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\loorlopige gegevens over de opgraviog in
de Boven- of St. Nicolaaskerk te Kampen

door G. D. v. d. Heide.
archeoloog bij de Directie IJsselmeerpolders.

Het is met de historie van veel gebieden van ons land. zo
gesteld dat de bronnen waaruit deze historie kan worden
samengesteld veelal niet zeer rijk vloeien. De gevolgen zijn
daarvan dat historici vaak aangewezen zijn op die bronnen
en op de hypothesen die uit deze veelal spaarzame en SOlIlS

historisch en geografisch onduidelijke gegevens zijn opqe
bouwd. Daarom zal menige historicus af en toe in zijn leven
verlangen naar de mogelijkhederi die de archeolooq ten
diensre staan om al graven de in de bodem na te gaan welke
aanvullende gegevens verworven zouden kunnen worden.

Voor de archeoloog daarentegen is het een bijzonder ge
lukkige omstandigheid wanneer de gegevens, die hij uit het
bodemarchief door het doen van opgravingen verwerft,
kunnen wor-den aangevuld en geverifieerd door datgene wat
het papierenarchief kan opleveren. Archiefonderzoek en
oudheidkundig bodemonderzoek zijn echter twee op zichzelf
staande activiteiten die beide niet alleen hun eigen instelling
hebben, maar ook eigen werkmethoden vragen.

Voor een historicus en een archeoloog die zich met de
jongere historic bezig houden is samenwerking ten behoeve
van een bepaald onderzoek een ideale situatie - althans
voor zover het opgravingsobject voldcende gegevens kan op
Ieveren en het archiefonderzoek voldoende mogelijkheden
schept. Door uitwisselen van gedachten immers kunnen beide
takken van onderzoek ten behoeve van elkaars belangen zoe
ken naar controle- en aanvullingsmogelijkheden.

Ook .ten aanzien van de geschiedenis van Kampen en de
ruime omgeving geldt dit bovenstaande in sterke mate. Ten
opzichte van vele andere plaatsen van ons land verkeert
Kampen in een bijzonder gunstige positie, wanneer men be
denkt dat de uit vroeqere tijden bewaard gebleven bronnen
talrijker zijn dan op menige andere plaats. Niettemin is er
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heel wat in de historie van Kampen dat nog zodanig duister
is, dat aanvullende gegevens uit het bodemarchief bijzonder
welkom zijn.

Over het algemeen zijn de mogelijkheden om in een stads
kern te graven niet talrijk. Wanneer zich dus bij bepaalde
bouwerijen, verbouwingen of restauraties een gelegenheid
daartoe voordcet, dient deze, voor zover de omstandigheden
het toelaten, zoveel mogelijk te worden benut. En deze ge~
legenheid doet zich thans voor.
De stichting van Kampen, de eerste occupatie van het

gebied dat later tot de stad Kampen zou uitgroeien, is natuur
lijk niet gelijk aan het moment waarop de stad stadsrechten
verkreeg. Over het tijdstip dat Kampen dir stadsrecht ver
wierf was reeds meermalen geschreven, doch de eerste aan
leg kan veel vroeger dan wel slechts weinig eerder worden
gesteld. Mede in groter verband, dus in samenhang bij voor
beeld met de heroccupatie en kolonisatie van het omliggende
landschap, waaronder, het voormalige land- of eilandqebied
in het Almere of de Zuiderzee, is het van belang te weten
.wanneer Kampen in eerste aanleg ontstond en hoe het zich
verder nadien ontwikkelde.

Eerder werd een poging gedaan om door middel van een
proefgraving voor de kazerne bij de Koornmarktspoort om
trent deze vroegste bewoning van het Kamper gebied enig
inzicht te verkrijqen, De resultaten hiervan werden beschre
yen in de "Kamper Almanak" van 1951/1952. Tijdens deze
proefgraving kwam muurwerk te voorschijn dat erop wees
dat de stad waarschijnlijk ouder was dan uit de bronnen
tot nu toe kon worden afgeleid. Het was een zeer klein
onderzoek, dat de wens naar een beter en omvangrijker
onderzoek stimuleerde. Zoals gezegd: men graaft niet zo
gemakkelijk in een stadskern. En het duurde dus geruime
tijd eer zich de verlangde gelegenheid voordeed. Daarbij
stonden twee punten in de spcciale belangstelling:
1. De vroegste kolonisatie, mede in verb and met het aan

grenzende gebied.
2. De gesteldheid van de ondergrond, waarop Kampen ont-

stond. .
Het verlangen ging uit naar een tweede proefgraving in

de .nabijheid van de Boven- of St. Nicolaaskerk, omdat dit
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naar alle waarschijnlijkheid als het oudste stadscentrum mag
worden beschouwd. Wanneer zich bij het doen van deze
proefgraving een mogeIijkheid zou voordoen tevens nog iets
naders te achterhalen omtrent de bouw van de Bovenkerk
- en dan was daarbij speciaal de gedachte aan het terre in
voor de tcren - dan zou dat een meevaller zijn.

Het is echter anders gegaan dan wij gedacht hadden.
Immers de gelegenheid om op het Muntplein te graven heeft
tot nu toe op zich laten wachten. Maar inmiddels werden de
uitzichten op een andere moqelijkheid gunstiger. Immers de
restauratie van de Bovenkerk was meer en meer noodzake
lijk en gewoonlijk worden opgravingen aan de restauratie
verbonden in. verband met de .wenselijkheid de situaties van
ondergronds muurwerk beter te leren kennen en daarmee
tijdens de .herstelwerkzaamheden rekeninq te kunnen houden.
De restauratie werd en wordt nog steeds uiteraard uitqe
voerd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze
Dienst roepr gewoonlijk voor het ondergrondse onderzoek,
waar dit wenselijk wordt geacht, de medewerkinq in van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundiq Bodemonderzoek te
Amersfoort.

In een bepaald stadium van de werkzaamheden aan de
Bovenkerk geschiedde dit ook nii. De Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek verzocht echter aan de
Archeologische Afdeling van de Directie van de Wierinqer
meer (IJ sselmeerpolders ) deze opdracht te willen overnemen
en in nauw contact met Monumentenzorg uit te willen vee
ren. In het voorjaar van dit jaar kon toen het eerste deel van
dit onderzoekplan worden uitgevoerd.
Weliswaar kwam hierdoor de nadruk wat meer te liggen

op de architectuurhistorische zijde, maar de mogelijkheid
aandacht te besteden aan de beide andere Iacetten werd
er niet minder om.
Immers het wordt nog steeds het meest waarschijnlijk

geacht dat de Bovenkerk is gebouwd in de oudste kern van
Kampen. Men kan vrijwel zeker zijn dat de kerk gebouwd
werd vlak bij de plaats waar de eerste woningen van de
vroegste nederzetting Kampen waren gebouwd.
Van herqraven onder de vloer van de kerk of wel van

een onderzoek. naar de fundament en mocht dan ook worden



verwacht dat iets naders aan het licht zou kunnen kornen
van een eerste bouw van de kerk. De gedachte aan een
oudere stadsmuur, naar aanleiding van de eerste proefqra
ving op de Koornmarkt en de daarbij gevonden vaatwerk
fragmenten uit de Xde/XIIde eeuw, betekende dat de .moqe
lijkheid van de bouw van een oudere kerk dan die welke
voor een ieder als de Bovenkerk bekend is, bestond. Deze
gedachte was op bouwtechnische overwegingen 'reeds geuit
door de stadsarchitect A. J. Reijers, toen hij in verband met
een noodzakelijke restauratie gelegenheid had war nauw
keuriger aandacht aan de kerk te besteden.

