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De Stadswaag te Oudewater 

Eerlijke handel 

Aan het eind van de Middeleeuwen wordt de handel in goederen steeds belangrijker. Er ontstaan 

internationale samenwerkingsverbanden van producenten, handelaren en steden. Een mooi 

voorbeeld is het verband van Hanzesteden. Het woord ‘hanze’ komt oorspronkelijk uit het oud-Duits 

en betekent zoveel als “groep”. De handel omvat vaak hout, maar ook landbouwproducten die 

plaatselijk worden geproduceerd of soms doorgevoerd worden van elders. 

 
De Schoonhovense Waag is een historisch gebouw. De stad 

had al een waag in 1356 om vooral vlas- en hennep-

producten te wegen.  (Foto: M.M. Minderhoud). 

Ook regionaal ontstaat een levendige handel in 

bijvoorbeeld kaas en boter, maar ook graan, 

stoffen en dergelijke. Net als vandaag nog 

worden de handelsprijzen voor deze 

‘bulkgoederen’ onder andere bepaald door het 

gewicht van de partij. Nu is het heel gewoon om 

de handelswaar even te wegen op een 

weegschaal, en we drukken het gewicht uit in 

gestandaardiseerde kilogrammen. Maar in de 

Middeleeuwen was het niet zo eenvoudig om 

het gewicht objectief vast te stellen. De 

oplossing werd gevonden in de vorm van een 

‘waag’, ook wel waeghe of waech genoemd. 

Ze ontstonden her en der spontaan. Later gaven 

de graven en bisschoppen, die toen de baas 

waren in de verschillende landstreken,  

sommige steden het waagrecht. Het wegen van 

handelswaar werd daarmee dus een zaak van 

de overheid. Voor het uitvoeren van de weging 

moest uiteraard betaald worden en daarmee 

kregen de steden ook een bron van inkomsten.  

Je kunt dit – vanuit het standpunt van de 

handelaar gezien – ‘waaggeld’ een beetje 

vergelijken met de huidige btw. Alleen met een 

‘waagbriefje’ kon een partij goederen worden 

verhandeld. De koper mocht er vanuit gaan dat 

de partij in de waag eerlijk is gewogen, zodat op 

basis daarvan een goede prijs kan worden 

bepaald. 
 

De stadswaag in Deventer. (Bron: wikimedia commons).

 

 Meer informatie over handel in de middeleeuwen vind je op: https://kunst-en-

cultuur.infonu.nl/geschiedenis/183012-handel-en-economie-in-de-middeleeuwen.html  en 

ook op: https://www.tijdvakken.nl/handel-en-steden/ . 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/183012-handel-en-economie-in-de-middeleeuwen.html
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/183012-handel-en-economie-in-de-middeleeuwen.html
https://www.tijdvakken.nl/handel-en-steden/
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Waaggebouw 

Er staan in ons land nog enkele tientallen waaggebouwen. Ze worden nu natuurlijk niet meer als 

waag gebruikt. Vaak zit er een restaurant in, of is er een museum van gemaakt. Zoals in Oudewater, 

waar de ‘heksenwaag’ een ware toeristische trekpleister is geworden. Maar het gebouw is 

oorspronkelijk als gewone goederenwaag in gebruik genomen. Dat gebeurde natuurlijk niet zomaar. 

Het is Karel V die in 1545 aan de stad Oudewater het recht geeft om eerlijke wegingen uit te voeren. 

Op dat moment is Oudewater de enige plaats in heel Europa die dat recht verkrijgt. Het oudste 

waaggebouw in Nederland dat als zodanig is ontworpen en gebouwd, staat in Deventer. 

 
De oudste afbeelding van de waag in Oudewater dateert uit 1745 en is 

gemaakt door Hendriik de Winter. (Bron: Rijksmuseum). 

 

Oudewater had zeker al in de 

vijftiende eeuw een stadswaag. 

De waag was gevestigd in 

hetzelfde gebouw als het 

stadhuis, aan de Markt- of 

Hallebrug op de hoek van de 

Gasthuissteeg. Dit gebouw was 

veel groter dan de huidige 

waag. Handel was belangrijk in 

Oudewater. Waarschijnlijk was 

in de middeleeuwen de 

lakenindustrie van groot 

belang, maar in de vijftiende 

eeuw werden hennepteelt en 

touwindustrie de basis voor de 

lokale economie. In de 

vijftiende eeuw gingen de 

boeren rond Oudewater van 

akkerbouw over op veeteelt en 

hennepteelt. Oudewater legde 

zich toe op de productie van 

touw. 

