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Inleiding: 

Sinds 1 september 2007 zijn gemeenten verplicht rekening te houden met archeologische 
waarden in de bestemmingsplannen. De toenmalige Monumentenwet (thans: Erfgoedwet) legt de 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het archeologische erfgoed grotendeels bij de gemeente. Als 
instrument om een goed onderbouwde belangenafweging te kunnen maken heeft de gemeente Oudewater 
daaropvolgend in samenwerking met Lopik, Montfoort en Woerden gezamenlijk archeologiebeleid opgesteld. 
In het beleidsplan was opgenomen dat het archeologiebeleid na twee jaar geëvalueerd zou worden. Het 
toenmalige beleid van de gemeente Oudewaterwas vastgesteld op 17 maart2011. 

Een van de aanbevelingen in de Evaluatie is het opstellen van een archeologische onderzoeksagenda, gelijk 
met de herziening van de archeologische beleidskaart in 2015. 

Twee onderdelen van artikel 38 en 48 uit deze Monumentenwet zijn in dit geval van belang betreffende de 
totstandkoming van de onderzoeksagenda. 
- In artikel 38, lid 1 van deze wet staat onder meer: 



1. De gemeenteraad kan in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening onder meer: 
a. regels vaststellen met betrekking tot de eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen aan 
onderzoek in het kader van het doen van opgravingen; of 
b. gevallen vaststellen waarin burgemeester en wethouders kunnen afzien van nader archeologisch 
onderzoek of het opleggen van daartoe strekkende verplichtingen. 
- In artikel 48, lid 2 staat: 
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, geeft in ieder geval regels over de wijze 
waarop wordt gewaarborgd dat het onderzoek in verband met en de uitvoering van de opgravingen voldoen 
aan eisen van wetenschappelijke zorgvuldigheid en wetenschappelijke relevantie. 

De motivatie in de Evaluatie is als volgt: 
" Een archeologische onderzoeksagenda geeft richting aan en prioritering binnen archeologisch 
onderzoek. De onderzoeksagenda geeft aan welke thema's en daarbinnen welke vragen van belang 
zijn voor archeologisch onderzoek binnen een gemeente of regio. Voor Oudewater valt te denken aan: 

Oudewater, stad op de grens van Holland en het Sticht 
De Oudewaterse Moord: verwoesting en heropbouw van de stad 
Verdediging, waaronder stadsverdediging en de inrichting van de Oude Hollandse Waterlinie 
De vroegste bewoning: het grondgebied van Oudewater in de prehistorie en Romeinse tijd en 

het allereerste begin van de stad Oudewater 
De ontginning van de veengebieden 
Ambacht en industrie, bijvoorbeeld de touwindustrie 

Voorgesteld wordt om dit gelijk met de herziening van de archeologische beleidskaart uit te werken. In 
de inofficiële Canon van Oudewater die recentelijk door historica Nettie Stoppelenburg is opgesteld, 
zijn al veel aandachtspunten binnen de geschiedenis van Oudewater aangegeven. De vertaling 
hiervan naar het archeologisch onderzoek zal slechts een beperkte tijdsinvestering vereisen, die 
binnen het lopend werk kan worden opgepakt." 

Op 10 juli 2014 is met algemene stemmen door de Raad besloten om onder meer met deze aanbeveling in 
het Evaluatierapport akkoord te gaan. 

Het geactualiseerde archeologiebeleid inclusief de herziene archeologische beleidskaart 2015 is op 24 
september 2015 vastgesteld. De onderzoeksagenda maakte hier nog geen deel van uit. Deze is aansluitend, 
in 2016, opgesteld. 

In de onderzoeksagenda wordt een visie op het verleden van Oudewater gepresenteerd die het product is 
van een jarenlange samenwerking tussen verschillende mensen. Oudewater kent een grote betrokkenheid 
bij de geschiedenis en diverse mensen met elk hun eigen kennis op het gebied van het verleden van 
Oudewater droegen bij aan dit stuk. De onderzoeksagenda is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel 
biedt een inleiding in het verleden van Oudewater. Als zodanig, richt dit zich ook op andere 
geïnteresseerden. Bij elk hoofdstuk worden de daarmee gerelateerde canonvensters genoemd. Deels 
overlappen de thema's met de recente Canon van Oudewater. Het tweede deel van de onderzoeksagenda 
is uitsluitend gericht op het archeologisch onderzoekstraject. Het bevat een bespreking van de belangrijkste 
onderzoeksthema's, alsmede specifieke vraagstellingen voor Programma's van Eisen voor archeologisch 
onderzoek. Ook worden hier keuzes gemaakt, in welke gevallen geen verder onderzoek plaatsvindt en in 
welke gevallen dit onderzoek beperkt wordt. 

Kernboodschap: 

De onderzoeksagenda beschrijft de huidige stand van kennis van archeologisch Oudewater en geeft 
richting aan toekomstig onderzoek door archeologische onderzoeksbureaus. 

Het doel van de onderzoeksagenda is om archeologen een raamwerk te bieden, waarbinnen zij hun 
onderzoek kunnen inpassen. Daarnaast dient de onderzoeksagenda om hen bewust te maken van 
belangrijke thema's en vraagstellingen uit het verleden van Oudewater. Tot slot worden hier ook prioriteiten 
en keuzes gemaakt voor toekomstig archeologisch onderzoek. Op deze manier wordt gerichter onderzoek 
gedaan. 
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Vervolg: 

De onderzoeksagenda beschikbaar stellen via de website van de gemeente Oudewater zodat deze kan 
worden benut bij archeologisch onderzoek. 

Bijlagen: 

1 - Archeologische onderzoeksagenda gemeente Oudewater 

De loco-secretaris De burgemeester 

Dhr. A. den Boer mr. drs. P. Verhoeve 



Archeologische onderzoeksagenda 

Gemeente Oudewater 



Archeologische onderzoeksagenda 

Gemeente Oudewater 

Hester van den Ende 

25-9-2016 

Voorpagina: 
Zicht vanaf de St. Michaëlskerk op de Hollandse IJssel richting de Westerwal en het IJsselveere 

(richting het zuiden, foto Hester van den Ende) 
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Inleiding 

Voor u ligt de archeologische onderzoeksagenda van de gemeente Oudewater. De onderzoeksagenda 

beschrijft de huidige stand van kennis van archeologisch Oudewater en geeft richting aan toekomstig 

onderzoek. Hiermee richt de onderzoeksagenda zich in eerste instantie op de archeologische 

onderzoeksbureaus. Het doel van de onderzoeksagenda is dan ook om onderzoekers een raamwerk te 

bieden, waarbinnen zij hun onderzoek kunnen inpassen. Daarnaast dient de onderzoeksagenda om hen 

bewust te maken van belangrijke thema's en vraagstellingen uit het verleden van Oudewater. Tot slot 

worden hier ook prioriteiten en keuzes gemaakt voor toekomstig archeologisch onderzoek. Op deze 

manier wordt gerichter onderzoek gedaan. 

De onderzoeksagenda is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel biedt een inleiding in het verleden van 

Oudewater. Als zodanig, richt dit zich ook op andere geïnteresseerden. Bij elk hoofdstuk worden de 

daarmee gerelateerde canonvensters genoemd. Deels overlappen de thema's met de recente Canon van 

Oudewater 1, deels wijken deze hier ook van af. De reden hiervoor is dat deze onderzoeksagenda zich met 

name richt op die thema's, waaraan archeologisch onderzoek een bijdrage kan leveren. Zo beperkt het 

belangrijke aspect religie zich hier tot onderzoek van kerken, kloosters en schuilkerken. De 

onderzoeksagenda richt zich daarnaast op processen als de ontwikkeling van de bewoning en op de 

samenleving als geheel, waar de canon vanuit de geschreven bronnen meer focust op gebeurtenissen en 

specifieke personen. 

Het tweede deel van de onderzoeksagenda is uitsluitend gericht op het archeologisch onderzoekstraject. 

Het bevat een bespreking van de belangrijkste onderzoeksthema's, alsmede specifieke vraagstellingen 

voor Programma's van Eisen voor archeologisch onderzoek. Ook worden hier keuzes gemaakt, in welke 

gevallen geen verder onderzoek plaatsvindt en in welke gevallen dit onderzoek beperkt wordt. 

De hier gepresenteerde visie op het verleden van Oudewater is een produkt van een jarenlange 

samenwerking tussen verschillende mensen. Oudewater kent een grote betrokkenheid bij de 

geschiedenis en diverse mensen met elk hun eigen kennis op het gebied van het verleden van Oudewater 

droegen bij aan dit stuk, zoals geschiedkundige Nettie Stoppelenburg, monumentenambtenaar Leo Bos, 

streekarchivaris Rob Alkemade en amateurarcheologen Caio Haars en Herman van Eijk. Daarnaast wil ik 

graag Esther Mietes en Monica Dütting bedanken voor hun kritische archeologische blik en waardevolle 

aanvullingen op de tekst en de onderzoeksvragen. 

1 http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canonH-vanH-oudewaterH-deekl 
http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canonH-vanH-oudewaterH-deek2 
http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canonH-varn-oudewaterH-deek3 
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Bij uitzondering kon deze vondst wel aan een specifieke persoon verbonden worden. Amateurarcheoloog Herman 
van Eijk vond deze ring met initialen A.R. en het jaartal 1724 of 1794 in Oudewater.2 Lokaal geschiedkundige Nettie 
Stoppelenburg kon de ring traceren naar touwslager Arij van der Roest, wiens familie al in de 16e eeuw in Oudewater 
woonde. Hij trouwde in 1794 met de Oudewaterse Cornelia Hartog. 

2 Foto Herman van Eijk. 
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In de tekst genoemde straatnamen in de binnenstad van Oudewater 

3 Kaart Hester van den Ende. 
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In de tekst genoemde toponiemen in het buitengebied van Oudewater.
4 Oudewater had op 1 april 2016 10.109 

inwoners, waarvan ca. 6.670 in de stad wonen. Het grondoppervlak van de gemeente is 40,17 km
2

. Oudewater hoort 
sinds 1970 bij de provincie Utrecht, daarvoor maakte het deel uit van Zuid-Holland.

5 

4 Kaart Hester van den Ende. 
5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudewater 
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Deel 1 

Bewoningsgeschiedenis van Oudewater 
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1. De vorming van het landschap en de vroegste mensen 

Door de millennia heen hebben grote wijzigingen plaats gevonden in het landschap van Oudewater. Vanaf 

het Cromerien (800.000 tot 475.000 jaar geleden) was sprake van ijstijden (glacialen), afgewisseld met 

warmere perioden (interglacialen). Het landschap varieerde van koude mammoetsteppe, waarin 

mammoeten, rendieren, wolharige neushoorns, oerossen, bizons en paarden voorkwamen, to t een 

landschap van loof- en naaldbossen met bosolifanten en nijlpaarden. Door dit gebied liep in die periode 

een voorloper van de Maas, een vlechtende rivier, die met veel kleine stroompjes een aanzienlijke breedte 

had. De rivier liet zand en grind in het gebied achter. 6 

De aanwezigheid van water en daarmee verbonden voedingsbronnen had een aantrekkingskracht op 

vroege mensen (Neanderthalers en de homo heidelbergensis). Zij trokken door het gebied als jagers en 

verzamelaars. Vondsten van vuurstenen gebruiksvoorwerpen bij zandwinning in de Cattenbroekerplas in 

Woerden wijzen op hun aanwezigheid. De vondsten zijn gedaan tussen 20 en 36 m diepte (de maximale 

ontgraving op die locatie). 7 In Oudewater is geen archeologisch onderzoek gedaan dat tot op deze diepte 

reikt, maar verwacht kan worden dat op dezelfde diepte archeologische resten uit het paleolithicum (de 

periode tot ca. 10.000 jaar geleden) aanwezig zijn. Aan het eind van de laatste ijstijd zette de wind een 

pakket dekzand af op de oudere zand- en grindlagen die door de rivier waren achtergelaten. 

Na de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden, warmde de aarde op. Mede als gevolg hiervan traden 

veranderingen in de zeespiegel op. Het gebied vernatte. In de gebieden langs de kust vormden zich 

moerassen, die langzamerhand naar het oosten uitbreidden. Niet-vergane planten vormden dikke 

pakketten veen op de oudere dekzandlaag. In Oudewater trad vanaf circa 7000 voor Chr. veengroei op. 8 

Momenteel bevinden de lagen uit de vroege prehistorie zich onder minimaal 6 m veen. 9 Oorspronkelijk 

zal dat pakket echter dikker geweest zijn, gezien de inklinking van het veen de afgelopen eeuwen. 

6 Busschers en Schokker 2009. 
7 Busschers en Schokker 2009. 
8 Vos, Bazelmans et al, 42. 
9 Archis II. 
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Vanaf 7000 voor Chr. raken de zandgronden in grote delen van West-Nederland (weergegeven in roze en geel) 
overdekt met veen (in bruin), waaronder ook de omgeving van Oudewater. Uitzondering daarop zijn die delen waar 
de rivieren klei afzetten.

1 0 

Door de veengebieden stroomden rivieren, die zand en klei achterlieten in het gebied. Het afgezet 

materiaal vormde hoge en droge oevers. Vanaf het neolithicum (nieuwe steentijd, 4900-2000 v. Chr.) zien 

we dan ook dat mensen zich bij voorkeur op deze oevers vestigen. Interessant is dat archeologisch 

onderzoek ter plaatse van plangebied Willeskop 123 geulafzettingen van een nog niet bekende waterloop 

aantoonde op een diepte van 2,7 m onder maaiveld.
1 1 De afzettingen zijn op vergelijkbare diepte 

aangetroffen als de Willeskop stroomgordel (5800-4600 voor Chr.), maar deze ligt te ver weg om hieraan 

gerelateerd te zijn. Toekomstig onderzoek kan meer inzicht bieden in de loop van de waterloop en de 

vraag of hierlangs bewoning heeft plaatsgevonden. 

Langs de Zuid-Linschoterzandweg zijn bij booronderzoek aanwijzingen voor prehistorische bewoning 

aangetroffen, op de locatie waar deze de oudere (dieper gelegen) stroomgordel van Blokland-

Snelrewaard kruist. Een concentratie houtskool in de top van de oeverafzettingen van de Blokland 

Snelrewaard stroomgordel kan wijzen op menselijke activiteit samen te hangen.
1 2 Vermoedelijk betreft 

het een vroege nederzetting uit de bronstijd (2000-800 v. Chr.). Ten zuiden van Oudewater, binnen het 

grondgebied van de gemeente Lopik, zijn verschillende vindplaatsen uit deze periode bekend op de 

Lopiker en Blokland-Snelrewaard stroomgordel.
1 3 Ten oosten, op het grondgebied van Montfoort is in 

2016 een prehistorische vindplaats aangetroffen.
1 4 Het beeld dat inmiddels ontstaat is dat van een 

regelmatige bewoning op deze oevers in het neolithicum en de bronstijd. 

