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Het St. Ursulaconvent en haar kapel te Oudewater
door ir. W. Annema
In Oudewater staat aan de Kapellestraat het restant van het eens zo trotse St. Ursulaconvent. Overgebleven zijn
de koorsluiting met aansluitend anderhalf vak van het schip en dan nog in sterk verbouwde toestand, maar
desalniettemin interessant genoeg om als monument te worden aangemerkt.

Het koor van de St. Ursulakapel
itïjj vóór de restauratie.
™ Foto: W. Annema.

I. Schriftelijke gegevens betreffende de kapel zelf
a. Oorsprong Klooster
Over de oorsprong en de beginjaren van dit convent zijn enige aantekeningen bewaard in een kroniek van het
klooster Mariëndal bij Leiden1), waarheen de Oudewaterse kloosterlingen in 1428 waren uitgeweken, omdat zij
in het Utrechts schisma de zijde van de paus kozen en daardoor in onmin met de stad raakten. Uit die kroniek
blijkt dat in 1399 enkele zusters uit Schoonhoven naar Oudewater werden gestuurd om daar een klooster te
stichten. Na enige tijdelijke onderkomens kochten zij in 1412 een huis aan de Kapellestraat. Enige tijd daarna
stond een buurhuis op instorten, welk huis zij kochten en op welke plaats zij aan de straat hun kapel stichtten met
er achteraan een buitenhuis.
Aan de andere zijde van het in 1412 gekochte huis werden eveneens eigendommen verworven, waar o.a. het
priestershuis, de eetzaal, de keuken en de ziekenkamer werden gebouwd. Ook werd één van de huizen ingericht
als kloosterboerden), beheerd door (leke?) zusters, die via een poort met slot in het klooster kwamen om te eten.
Op het terrein waren aanwezig een vijver om de vis te bewaren en een put voor de watervoorziening. Achter
tegen de stadsmuur stond nog een gebouw waarin o.a. de bierbrouwerij en de bakkerij waren ondergebracht. De
kroniek schetst de ontwikkeling van de self-supporting van het klooster. Op basis van deze kroniek kan de bouw
van de kapel gesteld worden op circa 1415.
Na het vertrek van de kloosterlingen naar Leiden is het klooster te Oudewater overgedragen aan zusters uit
Overijssel, waarna de gebouwen tot aan de reformatietijd als zodanig in gebruik zijn gebleven. Uit het thans
ingestelde onderzoek blijkt dat de kapel in die periode een nieuwe koorsluiting heeft gekregen, die op stylistische
gronden op circa 1500 gesteld kan worden.
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b. Reformatietijd tot Ie helft 18e eeuw
In de reformatieperiode 1572-1576 met als triest hoogtepunt de inneming van Oudewater op 7 augustus 1575,
zijn ook de gebouwen van het klooster beschadigd, maar toch niet zodanig dat het gehele klooster onbewoonbaar
was. Uit de bewaard gebleven rekeningen over deze periode (en nog enige jaren daarna)2) blijkt dat de gebouwen
werden hersteld o.a. ten behoeve van de huisvesting van de voormalige kloosterlingen en het onder dak brengen
van de stadsschool.
Kennelijk werden niet alle gebouwen opgeknapt, want in 1582 verkreeg de stad Oudewater de beschikking over
de kloostergoederen van het St. Ursulaconvent, waarbij als argument werd aangevoerd „om de reparatie van de
gebouwen eens ter hand te nemen"3). Met die goederen kreeg de stad ook de beschikking over de
kloosterinkomsten, waaruit o.a. alimentaties moesten worden uitgekeerd aan de voormalige kloosterlingen om
in hun onderhoud te voorzien.
Uit de archiefstukken blijkt dat de stad onder het begrip reparatie verstond, het afbreken van de gebouwen
—voor zover zij niet hergebruikt werden — en het uitgeven van de grond voor het plaatsen van burgerhuizen.
Het complex werd derhalve beschouwd als een mogelijkheid van stadsuitbreiding binnen de wallen. Naarmate
de voormalige kloosterbevolking uitstierf konden huissteden worden uitgegeven.
De kapel heeft waarschijnlijk niet veel geleden, althans in bouwtechnische zin, wat afgeleid kan worden uit het
feit dat:
Ie Nog authentieke muurstijlen zijn aangetroffen waarop geen brandsporen zaten, zodat het gebouw
waarschijnlijk niet verbrand is en
2e Het stadsbestuur in 1578 in de kapel vergaderde toen het raadhuis werd gerepareerd4).
In de kapel werd uiteindelijk de school ondergebracht door in het schip een ruimte af te scheiden met een
dwarsmuur door de kapel en een zolder. Ten westen van die muur kwam de school. Ten oosten van de muur, dus
in het koorgedeelte, werd de ruimte voor algemene doeleinden gebruikt. Uit 18e en 19e eeuwse bronnen5) is
bekend dat hier een armenwoning was en een vergaderplaats voor diakenen en armmeesters en een
uitdeelcentrum van de armenturf. Deze turf werd bewaard op de zolder boven de school, onder het
waarschijnlijk toen nog aanwezige houten gewelf.
Ook werd het koor nog gebruikt als ruimte waar plaatselijke verenigingen hun bijeenkomsten hielden.
Het is waarschijnlijk dat toen in de koorsluiting al een zolder aanwezig was om woonruimte en vergaderruimte
van elkaar te scheiden.
c. 2e helft 18e eeuw tot eind 19e eeuw
Uit 18e eeuwse stukken5) kan worden afgeleid dat ten noorden van de kapel het schoolmeestershuis stond,
waarbij tussen de twee gebouwen een open ruimte was6), die aan de straat door een muur met poort was
afgescheiden. In 1762 werd de ten noorden van het schoolmeestershuis staande woning aangekocht7).
De berging van de turf boven het schoollokaal zal ongetwijfeld ongerief hebben veroorzaakt ten gevolge van het
doorsijpelen van de turf door de zolder heen. In dat licht kan men mede de plannen zien die in 1783 werden
gemaakt8). Toen werd besloten de oude school af te breken en op die plek een nieuwe school te bouwen, maar
iets verder uitgestrekt om de turf onder de schoolruimte te kunnen bergen. Uiteindelijk werd de verplaatsing van
de turfberging om organisatorische redenen afgewezen, waarop besloten werd de nieuwe school maar weer op de
oude fundamenten op te trekken. Gedurende de bouwperiode zou school worden gehouden in het weeshuis.
Met deze uitgevoerde plannen is dus twee eeuwen na de reformatie alsnog een gedeelte van de voormalige kapel
tot op de fundering afgebroken, die bij het thans ingestelde onderzoek inderdaad nog aanwezig bleek te zijn.
In 1826 werd besloten de school naar het westen toe uit te breiden9).
Hiertoe werd o.a. de aldaar gelegen tuin, privé eigendom van de schoolmeester, aangekocht. In de
oorspronkelijke aanwijzende tafel van het kadaster staat die tuin reeds op naam van de stad (nr. 721), zodat
aangenomen kan worden dat op het kadastraal minuutplan de kapel en school staat aangegeven in de uitgebreide
situatie van na 1826. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Jacob Doesburg, mr. timmerman te
Oudewater, voor 3810 gulden.
In 1837 werd besloten tot het oprichten van een bijzondere school10) voor de kinderen van de gegoede stand,
waarin o.a. de Franse taal zou worden gedoceerd. Die school zou in het gewone schoollokaal moeten worden
ondergebracht, door het aanbrengen van een eenvoudig houten schot met glasdeur, zodat de hoofdonderwijzer
toezicht kon houden op beide scholen. Daaruit blijkt dat de school tot dan slechts één lokaal omvatte. De
bijzondere school is er kennelijk gekomen, want in 1849 komt een klacht voor dat de hoofdonderwijzer zich
alleen maar met de Franse school bemoeide10).
Tussen 1840 en 1845 werd het schoolhuis met het in 1762 aangekochte huis (nr. 720-719) samengetrokken tot
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Hel bouwblok waarin de St. Ursulakapel is gelegen naar hel kadastraal minuutplan, ca. 1826.
Tekening: W. Annema.
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één woning11). Waarschijnlijk hangt deze verbouwing samen met de komst van de nieuwe hoofdonderwijzer
Simon Dirk Schouten. Deze blijkt uit particuliere middelen de tuin ten zuiden van de school aangekocht te
hebben (nr. 724), alsmede het ten westen van die tuin gelegen huis aan de Nieuwstraat (nr. 725-726), waarvan hij
een koetshuis had gemaakt. Deze uitbreiding van het schoolcomplex uit particuliere middelen heeft geen stand
gehouden, want omstreeks 1860 heeft hij het zuidelijke terrein met koetshuis verkocht aan C. Verheul, koopman
te Oudewater, die het koetshuis verbouwde en uitbreidde tot pakhuizen.
In 1857 werd opnieuw een stukje van de oude kapel afgebroken12) en wel het torentje, dat de afbraak van 1783
had overleefd. Het werd aan de meest biedende verkocht. De opbrengst van de transactie werd gestort in de
stadskas voor het onderhoud van de bruggen, waartoe ook nog enige andere stadseigendommen werden
verkocht. Uit de notitie blijkt dat het een houten torentje met loodbekleding was.
In 1864 werden enige werken aan het schoolgebouw openbaar aanbesteed13).
Genoemd werden voor dat jaar vernieuwing van enig metselwerk en van ramen en het onderhoud van vloeren.
Waarschijnlijk is toen de zolder boven het schoolgedeelte van 1784 opgevijzeld tot op de hoogte van de zolder
van het in 1826 uitgebreide schoolgedeelte.
In 1872 werd nogmaals overgegaan tot verbouwing van het schoolcomplex14), waarbij aan de westzijde een
gymnastieklokaal werd aangebouwd, terwijl boven het schoollokaal van 1784 een nieuw lokaal werd
aangebracht door ophoging van het muurwerk en de vertimmering van de in 1784 aangebrachte kap, waarbij de
nok op dezelfde hoogte bleef als het aangrenzende koorgedeelte, dat toen nog authentiek was. Met deze
verbouwing kreeg de kapel zijn huidige kapvorm. In de noordmuur is de ophoging nog duidelijk waarneembaar
in verschil in metselwerk.
In 1883 werden opnieuw plannen tot uitbreiding van het complex besproken15), waarbij men echter tot de
conclusie kwam dat het niet zinvol was nog meer geld aan verbouwing van dit complex te besteden, omdat de
resultaten pover zouden blijven. O.a. belemmerden de pakhuizen van Verheul de lichttoetreding bij nog verdere
uitbreiding van de school. Uiteindelijk werd toen besloten een geheel nieuw gebouw neer te zetten nabij de
afgebroken Waardpoort, dat op 3 januari 1884 in gebruik werd genomen. Deze nieuwbouwplannen zullen
ongetwijfeld mee ingegeven zijn door het feit dat in 1882 de School met den Bijbel aan de Biezenwal was
geopend.