Reeds in een vroeger stadium van de restauratie, die nu
aan de gang is, had de bouwkundig ambtenaar van Monu
mentenzorq, de heer W. R. Alkema, een proefsleuf gegraven
dwars door het schip van de kerk. Hetgeen hij daarbij waar
nam was niet van die aard dat her erg bemoediqend leek
voor een meer uitgebreid bodemonderzoek. Het Was hem
vcoral opgevallen dat de ondergrond onder de vloer van
de kerk heel erg was gestoord door tal van begravingen en
latere opruimingen daarvan. Daardoor was er ook geen'
spoor van ouder muurwerk waarqenornen. Het onderzoek
werd nochtans aangevangen.
De eerste waarnemingen in een nog openliggende put aan

de noordwestzijde van de kerkmuur, aan de binnenzijde,
toonden een merkwaardige baksteenconstructie aan de voet
van ccn der pilaren van de buitenmuur. Het betrof een op
zichzelf merkwaardig, bouwkundig detail dat slechts duide
lijk maakte dat reeds lang gemarteld was met de problemen
van een vermoedelijk minder gunstige ondergrond, waarop
de kerk was gebouwd. Hetqeen waarqenomen kon worden
in deze put werd uiteraard getekend, doch een zo wille
keurige greep kon natuurlijk geen enkel houvast geven in
de bouwgeschiedenis. Er werd een plan de campagne op
gemaakt in overleg met de architecten, de heren H. van'
Ieperen en R. Offringa, met de bouwkundige, de heer Alkema,
die met het dagelijks toezicht bij de restauratie was belast, en
met de heer J. J. F. W. van Agt, hoofdambtenaar bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorq.
De opgraving werd uitgevoerd onder daqelijks toezicht

van de heren B. van Daren, die het tekenwerk verrichtte
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en de technic us H; van Veen, die bij het opmeten assisteerde.
Zeer veel medewerking werd voorts ondervonden van de
uitvoerder, de heer Tol.

Herhaaldelijk hebben ambtenaren van Monumentenzorg
van hun be!angstelling do en blijken en to en uit de opgraving
duidelijk werd dat voor de kerkbouwhistorie interessante
gegevens aan het licht kwamen, heeft de genoemde Dienst
voor de Monumentenzorg prof. dr E. H. ter Kuile, mede aan
deze Dienst verbonden, ingeschakeld hetgeen uiteraard een
nauwkeurige bouwtechnische en historische bestudering van
het bouwwerk garandeert. Met prof. Ter Kuile en de heer
C. N. Fehrmann is overeengekomen dat na het beeindiqen
van de opgraving de verkregen gegevens gezamenlijk zullen
worden bestudeerd en gepubliceerd. De opgraving kon nog
niet gehee! worden afgesloten, de restauratiewerkzaamheden
eisteoonderbrekjnq totdat een deel van de kerk weer zou
zijn ontruimd van stellages en de situatie van de pilaren zou
zijn verbeterd. Het ligt derhalve in de bedoeling het onder
zoek voort te zetten in de herfst van dit jaar en dan de
graafwerkzaamheden in en buiten de kerk te verrichten
waarmee, naar verwacht mag worden, het onderzoek kan
worden afgerond en afgesloten.

Achterstaand wordt nu een voorlopig verslag gegeven van
het onderzoek, Daatbij is vrijwel geen aandacht besteed aan
de latere kerk, het gebouw dus dat thans wordt gerestau~
reerd ..Dit heeft verschillende redenen. In de eerste plaats is
bi] de opqravinq gelet op de voorgeschiedenis van de huidiqe
kerk, zodat de fundamenten van de jongste periode en bouw
Iasen nog vrijwel niet bij het onderzoek aan de orde kwa
men, althans niet in zodanig verband dat zij vee! nieuws
konden bieden of in ruim verband konden worden bestu
deerd. Overigens ligt de beschrijving van deze bestaande
kerk bovendien gehee! op het terrein van Monumentenzorq.
Het is nu een gelukkige omstandigheid dat Fehrmann qe
legenheid yond de historische gegevens te raadplegen en
kritisch te· beschouwen, waarmee de basis werd gelegd voor
verdere architectuurhistorische beschouwingen die zeker
zullen volgen.
In. het hierna volqende is nog niet getracht de periodes en
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bouwfasen van de kerk aan te geven. Dit is met opzet
nagelaten omdat het onderzoek niet zodanig kon worden
afgerond dat zekerheid werd verkregen omtrent de nu ver
onderstelde 3 perioden, laat staan omtrent de diverse bouw
fasen. Zou later, bij voltooiinq van het onderzoek, blijken
dat de bouwfasen of perioden niet geheel juist zouden zijn
aangegeven dan zou dit wel zeer verwarrend werken.

Om bovenstaande reden ook zal het resultaat van de proef
graving aan de zuidelijke hinnenwand van het buitenkoor,
verricht in een der nissen, hoe interessant op zichzel£ ook,
buiten beschouwing worden gelaten.

Nu dus iets naders omtrent de opgraving. Bij de voor
bereiding ging onze gedachte in de eerste plaats uit naar het
graven van een sleuf overlangs door het kerkgebouw. Immers
een kerk werd georienteerd gebouwd en wanneer er dus
sprake geweest zou kunnen zijn van een ouder bouwwerk,
dan moest het koor vermoedelijk in deze proefsleuf terug te
vinden zijn, tenzij dit eerdere gebouw geheel anders of op
een andere plaats zou hebben qestaan. .Dit echter was, gezien
de ervaringen bij vele andere kerken, niet erg waarschijnlijk.
Bovendien zou deze proefsleuf overlangs onder de kerkvloer
vrij diep moeten worden gegraveuc, omdat een late ophoging
mocht worden verondersteld en omdat een belangrijk verschil
in grondwaterstand bekend is tussen de late Middeleeuwen
en heden.

De graverij werd dus midden in het binnenkoor van de
huidiqe kerk aangevangen en naar de ronding van het koor
en naar het koorhek, dus tweezijdig, uitgebreid. Het aan
vankelijk resultaat was niet bernoediqend: volkomen, tot
ongeveer anderhalve meter diepte vergraven grond met tal
rijke zeer jonge resten van vaatwerk, die getuigen van een
inderdaad zeer late - vermoedelijk vorige eeuwse - op~
vulling. Daarin kwamen wat menselijke resten voor en
brokken metselwerk, doch niets in situ.

Onqeveer in het midden van de sleuf lagen enkele zware
grafsteenfragmenten die wij aanvankelijk op de plaats lieten
liggen, doch die, toen de verdere proefsleuf geen resultaten
opleverde, werden verwijderd. Daarna kon ook op die plaats
dieper worden gegraven. De sleuf werd geheel uitgediept tot
zover de grondwaterstand dit toeliet. Onder de grondopvul~
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ling, die geheel uit los zand bestond en waarin smalle
muurfragmenten van ten dele opgeruimde grafkelders voor
kwamen, bevonden zich kleilagen. Daarin werden op een
plaats .enkele kleine houten paaltjes in een rij aangetroffen.
Tevens lagen hier enkele skeletten, die van verstoring waren"
gespaard gebleven, maar niet te dateren waren. Voorts werd
nu bij het verdiepen een zeer breed sfuk muurwerk qeconsta
teerd van vrij grote, rode bakstenen. De eerste indruk was
dat het een gedeelte van een zwaar, rend koor moest zijn.
Hoewel meer dan een meter van het metselwerk bleck te zijn
afgebroken onder de vloer van het huidiqe koor, resteerde
nochthans een breed en diep fundament.

