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De stadstoren van Oudewater 
Lange geschiedenis 

Oudewater kent een lange geschiedenis. Vermoedelijk ontstond er op 

de plek waar de Lange Linschoten uitmondde in de Hollandsche IJssel 

aan het eind van de 10de eeuw een nederzetting. De Lange Linschoten 

werd wellicht ‘het Oude Water’ genoemd waaraan de nederzetting 

Oudewater waarschijnlijk haar naam ontleende. Oudewater was 

gelegen in het grensgebied tussen Holland en Utrecht en viel onder 

het Sticht (Utrecht). Tijdens de Middeleeuwen voerden de 

bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland regelmatig strijd 

om dit gebied en wisselde de macht dikwijls. Rond 1265 kreeg 

Oudewater stadsrechten van Hendrik van Vianden, bisschop van 

Utrecht tussen 1250 en 1267. Als vestingstad moest Oudewater 

meehelpen het Sticht te verdedigen tegen mogelijke aanvallen van de 

graaf van Holland. De graven van Holland wilden het graafschap 

uitbreiden ten koste van het Sticht. Oudewater is echter niet lang een 

Utrechtse vestingstad geweest. De opvolger van bisschop Hendrik, elect1 Jan van Nassau stond 

Oudewater in 1280 af als onderpand voor een lening aan de graaf van Holland, Floris V. Vanwege de 

rol die de bisschop in 1296 speelde bij een ontvoering van graaf Floris V door enkele edelmannen, 

werd het leen vervallen verklaard. Oudewater werd een Hollandse vestingstad. Pas in 1970 zou het 

als gemeente weer onderdeel uit gaan maken van de provincie Utrecht. 

 

De ligging van Oudewater in het Stichts-Hollandse grensgebied had als gevolg dat de stad enkele 

malen een strijdtoneel was. In 1349 probeerde bisschop Jan van Arkel Oudewater weer bij het Sticht 

in te lijven. Zijn troepen trokken moordend en 

plunderend door Oudewater. De stad werd 

ingenomen en waarschijnlijk flink beschadigd, 

maar bleef Hollands. In 1528 kwam er een 

einde aan het gewestelijke getouwtrek toen 

de landsheerlijke macht van de bisschop en de 

graven overging op Karel V. Een zwarte 

bladzijde in de geschiedenis van de stad was 

het jaar 1575. In 1572 had Oudewater zich bij 

de Opstand tegen Spanje gekeerd. De 

Spanjaarden namen de stad in. Als vergelding 

werd een groot deel van de bevolking 

vermoord of verminkt en een deel van de stad 

werd platgebrand. 

 Meer lezen: https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-
historie/oudewater/oudewater/beknopte-geschiedenis-van-oudewater/ . 
 
Beek, M./M. Kooiman, 1993: Oudewater: geschiedenis en architectuur, Zeist (pagina 55-60). 
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 Een elect is iemand die al wel tot bisschop is benoemd door de paus, maar nog niet tot bisschop is gewijd. 

St.-Michaëlskerk met stadstoren afgebeeld op de kaart van 

Jacob van Deventer uit circa 1560. (Bron: Nationaal Archief). 

Stadstoren. (Foto: R. Kemkes). 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/beknopte-geschiedenis-van-oudewater/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/beknopte-geschiedenis-van-oudewater/
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St.-Michaëlskerk 

 

Rond 1100, toen Oudewater nog een dorp was, werd bij de 

uitmonding van de Lange Linschoten in de Hollandsche IJssel 

een kerk gebouwd. Het betrof een romaanse kapel gebouwd 

van tufsteen. Bij de restauratie van de huidige St.-

Michaëlskerk is onder het middenschip de fundering van dit 

kerkje blootgelegd. Het dorp werd een stad en het aantal 

inwoners nam toe. De dorpskerk werd uitgebouwd tot 

stadskerk. Het koor werd verlengd en er werd een 

dwarsschip of transept gebouwd waardoor de kerk een 

kruiskerk werd in gotische stijl. Voor de bouw werd geen 

tufsteen meer gebruikt maar baksteen. De uitbreiding van de 

kerk begon rond 1250 en heeft tot in de 16de eeuw geduurd. 