De Openbare School van Oudewater bij de Waardpoort, geopend 3 januari 1884.
Foto:E.C. Rahms, ca. 1885.
Repro: Streekarchivariaal Zuid-west Utrecht, Benschop.
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d. Internaatsperiode ca. 1888-1960
De onderwijzerswoning bleef als zodanig in gebruik.
Voor de kapel brak hiermee een nieuwe fase aan van leegstand en marginaal gebruik16).
Intussen had zich aan de zuidkant van de kapel een belangrijke ontwikkeling voorgedaan. Daar waren omstreeks
1888 alle huizen aan de Kapellestraat tussen de Nieuwe Kloosterstraat en de kapel opgekocht (nrs. 734-742)
door de R.K. parochie van de Heilige Franciscus van Assisi"), met uitzondering van het eerste huis ten zuiden
van de kapel (nr. 1570); dit was een schuur behorend bij het logement van de familie Boer. Die huizen werden
afgebroken en op de plaats ervan verrees het St. Franciscusgesticht. De doorgang tussen de kapel en de hiervoor
genoemde schuur behoorde bij het tweede huis ten zuiden van de kapel en kwam omstreeks 1888 dus eveneens in
het bezit van de R.K. parochie. Op verzoek van de stad werd de muur die deze doorgang aan de straat afsloot een
eind terug geplaatst om het gebouw (St. Ursulakapel) „dat van oude bouwtrant dateert"17) beter te doen
uitkomen. In ruil daarvoor mocht het gesticht gratis een stoep hebben op de openbare straat.
In 1893 kwam een verzoek binnen van C. van Veen om het kerkje met enig terrein te mogen kopen18). Het
college van Burgemeester en Wethouders, met name de voorzitter, was hier niet voor. Ook vanuit de burgerij
werd tegen de verkoop geprotesteerd d.m. v. een handtekeningenactie. O.a. werd er op gewezen dat de gebouwen
heel geschikt waren om er de boter- en kaasmarkt in onder te brengen. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad met
4 tegen 3 stemmen alleen het gebouw zonder bijbehorend open erf te verkopen aan genoemde Van Veen.
Deze heeft het gebouw spoedig daarna aan de R.K. parochie van Oudewater overgedaan. In ieder geval voor
189611). Het gebouw werd toen aan het complex van het St. Franciscusgesticht toegevoegd om te dienen als
school en slaapzaal. En daarmee richtte het gebouw zich van het noorden naar het zuiden.
Spoedig zal men er toe overgegaan zijn tot het maken van verbouwingsplannen om het gebouw beter voor de
nieuwe bestemming geschikt te maken. Het kadaster vermeldt een verbouwing en uitbreiding in het dienstjaar
1907, die feitelijk twee of driejaar eerder zal hebben plaats gehad. Op die verbouwing slaat ongetwijfeld de
aantekening die bij het thans ingestelde onderzoek te voorschijn kwam in één van de nissen in de noordoostmuur
van de koorsluiting: „Antoon Huffener Wilhelmus van Berkel 8 september 1904").
Bij deze verbouwing zal de slaapzaaletage zijn aangebracht boven het schoolgedeelte van 1826 en 1873, zullen de
ramen in de zuidmuur zijn aangebracht en de ramen in de noordmuur zijn dichtgezet.
Van die verbouwing zal ook de pleisterlaag dateren aan de zuidzijde van het gebouw. Terwijl toen tevens de kap
boven de koorsluiting zal zijn vervangen met de bijbehorende trekbalken.
Toen zal de tussenvloer in het westelijke deel zijn aangebracht, waardoor het gebouw een souterrain heeft
gekregen. Het souterrain en de Ie etage werden iets uitgebreid naar het westen in de voormalige school van 1826,
waartoe de westmuur van 1784 moest worden afgebroken. De westmuur van de 2e etage werd toen eveneens
afgebroken en vervangen door een lichter Brabants wandje (bepleisterde rieten wand) als afscheiding met de
nieuwe slaapetage boven het westelijke deel, welk wandje tevens moest dienen om de openstaande bouwnaad af
te dichten.
Omstreeks 1942 is het schoolmeestershuis weer bij de kapel etc. gekomen"), waardoor de kapel aan de
noordzijde ook weer naar eigen terrein keerde. Deze situatie is voort blijven bestaan tot de opheffing van het St.
Franciscusgesticht en de overgang van het complex naar de gemeente Oudewater omstreeks 1970, met
uitzondering van het voormalige schoolmeestershuis, dat nu weer door kloosterlingen van de Orde van St.
"Franciscus wordt bewoond.
Daardoor heeft de voormalige kapel nu aan de noordzijde weer geen eigen terrein met alle gevolgen van dien
voor het gebruik van de noordmuur.

II. Schriftelijke gegevens betreffende het gebied waarin de kapel ligt
De reformatieperiode heeft niet alleen grote gevolgen gehad voor de gebouwen van het klooster zelf, maar voor
het gehele gebied waarin het convent gelegen heeft. Van de plaatsgevonden hebbende veranderingen in dit
stadsdeel zijn enige archiefstukken bewaard gebleven, die tevens van belang zijn voor het vaststellen van de
omvang van de bebouwing van het klooster in de Rooms-katholieke periode.

II a. Stadsontwikkeling algemeen
a. Pré-stedelijke elementen
De oorsprong van de stad Oudewater zal gezocht moeten worden in een nederzetting langs de Linschoten en op
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Oorspronkelijke nederzetting met pré-stedelijke elementen.
Tekening: W. Annema.

het hoge terrein waar die rivier omheen stroomde om in de Hollandse IJssel uit te monden.
De Linschoten diende als haven en waterweg en was daardoor de aangewezen plaats voor handel en verkeer. Op
het hoge terrein kwam de kerk te staan met het kerkhof, terwijl daar ook nog ruimte was voor enige straten. Langs
de rivieren werden dijken aangelegd, waarbij in het midden moet worden gelaten of de huidige Kapellestraat een
onderdeel van die dijken is geweest of niet.
Op enige afstand ten oosten van de Linschoten met zijn dijk liep een ontsluitingsweg achter de huizen aan de dijk
langs (Achterstraat) ten behoeve van het werkverkeer. Die achterweg sloot buiten de nederzetting aan op de
dijken langs de Linschoten en IJssel. Het gebied ten oosten van de stad tussen de twee genoemde rivieren waterde
via een midden door dat gebied lopende stroom af op de Hollandse IJssel. In de nederzetting zelf volgde deze
stroom het thans gedempte grachtje Heilig Leven, dat tevens diende als achterbegrenzing van de bebouwing aan
de zuidzijde van de Linschoten. De Kapellestraat was eveneens een invalsweg van de stad en zal daarom ook wel
burgerbebouwing aangetrokken hebben, zeker na de eerste omwalling.
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Die straat kreeg daardoor ook een hoofdstraatkarakter. De achterweg liep ook ten oosten van de Kapellestraat.
Bij de omwalling kwam de aansluiting van de Achterstraat met de Linschotendijk binnen de stad te liggen. De
rechtdoorgaande loop werd aan de zuidzijde verbroken en vervangen door een afbuiging naar de Kapellestraat
langs de zuidelijke stadsmuur. De ideëele functie van de Achterstraat bleef daardoor bestaan.
In de centrale nederzetting zal de vraag naar bouwgrond relatief groot geweest zijn. Buiten dat gebied was de
occupatiedruk minder, zodat daar vestigingsmogelijkheden bestonden voor grotere instellingen, bedrijfsgebouwen, etc.
Zo kwamen er aan de Achterstraat touwslagerijen en later een klooster. Ook aan de zuidzijde van de stad werd
grond gebruikt voor een klooster en wel van de Johanniter-orde. Dit had uiteraard een kapel, waaraan de
Kapellestraat zijn naam heeft ontleend. Ook kwam aan die straat de Doelen met schietbaan te liggen.
In deze gevestigde en ommuurde stadsstructuur heeft het St. Ursulaconvent een plaats weten te verwerven aan de
westzijde van de Kapellestraat in een gebied dat al wel door burgerbebouwing in beslag was genomen, maar nog
zo ver aflag van het aantrekkelijke gebied voor handel en verkeer, dat een grote instelling hier uitbreidingsmogelijkheden verkreeg.
b. Ie fortificatie

Van de laatmiddeleeuwse verdedigingswerken van Oudewater geeft de plattegrond van Jacob van Deventer uit
het midden der 16e eeuw een goed beeld. De stad bezat toen een min of meer rechthoekige plattegrond met een
lange zijde langs de Hollandse ÏJssel, zodat die rivier geheel buiten de stad lag. Er is sprake van een dubbel

Eerste stadsomwalling volgens Jacob van Deventer.
Tekening: W. Annema.
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grachtenstelsel: de buitenste gracht voor zuiver burgerlijke en de binnenste voor militaire doeleinden. Aan de
zuid- en noordkant bleef ook de IJssel buiten de militaire gracht, maar ten westen van de kerk kon het systeem
kennelijk niet doorgevoerd worden, zodat daar alleen de IJssel een barrière vormde. Voorts valt op dat aan de
zuidwestzijde van de stad alleen maar de binnengracht aanwezig was. Uit de kaart blijkt voorts dat de gehele stad
ommuurd was. In die muur stonden acht poorten, waarbij expliciet gewezen moet worden op de landpoort aan
het eind van de weg langs het Heilig Leven.
In deze, voor de 16e eeuw reeds ouderwetse, fortificatie is de stad de 80-jarige oorlog ingegaan. In 1575 is de stad
met name vanuit het zuiden aangevallen. Aan die kant zal de bebouwing van de stad dan ook het sterkst geleden
hebben van het oorlogsgeweld.
Van het Johanniterklooster zal dan ook wel niet veel overgebleven zijn.
c. 2e fortificatie
Na de aanval van 1575 is men spoedig begonnen met de wederopbouw van de stad, met als één van de eerste
werkzaamheden het in orde brengen van de fortificatie, uiteraard volgens de toen gangbare opvattingen.
Aan de noord- en oostzijde werd uitgegaan van de bestaande gracht, waarbij het dubbele stelsel werd vervangen
door een brede gracht, waarin bastions en ravelijnen werden aangelegd, die voor een groot deel de functies van de
oude muurtorens overnamen. De muur zelf werd vervangen door een aarden wal.

Tweede stadsomwalling na 1575 volgens Boxhorn.
Tekening: W. Annema.
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Aan de zuid- en westzijde waren de ingrepen rigoreuzer. Daar werden geheel nieuwe werken aangebracht. Aan
de zuidzijde was dit nodig omdat van de oude werken niet veel meer over zal zijn geweest. Aan de westzijde was
dit nodig omdat men de zwakke schakel bij de kerk wilde elimineren en omdat men de IJssel beter wilde kunnen
verdedigen. Het gevolg hiervan was dat de buitenbuurt IJsselvere binnen de stad werd getrokken. Hierdoor
kwamen ook gedeelten van de oude stadsgracht en stadsmuur binnen de stad te liggen, die daardoor hun functie
verloren. Ze werden gedempt of afgebroken, samen met de oude IJsselpoort. De grond werd ter bebouwing
uitgegeven, waarmee de Nieuwstraat en de Oostijsselkade ontstonden. Uit de opbrengst van deze transacties,
samen met de opbrengsten van enige geestelijke goederen, werd in 1588 besloten de opbouw van het raadhuis te
betalen „voor zover de romp betreffende, op de oude funderingen"19). Bij de afbraak van de IJsselpoort zou de
„vangentoorn" blijven staan. Dit oude verdedigingswerk had kennelijk nog een functie, dus waarom afbreken?
Op het kadastraal minuutplan komt een gevangentoren voor aan de westzijde van de Romeijnsbrug (nr. 859),
waarschijnlijk op dezelfde plaats als waar de gevangentoren in 1588 stond en mogelijk is het nog hetzelfde
gebouw. De oude IJsselpoort zal derhalve eveneens nabij deze brug gestaan hebben, toegang gevend tot de
zuidzijde van de Linschoten.

Derde stadsomwalling na de modernisering van ca. 1740, volgens de 18e eeuwse kaart van Van Kinschot en in Hedendaagsche
Historie.. .
Tekening: W. Annema.