1 0 Vos en Bazelmans et al. 
1 1 Coppens 2012. 
1 2 Coppens en Sprangers 2012. 
1 3 Alkemade 2010, 52. 
1 4 Schute 2016 in voorbereiding. Dateringen van de vindplaats zijn op moment van schrijven nog niet beschikbaar. 
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Overzicht van de stroomgordels op het grondgebied van Oudewater. Binnen het kader bevindt zich de prehistorische 
vindplaats aan de Zuid-Linschoterzandweg. De Blokland-Snelrewaard stroomgordel is in geel aangegeven.15 

Afbeelding Hester van den Ende, naar Cohen, Stouthamer, Pierik en Geurts 2012. 
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2. In de luwte van castellum Laurium 

Oudewater bevond zich in de Romeinse t i jd (12 v. Chr. - 450 na Chr.) in het directe achterland van de 

grens van het Romeinse rijk (de limes). Deze lag langs de Oude Rijn en werd verdedigd door forten 

(castella). Castellum Laurium, vanaf omstreeks 40 na Chr. gesitueerd in de huidige binnenstad van 

Woerden, bevond zich direct ten noorden van Oudewater en bood plaats aan 500 soldaten. Om het fort 

lag een nederzetting, waar gezien de plaatselijke afzetmarkt een uitgebreid assortiment aan goederen 

kon worden aangeboden. 1 6 

Oudewater lag in de luwte van deze drukke limeszone. Toch was het gebied hier landschappelijk via 

rivieren mee verbonden. Het grootste deel van Oudewater bestond uit een onontgonnen veenvlakte, die 

slecht toegankelijk was. Door het veengebied stroomde de Hollandse IJssel, die via de Lange Linschoten 

en de Linschoten met de Oude Rijn verbonden was. Door afzetting van klei vormden zich langs de rivieren 

gaandeweg hogere oevers, die beter begaanbaar waren. Aannemelijk is, dat plaatselijk bewoning op de 

oevers plaats vond. De bewoners zullen te voet over de oevers of per boot over de rivieren contact gehad 

hebben met castellum Laurium. Dat er enig contact was, bewijzen enkele losse vondsten: de vondst van 

een Romeinse kruik uit Hollandse IJssel, een fibula (mantelspeld) op de oever van de Hollandse IJssel net 

over de grens met Montfoort en twee Romeinse munten langs de Lange Linschoten en in de Ruige Weide 

(de laatste waarschijnlijk in opgebrachte grond). 1 7 

Aan de zuidelijke gemeentegrens is een groot aantal houten palen aangetroffen, dwars op de geul van 

een crevasse.1 8 Het geheel wordt geïnterpreteerd als brug of constructie voor visvangst. Hierbij is Romeins 

aardewerk gevonden, wat een aanwijzing kan zijn dat het geheel uit de Romeinse t i jd dateert. 1 9 Het is 

echter ook mogelijk dat het een middeleeuwse of nieuwetijdse constructie betreft. 

Tot slot kan sprake zijn van Romeinse of vroegmiddeleeuwse begravingen op grotere diepte in de 

binnenstad van Oudewater. Van der Lee maakt melding van de vondst van een brandgraf bij de aanleg 

van een kelder in de jaren '30 van de twintigste eeuw. 2 0 De vondst werd gedaan op 2,5 tot 3 m diepte aan 

het Rodezand in de binnenstad van Oudewater. Daarnaast vermeldt Van Zijll de vondst van een 

paardengraf ter plaatse van Noord-IJsselkade 9. 2 1 Deze omgeving wordt gezien als de oudste kern binnen 

de middeleeuwse stad Oudewater. Op basis van deze meldingen dient bij diepe ingrepen in dit deel van 

de stad rekening gehouden te worden met resten uit de Romeinse t i jd of vroege middeleeuwen. 

1 6 Blom, Hazenberg en Vos 2010. 
1 7 Meer informatie bij Meldpunt voor archeologie van de provincie Utrecht. 
1 8 Archis II, vondstmeldingsnr. 402714. Een crevasse is een oeverwaldoorbraak. 
1 9 In principe kan de constructie ook uit de prehistorie dateren, waarna later aardewerk achter de constructie bezonk. 
2 0 Archis II waarnemingsnummer 425652; collectie Gijsbert van der Lee. 
2 1 Zijll 1861. 
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1 

"•Huff** 

Aantekening van Van der Lee over het brandgraf aan het Rodezand. 

Deze Romeinse munt werd enkele decennia terug in Oudewater gevonden, en is sindsdien door de vinder als 
geluksmunt in de portemonnee gedragen.23 

2 2 Collectie Gijsbert van der Lee. 
2 3 Mededeling dhr. C. Haars, mail d.d. 21-8-2015. 
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3. De vroege nederzetting Oudewater 

In 1265 werd de stad Oudewater gesticht door bisschop Hendrik van Vianden. De stad lag toen op de 

grens tussen het Sticht en Holland. Op dat moment was in Oudewater al sprake van een nederzetting op 

de locatie waar de Lange Linschoten 2 4 zich vanuit het noorden bij de Hollandse IJssel voegde. De eerste 

schriftelijke vermelding van de plaats dateert van kort voor het verkrijgen van de stadsrechten, uit 1239. 2 5 

Het was dan al een welvarende nederzetting. 2 6 Stoppelenburg houdt er rekening mee dat er aan het begin 

van de 8 e eeuw al een nederzetting was, die door Will ibrord kan zijn bezocht. 2 7 

Uit geologische gegevens blijkt dat de Lange Linschoten oorspronkelijk ter plaatse van de huidige 

Broeckerstraat l iep. 2 8 Vermoedelijk verwijst het deel broek - moerasland - naar de nog drassige verlaten 

rivierloop. Stoppelenburg denkt dat de kern van de nederzetting zich bevond tussen de Broeckerstraat, 

de Hollandse IJssel en de huidige loop van de Lange Linschoten, in de directe omgeving van de St. 

Michaëlskerk. 2 9 Bij de stichting van de stad was de St. Michaëlskerk al aanwezig. Onder deze kerk zijn in 

de jaren 1960-1967 resten aangetroffen van een 12e-eeuwse tufstenen voorganger. 3 0 De huidige toren 

dateert nog uit de 14e eeuw. Het kerkgebouw is jonger, deze dateert uit de 15e eeuw. 3 1 Andere 

bouwwerken die dateren van de stichting van de stad zijn een sluis en de commanderij van Sint Jan. 3 2 

Over de vroege nederzetting Oudewater is weinig bekend. Op basis van enkele onderzoeken in de 

binnenstad van Oudewater, wordt vermoed dat middeleeuwse resten in dit oudste deel doorgaans op 

grotere diepte liggen. In 1938 trof Van Giffen bij opgravingen direct ten noorden van de kerk een 9e-

eeuwse kookpot aan 3,5 to 4 m diepte. Hij concludeerde dat de stad Oudewater op een opgeworpen 

verhoging gelegen was. 3 3 Dit wordt bevestigd door latere onderzoeken. Bij een onderzoek aan het 

Rodezand 24 bleek het archeologische pakket 3 to t 3,5 m dik. 3 4Aan de Marktstraat 37 bleken de eerste 

cultuurlagen op 3,2 tot 3,42 m onder maaiveld te liggen. Tussen 1,2 en 2,0 m onder maaiveld bevond zich 

een laag met veel stadsafval, die gedateerd werd tussen de 14 e en 16 e eeuw. 3 5 De vondst buiten 

Oudewater van een gesp met Scandinavische invloeden daterend uit de 10 e tot 12 e eeuw kan wijzen op 

handelsbetrekkingen met dit gebied. 3 6 

2 4 Cohen, Stouthamer, Pierik en Geurts 2012. 
2 5 Stoppelenburg 2013, 4. 
2 6 Stoppelenburg, mail d.d. 3-9-2016. 
2 7 Stoppelenburg 2013, 3. 
2 8 Cohen, Stouthamer, Pierik en Geurts 2012. 
2 9 Stoppelenburg 2013, 3. 
3 0 Archis II, waarnemingsnummer 24632. 
3 1 monumentregister.cultureelerfgoed.nl, monumentnummer 32067. Oosterwijk 2012, behandelt overigens de grafzerken uit 
de St. Michaëlskerk. 
3 2 Mededeling mevr. N. Stoppelenburg. 
3 3 Archis II, waarnemingsnr. 425657. 
3 4 Dasselaar en Tump 2008. De natuurlijke ondergrond bevond zich op 2 tot 2,5 m -NAP. 
3 5 Op deze locatie werden ook verschillende aardewerkvondsten uit de 14 e en 15e eeuw gedaan. Dasselaar 2006. Williams 2006. 
Ook aan de Wijngaardstraat/Oude Huygensteeg zijn bij booronderzoek enkele mogelijk 14e eeuwse aardewerkfragmenten 
aangetroffen (Essink 2003). 
3 6 Diverse persberichten, zie onder meer: http://www.ad.nl/ad/nl/34072/Groene-
Hart/article/detail/4233419/2016/01/27/Amateurarcheoloog-vindt-eeuwenoude-gesp-bij-Oudewater.dhtml. 
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Oudewater omstreeks 1520. Het beeld dat de vroegste afbeeldingen en kaarten tonen weerspiegelt waarschijnlijk 
eerder de situatie in de 15e en 16e eeuw, dan dat deze representatief is voor de vroegste nederzetting. Deze tonen 
een ommuurde stad die qua oppervlak weinig onder doet voor de 19e-eeuwse stad Oudewater. De vroegste 
nederzetting was vermoedelijk kleiner en beschikte voor de 14e eeuw niet over een stadsmuur. Op dit detail is 
overigens goed zichtbaar dat de toren van de St. Michaëlskerk opgenomen is in de stadsmuur. 

Het duurde niet lang to t het Stichtse Oudewater een Hollandse tegenhanger kreeg. In de tweede helft van 

de 13 e eeuw bouwde Gerrit van den Vl iet 3 7 Huis te Vliet aan de Hollandse zijde van de grens, aan een 

stroompje dat uit de Hollandse IJssel het land in l iep. 3 8 Een wiel langs de dijk vormde wellicht onderdeel 

van de gracht. 3 9 Vermoedelijk is in de buurt een kapel geweest, die door een laan (de Vriese Steeg) 

verbonden was aan de Hoenkoopse Buurtweg. 4 0 In 1636 wordt het kasteel als bouwval beschreven. 4 1 

Momenteel staat alleen nog een fragment van de donjon. Kooiman en Van Schaik en Beek en Kooiman 

geven aan dat de voorburcht ten zuiden hiervan l igt. 4 2 Vanaf 1300 gaat ook de stad in Hollandse handen 

over. 4 3 Zowel Huis te Vliet als de stad Oudewater blijven Hollands tot 1970. 

Oudewater kende in de middeleeuwen overigens een tweede kasteel, namelijk het kasteel bij de 

Linschoterpoort, gebouwd door Willem Arnoudsz in opdracht van keizer Maximiliaan kort voor 1490. In 

dat jaar vermelde Maximilaan het als 'nyeuwe huys ende slote onlanx gesticht'. 4 4 In 1585 werd het kasteel 

verbouwd tot Linschoterpoort. 4 5 

3 7 De heren van Vliet waren tussen 1125 en de 17e eeuw heer van Hoenkoop, het boerderijlint ten zuiden van de Hoenkoopse 
Buurtweg. 
3 8 De crevasse is zichtbaar op de geologische kaart van Cohen, Stouthamer, Pierik en Geurts 2012 en in het slotenpatroon; het 
water wordt in de 19e eeuw Kerkvliet genoemd. 
3 9 Beek en Kooiman 1993, 20, naar Van Zijll 1861-2, 6. 
4 0 Beek en Kooiman 1993, 92. 
4 1 Kooiman en Schaik 1993, 81-83. 
4 2 Kooiman en Van Schaik 1993, Kooiman en Van Schaik 1995, Beek en Kooiman 1993, 93. 
4 3 Stoppelenburg 2013, 6. 
4 4 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/tijdlijn+van+oudewater/l^O. Stoppelenburg mail d.d. 3-9-2016. 
4 5 Boon 1975, 181. 
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De ruine van Huis te Vliet. Het kasteel bij de Linschoterpoort 

Canonvensters 
1 800-1000 Het begin van Oudewater 

2 1265 Stadsrechten 

4 6 www.wikipedia.nl. 
4 7 Boon 1975, 181. 
4 8 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+l 
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4. De Grote Ontginning 

Bewoning 

De basis voor het landschap van Oudewater zoals we dat nu kennen, is gelegd tussen 1000 en 1300 na 

Chr. In deze periode veranderde het gebied onherkenbaar. Niet alleen is in die t i jd het uitgestrekte 

veengebied ontgonnen en ontstonden de kernen Hekendorp, Snelrewaard en Papekop, in die periode 

ontwikkelde Oudewater zich eveneens van nederzetting to t verdedigbare stad. 

In de vroege middeleeuwen werd het land op de oevers van de rivieren ontgonnen in onregelmatige 

blokken. Op sommige plekken gold het recht van vrije opstek. Boeren konden dan hun percelen onbeperkt 

to t in het veen aanleggen, tot ze uiteindelijk aansloten op een andere ontginning. Vanaf 1000 na Chr. werd 

dit systematischer aangepakt. De bisschop van Utrecht gaf de veengebieden ter ontginning uit. De 

overeenkomst tussen landheer en de boeren noemde men cope, net als het stuk land dat ontgonnen 

werd, dat idealiter ongeveer 100 bij 1250 meter bedroeg. De naam cope is nog herkenbaar in namen als 

Hoenkoop, Willeskop en Papekop. West Nederland veranderde door de ontwatering in drie eeuwen in 

een aaneengesloten landbouwgebied, een gigantische operatie. Per jaar werden in de lage delen van 

Nederland 2000 hectare grond ontgonnen. Het cope-landschap, zoals het ontstane landschap genoemd 

wordt, is uniek in de wereld. 4 9 

In de 12 e eeuw worden Snelrewaard, Noord-Linschoten, Zuid-Linschoten, Klein-Hekendorp en Groot-

Hekendorp, Dijkveld, Vliet, Hoenkoop en Willeskop ontgonnen, in de 12 e of 13 e eeuw Papekop en in de 

13 e eeuw Diemerbroek en Ruige Weide. 5 0 De ontginning van Papekop werd geïnitieerd door de bisschop 

van Utrecht. Voor Papekop bepaalde hij dat de opbrengst van deze ontginning gebruikt werd om de 

pastoor, de paap, van Waarder te voorzien in levensonderhoud. 5 1 

Mogelijk lagen de boerderijen oorspronkelijk in het land verspreid en concentreerden zij zich later pas in 

boerderijl inten op de achterkades van de ontginningen, waar het land op dat moment nog relatief hoog 

lag. Hier zijn echter nog weinig gegevens over. Op drie locaties binnen Oudewater zijn aardewerkvondsten 

gedaan uit de 9 e to t 12 e eeuw. Een daarvan was gelegen midden in het veengebied, mogelijk een 

aanwijzing dat de boerderijen in de beginperiode nog niet aan linten gelegen waren. 5 2 Ook op latere, 17 e-

eeuwse kaarten zien we op enkele plekken boerderijen buiten de l inten. 5 3 Het kan gaan om locaties die al 

eeuwen bewoond zijn. 

In Diemerbroek zijn resten van bakstenen funderingen gevonden bij graafwerkzaamheden. Ze behoorden 

vermoedelijk tot een middeleeuwse boerderij. Op basis van de bakstenen en het aardewerk werd het 

gebouw gedateerd tussen 1250 en 1500 na Chr. 5 4 

4 9 Haartsen 2008a, 39-41. 
5 0 Es 2009. Blijdenstijn 2015, 336. http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/oudewater/hoenkoop/527-
beknopte-geschiedenis-van-hoenkoop. Visser 2007, 48 vermoedt dat Diemerbroek pas na 1285 ontgonnen werd toen 
toestemming verkregen was van de heer van Woerden om op de Hollandse IJssel af te wateren. Stoppelenburg 2013,17 
vermeldt een lle-eeuwse datering voor de ontginning van Willeskop en Papekop. 
5 1 Boon 1970, 148. 
5 2 Mondelinge mededeling dhr. C. Haars. Het betreft locaties langs de Lange Linschoten, langs het boerderijlint van de Ruige 
Weide en een locatie midden in het land. 
5 3 Ende 2015,15-16. 
5 4 Archis II, waarnemingsnummer 17.301. 

