Petronella Schotel 
geb. 10.12.1884 Sitobondo ovl. 03.02.1953 Laren (NH) 

Uit dit huwelijk: 
1. Kees Floris Eppo Vreedenburgh, geb. 12.01.1916 Hattem 
2. Elisabeth Maria Vreedenburgh, geb. 09.04.1921 Laren (NH). 

W.R.C. Alkemade 
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Oudewaterse gevelstenen in Amsterdam 
door P.G. Knol 

In de Sint Luciënsteeg in Amsterdam zijn drie gevelstenen ingemetseld die volgens de literatuur 
daarover afkomstig zouden zijn van de in 1857 afgebroken Waardpoort van Oudewater. Onder 
de steen met het wapen van Oudewater is het jaartal 1607 ingebeiteld en de vraag van de 
voorzitter van de Vereniging "Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen" was dan ook of "1607" 
het bouwjaar van de Waardpoort zou kunnen zijn. Men was er niet van overtuigd en men 
meende, afgaande op het typische "rolwerk"-ornament om de wapenschilden, een laat-16e-eeuws 
versieringsmotief, dat de datering 1580-1590 zou moeten zijn. 
De heer A.H. Janssen, archiefambtenaar ter secretarie, heeft nagezocht wat er in Oudewater 
over de Waardpoort te vinden is en heeft zijn bevindingen op papier gesteld, waarvan ik een 
samenvatting heb gemaakt. 
Het archief van Oudewater geeft geen uitsluitsel over het bouwjaar van de Waardpoort. De 
oudste vermelding die gevonden werd stamt uit het jaar 1583. 
Eerdere vermeldingen kunnen er trouwens nauwelijks gevonden worden, want bij de inname 
van de stad in 1575 ging door de brand die nagenoeg de hele bebouwing verwoestte, ook 
het stadhuis met archief verloren. 
In de oudste stadsrekening van 1576 wordt niets vermeld over de Waardpoort en de daaropvolgende 
rekeningen werpen ook geen licht op het bestaan van die poort. 
In de "Schets der staatkundige- en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken toestand 
der Stad Oudewater" van Van Aelst is te vinden dat Oudewater rond 1348 "genoegzaam met 
steenen wallen bezet; zulks een beleg kunnen uithouden". In dat boek staat ook nog: 
"Het is buiten twijfel, dat de later (meest in 1672 en 1673) opgeworpen wallen de afgebroken 
muren, toren, enz. langs de noord- en oostzijde geheel (met uitzondering der bovengemelde 
opene zijden der bastions), langs de zuidzijde grootendeels hebben bedekt. Wat de westzijde 
betreft, nl. van den hoek, gevormd door het einde van den muur van de waardpoort naar den 
IJssel strekkende en den oostelijken oever van die rivier, tot aan de broekerpoort, deze is natuurlijk 
na de vergrooting der stad in 1585 (door het binnen de vestingwerken trekken van het over 
den Usel gelegen Veer) geheel veranderd. De tot het archief der gemeente behoorende ordonnantie 
van 1542, betreffende de verdeeling der weerbare burgerij op de muren, de platte grond der 
stad van omstreeks 1550, de hier en daar in authentieke stukken gevonden bijzonderheden en 
de met eigen ogen aanschouwde zaken stellen de schrijver dezes in staat een zo juist mogelijke 
omschrijving van de verdedigingswerken der stad, zoo als zij voor de gebeurtenissen van 1575 
waren, hier te doen volgen". 
Er volgt dan een opsomming van een bestek uit 1419 waarin o.m. staat: "Ite dat sy binnen 
de weirport op die voir bacye een waechuys maken geliken als op de linschoterpoirt staet en 
dair die wakers leggen die nu op die poirt leggen". 
Wat verder staat, schrijvende over een muur, "en wendt zich daarna in rechte lijn westelijk 
en sluit zich aan de Waardpoort aan, welke destijds eenige schreden verder naar buiten stond, 
dan de later (1607) gebouwde Nieuw- of Waardpoort". 
In "Oudewater en omtrek, geologisch en mythologisch en geschiedkundig geschetst door WC. 
van Zijll jr", is een beschrijving van: "De voormalige Waard of Utrechtse poort" opgenomen. 
"Deze is de laatste der vier hoofdpoorten, die ons nog ter beschrijving rest. Zij stond aan het 
zuidoostelijke gedeelte der stad, voerende naar de buurt Snelrewaard en naar de stad Utrecht 
en hierdoor is ons hare naamreden dus niet twijfelachtig. Dit gebouw had eene lengte van 
11 '/2 bij een breedte van 6 V2 Ned. el terwijl haar verwulfsel met drie kruisbogen gemetseld 
was. Ook deze poort kon op fraaiheid aanspraak maken. Aan de binnenzijde zag men in den 
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gevel in het midden, het wapen van Oudewater aan de regterzijde dat van Delft en ter linker, 
dat der stede Alkmaar net in bentheimersteen uitgehouwen met het jaartal 1607, terwijl aan 
de buitenzijde der poort, de hollandsche leeuw was aangebracht, met het onderschrift Hollandia 
en insgelijks met voornoemd jaarcijfer, dat het tijdstip der stichting dezer poort aanduidde." 
"Nog ten tijde van den heer Van Kinschot (Ao 1747) was deze poort ter linkerzijde van uit 
de stad, voorzien met een spits torentje, deze spits is er van echter reeds ten jare 1784 weggebroken. 
In het jaar 1607, dat van den bouw der poort, werd ook de nu sedert lang gedempte brug 
met 5 boogen, die er eertijds voor lag gebouwd. Niet onvermeld mogen wij laten, dat deze 
poort min of meer langen tijd, tot gevangenis voor militairen is gebruikt geweest. 
Maar in Augustus 1857, werd ook deze poort in publieke veiling gebragt en verkocht voor 
f 760,00 en eenigen tijd daarna werd slooping bewerkstelligd." 
"De wapens der voornoemde steden, die zich aan de poort vertoonden, werden door den kooper 
in dezelfde orde, als waarin zij gemetseld geweest waren, aangebragt in een blokje woonhuizen, 
gelegen in de straat genaamd het klooster. In later tijden, zou het groote verwondering kunnen 
baren, deze daarin aan te treffen." 