61

C si

62

De kaart van Van Deventer wekt de indruk dat tussen de IJsselpoort en de gevangentoren ook een toegang tot de
stad was. Ten behoeve van de nieuwe verdedigingswerken moest aan de westzijde wel grond worden
aangekocht.
Aan de zuidzijde lag de situatie anders. Daar lag buiten de oude stadsgracht waarschijnlijk te weinig grond om de
nieuwe verdedigingswerken effectief aan te kunnen leggen. Bovendien beschikte de stad daar binnen de oude
vesting over de grond van het Johanniterklooster, terwijl ook van het zuidoostelijke deel van de stad niet veel
overeind zal hebben gestaan. Al met al reden te over de nieuwe fortificatie aan te leggen op de grond binnen de
oude vesting. Uiteraard ging dit gepaard met een verkorting van de stad aan de zuidzijde, echter ruimschoots
vergoed door de uitbreiding naar het westen.
d. Kaartbeelden van de stad
1. Jacob van Deventer.
Om een idee te krijgen van de plaats gevonden hebbende veranderingen is de vrij nauwkeurige en schaalvaste
kaart van Van Deventer geprojecteerd over het zeer nauwkeurige en schaalvaste kadastraal minuutplan.
Hieruit blijkt dat o.a. het gehele Johanniterklooster in het nieuwe verdedigingsstelsel is opgegaan. Tevens blijkt
de straat die een verbinding vormde van de Achterstraat met de Kapellestraat en die aanliep op de kapel van het
Johanniterklooster, in de nieuwe situatie iets naar het noorden verschoven te liggen.
Aan zijn ligging heeft die straat zijn naam te danken St. Jansstraat, welke naam de verschoven straat in de nieuwe
situatie heeft behouden. In die nieuwe toestand kwam dus ook de Waardpoort dichter bij het stadscentrum te
liggen.
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Stadsplattegrond Oudewater door Boxhorn, 1632.
Uit: Van Kinschot, Beschrijving der stad Oudewater...
Foto: Streekarchivariaat Zuid-west Utrecht, Benschop.
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2. Boxhorn.
Van de nieuwe situatie kan men een beeld krijgen uit de kaart van Oudewater, voorkomend in de atlas van
Boxhorn uit 1632, tevens gebruikt voor de atlas van Blaeu uit 1649, en nog eens afgedrukt in de stadsbeschrijving
van Van Kinschot uit 1747. Deze kaart is niet geheel betrouwbaar en evenmin schaalvast.
3. Schilderij van Dirck Stoop.
Het is interessant, het schilderij van „de inname van de stad in 1575", geschilderd door Dirck Stoop in 1650,
hangend in het stadhuis van Oudewater, te vergelijken met de hiervoor geschetste ontwikkeling van de stad. Dit
schilderij is tot stand gekomen geruime tijd na de modernisering van de verdedigingswerken. Het is duidelijk dat
de schilder heeft getracht de situatie van 1575 weer te geven: Hij heeft de bastions en ravelijnen weggelaten en
geeft een stadsmuur aan met een dubbele gracht.
Let men op de plaats waar op het schilderij de poorten aan de oostzijde van de stad liggen, dan blijkt dat de
schilder ze weergeeft aan de einden van de Oude Huigensteeg en de Gasthuissteeg. Ook de kaart van 1632 geeft
ze op deze plaats aan. Let men evenwel op de kaart van Van Deventer, dan blijkt dat die poorten aanvankelijk
niet aanwezig waren, maar dat er een poort aan het eind van de weg langs het Heilig Leven stond, welke poort op
het schilderij niet voorkomt. Voorts blijkt de schilder de stad weergegeven te hebben in de verkorte versie, zodat
op het schilderij het Johanniterklooster niet voorkomt, dat tijdens het beleg nog wel aanwezig was.
Ook lijkt het er op dat de oude IJsselpoort niet staat aangegeven, evenmin als de in 1588 gedempte gracht en
gesloopte muur. Tevens wekt het schilderij de indruk dat ten westen hiervan de stad in brand staat, hoewel daar
toen nog geen bebouwing was.
Wel komt op het schilderij de juiste situatie voor dat de Hollandse IJssel geheel buiten de stad lag. Men kan
derhalve vaststellen, dat de schilder uitgegaan is van de stad zoals hij die omstreeks 1650 heeft aangetroffen en
daar vrijelijk een oude situatie op heeft gecomponeerd, mogelijkerwijs aan de hand van verhalen en
mededelingen. De plattegrond is derhalve topografisch onbetrouwbaar.