Het was uiterst moeilijk in de besloten ruimte van het koor,
waar bovendien nog een dee! van de oppervlakte van de
vloer was ingenomen door allerlei materialen die voor de
restauratie 'nodiq waren, verder te graven en de grond af te
voeren. Daarom moesten eerst delen van de sleuf, die geen
verdere mogelijkheden meer boden, worden dichtqcmaakr.
Vetvolgens werd het aangetroffen muurwerk geheel vrij
gemaakt door nu overdwars in het koor van zijmuur tot zfj
muur de grond hoven de oude koorronding te verwijderen.
Weliswaar ontstond op deze wijze niet een mooie opqra

vinq, doch onder de gegeven omstandigheden was her resul
taat nietternin bemoedigend. Er kwam een Brede fundering
te voorschijn ongeveer in een halve cirkelvorm glad afg~~
werkt. Daarop was vervolgens een 3/8 gesloten koor ge~
bouwd. Deze merkwaardige situatie deed aanvankelijk den
ken aan twee bouwperioden, d.w.z. een kerk met een rond
koor, later vervangen door eeri 3/8 gesloten koor. Bij nadere
bestuderirtq van her muurwerk en van de afwerking van het
dee! van het hoekige koor met beren dat was gebouwd op
de ronde fundamentsmuur, moest deze gedachte wel worden
prijsgegeven. Ongetwijfeld betrof het hier een ineens ge~
bouwd koor, waar men eerst een brede, ronde fundering
voor had gebouwd: Men zou denken dat de ervarrnq dus
reedsfozn geleerd had dat de ondergrond niet zo bijzonder
gunstig was, zodat een breed fundament het gewicht van het
opqaand muurwerk beter zou kunnen verdelen. Het 3/8 ge~
sloten koor wel-d nauwkeurig op de eerder gebouwde ronde
muur dpgetrokken. De steunberen sloten geheel aan op de
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buitenzijde van de ronding, de reehte binnenkanten echter
staken een weinig over de binnenronding heen.

Er werd zoveel van de binnenzijde van het muurwerk aan
noord- en zuidzijde van het koor vrijgemaakt tot de gehele
eonstruetie te volgen was. Hierdoor kon aan de buitenzijde
de koormuur van deze vroegere periode worden teruqqevon
den.

Teneinde te weten te komen hoe diep de koorsluiting
was gefundeerd werd gepoogd door een kleine sleuf te gra'"
yen onder de koorfundering te komen. Deze onderzijde werd
pas bereikt op meer dan 1.70 m diepte van de onderkant van
de hoekiqe koorsluiting at, totaal ongeveer 3 m beneden de
huidige vloeroppervlakte die op ongeveer 3 m plus N .A.P.
ligt. Bij dit graafwerk werd een graf ontdekt in situ, doeh ten
dele verstoord door de aanleg van de gevonden koorfunde
ring. Her betrof een doodkist met beenderen, welke zieh be
yond tegen de buitenkant van de koormuur. De kist was
sehuin afgezaagd of afgestoken. Deze oudere begravingsrest
lag zodanig aansluitend tegen de muur dat men met het met
selwerk begonnen moet zijn tegen de gegraven putwand aan.
Van het skelet ontbraken sehedel en halswervels. De kist
beyond zieh op 90 em tot 137 em beneden de bovenkant van
het ronde koormuurfundament. Er bleek uit dat er dus reeds
begraven was voor dit koor werd gebouwd.
De gehele koordpvulling boven deze .Iundamenten was van

zeer jonge datum, zeker niet eerder dan de vroege 1ge eeuw.
De begravingsrest moest echter stelliq stammen uit de late
Middeleeuwen. Het koor dat was blootgelegd bleek - na
moeizaam onderzoek met veel grondwateroverlast - niet
qeplaatst te zijn op staande palen, doeh op 30 em dikke, ver
moedelijk liggende palen of battings. Het grondwater, de zeer
ongunstige bodemqesteldhcid en de penibele toestand van het
gebouw maakten dat wegpompen van het grondwater niet
werd aangedurfd. Gelukkig kon niettemin van deze Iunde
ringsbasis een indruk worden verkregen. Het een en ander
zag er, voor zover kon worden nagegaan, als voIgt uit: op
de kleibodem waren balken van 30 em dikte plat gelegd.
Hierop was een dunne laag (plm. 10 em) kleine veldkeitjes
in specie aangebraeht, met daarop een dubbel zo dikke laag
specie met wat grotere veldkeien. Dit vormde de onder grand
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voor 10 lagen vrij slordig metselwerk, waarop 5 lagen strak
metselwerk volgden in kop/strek verband.

Hoe ongunstig de ondergrond was moet ook de voorouders
zijn gebleken want de oude koorafsluiting vertoonde een zeer
brede breuk en een duidelijke knik. De ouderdom van het
koor werd vooreerst gesehat op midden tot einde van de
13e eeuw ten dele op grond van het baksteenformaat. Er
zijn omtrent de baksteenformaten en hun datering allerlei
theorieen opgebouwd door vergelijk ook van gebruikte bak
steen bij bouwwerken waarvan het tijdstip van stiehting vrij
weI bekend is of afgeleid kon worden uit historisehe bronnen.
In de uitvoerige studie, de onlangs versehenen dissertatie van
dr. Johanna Hollestelle: "De steenbakkerij in de Nederlanden
tot omstreeks 1560" vindt men mede gegevens omtrent Karn
per steenbakkerijen. Daaruit leren we dat er in Kampen zelf
omstreeks 1300 al weI een stadssteenoven geweest kan zijn.
In 1324 waren er in ieder geval twee stadstiehelwerken.
Men bakte er stenen zowel als pannen. Of uit deze ovens
stenen kwamen voor de Bovenkerk is niet vermeld, weI dat
er later aan de stad stenen worden geleverd voor de stads
muur. Dit betrof stellig niet de vroegere muur, die op het
Koornmarktsplein of beter onder dit plein werd teruggevon~
den, maar de muur waartoe de Koormarktspoort behoorde.
Kunnen wij uit deze gegevens omtrent de Kamper steen

bakkers dus niet iets afleiden dat ter datering van de oudere
bakstenen kerk zou kunnen helpen, weI is het mogelijk om
de baksteenformaten van deze kerk eens nader te beschou
wen. De maten van de gebruikte steen varieren van 31 x 15 x
8/9 tot 32 x 16 x 8/9 em. In het jongere bakstenen binnen
koor komen twee maten voor: voor het onderste gedeelte:
26 x 13 x 7 em, daarboven 25 x 12 x 6. Er is dus een opmer
kelijk verschil in afmeting tussen de beide materialen,
Hoewel het niet zo is dat men voor iedere steenmaat een