Diezelfde verwondering treft de bezoeker van de steeg in Amsterdam, die daar de wapens 
van de steden Alkmaar, Delft en Oudewater, aantreft. 

In het boekje van A.W. den Boer, gemeente-secretaris van 1920-1960 in Oudewater en Johan 
Schouten, amateur-geschiedschrijver, wordt gemeld dat de wapens van de steden Alkmaar, Delft 
en Oudewater mogelijk weer spoedig in Oudewater zullen terugkeren. Deze hoop is vooralsnog 
ook na dertig jaar nog ijdel gebleken. 

In de "Beschrijving der Stad Oudewater", van Van Kinschot staat het volgende: 'De Nieuwe 
of Uitrechtsche Poort legt aan de Zuid-Oostzyde van de Stad en is gemetseld met drie kruisboogen, 
waaronder men naar buiten gaat en op den weg komt, welke naar Montfoort en Uitrecht leidt. 

Het wapen van Oudewater in de Amsterdamse St. Luciënsteeg. 
Coll.: Gemeentearchief Oudewater. 
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Het wapen van Delft in de Amsterdamse St. Luciënsteeg. 
Coll.: Gemeentearchief Oudewater. 

Het wapen van Alkmaar in de Amsterdamse St. Luciënsteeg. 
Coll.: Gemeentearchief Oudewater. 
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De ;'« 1857 afgebroken Wardpoort te Oudewater. 
Coll.: Gemeentearchief Oudewater. 