De aangevoerde hennep werd in de waag gewogen voordat ze op de markt verhandeld mocht 

worden. Het waaggeld bedroeg een oortje of twee duiten voor honderd pond hennep. De lijndraaiers 

op hun beurt moesten het garen en touw dat zij produceerden ook in de waag laten wegen voordat 

het verkocht kon worden. De schijven waarop het garen was gewikkeld, werden  daarna van een 

brandmerk voorzien. In 1575, tijdens de inname van Oudewater door de Spanjaarden, werd het 

waaggebouw zwaar beschadigd. Er was rond 1570 al een nieuw stadhuis gebouwd aan de Visbrug en 

mogelijk was het oude gebouw al in minder goede conditie. Maar een waag was een absolute 

noodzaak voor een marktstad. Toen de burgers van Oudewater begonnen met de wederopbouw van 

hun stad, was de waag dan ook hun eerste zorg. Volgens het jaartal dat tot aan de restauratie van 

1938 in het bovenraam te zien was, was de huidige waag in 1595 klaar.  

 De bron van deze tekst vind je bij: 

http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/monumenten/1#De%20Waag . 

http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/monumenten/1#De%20Waag
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Karel V en de stadswaag in Oudewater

 
Het huidige waaggebouw in Oudewater. (Foto N. de Kort). 

 

Hoe zat dat toch met die relatie met Karel V? Hij 

vond dat de waagmeester in Oudewater altijd 

eerlijk was bij het wegen. Die eerlijkheid loste 

een probleem van hem op want hij werd 

geconfronteerd met een beschuldiging uit 

Polsbroek waar men vond dat een vrouw veel te 

licht was en dus een heks moest zijn. Karel V 

geloofde het niet en uit de weging in 

Oudewater bleek dat zijn vermoeden klopte. 

Waagmeesters lieten zich in die tijd vaak 

omkopen en ‘knoeiden’ dan met de weging 

zodat er een te laag gewicht uit kwam. De 

waagmeester van Oudewater kreeg van Karel V 

een soort keurmerk dat hij eerlijk woog. Deze 

handgeschreven certificaten waarin dit staat 

zijn bewaard gebleven in het archief van 

Oudewater. In de huidige heksenwaag bevindt 

zich nog steeds het weegtoestel uit 1482. Een 

waaggebouw kreeg vaak een bijnaam die 

verwees naar de belangrijkste goederen die er 

werden gewogen, zoals de kaaswaag in Gouda, 

de (latere) heksenwaag in Oudewater en de 

boterwaag in Nijmegen.  

Maten en gewichten 

Tegenwoordig is een meter overal in de wereld 

even lang, en is een kilo overal even zwaar, 

maar voor de invoering van het metriek 

decimaal stelsel van maten en gewichten had 

iedere stad en streek zijn eigen standaarden. Ze 

leken wel een beetje op elkaar, maar ze waren 

eigenlijk nooit hetzelfde. Zo was het gewicht 

van een pond in Amsterdam of Utrecht bijna 

500 gram, maar in Gorinchem ruim 40 gram 

minder. Het was voor handelaren en 

ambachtslieden daarom belangrijk om 

producten en goederen te kunnen wegen 

volgens de lokale maten. 

 
Mud, schepel en kop in de Venemansmolen te Winterswijk. 

(Bron: wikipedia BY-SA 3.0). 

Het Amsterdamse gewichtenstelsel zat als volgt in elkaar. Een pond kwam overeen met 494,09 van 

onze huidige grammen, en bestond verder uit 16 ons van 30,88 gram. Elk ons bestond uit twee lood 

van 15,44 gram. Ook waren er nog kleinere gewichten, zoals een ‘engels’ of ‘sterling’ van 1,54 gram, 

dat op zijn beurt weer bestond uit 32 aas. En om het gemakkelijk te maken: voor sommige goederen 

werden andere ponden gehanteerd die net even afweken van het ‘gewone’ pond. 
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Weegschaal in de waag te Oudewater. (Foto: Utrechts 

Archief 1974). 

Het wegen gebeurde bijna altijd met een 

zogeheten bascule. Die bestond uit een balk die 

in het midden aan de plafondbalken was 

opgehangen. Aan beide uiteinden werd een 

platform bevestigd. Op het ene plaatste men de 

handelswaar en op het andere een serie 

gewichten, totdat de zaak in evenwicht was. 

Voor het bepalen van maten maakte men wel 

gebruik van bakken, zakken of tonnen van het in 

de waag gehanteerde standaardvolume.  In 

Oudewater werd voor het wegen van goederen 

gebruik gemaakt van de Amsterdamse 

gewichten, maar voor het bepalen van maten 

en volume hield men er een eigen stelsel op na. 

Voor het graan ging men er vanuit dat een ‘zak’ 

twee ‘schepel’ bevatte. Een schepel kwam 

overeen met 46,3 (huidige) liter. Later kende 

men ook een ‘achel’ (waarvan het volume soms 

werd bijgesteld) en ook een ‘mud’. En natte 

goederen werden afgemeten per ‘pint’. Voor 

het wegen van meel maakte men in Oudewater 

weer gebruik van het Goudse stelsel waarvan 

een schepel 35,8 liter bevatte. 

 

 Een overzicht van oude maten en gewichten vind je op:  

http://www.meertens.knaw.nl/mgw/  . 

 Een mooi overzicht van de situatie in de Zaanstreek vind je op :  

http://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=maten  . 

