
OPGRAVING TE KAMPEN
door G. D. van der Heide, Hoofdassistent bij de Rijksdienst

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

De mens is een sterfelijk wezen en zo vaak zijn wij geneigd
te denken over het weinige, dat ogenschijnlijk blijft na de
dood. Toch is er vee! dat de mens van zijn daden nalaat, ook
buiten zijn geschreyen stukken om, die wijzelf zo gewichtig
en belangrijk vinden. Belangrijker nog wellicht is de onover
dachte nalatenschap van leven en daden die de grond bergt.
Be!angrijker door de onpersoonlijkheid daarvan en de alqe
meenheid. Deze erfenis der eeuwen behoeft niet van grootse
allure te zijn zoals de Egyptische pyramiden, zoals de Romein
se tempels, die ten dele kunst- en cultuurhistorische eV,ene~
menten vertegenwoordigen. Wellicht van nog meer betekenis
is eigenlijk het gemidde!de levensbeeld van de mens van een
bepaalde tijd. Oat is niet imposant, ook niet zo heel sprekend
en toch is het van meer waarde de gewone mens in het daqe
lijkse leven te kennen dan te weten wat de bijzondere prestaties
waren van een enkelinq, Dit gemiddelde leven van de burger
vinden wij niet in de oude bronnen, maar is niettemin achter
gebleven in stukken en brokken in de grond in de vorm van
grondsporen van woonhuizen, stallen en schuren en" in het
gebruiksgoed: werktuiqen, vaatwerk. beenderen en zoveel
meer. Het is verwonderlijk te zien hoeveel dit soms tezamen
kan zijn.
Derqelijke bodemvondsten zijn vaak b.etrouwbare afspieqe

lingen van wat eertijds geschiedde, - voor wie hieruit lezen
kan. Om deze documentatie te verkrijgen moet men echter
graven. Vondsten kunnen tevoorschijn kornen bij iedere wille
keurige put, die een mens in de grond maakt: bij het graven
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van een riolerinqssleuf, bij het maken van een funderingsput,
kortom bij aile grondwerk. Aileen er is bij dergelijk graafwerk
het grote bezwaar dat de sleuf speciaal voor een zeker tech
nisch doel wordt gemaakt en dus gebonden is aan een bepaal
de, voor dat doel geschikte lengte en brcedte, rechtstreeks
omlaag tot de diepte, die men nodig acht. Gunstiger is daarom
een graverij die het do en van oudheidkundig onderzoek tot
doel heeft, want dan kan men de len gte, de diepte, de breedte
zelf bpalen en men kan de grond verwijderen op de wijze,
die men het meest geschikt vindt. Dat laatste houdt veelal in
dat men niet ineens de diepte in gaat, maar laag na laag ver
wijdert. Daarmee ziet men de grond dan telkens in staande
en vlakke ligging, wat bijzondere voordelen biedt. Bij oud
heidkundig bodemonderzoek gaat het immers niet alleen en
in de eerste plaats am vondsten. Van 'veel meer waarde is het
wanneer men kan zien hoe ze in de grond liggen. Bovendien
zijn de kannen en kruiken, patten en pannen, sieraden en
werktuiqen niet het eerste doel - zoals zovaak gedacht
wordt - maar slechts middel om ons de geschiedenis voor
te kunnen stell en en te dateren.

De graver naar bodemvondsten is een mol vergeleken bij
de systernatische opgraver. En in de ogen van een archaeoloog
is er weinig erger dan een mol te zijn. De vergelijking zal
duidelijk zijn: de mol brengt de grond op een hoop boven de
oppervlakte van het land, waarin hij huist en men kan zien.
of er wat in de grond zit, dat men dan wellicht bij stukjes in
de mol shoop terug vinden kan. De onderzoeker daarentegen
qraaft voorzichtig. Hij schuimt laag na laag af en haalt er
het beeld uit dat hij uit grondlagen en situatie van vondsten
tracht te peuren. Hij tekent en fotografeert alles, wat hem
onder het oog komt en dat hij van betekenis acht am vast te
houden, want wanneer hij de volgende laag wegneemt, ver
dwijnt het vorige beeld. Ondertussen is hij in een voort
durende strijd gewikkeld met zijn doodsvijand: het water, dat
hem van dag tot dag het leven zuur maakt, dat zijn keurige
put in een enkel uur in een onherkenbare modderpoel doet
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veranderen en zijn rechte, steile profielen doet instorten. En
op bepaalde tijden van de dag levert hij een gevecht met de
stedelijke of landelijke schooljeugd, die met ware doodsver
achting op de rand van de put balanceert en met onverwachte
ijver tracht dezelfde put te dempen met steenbrokken, zand,
klei, papieren en desnoods met de eigen collcqa's. Tussen al
deze hindernissen en ergernissen door overtuigt hi] de toe
schouwers, die al maar over hun belastinggelden pruttelen
van de betekenis van derqelijk onderzoek voor de weten
schap.