17 



Over de bevolkingsdichtheid zijn met name gegevens beschikbaar vanaf 1632. In dat jaar telden Papekop 

en Diemerbroek 224 inwoners, 5 5 Hoenkoop 1 7 1 5 6 en Willeskop 244 inwoners 5 7 . Over Hekendorp is alleen 

bekend dat dit 53 huizen telde in hetzelfde jaar, een stijging ten opzichte van de 21 huizen in 1477 en de 

14 huizen in 1492 . 5 8 Snelrewaard en Lange Linschoten telden gezamenlijk 37 huizen in 1632. 5 9 Ter 

vergelijking: de bevolking van Oudewater wordt in de 16 e eeuw al geschat op 3000 to t 4000 mensen. 6 0 De 

groei in de twee eeuwen hierna was doorgaans beperkt, hoewel plaatselijke verschillen zichtbaar zijn. In 

1822 telden Papekop en Diemerbroek 243 inwoners 6 1 , Willeskop had in 1820 420 inwoners. 6 2 De 

bevolking van Hoenkoop was in 1789 teruggelopen naar 130. 6 3 In Oudewater was de ontvolking het 

grootst; hier bedroeg het inwonerstal in 1808 nog slechts 1462 inwoners. 6 4 

Hekendorp, Hoenkoop en Papekop hadden eigen scholen. Van Papekop is bekend dat er al in 1670 een 

schoolgebouw s tond . 6 5 In Hoenkoop bevond zich omstreeks 1770 een schoolhuis. 6 6 Hekendorp had rond 

1850 naast een school ook een brouwerij, een scheepswerf en een touwslageri j . 6 7 In de 18 e en 19 e eeuw 

bevond zich in Willeskop een houtzaagmolen en in de 20 e eeuw een zuivelfabriek. 6 8 

Wegen en waterwegen 

Het vervoer in het buitengebied ging lange ti jd over het water. Doorgaande wegen lagen over kades en 

dijken. In 1645 werd een pad aangelegd langs de voet van de noordelijke IJsseldijk tussen Hekendorp en 

Oudewater. In de 17 e eeuw werd aan de noordzijde van de Hollandse IJssel (op de zomerkade) en de 

westzijde van de Lange Linschoten een jaagpad aangelegd. 6 9 Over de rivieren lagen kwakels, die door hun 

hoogte de scheepvaart niet hinderden. De provinciale weg nr. 5 tussen De Meern en Oudewater, de 

huidige N228, dateert van ca. 1791 . 7 0 

Vanaf 1855 had Oudewater een treinverbinding, via het station in Papekop. 7 1 Tussen 1883 en 1907 was 

er een tramlijn op de noordoever van de Hollandse IJssel. De verbinding liep van IJsselveere naar 

5 5 Boon 1970, 148. 
5 6 Beek en Kooiman 1993, 89. 
5 7 Boon 1970,148. Boon 1984,16-17 en 89. 
5 8 http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/oudewater/hekendorp 
5 9 http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/oudewater/snelrewaard 
6 0 Boonl975,156, gebaseerd op Van Aelst schat de bevolking van Oudewater en omliggende buurten op 4000 inwoners. 
6 1 Kouwen 2014, 29. 
6 2 Boon 1970,148. Boon 1984,16-17 en 89. 
6 3 Beek en Kooiman 1993, 89. 
6 4 http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl. 
6 5 Beek en Kooiman 1993, 86. Stoppelenburg vermeldt de ligging op de driesprong (mail d.d. 3-9-2016). 
6 6 Over de locatie is wat onduidelijkheid. Boon 1970, 34 vermeldt dat deze gelegen was in de Vuile Buurt (de Vuile Buurt is 
zichtbaar op de kaart van Hattinga uit 1771) en dat het niet om dezelfde locatie gaat als een pand met de naam Het Oude 
Schoolhuis aan de noordzijde van de Hoenkoopse Buurtweg. Stoppelenburg kent geen andere school dan die in de Hoenkoopse 
Buurt (mail d.d. 3-9-2016). 
6 7 Beek en Kooiman 1993, 90. 
6 8 Stoppelenburg 2013,125. 
6 9 Blijdenstijn 2015, 284. Boon 1984, 41. Beek en Kooiman 1993, 49: respectievelijk in 1664 en 1666. Stoppelenburg 2014. 
7 0 Boon 1984, 57. 
7 1 Es 2009, 174. 
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Hekendorp, en van daar verder naar Haastrecht en Gouda. De lijn werd opgeheven als gevolg van 

concurrentie met de paardentram tussen Gouda, Oudewater en Papekop, die vanaf 1906 in gebruik was. 7 2 

V.viaidci 

Diemerbroek 

Papekop Bbnjgoen 
oord 

Zuid 
Linschoten 

Linschoten 
Ruige Weide 

Kein Sne rewaard 
Hekendorp Kwhi lil 

Groot-Hekendorp 

NÍ2fl Dijkveld i lekeiidaip 
Willeskop 

Viet 

Hoenkoop 

73 Ontginningen in Oudewater met de naam van de polders. 

Canonvensters 
37 1855 Opening spoorlijn 

39 1880 Moderne industrie 

49 1988 Gemeentelijke herindeling 

7 2 Stoppelenburg 2013,120 en 131. 
7 3 Kaart Hester van den Ende gebaseerd op de Cultuurhistorische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht, zie www.provincie
utrecht.nl. 
7 4 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+S 
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5. Het ontstaan van het veenweidegebied 

In het begin was het land bruikbaar voor graanverbouw. De ontwatering zorgde echter voor oxidatie van 

het veen. Het veen klonk in en de bodem daalde. Als gevolg daarvan waren aanpassingen in het landschap 

nodig. Uiteindelijk beïnvloedde de bodemdaling zowel de waterhuishouding als het landgebruik. 

De daling van de bodem maakte het land meer vatbaar voor overstromingen door rivieren. In het midden 

van de 12 e eeuw werd om die reden de Hollandse IJssel bedijkt. 7 5 In 1280 en 1281 vonden overstromingen 

in de regio plaats, onder meer door een dijkbreuk in Oudewater. Het hoge water op de Lek, dat vervolgens 

op de Hollandse IJssel afvloeide, vormde op dat moment het probleem. Door de afdamming van de 

Hollandse IJssel bij Klaphek (IJsselstein) in 1285 stroomde het Lekwater niet meer via de Hollandse IJssel 

af. 7 6 Toch bleven de overstromingen een regelmatig terugkerend fenomeen, waar met name de gebieden 

ten zuiden van de Hollandse IJssel onder leden. 7 7 

In 1363 en 1367 groef men de Enkele en de Dubbele Wiericke tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. 

Beide kregen een sluis bij de Goejanverwel le. 7 8 Dit bood verschillende polders in het Land van Woerden 

de kans om op de Hollandse IJssel af te wateren, die sinds de afdamming meer invloed van eb en vloed 

had, en dus regelmatig lage waterstanden. Dit was echter voor korte t i jd, aangezien de dichtslibbing van 

de rivier voor problemen met de waterafvoer zorgde. 7 9 Ook de Oudewaterse gebieden waterden af op de 

Hollandse IJssel: Willeskop via de Tiendwegwetering, Hoenkoop via de ontginningswetering en de Oude 

Vliet, en vanaf 1438 via de Schoolvliet, Papekop en Diemerbroek via de Kerkwetering. Vanaf de 15 e eeuw 

werd hier windbemaling voor ingezet, vanaf het eind van de 16 e eeuw en de 17 e eeuw werd gebruik 

gemaakt van tweetrapsbemaling, met een lage en hoge boezem. 8 0 Vanaf diezelfde periode waterden de 

Ruige Weide, Papekop, Diemerbroek, Klein Hekendorp weer af op de Oude Rijn. 8 1 Voor Papekop en 

Diemerbroek werd daartoe de Broekermolenvliet gegraven naar de Kromwijkerwetering. 8 2 In de tweede 

helft van de 19 e eeuw werden stoomgemalen ingezet voor de afwatering. 8 3 

7 5 Haartsen 2008b, 53. 
7 6 Haartsen 2008b, 55-56. 
7 7 Beek en Kooiman 1993, 39-46 noemen overstromingen in onder meer 1322,1421,1511,1570,1595,1697 en 1726. 
7 8 Blíjdenstijn 2015, 284, Beek en Kooiman 1993, 39-43 en Reeuwijks Land, 57. 
7 9 Haartsen 2008b, 71. Tot 1851 was de werking van eb en vloed nog goed in de rivier merkbaar (Beek en Kooiman 1993, 46). 
8 0 Beek en Kooiman 1993, 39-46. 
8 1 Visser 2007, 73. 
8 2 Beek en Kooiman 1993, 43. 
8 3 Beek en Kooiman 1993, 44-45. 
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Waterstaatkundige elementen in het buitengebied van Oudewater. Het genoemde jaartal geeft de datering van de 
historische kaart aan waarop het zichtbaar is.

8 4 

Na de ontginning was het land in gebruik als akkerland. Archiefstukken tonen aan dat de tienden (de 

belasting) in 1334 in hoofdzaak in gerst en rogge betaald werd .
8 5 Ook bevonden zich in die t i jd 

verschillende schaapskooien in het gebied die wol zullen hebben geleverd aan de lakenindustrie in de 

stad. In de 17
e eeuw lag er nog een schaapskooi aan de zuidzijde van de Lange Linschoten en in 

Willeskop.
8 6 De schaapsstal van Willeskop 162 is hier een laatste restant van. 

8 4 Ende 2015, 43. 
8 5 Es 2009, 28. 
8 6 Stoppelenburg 2013, 29. 
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In de uiterwaarden werd de rivierklei afgegraven voor steenplaatsen. Bekend is dat er een steenplaats lag 

bij Huis te Vliet tussen de 14 e en de 16 e eeuw en vanaf de 17 e eeuw een zelling (een in de uiterwaarden 

gelegen gebied, waar opgeslibde klei gewonnen werd). Aan de zuidzijde van Oudewater bij het Marktveld 

en in Hekendorp bij Goejanverwelle lagen in de 17 e eeuw ook steenplaatsen. Omstreeks 1734 waren deze 

niet meer in gebruik. 8 7 

Rond 1400 maakte de bodemdaling akkerbouw steeds lastiger en schakelde men op steeds meer plekken 

over op veetee l t . 8 8 Het gebied werd bekend om de zuivelproductie. De veeteelt bleek uitstekend te 

combineren met de productie van hennep, een gewas dat ook onder natte omstandigheden geteeld kan 

worden en veel bemesting vraagt. De hennepteelt was zeer lucratief. De hennepvezels werden gebruikt 

voor fabricage van touw, in eerste instantie voor visnetten, later ook voor hoogwaardige touwen voor de 

Nederlandse scheepvaart. De hennep vond afzet in de stad en op lijnbaantjes verspreid over het 

platteland. Oudewater was in de 17 e en begin 18 e eeuw een belangrijk centrum in de touwindustr ie. 8 9 

De hennepakkers lagen vaak in de directe omgeving van de boerderijen, of juist verder van de boerderijen 

af langs een t iendweg. 9 0 In Hoenkoop lagen veel hennepakkers. 9 1 De ingetekende bebouwing aan de 

Willeskopse Tiendwegwetering op de kaart van M. Bolstra uit 1746 betreft hennepschuurtjes. Vanwege 

het gebruik van vuur bij het drogen van de hennep, waren deze ver van de bebouwing gelegen. 9 2 

Hennepakkers werden later vaak gebruikt als moestuin of boomgaard. 9 3 
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Bebouwing aan de Willeskopse Tiendwegwetering op de kaart van M. Bolstra uit 1746. De wetering zelf dateert van 
voor 1296.94 

8 7 Beek en Kooiman 1993, 38. 
8 8 Visser 2007, 60. 
8 9 Feis 1980, 2-3. Stoppelenburg 2013, 53. 
9 0 Leeuw et al 2008 II, 68. 
9 1 Beek en Kooiman 1993, 35. 
9 2 Mail Stoppelenburg d.d. 3-9-2016. 
9 3 Mail Stoppelenburg d.d. 3-9-2016. 
9 4 Beek en Kooiman 1993, 39-46. 
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In de loop van de 18 e eeuw nam de hennepteelt af. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen: 

overstromingen, een gebrek aan mest als gevolg van de veepest en het gebruik van goedkopere Baltische 

hennep. In de tweede helft van de 19 e eeuw werden de laatste hennepakkers omgevormd to t grasland. 9 5 

Van de hennepteelt kunnen archeologisch nog de rootsloten worden aangetroffen, waarin de 

hennepstelen te rotten werden gelegd, alsmede resten van de braakschuur met stookplaats waarin de 

stengels vervolgens gedroogd werden. 9 6 

Het achterste deel van de percelen was in sommige gevallen in gebruik als eendenkooi. In de Lopikerwaard 

waren twint ig eendenkooien gelegen. 9 7 In Oudewater zijn deze inmiddels niet meer zichtbaar, maar in 

Lopik en Montfoort zijn nog enkele behouden. Aangenomen wordt, dat eendenkooien een Nederlandse 

uitvinding zijn en dat deze wijze van vangen van eenden al zeven eeuwen in gebruik is. Vanaf de tweede 

wereldoorlog zorgde de ruilverkaveling en aanscherpen van de jachtwet voor een terugloop in de 

commerciële eendenvangst. 9 8 

rielschermen va 

kooiplas 

i (vijver) 

kooibos 
(bomen en struiken) 

kooikershuisje 

In de eendenvangst worden tamme eenden gebruikt om wilde eenden aan te trekken. Het kooikerhondje lokt ze 
vervolgens met wuivende staart een van de vangarmen in. Welke vangarm dat is, is afhankelijk van hoe de wind 
staat. Als de kooiker zich achter de vogels vertoont, vliegen de wilde eenden geschrokken het vanghok in, waarna 
de kooiker alleen nog het hok hoeft te sluiten.9 9 

9 5 Feis 1980, 2-3. Stoppelenburg 2013, 84-87. 
9 6 Zie ook Leeuw et al 2008 II, 68. 
9 7 Leeuw et al I, 29. 
9 8 Noordhoff Atlasproducties 2014. 
9 9 Noordhoff Atlasproducties 2014. 
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Eendekooien op de grens tussen Montfoort, Oudewater en Lopik op een kaart uit 1832. 1 0 0 De structuur is nog 
zichtbaar op huidige luchtfoto's. 1 0 1 

1 0 0 www.hisgis.nl. 
1 0 1 www.google.nl/maps 
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Canonvensters 
5 1355 de Wiericke en Goejanverwellesluis 

8 1460 De overgang van lakenindustrie naar touwindustrie 

16 1596 Keur op de doorvaart door Goejanverwellesluis 

26 1703-1760 Stormen, overstromingen en veepest in de 18 e eeuw 

42 1925 Herman de Man publiceert 'Het Wassende Water' 

50 2013 Het oudste familiebedrijf verkocht 

1 0 2 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+l 
http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canonH-vanH-oudewaterH-deek2 
http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canonH-vanH-oudewaterH-deek3 
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6. De stadsverdediging 

Op verschillende locaties zijn resten van de middeleeuwse stadsverdedigingswerken aangetoond 1 0 3 , 

bestaand uit muurwerk van de middeleeuwse stadsmuur inclusief spaarbogen 1 0 4, een deel van de dubbele 

stadsgracht, 1 0 5 een restant van de IJsselpoort1 0 6 en de Biezentoren 1 0 7. Een andere toren is deels bewaard 

gebleven in een later woonhuis. 1 0 8 

Op een foto uit het einde van de 19e eeuw van de stadsmuur langs de Lange Burchwal is nog een deel van de 

spaarbogen zichtbaar, voordat deze afgebroken werden. 1 0 9 

1 0 3 Dit hoofdstuk is gebaseerd op Ende 2014a. 
1 0 4 Het betreft de locaties Van Veenendaalstraat, Gasfabriek, Biezenpoortje/Goudse Poort en Lange Burchwal 102-104. Bos 2003, 
Archiswaarneming 24638, ROB 1950. Een latere ongepubliceerde opgraving op deze locatie door Golda (de documentatie 
bevindt zich in het archeologisch depot van de gemeente Gouda) wees hier op twee steenformaten: 30x13,5x6 bovenaan; 
32x14,5x6,5 aan de onderzijde), Ridder 2011 (steenformaat: 26,5x13x5,5 
cm bovenaan, ?xl5x6,5 cm aan de onderzijde). 
1 0 5 Zuid-Linschoterkade 1-2. Zie Halverstad 2011,15-18. 
1 0 6 Cosijnbrug. Zie Moerman 2008,11. 
1 0 7 ROB 1950, 6-7.De dikte van het muurwerk was vergelijkbaar met die van de stadsmuur, namelijk 80 cm (90 cm in de metingen 
van Golda). De toren was halfrond, met een diameter van 3,3 m. De muur bevatte een drietal schietgaten, die later dichtgemaakt 
zijn. Op 1,4 m boven het oorspronkelijke vloeroppervlak was een nieuwe vloer aangelegd met gele IJsselsteentjes. Golda beschrijft 
dat het torentje een overwelfde ingang had. 
1 0 8 Noord IJsselkade 2. Mondelinge mededeling Leo Bos, beleidsmedewerker monumenten gemeente Oudewater en Woerden. 
1 0 9 Collectie Van der Lee. 
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Fase 1: tot 1575 1 1 0 

Rond 1265 ontving de nederzetting Oudewater 
stadsrechten van de bisschop van Utrecht. De vroegste 
stadsverdediging bestond vermoedelijk uit een gracht 
en een wal met palissade en houten poorten. De laatste 
werden in 1321 vervangen door stadsmuren en stenen 
poorten 1 1 1. De toren van de St. Michaëlskerk was 
opgenomen in de ommuring. Over het water van de 
Linschoten lagen op twee plekken bruggen die in de 
ommuring zijn opgenomen, namelijk naast de 
IJsselpoort en naast de Linschoterpoort. Om de stad lag 
een (deels) dubbele stadsgracht. 