Zy is zeer konstig gewerkt, boven op met een Italiaansch dak en aan de eene zyde met eenen 
Steenen wenteltrap voorzien, om op de Poort te können komen. Deeze schynt de oudste der 
vier hoofdpoorten te zyn zoo om haar gedaente, als om dat zy ter zyde voorzien is met een 
spits Torentje: aan den binnenkant ziet men in't midden het Wapen der Stad, aan de Rechterezyde 
van dat het Wapen der Stad Delft, en aan de linkerezyde dat der Stad Alkmaar in hardsteen 
uitgehouwen, doch aan den buitenkant het Hollandsche met het jaartal 1607. Wat de Rede 
is: waerom de Wapens der voorzeide drie Steden boven deeze en andere Openbaare gebouwen 
zich vertoonen, zullen wy hier naa trachten open te leggen". 
Tot zover de beschrijvingen die in de in Oudewater aanwezige archiefstukken en literatuur te 
vinden is. 
Misschien is het wel zinvol om in dit verband ook enige andacht te schenken aan de literatuur 
over de wapens van Alkmaar, Delft en Oudewater; immers zij vormden de aanleiding voor 
het onderzoek naar de ouderdom van de Waardpoort. 
De al eerder genoemde heer van Zijll heeft een "onderzoek naar de redenen waarom de wapens 
der drie steden van Delft, Oudewater en Alkmaar in en aan eenige publieke gebouwen aldaar 
gevonden worden" ingesteld. Hij schrijft dan: 
"Bij de beschrijving der publieke en merkwaardige gebouwen binnen Oudewater, heeft men 
gelegenheid gehad, op te merken, dat de Wapens der steden Delft, Oudewater en Alkmaar 
aanwezig zijn geweest aan de gevels der geamoveerde (afgebroken) IJssel- en Waardpoorten 
en nog zigtbaar zijn, aan het Raadhuis dezer gemeente; daarenboven, bevatten eenige gebindten 
in der kerk der hervormden, eertijds insgelijks deze wapenschilden, terwijl uit zeker huis (volgens 
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de nummering in 1859, aangeduid onder nummer 371) gelegen aan de markt dezer plaats ten 
jare 1856 bij herbouw nog het wapen van Delft werde verwijderd. 
In Delft waren de drie voormelde steenwapens aangebracht, aan den toren van het raadhuis, 
aan de Kameretten of het oude Lombardhuis en aan den binnengevel van de Waterslootsche 
of St. Jorispoort. 
Terwijl men dezelve te Alkmaar aan de Stadswaag en in het gewelfsel van de Consistorie der 
groote kerk kon opmerken". 