II b. Ontwikkelingen gebied St. Ursulaconvent 4e kwart 16e en Ie kwart 17e eeuw
a. Uitgifte grond aan Nieuwstraat
In 1593 werd de grond van het brouwhuis van het Ursulaconvent in huissteden uitgegeven20). Dit zal
ongetwijfeld het gebouw zijn geweest dat achter op de kloostergrond tegen de stadsmuur stond. In de nieuwe
situatie zullen deze huissteden dus gelegen hebben aan de Nieuwstraat. In 1594 werd besloten2 ') de hoek van het
spreekhuis met het pad tot drie erven, met een gezamenlijke breedte van 70 voet, te verkopen, waarbij het pad
verlegd moest worden naar de tuin van Anna Pieters. Laatstgenoemde naam komt voor in de lijst van
conventualen die bij de opheffing van het klooster daarin verblijf hielden.
Overigens blijkt uit niets waar die tuin lag en evenmin waar het spreekhuis stond. Gelet op het feit dat de
volgende verpachtingen van huissteden gelocaliseerd kunnen worden aan de Kapellestraat en de Kloosterstraat,
is het te verwachten dat het spreekhuis aan de Nieuwstraat heeft gelegen.
b. Ziekhuis
Drie huizen ten zuiden van de huidige Kloosterstraat stond aan de westzijde van de Kapellestraat het ziekhuis, dat
op het kadastraal minuutplan voorkomt als armhuis. Dit gebouw is ongetwijfeld het ziekhuis dat in 1595
gebouwd werd „op 't bouhuys oft de plaetse van dien van 't oude begijnenclooster"22). Hiervan zijn bestekken
bewaard gebleven, waarop aannemingscontracten staan, gedateerd 29 maart 159523). Volgens die bestekken
werd het gebouw uitwendig lang 108 à 110 voet (Het perceel liep scheef op de straat aan) en inwendig breed 22
voet. Gaat men uit van een Utrechtse voet van 26,8 cm., dan kloppen die maten met de omvang van het armhuis
op het kadastraal minuutplan. Uit de resolutie blijkt dat het terrein van het convent zich naar het zuiden toe over
de huidige Kloosterstraat heen uitstrekte.
c. Beoordeling vroegere stadsbeschrijvingen
De 19e eeuwse stadsbeschrijvingen vermelden evenwel dat het ziekhuis oorspronkelijk de woonplaats van de
Cellezusters was, ook wel het „Nieuwe convent" genoemd. En dat de Kloosterstraat de zuidelijke grens van het
Ursulaconvent was.
1. Cellezustersconvent en gasthuis.
Uit de resolutie van 1595 blijkt dat het nieuwe ziekhuis moest dienen als vervanging van het ziekhuis, gebouwd
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op het „Cellesusteren convent". Dat moet toen overigens ook pas nieuw zijn geweest, want in december 1593
werd besloten24) tot de bouw van een ziekhuis op de grond van het Nieuwe convent, wat kennelijk niet is
doorgegaan, want op 1 maart 1594 werd besloten het patershuis, staande aan het Nieuwe klooster, aan te kopen
om daar het nieuwe ziekhuis te stichten, wat kennelijk wel is doorgegaan.
De verplaatsing van 1595 vloeide voort uit de verplaatsing van het gasthuis naar het toenmalige ziekhuis,
teneinde de grond waar tot dan het gasthuis stond in huissteden uit te kunnen geven ten profijte van dat gasthuis.
Daaruit is dan ook te verklaren waarom die instelling het nieuwe ziekhuis van 1595 moest betalen.
Het gasthuis stond in de 18e eeuw25) aan het eind van de Gasthuissteeg ten oosten van de Achterstraat. Hieraan
was een proveniershuis verbonden. Dit complex blijkt dus het voormalige Cellezustersconvent te zijn geweest en
als zodanig is het niet verwonderlijk dat het gebouw op de kaart van Boxhorn als „'t Clooster" wordt aangeduid.
De plaats van dat gebouw op die kaart klopt overigens niet met de plaats die een 18e eeuwse kaart aangeeft. Heeft
de 17e eeuwse kaartmaker zich hier vergist, zoals ook bij het stadhuis, of is het gebouw nog eens verplaatst ?
Duidelijk is het in ieder geval wel geworden, dat het Nieuwe convent niet aan de Kapellestraat gezocht moet
worden. Van Aelst geeft dan ook ten onrechte aan de zuidelijke van de twee kapellen aan de Kapellestraat op de
kaart van Van Deventer de naam Cellezustersconvent.
2. Commanderij van St. Jan.
Dit zal ongetwijfeld de kapel van het Johanniterklooster zijn geweest, welke commanderij in 1326 in Oudewater
reeds een kerk en kerkhof bezat26). Het is ondenkbaar dat Van Deventer die kerk niet zou hebben aangegeven.
Uit de hiervoor genoemde projectie blijkt dat deze kapel lag op de plaats waar in de nieuwe situatie de
Waardpoort kwam te staan. In 1583 werd de portier van die poort toegestaan27) een erf van de commanderij te
bebouwen om daar te wonen. De portier zal binnen de stad hebben gewoond, zodat het waarschijnlijk is dat de
commanderij ten noorden van de kapel ook nog grond heeft bezeten. Volgens Van Aelst zou de commanderij
gelegen hebben tussen de Kapellestraat en de Achterstraat op de hoek bij de Waardpoort, waar Van Deventer
geen kapel tekent.
Overigens is het duidelijk dat Van Aelst zich niet gerealiseerd heeft dat de stad hier is ingekort.
d. Uitgifte grond aan Kapellestraat
In 1608 werd overgegaan tot het uitgeven van tien erven aan de westzijde van de Kapellestraat bij het ziekhuis
aan de Waardpoort en in het oude convent28). De huissteden werden gezamenlijk opgekocht door Jan Claeszn.
Bijl, timmerman en Pieter Henricxzn. Hensbeeck, metselaar, op een losrente van vier car. gld. per jaar per erf. Zij
moesten de erven vóór 1 mei 1609 met huizen bebouwd hebben, waarbij de twee noordelijke huizen tenminste
32 voet en de andere 35 of 36 voet lang moesten zijn. De erven zelf hadden een lengte van ca. 50 voet. In de lijst
van 1612 komen de namen van deze kopers voor bij enkele huizen in het zuideinde van de Kapellestraat29).
Aangezien in deze lijst de St. Ursulakapel voorkomt als grens tussen het noord- en zuideinde van de Kapellestraat
(samen met de Doelen aan de oostzijde) moeten de bedoelde huissteden ten zuiden van de kapel gelegen hebben.
e. Uitgifte grond aan Kloosterstraat
In 1609 werd besloten30) over het terrein van het oude convent een nieuwe straat aan te leggen. Ten behoeve
hiervan moest een huis aan de Kapellestraat worden afgebroken. Waarschijnlijk was dit een restant van het oude
klooster, waarin toen nog voormalige conventualen woonden. Deze zullen wel verhuisd zijn naar woningen die
door overlijden van andere conventualen leeg waren komen te staan. Het is ondenkbaar dat hier één van de
huizen wordt bedoeld, die op huisstede van 1608 stonden.
Tot het eerste perceel behoorde het erf waarop het af te breken huis stond met het erf daarachter en met het erf
daarachter. Vervolgens waren er drie erven beginnend vanuit het westen; en dan nog eens drie beginnend vanuit
het oosten, aangeduid met de nummers 2, 3 en 4, zodat zij kennelijk achter het eerstgenoemde perceel lagen.
Tenslotte werd er nog een huissteed uitgegeven waarop een dwarshuis gezet kon worden.
Kopers van deze erven werden Jan Claeszn. Bijl, hiervoor genoemd, Aert Willemszn., smit en Cornelis
Andrieszn., metselaar. De verkoop heeft plaats gevonden op 10 maart 1609, dus voor de datum waarop op de
huissteden van 1608 huizen moesten zijn gebouwd. Het is daarom mogelijk dat beide verpachtingen elkaar
hebben doorkruist. In de lijst van 1612 komen bedoelde namen voor in de „Nieuwe Cloosterstraet"29), op basis
waarvan geconcludeerd kan worden dat met de nieuwe straat van 1609 de Nieuwe Kloosterstraat wordt bedoeld
en niet de Nieuwstraat. In overeenstemming hiermee is het feit dat de huissteden oost-west aan elkaar grensden.
In andere archiefstukken7) wordt deze straat in de regel aangeduid met de term „in 't Klooster".
Van de verpachting zijn de conditiën bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat de pachters verplicht waren langs hun
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erven de helft van de straat te maken, terwijl de stad Oudewater de zuidelijke helft voor zijn rekening zou nemen.
Dit laatste was een gevolg van het feit dat aan die zijde stadsgrond lag (ziekhuis, weeshuis), zodat de stad
privaatrechtelijk daartoe verplicht was. Uit die voorwaarde volgt, dat de uitgegeven huissteden aan de noordzijde
van de straat lagen; ook duidt het op een oost-west richting van de straat.
f. Verplaatsing St. Catharijnesteeg
Beziet men de projectie van de kaart van Van Deventer op het kadastraal minuutplan, dan blijken de meeste
straten vrij aardig met elkaar te kloppen wat ligging betreft, met als uitzondering hierop de huidige Kloosterstraat,
voor het eerst in 1609 bebouwd. Op het minuutplan ligt deze duidelijk naar het noorden verschoven.
Hiermee kan in verband gebracht worden een opmerking bij de verpachting van 1608 dat het huis op het erf ten
noorden van de Catharijnesteeg geen lichten, vensters of deuren naar die steeg mocht hebben. Dit erf grensde
bovendien aan het „oude getimmer jegenwoordichlick noch staende". Dit oude getimmer was waarschijnlijk nog
een deel van het oude klooster en is naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde restant dat in 1609 moest worden
afgebroken. De St. Catharijnesteeg moet dan iets ten zuiden van de huidige Kloosterstraat gelopen hebben. De
laatstgenoemde straat moet derhalve gezien worden als de vervanger van de daarvoor genoemde. Van Deventer
heeft op zijn kaart dus de Catharijnesteeg aangegeven op de plek waar deze straat toen liep.
Uit een resolutie31) van 1609 blijkt dat Jan Claeszn. en Pieter Henricxzn. een huis hadden gekocht aan de
zuidzijde van de „St. Catherinensteech". Van dit huis stonden ze een gedeelte af aan de stad ten behoeve van het
ziekhuis en het weeshuis. In ruil daarvoor zouden zij een stuk grond van het ziekhuis krijgen. Het bedoelde huis
zal tussen het ziekhuis en het weeshuis hebben gelegen. Het gedeelte aan de straat zal dan aan de stad gekomen
zijn, terwijl de kopers zelf het gedeelte aan de (nieuwe) stadswal behielden. Gaat men er van uit dat de grond ten
zuiden van het ziekhuis tot aan de nieuwe stadswal in stadseigendom was, waarvan in 1608 aan de Kapellestraat
huissteden zijn uitgegeven met een lengte van 50 voet, dan is het duidelijk dat er tussen die huissteden en het
bedoelde huis aan de steeg nog circa 50 voet stadsgrond lag. De bedoelde kopers zullen van dit stuk grond een
gedeelte (misschien wel helemaal) hebben gekregen, om op die manier de huissteden aan de Kapellestraat een
groter erf te geven (welke huissteden zij in 1608 hadden verkregen), dan wel om langs de stadswal de beschikking
te krijgen over een lange strook grond met de mogelijkheid daarop een grof- of kleingarenbaan op te richten.
Uit de verpachting van 1608 volgt, dat er tussen de kloostervleugel aan de Kapellestraat en de St. Catharijnesteeg
nog ruimte was. Die was waarschijnlijk met woningen bebouwd. Daarvan was de hoek aan de Kapellestraat in
1608 reeds uitgegeven. Uit de resolutie30) van 1609 blijkt dat er toen nog twee huisjes stonden die door oude
conventualen werden bewoond, maar wel stadsbezit waren, die afgebroken moesten worden. Uit de al meer
genoemde projectie blijkt, dat Van Deventer de St. Catharijnesteeg aangeeft ten noorden van het ziekhuis en dus
ten noorden van de voormalige kloosterboerderij van het St. Ursulaconvent. Die boerderij stond derhalve min of
meer los van de gebouwen van het klooster, wat ook een diepere betekenis geeft aan het feit dat de gebruikers van
de boerderij via een poort het klooster inkwamen om te eten.
g. Volbouwen St. Catharijnesteeg
Door de verplaatsing van de St. Catharijnesteeg kreeg het ziekhuis aan de noordkant de beschikking over een
stuk grond. Tot 1616 is deze steeg aan de Kapellestraat zichtbaar gebleven. Toen werd besloten32) het stuk grond
ten noorden van het ziekhuis als een huissteed uit te geven. Opmerkelijk is het daarbij dat toen het oude convent
nog als achterbegrenzing werd genoemd. Dit erf werd gekocht door de eigenaar van het ten noorden daarvan
gelegen huis.
h. Bebouwing noordzijde convent
Van de huizen aan de Kapellestraat ten noorden van het latere schoolmeestershuis komen in het resolutieboek
van Oudewater geen gronduitgiften voor. Men kan derhalve aannemen dat deze huizen niet op kloostergrond
hebben gestaan, maar teruggaan op de bebouwing die aan de westzijde van de Kapellestraat stond voordat het
Ursulaconvent zich hier vestigde. Mogelijkerwijs strekten deze huizen zich uit tot aan de oude stadsmuur. Na de
afbraak van die muur kwamen de achtererven aan de Nieuwstraat te liggen. Ze werden waarschijnlijk niet
bebouwd, ook al geeft de kaart van 1632 hier bebouwing weer.
i. Tuinen in het gebied
Uit de 18e eeuwse verpondingscohieren5) kan evenwel worden afgeleid in samenhang met het kadastraal
minuutplan, dat aan de oostkant van de Nieuwstraat naast het Heilig Leven een tuin lag, die zich tot iets voorbij
de voormalige kapel uitstrekte. Overigens is het mogelijk dat op deze plek de huizen voor de invoering van het
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verpondingsstelsel zijn afgebroken. In de 18e eeuw behoorde deze tuin bij de brouwerij De Poort aan de Haven,
het zesde perceel vanaf de Nieuwstraat. Ten zuiden van deze tuin lagen achter de huizen aan de Nieuwstraat en de
Kloosterstraat twee tuinen. Ten oosten daarvan lagen achter de huizen aan de Kapellestraat ten zuiden van de
kapel ook twee tuinen met nog een tuin aan de Kloosterstraat. Met uitzondering van de eerstgenoemde tuin,
bezaten deze tuinen het recht van uitgang naar de Kloosterstraat, welk pad derhalve midden over het terrein als
erfscheiding gelopen moet hebben.
j . Rozemarijnsteeg
Dit pad is op het kadastraal minuutplan nog duidelijk herkenbaar (nr. 733). Van de tuin die grensde aan de
zuidzijde van de eerstgenoemde wordt gezegd dat naast die tuin vroeger de Rozemarijnsteeg gelopen heeft,
overigens zonder aan te geven aan welke zijde. Waarschijnlijk is het hiervoor genoemde overgangspad een relict
van deze steeg en is er sprake van een privatisering van een stuk openbare weg.
In dit verband is de kaart van Boxhorn van belang: Deze geeft achter de kapel een extra verbindingsweg weer
tussen de Nieuwstraat en de Kloosterstraat. Deze situatie komt ook naar voren in de lijst29) van 1612 waarin in de
route achtereenvolgens genoemd worden: Nieuwstraat, Nieuwe Kloosterstraat en 't Convent. De eerste twee
straten omsloten het bouwblok, zodat in deze lijst voor de extra verbindingsweg de term 't Convent gebruikt is.
Dit laatste zal ongetwijfeld het gevolg geweest zijn van het feit dat hier toen nog gebouwen van het oude convent
stonden, die nog door de voormalige conventualen werden bewoond. Na het uitsterven van die groep bewoners
zijn de woningen kennelijk gesloopt en in tuinen veranderd, waarmee het openbare karakter van die extra
verbindingsweg verviel. Deze weg zal derhalve de in de 18e eeuw genoemde voormalige Rozemarijnsteeg zijn
geweest. Opmerkelijk is het, dat deze extra verbindingsweg op de kaart van Van Deventer niet voorkomt, wat de
indruk wekt, dat deze weg pas na het midden der 16e eeuw is ontstaan. Mogelijk pas bij de herhuisvesting van de
voormalige conventualen. De kaart van Boxhorn wekt de indruk dat de Rozemarijnsteeg achter de kapel de hoek
omging, zodat die steeg ten noorden en oosten van de twee zuidwestelijke tuinen gelopen zal hebben.
k. Put in het convent
Van de zuidelijke van deze twee tuinen wordt als noordelijke begrenzing opgegeven „de ingang tot de put van het
convent", terwijl de tuin werd omschreven als „een hof of tuin met een tuinhuisje gelegen bij de put in 't oude
convent". Uit transporten5) van 1747 en 1755 zou volgen dat die put toen nog in gebruik was; in acten uit 1771
en 1800 is sprake van een gewezen put. De put zal dan gelegen hebben aan de Rozemarijnsteeg op de grens van
de twee zuidwestelijke tuinen, welke grens tevens toegangspad tot die put vanuit de Nieuwstraat was. Mogelijk is
deze put de bron die genoemd wordt in de stadsrekeningen4) van 1578 en die toen gegraven is in het „ouwe
convent van grote losse cloten die in de stad gevonden waren" — dus een put van de kogels die in de stad
gevonden waren van het beleg van 1575. De conventsrekeningen33) van 1668 en 1669 vermelden het
schoonmaken van de gang naar de put in het klooster.
1. Conclusie betreffende de omvang van het St. Ursulaconvent
Uit al deze beschikkingen over grond kan men de conclusie trekken dat het St. Ursulaconvent zich in de 16e eeuw
uitstrekte vanaf de Kapellestraat tot aan de Nieuwstraat, waar toen nog de stadsmuur stond. Dat de noordelijke
begrenzing slechts één huis ten noorden van de kapel heeft gelopen. Dat de zuidelijke begrenzing ruim ten zuiden
van het derde huis ten zuiden van de Kloosterstraat heeft gelegen, waarbij het zelfs waarschijnlijk is dat het St.
Ursulaconvent daar grensde aan de commanderij van St. Jan.
Het noordelijke huis is waarschijnlijk het patershuis geweest. Tussen de kapel en dit huis zal van ouds wel een
open ruimte gelegen hebben, die als een pad tot de stadsmuur heeft doorgelopen.
Misschien is het wel dit pad dat in 1594 verlegd moest worden (Naar wat in de 18e eeuw de Rozemarijnsteeg
werd genoemd ?). Het besloten convent zal zich uitgestrekt hebben tot aan de vroegere St. Catharijnesteeg. Ten
zuiden van die steeg stond het bouwhuis met nog enige huizen.
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III. Materiële gegevens uit het gebouw zelf
a. Doelstelling
Bij het onderzoek aan het gebouw zelf is getracht na te gaan wat er van de bouwgeschiedenis nog aanwezig is. In
eerste instantie is getracht een antwoord te vinden op de vraag naar de omvang en opbouw van de
oorspronkelijke kapel; in tweede instantie is getracht in het gebouw de opeenvolgende bouwfasen te localiseren,
die archivalisch nog goed gedocumenteerd zijn.
Uit de schriftelijke gegevens8) is bekend dat het westelijke deel van de kapel tot op de fundering is afgebroken,
zodat voor het bepalen van de omvang van de oorspronkelijke kapel alleen de funderingen uitsluitsel kunnen
geven, terwijl voor de opbouw de koorsluiting de informatie kan verschaffen. Het was duidelijk dat de kap hier
20e eeuws was, zodat alleen het muurwerk nog authentiek werk kon bevatten.
b. Noord- en zuidmuur oostelijk gedeelte
Bij de ontpleistering binnen, bleek de zuidmuur boven nog redelijk intact. Deze was opgetrokken uit rode
kloostermoppen met sterk variërende lengten; formaat 22/26x11, 5/12,5x5/5,5 cm., lagenmaat 6,9 cm.

