
DE WESTERTOREN EN T SLOT VAN WOERDEN 

Bien étonnes de se trouver ensemble! 
, , , , . . , . en toch bestaat er een verband. 

Maria van Bourgondië, erfdochter van Karel de Stoute, gehuwd met Maximiliaan van Oostenrijk, overleed in 

1482 op 25 jar ige leeftijd, tengevolge van een ongeval haar op jacht overkomen, en werd opgevolgd 

door haar jeugdige zoon F i l ips (de Schone), tijdens wiens minderjarigheid Maximiliaan het regent 

schap over de Neder landse gewesten waarnam. 

Diens bestuur werd gekenmerkt door velerlei woel ingen. Zo brak in Holland de strijd tussen de 

Hoeken en Kabeljauwen, die al langer dan een eeuw woedde, wederom en yoor het l aa t s t in a l le 

hevigheid uit, de Jonker Fransen oorlog, genoemd naar Frans van Brederode. aanvoerder der Hoekse 

partij , die onder meer in 1488 de s tad Rotterdam overrompelde en kort daarna Woerden beze t te . 

Maximiliaan trachtte deze steden te heroveren en bes loot tot de belegering. Hiertoe waren grote 

sommen gel ds van node en deze pecunia werd toentertijd bi jeengebracht door de z .g. beden, waarbij 

in de eqrs te p laa t s een beroep werd gedaan op de grote koopmanstad Amsterdam, welke zelf belang 

had bij het beëindigen van de strijd en zich zware offers getroost te door meerdere malen de benodigde 

fondsen te verschaffen. 

Amsterdam verwierf a l s tegenprestat ie belangrijke voorrechten, o.a. het handvest waarbij de s tads 

vrijheid of jur i sd ic t ie het gebied buiten de wallen aanzienli jk werd uitgebreid, waardoor de ruimte 

geschapen werd voor verdere s tadsui tbreiding. 

Als voornaamste privi lege evenwel verleende Maximiliaan aan de Amstelstad het recht om de kei

zerlijke rijkskroon boven haar wapen te mogen voeren, hiermede de verdienste der s tad erkennende, 

en speciaal bedoeld om het aanzien van Amsterdam in het buitenland en op de wereldzeeën uit te . 

dragen. De daarbij behorende oorkonde, op 11 februari 1489 door Maximiliaan te Schiedam onderte 

kend, spreekt voor zichzelf en houdt verkort let terl i jk het volgende in: 

Allen den ghenen die desen brief zullen zi jen of hooren lesen saluyt , 

Omme dat wij bemercken die groote getrouwicheit ende goetwillicheden ende oie die groote 

menichfoudigen diensten die onse s tede van Aemsterdamme ende den ingeset ten van dien 

tot hueren zwaren cos ten ons ende den voervaerderen van onsen zoen Hertoge Phi l ips tot 

diversen stonden gedaen ende bewesen hebben ende besonder dagelijcx doende zijn in deze 

onse jegenwordige wapeninge, die wij van noits wegen moeten doen omme onse s tede van 

Rotterdamme,, t slot ende stede van Woerden tot reductie ende onse gehoorsaemhet te bren 

gene, s o e is t jdat wij aens ien . dat de selve s tede niet geeiert en i s met alsulke wapen als 

zij wel behoert te hebbene ende dat besonder, omme dat den poorteren ende ingeset ten van 

onse s tede van Aemsterdamme voirsz. dagelijcx met hueren sceppen ende goeden te water 

ende te landen in veel varde en vreemde Rijcken ende landen in coepmarischepe converse

rende zi jn. Wairomme ënde omme de redene wille vo i rsz , ende omme Sonderlingen zaken ons 

daer toe porrende wij hebben vuyt onse eijgen propre wi l le spec ia le gracie ende auctor i te i t 



^ k A . f 4 ï 1 § i < l a m 4 * • 

•; * *7 *•* <* 

i 

-—•—" 

en 
CO 

c 
a 
a 

S**. 
mill 



ver leent , gegunt ende gegeven, ver leenen, gönnen ende geeven mit desen onsen brieven de 

s e lve onse s lede van Aensterdamme dat zij van nu v o e r t a n tot ewigen dagen hore wapen 

voeren ende becleden mogen tot een ewige memorie van onse gracie mitter crone van onsen 

Ri jcke . ' (Gemeente-archief Amsterdam, charter IJzeren Kapel L 39) 