Er moeten belangrijke redenen hebben bestaan om over en weer de wapens van de steden 
aan te brengen, maar zekerheid is daarover nergens te vinden; het gaat veeleer om veronderstellingen. 
Van Zijll ging na of er iets te vinden was in stadsbeschrijvingen van Delft door Bleiswijk en 
van Alkmaar door Eikelenburg. Van Kinschot werd over de Oudewaterse geschiedenis onderzocht. 
Hij concludeerde dat de wapens van de drie steden op diverse plaatsen voorkwamen, niet alleen 
in de poort en het stadhuis van Oudewater, maar ook in de waag in Alkmaar. De burgers 
van de drie steden konden zich in alle drie steden zonder het betalen van poortersgelden vrij 
vestigen en er een beroep gaan uitoefenen. Men gaf de ambachtslieden over en weer in eikaars 
steden een bevoorrechte positie als het ging om het innemen van een standplaats op jaarmarkten 
enz. 
Het "oude verbond" moet volgens burgemeester Kersseboom, die in de 17e eeuw stadsbestuurder 
van Oudewater was, ontstaan zijn in 1421 tijdens de slag van Alphen tussen Jacoba van Beieren 
en Filips van Bourgondië. De drie steden zouden zich achter Jacoba hebben geschaard in een 
verbond, waarin ze ook het poorterschap beloofden te delen. Het probleem van deze stelling 
is dat er nooit een slag bij Alphen geweest is in 1421, wel in 1425 en 1426. Het ontstaan 
van het verbond blijft dus nog steeds in nevelen gehuld. 
Dat er de steden toch wel wat aan gelegen was om de oude band in stand te houden moge 
blijken uit het feit dat er in het archief van Oudewater een brief te vinden is, gedateerd 25 
mei 1588 en afkomstig van de burgemeesters van Alkmaar waarbij een afgietsel van het wapen 
van Alkmaar wordt toegestuurd om het in de gevel van het nieuw te bouwen stadhuis van 
Oudewater "neffens twapen uwer stede en die stede Delf' aan te brengen. 
De drie wapens dienden volgens de briefschrijvers "tot een gedenckteycken ende onderhoudinge 
van het oude verbont". De Alkmaarders hadden aan het verzoek om een wapen onmiddellijk 
gehoor gegeven omdat zij "omme deselve oude aliantie ende onderlinge verbintenisse noch een 
goet hart tot uw E(delen) zijn dragende". 
Al eerder hadden de Alkmaarse burgemeesters blijk gegeven van hun medeleven met de inwoners 
van Oudewater. Dat gebeurde in 1579. Alkmaar berichtte dat het aan "die van Oudewater 
een glas zullen geven in haer kercke". Een dure aangelegenheid! 
Of de inwoners van Oudewater ooit wat teruggegeven hebben is niet bekend. De gedachte 
om een kerkraam te schenken zal wel ingegeven zijn door het feit dat de Grote of Sint Michaëlskerk 
ook schade heeft opgelopen tijdens het beleg en de brand van de stad en uitmoording van 
haar inwoners in 1575 door de Spanjaarden. 
Toen het stadhuis in 1988 400 jaar bestond is nog eens gezocht naar alle gegevens over het 
stadhuis en kwam het oude verbond ook weer aan de orde. Tot andere conclusies dan hierboven 
vermeld is, kwam men niet. 
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Akten van indemniteit van Waarder (10)* 
door L.CL.M. Peters 

437 Cornelia Ariens Schenkel. 
438 Kind van Hemanus Bode: Leendert. 
439 Hendrik Lely. 
440 Jannigje Uithol. 
441 Gerrit Vurens en vr. 
442 Ary Stout, vr en kinderen Annigje, Geertje, Klaas, Jan en Maria. Vertr. 30-4-1793. 
443 Anna Jans Blom. Vertr. 8-9-1800. 

1792 uit Waarder: 
444 Antonie van Grol en Hendrina Grootveld. Vertr. 4-1-1802. 
445 Cornelis de Ridder en kind Willemijntje. Vertr. 15-11-1812. 
446 Jannigje van den Berg, vr van Claas de Bruin en kind Dirkje (1 jr), van Rietveld en 

de Bree. 
447 Jan de Bruin, vr en kinderen Hendrik en Klaas (22 jr), van Bodegraven. 
448 Aaltje van der Reden; 2-12-1792. Vertr. 26-5-1806. 
449 Adriaantje Stichter; 14-2-1793. Vertr. 23-8-1795. 
450 Elisabeth Kramer; 30-11-1792. Vertr. 27-3-1795. 
451 Jacob Hardenbol en Jannigje Burgerhout; juli 1793. Vertr. 10-6-1796. 
452 Aart van Vliet en vr Jannigje Vermey; 12-10-1793. Vertr. 20-5-1804. 
453 Jannetje de Wit; 29-11-1793. Vertr. 1-3-1798. 
454 Neeltje van der Ham; 29-1 l-1793.Vertr. 9-7-1795. 
455 Aaltje Stolk en zes kinderen „bij Stekelenburg verwekt"; maart 1794. Vertr. 2-12-1805. 
456 Johanna van Leeuwen; 5-4-1793. 
457 Gijsbert Gijsberts Boer; 13-8-1793. Vertr. 29-6-1794. 
458 Roelof Dirksz. Kruid; 25-10-1793. 
459 Dirk Jansz. Kruid en Geertje van Leeuwen en kind Betje Dirks Kruid; 12-3-1793. Vertr. 