Reconstructie oorspronkelijke doorsnede kapel op basis van een afgeleide moduulmaat, uitgaande van het huidige nok
Tekening: W. Annema.
71

Œ

• p i g

DtÜ

:

idl_j L_
•rrr~

id ;4-

:@

rf^E

«a:
-"©Ö

,•

1er
•4a
^5

a

'<

t
-Ci

fc

£? c
•5
«

-* fc«!
<u I s

D

a
72

j g- % mi

13 i'
-Q

v j - * c 'T

J|

w

S

c:(Oopuiu-i5i^^

-y1l
Jt-

^<^|H

3:

73

In deze muur bevindt zich een ingebroken spitsboograam. Boven in de muur zitten twee meegemetselde
steigergaten, met twee koppen dichtgezet. De noordmuur bleek nogal verbouwd, maar desondanks kon worden
vastgesteld dat deze muur evenveel lagen bevatte als de zuidmuur, terwijl ook dezelfde soort steen was gebruikt.
In deze muren bevinden zich twee muurstijlen recht tegenover elkaar. Deze waren 5 cm. in de muur ingelaten in
keurig meegemetselde nissen. De stijlen staan op afgekapte consoles van Doornikse steen.
Ook op de overgang van de zuid- en noordmuur met de koorsluiting bleken deze nissen aanwezig te zijn, in de
20e eeuw dichtgezet. De afgehakte consoles waren ook hier aanwezig. Hierdoor was het mogelijk een vakmaat
voor de kapel af te leiden: Deze bedraagt 356,5 cm.
De inwendige maat tussen noord- en zuidmuur bedraagt 703 cm.; telt men hier de muurstijlnissen bij, dan wordt
de breedte 713 cm., dus tweemaal de vakmaat. De totale lengte van de muurstijl bedraagt 314 cm.; telt men hier
40 cm. bij op voor de hoogte van de trekbalk, dan wordt de totale hoogte van de houtconstructie 355 cm., dus
nagenoeg gelijk aan de hiervoor afgeleide vakmaat. Dit zou er op wijzen dat de gehele houtconstructie en de
kapel op deze moduul ontworpen en uitgezet is. Zet men die moduulmaat onder de muurstijl nog eens naar
beneden uit, dan komt men op een niveau dat iets beneden het aangetroffen vloerpeil lag, maar nog ruim boven
de versnijdingen van de fundering. Dat niveau zou uitkomen op circa 80 cm. beneden de bovenkant van de
buitenplint van het gebouw. De afgeleide vakmaat blijkt nagenoeg 12 Deventer houtvoeten (één roede) te
bedragen.
Bij de ontpleistering bleek beneden erg weinig van het oorspronkelijke werk aanwezig te zijn door latere
verbouwingen. Het enige wat aanwezig was, was een spitsboognis met daarin, een kop terug liggend, een
korfboognis en nog enige kantstenen van de korfboognis. Ook de onderkant van de spitsboognis is nog
aangetroffen, zodat het geheel goed te reconstrueren valt. Doordat de buitenzijde ervan is verdwenen kon niet
worden vastgesteld of het hier een lichtopening dan wel een nis betrof. Voor een doorgang is de vrije hoogte te
klein.
c. Koorsluiting
De koorsluiting bleek van een geheel andere soort metselwerk te zijn dan de zuidmuur. Het is een kleinere, meer
geelachtiger steen, formaat 19/20,5x9/10x4/4,5 cm., lagenmaat 5,6 cm. In de zuidoostmuur staat een keurig
meegemetseld spitsbogig kerklicht, waarin later een 19e eeuws schuifraam is gezet. Bij nader onderzoek bleek de
onderzijde van het kerklicht nog goeddeels intact, met één middenmontant. Ook bovenin waren de aansluitingen
van de tracering met de kantstenen van de spitsboog te herkennen, zodat dit kerklicht goed te reconstrueren valt.
In het muurwerk kwamen meegemetselde steigergaten te voorschijn.
Bij het openkappen van de muurstijlnis op de overgang van koorsluiting en zuidmuur bleek de aansluiting van de
twee soorten metselwerk geheel weggewerkt te zijn achter de muurstijl, zodat de nis in het zicht strak bleef. De
naad zelf had een kronkelend verloop, wat op een afbraaknaad wijst. Beneden was dat nog duidelijker zichtbaar
aan de onderkant: Daar sloot het gele metselwerk koud aan op de binnenkant van het rode metselwerk, dat iets
achter het gele metselwerk doorschoot en daar duidelijk afgebroken was. Boven die onderste lagen was bijzonder
veel zorg besteed aan de aansluiting van de twee soorten metselwerk teneinde een strakke hoek te krijgen.
Dit verschil in behandeling kan alleen verklaard worden uit het feit dat de onderste lagen niet in het zicht
kwamen, waaruit de vloerhoogte van de nieuwe koorsluiting kan worden afgeleid. Dat niveau blijkt goed
overeen te stemmen met de plaats van de (dichtgezette) nissen in de zuidoost- en noordoostmuren van de
koorsluiting. De spitsboognis in de zuidmuur bleek met hetzelfde gele metselwerk dichtgezet te zijn, waarbij de
lagen met elkaar strookten, zodat deze nis bij de verbouwing buiten gebruik is gesteld. Waarschijnlijk is dit een
gevolg geweest van de verhoging van de koorvloer. Misschien gepaard gaande met uitbreiding van de koorruimte
naar het schip toe. Van deze verbouwing zal ook het ingebroken spitsboog kerklicht in de zuidmuur dateren.
Het buitenmuurwerk van de nieuwe koorsluiting is opgetrokken uit dezelfde soort steen, formaat 18/19x9x4/4,5
cm. In dit werk zijn om de 16 lagen gobertange banden van 2 lagen dik aangebracht. In de steunberen zijn
bovendien nog halverwege dergelijke banden ingemetseld, zodat de muren in de hoogte zijn gescandeerd op het
ritme 2-7-2-7. Aandacht verdient het afwisselend gebruik van gobertange en zandsteen in dit bouwdeel. De
zandsteen is daarbij toegepast op de constructief kwetsbare punten: De hoeken van de steunberen en de
neggestenen bij de ramen. Daardoor komt aan dit gebouw op die punten het meelzak-effect niet voor waartoe de
witte arduinsteen verweert. Het gebruik van Bentheimer steen is in westelijk Nederland het eerst gesignaleerd aan
de Domkerk te Utrecht in 1450 en na 1470 algemeen gebruikt34). De verbouwing van de koorsluiting kan
daarom in het laatste kwart van de 15e eeuw worden geplaatst. Aan de noordoostzijde is de koorsluiting sterk
verbouwd. Waarschijnlijk is ooit de noordelijke steunbeer gedeeltelijk vervangen, waarbij de natuursteenbanden
in verf zijn geïmiteerd.
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Van het oorspronkelijke kerklicht in de noordoostmuur is niets over, maar zal een analoge plaats gehad hebben
als in de zuidoostmuur.
Ook in de oostmuur zal een kerklicht gestaan hebben, dat bij het aanbrengen van het huidige raam is verdwenen.
Aan de binnenzijde bleken nog twee hoeken aanwezig van een nis in de onderzijde van de oostmuur, waarvan de
bovenkant hoger lag dan de afzaten van het kerklicht in de zuidoostmuur, zodat de onderkant van het oostelijke
kerklicht hoger moet hebben gelegen dan die van het zuidoostelijke. Een 19e eeuwse tekening35) geeft de
onderkant van dit oostelijke raam echter aan op dezelfde hoogte als die van het noordoostelijke kerklicht, wat
dan betekent moet hebben dat de onderkant van het oostelijke kerklicht was dichtgemetseld. Op dezelfde
tekening komt beneden in de oostmuur een deur voor, die uiteraard van na de reformatie dateert. De
muurdoorbrekingen zitten beneden thans op een andere plaats en behoren waarschijnlijk bij de verbouwing van
1904. In de oost- en noordoostmuren staan thans twee neo-gotische kerklichten. Op de genoemde tekening
komen ze niet voor, zodat deze lichten uit de 19e eeuw moeten dateren; misschien van de verbouwing van 1864.

Eén der twee neo-gotische ramen in de koorsluiting van de kapel.
Foto: W. Annema.

