
zijn gevormd voor een brons gieterij. Een overeenkomstige, slechts weinig grotere bronzen kop van 
Iuppiter Ammon is bekend uit Vetera I-Xanten (H. Menzel, Römische Bronzen, Düsseldorf 1969, 54 
v., nr. 36; G. Grimm, Die Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente im römischen Deutsch
land, Leiden 1969, 125, nr. 9 en Taf. 53); deze moet het uiteinde van een balk hebben gesierd. 
Een vergelijkbare kop is te zien in het midden van een van de phalerae uit Moers-Lauersfort; deze is 
echter in zilver gedreven en heeft dus een scherpere vorm (Grimm, a.w., 128, nr. 12 en Taf. 53, 1). Het 
stuk uit Lauersfort wordt gedateerd in de 1ste eeuw; de Xantense kop moet wel uit de jaren voor 70 
stammen. De Woerdense Iuppiter Ammon is op grond van de vindplaats waarschijnlijk op zijn vroegst 
verloren geraakt in de laat-Flavische tijd. Als deze bakstenen kop werkelijk gebruikt is in een brons
gieterij, zou men dit met meer reden ook mogen vermoeden van de in 1978 op hetzelfde terrein gevon
den kop van een Silenus (Bulletin KNOB, 78 (1979), 102). Beide stukken kunnen dan wijzen op een 
bronsindustrie te Woerden aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. of in de daarop volgende jaren. 

*Dit artikel verscheen tevens in Bulletin KNOB. 80 (1981) 106-111. 

In de bovenstaande tekst wordt verwezen naar artikelen in Bulletin KNOB. Deze zijn indertijd ook verschenen in 
Heemtijdinghen, te weten: Bulletin KNOB, 74 (1975) 223 v. - Heemtijdinghen 12 no. 2 (juli 1976), en Bulletin 
KNOB, 78 (1979) 100-102 - Heemtijdinghen 15 no. 3 (okt. 1979). 

Een gevelsteen te Oudewater 
door N. Plomp 

Een vraag 
,,Te Oudewater bevindt zich in een fraaie renaissance-gevel het navolgende in zandsteen uitgevoerde 
alliantiewapen: Man: 3 blauwe ruiten (veld is niet beschilderd, dus zilver?); Vrouw: gevierendeeld: 1 en 
4 in rood een leeuw vergezeld boven van een barensteel: 2 en 3 boven een gouden wassenaar, beneden 
een gouden ster. Over beide een helm zonder helmteeken. In de (heraldisch) rechter bovenhoek van den 
steen de hoofdletter G, in de (heraldisch) linker bovenhoek de hoofdletter C, en boven dien naast het 
vrouwelijke wapen het jaartal 1646. Kan men mij ook zeggen welk huwelijkspaar met dit alliantie-
wapen aangegeven wordt?" 

Gevelsteen in het pand Markt Oostzijde 2 
te Oudewater. 
Foto: G.J.A. Beert huizen-van Kooten. 



De oplossing 
Deze vraag, die door Mr. J. van de Kasteelein 1921 werd gesteld in het Maandblad ,,DeNederlandsche 
Leeuw", is sindsdien nog dikwijls opgekomen bij het zien van de sierlijke gevelsteen die ook nu nog, zij 
het in andere kleuren, te zien is in het hartje van Oudewater, daar waar de Markt Oostzijde overgaat in 
de Korte Havenstraat. 
Wie iets van de geschiedenis van de stad en de streek weet, is geneigd te denken aan een verband tussen 
het wapen met drie ruiten en de familie Van Woerden van Vliet. Het stamslot van deze familie stond 
even buiten Oudewater, waar in de middeleeuwen de leden van dit geslacht in het koor van de kerk 
werden begraven. 
Ook de bekende heraldicus R.T. Muschart, die in ,,De Nederlandsche Leeuw" als eerste antwoord gaf 
op deze vraag, zocht het in die richting. Uit zijn grote verzameling wapenbeschrijvingen (die thans bij 
het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage berust) kon hij vaststellen dat het wapen van de 
vrouw dat van een familie Van Bronckhorst was. Hij vond het onder meer in Matthijs Balens ,,Be-
schryvinge der stad Dordrecht" waar, ter aanvulling van hetgeen Mr. van de Kasteele in zijn vraag 
stelde, nog te vinden was dat de kwartieren 1 en 4 rood waren en 2 en 3 purper. In twee andere bronnen 
waren de kwartieren 2 en 3 niet purper maar groen. Ook Muschart dacht bij het manswapen aan het 
geslacht Van Woerden van Vliet, namelijk aan Anthonis van Woerden van Vliet, overleden 1596, 
gehuwd met Geertruyt van Bronckhorst, overleden 1614. Met twee vragen bleef hij echter zitten: de 
betekenis van de letters G C en van het jaartal 1646. 
Het juiste antwoord werd gegeven door W.M.C. Regt te Alphen aan den Rijn. In een genealogie van 
het geslacht De Vlaming van Outshoorn vond hij een fragment betreffende de Amsterdamse familie 
Van Bronckhorst, die aan de De Vlamings verwant was. Daarin was sprake van Jacob van Bronck
horst, die gehuwd was met Agatha Snouckx en vier kinderen had. Eén daarvan was Machteld van 
Bronckhorst, die trouwde met Gijsbert van Craeyesteyn, wiens wapen in het stamboek De Vlaming 
van Outshoorn werd geschilderd als drie zwarte ruiten in goud. Bovendien vond Regt in Van Kin-
schots beschrijving van Oudewater Gijsbert van Craeyesteyn als baljuw van Oudewater vermeld. „Zou 
met het bovenstaande de vraag niet opgelost kunnen worden?" vroeg Regt zich aan het slot van zijn 
antwoord af). 