Was Amsterdam aan het e inde van de 15e eeuw de Keizerskroon geschonken, de Westerkerk werd 

e e r s t op P inks te ren 1631 ingewijd. Omstreeks 1600 werd nl. een aanvang gemaakt met de derde 

s tadsui tbre id ing, de grachtengordels omvattende, en in de nieuw te bouwen wijken werd terrein ge

reserveerd voor kerkbouw. De vroedschap gaf opdracht aan de s tadsbeeldhouwcr en bouwmeester 

Hendrick de Keyser tot bouw van de Westerkerk, een der eers te Hervormde kerken a l s zodanig ge

bouwd, en wenste zich een bedehuis , dat zou wezen ' een werck van grooter importantie ' , waarin 

tevens de opgang van Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw zich zou afsp iege len . H.de Keyser 

overleed in 1621, voordat de Westerkerk, geheel volgens zijn ontwerp, was voltooid. 

In 1638 kwam de bij de kerk geprojecteerde toren - 85 m. hoog - gereed, gebouwd door P i e t e r d e 

Keyser, en bestemd om de Keizerskroon te dragen. Dit zinrijke symbool, waaraan Amsterdam ho-og 

boven de stad z ichtbaar ges ta l t e wenste te geven, om van haar Keizer l i jke macht en al lure te doen 

blijken, vervulde niet a l l een de inwoners met rechtmatige trots, doch s t imuleerde hen om hun bes te 

krachten aan de s tad te geven, zoda t de hande lss tad tot ongekende welvaar t en expans ie kwam. Ook 

cultureel beleefde de Amstels tad een gouden eeuw. Dat de Keizerskroon daarbij bron van inspirat ie 

w a s blijkt uit de aanvang van Vondels lofzang op zijn s tad: 

KASTEEL WOERDEN 
z&oo 



Aen d Aemstel en aen t Y. daar doet zich heerli jck ope 

Zij die. a l s Keizerin, de kroon draeght van Europe, 

Amstelredam. die t hooft verheft aen s hemels a s . 

Als op 10 maart a , s . de sfeervolle en historierijke Westerkerk in het middelpunt der na t ionale 

belangste l l ing zal komen te s t aan , wanneer aldaar het huwelijk van Kroonprinses Beatr ix met Glaus 

von Arnsberg kerkelijk ingezegend zal worden, en de klokken van de Westertoren met de stem uit een 

glorierijk verleden aan deze plecht igheid luis ter zullen bi jzet ten, zal het voor ingeze tenen van Woer

den een bijzondere gewaarwording'zijn, de Keizerskroon, welke de s p i t s van deze toren s ie r t , h i s to

risch verbonden te weten met t s lo t ende s tede van Woerden. 

M A G Hauer Kleber 

Gegevens en afbeelding ont leend aan 'Ons Amsterdam', maandblad van de gemeentel i jke commiss i e 
Heemkennis ( resp . 11e jaa rgang no. 5, mei 1959, en 8e jaa rgang no . 8, augus tus 1956). 
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DE HERTOGH AELBRECHT' 

Een van onze belangste l lende l eze r s deed mij het volgende c i t aa t toekomen, dat ik graag wi l . 

overnemen en dat afkomstig is uit 'Oorsprong en Geschiedenis der Vroegere en Hedendaagsche 

Drinkgewoonte in Nederland ' . ) 

De Heeren der 17e eeuw s te lden er eene eer in, een beker te kunnen ledigen, waarvoor 

wij schrikken zouden en met Victor Hugo zouden vragen: ' i s die drinker 'homme ou t o n n e a u ? ' 

Dijkgraven en Heemraden muntten daarin uit. t Waterschap van Woerden had een grooten 

bokaal, die ruim 2 f lesschen inhield. De nieuw benoemde Heemraad moest dien in een teug 

ledigen, wilde hij echter twee bekers ledigen, dan waren al de aanwezigen verpl igt t hem 

na te doen, al zouden ze ook onder hun stoel su isebol len . 

In 1723 gebeurde ' t echter, dat de nieuwbenoemde Heemraad den bokaal nog e e n s ten der

den male vullen l i e t , en dien leegdronk alsof hij nog n ie t s gehad had. Ter gedach ten i s van 

dat heldenfeit , graveerde hij zijn naam en 't jaartal op den zi lveren voet van den bokaal en 

daaronder; 

T e r b i b i e t a d h u c s i t i o , 

da t wil zeggen: driemaal heb ik hem leeg gedronken en nog lus t ik meer ! 

De genoemde bokaal was een grote gouden hensbeker of hanzebeker, blijkens het c i t a a t met zil

veren voet. Een dergelijke feestbokaal moest de nieuweling, die in een corporatie werd opgenomen. 