Bij het aanbrengen van de nieuwe ramen zijn de natuursteenbanden aangevuld met cement. In de oost- en
zuidoostmuren zijn bovenin de steigergaten goed zichtbaar. Daar is ook de uitmetseling voor de dakvoet nog
intact, bestaande uit een iets uitstekende strekkenlaag met profiel en een halfsteens rollaag met een uitgehouwen
rond.
De in de koorsluiting staande steunberen zijn keurig meegemetseld.
Het bleek dat de koorsluiting staat op een fundament van geel/rode steen, formaat 20/21x10x4/4,5 cm. met
onderaan twee vleilagen van kloostermoppen. De sluiting staat dus op een eigen fundament.
Het is niet duidelijk geworden of het koor bij deze verbouwing aan de oostzijde is ingekort. Het rechtdoor lopen
van de zuidmuur zou hierop kunnen duiden, maar het is eveneens mogelijk dat hier voorheen een rond gesloten
koor was.
d. Tussenmuur
De huidige tussenmuur bleek geheel los te staan van de buitenmuren van de kapel. Over de onderste 440 cm. is
het l>/2 steens werk in oranje/gele baksteen, formaat 16/17x8/8,5x4 cm. Het verband is afwisselend
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Reconstructie van het kerklicht in de zuidoostmuur van de St Ursulakapel met daarin getekend hel later aangebrachte
schuifraam (zie ook p. 77).
Tekening: W. Annema.
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koppenlagen en strekkenlagen. Over de volgende 157 cm. bestaat de muur aan de oostzijde uit een klamplaag
met daarachter halfsteens metselwerk in een helder oranje/rode steen, formaat 22x10x4,5 cm., lagenmaat 5,47
cm. Hierop zat een pleisterlaag die aan de noordzijde de hoek omging. Aan de zuidzijde was deze muur even dik
als beneden, getuige het feit dat hier oud pleisterwerk zat, dat naast de klamplaag de hoek omging en daarachter
doorging. Bovendien was die laag op dezelfde wijze ruw gehakt als achter de klamplaag. Boven op deze
klamplaag volgde een halfsteensmuur met stenen in waalformaat. De klamp zal zijn aangebracht ter
ondersteuning van de bovenstaande muur. Het feit dat het tweede stuk muur achter de klamplaag bepleisterd is,
wijst erop uat deze muur aan ue oostzijde in het zicht is geweest, i^e verjonging kan nid betrcKking neppen op een
vloerniveau aan de oostzijde, omdat anders sporen van balken in de zuid- en noordmuren aanwezig moesten zijn.
Hij moet derhalve behoren bij een westelijk vloerniveau. Het verschil in metselwerk wijst op een tijdsverschil
tussen het optrekken ervan. Op grond daarvan kan men concluderen dat aan de westzijde de zolder omhoog is
gebracht. Dat verklaart dan tevens waarom de muur aan de zolderzijde rechtdoor loopt. Op de pleisterlaag op de
oostkant van de verhoging komen nauwelijks witsellagen voor, zodat de klamplaag al snel na de ophoging moet
zijn aangebracht en daarmee dus de tweede ophoging, welke doorloopt tot de tweede zolder van het westelijke
deel, zodat die verhoging bij die zolder behoort. Tussen het ophogen van de eerste zolder en het aanbrengen van
de tweede zolder zal derhalve weinig tijd verlopen zijn. Uit de gemeentebegrotingen blijkt dat in de 19e eeuw
twee vrij ingrijpende verbouwingen hebben plaats gevonden in respectievelijk 1864 en 1872, waar een vrij korte
tijd tussen zit.
Daaruit kan dan worden afgeleid, dat de school in 1872 niet alleen is uitgebreid met een gymnastieklokaal, maar
ook met een lokaal boven het eerste schoollokaal.
Hiermee in overeenstemming is de notitie van Burgemeester en Wethouders36) als antwoord op het verzoek van
de hoofdonderwijzer ontslagen te worden van het schoonhouden van de school. Burgemeester en Wethouders
stelden toen dat hij contractueel verplicht was de school tweemaal per week te vegen, maar stelden nu voor hem
dit éénmaal per week te laten doen, waarmee de taak in uren uitgedrukt even zwaar zou worden. Het
schoolgebouw moet toen derhalve eens zo groot geworden zijn. Volgens het kadaster1 ') was voor de verbouwing
slechts 2 m2 nodig van de achter gelegen tuin, zodat de uitbreiding toen op de begane grond niet zo groot kan zijn
geweest dat het gebouw eens zo groot werd.
e. Noord- en zuidmuur westelijk gedeelte
In het westelijke deel kwam de ophoging van de zolder in 1864 in de noord- en zuidmuren aan het licht door het
afbakenen van de grens tussen massief en hol klinkend metselwerk. Er tekende zich een meanderende lijn af,
ongeveer ter hoogte van de bovenkant van de onderste strook van de tussenmuur. Ook bleek het bovenste deel
van het hol klinkend werk opgetrokken te zijn met dezelfde baksteensoort als de eerste ophoging van de
tussenmuur, zodat die werken gelijktijdig zullen hebben plaats gevonden. De dalen in de meanderende lijn
bleken steeds recht onder de balken van de zolder te liggen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de zolder is
opgevijzeld. Deze zolder dateerde van de bouw van 1784 en zal 80 jaar na dato nog goed bruikbaar zijn geweest.
Bij de bouw van 1872 is op de opgevijzelde vloer een nieuw klaslokaal gemaakt door het metselwerk hoger op te
trekken. In de noordmuur is dat buiten nog duidelijk zichtbaar. Ook aan de binnenzijde bleek het onderscheid
merkbaar, ondanks het gebruik van een nagenoeg zelfde soort steen, door het verschil in de wijze waarop de
pleisterlagen van de muur kwamen. In het oude, onderste, werk bleken dicht gezette muurstijlnissen aanwezig te
zijn, recht boven de balken van de eerste zolder. Hiertussen kwamen klamplaagvelden voor, die bleken te
corresponderen met de velden aan de buitenkant in de noordmuur.
De vulling van die velden bleek op zichzelf te staan. Opmerkelijk was het dat dit oude werk opgetrokken was tot
de hoogte van het muurwerk van de koorsluiting. Het oude werk bleek zich achter het hol klinkend metselwerk
van 1864 voort te zetten en één geheel uit te maken met het massief klinkend metselwerk. Het blijkt dat in 1784
de zolder boven het lokaal een zeer hoge borstwering bezat met muurstijlen. Dit kan alleen verklaard worden uit
de ontwerpidee de nieuwe kap te laten stroken met de bestaande (nog authentieke) kap. Het daardoor ontstane
surplus aan ruimte was heel geschikt voor de turfberging. De velden in de noordmuur zullen tochtgaten zijn
geweest voor het droog waaien van de turf. De opgevijzelde vloer van 1864 ligt op het niveau van de onderkant
van deze tochtgaten, wat er op duidt dat die gaten toen in functie bleven. Oorspronkelijk zullen over de
muurstijlen trekbalken hebben gelegen waar de kap van 1784 op stond; krommers werden toen niet meer
toegepast. Bij de opvijzeling moeten de muurstijlen zijn ingekort, dan wel geheel vervallen zijn. De toen ontstane
ruimte had maar geringe vrije hoogte, wat voor de turfbewaring niet zo'n probleem was, maar voor een
schoollokaal wel. Reden voor de verhoging van het muurwerk in 1873.
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f. Kap van de kapel
Hierdoor kon de kap van 1784 niet ongemoeid blijven. Hij was nog te goed om weg te doen, zodat besloten werd
de kap met het bestaande kaphout te vertimmeren. Uiteraard werden ook de oude trekbalken opnieuw gebruikt.
Bij de vertimmering is uitgegaan van de nokhoogte van de staand blijvende kap boven het koor. Er ontstond
daardoor een kap met geringere hoogte en flauwere dakhelling dan de kap van 1784. Doordat men aan de
noordzijde de karbeelconstructie van het onderste kapbint intact liet, kwamen de stijlen vrij ver binnen de muren
op de trekbalken te staan, een systeem dat bij een totaal nieuwe kap niet zou zijn toegepast. In de vertimmerde
kap waren nog voldoende sporen aanwezig om de oorspronkelijke kap van 1784 te reconstrueren. In de
zuidmuur is de ophoging van het metselwerk niet meer aanwezig, omdat bij de verbouwing van 1904 de muur
boven de opgevijzelde zolder van 1864 hier geheel nieuw is opgetrokken met de lichtopeningen toen het gebouw
naar het zuiden gericht werd.

Reconstructie van de vertimmerde kap van 1784 in de St. UrsulakapeL
Tekening: W. Annema
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Bij de verbouwing van 1904 zal ook de kap boven het koor vernieuwd zijn om de zolder hier bruikbaar te maken.
Toen zijn de trekbalken verdwenen en vervangen door omkokerde ijzeren binten. Het is voor de hand liggend dat
toen weer aangesloten is op de nokhoogte van de staand blijvende kap. Ondanks alle verbouwingen blijkt dan de
nok van de kapel nog steeds op de oorspronkelijke hoogte te liggen.
g. Voorlijsten
De afwisseling in de bouwcampagnes aan de oost- en westkant van de kapel heeft repercussie gehad voor de
tussenmuur. Bij de bouw van 1784 zal een nieuwe tussenmuur zijn opgetrokken. Boven de zolder zal de ruimte
van de koorsluiting zijn afgesloten met een schotwerk.
Om in de nieuwe situatie de staand blijvende kap goed te houden, werd aan het eind de voorlijst en muurplaat
met elkaar verbonden met een blokkeel van afkomend hout en werd in het dakvlak een extra spant aangebracht
ter ondersteuning van het dakbeschot. De nieuwe kap zal hier een eigen spant gekregen hebben. De nieuwe
buitenmuren werden opgetrokken tot de hoogte van de oude. Bij de verbouwing van 1873 werd de tussenmuur
opgetrokken tot de hoogte van de nieuwe zolder.

Restant van de voorlijsten van de St. Ursulakapel.
Foto: W. Annema.
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Overzicht van de in 1984 gevonden funderingen
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Daardoor werden de voorlijst en de muurplaat van de oostelijke kap in de tussenmuur ingemetseld. De schuine
schoor in het dakvlak moest nu dienen voor het opvangen van het metselwerk dat boven het dak uitkwam. Bij de
vervanging van de kap in 1904 werd de oude kap afgebroken, waarbij de opvangconstructie voor het boven het
dak uitstekende metselwerk moest blijven bestaan. Dit deed men door de voorlijst en muurplaat langs de
oostkant van de tussenmuur af te zagen, waardoor er uiteindelijk ter dikte van die muur schijfjes van de
oorspronkelijke voorlijsten en muurplaten op hun oorspronkelijke plaats zijn overgebleven. Het profiel van de
zuidelijke voorlijst ziet er nog gaaf uit; dat van de noordelijke is sterk verhakt. Het profiel lijkt verband te houden
met dat van de hangereels in de hoeken van de koorsluiting.
h. Westmuur en bijgebouwen
Bij het onderzoek naar de westelijke funderingen bleek de oude kloosterfundering aan de noordzijde nog 654 cm.
door te lopen voorbij de verkenning in het muurwerk, welke verkenning de plaats markeert waar de uitbreiding
van 1826 aansloot op de school van 1784. Op dit verste westelijke punt ging de oude fundering duidelijk de hoek
om, terwijl de 19e eeuwse rechtdoor liep. De westmuur zelfwas verder geheel afgebroken met fundering en al,
terwijl aan weerszijden de put was opgevuld met schoon zand. Waarschijnlijk is dat in 1826 gebeurd.
Aan de zuidzijde liep de oude fundering iets rechtdoor, maar boog toen zuidwaarts de hoek om, koud aansluitend
op een stuk zelfstandig muurwerk. De noordmuur hiervan ligt ten opzichte van de zuidmuur van de kapel naar
het zuiden verschoven en bovendien verdraaid. Dit zal daarom niet de oorspronkelijke muur van de kapel zijn.
Ten zuiden van de kapel bleken nog funderingen aanwezig te zijn, die duiden op een kloostergebouw loodrecht
op de kapel staand.
Het hiervoor gesignaleerde stuk zelfstandig metselwerk zal ongetwijfeld een noordmuur zijn geweest van dit
kloostergebouw. De westmuur daarvan blijkt verder te liggen dan de westmuur achter de kapel.
Mogelijk heeft er ten westen van de kapel nog een stuk kloostergebouw gestaan, aansluitend op het zuidelijke
gebouw, zodat de kapel binnendoor bereikbaar was. In dat geval moet de feitelijke westwand van de kapel
oostelijker gezocht worden dan de gevonden westmuur. Het is heel goed mogelijk dat de stukken metselwerk die
iets ten westen van de verkenning zijn gevonden, de fundering van de oorspronkelijke westwand zijn geweest.
Het ziet er naar uit dat de westmuur van de school in 1784 een eigen fundering heeft gekregen.
Het bovenstaande artikel is gebaseerd op het onderzoek dat in opdracht van Rijksgebouwendienst bureau
Monumenten te 's-Gravenhage in samenwerking met de gemeente Oudewater is uitgevoerd in het kader van
restauratie van de St. Ursulakapel en de nieuwbouw van het toekomstige politiebureau van Oudewater.
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Noten:
Gebruikte
ARA
GAOu-o
GAOu-n
RAU

afkortingen:
= Algemeen Rijksarchief — 's-Gravenhage
= Gemeente-archief Oudewater Oud Archief
= Gemeente-archief Oudewater Nieuw Archief
= Rijksarchief Utrecht

