
O N D E R P A N D OUDEWATER INGELOST door A.W. den Boer 

OUDEWATER — Ingaande 1 september wordt er aan de vele data in de eeuwenoude 
geschiedenis van het stadje Oudewater weer een toegevoegd, die nimmer vergeten zal 
worden. 

Zeshonderdnegentig jaar heeft Oudewater gedeeld in het wel en wee van Holland. Als 
grensvesting heeft het in de middeleeuwen grote diensten aan dit gewest bewezen. Vooral 
graaf Willem III (1304-1337) had daar oog voor. Hij verstrekte in 1321 aan het stadsbestuur 
de nodige gelden om daarmede „hare Poirte mede te muren", m.a.w. muren rond de stad te 
bouwen, waardoor het stadje tot een van de meest versterkte steden van zijn graafschap 
werd. Bovendien breidde hij het aantal privileges van de inwoners belangrijk uit, o.m. door 
het geven van tolvrijdom. Aanvankelijk behoorde Oudewater evenals Woerden en Bodegraven 
tot het gebied van de bisschoppen van Utrecht. In de 10de eeuw beleende keizer Otto I met 
nog andere steden en grote gebieden ook Oudewater aan bisschop Balderik, die bij hem in 
hoge gunst stond en vele jaren (918-976) een verstandig beleid voerde. 

Dat was ook het geval met zijn latere opvolger Hendrik van Vianden (1250-1267). Van deze 
bisschop ontving het stadje naar aangenomen wordt in 1265, hoewel de mogelijkheid niet 
uitgesloten is dat dit een paar jaar eerder geschiedde, de eerste stadsrechten. 

Minder gelukkig in zijn beleid was diens opvolger, de niet door de Paus gewijde doch wel 
door de kapittels gekozen, elect Jan van Nassau. Door zijn geldverkwisting en conflicten met 
de edelen van het bisdom verkrijgt graaf Floris steeds meer invloed op de gang van zaken, zo 
zelfs dat de elect geheel naar zijn pijpen moet dansen. In 1280 leent de graaf hem zesduizend 
ponden. Voor de eerste vierduizend ontvangt deze in pand de steden Muiden, Weesp, Diemen 
en Bindelmersbosch (laatstgenoemde naam is op de atlas niet meer terug te vinden; en de 
resterende tweeduizend Oudewater, Woerden en Bodegraven. 

Wel wordt nadrukkelijk bepaald, dat bij terugbetaling van de lening de panden zullen worden 
ingelost, maar daartoe is het nimmer gekomen. In 1346 bepaalt gravin Margareta van 
Beieren, dat Oudewater nimmer van de grafelijkheid gescheiden zal worden. Wat het 
betekent grensvesting van Holland te zijn ondervindt Oudewater in 1349 als bisschop Jan van 
Arkel het stadje belegert en op 29 maart inneemt en goeddeels verwoest. Toch blijft het 
nadien deel uit maken van het graafschap Holland. Welke waarde vertegenwoordigde de 
geleende som van zesduizend ponden omgerekend in onze tegenwoordige munteenheid van 
de gulden? Volgens Van Aelst (Schets van de staatkundige en kerkelijke geschiedenis der 
stad Oudewater, Gouda 1893) bestond het pond in de dertiende eeuw uit twintig 
schellingen, elke schelling uit twaalf groten en elke groot uit vier duiten. Een schelling telde 
voor dertig cents en een groot voor twee en een halve cent (nog lang een vierduitenstuk 
genoemd). 