Maar wij zouden u niet het beeld van een archaeoloog
voortoveren, wij willen u vertellen wat het resultaat is van
het onderzoek door middel van een proefgraving, welke in de
zomer van het jaar 1950 werd verricht tussen de Bovenkerk
en de Koornmarktspoort te Kampen. Veel bewoners van de
goede stad Kampen hebben zich in die dagen afgevraagd,
wat men dacht te zullen vinden, waartoe men zo diep door
trachtte te dringen in de modderzwarte IJsseloevergrond.
Sommigen hebben gemeend dat het graven, het vinden van
een goudschat ten doel had en voelden zich hevig teleur
gesteld to en de romantiek versmolt tot scherven en botten,
een laag sintels en wat bijna vergane palen.

Velen zullen zich hebben afgevraagd waarom we juist hier
gingen graven, waarom juist dit de plaats was om diep onder
het wegdek af te dalen.

Zo ongeveer was het in Kampen. Het verlangen om eens
een gat te graven, ergens midden in de stad, bestorid al sedert
enige jaren, een verlangen, dat gevoed werd uit de onwetend
heid omtrent enkele punten betrelfende de ontwikke1ing van
de nederzetting Kampen op de IJ sseloever tot de stad Kam
pen, zoals men die thans kent. Een systematische opgraving
zou op sommige punt en wellicht verhe1derend kunnen werken.
Een aantal grondwerken voor technische verbetering had in
tussen plaats gehad en het af en toe bekijken daarvan had
tot resultaat dat de keuze wat betreft een meer gespecialiseerd
graven voor oudheidkundig bodemonderzoek viel op het
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Koornmarktspletn, Toen langs de IJ sselkade een lange reeks
putten gemaakt werd voor de verbetering van de kademuur
langs de rivier hadden wij al gezien dat hier vermoedelijk nog
in de late middeleeuwen slib en zand van de rivier was afqe
zet, dat later door de mens werd aangevuld met zand. puin
en allerlei afval, waardoor de kade verhoogd werd. Hier had
den wij dus geen bewoningssporen te zoeken, ten hoogste
konden er scherven te vinden zijn, die de ophogingen zouden
kunnen dateren. Veel was er echter ook alweer via de op
hoging vergraven, zodat het verkregen beeld niet erg duide
lijk was. Wij zouden dus verder van-de IJ sselkade af moeten
graven en dan was het meest geschikt binnen de oude bekende
stadsmuur, zovee1moqelijk in de stadskern. Naar alle waar
schijnlijkheid heeft men het oudste stadsgedeelte te zoeken
om de Bovenkerk. Toen nu het /asfalteren van het wegdek om
deze kerk ter hand genomen werd ~1l leidingen mocsten wor
den verlegd, leverde dit een gunstige gelegenheid op om vast
wat orienterend onderzoek te verrichten. En bij dit werk
kwamen inderdaad talrijke aanwijzingen te voorschijn: beqra
ving om de kerk, zowel aan de Noordzijde als aan de West~
kant. Voorts waren er fragmenten van muren van kleine
kloosterrnoppen (de bekende grote bakstenen uit de late
Middeieeuwen}, welke alle herlnnerden aan bouwwerken uit
omstreeks de XIV / XV de eeuw. Die oude funderingen heb
ben wij niet verder onderzocht omdat het onderzoek in de
eerste plaats gericht was op nog andere gegevens.
Tenslotte kwam de gelegenheid, dank zij de medewerking

van het Gemeentebestuur van de stad Kampen, om een op
graving te doen, mogelijk geworden door de samenwerkinq
tussen de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder~
zoek, de gemeente Kampen en de Directie van de Wfermqer
rneer (Noordoostpolderwerken).