21-10-1796. 
460 Geertruy Middelkoop; 23-10-1792. 
461 Margje Ramp, wed. van Huib Zwart; 19-7-1793. 
462 Lena Takkebos; 7-3-1792. 
463 Huibert, Leendert, Cornelis, Margje en Neeltje van der Vlist, kinderen van Aaltje Zwart; 

5-3-1793. 
464 Aaltje Zwart en kind Aagje van der Vlist; 1793. 
465 Teunis Verboom; 1793. 
466 Jona Boef, kind van Jacob Boef; 1793. Vertr. 24-1-1801. 
467 Grietje Verbaan, vr. van Huibert Boef; 1793. 
468 Marrigje de Ruiter, kind van Willem de Ruiter en Jannigje van Jaarsveld; 1793. 
469 Jannigje van Vliet; 5-10-1793. Vertr. 11-6-1804. 
470 Aagje Spruit (25 jr.); 12-5-1794. Vertr. 11-3-1797. 

: Eerdere gedeelten van deze akten verschenen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr 2. (juli 1989) e.v. 
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471 Neeltje Cornelis de Ruyter „aan Driebrugge"; 24-5-1794. 
472 Cornelis van Maurik „op 't Dorp"; 7-7-1794. 
473 Neeltje Costerus; 28-7-1794. Vertr. 27-4-1795. 
474 Aaltje Vermeulen; 8-6-1795. Vertr. 30-4-1807. 
475 Aalbert Hardenbol; 1795. Vertr. 2-5-1796. 
476 Jacob Verburg en Jannigje Verdoolt en kinderen Arie en Adrianus; 22-9-1795. Vertr. 

21-12-1796. 
477 Hendrik van Wieringen en Lijsbet de Waal; 28-11-1795. 
478 Jan van Dommelen „in de L. Weide"; 26-12-1795. Vertr. 30-9-1807. 
479 Kinderen van Hermanus van Vliet; 26-12-1794. Vertr. Lena 24-11-1803. 
480 Arie Jansz. de Groot; 27-12-1794. 
481 Arriaantje Baartman; 1794. 
482 Hermijntje de Groot; 1794. 
483 Pieter Tuijnenburg; 1794. 
484 Arriaantje Boer vr. van Pieter Tuijnenburg; 1794. 
485 Gijsbert en Maria Tuijnenburg; 1794. 
486 Jannigje, Anna en Adrianus Tuijnenburg, kinderen van Pieter Tuijnenburg; 1794. 
487 Leendert van Dam en vr. Annigje Hoogervorst; 1794. 
488 Kinderen van Arie Kooij; 27-12-1795. Vetr. Clasina 18-4-1799. 
489 Hendcrik}e Bendervoet; 1795. 
490 Neeltje van der Horst; 1795. Vertr. 29-4-1796. 
491 Johannes Coenekoop; 1795. 
492 Lena Kruijswijk; 1795. 
493 Neeltje, Thomas en Marrigje van Es; kinderen van Paulus van Es en Magdalena de Wit; 

1795. 
494 Gijsbert en Jilly Bouthoorn; 1795. 
495 Henderik en Thomas Bouthoorn; 1795. 
496 Jan Langerak en vr. Neeltje van Buuren en kind Neeltje; 30-12-1795. Vertr. vr. en kind; 

18-9-1797. 
497 Jacobus de Koning; 6-1-1796. 
498 Jan Kegelmijer, vr. Aaltje Spruit en kind Annigje; 7-4-1796. Vertr. 1-7-1801. 
499 Elsje de Graaf; ..-5-1796. Vertr. 21-4-1797. 
500 Leendert Kok en vr. Ingen Verburg; ..-11-1796. 
501 Ary Stolk; 21-1-1797. 
502 Cornelis van Mouwerik en Lijsje en Sijtje Boon; 21-1-1797. Vertr. 14-10-1797. 
503 Neeltje Donk; 24-1-1797. 
504 Wilhelm Sigismund Leimbach; 11-3-1797. 
505 Aart Willem Vermij; ..-3-1797. 
506 Pieter Brandsen en vr. Annigje de Jong en kinderen Arriaantje, Marrigje, Lijsje en Geertruy; 