ouderdom kan opgeven en er zeer veel variaties zijn geweest,
kan men weI zeals Hollestelle verrneldt vooropstellen dat
in oude gebouwen, die met zekerheid voor 1300' gedagte~
kend konden worden zonder uitzondering grote bakstenen
worden aangetroffen in variaties van 28 tot 34 em Iengte,
14 tot 16 em breedte en 7 tot 10 em dikte, Zij lieht dit met
een aantal voorbeelden toe, daarbij uitgaande van daterin-
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gen die zijn ontleend aan uitvoerige historisehe studies.
De baksteen van ons oudere koor valt binnen deze qroot

tebegrenzingen. Wij mogen daaruit dus zeker deze bouw als
van v66r 1300 bestemmen. Er waren voor de steenbakkers
en -bouwers diverse redenen om zulke grote stenen te maken.
Toen de steenbakkerij in de late Middeleeuwen een behoefte
werd was het nodig het ouderc bouwmateriaal - de tuf
steen of anders natuursteen - zoveel mogelijk in grootte
te evenaren. Veel grotere brokken natuursteen kon men in
baksteen niet namaken. Zowel tufsteen als kalksteen kwamen
toen reeds veel voor in stukken van 30 ,a 40 em lang en 15
a 20 em breed. Bij verwerking van beide materialen, hetgeen
veelvuldig voorkwam en ook in onze oudere bakstenen kerk
is teruggevonden in opgaand muurwerk, pasten deze beide
produkten dus zeer goed bijeen. Een ander argument voor de
produktie van de grote stenen was, dat men dikke muren
maakte. Omdat men de stenen niet op zeer hoge tempera
tuur bakte was het krimpen van de klei niet zo'n groot pro
bleem waardoor de grote stenen toen gemakkelijker te ma
ken waren dan in latere tijd toen de steenbakkerijen hun
oventemperaturen hoger opvoerden. Waar de hoedanigheid
van de grondstof ook grenzen stelde kwam men aldus meest
al tot afmetingen vim 30'/32x 14/16 x 819 cm. Allerlei varia
ties zijn mogelijk doordat de voetmaten in diverse streken
varieeerden en tevens doordat de diverse kleisoorten ook
nog verschillende krimp vertoonden.
Alhoewe1 dus niet aan een bepaalde steenmaat een da

tering gekoppe1d kan worden, kan wel worden gesteld dat
het oudere bakstenen koor stellig gedateerd mag worden
v66r 1300.
Het bovenstaande geldt dus evenzeer voor de bakstenen

muur die op het Koornmarktsplein was geeonstateerd.
Voorts meenden wij de datering op de 13e eeuw te mogen

stellen naar analogie van het Ieit dat het latere koor, dat aan
Rutger van Keulen (Rotgher van Collen) wordt tceqeschre
yen, naar aIle waarsehijnlijkheid dateert uit de tweede helft
van de 14de eeuw. Wanneer men zieh voorstelt dat wellicht
deze eerdere kerk is afgebouwd geweest en dat deze na enige
tijd te zijn gebruikt nieuwe voorziening van node had, waar
na aanzienlijke verbouwingen plaatsvonden, mag men zeker
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het vroegere koor vele tientallen jaren eerder dateren dan
het bouwwerk van Rutger van Keulen. Er is wel eens tijdens
de opgraving gesproken over de gedachte dat wellicht deze
eerdere bakstenen kerk nimmer in gebruik geweest zou zijn.
Dit omdat een zware scheur overdwars in de muur van het
koor werd aangetroffen. Wellicht, zo zei men, was de kerk
reeds tijdens de bouw in deze toestand geraakt en daarom
prijsgegeven. Daartegen pleit echter dat men om het oude
koor in later tijd een nieuw koor plaatste en dit pas op be
staand te handhaven muurwerk heeft aangesloten, teen de
oude muren werden afgebroken. Dit kan alleen maar worden
verklaard door te denken dat men de oude kerk zolang moqe
lijk in gebruik wilde houden of juister, zo kort mogelijk
zonder kerkruimte wilde zitten. Deze gang van zaken voIgt
men ook thans nog veelvuldig bij nieuwbouw van kerken,

Reeds tijdens dit onderzoekstadium kwam het de onder
zoekers voor dat er wellicht aan deze kerk nog een eerdere
voorafgegaan zou kunnen zijn. Deze gedachte was gegrond
op de overweqinq dat er begraving was geweest ter plaatse
voor dat het bakstenen koor was gebouwd.

De heer H. [arise van de Rijksdienst voor de Momrmenten
zorg was 'tevens eveneens de gedachte toegedaan aan een
vroeqere kerk, dit echter or zuiver architectuurhistorische
gronden. Hij meende tufsteenelementen In een der pilaren
van her schip waar te nemen, welke aan een oudere tuf
stenen kerk zouden kunnen herinnercn.

Het onderzoek werd na het in tekening brengen van het
ontqraven baksteenfundament voortgezet aan de noord
zijde buitcn het binnenste koor. Het was intussen aan de
binnenzijde duidelijk geworden dat het oudere bakstenen
koor was vervangen door een Iatere, ruirnere koorafsluiting,
die achter aan het bestaande koor was gebouwd en dus aan
de ncord- en zuidmuren van het oude koor werd aangesloten.
Moge1ijk na het grotendeels gereedkomen van dit bouwwerk
werd het oude koor 'afgebroken en met de oude steen de aan
sluiting tot stand gebracht. De secundair gebruikte steen
werd in de beide aansluitingen als opvulling gevonden.

Aan de buitenzijde kon de oude koormuur worden
gevolgd, alhoewel de nieuwe muur grote delen had weq
gewerkt. De zeer brede voet was ten dele te vervolgen
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en ook de steunberen waren terug te vinden, maar de
rUimte daartussen was opgevuld met afbraak. Steen van
de eerdere bakstenen kerk. Aan de voet van de ncord
westelijke pilaar werd een scheefstaande hoeksteunbeer aan
getroffen tezamen met de brede funderingsvoet, die nu met
een hoek van 90 0 noordwaarts de afsluiting vormde van het
dwarsschip. De heer Alkema had een klein deel van een
dergelijk contrefort aangetroffen bij een proefgraving om de
voet van de schuin noordwestwaarts tegenoverliggende
pilaar, achter het dwarsschip, te beoordelen op de kwaliteit
van het ondergrondse gedeelte. Daarmee kwam nu ongeveer
<devorm van de oudere bakstenen kerk vast te staan: een
driebeukige kerk met dwarsschip en een vrij ondiep koor.
In de opengelegde zijwand van het koor werd aan de noord
zijde vastgesteld dat er naar alle waarschijnlijkheid hierin
nog twee bouwfasen waren te onderscheiden, getuige het
.voorkomen<van meer dan een vloerplint van tufsteen. In
dit stadium van het onderzoek is hierover echter niet veel
te zeggen daar alleen door verder vergelijk elders in de kerk
het een en ander nader zou kunnen worden geverifH~etden
dit is nog niet geschied. Evenmin was het mogelijk om in de
kerk nabij de toren graafwerk te verrichten om de verdere
ruimte van dit oudere bakstenen gebouw vast te leggen.
Deze bakstenen kerk - dat was intussen wel duidelijk -

moet reeds een groot gebouw zijn geweest. Een reden temeer
<omte geloven in een vroeqere, hieraan voorafgaande bouw,
omdat moeilijk kon worden verondersteld dat men onmiddel
lijk was begonnen met als eerste kerk zo'n groot bouwwerk
op te zetten.