Het pond had dus de waarde van zes gulden, zodat in guldens omgerekend de totale lening 
zesendertig duizend gulden bedroeg. De waarde van het geld stond in de dertiende eeuw 
echter in generlei verhouding tot die van nu. Eveneen volgens Van Aelst betaalde men in de 
vijftiende eeuw voor een pond brood één groot, voor een pond kaas anderhalve groot en voor 
een stoel, 'voor een nette burgerkamer' één schelling en vier groten (0,40). Eén pond toen 
moet dus ruw geschat op meer dan het honderdvoudige worden gesteld van de waarde, die 
het nu zou hebben. 
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De transactie tussen de graaf en de elect vindt plaats 'in onzes Heeren Jare twalf hondert en 
tachentig in den avont der feesten Sente Paulus in den winter'. Dit feest, het feest van S. 
Paulus bekering, werd gevierd op 25 januari. De schuldbekentenis werd derhalve op 24 
januari getekend. 
Wat toen wel maar nu niet meer klopt is het jaartal 1280. In die tijd bestonden meerdere 
jaarstijlen. Soms begon het nieuwe jaar op 25 maart, de aankondiging van Jezus geboorte, 
soms met Kerstmis en soms op de avond voor Pasen. Bij de bisschoppelijke kanselarij werd in 
die tijd de Paasstijl gevolgd. De maand januari werd dientengevolge nog tot het oude jaar 
gerekend, dat pas eindigde op paasavond. Aan sommige schrijvers, zoals Van Kinschot 
(Beschrijving der stad Oudewater, Delft 1747) en Van Aelst (Schets der Staatkundige 
Geschiedenis der stad Oudewater, Gouda 1893) is dit ontgaan. 
Er is nog een ander bewijs, dat voor 1280 gelezen moet worden 1281. In de oorkonde is 
vermeld, dat Oudewater c.s. aan de elect belangrijke diensten heeft bewezen bij de 
belegeringen van de steden Vreeland en Montfoort. Het staat vast, dat het beleg van 
laatstgenoemde stad plaats vond in april of mei 1280. De in pand geving kan dus niet eerder 
zijn geschied. 

Een ander gevolg van de overgang van Oudewater naar Holland was, dat de stad een ander 
wapen ging voeren. Tot het einde van de dertiende eeuw bestond het stadswapen uit een 
schild met een ruit met licht ingebogen zijden, in de ruit een vierblad met een roos, 
terwijl boven het schild een lelieachtige plant te zien is en aan beide zijden een fabeldier (half 
dier half plant) staat. Wat de zin van dit wapen is geweest is tot heden een raadsel. Moet hier 
gedacht worden aan de vier kwartieren, waarin het stadje was verdeeld, het Gommiger-
Wijdstrater-, Leeuweringer- en Kapellerkwartier? Of is de ruit verwant aan de ruiten in 't 
Wapen van Woerden? Dit laatste is niet helemaal ondenkbaar omdat de heren van Woerden 
Oudewater korte tijd in leen hadden en de vlak bij Oudewater gelegen heerlijkheid Vliet met 
het daarop staande kasteel, waarvan nog 'n muurrest aanwezig is, hun eigendom was. 
Wanneer de stad een eigen wapen is gaan voeren is niet bekend. De aanvang verliest zich in de 
verre oudheid. Het randschrift luidde: Sigillum Burgentium Civitatis Oudewater. Het komt 
voor op de zegels van een drietal stukken berustend in het archief van de kerk van 
Oudmunster uit de jaren 1281, 1290 en 1295. Voor het eerst duikt het nieuwe wapen op in 
1321, het jaar van de ommuring. Het is te zien op het zegel van een charter in het 
stadsarchief van Schoonhoven en bestaat dan uit een burcht met hoektoren en op de burcht 
de rode Hollandse leeuw. 

Voor dit laatste was een vergunning van de graaf nodig, waarbij opnieuw gedacht kan worden 
aan graaf Willem III. Het randschrift is gewijzigd in: Seghel der poort van Oudewater. De 
verbondenheid met Holland is duidelijk in het wapen af te lezen. 

Nu Oudewater opnieuw deel gaat uitmaken van het Sticht Utrecht zou de vraag gesteld 
kunnen worden of er geen reden is terug te keren tot het oorspronkelijke wapen met het 
viertal en de roos. Het behoud van de Hollandse leeuw zou niets meer of minder dan een 
anachronisme zijn. 

De inwoners van Oudewater zullen niet veel merken van de overgang. Anders is dit voor het 
gemeentebestuur en vele organisaties, zoals de kerken, de kruisverenigingen, V W en andere. 
Zij zullen zich moeten omschakelen. Dat de gemeente Hoenkoop bij Oudewater wordt 
gevoegd is vanzelfsprekend van groot belang. Al vele jaren bestond behoefte aan 
gebiedsuitbreiding. 

Met rectificaties van de auteur overgenomen uit de Goudse Courant. 



Zal Oudewater van stadswapen moeten veranderen nu het een Utrechtse gemeente wordt. 
Boven het wapen met schild met ruit met lichtgebogen zijden met in de ruit het vierblad met 
roos, op de andere foto het andere dertiende eeuwse stadswapen met de Hollandse leeuw. 
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