
Art. 32-vragen betreffende ‘Breng de gevelstenen thuis!’ 
In de Sint-Luciensteeg in Amsterdam bevinden zich 3 gevelstenen die afkomstig zijn uit de in 1857 
afgebroken Waardpoort van Oudewater. De Waardpoort stond ongeveer naast de plaats waar nu 
het Muziekhuis staat. Op de gevelstenen staan de stadswapens van Oudewater, Alkmaar en Delft. 
Deze steden hebben sinds de 15e eeuw een verbond. De ontstaansgeschiedenis van dat verbond is 
niet bekend, maar het verbond is in de 17e eeuw, als de poort gebouwd wordt, nog van kracht.  

Jammer genoeg is in de 19e eeuw een groot deel van de wallen en poorten afgebroken en een deel 
van de grachten gedempt. Bij de afbraak van de Waardpoort zijn de gevelstenen geveild en in 
Amsterdam terecht gekomen. Daar zijn ze geplaatst in de gevel van het Burgerweeshuis in de Sint-
Luciensteeg, samen met nog veel meer gevelstenen. 

Sinds enkele jaren wil de gemeente Oudewater haar erfgoed als vestingstad weer meer voor het 
voetlicht zetten. De ChristenUnie-SGP meent dat deze gevelstenen een waardevolle toevoeging 
vormen aan de herkenbaarheid van Oudewater als vestingstad. Het is prachtig dat deze gevelstenen 
na zoveel jaren nog te bewonderen zijn. Maar volgens de ChristenUnie-SGP zijn deze stenen veel 
meer op hun plek in Oudewater dan in Amsterdam. Oud-gemeentesecretaris A.W. Den Boer sprak in 
de jaren ’60 al de hoop uit dat de gevelstenen terug zouden keren naar Oudewater, maar dat is tot 
op heden nog niet gebeurd. 

Daarom stelt zij de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het feit dat zich in de Sint-Luciensteeg in Amsterdam 3 gevelstenen 
bevinden die afkomstig zijn uit de afgebroken Waardpoort in Oudewater?1 2

2. Weet u op welke wijze de gevelstenen in Amsterdam terecht zijn gekomen? 
3. Bent u het met de ChristenUnie-SGP eens dat deze gevelstenen een belangrijke tastbare 

herinnering vormen aan het verleden van Oudewater als vestingstad? 
4. Weet u wie op dit moment de eigenaar van de gevelstenen is? Is dit de Gemeente 

Amsterdam, de stichting gevelstenen van Amsterdam of het Amsterdam Museum (die nu 
gehuisvest is in het pand waarin de stenen zijn ingemetseld? 

5. Bent u het met de ChristenUnie-SGP eens dat het tentoonstellen van deze gevelstenen in 
Oudewater bijdraagt aan de ambitie uit het ‘Streefbeeld vesting Oudewater’ om het erfgoed 
van de vestinggeschiedenis te “ontsluiten, versterken en markeren (…). Het gaat hierbij om 
de plekken van een aantal poorten(…).”

6. Is in het verleden al gepoogd om de gevelstenen terug te brengen naar Oudewater? Zo ja, 
waarom is dat niet gelukt?

7. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam, dan wel de stichting 
Gevelstenen Amsterdam, dan wel de eigenaar van de gevelstenen, om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de gevelstenen terug te brengen naar Oudewater? 
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1 https://www.gevelstenenvanamsterdam.nl/sint-luciensteeg-27_16
2 Oud Oudewater, A.W. Den Boer en J. Schouten, p. 172. 
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Afb 1.: de gevelstenen in de Sint-Luciensteeg in Amsterdam. 


