gekregen, waarbij er getwijfeld moest worden aan het nut van toezicht erop.
In 1805 was Izaak Jan Alexander Gogel 'Agent' (minister) van Financiën van de Bataafse Republiek geworden. Gogel voerde een geheel nieuw, nationaal belastingstelsel in, waarin de gewestelijke accijnzen, zoals die sedert 1750 in Holland geheven en geïnd werden, geen plaats meer
kregen. De verschillende comptoirs in Holland werden ontmanteld, de ambtenaren kregen een
pensioentje of een andere functie en de wachthuizen werden gesloopt of verkocht. Het huisje aan
de Wierickerschans werd vermoedelijk tussen 1805 en 1810 van de hand gedaan: een verkoop-of
transportakte is niet aangetroffen. In 1831 was Gijsbert Balvert eigenaar van een huisje op de
plaats van de voormalige wachtpost, het huidige huisje achter de schans. Dit is waarschijnlijk tussen 1805 en 1830 gebouwd ter vervanging van het oorspronkelijke wachthuis, dat immers geheel
van hout was. Het wachthuis en de slagboom zijn verdwenen, de beide Kievitsheuvels zijn er niet
meer en op de Wierickerschans zijn al tientallen jaren geen militairen meer gelegerd.
De auteurs hopen echter met dit artikel een stukje vergeten geschiedenis van die bijzondere vorm
van belastingontduiking, namelijk de smokkelarij, in het Stichts-Hollands grensgebied aan de
vergetelheid te hebben onttrokken.
Bronnen:
Algemeen Rijksarchief:
Archief kantoren van de gaarders der collectieve middelen van het Zuiderkwartier van Holland
Inv.nrs. 65-75 en 136, Brieven opziender kantoor Gouda aan Gecommitteerde Raden, 1750-1805
Inv.nrs. 1203, Vonnissen van schepen-commissarisen tegen overtredingen wegens de gemene
middelen in het district Gouda, 1753-1805
Inv.nr. 1228, Register der bedienden der collectie middelen, district Gouda, 1751-1805
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Streekarchief Rijnstreek, Woerden:
Archief Groot-Waterschap van Woerden
Inv.nr. E-9, Notulen Dijkgraaf en Hoogheemraden, 1750-1751
Inv.nr. D36-12, Instructie voor de opziener der slagbomen op de Wiericke tot wering van de sluikerij
Literatuur:
Heringa, J.W. 'Van zelfstandig collecteur tot ambtenaar: problemen rond de belastingdienst in
Holland, 1750-1760'' in: Holland, jg. 15 (1983), nr. 2, p. 81-101.

Wandtegels in het Stadhuis te Oudewater
door dr. J.H. van den Berge
Inleiding
Oudewater werd op 7 augustus 1575 door de Spanjaarden ingenomen, uitgemoord en deels platgebrand. Net als overigens vele andere huizen moest in de jaren erna het Stadhuis weer worden
opgebouwd. Bij deze massale wederopbouw van de stad Oudewater maakte men veelvuldig gebruik van de voor die tijd moderne Hollandse renaissance-stijl. Het Stadhuis werd herbouwd in
1588 op de oude kelderfundamenten van zijn voorganger, die nog dateerden uit de 15e eeuw.
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Open schouw in de trouwzaal. De beelden van Eva en Adam dateren mogelijk
nog uit de bouwperiode.

Het Stadhuis te Oudewater; renaissancenieuwbouw uit 1588 op oudere fundamenten.
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In de raadzaal aanwezig ensemble haardstenen met halfronde sluitsteen. Het werd
in 1968 van elders ingebracht. Mogelijk
oorspronkelijk afkomstig uit de burgemeesterskamer, omdat de sluitsteen het
jaartal 1611 draagt.