De 14e tot begin 16e eeuw waren een onrustige tijd 
voor de stad. In de 14e eeuw is de dan Hollandse stad 
ingenomen door de bisschop van het Sticht; daarna 
volgt een poging door een Gelderse bende. 1 1 2 In 1419 
vonden herstelwerkzaamheden plaats aan de 
vestingwerken.113 In 1572 en 1574 werden de grachten 
uitgediept en de muren versterkt door aanwalling 
(versterking met aarde). 1 1 4 

Fase 2:1575 tot 1672 
Nadat Oudewater zich achter Willem van Oranje 
schaarde in de Tachtigjarige Oorlog, namen de 
Spanjaarden de stad in (zie hoofdstuk 8: de 
Oudewaterse Moord). Dit was de aanleiding om de 
stadsverdedigingswerken grondig te herzien. De 
vesting werd aangepast naar de ideeën van het Oud-
Nederlands vestingstelsel met aarden bastions, die 
omringd werden door grachten. Deze aarden 
structuren boden een goede verdediging tegen 
inslaande kogels. Voor de aanleg sloopte men 
bestaande bebouwing. Aan de zuidzijde is de stad iets 
ingekrompen en legde men stadinwaards een nieuwe 
poort aan. De Linschoterpoort in het noorden is 
herbouwd in 1593/1594. In 1608 werd een nieuwe 
brug aangelegd.115 

De bestaande Singelkade werd met riet en 
wilgenhouten palen hersteld1 1 6. Het dorpje IJsselveere 
aan de overzijde van de Hollandse IJssel kwam binnen 
de stad Oudewater te liggen. De noordelijke toren van 
de IJsselpoort bleef behouden als gevangentoren.117 

1 1 0 Kaarten: Ende 2014a. 
1 1 1 Stoppelenburg 2015 geeft een goed overzicht van de geschiedenis van de verschillende poorten. Aelst 1893,17; Klever 1992 
1 1 2 Stoppelenburg 2015,1-2. 
1 1 3 Een lijst uit 1491 beschrijft werkzaamheden die moesten worden verricht, zie Stoppelenburg 2013. 
1 1 4 Beek en Kooiman 1993, 65. 
1 1 5 Stoppelenburg 2009. Mail Stoppelenburg d.d. 3-9-2016. 
1 1 6 Boon 1975,198-199. 
1 1 7 Stoppelenburg 2010. 
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De middeleeuwse stadsmuur is op enkele locaties aangetroffen. In enkele gevallen was deze over tientallen 

meters te volgen. De dikte van het muurwerk was steeds vergelijkbaar, ongeveer 70 tot 85 cm. Op twee 

plekken lijkt sprake te zijn van herstelwerkzaamheden. Aan de Van Veenendaalstraat bleek plaatselijk een 

afwijkend en kleiner formaat baksteen gebruikt. 1 1 8 Aan de Lange Burchwal 102-104 kan een beeraanslag op 

één van de bakstenen, die zich bevond op de poeren en aan de onderzijde van het opgaand muurwerk, een 

aanwijzing zijn voor hergebruikt materiaal. 1 1 9 

Tegen de muur waren spaarbogen geplaatst, waarop een weergang rustte. Op twee locaties zijn hier 

aanwijzingen voor aangetroffen aan de binnenzijde van de muur. 1 2 0 Aan de Lange Burchwal hadden de 

poeren een hart-op-hart maat van ca. 3,75 m en waren deze ca. 2 m breed. Op de locatie 

Biezenpoortje/Goudse Poort was de hart-op-hart maat 4,25 m; één van de poeren was 1,25 m. Het 

verschil in constructie hangt vermoedelijk samen met de ondergrond; de locatie Biezenpoortje/Goudse 

Poort is gelegen op de stevige oevers van de Lange Linschoten, de Lange Burchwal op komklei. Uit de 

baksteenmaten van de poeren aan de Lange Burchwal kon ook worden afgeleid dat de weergang 

waarschijnlijk al in de vroegste fase van de stadsmuur aanwezig was. 1 2 1 

~~I i i 1 i 1 
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: 

De poeren van de weergang (in oranje) naast de uitbraaksleuf van de stadsmuur 
(licht oranje) bij het onderzoek aan de Lange Burchwal 102-104.122 

1 1 8 Bos 2003. Het gangbare format was 30x15x6 cm; het afwijkende format 25x13x6 cm. 
1 1 9 Ridder 2011,18. 
1 2 0 Het betreft de locatie Biezenpoortje/Goudse Poort, een oude opgraving van de ROB (ROB 1950). De aanwezigheid van de 
stadsmuur langs de Biezenwal, geconstateerd bij het heien, was reden voor de gemeente om af te zien van de bouw van 
woningen op deze locatie (Raadsbesluit d.d. 23 december 1952).'eveneens onderzocht door Oudheidkundige Werkgroep Golda in 
1972 (ongepubliceerd), en de locatie Lange Burchwal 102-104, een begeleiding door het ADC (Ridder 2011). 
1 2 1 Lange Burchwal: baksteenmaten muur: 26.5x13x5.5 en poeren: ?xl5x6.5 en 26.5x13x5.5. Biezenpoortje/Goudse poort: 
baksteenmaten muur: 30x13.5x6 en 32.5x14.5x6.5, poeren: 28x13x6 en 26x12.5x5.5. 
1 2 2 Ridder 2011. 
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Fase 3: 1672 tot 1740 
In het rampjaar 1672 bezette het Franse leger 
Oudewater enkele weken, alvorens de stad weer te 
verlaten. 1 2 4 Het rampjaar wees uit dat de Nederlandse 
vestingen aan modernisering toe waren. Tussen 1672 
en 1698 werd de vesting Oudewater op punten 
versterkt. 1 2 5 Het noorden van de stad kreeg twee 
nieuwe bastions. Voor de Linschoterpoort verscheen 
een buitenwerk, tenaille genaamd. Om de stad richtte 
men een linie in met lunetten, vooruitgeschoven 
verdedigingswerken die in het water gelegen waren en 
die bereikbaar waren vanuit de vesting via een smalle 
landbrug.1 2 6 

i 

Broekerpoort -
-

IJsselpoort 

Fase 4:1740 en later 
Na opname van Oudewater in de Oude Hollandse 
Waterlinie in 1740 is de stadsverdediging opnieuw 
gemoderniseerd. De instructies voor de aanleg zijn nog 
bewaard gebleven en worden vermeld door 
Stoppelenburg.127 De wal werd verbreed en de Oost- of 
Waterpoort en de Biezenpoort werd dichtgemaakt.128 

Aan de zuidrand van de stad legde men om de gracht een 
enveloppe aan - een doorlopend verdedigingswerk 
waarover troepen zich konden verplaatsen - met 
daaromheen een tweede gracht.129 Aan de Westerwal 
werden aan het eind van de 18e eeuw soldatenbarakken 
gebouwd.1 3 0 

Aan het begin van de 19e eeuw is de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie aangelegd ten oosten van Utrecht. De Oude 
Hollandse Waterlinie verloor daarmee zijn functie. In de 
jaren '20 van de 19e eeuw verkocht de Staat de 
verdedigingswerken aan de gemeente Oudewater.131 De 
verdedigingswerken worden in de tweede helft van de 
19e eeuw ontmanteld. 

1 2 3 Kaarten: Ende 2014a. 
1 2 4 Van Es 2004, 61; Stoppelenburg 2013. 
1 2 5 Van Es 2004, 66. 
1 2 6 Van Es 2004, 66. Rob Alkemade (archivaris van Streekarchief RHC Rijnstreek) merkt op dat de bastions aan de noordzijde 
wellicht ouder zijn. De rechte hoeken geven aan dat deze nog onder het Oud-Nederlands vestingstelsel gebouwd zijn. Vanaf 
1680 is het Nieuw-Nederlands stelsel in gebruik, waarbij de hoeken van bastions afgerond worden. 
1 2 7 Stoppelenburg 2013,102-103. 
1 2 8 Stoppelenburg 2012b. 
1 2 9 Feis 1979. 
1 3 0 De barakken zijn archeologisch onderzocht, zie Vereist 2004. 
1 3 1 Stoppelenburg 2010 en 2013; Bos 2004. 
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De volgende fases waren minder goed herkenbaar, aangezien het volledig aarden structuren betrof, die aan 

het eind van de 19e eeuw ook weer afgegraven en geëgaliseerd zijn. Uit fase 2 zijn tot nu toe een deel van de 

stadswal, een gracht en een bastion onderzocht. Op basis van indirecte aanwijzingen kon bij het onderzoek 

aan de Lange Burchwal 102-104 een uitspraak gedaan worden over de breedte van de wal. Deze bleek ter 

plekke over de middeleeuwse stadsmuur aangelegd te zijn. Enkele meters aan de buitenzijde van de muur is 

een vegetatiehorizont aangetroffen, een aanwijzing voor de groei van vegetatie ter plekke. Deze laag was 

direct tegen de muur niet aanwezig. Het ligt voor de hand dat deze ter plekke ontbrak door de aanwezigheid 

van een wallichaam over de muur. 1 3 2 De breedte van de wal is hiermee herleidbaar tot 4 m. 1 3 3 

Het onderzoek aan de St. Jansstraat geeft een beeld van de opbouw van een bastion. De grond van de wallen 

aan de flanken verschilde van de grond op het binnenterrein van het bastion, die zeer puinrijk was. 1 3 4 Aan de 

Molenwal zijn resten van de gracht opgegraven die in fase 2 om een bastion is aangelegd. Het onderzoek 

wees uit dat de gracht ter plekke 35 m breed was. 1 3 5 

Op drie locaties zijn vloertjes gedocumenteerd van gele baksteen of IJsselsteen.136 Een vraag voor toekomstig 

onderzoek is of het hier meerdere fases betreft of dat het gaat om gelijktijdige herstelacties. 

Onderzoek aan de Molenwal sneed een deel van een lunette en de omliggende gracht uit fase 3 aan. Aan de 

Utrechtse Straatweg is de gracht om de enveloppe uit fase 4 doorsneden. Deze was ter plaatse 34 m breed, 

vergelijkbaar met de eerder genoemde nabijgelegen gracht om het bastion uit fase 2. Een tweetal paaltjes 

aan de buitenzijde wees op een houten beschoeiing, waar de gracht grensde aan het 17e- of 18e eeuwse 

loopvlak. Mogelijk diende de beschoeiing om buiten de stad gelegen akkers te beschermen tegen afkalving. 

Bij de grachten die onderzocht zijn uit fase 3 en 4 viel op dat de kanten bestonden uit humeuze afzettingen. 1 3 7 

Dit kan een aanwijzing vormen dat tegen de kanten van deze grachten planten gegroeid hebben, wellicht riet. 

1 3 2 Ridder 2011,18-19 en 21. 
1 3 3 Ridder 2011,18. 
134Jezeer 2010,11-12. 
1 3 5 Zie bijlage 3: alle-sporenkaart in Corver 2012, 27. 
1 3 6 In de middeleeuwse Biezentoren is in fase 2 een vloertje aangelegd. Het binnenterrein van het bastion aan de St. Jansstraat was 
bestraat met een vloer of pad, alsmede de binnenzijde van de muur en wal aan de Lange Burchwal (Spek 2010). 
1 3 7 Bouma 2009, 22. 
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138 Proefsleuf ter plaatse van het bastion aan de St. Jansstraat, geprojecteerd op een kaart uit 1875. 

Isa jezeer 2010,12. 
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Foto van de vestinggracht en -wal aan de noordzijde van Oudewater in de 19e eeuw. Aan de kanten is begroeiing 
zichtbaar.139 

Canonvensters 
4 1349 bisschop Jan van Arkel neemt de stad in 

7 1425 Hoeken en Kabeljauwen 

9 1507 Een Gelders leger probeert Oudewater in te nemen 

24 1672 Het Rampjaar 

30. 1740-1752 Vernieuwing van de vestingwerken 

32 1787 Patriotten 

33 1795-1813 Franse ti jd 

35 1821-1880 Sloop van de vestingwerken 

1 3 9 Collectie Van der Lee. 
1 4 0 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+l 
http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canonH-vanH-oudewaterH-deek2 
httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+S 
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7. De Oudewaterse Moord 

Nadat Oudewater zich achter Willem van Oranje schaarde in de Tachtigjarige Oorlog, belegerden de 

Spanjaarden in 1575 de stad. Eerst legden de beleggers loopgraven, verdedigingswerken en 

geschutstellingen rondom de stad aan. Volgens sommigen wijst een obstakel in de Hollandse IJssel ter 

hoogte van de Damweg op een kanon, dat de Spanjaarden op dat moment verloren hebben. 1 4 1 Op het 

moment dat alles gereed was, startten zij de beschietingen. Zij richtten zich op de oostmuur direct ten 

noorden van de Waardpoort, de plek die door een lokale boer als het zwakst was benoemd. Beschreven 

is dat in de nacht van 6 op 7 augustus 1575 de inwoners van Oudewater een mijn onder de bressen leggen, 

waarna zij deze bressen vulden met balken, puin, hennep, hekels, visnetten en ijzeren pennen. 

Aangegeven wordt dat de verliezen aan Spaans zijde aanzienlijk waren als gevolg van het ontploffen van 

deze mi jn . 1 4 2 Boon acht het verhaal van de mijn echter onwaarschijnlijk, aangezien Spaanse bronnen hier 

geen melding van maken. 1 4 3 

-8 

De Oudewaterse Moord. Ets van Frans Hogenberg uit 1575. 

1 4 1 Mondelinge mededeling dhr. L. Bos en dhr. C. Haars, naar aanleiding van een gesprek met een schipper. 
1 4 2 Stoppelenburg 2013, 47. 
1 4 3 Boon 1975, 90. 
1 4 4 http://www.regiocanons.nl/utrecht/onderwijscanon/oudewaterse-moord/beeld-en-geluid/oudewaterse-moord 
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Uiteindelijk namen de beleggers de stad en richtten een slachting aan die bekend staat als de 

Oudewaterse Moord en die in de regio nog lang herinnerd wordt als schrikbeeld van wat een ingenomen 

stad te wachten staat. De soldaten plunderden de stad. Bij onenigheid over de verdeling van de buit tussen 

Spaanse soldaten en Duitse huursoldaten ontstond een brand die een deel van de stad verwoestte.
1 4 5 Bij 

bouwwerkzaamheden aan de Donkere Gaard 9 is een brandlaag aangetroffen, waaronder zich 16
e

-eeuws 

aardewerk bevond. In de brandlaag bevonden zich resten van hutteleem met de indruk van takken - een 

mogelijk restant van een middeleeuws huis - en gesmolten ijzeren voorwerpen. Aangenomen wordt dat 

deze brandlaag in verband kan worden gebracht met de brand in 1575.
1 4 6 Ook op andere locaties zijn 

puinlagen gedocumenteerd, hier en daar met houtskoolresten. Een deel hiervan hangt waarschijnlijk 

samen met de Oudewaterse Moord, maar de beschrijving in de rapporten is hier in veel gevallen niet 

eenduidig in. Zo is vaak niet duidelijk of aanwezige houtskoolresten gerelateerd waren aan de brand.
1 4 7 

Bekend is dat in ieder geval de St. Michaëlskerk, het St. Ursulaconvent, het stadhuis en de schuttersdoelen 

de brand overleefden.
1 4 8 
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Resten van verbrand ijzer, hout en steen (links) en verbrand leem met indrukken van vlechtwerk (rechts), afkomstig 
149 van de Donkere Gaard. 