1. Kroniek . . . ? . . .
Zie: Van Aelst p. 270-271.
2. GAOu-o inv.nr. 135 Archief St. Ursulaconvent: rekeningen 1578, 1579, 1581, 1582, 1583, 1585, 1589.
3. GAOu-o inv.nr. 6 Resolutie- en publicatieboek: 2 februari 1582, 10 juni 1582.
4. GAOu-o inv.nr. 100 Stadsrekeningen: rekeningen 1577, 1578, 1582, 1583, 1585.
5. ARA Financie van Holland inv. nr. 541-(28): Quohier of gaderboek der verpondingen . . . 1733 . ..
GAOu-o inv.nr. 118 Copie van dit gaderboek met daarin eigendomsoverdrachten 1733-1808 en bijwerking 1826.
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GAOu-0 inv.nr. 119 's Lands middelen.
Hedendaagsche Historie p. 40.
Van Kinschot p. 55-56.
GAOu-o inv.nr. 98 Register van het getal en de gesteldheid der ingezetenen te Oudewater, 1808.
GAOu-n Register 12 december 1813. Staat van bevolking der stad Oudewater op den 15e september 1822. Lijst
inhoudende de wijken, nommers en soorten van alle gebouwde eigendommen
, 1822.
GAOu-n Notulen van de raad: 29 juli 1856, 12 februari 1857, 1 juli 1862, 8 januari 1894.
Notulen Burgemeester en Wethouders: 18 juli 1856, 8 november 1870, 5 maart 1872, 16 juli 1872, 21 april 1874.
6. GAOu-o inv.nr. 113 Bestekken van stadswerken.
7. GAOu-o inv.nr. 13 Vroedschapsresoluties: 12 augustus 1762, 16 september 1762.
RAU Rechterlijk Archief voor 1811-OW 1-6 Register van transporten van eigendommen van onroerende goederen
1728-1808. Zie ook: Copie gaderboek der verpondingen.
8. GAOu-o inv.nr. 14 Vroedschapsresoluties: 4 september 1782, 9 januari 1783, 4 september 1783, 8 juli 1784.
GAOu-n Notulen van de raad: 1 november 1825.
9. GAOu-n Notulen van de raad: 1 november 1825,15 februari 1826,7 maart 1826,4 april 1826,2 mei 1826,12 mei 1826,6
juni 1826, 4 juli 1826, 18 augustus 1826, 6 september 1826.
Uitgaande brieven: 12 mei 1826 nr. 73, 7 september 1826 nr. 128.
Publicatieboek 1822/1832: 6 september 1826.
ARA Archief Gedeputeerde Staten: inv. nrs. 1580-1583: 1850, 1951, 1957-1959.
10. GAOu-n Archief schoolcommissie.
11. Kadastrale Boekhouding.
12. GAOu-n Notulen van de raad: 22 april 1857.
13. GAOu-n Notulen Burgemeester en Wethouders: 2 augustus 1864.
14. GAOu-n Notulen van de raad: 19 april 1872, 25 november 1872.
Notulen Burgemeester en Wethouders: 7 februari 1872, 9 april 1872, 23 april 1872,29 oktober 1872, 7 januari 1873, 4
februari 1873, 11 februari 1873,25 februari 1873,11 maart 1873,22 april 1873,29 april 1873,20 mei 1873,27 mei 1873,
21 juni 1873, 23 september 1873, 30 september 1873, 7 oktober 1873, 9 december 1873, 23 december 1873, 24 maart
1874.
Ingekomen stukken: 21 oktober 1872, 20 juni 1872.
15. GAOu-n Uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders: 20 februari 1882 nr. 122, 11 maart 1882 nr. 195.
Archief schoolcommissie: notulen 19 april 1882.
Notulen van de raad: 22 augustus 1882.
Notulen Burgemeester en Wethouders: i7 augustus 1882.
Ingekomen stukken: nr. 7661, 7667, 7721.
Uitgaande stukken: 1 november 1882, 28 november 1882, 1 december 1883.
16. GAOu-n Notulen van de raad: 28 april 1893.
17. GAOu-n Notulen van de raad: 13 mei 1895.
18. GAOu-n Notulen van de raad: 8 januari 1894, 13 februari 1894, 27 maart 1894, 6 juli 1894, 26 oktober 1894.
19. GAOu-o inv.nr. 6 Resolutie- en publicatieboek: 18 april 1588.
20. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 1593 — De tekst is erg onleesbaar geworden.
21. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 3 april 1594 fol. 39.
22. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 12 februari 1595.
23. RAU Rechterlijk archief voor 1811-OW 62.
GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 12 februari 1595 fol. 45.
24. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 27 december 1593 fol. 36, 1 maart 1594 fol. 37.
25. Van Kinschot.
26. Van Aelst.
27. GAOu-o inv.nr. 6 Resolutie- en publicatieboek: 10 maart 1583.
28. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 15 maart 1608 fol. 85v., 12 april 1608 fol. 86.
29. GAOu-o inv.nr. 97 Register, inhoudende de verdeling van de stad Oudewater in kwartieren met opgave van de bewoners
1612.
30. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 5 maart 1609 fol. 89.
Bestekken/verpakkingsvoorwaarden:RAU Rechterlijk Archief voor 1811-OW62.
31. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 5 maart 1609 fol. 88v.
32. GAOu-o inv.nr. 6a Resolutie- en publicatieboek: 1616.
Condities: RAU Rechterlijk Archief voor 1811 - OW 62.
33. GAOu-o inv.nr. 100 Stadsrekeningen: rekening 1668.
34. Slinger, p. 68 e.v.
35. afgedrukt in: Boon p. 73.
36. GAOu-n Notulen Burgemeester en Wethouders: 17 juni 1873, 12 augustus 1873.
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Het katholicisme te Montfoort in de eerste helft van de 17e eeuw
door H.N. Bouketna