Omstreeks 1300 werd vermoedelijk een begin gemaakt met de bouw van de toren tegen de 

westgevel van de kerk. Tussen 1400 en 1500 werd de kruiskerk verder uitgebouwd tot een 

zogenaamde hallenkerk. In een hallenkerk zijn de zijschepen even groot als het middenschip. Er 

kwamen pilaren in de kerk en het tufsteen dat vrij kwam door het afbreken van muren werd gebruikt 

voor de nieuwe muur aan de zuidzijde. In het koor en in de zijschepen kwam een altaar te staan. Het 

altaar was te zien door het traliewerk vanuit de zogenaamde gerfkamer. Deze kamer dateerde deels 

al uit de 12de eeuw en stond toen los van de kapel. Het was een kleedkamer voor de dienstdoende 

priester(s). In de gerfkamer zijn muurschilderingen van Marcus en Mattheüs te zien. In de 16de eeuw 

werden nog een doopkapel en de noorderkapel aangebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer lezen: https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/grote-

of-sint-michaelskerk/ . 

 

Visse, M., 2000: Over monumenten gesproken… Monumenten en hun verhalen in Oudewater, 

Utrecht (pagina 77-79). 

 

Stadsaangezicht uit 1610 met in het midden 

de St.-Michaëlskerk met stadstoren. 

(Afbeelding: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard). 

St.-Michaëlskerk met daarachter de stadstoren  

(Foto: R. Kemkes). 

De noord-zuid doorgang in de voet van de 

stadstoren (Foto: R. Kemkes). 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/grote-of-sint-michaelskerk/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/grote-of-sint-michaelskerk/
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Stadstoren 

 

De karakteristieke stadstoren is een bakstenen bouwwerk van ongeveer 42 meter hoog. De toren is 

het meest in het oog springende gedeelte van de kerk. Hij is vanuit de verre omtrek zichtbaar en 

heeft daarnaast een ongebruikelijke vorm. De toren bestaat uit vier geledingen (‘bouwblokken’) die 

duidelijk aan de buitenkant herkenbaar zijn. De onderste twee geledingen hebben steunberen op de 

hoeken en worden gekenmerkt door romaanse details. De bovenste geledingen vertonen gotische 

kenmerken. Wat opvalt is dat het grondvlak van de toren niet vierkant, 

maar rechthoekig is. De hogere geledingen hebben lisenen en 

boogfriezen. Bovenin zijn blindvensters aangebracht met mooie gotische 

traceringen. De middelste zijn opengewerkt; daarachter bevinden zich de 

luidklokken. Alle zijden van de toren hebben wijzerplaten. In de voet van 

de toren bevindt zich een noord-zuid doorgang. Hierin ligt de hoofdingang 

van de kerk. In de doorgang staat een bedelbankje. Vanaf dit bankje 

konden de arme inwoners van de stad de kerkgangers bij het verlaten van 

de kerk aanklampen. Aan de kant van de IJssel is de torenvoet gesloten. Dit kan te maken gehad 

hebben met de bij tijd en wijle hoge waterstand van de rivier, maar ook de westenwind zal 

vermoedelijk een rol gespeeld hebben. Opvallend is het zadeldak wat zeker voor deze streek uniek is. 

Een zadeldak is in ons land alleen in Friesland gebruikelijk. Wat het dak nog unieker maakt, is dat de 

nok dwars op de as van de kerk staat. Aan beide uiteinden heeft het een schuin eindvlak, een 

zogeheten wolfseind. Dit wordt ook wel een gewolfd zadelzak genoemd. De ingewikkelde 

kapconstructie is nog helemaal oorspronkelijk en is in al die eeuwen qua uiterlijk niets veranderd. Dit 

maakt de torenkap een van de oudste, zo niet de oudste en meest originele van Nederland. 

Zoals gezegd is de toren gebouwd rond 1300. Er wordt aangenomen dat de stadstoren in deze tijd 

deel uitmaakte van de verdedigingswerken van de stad en met zijn voeten in de stadswal heeft 

gestaan. De toren heeft het oorlogsgeweld waarmee Oudewater te kampen kreeg goed doorstaan. 

Tijdens de aanval door de troepen van bisschop Jan van Arkel in 1349 en de verwoesting van de stad 

door de Spanjaarden in 1575 werden de St.-Michaëlskerk en de stadstoren gespaard. In 1601 is de 

toren verbouwd. Aan de oostkant van het dak werd toen een dakkapel aangebracht voor het 

klokkenspel (carillon). 

Het oorspronkelijke klokkenspel wordt bewaard in de kerk. 

(Foto: Hervormde Gemeente Oudewater). 

In de toren bevindt zich de oorspronkelijke 

eiken klokkenstoel met vier luidklokken 

waarvan de oudste dateren van 1500. 