1 4 5 Stoppelenburg 2013, 47. 
1 4 6 Ende en Haars 2014. 
1 4 7 Bij een begeleiding aan de Wijngaardstraat gaat het om lagen met puin, ouder dan de 17e eeuw (Kampen 2013). Bij een 
begeleiding bij Abrona is een puinlaag aangetroffen (Schoneveld 2004), bij het bastion puinlagen uit de nieuwe tijd (Jezeer 
2010), bij een begeleiding aan het Plesmanplantsoen twee ophogingslagen met 16

e

-eeuws materiaal (Williams en Zandboer 
2008), bij begeleiding van de Mariaschool een ophogingspakket of puinlaag met materiaal vanaf 1550 (Loopik 2015). Ook aan 
het Rodezand 24 lijkt sprake van enige houtskool in de boringen (Dasselaar en Tump 2008). Een dikke puinlaag wijst op afbraak 
van gebouwen in de 16

e eeuw. De diepte van de lagen varieert. Zo lag de puinlaag aan het Rodezand tussen 1,3 en 2,4 m onder 
maaiveld, in tegenstelling tot de Donkere Gaard 9, waar de brandlaag zich ongeveer een halve meter onder maaiveld bevond 
(Ende en Haars 2014). 
148 B e e k e n Kooiman 1993, 65. 
1 4 9 Foto Caio Haars. 
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Tinnen noodmunten van 20 en 40 stuiver, in 1575 geslagen door het stadsbestuur om de lonen te kunnen betalen. 1 5 0 

Canonvensters 1 5 1 

12 1572 Oudewater bezoekt de Eerste Vrije Statenvergadering 
13 1575 De Oudewaterse Moord 
23 1650 Het schilderij van de Oudewaterse Moord 

1 5 0 Boon 1975, 94. 
1 5 1 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+l 
http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canonH-vanH-oudewaterH-deek2 
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8. Middeleeuwse stadsontwikkeling en 
zeventiende-eeuwse wederopbouw 

Ontwikkeling van de stad 

Aangenomen wordt dat de nederzetting ontstond in de directe omgeving van de St. Michaëlskerk, waar 

de Lange Linschoten aansluit op de Hollandse IJssel. Dit gebied werd in het zuiden en oosten begrensd 

door de Lange Linschoten, die hier een bocht maakt, en de Hollandse IJssel in het westen. De oude loop 

van de Lange Linschoten ter plaatse van de Broeckerstraat lag op dat moment wellicht nog open. De stad 

werd beschermd tegen overstromingen door waterwerken. In 1367 werd een schutsluis aan de 

Leeuweringerstraat in de Lange Linschoten gebouwd. De haven kon van de IJssel worden afgesloten 

tussen de Visbrug en de Romeijnbrug. In 1719 legde men een keersluis bij de Romeijnbrug aan tegen hoog 

water in de Hollandse IJssel.1 5 2 

Op de vroegste historische kaarten is de stad ommuurd. De stad was in de middeleeuwen ten oosten van 

de Hollandse IJssel gelegen, ten westen lag het dorpje IJsselveere. Oudewater omvatte op dat moment 

ook de zone ten oosten en zuiden van de bocht in de Linschoten. Binnen het gebied vormde de 

Kapellestraat een langere doorgaande route, die wellicht terugging op de IJsseldijk1 5 3 of een crevasse uit 

de Hollandse IJssel. Tussen straten waren verschillen in het aanzien en de dichtheid van de bevolking. De 

Havenstraat was met welvarende bewoners een van de rijkere st raten. 1 5 4 De zone ten zuiden van het 

Heilig Leven was vermoedelijk het minst d ichtbebouwd. 1 5 5 Langs de Wijngaardstraat lagen tu in t jes . 1 5 6 

Opvallend is dat schriftelijke bronnen aangeven dat al vroeg, namelijk in de 15 e eeuw, stenen bestrating 

in de stad aanwezig was. 1 5 7 

Er waren vier kloosters in Oudewater. In 1326 wordt er voor het eerst een Sint Janshuis in Oudewater 

vermeld, een klooster van de Johanniter orde. Het was gelegen in de huidige Kapellestraat. In 1326 

ontvingen de broeders van graaf Willem III een hofstede naast de kapel om als kerkhof te gebruiken. 

In 1399 vestigden de Zusters des gemenen levens zich in Oudewater in een huis aan het Heilig Leven. In 

1412 betrokken zij een pand aan de Kapellestraat, waar zij een kapel bouwden (Kapellestraat 24, nu een 

rijksmonument), en noemden zij zich Zusters van Sint Agnes. Kort daarna vormde de gemeenschap 

officieel een kanunnikessenklooster, het klooster van St. Ursula. Zij vertrokken uit Oudewater naar Leiden 

in 1482, als gevolg van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1430 werd het klooster in Oudewater 

verkocht aan de Zusters van Over-lsel. Zij namen de beschermheilige, St. Ursula, van de eerdere nonnen 

over. Recent archeologisch onderzoek op dit terrein leverde helaas alleen recentere sporen op. Wellicht 

liggen de resten van het klooster op een dieper niveau. 1 5 8 

Verder wordt in 1419 een gasthuis vermeld. In eerste instantie betrof dit een Augustijner klooster, het 

klooster van Sint Anna. Vanaf 1525 werd dit een Cellezustersconvent onder de naam Elisabeth-gasthuis. 

1 5 2 Beek en Kooiman 1993, 39-46. 
1 5 3 Annema 1984, 58. Beek en Kooiman 1993, 61. 
1 5 4 Mail Stoppelenburg d.d. 3-9-2016. 
155 B e e k e n Kooiman 1993, 61. 
1 5 6 Mail Stoppelenburg d.d. 3-9-2016. 
1 5 7 Stoppelenburg 2013, 22. 
1 5 8 Loopik 2015. 
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Tot slot wordt in 1317 een commanderij van Sint Lazarus in Oudewater vermeld, wellicht het latere 

gasthuis voor melaatsen buiten de Broekerpoort . 1 5 9 

9 (land)brug, vanaf 1560 
# (land)brug, vanaf 1632 
9 (land)brug, vanaf 1698 
O (land)brug, vanaf 1749 
M schutsluis, vanaf 1746 
A stenen beer, vanaf 1746 

^ scheepswerf vanaf 17e eeuw 
^ scheepswerf vanaf 19e eeuw 

Waterstaatkundige elementen in de binnenstad van Oudewater. Het genoemde jaartal geeft het vroegste 

voorkomen op een historische kaart aan. 1 6 0 

1 5 9 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+l 
160 Mevr. N. Stoppelenburg geeft aan dat zich voor 1575 ook al een scheepswerf in Oudewater bevond. In de belastinglijsten 
staat een scheepmaker genoemd. De locatie van de scheepswerf is onbekend. Mail d.d. 30-1-2015. Bij het IJsselveere was 
een veer, dat in 1371 vervangen werd door een brug (Beek en Kooiman 1993, 52). 
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Lakenindustrie en touwfabricage 

De welvaart was in de middeleeuwen gebaseerd op de lakenindustrie. De wol hiervan was afkomstig van 

schaapskooien aan de zuidzijde van de Lange Linschoten en in Willeskop of was geïmporteerd uit 

Engeland. 1 6 1 In de 15 e eeuw is sprake van een economische neergang. De oorzaak moet gezocht worden 

in diverse oorlogen en in het verzanden van de Hollandse IJssel, dat wateroverlast en een slechte 

bereikbaarheid voor handel tot gevolg had. Rond 1500 wordt de touwfabricage de belangrijkste bron van 

inkomsten voor de stad. In de veengebieden rondom de stad was de bodem inmiddels zodanig gedaald 

dat geen graan meer verbouwd kon worden en schakelde men over op veeteelt en hennepteelt. 

De verwerking van de hennep tot touw bracht de stad veel r i jkdom. 1 6 2 Op de Wijngaardstraat, 

Biezenstraat, Nieuwstraat en bij de stadswallen bevonden zich lijnbanen, waar de hennepvezels tot touw 

werden gedraaid. Sinds 1545 runde de familie Van der Lee een touwbaan in de stad. In de tweede helft 

van de 17 e eeuw liep de vraag naar scheepstouw terug. 1 6 3 Desondanks lagen in 1742 nog 37 baanschuren 

in de stad en werd er to t in de 20 e eeuw touw vervaardigd. Uit schriftelijke bronnen blijkt wel dat in de 

18 e eeuw een deel van die lijnbanen - de zuidrand en oostrand van de vestingwerken (Lange Burchwal, 

Bonte Paardesteeg) - nu gebruikt werden voor de teelt van fruit- en notenbomen voor de verkoop. 1 6 4 

Hoewel een groot deel van de inwoners nog steeds in deze industrie werkzaam was, leverde het geen 

welvaart meer op. De touwbaan van Van der Lee werd aan het eind van de 19 e eeuw gemechaniseerd. 

Vanaf dat moment was deze gevestigd aan de Hekendorperweg. 1 6 5 

Afbeelding van een lijndraaier. De bos hennepvezels liet een gele verkleuring achter, 
de reden dat inwoners van Oudewater geelbuiken genoemd worden. 1 6 6 

1 6 1 Stoppelenburg 2013, 29. 
1 6 2 Stoppelenburg 2013, 29 en 35. 
1 6 3 Stoppelenburg 2013, 97. 
1 6 4 Stoppelenburg 2013,101. 
1 6 5 Feis 1980, 7. Het huidige gebouw heeft een latere datering. Beek en Kooiman 1993, 71. 
1 6 6 Luiken 1987 
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Het spinpad langs de Lange Burchwal in 1875. 

Wederopbouw na de Oudewaterse Moord 

De 16 e eeuw bracht de stad zowel welvaart, als een aantal grote catastrofes. De bevolking werd getroffen 

door achtereenvolgens een pestepidemie in 1574 1 6 8 en de belegering door de Spanjaarden, uitmondend 

in de Oudewaterse Moord in 1575. Geschat wordt dat een kwart van de bevolking hierbij omkwam. Na 

de inname van de stad ontstond brand. 1 6 9 De bevolking was tot 1579 bezig met het ruimen van puin, dat 

met paard en wagen afgevoerd werd. Het puin werd onder meer gebruikt om de dijken te herstellen. Zo 

kostte het veertien dagen om de Havenstraat schoon te maken. Gedurende deze ti jd mochten bewoners 

puin naar de straat brengen. Met hulp van de burgers werd het dan door de autoriteiten afgevoerd. 1 7 0 

Overigens is bekend dat omstreeks dezelfde t i jd ook afgraving van de IJsseldijk plaatsvond ten behoeve 

van de uitbreiding van de stadsverdedigingswerken. 1 7 1 

De verwoestingen in de stad maakten plaatselijk een nieuwe indeling mogelijk. Dit lijkt het geval te zijn 

geweest bij Wijngaardstraat 55 . 1 7 2 De grootste veranderingen betreffen de inkrimping van de stad aan de 

zuidzijde en de opname van IJsselveere binnen de stadsgrenzen. Vermoed wordt, dat de zuidzijde van de 

1 6 7 Boon 1975, 205. 
1 6 8 Stoppelenburg 2013, 45. Stoppelenburg brengt de pestuitbraak in verband met de overbevolking, doordat boeren uit de 
omgeving door dijkdoorbraken gedwongen waren hun intrek in de stad te nemen (mail d.d. 3-9-2016). 
1 6 9 Stoppelenburg 2013, 47. 
1 7 0 Boon 1975,198-199. 
1 7 1Beek en Kooiman 1993, 46. 
1 7 2 Kampen 2013. 
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stad zodanig verwoest was, dat hier weinig de nieuwe indeling in de weg stond. Daarnaast was dit deel 

volgens Beek en Kooiman van oudsher al minder dichtbevolkt. Ook buiten de Romeijnbrug en in 

IJsselveere was ruimte ontstaan, door afbraak van huizen voorafgaand aan de belegering. 1 7 3 IJsselveere 

werd een wijk met veel bedrijvigheid, waarin brouwerijen, een oliemolen, een smidse, een scheepswerf 

en een van de eerste stenen korenmolens in Nederland lagen. 1 7 4 

De wederopbouw nam enige t i jd in beslag. Veel woonhuizen werden pas rond de eeuwwisseling 

herbouwd, op het moment dat weer sprake was van economische bloei. Nu werden 

voorzorgsmaatregelen tegen brand genomen: in 1582 werden rieten en strooien daken in de stad 

verboden. 1 7 5 Een brand in een brouwerij aan de Wijdstraat/Peperstraat in 1593 zorgde voor een verdere 

aanscherping van de regels. 1 7 6 Veel woonhuizen uit het begin van de 17 e eeuw alsmede het nieuwe 

stadhuis zijn ontworpen door architect Pieter Gerritsz Paemburch. 1 7 7 Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen 

voor continuïteit. Een houten tonput daterend van voor de Oudewaterse Moord was in gebruik to t in de 

19 e eeuw. 1 7 8 

De overgang naar het Protestantisme zal eveneens voor een verandering in het aanzien van de stad 

hebben gezorgd. Niet alleen het uiterlijk van de St. Michaëlskerk veranderde, maar het gehele religieuze 

landschap. Kloosterordes verdwenen. 1 7 9 De bebouwing van het St. Ursulaklooster, het St. Janshuis en het 

Cellezustersconvent waren nog intact na de Oudewaterse Moord. Het Cellezustersconvent bleef in 

gebruik als Oudewaters ziekenhuis. Rond 1600 werden de oude gronden van het St. Ursulaconvent 

uitgegeven voor de bouw van woonhuizen. Daarbij werden ook stegen verplaatst. 1 8 0 Op verschillende 

locaties kwamen katholieke schuilkerken in woonhuizen. Vanaf de 17 e eeuw kende Oudewater de 

Herenkerk aan de Markt, en de Boerenkerk van de jezuïeten aan het Heilig Leven. In 1803 werd op de 

laatstgenoemde locatie een kerkgebouw geplaatst, dat in 1882 vervangen werd door de Sint 

Franciscuskerk. In datzelfde jaar werd ook ter plaatse van de Herenkerk een nieuw kerkgebouw 

gevestigd. 1 8 1 

Vanaf de 17 e eeuw to t de ontmanteling van de verdedigingswerken in de tweede helft van de 19 e eeuw 

bleef de omvang van de stad binnen de verdedigingswerken gelijk. Ook de bevolking groeide niet of 

nauwelijks. In 1732 telde de stad 564 huizen, in 1859 was sprake van 546 huizen. Het aantal inwoners van 

de stad bedroeg in 1808 1462, en in 1859 2197. 1 8 2 In de 19 e eeuw waren verschillende industrieën in de 

stad gevestigd, waaronder tabaksfabriekjes, een gasfabriek in het oude weeshuis, een machinefabriek en 

173 B e e k e n Kooiman 1993, 65. 
1 7 4 Stoppelenburg 2013, 65. 
1 7 5 Boon 1975,198-199. 
1 7 6 Mail Stoppelenburg d.d. 3-9-2016. 
1 7 7 Stoppelenburg 2013, 49-51. 
1 7 8 Loopik 2014. 
1 7 9 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+lOnder de kloosterlingen waren ook 
slachtoffers gevallen. De overlevenden kregen een uitkering. 
1 8 0 Annema 1984, 64-69. 
1 8 1 Beek en Kooiman 1993,121-122. 
1 8 2 http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl; Beek en Kooiman 1993, 72. Stoppelenburg geeft aan dat de tellingen 
niet altijd even nauwkeurig waren; zo werden in de telling van 1732 ook poortgebouwen, baanschuren en pakhuizen 
meegenomen (mail d.d. 3-9-2016). 
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stoomwasserïj, een olieslagerij en een veevoerfabriek op de Westerwal, een olieslagerij op het IJsselveere, 

een korenmolen op de Molenwal, een watertoren, een melkfabriek, smederijen, leerlooierijen en 

wagenmakeri jen.
1 8 3 Tot in de 20

e eeuw vonden agrarische activiteiten in de stad plaats. Op de kadastrale 

minuut van 1820 zijn nog hooibergen in Oudewater zichtbaar.
1 8 4 In het begin van de 20

e eeuw was er een 

bloeiende joodse gemeenschap in Oudewater. Van hun synagoge is alleen nog het poortje bewaard 

gebleven. In 1940 waren de meeste van de families al vertrokken.
1 8 5 

Canonvensters
1 8 6 

3 1326 Kloosters 
6 1405 de rijke middeleeuwse stad 
8 1460 De overgang van lakenindustrie naar touwindustrie 
10 1537 Heksenvervolging 
11 1566 De nieuwe godsdienst 
14 1588 Het nieuwe stadhuis en de opbouw van de stad 
15 1592 Touwindustrie 
17 1603 Aanstelling dominee Lydius en de heen-en-weer tijd 
18 1604 Het Weeshuis 
19 1615-1643 Van 'Beter benijdt dan beclaegť tot 'Vrede is Rijkdom' 
20 1617 Remonstranten en contraremonstranten 
21 1633 Brouwerij 'Het Wapen van Haerlem' 
22 1647 Angst voor heksen 
24 1672 Het Rampjaar 
25 1700-1709 Onrust in de katholieke parochies van Oudewater 
27 1706-1713 Krijgsgevangenen tijdens de Spaanse Successieoorlog 
28 1717 Het Gasthuis gaat bankroet 
29 1731 Oprichting lijndraaiersknechtsgildebeurs 
31 1746 Beschryving van Oudewater door G.R. van Kinschot 
50 2013 Het oudste familiebedrijf verkocht 