M

Omdat het bestek van de toenmalige nieuwbouw nog steeds aanwezig is in het archief, weten we
relatief veel van deze herbouw af. Zelfs de naam van de beeldhouwer, die het steenhouwerswerk
leverde van de voorgevel en het bordes is bewaard gebleven: Gieleam Verminx uit Delft of gewoon Willem van Vlaanderen. In het interieur van het gebouw komen twee grote fraaie open renaissance-schouwen voor, één in de trouwzaal en één in de voormalige weeskamer, thans de burgemeesterskamer.
Van de grote open schouw in de trouwzaal wordt de schoorsteenboezem gesteund door twee
beelden, zogenaamde 'kariatiden'. Ze beelden Eva en Adam uit en zijn in volle lengte weergegeven. Deze beide beelden dateren mogelijk nog uit de herbouwperiode van 1588 en wie weet zijn
ze van dezelfde hand als de maker van het stadswapen en de twee leeuwen van de voorgevel: Gieleam Verminx. De achterwand van een dergelijke grote open schouw was rond 1600 gevuld met
onderaan in het midden haardstenen en daaromheen weer tot aan de schouwwangen dikke veelkleurige wandtegels. Buiten de schouwwangen werden in de 16e en begin 17e eeuw nog geen tegels geplaatst. Haardstenen zijn in het Stadhuis alleen nog aanwezig in de 'Sael', de raadzaal of
vierschaar, aldaar bij de restauratie in 1968 ingebracht. Het patroon waarin de haardstenen toen
herzet zijn, is goed: vanaf de grond eerst enkele lagen recht boven elkaar, daarop enkele lagen in
een verspringend metselverband, pyramidevormig teruglopend tot onder een deksteen. In het
Stadhuis te Oudewater betreft het een halfronde deksteen waarop het gekroonde wapen van prins
Maurits, gehouden door twee leeuwen en met erop de letters G(raaf) M(aurits) en het jaartal
1611. Deksteen en haardstenen zijn daarom mogelijk oorspronkelijk afkomstig uit de schouw
van de burgemeesterskamer. Men had bij de herplaatsing de beschikking over te weinig haardstenen. Het tekort loste men op door het middendeel te vullen met klinkers in een horizontaal visgraatpatroon. De haardstenen zijn van een Noordnederlands, Hollands type en zijn gemaakt in de
laatste periode, waarin men deze stenen nog produceerde. Na 1625 worden er in Holland praktisch geen haardstenen meer gebakken. Na het midden van de 17e eeuw zal men in Holland, Zeeland en Utrecht nog slechts volledig betegelde schouwachterwanden aantreffen, inclusief wel of
niet het gebruik van een gietijzeren haardplaat.
Voorbeelden van tegels in Oudewater en Zaltbommel
De in die tijd in een open schouw gebruikelijke veelkleurige wandtegels zijn in het Stadhuis nergens meer aanwezig. Een idee van een oorspronkelijke haardpartij uit het einde van de 16e eeuw
kan men krijgen in het vlakbij, even over de Visbrug, gelegen hoekpand Visbrug/Peperstraat.
Daar bevinden zich in de kelder, boven een vloer met rode plavuizen, de resten van een eenvoudige burgermans open haardnis. Pas recent zijn hieruit de nog hele tegels verwijderd. De haardnis
is daardoor zeer verminkt, maar men heeft toch voldoende achtergelaten om een totale reconstructie mogelijk te maken. In het centrum staan in twee rijen zeven vloerplavuizen overeind
(hoogte en breedte 195 mm). Haardstenen waren hier duidelijk te duur en van een gietijzeren
haardplaat geen spoor, hetgeen niet verwonderlijk is voor de jaren rond 1600. Er omheen bevinden zich verder over de gehele achterwand en de zijwanden van de haardnis veelkleurige bloempottegels, per bloempot drie gestileerde bloemen. De één ziet hierin goudsbloemen (Calendulae),
de ander slaapmutsjes (of Juliaantjes, Eschscholziae). Aan beide zijkanten van de verticale
bloem gaan twijgen af met steeds anders gekleurde besjes, soms oranje, soms bruin, soms blauw.
De hoekfiguur bestaat uit een in spaartechniek weergegeven kwartroset.
In de eerste helft van de 18e eeuw heeft men, tesamen met het ophogen van de keldervloer met
nieuwe rode plavuizen, op de beide zijwanden grenzend aan de haardnis eerst twee rijen blauwe
figuurtegels aangebracht en verder de wand volgezet met witte tegels. De blauwe figuurtegels betreffen zowel kinderspeltegels als eenvoudige landschapstegels. Ze zijn dooreengezet en het zijn
beide duidelijk tegels van een goedkoper soort; als hoekfiguurtje is er een bijtje. De drie andere
kelderwanden vertonen geen tegelsporen en deze zijn er ook niet in de, aan de betegelde wand
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grenzende, binnenshuis gelegen waterput. De tegels waren dus alleen geplaatst op de wand, die
het meest aan rook bloot stond. Het is goed te bedenken, dat pas in de tweede helft van de 19e
eeuw kachels en fornuizen hun intrede deden en men tot die tijd open vuur in huis had. Daarom
was men wel verplicht veel tegels rondom de haardpartij toe te passen. Pas na de intrede van kachel en fornuis en het daardoor minder worden van rookaanslag zullen tegelwanden in de erop
volgende vijftig jaar langzaam verdwijnen. Op het platteland raakte de grote open betegelde
schouw wel later in onbruik dan in de steden. Voor steden vindt dit plaats in de tweede helft van
de 18e eeuw en voor het platteland toch meer in de tweede helft van de 19e eeuw.