Daarnaast heeft de toren al vanaf 1601 een 

carillon. Dit carillon was in 1600 gemaakt door 

de Utrechtse klokkengieter Gerrit Both. Het 

oudste klokje, het zogeheten Vrouwenklokje, 

werd al in de 14de eeuw gegoten. Het 

klokkenspel werd aangeschaft in navolging van 

vele zichzelf respecterende steden. De toren 

was echter geen ideale beiaardtoren. Vandaar 

dat de speelklokken ondergebracht werden in 

een speciaal daarvoor gebouwde uitbouw. 

Een rondboogfries (2) tussen 

twee lisenen (1). (Afbeelding: 

Arend041 [CC BY-SA 3.0], via 

wikimedia commons). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Op die manier kon het geluid vrij uitklinken terwijl het bijzondere zadeldak behouden kon worden. In 

de Tweede Wereldoorlog werd het eeuwenoude carillon door de bezetters gevorderd. Na de oorlog 

is het klokkenspel teruggevonden, maar het was muzikaal onbruikbaar en werd opgeslagen. Het blijft 

echter in de kerk opgesteld, omdat het deel uitmaakt van het rijksmonument. In 1950 werd er een 

nieuw carillon aangeschaft bestaande uit 35 klokken. Naderhand is dit aantal uitgebreid tot 49 

klokken. Het carillon hangt sindsdien in de dakkapel aan de stadszijde van de toren. 

 

 Meer lezen: Beek, M./M. Kooiman, 1993: Oudewater: geschiedenis en architectuur, Zeist 

(pagina 120-121 en 263-267). 

 

http://www.hervormdoudewater.nl/gebouwen/oudewater/kerk-oudewater.php . 

 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de stadstoren en de naastgelegen St.-

Michaëlskerk. 

 

1. Bezoek de stadstoren en de St.-Michaëlskerk en verzamel alle informatie die jullie kunnen 

vinden. Jullie kunnen foto’s maken om jullie eindresultaat mee te illustreren. Bepaal de 

grondmaat van de toren en laat zien dat die inderdaad rechthoekig is. Maak ook foto’s van 

de architectonische onderdelen die in de tekst staan vermeld. 

 

2. Verzamel informatie over de stadstoren en onderzoek de ontstaansgeschiedenis. De toren is 

rond 1300 gebouwd. Waarom zal de toren juist in deze tijd gebouwd zijn en wat was toen de 

functie van het bouwwerk? Welke aanwijzingen zijn hiervoor in of rond het gebouw te 

vinden? Verder is de toren voorzien van een voor deze streken uniek zadeldak. Waarom zou 

men toen voor die vorm hebben gekozen? Jullie kunnen aanwijzingen vinden door informatie 

te zoeken over andere torens met zo’n dak. Ze staan in het noorden van ons land. Vergelijk 

de toren in Oudewater met enkele van deze torens. 

 

3. Aan de buitenkant van de toren is de overgang te zien tussen twee bouwstijlen. Van beide 

stijlen zijn elementen terug te vinden. Welke bouwstijlen zijn gebruikt bij de bouw van de 

toren en waaraan zijn zij te herkennen? Zouden jullie kunnen bedenken waarom in deze 

toren verschillende bouwstijlen zijn gebruikt? 

 

4. Verzamel informatie over de St.-Michaëlskerk en onderzoek de ontstaansgeschiedenis. De 

kerk is een aantal malen uitgebreid. Ga na of er in de huidige kerk nog aanwijzingen te 

vinden zijn van deze uitbreidingen. Let hierbij vooral op de muren van de kerk. De kerk is 

vernoemd naar Sint Michaël, ook wel de aartsengel Michaël geheten. Waarom zou men 

destijds deze heilige hebben gekozen? In de tijd dat de kerk werd gesticht was namelijk de 

verering van Maria erg populair. 

 

5. In de St.-Michaëlskerk is ook het grafmonument te vinden van een beroemde geleerde die in 

1546 in Oudewater geboren is. Om welke geleerde gaat het? Beschrijf kort zijn 

levensgeschiedenis. 

http://www.hervormdoudewater.nl/gebouwen/oudewater/kerk-oudewater.php
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De werkwijze 

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

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

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

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

A. Bezoek de Stadstoren en St.-Michaëlskerk. Houd er rekening mee dat de kerk tot en met half 

september op woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur te bezichtigen is. Plan 

je bezoek dus zo snel mogelijk. Buiten deze tijden is het alleen mogelijk om de kerk op 

afspraak te bezichtigen. 

 

B. Onderzoek de ontstaansgeschiedenis van de stadstoren en ga na waarom de toren rond 1300 

gebouwd is en wat de oorspronkelijke functie van het bouwwerk was. 