1 8 3 Stoppelenburg 2013,123. Feis en Rutten 2005, 37-38. 
1 8 4 Beek en Kooiman 1993, 72. Stoppelenburg vermeldt agrarische activiteiten aan het Rode Zand en de Leeuweringerstraat tot 
in de jaren '60 van de twintigste eeuw (mail d.d. 3-9-2016). 
1 8 5 Stichting Hugo Kotestein 2016, 24. 
1 8 6 httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+l 
http:77www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl7canontvantoudewatertdeek2 
httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+S 
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1 

1 8 7 Kaart Hester van den Ende, onder meer gebaseerd op: Berge 1997, 68 (stadhuis), Beek en Kooiman 1993, 63 (kloosters), 
Stoppelenburg 2012a, 3 (schuilkerken), Boon 1975,181 (kasteel bij de Linschoterpoort), Stichting Hugo Kotestein 2016 
(synagoge). Niet aangegeven zijn de Lombardbank (de locatie hiervan wisselde een aantal keer), de commanderij van St. 
Lazarus (locatie onbekend) en de Lakenhal, die ergens langs de Kapellestraat lag (mail Stoppelenburg d.d. 3-9-2016). De 
aangegeven synagoge dateert van na 1800, namelijk begin 20

e eeuw. Aangezien dit een bijzonder element is, dat herinnert aan 
de joodse gemeenschap die in die tijd in Oudewater leefde, is dit toch op kaart aangegeven. 
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9. De Oude Hollandse Waterlinie en de Tweede Wereldoorlog 

Binnen het grondgebied van Oudewater zijn resten van militair erfgoed uit verschillende periodes 

aanwezig. Eerder is al de belegering van de stad door de Spanjaarden genoemd, alsmede de verschillende 

fases in stadsverdediging. Ook in het buitengebied kunnen resten van militair erfgoed verwacht worden. 

Het betreft met name elementen van de Oude Hollandse waterlinie en resten van oorlogshandelingen uit 

de Tweede Wereldoorlog. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd voor het eerst gebruik gemaakt van een combinatie van schansen, 

stadsvestingen en geïnundeerde gebieden als verdedigingsmiddel. Tussen 1573 en 1674 lag ten noorden 

van de Hollandse IJssel bij de Goejanverwellesluis bij Hekendorp een schans. Door inname van deze schans 

in 1575, konden de Spanjaarden voorkomen dat de polders rond Oudewater onder water gezet konden 

worden. Oudewater bleef daarmee toegankelijk voor de belegering. 1 8 8 

In het Rampjaar 1672 werd tussen Muiden en Gorinchem de Oude Hollandse Waterlinie aangelegd als 

verdediging van Holland tegen Franse troepen. Ook binnen Oudewater lagen inundatiegebieden. Het 

betrof de zone ten zuiden van de Hollandse IJssel en het gebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke. 

In geval van nood konden deze bedijkte gebieden onder water gezet worden door de sluizen te openen. 

Op dat moment waren alleen de hoger gelegen oeverwallen waarop de steden lagen begaanbaar per voet, 

en de rivieren per schip. Na het Rampjaar kreeg de linie een permanenter karakter. Opvallend is dat in 

diezelfde periode, in 1674, toestemming werd gegeven om de schans bij Goejanverwelle af te graven. 1 8 9 

In eerste instantie lag de linie ten westen van Oudewater en Woerden. Aangezien het systeem uitging van 

een vijand die uit het oosten optrok, waren de twee steden niet beschermd. Pas in 1740 verlegde men de 

inundatiegebieden en legde men verdedigingswerken ten oosten van de steden aan, zodat ook 

Oudewater en Woerden binnen de beschermde zone vielen. Ten oosten van Oudewater lag vanaf 1796 

de Linie van de Pleit. 1 9 0 Op de locatie van de schans bij Goejanverwelle legde men in 1787 de Werken bij 

Goejanverwelle aan om de toegang naar het westen via de uiterwaarden van de Hollandse IJssel af te 

s lu i ten. 1 9 1 Deze bestond uit twee halfbastions, met aan de noordelijke een kat, een verhoogde 

opstellingsplaats voor geschut. Vanaf 1815 legde men de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan ten oosten 

van de oudere linie. Op dat moment verloor de Oude Hollandse Waterlinie zijn functie. 

1 8 8 Es 2004, 42-44 en 73. Maatje 2001. 
1 8 9 Maatje 2001, 27-28. 
1 9 0 Es 2004, 73. 
1 9 1 Es 2004, 73. 
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1 9 2 Blijdenstijn 2005, 56. 
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Plan voor de Linie van de Pleit (links) en de schans bij Goejanverwelle (rechts, detail). 1 9 3 

Het buitengebied van Oudewater herbergt ook resten van oorlogshandelingen uit de Tweede 

Wereldoorlog. In Oudewater zijn in 1943 twee vliegtuigen neergestort. Van een geallieerd vliegtuig dat 

neergestort is bij de Hekendorpse Buurt 65 kon recentelijk op basis van archiefstukken worden vastgesteld 

dat dit nog tijdens de oorlog geruimd is . 1 9 4 Van het andere vliegtuig, een Lancaster III ED502 van de Engelse 

Royal Air Force (RAF) die neergeschoten werd op 9 april 1943 om 23.45 uur bij de Lange Linschoten direct 

ten oosten van de binnenstad van Oudewater, zijn mogelijk nog resten in de bodem aanwezig. 1 9 5 Het 

vliegtuig was genaamd Barbara Mary 1 9 6 en keerde net terug van een bombardement op Duisburg. 1 9 7 De 

zeven inzittenden zijn omgekomen en in Oudewater begraven. 1 9 8 Wrakstukken werden to t in de verre 

omgeving teruggevonden. 1 9 9 Het is onbekend in hoeverre het vliegtuig geruimd is. Zwaardere onderdelen 

kunnen diep in de bodem weggezakt zijn. Een ooggetuige heeft aangegeven dat de motoren nog in de 

bodem liggen, aangezien de Duitsers deze niet geborgen kregen. 2 0 0 De romp en een vleugel zijn 

1 9 3 Maatje 2001, 33. Es 2004, 74. 
1 9 4 Ribbens 2015. 
1 9 5 http:77www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl7zoek-t-nummer.php?SGL0^2184. 
1 9 6 http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/foto-s-en-kaarten/zoeken/detail?q=oudewater+1943&year-start=&year-end=&page=12 
1 9 7 http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/foto-s-en-kaarten/zoeken/detail?q=oudewater+1943&year-start=&year-end=&page=12 
1 9 8 http:77www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl7zoek-t-nummer.php?SGL0^2184, 
http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/foto-s-en-kaarten/zoeken/detail?q=tweede+wereldoorlog&page=32 en 
http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/foto-s-en-kaarten/zoeken/detail?q=oudewater+1943&year-start=&year-end=&page=13. 
1 9 9 http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/foto-s-en-kaarten/zoeken/detail?q=oudewater+1943&year-start=&year-end=&page=12 
2 0 0 Email dhr. Uff, 20-11-2014. 
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neergestort ten noorden van de Lange Linschoten. 2 0 1 De andere vleugel is ten zuiden van de Lange 

Linschoten terechtgekomen. 2 0 2 

Figuur 10: Op de ochtend van 9 april is een foto gemaakt van het vliegtuig en de bemanning van de Barbara Mary. 
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. 

Tot slot kunnen op verschillende plekken resten van bommen en wapens aanwezig zijn. De spoorlijn bij 

Papekop is door geallieerde vliegtuigen gebombardeerd. 2 0 3 De dorpsschool en naastgelegen woning zijn 

daarbij geraakt. Ook zijn in de haven ten westen van de machinefabriek op de Westerwal en in de 

binnenstad bommen gevallen. 2 0 4 Daarnaast vonden droppings van wapens plaats in de omgeving van 

Ruige Weide 43, tevens een onderduikadres. 2 0 5 De droppings zwaaiden nogal eens af, zo wordt 

2 0 1 Dit zou zijn geweest in de boomgaard van boerderij De Wilde Boer, mondelinge mededeling van wethouder B. Vermeij op 
basis van verklaringen van zijn oma's. 
2 0 2 Email dhr. Uff, 20-11-2014. 
2 0 3 Kouwen 2014. 
2 0 4 Melding dhr. Van der Lee, in bezit van mevr. N. Stoppelenburg. Stoppelenburg vermeldt ook dat gegevens over 
bombardementen in de binnenstad in 1939 in het gemeente-archief aanwezig zijn (mail d.d. 3-9-2016). 
2 0 5 Mondelinge mededeling van dhr. C. Haars, naar aanleiding van een gesprek met dhr. Van Vliet woonachtig te Ruige Weide 
43. 
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aangegeven dat ze ook ten noorden van het spoor terechtgekomen zijn. Amateurarcheoloog C. Haars 

heeft op diverse locaties munitie, lege hulzen en insignes gevonden. 2 0 6 

Canonvensters 2 0 7 

46 1940-1945 Tweede Wereldoorlog 

Mondelinge mededeling van dhr. C. Haars. 
httpy/www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/canon+van+oudewater+deel+S 
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Deel 2 

Keuzes en prioriteiten 
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1. Inleiding 

De ontwikkeling van Oudewater is nauw verbonden met de ontwikkeling van het Groene Hart. De ligging 

in het veengebied is essentieel voor het verhaal. Het beïnvloedde vanaf de late prehistorie de keuzes in 

de woonlocatie. De problematiek van bodemdaling en wateroverlast vroeg en vraagt nog steeds continue 

aanpassingen. Die aanpassingen betreffen niet alleen de waterbeheersing, maar ook het landgebruik. De 

afgelopen eeuwen, was de hoge waterstand echter niet alleen een last; deze bood ook nieuwe 

mogelijkheden. De bescherming van steden door het uiterste redmiddel van inundatie van het platteland 

vormde de basis van de Oude Hollandse Waterlinie. De noodgedwongen specialisatie naar veeteelt en 

hennepteelt bracht het gebied welvaart. 

Oudewater is echter meer dan een stad in het Groene Hart. Het is één van de oudste steden in de regio, 

gelegen op het grensgebied tussen Holland en het Sticht. Hoewel de omvang van de stad sinds de 18 e 

eeuw achterbleef, was Oudewater voor die t i jd een rijke stad, met uitgebreide verdedingswerken en alle 

functies die in een stad te vinden zijn. Met name de touwindustrie, gedurende enkele eeuwen de basis 

voor die ri jkdom, maakt deel uit van de specifieke identiteit van Oudewater. 

Archeologisch onderzoek kan bijdragen aan belangrijke thema's uit het verleden van Oudewater. 

Hieronder worden zes onderzoeksthema's besproken, keuzes gemaakt en vraagstellingen geformuleerd. 

De thema's vormen prioriteiten bij toekomstig archeologisch onderzoek. Een beter begrip van elk van 

deze thema's draagt echter ook bij aan een landelijke kennisvermeerdering. Zo kan het ontstaan en de 

ontwikkeling van de stad Oudewater afgezet worden tegen andere steden uit dezelfde periode. De 

Oudewaterse Moord kan bijdragen aan ons beeld over de Tachtigjarige Oorlog. De hier opgedane kennis 

is wellicht op nationaal niveau niet altijd uniek; deze draagt echter wel op landelijk niveau bij aan een 

beter begrip. Per onderzoeksthema worden vraagstellingen benoemd. Relevante vraagstellingen dienen 

overgenomen te worden in programma's van eisen voor archeologisch onderzoek. Op het moment van 

schrijven is de tweede versie van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie net beschikbaar gesteld. 2 0 8 

De onderzoeksvragen die het meest van toepassing geacht worden op het bodemarchief van Oudewater 

staan hier benoemd. Daarnaast zijn specifiek lokale vragen geformuleerd. 

http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/nationale-onderzoeksagenda-archeologie-20 
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2. Onderzoeksthema's 

Landschap en de mens 

Zoals in hoofdstuk 1, 2, 4 en 5 van deel 1 besproken is, speelt het landschap een grote rol. De invloed van 

het landschap op de mens, en omgekeerd van de mens op het landschap loopt als rode draad door alle 

periodes en thema's heen. De loop van rivieren beïnvloedde sinds de vroege prehistorie de locaties van 

menselijke activiteit en menselijke bewoning. Binnen de late prehistorie zijn in Oudewater en de directe 

omgeving (Montfoort en Lopik) verschillende aanwijzingen voor bewoning op de Blokland-Snelrewaard 

stroomgordel. De datering en aard van de nederzettingen op deze oevers moeten dan ook in regionaal 

verband geplaatst worden. In de Romeinse t i jd lag Oudewater in het achterland van de limes. De interactie 

met die zone is dan onderwerp van onderzoek. Vanaf de late middeleeuwen worden de veengebieden 

ontgonnen en zien we een steeds ingewikkelder systeem van waterbeheersing. Vanaf dat moment is er 

voortdurend sprake van een wisselwerking, waarbij ingrepen om wateroverlast te beperken, onverwachte 

nieuwe veranderingen to t gevolg konden hebben. Onbekend is, of de vroegste middeleeuwse boerderijen 

in de veenontginningen verspreid over het gebied lagen, of dat deze zich al vanaf het begin in 

bewoningslinten concentreerden. 

Vanwege de grote invloed die het landschap door de eeuwen heen gehad heeft, wordt veel waarde 

gehecht aan kennisvermeerdering over het landschap en de positie van de mens daarbinnen. Ecologisch 

onderzoek ten behoeve van landschapsreconstructies hoeft zich niet alleen te beperken to t 

proefsleuvenonderzoek en opgravingen, bij grotere booronderzoeken kan dit ook eenvoudig als 

'bijvangst' worden geoogst. De verhouding tussen natuurlijke en cultuurgewassen geeft daarbij een beeld 

van de invloed van de mens. Sporen die samenhangen met ontginningsactiviteiten dienen gedateerd te 

worden. Onderzoek van de vroegste kern van de dorpen is van belang voor een inzicht in het ontstaan 

ervan. Voor laat-middeleeuwse bebouwing dient rekening gehouden te worden met plaatsing van 

bebouwing op stiepen. Om deze op te sporen is het raadzaam bij gravend onderzoek het eerste vlak al in 

de geroerde bovengrond aan te leggen. 

De reactie van de bevolking op de daling van de bodem vanaf de late middeleeuwen uit zich zowel in 

waterstaatkundige ingrepen, zoals duikers, sluizen en dijken, als in aanpassingen in het landgebruik 

(afname van akkerbouw, waaronder verbouw van gerst en rogge). Binnen de waterbeheersing is het van 

belang om de verschillende elementen te dateren (ook dijken en watermolens) en hun functioneren ten 

opzichte van elkaar door de t i jd heen te bepalen. De ligging ten opzichte van NAP is belangrijk bij het 

bepalen van de vraag of de functie samenhing met wateraanvoer of waterafvoer. Voor wat betreft het 

onderzoek van dijken kan dit tot enkele doorsnedes beperkt worden, waarbinnen de opbouw en datering 

van het grondlichaam onderzocht kunnen worden. 

