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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