 

C. Verdiep je in de bouwstijlen die gebruikt zijn bij de bouw van de toren. 

 

D. Onderzoek de naam en de ontstaansgeschiedenis van de St.-Michaëlskerk. Ga na of er 

aanwijzingen voor uitbreidingen te vinden zijn en welke beroemde geleerde er een 

grafmonument heeft. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

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

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

 Een poster of informatiebord op formaat A2 waarmee jullie bezoekers van de stadstoren en 

de St.-Michaëlskerk over de geschiedenis van de bouwwerken informeren. Selecteer alleen 

de belangrijkste zaken om op de poster te plaatsen en let op een goede verhouding tussen 

tekst en beeld. Bedenk ook dat een bezoeker van de toren en de naastgelegen kerk hooguit 

enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij de poster of het bord. 

 

 Een fotoreportage van maximaal 25 beelden die bezoekers van de stadstoren en de St.-

Michaëlskerk een beeld geven van de geschiedenis van de bouwwerken. De reportage moet 

een kop-en-staart hebben en bedenk dat het vooral om beeld gaat en maar weinig tekst. 

 

 Een brochure op A5 formaat waarin jullie in maximaal acht pagina’s achtergrondinformatie 

beschikbaar stellen voor bezoekers van de stadstoren en de St.-Michaëlskerk die wat meer 

willen weten dan alleen de hoogtepunten uit de geschiedenis van de bouwwerken. Selecteer 

de onderwerpen zorgvuldig en denk weer aan een goede verhouding tussen tekst en beeld. 

 
 

 

 



 
6 

De bronnen 

Om jullie op weg te helpen kunnen jullie gebruik maken van de volgende bronnen: 

 Over de geschiedenis van Oudewater, monumenten en beroemde inwoners. 
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/beknopte-

geschiedenis-van-oudewater/ . 

 

Beek, M./M. Kooiman, 1993: Oudewater: geschiedenis en architectuur, Zeist (pagina 55-60; 

het boek bevindt zich in de bibliotheek van Oudewater maar kan ook aangevraagd worden 

bij de bibliotheek van Woerden). 

 

http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/intro . 

 

 Over de geschiedenis van de St.-Michaëlskerk. 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/grote-of-sint-

michaelskerk/ . 

 

Visse, M., 2000: Over monumenten gesproken… Monumenten en hun verhalen in Oudewater, 

Utrecht (pagina 77-79; het boek bevindt zich in de bibliotheek van Oudewater maar kan ook 

aangevraagd worden bij de bibliotheek van Woerden). 

 

 Over de geschiedenis van de St.-Michaëlskerk en de stadstoren. 

http://www.hervormdoudewater.nl/gebouwen/oudewater/kerk-oudewater.php . 

 

Beek, M./M. Kooiman, 1993: Oudewater: geschiedenis en architectuur, Zeist (pagina 120-121 

en 263-267). 

 

 Over gotiek en de romaanse bouwstijl. 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/156979-romaanse-kunst-in-de-middeleeuwen-stijl-

en-kenmerken.html . 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/179229-gotische-kunst-in-de-middeleeuwen-stijl-

en-kenmerken.html . 

 Over Sint Michaël. 

http://www.heiligen.net/heiligen/09/29/09-29-0000-michael.php . 

 

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

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

 

  

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/beknopte-geschiedenis-van-oudewater/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/beknopte-geschiedenis-van-oudewater/
http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/intro
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/grote-of-sint-michaelskerk/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/oudewater/oudewater/grote-of-sint-michaelskerk/
http://www.hervormdoudewater.nl/gebouwen/oudewater/kerk-oudewater.php
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/156979-romaanse-kunst-in-de-middeleeuwen-stijl-en-kenmerken.html
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/156979-romaanse-kunst-in-de-middeleeuwen-stijl-en-kenmerken.html
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/179229-gotische-kunst-in-de-middeleeuwen-stijl-en-kenmerken.html
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/179229-gotische-kunst-in-de-middeleeuwen-stijl-en-kenmerken.html
http://www.heiligen.net/heiligen/09/29/09-29-0000-michael.php
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Het tijdschema 

 
De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 
daar ook echt aan te houden.  
 
Week 1: 

 Plannen bezoek stadstoren en St.-Michaëlskerk; 

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

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek stadstoren en St.-Michaëlskerk en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond het afgelegde bezoek; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie.  

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie; 

 Eindpresentatie geven. 

 

 

 

Colofon 

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

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

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

 

http://shhv.info/