De vroegste nederzetting Oudewater en Huis te Vliet 

Bijna gelijktijdig met de ontginning van de veengebieden, vindt een andere belangrijke ontwikkeling 

plaats: de stichting van de stad Oudewater. Aan de andere zijde van de grens tussen Holland en het Sticht 

wordt in die periode Huis te Vliet gebouwd (zie hoofdstuk 3). Beide vormen een versterking van de 

plaatselijke macht. De stad Oudewater gaat terug op een oudere nederzetting. Van deze nederzetting is 
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echter nog weinig bekend uit schriftelijke en archeologische bronnen. Archeologisch onderzoek kan onder 

meer een bijdrage leveren aan de datering van de vroegste bewoning en aan de aard, omvang en indeling 

van de nederzetting. Verschillende onderzoeken in het oudste deel van de binnenstad wijzen uit dat op 

de natuurlijke ondergrond een dik pakket aan ophogingslagen gelegen is. Onderzoek van het vroegste 

Oudewater zal om deze reden waarschijnlijk alleen in het kader van aanleg van kelders plaatsvinden. 

Aangezien het Oudewater vóór de stichting van de stad een kennislacune betreft, dient dit bij diepere 

ontgravingen de hoogste prioriteit te krijgen. Bij aanwezigheid van begravingen of diergraven dienen 

specialisten in het veld betrokken te worden bij het onderzoek. 

Touwfabricage en hennepteelt 

Zoals gezegd maakt de touwindustrie deel uit van de identiteit van de inwoners van Oudewater, die niet 

voor niets geelbuiken genoemd worden. In hoofdstuk 5 en 8 is aangegeven dat de vervaardiging van touw 

zowel de stad als het omliggende platteland beïnvloedde. Op het platteland bevonden zich combinaties 

van hennepveldjes, rootsloten, hennepschuren en stookplaatsen. In de stad, en plaatselijk ook op het 

platteland, bevonden zich touwbanen. Hoewel deze slechts in beperkte mate resten in de bodem zullen 

hebben nagelaten, is bij aantreffen ervan onderzoek naar de precieze indeling van de hennepveldjes met 

bijbehorende structuren en naar de ligging en constructie van de touwbanen relevant voor een beter 

begrip van deze industrie. Onderzoek naar dit thema richt zich niet alleen op de vondsten en structuren 

(boerderijen, opslagplaatsen, touwbanen), maar juist ook op ontwikkelingen in de hennepteelt en 

touwindustrie. Interessant is om na te gaan wanneer deze specialisatie precies plaatsvond. Ecologisch 

onderzoek kan een beter inzicht bieden in de vernatting van het landschap en in locaties waar hennep 

geteelt en verwerkt werd. Op basis van archeozoölogisch onderzoek kan de overstap naar 

rundveehouderij beter in beeld worden gebracht. 

De stad en haar bevolking 

Oudewater had een centrumfunctie voor de omliggende regio (zie ook hst 8). Het was zowel een religieus 

als een economisch centrum. Het fungeerde als afzetmarkt voor hennep, wol en zuivelprodukten. 

Achtereenvolgens speelden de lakenindustrie en de touwindustrie een grote rol. Tot in de 20 e eeuw 

vonden zelfs nog agrarische activiteiten plaats in de historische stadskern. Onderzoek op historisch 

bekende open ruimtes is met name geschikt voor onderzoek hiervan via het aantonen van fruitteelt, 

tuinbouw en veeteelt en het onderzoek van gebouwen voor opslag en stallen. 

De bevolking was gevarieerd. Rijk en arm, bestuurders en arbeiders, katholieken en protestanten, 

handelaars en ambachtslieden woonden in de stad. De verschillende bevolkingsgroepen onderscheidden 

zich in de huizen en wijken waar zij woonden, de plekken waar zij begraven werden, de voorwerpen die 

zij gebruikten en het voedsel dat zij aten. Het onderzoek naar de historische stad Oudewater richt zich 

enerzijds op ruimtelijke elementen, zoals (ontwikkelingen binnen) de inrichting van de stad, de inlijving 

van het dorpje IJsselveere en typerende (openbare) gebouwen (zie de kaart in hoofdstuk 8). Anderzijds 

richt het onderzoek zich op de stadsbevolking: toe- en afname van bevolkingsgroepen, de gevolgen van 

de pestepidemie van 1574, de veranderingen in nijverheid, de toe- en afname van welvaart en de manier 

van leven van de verschillende bevolkingsgroepen. Voor de datering van gebouwen houdt de gemeente 

Oudewater een overzicht met baksteenformaten in archeologische vindplaatsen bij. 
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Militair erfgoed 

In hoofdstuk 6 en 10 is gesproken over de stadsverdediging. Gebleken is dat vooral de oudste, 

middeleeuwse, fase zich goed leent voor kennisvermeerdering door onderzoek van de stadsmuur en 

torens. Toekomstig onderzoek kan zich richten op de datering van de verschillende elementen en van 

herstelfases. Daarbij moet er rekening mee gehouden worden dat hergebruikt materiaal in de 

verdedigingswerken is opgenomen, zoals bleek aan de Lange Burchwal 102-104. In de fases na 1575 werd 

met name gebruik gemaakt van aarden verdedigingswerken. Deze zijn nadien geëgaliseerd. De beperkte 

lagen zijn slecht te herkennen en vaak nog moeilijker te dateren, aangezien zich tussen de schaarse 

vondsten geregeld ook ouder aardewerk bevindt, dat afkomstig is van de locatie waar de grond gewonnen 

is. De kenniswinst bij vlakdekkend onderzoek is naar verwachting niet veel hoger dan wanneer gericht 

enkele sleuven worden gegraven. Om die reden wordt het onderzoek van de de verdedigingswerken uit 

fase 2 to t 4 beperkt to t enkele representatieve sleuven, zoals doorsnedes van bastions, wallen en 

grachten. Het onderzoek van zowel de stadsverdedigingswerken als elementen van de Oude Hollandse 

Waterlinie (met name de Schans en latere Werken bij Goejanverwelle en de Linie van de Pleyt) richt zich 

op een vergelijking tussen het archeologisch materiaal en de schriftelijke bronnen. Onderzocht wordt of 

het archeologisch materiaal de bekende periodes van aanleg en herstel ondersteunt en of de opbouw 

overeen komt. Van verschillende herstelfases dient te worden vastgesteld of deze gelijktijdig zijn, of dat 

sprake is van klein herstel op verschillende momenten. Dit geeft een goed beeld in het onderhoud van de 

verdedigingswerken. Documentatie van baksteenformaten en beschrijving van de stenen en de gebruikte 

mortel is hiervoor van belang. Daarnaast kan de samenhang met het landschap onderwerp van onderzoek 

zijn. Bij de weergang van de middeleeuwse stadsmuur bleek al dat bij de aanleg rekening gehouden werd 

met de stabiliteit van de ondergrond. Indien bodemingrepen plaatsvinden in de omgeving van het 

neergestorte vliegtuig Barbara Mary, dient hier in goed overleg met explosievendeskundigen 

archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Tot slot kunnen gebruiksvoorwerpen daterend uit de 

Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen, als 'bijvangst' bij explosievenonderzoek. Relevante objecten 

dienen te woren behandeld als archeologische vondsten, in de zin dat deze beschikbaar gesteld kunnen 

worden voor onderzoek, tentoonstelling en educatie. Wanneer objecten worden aangetroffen, die nog 

to t op personen herleidbaar zijn, wordt hiermee op zorgvuldige wijze omgegaan. 

De Oudewaterse Moord 

De Oudewaterse Moord is een van de bekendste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Oudewater (zie 

ook hoofdstuk 7 en 8). De inwoners van Oudewater herdenken deze nog jaarlijks op zondag 7 augustus of 

de eerste zondag erna. Gebleken is dat de oorlogshandelingen nog steeds in de bodem van Oudewater 

zichtbaar zijn in de vorm van een brandlaag en/of puinlaag. Door deze in kaart te brengen ontstaat een 

overzicht van die plekken waar de brand en de verwoesting het meest ingrijpend was. Daarbij moet er 

rekening mee gehouden worden dat veel puin kort na de Oudewaterse Moord geruimd is. Vereiste is 

echter wel dat de laag, de inclusies, de verspreiding en de diepteligging in detail beschreven worden en 

dat de laag gedateerd wordt. Door tegelijkertijd continuïteit in gebruik van huizen, bijgebouwen en 

beerputten te registreren, wordt ook duidelijk welke stadsdelen relatief ongeschonden uit de strijd 

kwamen. Aan de hand van objecten zoals wapens en munitie kan het verloop van de strijd beter in beeld 

gebracht worden. Zo zou archeologisch onderzoek de aanwezigheid van een mijn gevuld met ijzeren 

pennen kunnen bevestigen. Onderzoek van loopgraven, stellingen en schansen rondom de binnenstad 
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kan bijdragen aan ons beeld van de gevolgde belegeringstactiek. Op menselijke skeletresten kunnen 

aanwijzingen voor geweld onderzocht worden. 
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3. Selectie 

Hierboven is ingegaan op de thema's die een prioriteit vormen in toekomstig archeologisch onderzoek. 

Het stellen van prioriteiten impliceert tegelijkertijd dat er ook zaken zijn die minder belangrijk worden 

geacht, hetzij voor onze kennis van het verleden van Oudewater hetzij in het kader van landelijke 

kenniswinst. Dit zijn afwegingen die gedurende onderzoek door de gemeente gemaakt kunnen worden 

en waarvoor deze onderzoeksagenda een goede basis vormt. 

Een andere reden voor deselectie kan zijn dat al veel kennis aanwezig is vanuit andere (schriftelijke) 

bronnen en archeologisch onderzoek slechts beperkt aanvulling op zal kunnen geven. Dit laatste is met 

name het geval bij archeologische resten, daterend van na 1800. Aangezien al veel gedetailleerde kennis 

over wonen en leven uit deze periode beschikbaar is uit archiefstukken, is archeologisch onderzoek niet 

de meest geschikte manier om hier een inzicht in te krijgen. Bijzondere elementen, zoals het vliegtuig dat 

in 1943 neerstortte boven de Lange Linschoten ten oosten van Oudewater of de joodse synagoge uit het 

begin van de 20 e eeuw, kunnen een uitzondering op deze regel vormen. Een consequentie van dit 

uitgangspunt is eveneens dat zelden onderzoek van wegen plaats zal vinden in het buitengebied, 

aangezien bijna alle aangelegde wegen uit de periode na 1800 dateren. In geval van knuppelpaden in het 

veen, of ogenschijnlijk vroege bestratingen van agrarische erven of binnenstedelijke straten, is onderzoek 

wel degelijk wenselijk. 

Op basis van hetzelfde argument is hierboven beredeneerd dat vlakdekkend onderzoek van 

stadsverdedigingswerken fase 2 tot 4 (de nieuwe tijd) niet wenselijk is, hoewel militair erfgoed weldegelijk 

als onderzoeksthema benoemd is. Uit deze periode zijn veel aanwijzingen in schriftelijke bronnen bekend. 

Conclusies vanuit archeologisch onderzoek zijn vaak minder gedetailleerd. Wel kan archeologisch 

onderzoek de schriftelijke bronnen op punten ondersteunen, tegenspreken of aanvullen. Los hiervan 

heeft vlakdekkend onderzoek vaak weinig meerwaarde ten opzichte van een of meer gerichte sleuven. 

Voor stadsverdedigingswerken uit de nieuwe ti jd wordt om deze redenen voorgesteld om onderzoek te 

beperken to t enkele representatieve sleuven. 
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4. Vraagstellingen 

Landschap en de mens 

Aansluiting bij landelijke vraagstellingen: 

» Waar, in welke fasen van het Pleistoceen en onder welke klimatologische omstandigheden 

verbleven vroege hominiden in Nederland? (PALEO) 

» Wat zijn de herkomst, mobiliteit en terr i torium omvang van groepen Neanderthalers en 

connecties met andere gebieden buiten Nederland? (PALEO) 

» Wanneer, waar en onder welke klimatologische omstandigheden verschijnen de verschillende 

laat-paleolithische culturen en culturele tradities op het toneel? Wat is hun geografische en 

chronologische reikwijdte, en wat zijn de onderlinge relaties? (PALEO-VMESO) 

» Op welke wijze werden (welke soorten) plantaardige en dierlijke bronnen gebruikt in het 

levensonderhoud en als grondstof voor voorwerpen en als objecten voor uitwisseling en handel? 

(PALEO-MESO) 

» Wat zijn de aanwijzingen voor seizoenbewoning en voor specialisatie van nederzettingen? 

(PALEO-NEO) 

» Welke verbanden bestaan er tussen fysisch-geografische veranderingen, landgebruik en 

bewoningspatronen? (NEO-LMEA) 

» Welke invloed had de landbouwende mens (akkerbouw en veeteelt) op vegetatie en fauna? (NEO-

LME) 

» Welke rol speelt de exploitatie van natuurlijke voedselbronnen (inclusief jacht en visserij) na de 

introductie van de landbouw? (NEO-LME) 

» Wat is de verschijningsvorm van gebouwen en nederzettingen vóór de Midden Bronstijd B (1500 

v. Chr.)? (NEO-MBRONS) 

» Welke landschappelijke zones werden in het laat-mesolithicum en vroeg-neolithicum gebruikt 

voor bewoning, jacht, akkerbouw en veeteelt? (LMESO-VNEO) 

» Welke invloed hadden lokale landschappelijke omstandigheden (bodem, vegetatie) op regionale 

huisbouwtradities? (UZ- LMEA) 

» Wanneer, waar, in welke mate en onder welke omstandigheden groeide cultuurgrond weer dicht 

met bos (bosregeneratie)? (ROM-VME) 

» In hoeverre beïnvloedden reeds aanwezige antropogene structuren de verdere inrichting en 

ontwikkeling van cultuurlandschappen? (ROM- LMEA) 

» Wat is de aard, ouderdom, ligging, functie en samenhang van structuren die samenhangen met 

waterbeheer? (NEO-NT) 

» Hoe waren de interne structuur en de functionele geleding van huizen? (NEO-BRONS) 

» Waar, hoe, wanneer en waarvoor is op 'stiepen' gebouwd en wat zegt de configuratie van stiepen 

over de bovengrondse constructie van gebouwen? (LME-NTA) 

» Hoe zijn graven en grafvelden ten opzichte van gelijktijdige rurale nederzettingen gesitueerd en 

hoe verandert die onderlinge relatie? (NEO-VME) 

» Hoe was de landinfrastructuur, inclusief ondersteunende faciliteiten, gestructureerd? (ROM-NTA) 
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» Wat zijn de aard, herkomst en betekenis van al dan niet geïmporteerde 'luxe' voorwerpen? 

(BRONS-IJZ, ROMM-VMEA)? 

» Welke invloed hadden in veengebieden bodemdaling en vernatting op landgebruik en 

bewoningspatronen? (IJZ-NT) 

» Hoe beïnvloedde de uitbreiding van veen het landgebruik? (IJZ-VME) 

» Welke invloed hadden Romeinse centra (steden, versterkingen, vici,) op hun omgeving? (ROM) 

» Welke infrastructurele en sociaaleconomische rol speelden waterwegen en de scheepvaart? 

(ROM-NT) 

» Waar, hoe en wanneer vonden aanpassingen plaats aan de waterinfrastructuur? (ROM-NTA) 

» Hoe, wanneer en waar ontstaan plaatsvaste dorpen? (VME-LME) 

» In hoeverre veranderde de bevolkingssamenstelling van steden en dorpen? (ROM-NTA) 

» Hoe en onder invloed van welke factoren verliep de bewoningsexpansie op het 

(post)middeleeuwse platteland (VME-NT) 

» Wanneer begonnen en hoe verliepen de grote laatmiddeleeuwse ontginningen? (VMED-LMEB) 

» Wanneer, waar, binnen welke context en met welk doel verschijnen uiteenlopende types wind

en watermolens? (VME-NT) 

» Welke technologische en functionele veranderingen ondergaan uiteenlopende typen wind- en 

watermolens? (VME-NT) 

» Hoe en wanneer zijn rivierdijken gebouwd en aangepast? (LME-NT) 

» Welke veranderingen treden op de in samenstelling en ruimtelijke ordening van erven? (NEO-

LME) 

» Welke invloed had de stad op het omringende platteland? (LME-NTB) 

Lokale vragen: 

» Zijn resten van prehistorische bewoning aanwezig op de Blokland-Snelrewaard stroomgordel en 

zo ja, hoe passen deze qua aard en datering in het regionale beeld? Vergelijk met vindplaatsen in 

Montfoort en Lopik op de Blokland-Snelrewaard stroomgordel. 