Dertig centimeter diepe open schoorsteennis
met
schuine zijkanten in het huis hoek Visbrug/Peperstraat te Oudewater. De betegeling van de haardnis is
uit ca. 1600, de aangrenzende wandbete geling dateert
uit de eerste helft van de 18e eeuw.

Detail met de veelkleurige tegels in de haardnis
(hoogte 134 mm, breedte 133 mm, dikte 14 mm, twee
diagonale spijkergaatjes) en een goedkoper massaproduct van blauwe tegels in twee aangrenzende verticale rijen. De rest van de muur is wit betegeld. Vissertje, blauw, hoogte en breedte 130 mm, twee diagonale
spijkergaatjes. Waterput, blauw, hoogte en breedte
128 mm, scherfkleur donkergeel.
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Een indruk van een dergelijke open schouw in de eerste helft van de 17e eeuw geeft een afbeelding van de zogenaamde 'Adam en Eva-schouw' in het poortgebouw, van wat het kasteel van
Marten van Rossum in Zaltbommel had moeten worden. Van na de bouwtijd dateert hier een
schouw in de kamer links van de poortvormige doorgang. Dit is in Nederland de enige in situ bewaard gebleven, nog oorspronkelijke en complete schouw met schouwachterwandtableaus. De
zijwangen van de schouw bestaan uit Hermes-figuren, links Adam en rechts Eva, rennaissancefiguren in hun fraaiste vorm. De uit twee delen bestaande, overigens weer erg eenvoudige, fries
daarboven toont twee wapenschilden en is nog duidelijk afkomstig uit de gotiek. Tussen de beide
zijwangen (en er eigenlijk niets mee te maken hebbend) staan links 'Coninck Davit' en rechts
'Coninck Salmon'. Het ontbreken van onderling verband tussen zijwangen en tableaus, maar ook
de hoogte van beide tableaus, 14 in plaats van 13 tegels, pleit voor een iets latere inbreng van de
tegels en niet voor gelijktijdige totstandkoming van het geheel. Omdat zowel in de afbeelding
van de strijd tussen David en Goliath, maar vooral in die van de bouw van de toren van Babel er
een abrupt einde bestaat midden in een figuur, lijken de beide schoorsteenstukken oorspronkelijk
niet als zodanig bedoeld te zijn. Veel meer valt te denken aan een groot samengesteld tableau,
waarbij een thans verdwenen middenstuk voor de verbinding en de overgang zorgt tussen David
en Salomon. De 'verdwaalde tegel' onder de voet van koning David zou dan uit dit 'verdwenen
middenstuk' afkomstig kunnen zijn. De afbeeldingen van David en Salomon lijken op die van de
gedateerde tegeltableaus van Maurits en Frederik Hendrik in het Rijksmuseum en dateren
daarom waarschijnlijk ook uit de jaren rond 1625. Ze zullen eveneens afkomstig zijn uit een Rotterdams plateelbakkersatelier.
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Adam en Eva-schouw in het Marten van
Rossum Museum te Zaltbommel. Renaissance zijwangen met Adam en Eva, laatgotische schoorsteenfries en haardachterwand-tegeltableaus met David en Salomon. Deze tableaus dateren uit circa
1625 en zijn afkomstig uit een Rotterdamse plateelbakkerij.