Teneinde na te gaan of de veronderstelling van een nog
vroegere kerk bevestigd zou kunnen worden, werd de sleuf,
die aanvankelijk in het binnenkoor van de thans bekende
kerk werd gegraven, naar het westen voortgezet. Helaas
moest er een onderbrekinq in deze sleuf zijn vanwege de aan
wezigheid van het koorhek. Dit graafwerk bracht ook in het
dwarsschip aanvankelijk niets dan losse. in de vorige eeuw
aangevoerde grand aan het licht. Deze losse grond bleef
tijdens de opgraving moeilijk staan en er moest dus voor
zichtig worden gewetkt. Op iets minder dan anderhalve
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meter beneden de kerkvloer kwamen de gravers daarbij tuf
steen tegen en bij nauwkeurig schoonmaken lag de veronder
stelling voor de hand dat hiermee de fundering van een
tufstenen kerk - voorafgaande aan de oudere bakstenen -
was gevonden. Tijdens de verdere ontgraving ontwikkelde
zich hier voor het oog een breedgebouwd, rond tufstenen
koor. Daarbinnen lag een tweetal hogere gedeelten met veel
specie en daartussen een vlak gedeelte. Dit vIakke deel, dat
voor de vloer van het koor werd aangezien, gelegen op plm.
1.50 m beneden de huidige vloer van de Bovenkerk, ver
toonde bij doorsteken een zekere gelaagde opbouw. De
vloer van de tufstenen kerk werd ingemeten op ca. 1.65 m
plus N.A.P. Gerekend met een lagere waterstand dan thans
is dit stellig toen een zeer goed niveau geweest waar men
weinig last van grondwater te verwachten had. Op de klei
van de ondergrond beyond zich een tarnelijk dunne bruine,
leemachtige laag. Daarop troffen wij een dunnere laag specie
met een zeer dunne rode afdekking. Deze rode substantie
bestond vermoedelijk uit rode mortel of zeer fijn rood gruis.

Bij de bezinning over vorm en situatie van het ronde tuf
stenen koor meenden de onderzoekers dat het wellicht moqe
lijk zou zijn bij voortzetting van de proefsleuf in westelijke
richting, in de Iengterichting van de kerk, dus recht door
het middenschip, de eindmuur van deze kerk te vinden.
Daartoe werd ongeveer ter hoogte van de preekstoel een
proefput gegraven in het verlengde van de eerder aangelegde
sleuf. Er kwam ook bij west- en oostwaartse verlenging geen
muurwerk te voorschijn, noch ook bij dieper uitgraven enig
grondspoor daarvan. Wel echter werd op een plaats een
geslaagde forma tie gevonden, geheel overeenkomst ver
tonend met het in het koor aangetroffen en voor vloer aan
geziene materiaal. Ook de diepte waarop dit voorkwam
vertoonde genoegzaam overeenkomst met hetgeen eerder
waargenomen werd binnen de koorafsluiting. Vermoedelijk
mocht aan de hand daarvan dus worden verondersteld dat
de plaats van deze ontgraving nog tot het binnengedeelte
van de tufstenen kerk had behoord. Daarmee was dus deze
kerk groter dan aanvankelijk was gemeend.

De diepe kuil in het midden van de kerk en de beide open
opgravingsputten in het oostwaarts verlengde daarvan boden
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een bijzondere gelegenheid om een boring te doen, teneinde
beter inzicht te verkrijgen in de opbouw van de ondergrond,
waarop de kerk in de late Middeleeuwen was geplaatst.
Immers er bestond de algemene gedachte dat de oudste kern
van Kampen - en daartoe behoorde naar mag worden
aangenomen zeker het terrein van en rondom de St. Nicolaas
of Bovenkerk - was gebouwd op een zandrug, een zandige
oeverwal van de Ijssel. Hoewel de tijdens de graafwerk~
zaamheden waargenomen bodemgesteldheid eerder op het
tegengestelde duidde, was dit een prachtige gelegenheid
door het doen van een aantal boring en zekerheid te ver
krijgen of zich al dan niet een zandig oeverwallandschap op
wat dieper niveau beyond. Met een .lepelboor met aansluit
bare verlengstukken werd op drie.plaatsen een boring gedaan
tot 7 ,a 8 meter beneden het vloerniveau van de kerk. De
vloerhoogte wisselt enigszins, maar komt toch goeddeels neer
op plm. 3 m plus N.A.P. De boringen kwamen tot diepten
van ongeveer 3.50 m, 5.50 m en 4 m -N.A.P. De resultaten
hiervan waren hoogst interessant; helaas evenwel waren zij
uit bouwkundige overwegingen niet bijzonder bemoedigend.
Een aantal sonderingen had echter tevoren ook reeds ten
aanzien van de draagvastheid van de ondergrond een minder
opwekkend beeld gegeven. Het onderscheiden van de grens
van geroerde en ongeroerde grond bleek zeer moeilijk te
zijn. Deze grens lag vermoedelijk ongeveer op het niveau
van N.A.P.
Kortweg weergegeven - een totale beschrijving van de

ondergrond heeft in dit voorlopige artikel weinig zin -
kwam het hierop neer dat in het midden van de kerk venig
materiaal, met klei afgedekt, voorkwam op minder dan
1 meter -N.A.P. en dat in het tufstenen koor en het eerste
bakstenen koor, dus slechts weinige meters van de eer
der genoemde boorplek, het veen geheel ontbrak. Daar
bestond de ondergrond geheel uit klei met enkele dunne,
zandige lagen, soms met houtresten gemengd, maar van een
eigenlijke oeverwalformatie geen spoor. Dit is mede in over
eenstemming met hetgeen bij de vroegere proefgraving op
het Koornmarktsplein werd waargenomen. Bij de toren, ten
westen dus van de eerste boring in het middenschip, werd
[aren geleden eveneens veen in de boring aangetroffen. V er-
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.moedelijk is' dus de kerk op een overgangslandschap ge~
bouwd. Bet veenlandschap moet hier zijn afgebroken. lijkt
het, door de Ijssel.. die zich nadien noordwaarts heeft verlegd
en een klei-oeverland achterliet. Het voorkomen van schelp
jes van de zoetwaterslakken Limnea en Pisidium' en de
brokjes hout herinneren aan een oeverlandschap langs het
zoete water, waar een hoogwaterlijntje met aanspoelsel kon
ontstaan. Her een en ander past qeheel in de indruk die des
tijds werd verkregen tijdens de proefgraving op het Kocrn
marktsplein. Het bewijst tevens de besliste onjuistheid van de
vanouds veronderstelde situatie, hetgeen uiteraard niet
behoeft te hetekenen dat niet elders in Kampen een
hechtere, zanderige bodem kan voorkomen. WeI is het dus
zeer merkwaardig dat de bouwers van deze kerken het op
dit grondvlak hebben aangedurfd. En dat terwijl op niet zo
-verre afstand nederzettinqen waren ontstaan op een zandige
ondergrond en er langs de IJ ssel zandige oeverlandschappen
en rivierduinen lagen, die de bevolking bekend moeten zijn
geweest.
Overigens is een gegroeide situatie, hoe onlogisch voor de