I. De tachtigjarige oorlog, of beter gezegd de Nederlandse opstand is voor bijna iedereen een bekend begrip. De
Republiek der Verenigde Nederlanden bevrijdde zich van het Spaanse juk. Over de oorzaken van de opstand is
veel gedacht en geschreven. Historici als Fruin, Romein en van Gelder zochten het bij politieke en economische
factoren. De 19e eeuwse protestantse politicus Groen van Prinsterer noemde uitsluitend godsdienstige redenen
als oorzaak voor de opstand. In z'n algemeenheid wordt tegenwoordig aangenomen dat een combinatie van
factoren tot de Nederlandse opstand heeft geleid.
De groeiende ontevredenheid bij de adel, die de 17 gewesten niet centraal bestuurd wenste te zien omdat ze bang
waren te veel politieke invloed te verliezen. Daarnaast de hoge prijsinflatie, waardoor voedsel duur en schaars
werd voor met name werklieden en ambachtslui. Hongersnood kwam onder de lagere bevolking steeds meer
voor.
Tenslotte wekten de kettervervolgingen tegen de protestanten, aangewakkerd door Karel V en verscherpt tijdens
het bewind van Filips II, afkeer bij de meerderheid van de katholieke bevolking.
Al deze spanningen kwamen tot uiting in de beeldenstorm van 1566, die op 10 augustus in de Zuidelijke
Nederlanden te Steenvoorde begon en rond 23 augustus de gewesten Holland en Utrecht bereikte1)- Een
beeldenstorm die overigens aan Montfoort voorbij ging. Met name de lagere bevolking had vol jaloezie en met
opgekropte woede de rijkdom binnen de katholieke kerk aanschouwd. Veel gematigde katholieken waren ontzet
door deze brute razernij en schaarden zich nu uit protest achter het gezag van de Spaanse vorst. Deze buitte de
hem opgelegde kans niet uit, maar nam verscherpte maatregelen tegen de hele bevolking. De „ijzeren hertog"
Alva werd in 1568 naar de Nederlanden gestuurd om het gezag te herstellen. Door zijn schrikbewind tegen wat
hij noemde „de naaste buren van de hel" verloor hij juist de trouwe gematigde katholieken voor Spanje. In het
Sticht waren er velen die behoorden tot deze groep2). De historicus Rogier omschreef de stemming ten tijde van
Alva in Utrecht als „anti-Spaans katholiek"3).
Niet het katholicisme was het, maar Spanje waar Utrecht tegen in opstand kwam.
Holland en Zeeland, die in 1572 de opstandig geworden protestant Willem van Oranje weer als stadhouder
hadden erkend, zouden op korte termijn ongewenste bondgenoten van Utrecht worden. De muiterijen van de
Spaanse troepen vormden voor Utrecht de aanleiding tot het deelnemen aan de Pacificatie van Gent in 1576. De
Utrechtse kapittels in de Gewestelijke Staten vreesden echter de calvinistische propaganda uit Holland4). Door
de Pacificatie werd Oranje via diverse satisfacties, afspraken tussen Oranje en de Utrechtse steden onderling,
tevens stadhouder van Utrecht. De nieuwe stadhouder kondigde een religievrede af voor het Sticht, overal waar
100 of meer gezinnen een bepaalde religie hadden mocht die religie vrij worden beleden, die echter de calvinisten
steeds meer voordelen bood. Onder druk van de burgerhoplieden zwichtten de kapittels in de Gewestelijke
Staten tenslotte en werd Oranje's plan aanvaard5). De religievrede bleef gelden toen Utrecht mede de Unie van
Utrecht ondertekende in 1579, een defensief verbond van een aantal gewesten en andere gebieden uit de
Noordelijke Nederlanden tegen Spanje.
Na twee nieuwe beeldenstormen werd in het gewest Utrecht op 18 juni 1580 de katholieke godsdienst per
plakkaat als volgt verboden: „Alsoo om merckelijke redenen bij ordonnantie van de Staten 's Lands van Utrecht,
de exercitie der Roomsche Religie... ernstelijk (te) verbieden"6). Een situatie zoals in Holland en Zeeland was nu
ook in Utrecht tot stand gekomen. In Montfoort werd pas eenjaar later (nauwelijks) op dit plakkaat gereageerd,
omdat er toen soldaten in de stad gelegerd moesten worden.
II. De katholieken uit het Sticht konden zich in het heimelijk uitoefenen van de eredienst meer veroorloven dan
hun geloofsgenoten uit Holland en Zeeland. Tussen 1636 en 1672 werden er tegen de katholieken binnen Utrecht
14 plakkaten uitgevaardigd, terwijl de Hollandse regenten er 223(!) voor hun rekening namen7). Een aantal
historici gelooft dat een brede groep die wordt aangeduid als „middengroep" of „uit naam katholiek en nog niet
protestant"8) al snel, puur uit politieke of economische overwegingen, voor het protestantisme koos.
Uit de toplaag van de bevolking zij die graag een overheidsfunctie wilden bekleden. Dat kon meestal alleen als
men tot het „gereformeerde" geloof behoorde. We zullen zien dat Montfoort daarop een uitzondering was. Uit de
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lage bevolking zij die armlastig waren en hoopten op de steun van de „gereformeerde" diaconie, die zich na de
eerste provinciale synode snel begon te organiseren. In Utrecht gebeurde dat in 1606. Eerder al, rond 1585,
begonnen de katholieke wereldgeestelijken zich te organiseren in wat zou uitgroeien tot een landelijke beweging:
de Hollandse Zending. Sasbout Vosmeer, de eerste apostolische vicaris, die stamde uit een rijke patriciërsfamilie,
gaf de Hollandse Zending zo'n stuwingskracht, dat hij en zijn opvolgers er voor gezorgd hebben dat velen het
katholieke geloof trouw bleven. Dat gold ook voor de zuidwesthoek van Utrecht, met name voor Montfoort9).
Uit de vele verslagen die de apostolische vicarissen en hun medewerkers naar Rome stuurden blijkt, dat voor het
aartspriesterschap Utrecht, ongeveer het gebied van het Sticht en een oostelijke hoek van Holland tot aan de
Zuiderzee, rond 1620 ongeveer 50 % van de bevolking nog katholiek was10). Een bevolkingsonderzoek uit 1839
laat zien dat in Montfoort 81,86 % van de bevolking katholiek was11). Voor Bodegraven en Woerden gold een
percentage van 20 en 30. Uit deze percentages blijkt dat Montfoort door de eeuwen heen sterk katholiek is
gebleven. De oorzaak hiervoor is tweeërlei.
Al snel na 1580 begonnen katholieke geestelijken „ondergrondse" zielzorg te bedrijven. De Hollandse Zending
heb ik reeds genoemd. In het gebied rond Montfoort werden al snel pastoors actief, vooral na 1583. Tot die tijd
kon Cornelis Claesz. de Goede de mis nog zingen en lezen. Daarna werd dit niet meer toegestaan12). Dat de
pastoors zo snel actief konden worden was mogelijk, en nu komen we bij de tweede oorzaak, omdat de heren van
Montfoort nog veel invloed hadden ondanks de plakkaten. Deze katholieke landadel steunde de geestelijken
waar dat mogelijk was13).
In 1656 gingen te Montfoort nog 800 katholieken ter communie14).
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de katholieken het met de plakkaten soms niet zo nauw
namen. Ook wordt duidelijk dat in de streek rond Montfoort de katholieke landadel nog steeds overheidsfuncties
bekleedde of invloed op de benoemingen voor deze ambten uitoefende en dit terwijl de plakkaten toch echt
anders voorschreven. Een kenmerkend voorbeeld om deze situatie te illustreren; Op 20 februari 1583 bemoeiden
de Staten van Utrecht zich met de burggraaf van Montfoort nadat uit Holland(!) herhaaldelijk klachten waren
gekomen van predikanten die zich ergerden aan de vrijheid van de katholieken in Montfoort. De burggraaf kreeg
een berisping omdat hij ondanks de plakkaten de katholieke eredienst toeliet. Het werd hem verboden nog langer
katholieke priesters aan te stellen en hij moest er voor zorgen dat er een predikant kwam. Dat gebeurde ook, maar
de arme man, die uit Abbenbroek was gehaald, kreeg zijn traktement niet15).
Op de provinciale synode van 1606 doet de predikant van Montfoort, Andriaen van Oosterbeek, uitvoerig zijn
beklag over de „veelvuldige exercitiën der Roomsche kercken, die daar gepleecht worden"16). Hij heeft in die
periode ongeveer 100 toehoorders tijdens de predikatie, maar in de verslagen van de synode wordt terloops
meegedeeld dat „paap Hendrik meer mensen trekt"17). Deze Ludolf Hendricsen was een resoluut man. Hij
dreigde zijn mensen met hel en verdoemenis wanneer ze naar de predikant gingen luisteren. Bovendien weigerde
hij zijn pastorie aan zijn „gereformeerde collega" af te staan18).
Het Bestand, dat in 1609 begon, maakte de katholieken zelfs nog vrijmoediger. Weer een kenmerkend voorval;
Op 21 mei 1610 dienden de predikanten Taurinius en Speenhoven bij de Gewestelijke Staten een bezwaarschrift
in tegen de katholieken. Daarin stond onder meer dat de edelen te Maarssen en Montfoort een katholieke
schoolmeester hadden benoemd, die weigerde aan de kinderen de gereformeerde catechismus te onderwijzen. De
schout mocht zich niet met de zaak bemoeien, want anders zou hij ontslagen worden19). Dit voorbeeld is een
bewijs te over dat de katholieken in Montfoort nog vele vrijheden hadden ondanks de plakkaten en dat de
katholieke adel nog veel politieke invloed had in dit gebied. Sasbout Vosmeer schreef in 1612: „De stad Utrecht
en al haar omliggende plaatsen en mensen dient bovenal geprezen te worden". Velen namen volgens hem nog aan
de vieringen rond de feestdagen deel20). Voor Utrecht gold in de Republiek zo ongeveer dezelfde positie zoals die
voor Montfoort binnen het Sticht gold.
De katholieke geestelijkheid continueerde dus de zielzorg ondanks de plakkaten. De Hollandse Zending groeide
uit tot een organisatie met vier grote centra: Delft, Utrecht, Haarlem en Oldenzaal.
Toch hebben de geestelijken het moeilijk gehad. De toestand was natuurlijk niet overal zoals in Montfoort.
Vóór 1620, toen het aantal vaste katholieke staties nog klein was, werkten de geestelijken vooral vanuit de stad
naar het platteland.
In het gebied tussen Montfoort en IJsselstein was Joachim Baex werkzaam. Deze man was een telg uit een
Utrechtse adellijke familie. Hij had theologie gestudeerd en was in 1610 pastoor van de Geertekerkparochie te
Utrecht geworden21). Naast zijn eigen parochie in de stad Utrecht moest hij dus ook nog een flink stuk werk op
het platteland verrichten. Johannes Wachtelaar, een assistent van Vosmeer, schreef in een brief uit 1613 over
hem: „Baex preekt voor het volk met zoveel beleid en gemakkelijkheid dat ge meenen zoudt, dat een geest spreekt
uit zijn aangezicht en mond. Hij is onvermoeid in arbeid, nacht en dag"22). Baex werd meerdere malen opgepakt
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door de drost, maar na verhoor kon hij telkens weer aan het werk gaan. Hij overleed in 161923).
In 1622 verordonneerden de Staten-Generaal een plakkaat waarbij katholieke geestelijken verplicht werden hun
verblijfplaats op te geven. Op 26 februari meldde zich in Montfoort naast Ludolf Hendricsen nog een tweede
geestelijke bij de schout: Gerrit Pelt. Er waren dus op dat moment zelfs twee priesters werkzaam in Montfoort. Ze
werden gesommeerd onmiddellijk de stad te verlaten24). Hendricsen en Pelt worden ook vermeld in een verslag
dat de pauselijke nuntius Fabio a Lagonissa in 1629 naar Rome zond25). Gerrit Pelt werd na 1622 pastoor van de
Buurkerkparochie te Utrecht.
De opvolgers van Vosmeer, Rovenius en de la Torre schreven hun grote verslagen over de toestand van de
Republiek in respectievelijk 1638 en 1656. Over Montfoort meldden zij beiden dat er één wereldgeestelijke
werkzaam was26). De notulen van de schout van Montfoort van 9 januari 1639 laten zien dat er in Montfoort nog
op twee plaatsen katholieke erediensten werden gehouden27).
Hoe verder we in de 17e eeuw duiken, des te moeilijker werd de positie voor de katholieken in Utrecht. Holland
en Zeeland oefenden druk uit op Utrecht om maatregelen te nemen, die verder reikten dan het bestrijden van het
zichtbare katholicisme. Kortom, de katholieke eredienst moest geheel verboden worden en mocht ook niet meer
heimelijk gevierd worden. Daarnaast nam toch zo langzamerhand de invloed van de landadel af. Doordat vele
kinderen van de katholieke adel niet meer in overheidsfuncties terecht konden, gingen ze andere mogelijkheden
zoeken. Het percentage dat in de Zuidelijke Nederlanden, veelal in Leuven, theologie ging studeren en daarna
geestelijke werd was groot. We zijn reeds enkele voorbeelden tegengekomen. Dit betekende, in combinatie met
de grote kindersterfte gedurende de 17e eeuw, dat enkele katholieke adellijke families vrij snel uitstierven. Het
geslacht Pelt hield in 1724 op te bestaan28).
III. De Staten van Utrecht riepen in 1593 een commissie in het leven om het verloop van het
protestantiseringsproces na te gaan. Van de 57 kerken die de leden van deze commissie bezochten waren er 27
nog voorzien van beelden en altaren. Slechts acht pastoors waren overtuigde predikanten geworden. Veertien
seculieren wilden beslist niet meewerken aan de bevordering van het protestantisme. De conclusie van de
commissie luidde dan ook dat de meerderheid van de bevolking niet protestants was of wilde worden29). Een
conclusie die ook voor Montfoort van toepassing was zoals uit bovenstaande is gebleken. Ter illustratie de cijfers
die Dekker geeft over de periode 1630-1651. Tegenover 400 katholieke communicanten binnen Montfoort
staan 100 protestantse. Dekker's conclusie dat de protestantisering in Montfoort mislukte, is geheel terecht30).
De heren van Montfoort, die de katholieke geestelijken zeer behulpzaam waren, hebben er toe bijgedragen dat
Montfoort voor het overgrote deel katholiek is gebleven. Maar Montfoort stond beslist niet model voor de hele
zuidwesthoek van Utrecht. Een algemene conclusie is toch dat naarmate de 17e eeuw verstreek, des te meer zette
het protestantiseringsproces zich door in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dit ondanks het feit dat ook
steeds meer ordegeestelijken aan missiewerk gingen doen. Rond het einde van de 17e eeuw zijn er bijvoorbeeld
franciscanen in Woerden te vinden31). De wereldgeestelijken en de ordegeestelijken lagen nogal eens met elkaar
overhoop over wie nu wat wel en niet mocht doen, maar dat is weer een ander verhaal. Herhaald kan nogmaals
gezegd worden dat Montfoort in de zuidwesthoek van het Sticht een katholieke rots in de branding is gebleven32).
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Poorterboek van Oudewater (8)*
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
en L.C1.M. Peters
1684
21 oktober

—
—
—

Jacobus Kersbergen, koeckebacker, geboren te Schoonhoven
Cornelis Cool, wolcammer, gebooren te Gouda
Catharina Walnoott, weduwe van Karst Jansen Verbijll, doende winckelneringe
Ariaantie Willems, gebooren te Sevenhuysen, doende winckelneringe
Pieter Pieters, geboren te Alblas, ventjagerije doende
Koert Hendrickx, geboren te Bekum in Westphalen, een grutter
Jacob Breningen, geboortich uyt Lopick, olyslager

* De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv.nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden gepubliceerd in
Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 - november 1982 en in de daarop volgende nummers.
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1685
17 oktober

5 december
1686
17 mei
21 mei

1687
23 mei
29 juli

23 oktober

Aart Hagens van Eijck, gebooren onder de jurisdictie van Bodegraven, sich
generende met coopmanschap van seysens ende diergelijcke
Johannes van Oudenallen, gebooren te Utrecht, glasemaker sijnde
Jacobus van Alphen, gebooren te Amsterdam, een loodtgieter
Jacobus van Velsen, geboortich van Heukelum, een backer sijnde
Laurens Pluijt, geboortich van Schoonhoven, een schoenmaker, getrout met de
wed. van Thomas Lisset
Jan Gerrits van den Bos, gebooren in 's Hertogenbosch, schoenmaker sijnde
Johannes Paneras van der Muijl, gebooren te Rotterdam, van sijn incomsten
levende
Teunis Nijssen, van Nederpelt in het landt van Luyck, laatst gewoont hebbende te
Montfoort, sijnde een coperslaeger
Christiaan van Gaasbeeck, geboren te Leyden, winckelier
Daniel Geubels, gebooren te Dusseldorp, laast gewoont hebbende te Baambrugh,
van sijn innecomen levende
Sibrant van Veen, gebooren tot Utrecht, tinnegieter
Ananias van der Meer, med. doctor, laatst gepractiseert hebbende binnen
Dordrecht
Aert Jansen, gebooren te Waarder, bouwneringe doende
Cornelis Paap, geboren te Rotterdam, distillateur
Cornelis Snel, gebooren te Woerden, brouwer alhier in de Witte Leeuw
Abraham Kellenaer, gebooren te Ouwerschie, laatst gewoont hebbende te Leyden,
lootgieter ende leydecker
Gijsbert Jans van Vleuten, gebooren in Benschop, tapneringe ende bouwerije
doende
Maarten Maartensen, gebooren in het Heereveen in Vrieslandt, sijnde een schipper
Jelte Geerts, mede te Heereveen in Vrieslandt gebooren, van gelijcken een schipper
sijnde
Andreas Boseus, brouwer in de Witte Leeuw, geboren tot Gouda
Willem Buijterkerck, gebooren te Bodegrave, kaaskooper
Francois Finoot, gebooren tot Amsterdam, klercq ter secretarye alhier
Barendt Schrijver, gebooren te Nordtkerck in Munsterlandt, getrouwt met de
dochter van Arien Iselbogaert
Jan Centen, bleycker, gebooren te Gouda
Jan Enniger, arbeyder, geboren te Rinckelraedt in Munsterlandt, getrouwt met de
dochter van Cornelis Jans Koorn
Jan Brouwer, kleermaecker, geboren aen Korte Linschoten, getrouwt met de
dochter van Gijsbert Jans
Thomas Barents van Leeuwen, geboren te Bodegraven, voerman ende de
bouwerije exercerende
Lambert Boom, geboren te Schoonhoven, laatst gewoont hebbende te Leyden, een
blickslager

(wordt vervolgd)