Het echtpaar Van Craeyesteyn - Van Bronckhorst 
Ongetwijfeld had Regt het juiste echtpaar voor ogen. Machteld van Bronckhorst werd op 1 oktober 
1624 gedoopt in de Nieuwe kerk te Amsterdam. Haar ouders waren Jacob van Bronckhorst (1592-
1652), luitenant en later kapitein van de burgerwacht, en Agatha Snoeck (1593-1661 )2). Op zeventien-
jarige leeftijd huwde hun dochter met de éénentwintigjarige Gijsbert van Craeyesteyn. Gijsbert, die uit 
Oudewater kwam, toonde bij de ondertrouw op 9 januari 1642 een notariële akte waarin zijn moeder 
toestemming gaf. Machteld werd vergezeld door haar ouders. 
Het jonge paar bleef enige jaren in Amsterdam wonen, waar de twee oudste kinderen werden geboren: 
Boudewijn, gedoopt in de Oude kerk op 20 november 1642, en Aechien (later Agatha genoemd), 
gedoopt in de Zuiderkerk op 19 maart 1645. 
Daarna verhuisden zij naar Oudewater. Zij betrokken daar Gijsberts ouderlijk huis, dat waarschijnlijk 
verbouwd werd. In ieder geval werd het in 1646 voorzien van een fraaie gevelsteen met de wapens van 
Gijsbert en Machteld, zijn initialen G C en het jaartal anno 1646. 
Hoewel Gijsbert zich blijkbaar als eigenaar van het huis gedroeg, stond dat nog niet op zijn naam. 
Weliswaar was hij de enige zoon, maar toch geraakte hij in conflict met zijn moeder Aaltje Gijsberts-
dochter de Lange, weduwe van Bouwen Janszoon van Craeyesteyn. Op 1 december 1648 werd 
tenslotte ten overstaan van een Woerdense notaris een accoord vastgelegd. Het huis aan de Hallebrug 
(zo heette de brug tussen dit huis en de Heksenwaag) zou eigendom worden van Gijsbert, evenals een 
tuin en boomgaard buiten Oudewater aan de Noordzijde van de Lange Linschoten. Daarentegen 
zouden hij en zijn kinderen bij haar leven geen aanspraak maken op andere goederen uit de 
nalatenschap van zijn vader. Het huis en de tuin mochten tot haar dood niet worden verkocht3). Zij 
overleed in 1650 en werd op 3 mei in het familiegraf begraven. 
Het gezin van Gijsbert van Craeyesteyn en Machteld van Bronckhorst werd te Oudewater met nog 
zeven kinderen uitgebreid: Aaltje, gedoopt op 20 januari 1647, Hugo, gedoopt 11 maart 1648, Joannes, 
gedoopt 9 mei 1649, Jacobus, gedoopt 29 juni 1650, Hendrik, gedoopt 1 september 1651, Gijsbert, 
gedoopt 3 november 1652 en Maria, gedoopt 24 juni 1654. Al deze kinderen waren in leven toen 



Gijsbert en Machteid op 15 mei 1666 een testament maakten. De drie dochters zouden de moeilijke 
taak krijgen samen twee parelsnoeren (elk twee dik) te verdelen. De jongste dochter, Maria, had 
blijkbaar een schreefje voor want zij kreeg een gouden ring waarin een tafelsteentje. Voor de zes zonen 
werd het nog moeilijker: zij moesten samen een gouden hoepring met twaalf stenen verdelen. Tenslotte 
werd nog een bijzondere bepaling gemaakt ten aanzien van de oudste zoon, Boudewijn van Craeye-
steyn. Aangezien zij aan hem gedurende zijn verblijf in Spanje en voor zijn uitrusting in Oost-Indië 
tenminste vijfduizend gulden ten koste hadden gelegd zou hij niet meedelen zolang het aandeel van 
ieder van zijn broers en zusters dat bedrag nog niet had bereikt4). 
Boudewijn van Craeyesteyn, toen drieëntwintig jaar oud, was dus al een bereisd man. Reeds op jeug
dige leeftijd had hij trouwens van zich doen spreken, omdat hij in 1659, zestien jaar oud, in 
Schoonhoven een verhandeling in het latijn over zijn vaderstad uitgaf onder de titel „Veteraquinium, 
sive oratio de origine, situ, rebus gestis Urbis Veteraquini"! 
Van Kinschot schrijft dat Gijsbert van Craeyesteyn op 11 mei 1665 schout, baljuw en dijkgraaf van 
Oudewater ca. was geworden en dat hij op 21 januari 1669 overleed, blijkens het opschrift op zijn graf
zerk die achter de preekstoel lag5). De begraaf- en grafregisters vermelden hoe de baljuw op de 
zevenentwintigste in het zuiderpand werd begraven. Reeds vijfjaar later, op 6 juli 1674, volgde 
Machteld van Bronckhorst in hetzelfde graf. Ook twee van de kinderen werden daar begraven: 
Hendrik op 22 april 1678 en Agatha op 13 oktober 1680. In het begin van de achttiende eeuw stond dit 
graf met dat ernaast op naam van een andere zoon, Johannes van Craeyesteyn te Amsterdam6). 
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Markt Oostzijde / Korte Havenstraat te Oudewater. 
In het tweede pand van rechts (Markt Oostzijde 2) bevindt zich rechts in de gevel de wapensteen, 
ca. 1925. 
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. 