latere beschouwer soms ook, rneestal toch niet van alle logica
gespeend. Irnrners de oudste nederzetting Kampen is ver
moedelijk door landbouwers, veetelers of vissers gesticht op
een venig landschap aan de oever van een niet zeer sterk
strornende Ijssel, zo moet men uit de bodemsituatie conclu
deren. Deze eerste bewoners van dit landschap hadden niet
Z0 zeer behoefte aan een hechte ondergrond, dan wel aan
goede gronden voor hun vee. De middeleeuwse boerderijen
waren van een lichtere constructie met vlechtwerkwanden.
De behoefte van deze bouwers ging wellicht meer uit naar
hout voor het bouwen van woonhuis en stallen dan naar
een hechte ondergrond, die voor zwaardere bouwwerken zo
zeer nodig is, tenzij men het gebouw op palen plaatst.
Een geringe afsmelting van de Zwitserse gletsjers wordt

voor het begin van de late Middeleeuwen verondersteld.
Oit is dan in overeenstemming met de niet zeer sterke aan
voer van water. een betrekkelijk rustige stroom derhalve met
gering transportvermogen voor zwaardere sedimenten.
Oaarom ontstond toen of kort voordien wellicht geen oever
wal ter plaatse. De andere nabij ge1egen zandlandschappen,
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de rivierduinen, zijn van ouder materiaal en vroegere date
ring mag worden verondersteld.

Toen eenmaal een nederzetting aan de rivier was ontstaan
vroeg deze, door vermoedelijk snelle ontplooiing als gevolg
van de handelsmogelijkheden, wellieht ook door vestiging
van handelaren, om verdere ontwikkeling. Daartoe behoorde
het stiehten van een kerk en de aanleg van een beveiliging
- de ommuring. Deze kerk werd een tufstenen kerk.

Maar laten wij snel terugkeren naar onze opqravinqs
putten, want het onderzoek in de bodem heeft nog nieuwe
verrassingen in petto, De put middenin de kerk kon worden
dichtgegooid. Die, waarin de brede, ronde tufstenen koor
fundering aan het licht kwarn, wilden wij graag verder
noord- en zuidwaarts uitbreiden.

In de eerste plaats werd dus gezoeht naar de overgang
van het koor, naar de verdere tufstenen kerk. Daarbij bleek
dat er geen sprake was van een kleine zaalkerk, maar dat
er aan beide zijden van dit ronde koor een abside of absis
voorkwam. Uiteraard werd het muurwerk daarvan zoveel
mogelijk blootgelegd, waarbij de absiden verrassend groot
bleken te zijn.

Het metselverband van de tufstenen koormuur zowel als
van de absiden bleek zeer vakkundig te zijn aangelegd op
een fundering van veldkeien. Daarop was de muur van
tufsteen met in de koorafsluiting een breedte van plm.
1.70 m aangebraeht. Het ziehtbare deel aan binnen- en
buitenkant van de muur bestond uit kopjstrek naast elkaar
geplaatste grote tufstenen van forma at 40 x 19 x 12. Ove
rig ens varieerde deze maat nogal, want er kwamen o.m. ook
maten voor van 41 x 20 x 11 em en 40. x 17 x 9 em. De zeer
ongunstige grondwatersituatie en de gevaarlijke bouw
valligheid van de middenpilaren, waarbij het graafwerk
zieh moest voltrekken, maakten langdurig gebruik van
een motorpomp niet raadzaam. Met een kattekop werd
daarom bij de uiterste noordhoek van de noordelijke absis
eenmaal het water weggepompt om onder deze veldkeien
fundamenten te kunnen komen. Daarbij bleek een onderste
houtfundering te zijn aangebraeht van kleine, betrekkelijk
dunne palen met kespen erover. Op het oog deed het ge~
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bruikte hout niet denken aan inlands hout, zodat voorlopig
de gedachte ontstond aan noordelijk importhout. Oat men zeer
vroeg Scandinavisch hout importeerde is bekend en dit is in
dit geval ook geenszins onmogelijk. Een aantal houtmonsters
wordt intussen onderzocht, doch de resultaten daarvan zijn
nog niet bekend. Bij de dwarsmuur van het noordelijk portaaI
bleek de absis ten dele nog diep weggebroken te zijn. De
ontgraving achter deze muur in oostelijke richting werd op
geschort tot de herfst. De zuidelijke absis kon slechts ten
dele worden opgegraven in verband met materialenopslag,
die eerst later zou worden verwijderd. Ook dit onderzcek
moest derhalve worden uitgesteld tot later datum. Noch
thans kon worden waargenomen dat de binnenmuur van
deze vrij gaaf bewaard gebleven absidefundering ~ beter
dan de diep afgebroken noordelijke ~ niet een glad afqe
werkt rondend vlak is geweest, maar voorzien geweest moet
zijn van een aantaI gebogen nissen. Van een dezer nissen
werd het vloervlak waargenomen. Het geheel meet wel een
bijzonder fraai afgewerkt bouwsel zijn geweest. De gehele
bouw kon nog niet worden nagegaan, zodat er op vele
punt en nog onduidelijkheden bestaan die, naar gehoopt
wordt, door de later voort te zetten opgravingen kunnen
worden toegelicht. Daarbij is het hoofdpunt te trachten de
juiste vorm der absiden nader te bepalen, daar het nog niet
mogelijk was dit vast te stellen. Er bestaan immers in de
bouw van absiden diverse mogelijkheden. Daar van het schip
van de tufstenen kerk nog niets werd gevonden zaI oak
daarnaar ernstig moeten worden gezocht teneinde althans
een nadere indruk van de grootte van de kerk te verkrijgen.
Voorts zal het van veel belang zijn nader onderzoek te ver
rich ten bij de toren, zowel binnen aIs buiten de kerk. Reeds
Reijers wist niet geheeI raad met de bouwgeschiedenis van
deze toren en latere onderzoekers hebben evenmin raad ge~
weten met dit element, waar ook buiten de huidige toren
muurwerk in de grond aanwezig is. Hoewel in details nog
nader onderzoek wenselijk is t.a.v. het muurwerk in het schip
van de kerk, wat betreft de vorm van de oudste bakstenen
kerk, is de door Reijers veronderstelde vorm wel aardig be
naderd naar het schijnt. Omtrent de vorm van de tuf
stenen kerk, die thans ontdekt is, was uiteraard niets
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bekend. Bij het vrijgraven van de tufstenen koorsluiting
kwam tegen de zuidelijke pijler van het bakstenen koor een
eveneens uit bakstenen opgebouwd fundament van welhaast
vierkante vorm te voorschijn waarin enkele gemetselde
boogjes voorkwamen. Een deel van dit metselwerk was later
voor begraving weggehakt. Het fundament bleek opgebouwd
op korte in de grond geslagen paaltjes en enkele dwars
gelegde balkjes. Gedeeltelijk stond metselwerk op de ronde
tufstenen koorfundering. Het betrof stellig een fundament
voor een later in de kerk geplaatst zwaar monument, moge~
lijk een altaar of wellicht het door Fehrmann in zijn artikel
genoemde Sacramentshuis. Wij zullen er hier verder geen
aandacht aan besteden daar het tot de jongere kerk behoort.