Identieke veelkleurige bloempottegels als in de schoorsteennis,
maar nu als veld van 7x4 tegels,
aanwezig in hel Philadelphia Museum of Art. Afbeelding overgenomen uit de catalogus van E.B.
Schaap, 1994.
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Detail van het tableau 'Coninck
Salomon': de torenbouw van Babel.

Detail van het tableau 'Coninck
Davit': David overwint met een
slingersteen de Filistijn Goliath.

De tegels in de schouw van het Stadhuis
Oude foto's van vóór de brand van het Oudewaterse Stadhuis in 1968 tonen, dat de open haard in
de trouwzaal gevuld was met andere tegels dan die nu aanwezig zijn. De toen aanwezige tegels
gaf men een nieuwe plaats, deels in een wand op de begane grond en deels in een garderobe op de
eerste etage. Waarom men dat deed is achteraf niet meer te achterhalen. Er zijn nu nog voldoende
tegels van hetzelfde type over om brandschade als oorzaak uit te sluiten. In een wand op de begane grond heeft men van deze tegels een vlak van vijf bij zeven ingebracht en omlijst met zeldzame, uit een Utrechtse fabriek afkomstige randtegels. Randtegels hebben een halve tegelhoogte
en worden in de oudere literatuur wel 'lysten' genoemd. Op de hoeken treffen we hier zelfs speciaal voor deze randtegels gemaakte hoektegels aan met de grootte van een kwarttegel.
De tegels binnen de randtegels zijn zogenaamde 'open luchtjes', dat wil zeggen tegels met een tot
aan de tegelrand doorlopende schildering en zonder hoekfiguren. Deze mooi en uitvoerig geschilderde blauwe tegels tonen elk een andere voorstelling en zijn een lust voor het oog. Er valt
veel te zien: winterlandschappen met schaatsers, een koek-en-zopietent, diverse rivierlandschapjes, onder andere met een landhuis aan de Vecht, melkvrouwtjes, vissertjes etc. Bij de toeristenrondleidingen door het stadhuis wordt vooral gewezen op een tegel met een 'gezicht op de kerk
van Oudewater'. De typische torenbekroning zou hiervoor pleiten. De echte driebeukige SintMichaels-hallenkerk heeft echter een transept en ook de op de tegel ervoor staande huisjes komen
niet overeen met de werkelijkheid. Op de tegel heeft de toren een, in Friesland wel voorkomend,
dwars zadeldak, maar in werkelijkheid bezit de kerktoren van Oudewater aan beide zijden een
wolfseind. Dezelfde tegelvoorstelling is ons ook bekend binnen een dubbele cirkel met anjers als
hoekvulling. Zowel de 'open luchtjes-tegels' als de randtegels zijn gemaakt in een Utrechtse tegelbakkerifen dateren uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Beide tegels hebben geen spijkergaatjes.
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Interieur van de voormalige raadzaal van het Stadhuis van Oudewater, circa 1930. Op deze foto blijken 'open lucht-tegels' in plaats van de huidige kinderspeltegels in de schouwachterwand te zijn aangebracht. Foto: collectie gemeente Oudewater.