Boudewijn en Huych van Craeyesteyn 
Uit het grafregister blijkt dat beide graven eerder eigendom waren geweest van Gijsberts vader Bouwen 
(of voluit Boudewijn) Jansz van Craeyesteyn, die brouwer was. Vermoedelijk was hij de opvolger van 
Andries van Aller, die voor zijn vertrek naar Rotterdam in 1618 brouwer aan de Hallebrug was. Het 
ligt voor de hand dat de brouwerij later is voortgezet door Gijsbert van Craeyesteyn. 
In het graf dat Gijsbert van zijn vader erfde als enige en universele erfgenaam, werd op 15 juli 1615 een 
kind van Bouwen begraven. Een ander kind volgde op 22 april 1617 in het aangrenzende graf. Deze 
beide kinderen vinden we evenmin als de omstreeks 1621 geboren Gijsbert in het doopregister van de 
gereformeerde kerk te Oudewater. Ook komen Bouwen en zijn vrouw Aaltje niet voor op de l idmaten-
lijsten, zodat we kunnen concluderen dat zij niet gereformeerd waren. Ook hun zoon Gijsbert is, 
ondanks het feit dat hij enige tijd het ambt van baljuw bekleedde en ondanks zijn huwelijk met een 
gereformeerde vrouw, nooit l idmaat geweest. Wel lieten hij en zijn vrouw hun kinderen gereformeerd 
dopen en werd Machteid in 1656, tien jaar na haar komst naar Oudewater, alsnog lidmaat. 
Als bijzonderheid over Bouwen Jansz van Craeyesteyn kan tenslotte nog worden vermeld dat hij voor
komt op een lijst van personen die in 1575, toen Oudewater door Spaanse troepen werd ingenomen en 
geplunderd, reeds in de stad woonden. Hij zal toen nog een kind zijn geweest7 en " ) • 
In 1620 kocht Boudewijn Jansz van Craeyesteyn enig land in Snelrewaard van zijn broer Huych Jansz 
van Craeyesteyn, koopman en burger te Amsterdam, die optrad als gemachtigde van de beroemde 
Pieter Cornelisz Hooft, drost en baljuw van Muiden en Gooiland8). 

Huych Jansz van Craeyesteyn was in 1572 te Oudewater geboren en had zich bij zijn huwelijk, op 9 
december 1603, te Amsterdam gevestigd. Zijn vrouw was Griet Bom (1582- voor 1611), een Amster
damse koopmansdochter. Zij woonden aan het Singel. Huych was in 1613 regent van het aalmoeze
niersweeshuis en maakte deel uit van de schutterij9). Omstreeks 1612-1614 werd hij door de schilder 
Cornelis van der Voort vereeuwigd als lid van het korporaalschap van kapitein Jonas Witsen en 
luitenant Volckert Overlander10). Helaas valt niet meer vast te stellen, welke van de voorgestelde 
schutters Huych Jansz van Craeyesteyn is. 

Noten 
1. Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap „De Nederlandsche Leeuw" 39 (1921) k. 342-344, 
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9. Elias, a.w. blz. 474. 

10. Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam 1976, C 748 blz. 587. 
11. Er is mij geen verband gebleken tussen deze Bouwen Jansz van Craeyesteyn en zijn naamgenoot Bouwen 

Adnaensz, schepen en burgemeester van Culemborg, wiens kinderen Wouter van Crayestein Bouwensz en 
Deliaentgen van Crayestein Bouwensdr, gehuwd met Otto de Man van de Roscamp, worden genoemd in een 
op 12 februari 1580 te Culemborg verleden akte (Rijksarchief in Gelderland. Rechterlijk archief Culemborg 
VIIIA16 nr. 238). 
De van Wouter van Crayestein Bouwensz afstammende familie voerde overigens een ander wapen (Matthijs 
Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677, blz. 959. Vgl. De Navorscher 57 (1908) blz. 602). 
Evenmin is verband gebleken met Gerrit Gerritsz van Craeyesteyn, baljuw van Oudewater van 1574 tot zijn 
overlijden in 1618 (Van Aelst, a.w. blz. 410). Blijkens het grafregister was zijn graf eerder eigendom van Gerrit 
Fransz van Craeyesteyn, begraven in december 1553. 