Dan ontstond er een diepe sleuf van 't Oost-Noord-Oo~ten
naar het West-Zuid-Westen door het Oostelijk gedeelte van
het Koornmarktsplein. Waar wij het nodig oordeelden het
gehele ook nag wat dieper gelegen grondprofiel te bestuderen,
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werden enkele boring en gedaan met een lepelboor, waardoor
wij de tengevolge van te veel grondwater in de sleuf moeilijk
bereikbare lagen, konden bereiken.

Met graven werd beg onnen aan de Noordzijde. Teneinde
minder last van versehuiving van grond te hebben, bleven
enkele kleine dammen staan. Ruim een meter bovengrond kon
zonder meer verwijderd worden, daar dit geheel ophoqinqs
materiaal van jongere datum betro£. Daaronder beyond zieh
een zandlaagje, dat een laag met vrij veel puin en seherven
afdekte. Vervolgens kwamen klei- en zandlaagjes voor, - de
laatste telkens dun en waarschijnlijk tijdens overstromingen
afgezet op de Ijsseloever. Ook de kleigrond behoorde met de
aanzienlijke hoevedheid humusdelen tot een oeverformatie,
waar allerlei aanspoelsel bled liggen en vergaan is en waar
zoetwaterweekdieren hun huisje hebben aehterge1aten. Onder
meer werden er hoorntjes van Limnaea (de Poels1ak) in
gevonden. Deze laag was over het gehele profiel te vervolgen
en meer naar de Bovenkerk toe ook nog rijker aan mollusken.
Dicht bij het O.N.O.-einde van de sleuf werd een fundament
aariqerroffen van nog grotere kloostermoppen dan die, waar
uit de in de sleuven aan de andere zijde van de weg en aan
de Westkant van de kerk gevonden fundamenten zijn opqe
trokken. Waren die meest niet langer dan 24 em, de bij de
bedoelde fundering gebruikte steen was 315 .a 32 em bij een
breedte van 15 em en een dikte van 7 a 8 em. De breedte van
dit fundament was aan de voet 1.60 m, liep dan naar boven
steeds smaller toe, terwijl de breedte van het vroeger boven
de grond komende muurwerk ongeveer 70 em kan hebben
bedragen.
Te oordelen naar de gevonden situatie moet de gehele

N.N.W.-Z.Z.O. lopende muur wel ongeveer deze dikte heb
ben gehad. Voor de muur was een Iundermqssleuf gegraven
van ruim 2 m breedte, op de bodern waarvan een raam gelegd
was van N.N.W.-Z.Z.O. gevlijde palen, afgedekt door tegen
gesteld ge1egd rondhout, alles van niet ontsehorste elzen. Op
dit raam was klei aangebraeht, waarna koud op de klei de
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stenen ge1egd moeten zijn. De vergraving voor de fundaments
sleuf moet v66r de XIV de eeuw hebben plaats gehad. Dit
bleek ten eerste uit het feit dat juist onder de onderste steen
laag enige seherven werden gevonden van Midde1eeuws
Pingsdorfer vaatwerk, dat men algemeen als Xde tot XII de
eeuws rekent. Over de funderingssleuf lag een niet door dit
graafwerk verstoorde laag met seherven van vroeg Duits
steengoed van omstreeks XII / XlIIde eeuwse datering. In
die tijd moet dus de muur gebouwd zijn, hetgeen waarschijn
lijk in overeenstemming is met de grootte van de stenen, die
men algemeen als XII j XIII eeuws meent te mogen beschou
wen. Het houten funderingsraam was gelegd op ongeveer 50
em beneden N.A.P., terwijl de basis van de muur op N.A P.
lag of aehtereenvolgens 2.85 m en 2.35 m.beneden het huidige
wegdek. De muur moet later zijn weggebroken tot 90 em
boven N.A.P. Dit moet na de XIVde eeuw zijn gesehied.
Ook de maat van de stenen doet vermoeden dat wij inder

daad met XIIde eeuws muurwerk te doen hebben. De lengte,
breedte en dikte van de baksteen komt overeen met de voor
de in 1165 gestiehte ronde bureht van Kuinre gebruikte
kloostermoppen. En het metselverband (kop-strek ) is met
metselwerk uit deze tijd in overeenstemming..