» Zijn er aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse tijd? 

» Zijn er aanwijzingen voor andersoortig landgebruik, zoals wegen, scheepvaart of visvangst in de 

Romeinse tijd? 

» Hoe verhouden Romeinse resten in Oudewater zich to t de nabijgelegen limeszone? 

» Zijn aan de zuidgrens van Oudewater nog resten van de mogelijke brug of constructie voor 

visvangst aanwezig? Zo ja, uit welke periode dateren deze, en wat zegt deze over het gebruik van 

het landschap in die periode? 

» Zijn er aanwijzingen voor contacten met de zone langs de limes, gelegen ten noorden van 

Oudewater, en in het bijzonder castellum Laurium? 

» Waren de vroegste middeleeuwse boerderijen verspreid in het veengebied gelegen, of was al 

vanaf het begin sprake van concentratie aan boerderijlinten? 
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» Van wanneer dateren de vroegste aanwijzingen voor ontginning in de verschillende 

ontginningsblokken? 

» Wat kan gezegd worden over het ontstaan van de dorpen Hekendorp, Snelrewaard en Papekop? 

» Zijn er aanwijzingen voor verbouw van gerst, rogge en hennep, en voor het houden van schapen 

of rundvee? Zijn er aanwijzingen voor verbouw van andere gewassen? Uit welke periode dateren 

deze aanwijzingen? 

» Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van eendenkooien? 

» Was in de 18 e eeuw bebouwing gelegen aan de Willeskopse Tiendwegwetering? En zo ja, 

betroffen dit boerderijen, of andere gebouwen, zoals hennepschuurtjes? 

» Zijn er nog resten aanwezig in Willeskop van de houtzaagmolen? 

» Zijn er aanwijzingen in de Vuile Buurt voor het Hoenkoops schoolhuis? Zijn er aanwijzingen voor 

de scholen van Hekendorp en Papekop? 

De vroegste nederzetting Oudewater en Huis te Vliet 

Aansluiting bij landelijke vraagstellingen: 

» Op welke wijze komt kerstening I Christianisering archeologisch tot uitdrukking? (ROM-VME) 

» Hoe functioneerden kastelen ten opzichte van hun omgeving? (VME-LME) 

» Wat was het effect van de toegang tot (bevaarbaar) water op de ontwikkeling van 

nederzettingen/steden? (VME-NT) 

Lokale vragen: 

» In welke periode was de geul van de Lange Linschoten ter plaatse van de Broekerstraat actief? 

» Gaat de Kapellestraat terug op de Ijsseldijk of een crevasse uit de Hollandse IJssel? Zo niet, hoe 

wordt het kronkelig verloop verklaard? 

» Is de binnenstad gelegen op een ophoging, en zo ja, is hier een fasering in zichtbaar? Betreft het 

een plaatselijke ophoging of een ophoging van de gehele binnenstad? Tot waar strekt deze zich 

uit? Wat is de datering van de ophogingslagen? 

» Welke aanwijzingen zijn er voor prestedelijke bewoning en in welk deel van de binnenstad 

concentreert deze zich? Van wanneer dateert de vroegste bewoning? Hoe is deze bewoning te 

typeren? Hoe is de nederzetting ingedeeld? 

» Zijn er aanwijzingen voor activiteiten in de Romeinse t i jd of vroege middeleeuwen, zoals 

(dier)begravingen? 

» Hoe was Huis te Vliet ingericht? Is sprake van een voorburcht ten zuiden van de ruïne van Huis te 

Vliet? Was sprake van een dubbele gracht bij Huis te Vliet gezien het water dat op de kaart van 

Jacob van Deventer zichtbaar is ten noorden van het kasteel? Kan in de directe omgeving een 

kapel worden geïdentificeerd? 

» Wat kan archeologisch onderzoek ons vertellen over de bewoners van Huis te Vliet, hun materiële 

cultuur, voeding, e tc? 

» Hoe was de relatie tussen de bewoners van het pas gebouwde Huis te Vliet en de vroege stad 

Oudewater? 
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Touwfabricage en hennepteelt 

Aansluiting bij landelijke vraagstellingen: 

» Wat zijn de verschijningsvormen en sociaaleconomische context van agrarische specialisatie? (IJZ-

NT) 

Lokale vragen: 

» Hoe verliep de overgang van lakenindustrie naar touwindustrie? 

» Welke aanwijzingen zijn er voor de lakenindustrie (productieplaatsen en handel in laken) en uit 

welke periode dateren deze? 

» Zijn er aanwijzingen voor hennepproductie op het platteland in de vorm van hennepperceeltjes, 

rootsloten, hennepschuren en stookplaatsen? Zijn er specifiek aan de de Willeskopse 

Tiendwegwetering resten bewaard gebleven van hennepschuren? Zo ja, wat waren de datering, 

de afmetingen en het profiel/de opbouw van de structuren en in hoeverre kan aan de hand 

hiervan iets gezegd worden over de hennepteelt in dit gebied? 

» Zijn er aanwijzingen voor touwfabricage in de stad en op het platteland? Zo ja, waaruit bestaan 

deze, wanneer waren deze gedateerd en welke informatie voegt dit toe aan onze kennis van het 

productieproces? 

» Zijn er aanwijzingen voor grootgarenbanen in de directe omgeving van de stadswallen na 1592? 

Zo ja, wanneer dateren deze, welke structuren waren hier aanwezig en wat voegt dit toe aan onze 

kennis van het productieproces? 

» Komt de datering van aan hennepteelt en touwfabricage verbonden vindplaatsen overeen met 

het beeld dat schriftelijke bronnen schetsen van touwfabricage en hennepteelt? 

» Hoe verliep de overgang van akkerbouw (en schapenhouderij) naar hennepteelt en 

rundveehouderij? Welke veranderingen zijn zichtbaar in de boerderijen en bijgebouwen? Zijn er 

op basis van archeozoölogisch onderzoek aanwijzingen voor een toename van het aandeel van de 

rundveehouderij? Is op basis van agrarische gebruiksvoorwerpen iets te zeggen over het 

landgebruik? Zo ja, wanneer is de overstap te dateren? 
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De waterschapskaarten van de gebroeders Vingboons geven een goed beeld van het noordelijk deel van 
Oudewater omstreeks 1670. 
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De stad en haar bevolking 

Aansluiting bij landelijke vraagstellingen: 

» Wat zijn de aard en context van variatie en verandering in het grafbestel? (MESO-LME) 

» Hoe werd met afval omgegaan? (MESO-NT) 

» Waar, in welke mate en hoe functioneerde muntgeld? (IJZL-LMEA) 

» Wat is de aard en context van 'diergraven'? (BRONS-LMEA) 

» In hoeverre veranderde de bevolkingssamenstelling van steden en dorpen? (ROM-NTA) 

» Wat zijn de aard en achtergrond van regionale en chronologische differentiatie in 

bevolkingsafname, bevolkingstoename en bevolkingssamenstelling? (ROMM-VMEA) 

» Wat zijn de aard, verschijningsvormen, omvang en context van ambachtelijke specialisatie? 

(ROM-VME) 

» Wanneer, waar en hoe ontstaan begraafplaatsen bij kerken: kerkhoven? (VME-LMEA) 

» Welke rol speelde de 'stadslandbouw' in de stedelijke samenleving en in de ruimtelijke organisatie 

van steden? (LME-NT) 

» Hoe en wanneer komen stadshuizen to t ontwikkeling? (LME-NTA) 

» Welke effecten hadden besmettelijke en epidemische ziekten? (LME-NTA) 

» Wat was het effect van de toegang tot (bevaarbaar) water op de ontwikkeling van 

nederzettingen/steden? (VME-NT) 

» Hoe waren de hygiënische omstandigheden in steden, en welke maatregelen werden genomen 

ter verbetering daarvan? (LME-NTA) 

» Welke rol speelden steden bij de aanvoer, doorvoer en re-distributie van niet lokaal vervaardigde 

gebruiksvoorwerpen, voedingsmiddelen en bouwmaterialen? (LME-NT) 

» Hoe verandert bevolkingsdruk het ruimtegebruik en de bebouwing in steden? (NT) 

» Wat bepaalde, en hoe veranderde, de ruimtelijke hoofdstructuur van (in oorsprong) 

middeleeuwse steden? (VMEB-NT) 

» Op welke wijze uiten persoonlijke en groepsidentiteiten zich in de materiële cultuur? (ROM-NT) 

» Binnen welke context, wanneer en op welke wijze werden bouwmaterialen hergebruikt? (ROM-

NTA) 

Lokale vragen: 

» Zijn er aanwijzingen voor houten huizen uit de middeleeuwen? Zo ja, wanneer lijkt ter plaatse 

overgegaan op steenbouw? 

» Zijn er aanwijzingen voor de stenen bestrating in de 15 e eeuw die bekend is uit schriftelijke 

bronnen? 

» In hoeverre heeft bestaande bebouwing nog middeleeuwse zijmuren en funderingen? 

» Zijn er aanwijzingen voor bewoning in IJsselveere uit de periode dat het nog dorp was (voor 

1575)? Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke of handelsactiviteiten voor 1575? Zijn er 

aanwijzingen voor ambachtelijke/industriële activiteiten na 1575 ter plaatse van IJsselveere? 

» Op welke punten zijn de kaarten van Jacob van Deventer (omstreeks 1560) Blaeu (1632) en Tirion 

(1749) afwijkend van de situatie in het veld? In welke gevallen komt deze overeen? 
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Zijn er resten van de bijzondere bebouwing die weergegeven is op de kaart in hoofdstuk 8? 

Wat zijn de baksteenformaten van aangetroffen muurwerk en losse stenen in uitbraaksleuven? Is 

hier een datering aan te verbinden op basis van de context? 

Welke fasen zijn te onderscheiden in het kerkgebouw van de Michaëlskerk en wanneer zijn deze 

te dateren? Van wanneer dateren de vroegste aanwijzingen voor een kerkgebouw op deze 

locatie? 

Zijn er ter plaatse van de bekende schuilkerken aanwijzingen voor het gebruik als schuilkerk (zie 

de kaart in hoofdstuk 8)? Te denken valt aan bijvoorbeeld religieuze voorwerpen of aanwijzingen 

voor doorgangen naar andere panden, die het ongezien verlaten van het pand mogelijk maakten. 

Is aan de hand van de voorwerpen te zeggen wanneer deze panden als schuilkerk in gebruik 

waren? Is op basis van het vondstmateriaal en het gebouw een verschil zichtbaar tussen de 

mensen die in de Herenkerk kerkten, en degenen die de Boerenkerk bezochten? 

Wat vertellen de structuren en vondsten over de indeling van de kloosterterreinen en over het 

kloosterleven in de kloosters van Oudewater? Is sprake van begravingen? In hoeverre zijn er 

aanwijzingen voor verwoesting ten t i jde van de Oudewaterse Moord? Wat zijn de ontwikkelingen 

na 1575? Hoe werden de terreinen na 1575 gebruikt? Zijn er aanwijzingen voor herinrichting van 

de terreinen? 

Zijn er aanwijzingen voor tuintjes langs de zuidrand en oostrand van de vestingwerken (Lange 

Burchwal, Bonte Paardesteeg) in de 18 e eeuw? 

Zijn er begravingen die te verbinden zijn aan de pestepidemie van 1574, waarbij naar schatting 

honderden mensen overleden zijn? Zo ja, wat kan hieruit worden afgeleid van de omvang van de 

epidemie en de invloed op het sociale leven? Op welke wijze werden de slachtoffers van de pest 

begraven? Zijn hier verschillen in te onderscheiden op basis van status, welstand of positie in de 

samenleving? 

Zijn er aanwijzingen voor lakenindustrie (in Oudewater naar verwachting tot omstreeks 1500)? 

Is de economische neergang aan het eind van de 15 e eeuw herkenbaar in het bodemarchief? Zijn 

er aanwijzingen voor toename van welvaart rond 1600 als gevolg van touwindustrie? Zijn er 

aanwijzingen voor economische neergang na 1672, toen de stadswallen niet meer beschikbaar 

gesteld werden voor de touwindustrie? 

Zijn er aanwijzingen voor herbouw of nieuwbouw in de periode volgend op 1575? 

Zijn er aanwijzingen voor continuïteit van structuren in de periode voor en na 1575? 
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Kaart van Tirion uit 1749. 

Militair erfgoed 

Aansluiting bij landelijke vraagstellingen: 

» Hoe zijn complexe militaire structuren zoals linies en belegeringswerken samengesteld en 

landschappelijk ingebed? (NT) 

Lokale vragen: 

» Zijn er aanwijzingen voor het herstel van de stadsverdediging in 1419, zoals genoemd in de 

archieven? 

» Komt het beeld van de herziening van de stadsverdedigingswerken in de 18
e eeuw overeen met 

het bestek dat hiervoor is opgesteld? 

» Is sprake van herstelfases, en zo ja, wat zijn de baksteenformaten en het type baksteen en mortel 

van enerzijds het oorspronkelijk muurwerk en anderzijds de herstelfase? 
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» Is sprake van vloeren grenzend aan de verdedigingswerken, en zo ja, wat zijn de 

baksteenformaten en het type baksteen en mortel? 

» Wat is de dikte van het middeleeuws muurwerk en is sprake van een weergang? Zo ja, wat is de 

breedte van de poeren en de afstand tussen de poeren? 

» In hoeverre speelden de landschappelijke ligging of eerdere ruimtelijke indelingen een rol bij de 

vorm en ligging van elementen van de stadsverdediging? 

» Hoe waren de verschillende elementen van de Oude Hollandse Waterlinie opgebouwd? 

» In hoeverre speelden de landschappelijke ligging of eerdere ruimtelijke indelingen een rol bij de 

vorm en ligging van elementen van de Oude Hollandse Waterlinie? 

» Wat is de aard en datering van sporen en/of vondstmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog? Kan 

een koppeling met gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog worden gemaakt? Zijn er 

bronnen (ooggetuigenverslagen e.d.) die mogelijk licht op de resten kunnen werpen? Vormt het 

onderzoek een bevestiging van de bestaande kennis of wordt er nieuwe informatie over de 

gemeente Oudewater in de Tweede Wereldoorlog toegevoegd? Wat draagt dit onderzoek bij aan 

de al beschikbare kennis over de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Oudewater en aan 

Tweede Wereldoorlog-archeologie? 

De Oudewaterse Moord 

Aansluiting bij landelijke vraagstellingen: 

» Wat zeggen archeologische resten en structuren over de aard en het verloop van gewapende 

conflicten en achterliggende militair-strategische inzichten? (LME-NTA) 

Lokale vragen: 

» Zijn er aanwijzingen voor de belegering van 1575, bijvoorbeeld in de vorm van wapens, 

noodmunten of (in het zuidoosten van de stad) de ijzeren pennen die in de bressen zijn gebruikt? 

Zo ja, wat kunnen deze ons vertellen over de periode van belegering en de inname van de stad? 

» Zijn er sporen van geweld zichtbaar op menselijk skeletmateriaal, daterend uit deze periode? Zo 

ja, betreft het verdedigers of belegeraars? Tot welke (bevolkings)groep behoorde de begravene? 

Is vast te stellen door welke wapens de verwondingen zijn toegebracht? 

» Zijn er aanwijzingen voor door de Spanjaarden opgeworpen verdedigingswerken, zoals schansen, 

geschutsstellingen of loopgraven rondom de stad? 

» Zijn er aanwijzingen voor verwoestingen, in de vorm van een brandlaag of puinlaag? Zijn er 

aanwijzingen voor gecontinueerd gebruik van structuren, voor en na de inname van de stad? 
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