 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de oorsprong, het gebruik en functie van de 

stadswaag. 

1. De Heksenwaag bevindt zich in Oudewater. Ga ernaar toe en verzamel in het museum alle 

informatie die jullie kunnen vinden. Let ook op de gebruikte maten en gewichten! Misschien 

mag je ze nawegen met een meegebrachte keukenweegschaal? Je kunt foto’s maken om het 

eindresultaat mee te illustreren. Kijk ook op: https://www.heksenwaag.nl/. Kunnen jullie 

verder ook nog iets vinden van de eerste, oorspronkelijke waag die in Oudewater heeft 

gestaan? 

 

2. In onze streek zijn gelukkig nog meer waaggebouwen overgebleven. Maak een overzicht van 

wat er nog te vinden is in de provincie Utrecht en aangrenzend Zuid-Holland. Geef steeds aan 

http://www.meertens.knaw.nl/mgw/
http://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=maten
https://www.heksenwaag.nl/
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uit welke tijd ze dateren, wat hun oorspronkelijke ‘specialiteit’ was, en wat de huidige functie 

is. Kies er één uit waarmee je een uitgebreide vergelijking maakt met de waag in Oudewater. 

Ga bijvoorbeeld na welke maten en gewichten men hanteerde. Tip: bezoek ook de waag 

waarmee je die in Oudewater vergelijkt! 

 

3. De waag in Oudewater maakt, net als veel anderen, gebruik van de zogeheten bascule. Maak 

een beschrijving van de werking van het toestel. Probeer een schatting te maken van de 

voorraad aan gewichten die men nodig heeft voor het normale weegproces van goederen. 

Bedenk ook een paar manieren waarop een oneerlijke waagmeester (niet in Oudewater 

dus!) de uitkomst van de weging kan beïnvloeden. Tip: wees creatief en ontwerp een eigen 

Certificaet van Weginghe. 

 

4. Maak een korte levensgeschiedenis van Karel V. Geef daarbij aan wat zijn relatie met onze 

streek was. De toenmalige heersers gaven steden ‘rechten’, zoals het waagrecht. Welke 

andere rechten vormden ook een bron van inkomsten voor een stad. 

 

5. Het weegproces was een onderdeel van de handel en dus moest er op een gegeven moment 

worden afgerekend. Net zo min als bij maten en gewichten was er een eenheid in munten. 

Verdiep je in het geld dat aan het einde van de middeleeuwen werd gebruikt. Een bron die je 

kunt raadplegen is: http://www.muntenenpapiergeld.nl/ maar neem ook een kijkje bij 

http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/informatiebladen/120-munten . 

 

De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek Heksenwaag en mogelijk nog een tweede waag. 

 

B. Inventarisatie waaggebouwen in de provincie Utrecht/aangrenzend Zuid-Holland. 

 

C. Je verdiepen in het weegproces en de gebruikte gewichten. 

 

D. Informatie verzamelen over Karel V en de rechten die steden konden verkrijgen. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

  

http://www.muntenenpapiergeld.nl/
http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/informatiebladen/120-munten
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De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. 

Daarnaast maken jullie een tastbaar product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee je bezoekers van de Heksenwaag informeert over de 

oorsprong van de waag in Oudewater. Selecteer alleen de belangrijkste zaken om op de 

poster te plaatsen en let op een goede verhouding tussen tekst en beeld. Bedenk ook dat 

een museumbezoeker hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij het 

overzicht. 

 

 Een informatieve brochure op A5 formaat waarin je in maximaal acht pagina’s 

achtergrondinformatie beschikbaar stelt voor bezoekers aan de Heksenwaag die wat meer 

willen weten dan alleen de hoogtepunten. Selecteer je onderwerpen zorgvuldig en denk 

weer aan de goede verhouding tussen tekst en beeld. 

 

 Een fotopresentatie van maximaal 25 beelden die het ontstaan en gebruik van 

waaggebouwen in beeld brengt. De presentatie moet een kop-en-staart hebben en bedenk 

dat het nu vooral om beeld gaat en maar weinig tekst. Je mag ook (eigen) filmfragmenten in 

de presentatie verwerken. Dit resultaat zou als ‘mini-tentoonstelling’ kunnen worden 

gebruikt in de Heksenwaag. 

 

De bronnen 

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al veel bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn 

misschien: 

 Voorbeelden van een boterwaag staan in Nijmegen, Den Haag, Amsterdam en Amersfoort. 

http://www.encyclo.nl/begrip/Boterwaag . 

 

 Informatie over Karel V. 

https://historiek.net/karel-v-keizer-nederlanden/65451/  . 

 

Natuurlijk mag je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle bronnen die 

je gebruikt ook worden vermeld! 

  

http://www.encyclo.nl/begrip/Boterwaag
https://historiek.net/karel-v-keizer-nederlanden/65451/
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen bezoek Heksenwaag en eventueel de vergelijkingswaag; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek Heksenwaag en eventueel andere waag, en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie; 

 Eindpresentatie geven. 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