Na de Stadhuisbrand van augustus 1968 werden in de open schouw op de plaats van de verwijderde 'open-lucht-tegels' kinderspeltegels aangebracht. Deze waren blijkbaar van een dergelijk
grote partij afkomstig, dat men elders in het Stadhuis ook nog tegelvlakken hiervan heeft kunnen
aanbrengen. De nieuw ingebrachte tegels zijn eveneens in Utrecht gemaakt in het laatste kwart
van de 19e eeuw; mogelijk dateren ze zelfs van rond de eeuwwisseling. De tegels, die verwijderd
werden, zijn overigens veel fraaier van uitvoering dan de nieuw ingebrachte tegels.
Beide tegeltypen, zowel de 'open lucht-tegels' als de nieuw ingebrachte kinderspeltegels, zijn
met zekerheid als 'jong' te dateren, omdat spijkergaatjes ontbreken. Spijkergaatjes ontstaan omdat, om verglijden tijdens het snijden van de tegel te voorkomen, spijkertjes zijn aangebracht op
het snijplankje. Bij het eraf nemen van dit plankje laten de spijkertjes een putje in de hoeken van
de tegel achter. De alleroudste tegels hadden steeds vier spijkergaatjes, aanvankelijk steeds vrij
ver op de diagonaallijn naar het midden van de tegel aangebracht, meer dan één centimeter. Na
1635 komen tegels met vier spijkergaatjes niet meer voor en hebben tegels twee, meestal op één
diagonaallijn geplaatste spijkergaatjes. De spijkergaatjes komen bovendien meer te liggen naar
de hoeken van de tegel. Dit blijft zo tot het midden van de 19e eeuw. Na 1870 komen spijkergaatjes op tegels niet meer voor, noch in de producten van de Utrechtse noch in die van de Friese tegelbakkerijen.
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Tegelvlak van 5x7 tegels, oorspronkelijk afkomstig uit de haardpartij in de trouwzaal.
Het betreffen zogenaamde 'open luchtjes ', gefabriceerd in een Utrechtse tegelfabriek, laatste kwart van de 19e eeuw. Blauw, geen spijkergaatjes, hoogte 128 mm, breedte 126 mm.
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Detail. Randtegels met ineengewonden touwmotief (blauw,
hoogte 85 mm, breedte 129 mm,
geen spijkergaatjes). Aparte
hoektegels met de grootte van
een kwart tegel. Op de tegels afbeeldingen met schaatsers en
koek-en-zopietent, riviergezichten en landschappen. Productieplaats Utrecht, eind 19e eeuw.

'Oudewater'-tegel uit het tegelvlak, voorheen in de
haardachterwand in de trouwzaal.

Gebruik van dezelfde spons als bij de rechtertegel in de afbeelding met de 'Oudewatertegel '. De
afbeelding is nu geplaatst binnen een dubbele
cirkel en met anjers als hoekfiguren. Blauw,
hoogte 128,5mm, breedte 128mm, dikte 7,8mm,
scherfkleur cirtroengeel, geen spijkergaatjes.
Utrecht, laatste kwart van de 19e eeuw. Collectie
Meyer, Oudewater.
15