Van het veldkeienmateriaal, waarop de tufstenen kerk is
gefundeerd en tevens van de zwerfstenen, die gebruikt wer
den ter opvulling van de zeer brede muur, is een aantal
monsters genomen voor nader onderzoek. Men moet zich
namelijk deze zware tufstenen muur niet geheel van tufstenen
voorstellen. Het was een breed muurwerk met tussen een van
grote tufstenen knap gemetselde binnen- en buitenrand een
opvulling van brokken tuf en veldkeien in specie ingebed.
De tufsteen is uiteraard een aangevoerd materiaal, ver
moedelijk uit de Rijnstreek ge"importeerd. Wellicht zal ook in
de late Middeleeuwen wel hier en daar gebouwd zijn met
afbraakmateriaal van Romeinse bouwwerken, zoals in het
gebied ten zuiden van de grote rivieren. Dat dit te Kampen
her geval geweest zou zijn lijkt niet waarschijnlijk omdat de
tufstenen - tuf is betrekkelijk zacht materiaal - zeer gaaf
waren en omdat aanvoer over grotere afstand dus toch
noodzakelijk was. Bovendien leken de resterende bouw
fragmenten zo goed gebouwd, dat Kampen blijkbaar to en
reeds in zodanig goede doen was dat het een fraaie, grote
tufstenen kerk kon doen bouwen. Zonder nog de gehele
vorm van de kerk te kennen mogen wij zeker aannemen dat
het een groot en prachtig gebouw is geweest.
Er werden van de zwerfstenen 127 stuks bemonsterd en

gedetermineerd. Daarvan bleek 20 1'0 te bestaan uit graniet,
20 % uit vuursteen, 15 '10 kwartsiet, waarbij duidelijk enkele
zuidelijke kwartsieten o.m. een typische Taunuskwartsiet.
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Het resterende percentage bestond uit allerlei andere ge~
steenten,
Voor het overige waren er wel een aantal karakteristiek

noordelijke zwerfstenen· als: Upsalagraniet, Dalazandsteen,
Asenporfier, Aland-apliet-qraniet, Anqermannland-twee
glimmergraniet en een Rapakivi. Aan de hand van dit ge~
determineerde gezelschap kon worden vastgesteld dat dit in
sterke mate deed denken aan het zwerfsteengezelschap van
de Noord- Veluwe, waar weinig typen gidsgesteenten in
voorkomen. Het vrijwel afwezig zijn van Finland-Alandqe
steenten - er is maar een Rapakivi - en de enkele zuideliike
kwartsieten wijzen erop dat volkomen willekeurig op de
Noord-V eluwe geraapt moet zijn en dat dus niet - zoals
voor dijkbouw wel werd geconstateerd - bewust naar be
paalde gesteenten werd gezocht. Waren er in de omgeving
van Kampen, behalve op de Nocrd-Veluwe, ook andere
verzamelmogelijkheden voor zwerfstenen, zoals de eind
morenen bij De Voorst en bij Urk vanwaar de stenen wel
licht per schip hadden kunnen worden aangevoerd? De
afbraak van de morene bij Urk en bij De Voorst was waar
schijnlijk nog niet in het stadium dat de stenen gemakkelijk
voor de voet konden worden opgeraapt. Immers de aan
tasting door het water spoelde zand en leem weg en deed
eeri stenenpakket ontstaan. In een tijd dat het water niet de
morene sterk aantastte, zal er dus minder gunstige gelegen~
heid voar het vinden van stenen zijn geweest. En het was de
tijd dat er in het huidiqe Noordaostpoldergebied aanzienlijk
meer land was en er nog enige dorpen bestonden. De sterke
aantasting van dit veen-kleilandschap vond pas later plaats
en toen kwam ook de afbraak van de kleileemgebieden aan
de orde.
Twee opmerkelijke stukken steen verdienen intussen af

zonderlijke vermelding. In de buitenwand van de tufstenen
koarmuur en in de noordelijke absis werden twee grote
zwerfstenen gevonden, welke beide een volkomen gladde,
geheel met het verloop van de muur meelopende zijkant had
den. De ene was een blauwachtige kwartsiet, de andere ver
moedelijk een zandsteen. De laatste vertoonde duidelijke..
enigszins gebogen concentrische lijnen die vooral bij het Ioto
graferen goed tot hun recht kwamen. Ongetwijfeld zijn deze
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· stenen in de te gebruiken vorm gezaagd. V an beitelsporen
was geen sprake.

Besteden wij nu nader aandacht aan de vondsten, want
uiteraard is het van het grootste belang de beide kerken,
voorafgaande aan de huidiqe, zo scherp mogelijk te dater en,
nu het er niet naar uitziet dat er geschreven bronnen bestaan
waaruit de datering nader zou kunnen worden afgeleid. Er
moet echter voorop worden gesteld dat in dat opzicht de ont
graving geen rijke oogst heeft opgeleverd. In de eerste plaats
zijn er een tweetal grote fragmenten van sarcofaagdeksels
aangetroffen in het schip van de kerk ter hoogte van de
preekstoel van rode bontzandsteen. Het ene is een stuk van
1.44 m lang en aan een eind 60 cm breed. Het andere einde
is gehee1 afgebroken. De dikte bedraagt 10 cm. Het stuk ver
toont aan de bovenzijde een ziqzaq-veraierinq van frijnsiag
om een rechthoekiqe middenversiering. Deze laatste is in on
geveer vierkante blokken verdeeld, welke qescheiden zijn
door smalle richels. Ook deze blokken zijn met frijnslag op
gevuld. De steen was, uiteraard later, aan de onderkant be
pleisterd. Het tweede deksel was 1.65 m lang, aan hoofdeind
72 ern breed en aan voeteneinde 65 cm. De dikte bedroeg 12
cm. Er kwamen ook hierop sporen van frijnslag voor, maar
deze steen was vlak gemaakt, ten dele afgekapt en daarna
met specie bestreken, De beide stenen lagen niet meer in
situ en waren ongetwijfeld met opruimen in de kerk te voor
schijn gekomen en secundair gebruikt, waarbij toevallig de
versiering van de eerst beschreven deksel of zerk bewaard
is gebleven.
De bonte zandsteenfragmenten - er zijn meer stukken ge~

vonden die niet nader beschreven zijn omdat zij te weinig
houvast boden - zijn helaas moeilijk te dateren. Martin
bestudeerde en beschreef de in ons land bekende deksels,
zerken en kisten van zandsteen. Meestal wordt hun datering
gedacht in de XIde tot XIIIde eeuw. Het hcrkomstqebied
van de bonte zandsteen van rode tint kan volgens A. L.W.
E. van der Veen zijn midden tot znidwest-Duitsland: vooral
het gebied ook van de Vogezen. Dit ste1de deze geoloog
vast aan de hand van gesteentemonsters van in Nederland
gevonden materiaal, vergeleken met monsters van bonte
zandsteen uit het genoemde wingebied, waar reeds sedert
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zeer lang groeven zijn.
Voorts is een aantal vondsten aan het licht gekomen die

op zichzelf wel van enige betekenis waren, maar geen bij
drage leverden voor een nadere datering. Deze worden hier
dus verder buiten beschouwing gelaten.

Het oudste gevonden schervenmateriaal is de zoqenaam
de Pingsdorfer waar - waarbij wij voorlopig in het mid
den laten of dit uit Pingsdorf bij Keulen, dan wel uit de Brun
sumse ovens afkomstig is. Dit hardgebakken steengoed wordt
globaal gedateerd tussen de Xde en XII de eeuw. Soms is het
mogelijk nader onderscheid te maken in de produkten en
daarrnee een scherper datering te vinden doch het gevon~
dene is zo weinig representatief, dat daarvan geen grootse
yerwachtingen mogen worden gekoesterd. Ook de vorm van
de tufsteen zal wel geen mogelijkheden tot nauwkeurige ou
derdomsbepaling bieden.