Naar aanleiding van dit bouwfragment doet zich de vraag
voor waarvan deze muur geweest kan zijn. Temeer daar
sleehts weinig bouwsels in die tijd van steen waren: kerken
en kapellen, burehten en stadsmuren. Vetder werden de
woningen van de gewone mensen ongetwijfeld -meest uit
vlechtwerk en klei of leem opgetrokken. Pas in de XIV/XV de
eeuw komt daarin met verhoging van produetie van baksteen,
verandering. Het ligt dus voor de hand te denken aan een
gedee1te van een stadsrnuur, daar ook aileen maar een Iunda
mentstrook zonder verdere verbinding is aangetroffen. Boven
dien lijkt het waarschijnlijk dat aan de bouw van de nu nog
bekende stadsmuur een andere voorafgegaan is. Zover wij
vootlopig hebben kunnen nagaan zijn daarover echter geen
stukken in het Kamper stadsarehief bekend. De gedachte aan
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een muurfragment van de Bovenkerk is uitgesloten, wegens
te ver verwijderde ligging van deze kerk, en teodenken aan
een kerkhofmuur is niet houdbaar omdat in de twaalfde eeuw
uitsluitend binnen de kerk begraven werd. Bovendien zouden
dan skeletten binnen deze muur gvonden zijn, wat niet het
geval was. De buiten de kerk aangetroffen geraamten, die bij
de graafwerkzaamheden, welke eerder door de dienst der
Gemeentewerken op het Muntplein en op het Koornmarkts~
plein werden gevonden, zijn dan ook stelliq van veel jongere
datering dan de bij ons onderzoek gevonden muur. Wellicht
komen naar aanleiding van onze proefgravingen nog nieuwe
gedachten hieromtrent naar voren van degenen, die meer in
de gelegenheid zijn de geschiedenis van de IJ sselstad -uit
archiefstukken te bestuderen.
Behalve dit muurgedeeite zijn grote hoevee1heden brand,

slakken gevonden, welke wellicht ook in de Xllide eeuw ter
plaatse moeten zijn terechtqekomen.

lnteressant was verder de vondst van beschoeilngsresten
van de oude IJsseloever in de vorm van enig vlechtwerk, waar
aan het moge1ijkwas vast te stellen dat de wal van de rivier
aanvankelijk iets meer Zuidelijk had gelegen maar reeds voor
de XIIde eeuw wat naar het Noorden moet zijn opqeschoven,

In het Zuid-Oostehjk einde van de proefgreppel werd ten
slotte een N.W.~Z.O. verlopende palenrij gevonden. De vrij
dikke palen stonden op korte afstand van elkaar en tussen
elk van de palen beyond zich een min of meer regelmatig
gesneden of gestoken brok turf. Ook kwamen zwerfstenen
te voorschijn (o.a. graniet en lei, niet tot het Noordelijk
zwerfstenengezelschap behorend). Wellicht hebben wij hier
te doen met een fundering van een of ander bouwwerk van
vroeqe datum, daar aardewerk van de Xde tot XIIde eeuw
geheel boven de palen werd aangetroffen in een onverstoorde
laaq, dus claar gedeponeerd was nadat de palen reeds waren
ingeslagen. Nog iets lager kwam vlechtwerk tevoorschijn op
een niveau van 1.60m~N.A.P. He1aas zeggen deze gegevens
niets ten aanzren van een niveau-verandermq, daar noch om-



{rent het woonvlak, waar dit vlechtwerk en de funderingspalen
toe behoren, noch omtrent eventuele bodemklink nadere
gegevens aan de opgraving ontleend konden worden. Het
was voorts niet mogelijk om technische en financiele redenen
de proefgraving verder in Westelijke en Zuidoostelijke rich
ting uit te breiden ten einde deze palenrij nog nader te
onderzoeken.