Tot 1855 waren er nog drie tegelbakkerijen in Utrecht werkzaam; in de laatste helft van de 19e
eeuw nog maar twee. Beide komen in aanmerking als maker van de tegels in het stadhuis van Oudewater. De eerste is de tegelbakkerij van J. Schillemans, in 1894 opgevolgd door J.W. Mijnlieff.
Het bedrijf produceerde tot 1918 en droeg onder de laatste eigenaar de naam 'Holland'. De
tweede tegelbakkerij bestond eveneens tot 1918 en was de fabriek van de gebroeders Ravesteyn.
In 1918 ging deze fabriek failliet en werd toen geliquideerd. Enkele werknemers zetten het bedrijf voort onder de oude naam van NV Faience- en Tegelfabriek 'Westraven' v/h Gebrs. Ravesteyn, de naam die de fabriek overigens al vanaf 1907 droeg. Met name de kinderspeltegels zijn
zeer waarschijnlijk in de fabriek van de gebroeders Ravesteyn gemaakt. Men is daar namelijk
lang doorgegaan, zeker tot in de jaren '30 van deze eeuw, met het aanbrengen van de vijf stippen
in de hoekfiguur door middel van een door de tegelschilder zelf gesneden houten stempeltje.
Deze eerste eenvoudige mechanisatie van een deel van de te schilderen figuur levert een duidelijk
als zodanig te herkennen, steeds terugkerend patroon van identieke en meestal ook wat dikke
stippen op, die nu juist zijn te herkennen op de kinderspeltegels in het Stadhuis te Oudewater.
In het Stadhuis heeft de huidige burgemeesterskamer, voorheen keuken, daarna weeskamer, een
houten renaissance lambrizering met, zoals in één van de kasten te lezen is, de datum van aanbrenging 1614. Ook de open schouw zal waarschijnlijk dateren uit de tijd van deze tussentijdse
renovatie van de kamer. Op de in de haard staande gietijzeren haardplaat is Caritas afgebeeld, samen met het jaartal 1662. Ondanks de respectabele ouderdom van de open haard in de burgemeesterskamer is de schouwachterwand gevuld met Utrechtse herdertegels, daterend uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Dat ook de herdertegels gekocht zijn in de fabriek van de gebroeders
Ravesteyn te Utrecht is waarschijnlijk doordat indertijd beide typen tegels in één muurvlak aanwezig waren, om en om in een schaakbordpatroon aangebracht, in de keuken van het landgoed
Cairnhill te Epe.
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Kinderspeltegels uit de grote open schouw in de trouwzaal, zoals erin gezet na de brand van
1968. Blauw, hoogte 129 mm, breedte 127 mm, geen spijkergaatjes, Utrecht, laatste kwart van de
19e eeuw.
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Houten stempel voor het plaatsen van de vijfstippen van het spinnetje in de hoeken van
de tegel. In tegenstelling tot een volledig geschilderd spinnetje plaatst men eerst de vijf
stippen met het stempeltje en pas daarna worden de verbindingslijntjes geschilderd. Dit
systeem werd toegepast bij Ravesteyn-Westraven tussen 1880 en 1940. Afbeelding
overgenomen uit: ' Kinderspelen op tegels ' door J. Pluis.
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Open schouw in de burgemeesterskamer in het
Stadhuis te Oudewater uit 1614.

Herdertegels uit de achterwand van de open
schouw van de burgemeesterskamer. De tegel met de slapende herderin heeft een
hoogte van 131 mm en een breedte van 129
mm en geen spijkergaatjes, Utrecht, laatste
kwart 19e eeuw.
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Andere tegels in het Stadhuis
Alle andere tegels in het Stadhuis van Oudewater bevinden zich in het souterrain en vormen een
mengeling van diverse andere typen, die allemaal waarschijnlijk eens elders de muren van het
Stadhuis bedekten. Nu zijn ze deels bewaard en in blokjes bijeen gezet op wisselende plekken
tentoongesteld. Hieronder zijn enkele blauwe tegels met een zogenaamde 'loflijst'. Aanwezig
zijn drie tegels, elk met een molentje, en vier tegels, elk met een riviergezicht. De 'loflijst' kan
men al vinden op tegels in de 18e eeuw, maar hier is de omlijsting vrij breed en, mede door het
ontbreken van spijkergaatjes, moet de tegel eveneens erg laat in de \9t eeuw gedateerd worden.
Ze werden toendertijd gemaakt in zowel Utrecht als in Friesland. Gezien de aanwezigheid in het
Stadhuis van Oudewater komt Utrecht als fabricageplaats het meest in aanmerking. Ook zijn tegelblokjes aanwezig met bebouwing op spits toelopende terpjes. Ze zijn er in twee uitvoeringen:
tegels in iets donkerder blauw en fijner geschilderd, mogelijk nog uit het laatste kwart van de 18e
eeuw, en tegels met een iets lichtere kleur blauw en duidelijk met een veel minder vaardige hand
geschilderd. De laatste tegels dateren uit de periode 1800-1850. Beide tegelsoorten hebben nog
niet gestempelde bijtjes als hoekfiguren. De spits toelopende terpjes zijn vrij specifiek voor
Utrecht als fabricageplaats, alhoewel de tegel ook wel in Rotterdam gemaakt werden.
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Tegelwand met in schaakbordpatroon geplaatste kinderspeltegels en herdertegels in de
voormalige keuken van het landgoed Cairnhill
te Epe. De tegels werden daar in 1906 aangebracht en in 1978 weer verwijderd; mogelijk
werden beide tegeltypen dus in dezelfde fabriek van Westraven te Utrecht gemaakt.