6-8-1797. 
507 Eldert Kok; 16-8-1797. Vertr. 20-6-1800. 
508 Elisabeth van Es; 17-8-1797. Vertr. 10-10-1801. 
509 Trijntje van den Broek; 11-9-1797. 
510 Jan Ooms; 24-1-1798. Vertr. 6-6-1808. 
511 Marrigje Zuiddam; 1798. 
512 Lijsje Ooms; 1798. Vertr. 5-6-1813. 
513 Cornelis Koenekoop: 1798. Vertr. 2-4-1802. 
514 Huibert van Ingen en vr. Neeltje van der Neut; 1798. 
515 Willempje van Spengen; 1798. Vertr. 22-8-1806. 
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516 Cornells Smaling, vr. Magdalena de Mooij en kinderen Dirkje, Gijsbert en Jan; 1798. 
Vertr. 13-1-1802. 

517 Paulus Casteleijn en kinderen Meynsje en Jantje; 1798. 
518 Neeltje Janse Verburg; 1798. 
519 Adriana, Pieter, Fijgje en Joanna Casteleijn, kinderen van Paulus Casteleijn; 1798. 
520 Gerrit Tuynenburg en vr. Grietje Wingelaar; 1798. 
521 Jan Tuynenburg; 1798. 
522 Arriaantje Alblas; 17988. Vertr. 17-2-1798. 
523 Gerritje Pieters de Wit; 1798. Vertr. 17-2-1798. 
524 Cors van der Klis, vr. Joosje van Swol en kinderen Neeltje, Gerrigje en Dirk; 5-3-1798. 

Vertr. 28-11-1801. 
525 Cornelis Bosman; 2-7-1798. Vertr. 25-4-1799. 
526 Grietje van Vliet; 14-7-1798. Vertr. 25-4-1799. 
527 Ariaantje van Vliet en kinderen Jan, Cornelis en Arie van Wijk; 23-1-1799. Vertr. 28-

4-1801. 
528 Dirk Dekker, vr. Marrigje de Jong en kinderen Cornelis, Adriaantje, Pieter en Cornelia; 

11-2-1799. Vertr. 27-4-1799. 
529 Neeltje de Jong, wed. van Pieter Zuiddam en kinderen Gerrit, Jannigje, Ary, Cornelis, 

Aaltje, Dirk en Maria; 1799. Vertr. 26-4-1799. 
530 Jacob Schoen, vr. Elisabeth Goossens en kind Elisabeth; 1799. Vertr. 26-4-1799. 
531 Gijsbert Bleijker, en vr. Lena Sophia Weiner; 1799. Vertr. 1-5-1799. 
532 Geertruida van Welsenis, vr. van Aart Nieuwburg; 1799. Vertr. 4-11-1800. 
533 Pieter Lekkerkerker, vr. Gerrigje Bos en kinderen Johannes en Johanna; 1799. Vertr. 

1-10-1804. 
534 Willem van Bekkum, vr. Aartje Borchhorst en „haar" kind Jan; 1799. Vertr. 29-5-1802. 
535 Willem van Vliet, vr. Bastiaantje Sterk en kind Cornelia; 1799. Vertr. 28-2-1809. 
536 Jacob Gerritsz. van Leeuwen; 1799. Vertr. 29-6-1799. 
537 Bastiaan van Kempen en kind Gijsbert; 1799. Vertr. 24-7-1802. 
538 Maria, Dirk, Sijgje, Jacobus en Arie van 't Riet; 1799. Vertr. Sijgje, 30-4-1807. 

(wordt vervolgd) 
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