Van een palissadering, die als oudste stadsomsluiting
bestaan kan hebben is in deze proefgraving geen spoor ge
vonden, hetgeen de oorspronkelijke aanwezigheid echter nog
niet uitsluit.

Onder de vrij talrijke schervenvondsten bevindt zich als
oudste vaatwerk het aardewerk uit Pingsdorf, dat men ge
woonlijk beschouwt als Xde tot XlIde eeuws. Dit is in
overeenstemming met het beeld van de kolonisatie in het aan
grenzende Zutderzeeqebied, waar ook de heroccupatie van
het landschap omstreeks de Xde tot XIIde eeuw plaats vindt.
Scherven van Frankisch en ander aardewerk - materiaal van
de IV de tot Xde eeuw - zijn uiterst zeldzaam in deze streken.
Inheems vaatwerk van Fries-Bataafse oorsprong is echter wei
bekend van Schokland's Zuidelijk gedeelte en elders in de
Noordoostpolder. Aan deze vondsten te oordelen meet de
nederzetting Kampen dus een zeer snelle opkomst gekend
hebben, want betrekkelijk kort na het ontstaan - tenzij nog
eens oudere Middeleeuwse vondsten zouden aantonen, dat
Kampen een nog ouder gedeelte heeft - is het reeds een
handelsstad van betekenis in het Hanzeverband.
Wij zien dus de eerste nederzetting ontstaan op de oever

wal van de rivier, waar men onbedijkt kon wonen. Wanneer
eenmaal dijken worden aangelegd, wordt de kracht van het
water groter en ontstaan bij overstrominq ernstige calamitei
ten. De zandlaagjes in de XlIde, XIIIde, XIV de en XV de
eeuw herinneren stellig aan overstroming, waaraan die tijd rijk
geweest moet zijn volgens de overleveringen en qeschfedkun
dige bronnen.

Een vergelijking, zeer in het algemeen, tussen het gevonden
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Overzicht opqravinqsterrein met van voor naarachter de putten IV, III, II, I.
Opgenomen W.Z.W.~O.N.O.



Opgravingsput II, met 12de eeuws muurwerk van kloosterkoppen.
Beneden de 14/15de eeuwse schervenlaag de funderingssleuf van de muur.



Opgravingsput Ill. Oeverbetuininqsrest in v66r 14de eeuwse schervenlaag,
waaronder een paal van ouder vlechtwcrk.



Opgravingsput IV. Palen en andere resten van woonperiode I (lOde-12de eeuw),
Daarboven lag en van woon- en overstrominqsperioden en ophogingen.



aardewerk van deze opgraving te Kampen en dat in de
Noordoostpolder, geeft de indruk dat de, Kamper bevolking
toen stellig rijker was en in staat beter en fraaier vaatgoed aan
te schaffen dan de buren van het venige, moerassige land
benoorden de IJ sselmond. Overiqens zijn het dezelfde materia
len: kogelpotaardewerk van inhee'mse makelei, Pingsdorfer
waar en vroeg Duits steengoed, als ook het latere geglazuurde
steengoed van Raren, Frechen, Keulen, Westerwalde en
Siegburg uit de XVIde en XVII de eeuw, maar mooier en
fijner naar het schijnt. De aanzienlijke hoeveelheid beendererr
van huisdieren geven geen aanleiding tot verdere conclusies
anders dan dat onze laat-Middeleeuwse voorouders blijkbaar
ook runderen, schapen en geiten tot hun beschikkinq hadden
en vlees van deze dieren op de tafel kregen. Een dee! van
dit beendermateriaal kon nog niet bewerkt worden.
Deze eerste poging om door middel van een opgraving in

de stad Kampen een bijdrage te leveren ter oplossing - of
uitbreiding zoals het zo vaak blijkt te zijn.- van de qeschied
kundige problemen van de stad Kampen, is ongetwijfe!d van
vee! belang geweest. Het is daaro~ te hopen dat zich binnen
afzienbare tijd de moge!ijkheid zal openen voor het voort
zetten van dit onderzoek, dat ook voor de historic van het
aangrenzende gebied (met name de latereZuiderzee ) van veel
betekenis is.
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