Blauwe landschapstegels in het Stadhuis te
Oudewater, meestal riviergezichten, geplaatst binnen een vierkante rand, een zogenaamde 'loflijst'. Blauw, hoogte 130 mm,
breedte 129 mm, dikte 8,9 mm, scherfkleur
citroengeel, geen spijkergaatjes.
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Bebouwing op spits toelopende terpjes in het
Stadhuis te Oudewater. Blauw, Utrecht, laatste kwart 18e eeuw.

Bebouwing op spits toelopende terpjes
in het Stadhuis te Oudewater, als hoekfiguren spinnetjes. Deze zijn nog niet gestempeld, maar volledig met de hand geschilderd. Blauw, Utrecht, eerste helft
19e eeuw, hoogte en breedte 130 mm,
twee diagonale spijker gaatjes.
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Blauwe vogeltegels met ossenkopjes als hoekfiguren in het Stadhuis te Oudewater, hoogte
126,7 mm, breedte 127 mm, meestal twee diagonale spijkergaatjes, Gouda (?), derde kwart 17e
eeuw.
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Blauwe vogeltegels in het Stadhuis te Oudewater, zoals ze oorspronkelijk
waarschijnlijk ook in de muur hebben gezeten, afwisselend geplaatst met tegels waarop een enkelstekelige blauwe bloem, beide behorend tot
één baksel. Gouda (?), eind 17e, begin 18e