Hoewel een juist beeld van de bouw van de tufstenen kerk
nog niet werd verkreqen, is toch reeds het een en ander af
te leidcn uit hetgeen qua vorm reeds kon worden vastgelegd.
Ten dele kan hieruit iets naders blijken omtrent de datering,
die wellicht aan de tufstenen kerk mag worden toegekend.
Het moment is zeker niet rijp om onze gevonden oudste
Iundamenten kerkarchitectuur-historisch nader te gaan ver
gelijken met de Nederlandse en buitenlandse tufstenen ker
ken. Bovendien ligt .dit niet op de weg van deze publikatie,
noch op die van het archeologisch onderzoek. Immers wij
bepalen ons in deze tot hetgeen onder de kerkvloer - onder
gronds'dus - voorlopig kon worden vastgesteld. De hoven
grondse consequenties laten wij gaarne aan een latere, nadere
beschouwing door meer deskundigen op het terrein van de
kerkbouwgeschiedenis over. Echter schijnt nu reeds het waar
genomene te wijzen in de richting van een kerk met een
klaverbladvormig koor, een vorm die ook al wel elders in
ons land werd vastgesteld. In "Das grosse Jahrhundert Kolni
scher Kirchenbaukunst, 1150' bis 1250''' schrijft Werner
Meyer-Barkhausen over de Keulse kerkbouw in deze periode
en wijst er daarbij op, dat Romaanse kerkbouwkunst in die
periode in het door hem beschreven gebied een stormachtige
ontwikkeling doormaakt. Kenmerkend daarbij zijn in de eerste
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plaats de klaverbladvormige koorconstructies. De ronding
der absiden tegen het reeds sterk rondende, bijna half cir
kelvormige koor van onze vroege Kampense kerk, dod ver
moeden dat vergelijk. met de Keulse kerkvormen mogelijk is
voor het verkrijgen van meer inzicht in dit bouwwerk. 'Wel
licht waren de vormen van een aantal Keulse kerken met
klaverbladvormig koor reeds ontleend aan de constructies,
die toen reeds in zuidelijker Rijngebied voorkwamen. Deze
zullen de kerkbouw in noordelijker streken hebben beinvloed,
meent de schrijver van bovengenoemd boekwerk. Dat Kam
pen invloed van deze Romaanse bouwstijl zou hebben onder
gaan is op zichzelf niet verwonderlijk. De banden met het
Rijngebied zullen reeds in de 12e eeuw door handelsrelaties
van betekenis zijn geweest. Het gebruikte aardewerk, de
tufsteen en de grote grafstenen en sarcofagen van rode zo
genaamde bonte zandsteen kwamen uit Moezel- en Neckar
gebied en dater en vermoedelijk uit de Xde tot XII de eeuw.
Wanneer wij nu straks na de voortzetting van de op

graving omtrent de klaverbladvorm van het koor van de
tufstenen kerk zekerheid kunnen verkrijgen, dan is nader
vergelijk mogelijk. De oude tufstenen kerken van het Rijn~
gebied vertonen soms ook de typische boogvormige nissen
die in de Kamper kerk ook in de absiden in meerder aantal
reeds konden worden waargenomen. Indien dit alles juist
zal blijken moet bij deze kerkbouw wellicht gedacht worden
aan een datering in de tweede helft van de 12e eeuw. Het
behoeft zeker niet zo te zijn dat de Rijnse invloed pas veel
later tot Kampen zou zijn doorgedrongen. Zij kan wel zeker
gelijktijdig zijn.
Uit deze vondst van de tufstenen kerk van behoorlijk forse

afmeting mag stellig worden afge1eid dat Kampen dus in de
12e eeuw reeds een vooruitstrevende plaats was, niet meer
een kleine nederzetting van boeren op een veenlandschap.
Handelsbetrekkingen met de Rijnstreek waren evident en de
invloed uit dit gebied onmiskenbaar. Een zekere welstand
moet aanwezig zijn geweest om te komen tot het bouwen van
deze kerk. Hoelang men daarover heeft gebouwd is niet
bekend en ook niet na te gaan. Zeker is dat de tufstenen kerk
echter door de ongunstige ondergrond zich niet heeft kunnen
handhaven en met enige uitbreiding betrekkelijk kort na de
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bouw vervangen is door het oudste bakstenen bouwwerk.
Ook het tufstenen koor vertoonde brede scheuren, die door
verzakking in de ondergrond moeten zijn ontstaan.

De aanwezigheid van een stadsmuur in de XIIde of XIIlde
eeuw is dus zelfs vrij waarschijnlijk, zeker in de nabiiheid
van de kern van de plaats, waar een grote kerk het centrale
punt vormde. Aan de hand van de tot nu toe door de op
gravingen in de stadskern verkregen resultaten mag worden
verondersteld dat Kampen zeker in de eerste helft van de
12e eeuw, maar wellicht zelfs in de tweede helft van de 11de
eeuw zijn stichting en snelle ontplooiing beleeft. Dit immers
is alleszins aannemelijk: er meet een zekere groei na de
allereerste kolonisatie worden verondersteld alvorens men
de voor die tijd zeker moderne tufstenen kerk bouwde. Het
zal zeker een van elders komende bevolking zijn geweest
die eeri wellicht reeds door een boerenbevolking bewoonde
landstreek tot ontplooiing bracht. Heeft het onderzoek hierin
dus tot nu toe enig Iicht verschaft, er blijven niettemin
nog tal van problemen over, afgezien dus van de zuiver
architectuur-historische. Van belang is ook het verschijnsel
dat werd waargenomen uit de boringen, dat de onderqrond
van dit deel van de stad niet gevormd wordt door een hoge
zandrug - een oeverwal - maar door veen- en kleigronden.
Ongetwijfeld hangt deze vroegste occupatie en ontwikkeling
ten nauwste samen met de loop van de IJssel en de ont
wikkelingen in dit stroombed.
Voorts is het van belang dat dit onderzoek heeft' kunnen

plaatsvinden en nog zal kunnen worden voortgezet in ver
band met de betekenis die de stad Kampen heeft gehad
t.o.v. het omliggende land- en watergebied. Immers het is
nu gebleken dat deze plaats de belangrijkste was in zo vroege
tijd in de ruime omtrek, waar nieuwe landschappen opnieuw
door bevolkingsgroepen waren bewoond, gekoloniseerd en
ontgonnen. In verhouding tot Kampen waren deze neder
zettinqen zeker slechts zeer kleine, onbetekenende dorpen,
verrnoedelijk uitsluitend bewoond door vissers en boeren.
Het is ook daarom dat het van betekenis moet worden geacht
dat het oudheidkundig onderzoek in de kerk, maar vooral
ook bij de toren buiten het gebouw op her Muntplein, de
gegevens nader zal kunnen afrond en en oudere veronder-
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stellinqen zal kunnen toetsen. Hopelijk doet zich dan het
komende jaar de mogelijkheid voor eeri nader en meer com
pleet verslag uit te brengen omtrent de gegevens van dit
voortgezette onderzoek.
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