ßi'r

Vier blauwe bloemtegels, fijn getekend. Eén
met de in die tijd erg populaire
keizerskroon
(hoogte en breedte 128,5 mm, dikte 12 mm,
scherfkleur citroengeel) en één met een roos
(hoogte 128 mm, breedte 127,3 mm, dikte 12
mm, scherfkleur citroengeel).
Ossenkopjes
met dubbelstreep onderslag. Alle vier de tegels hebben twee diagonaal geplaatste spijkergaatjes van 10,5 tot 11,5 mm vanaf de
hoek en hebben de 'trek' en de tweestreeps
onderslag van het ossenkopje in een andere
kleur blauw. Gouda (?), derde kwart 17e
eeuw. Collectie Van den Berge, Bergambacht.
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De centrale afbeelding op de tegel wordt kleiner naarmate
de tegel jonger is. Deze vogelafbeeldingen op tegels in het
Stadhuis van Oudewater dateren uit het vierde kwart van
de 17e eeuw. Hoekfiguren ontbreken, blauw, Gouda ( ?).
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Tot slot bevinden zich in de gepleisterde tongewelven van het souterrain van het Stadhuis van
Oudewater nog interessante vogel- en bloemtegels. Meerdere blokjes zijn aanwezig met blauwe
vogels van een type zoals wel vaker gevonden kan worden in de Krimpenerwaard en Lopikerwaard en in en rondom Gouda en Oudewater. Het zijn vogeltegels, die in de verte toch wel herinneringen oproepen aan de veelkleurige vogeltegels, algemeen bekend als afkomstig uit de plateelbakkerij van de familie Verswaen op de Oosthaven te Gouda. Deze blauwe tegels tonen een
kleinere vogel dan die op de veelkleurige tegel. De vogels staan niet altijd meer op een eilandje,
heuveltje of op een tak. Vaak is dit tot een schaduwstreep gereduceerd. Ook de hoekvulling is niet
meer de aan zijn basis aangekleurde Franse lelie, maar een zogenaamd ossenkopje met een
tweestreeps onderslag. De Goudse veelkleurige vogel- of bloemtegel met de Franse lelie als
hoekfiguur kan worden geplaatst in de jaren tussen 1630 en 1660. De blauwe vogeltegels met een
ossenkop als hoekfiguur hebben een wat jongere productiedatum, waarbij gedacht kan worden
aan de jaren rond 1660. De tegelproducent zou de firma Verswaen te Gouda kunnen zijn, doch
ook een minder bekende Goudse tegelbakker behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Helbers
noemde in zijn artikel over De geschiedenis van het oude Goudse Plateel uit 1956 nog verschillende andere namen van in Gouda werkzame pottenbakkers. Veel voorkomend is de zijn vleugels
breed uitslaande vogel, vliegend boven een hekje. Leuk is de ooievaar (Ciconia ciconia), klepperend afgebeeld. Dit gebaar wordt gemaakt als de ooievaar op het nest aankomt en gedurende de
baltstijd, waarbij ze om beurten hun kop op de rug leggen. Oorspronkelijk zullen, net als de veelkleurige, de blauwe vogeltegels om en om in een schaakbordpatroon hebben gezeten met bloemtegels. De blauwe bloemtegels zijn bijna nog eleganter dan de vogeltegels. Ook hiervan zijn in
het Stadhuis enkele exemplaren aanwezig. Ze kunnen heel nauwkeurig geschilderd zijn en daarmee een lust voor het oog vormen. Wat later in de 17e eeuw worden de in Gouda geschilderde vogels nog kleiner en verdwijnen de hoekfiguren. Van dit soort kleine-vogeltegel zijn ook nog
tweekleurige (paars-blauw) uitvoeringen bekend. Het bij dit artikel afgebeelde exemplaar werd
aangetroffen achter de Goudse St.-Janskerk in het Willem Vroesenhuis.
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Hetzelfde type tegel met kleine vogel, nu met gebruik van drie verschillende kleuren. Ossenkop,
grondje tak en trek zijn blauw; buikstippel, rand
vleugels en rand staart zijn oud-paars. Keel, vleugels en staart zijn okergeel. Waarschijnlijk afkomstig uit een Goudse plateelbakkerij, hoogte 127
mm, breedte 127,3 mm, dikte 11 mm, scherfkleur
geel, 2 diagonale spijkergaatjes 17 mm uit de
hoek. Tegel aangetroffen en verwijderd met 200
andere tegels van dit type bij een restauratie van
het Willem Vroesenhuis te Gouda in 1982. Collectie Van den Berge, Bergambacht.
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Conclusie
In het Stadhuis van Oudewater zijn twee open schouwen aanwezig. In beide haardpartijen komen
niet meer de oorspronkelijke tegels voor. Er heeft een herzetting plaatsgevonden met kinderspelen herderstegels, beide geproduceerd in de fabriek van de gebroeders Ravesteyn te Utrecht tegen
het einde van de 19e eeuw. Elders in het Stadhuis bewaart men in het souterrain nog de tegels, die
zich in de schouw van de trouwkamer bevonden tot aan de brand van het Stadhuis. Bij de restauratie van 1969 werden ze verplaatst. Ook deze 'open lucht-tegels' zijn gemaakt door een
Utrechtse tegelbakkerij en dateren eveneens uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Tot slot zijn
enkele blokjes blauwe tegels met vooral vogelfiguren, maar ook enkele bloemen in de benedenetage van het Stadhuis aanwezig. Deze tegels zijn van een veel oudere productiedatum. Alleen van
deze tegels, niet van de andere, kan fabricage in een Goudse plateelbakkerij worden verondersteld.
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'Kind der gemeente": een vondeling in Woerden

(/.
door W. Lobbezoo-de Vos
Zijn vondst
Bij het indiceren van de 16.000 akten van geboorte van de burgerlijke stand van de gemeente
Woerden werd mijn aandacht getrokken door een opvallende gebeurtenis, die tegenwoordig de
landelijke pers zou halen !
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