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Enkele aanvullende gegevens
over de opgravingen

in de Boven- of St. Nicolaaskerk te Kampen
door

G. D. VAN DER HEIDE •
. arc:heoloog bij de Direc:tie Usselmeerpolders.

In de "Kamper Almanak" van 1961-1962 deed zich de
gelegenheid voor een voorlopig verslag uit te brengen over
de opgravingen in de Boven- of St. Nicolaaskerk te Kampen.
Het onderzoek, waarvan dus de voorlopige publikatie ver
scheen, werd nadien voortgezet. In dit voorlopige verslag
werd de hoop uitgesproken dat het mogelijk zou zijn met de
opgravingen voort te gaan en wellicht te voltooien en dan
daarover de aanvullende gegevens in de volgende - deze -
editie van de "Almanak" te vermelden. He1aas kon dit slechts
ten dele bewaarheid worden. Het onderzoek kon weliswaar
worden voortgezet. maar niet beeindiqd, omdat het opgraven
geheel was aangepast aan de moqelijkheden, die de restauratie
bood, en dus kon voortgaan waar en wanneer deze hers tel
werkzaamheden dit toelieten. Dit gold ook voor het terre in
buiten de kerk naast de toren, waarvoor de Gemeente des-:
gevraagd zo vriendelijk was toestemming voor oudheidkundig
bodemonderzoek te verlenen. Wij memoreren hierbij, dat het
onderzoek geschiedde op verzoek van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, in nauw con
tact met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. door de
Archeologische afdeling van de Directie van de IJ sselrneer
polders. Het graafwerk was eveneens aangepast aan de
mogelijkheden en wensen van de restauratie. Ook nu weer
vond overleg plaats met de uitvoerend architect. de heer
R. Offringa. en met de bouwkundiqe, belast met de dagelijkse
leiding van de restauratie. de heer W. H. Alkema. De voort
zetting van de opgraving stond nog onder dagelijks toezicht
van de tekenaar van de Archeologische Afde1ing van de
Directie van de IJsselmeerpolders te Schokland, de heer
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B. van Dalen. De technicus van dezelfde afdeling de heer
H. van Veen, assisteerde bij het verrichten van de opmetingen.
Van de uitvoerder, de heer Tol, werd weer veel medewerkinq
ondervonden. Het overleg dat af en toe kon plaatsvinden
met Prof. Dr. E. H. ter Kuile, vanweqe de Rijksdienst voor
de Monumentenzorq ingeschakeld voor de bouwkundige be",
studering van het kerkgebouw, heeft soms verhelderend ge~
werkt.

Bij het schrijven van het eerste voorlopige verslag was het
nog een open vraag hoe het koor van de oude kerk, waarvan
reeds een deel was aangetroffen voor het koorhek van de
huidiqe kerk, er :zou hebben uitgezien. Dit is nu tijdens het
graven wel duidelijk geworden. Hetgeen echter nog wel duis
ter bleefis hoe lang deze tufstenen kerk is geweest. Om dit te
kunnen bepalen zouden wij enkele proefputten moeten maken.
In de eerste plaats buiten de huidige kerk, naast d~ toren, en;
zo daar niets of althans geen duidelijke aanwijzing gevonden
zou worden, een proefput of proefsleuf binnen de kerk bij de
toren om een poging te doen de zijmuren van dit tufstenen
bouwwerk of wel delen van een oude ingang of toren te
vinden. Hiermee zou dan in ieder geval de grootte van deze
eerste kerk kunnen worden bepaald.
Nu kon het werk buitcn de kerk wel worden verricht, maar

binnen de kerk deed zich nog geen gelegenheid voor nabij
de toren te graven. Daarmee is dan de beslissende gedachte,
de eindfase van het onderzoek, dus nog niet bereikt. Wat wel
werd bereikt is dat er gelegenheid was om in totaal zeven
putten te graven ten einde het vervoig van de reeks gevonden
Iundamenten op te zoeken en vast te leggen.

Wij moeten intussen wel vooropstellen dat het onderzoek
tot nu toe uiterst moeilijk is geweest en dat soms de om
standigheden in feite zelfs geen grondig onderzoek toelieten.
Immers de slechte toestand van het kerkgebouw en vooral van
de ondergrond waren er bij herhaling de oorzaak van dat niet
zo diep uitgegraven kon worden ais wel wenselijk was eens
deels, anderdeeis dar het niet verantwoord werd geacht het
grondwater weg te pornpen, daar de grond dan onder de Iun
damenten zou worden weggezogen met alle gevaren van dien.
Wanneer men dan nog bedenkt dat voor een belangrijk deel
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de fundering van de vermoedelijk oudste, tufstenen kerk heel
diep was weggebroken. dat honderdcn begravingen niet alleen
de grond. maar ook een deel van de fundamenten bleken te
hebben verstoord, dan kan men zich wellicht voorstellen hoe
moeizaam dit onderzoek af en toe voortging.

Het reeds de vorige maal gereleveerde bezwaar van het
werken' in kleine proefputten, waarin men geen overzicht
krijqt, bleef ook bij deze voortzetting gelden. Tenemde hier
aan tegemoet te komen werd weI eens het reeds gevondene
op de gesloten vloer uitgezet en met krijt aangegeven. zodat
het in de daarna gemaakte proefput gevonden muurwerk daar
op kon aansluiten. Dit gaf een betere orienterinqsmoqelijkheid
ten aanzien van het geheel.

De genoemde proefputten boden gelegenheid fundaments
sporen na te gaan. zowel van de oudste bakstenen kerk, als
van de tufstenen. Wij bepalen ons nu eerst even tot de bak
stenen kerk, waarvan de ronde koorfundering met het daarop
geplaatste 3/8 gesloten koor reeds in de winter 1960/1961
werd teruqqevonden, de vermoedelijk dertiende eeuwse kerk.

Het voortgezette onderzoek yond plaats aan de noordzijde.
In de noordoosthoek van het koor immers was eerder een
scheefstaande hoeksteunbeer aangetroffen op de zeer brede
funderingsvoet van de muur. Een klein proefgaatje werd daar
na gemaakt ter beoordeling van de kwaliteit van de basis van
de schuin ncordwestwaarts gelegen pilaar. Hier werd even
eens een hoeksteunbeer qevonden, ook scheef geplaatst en een
aansluitend zeer breed stuk muur in noordelijke richting en
eenzelfde funderingsgedeelte in westelijke richting. Het graaf~
werk aan de oostwaarts daar tegenover liggende hoekpilaar
lever de ook de aanblik op van een zware funderingsmuur.
Hierrnee was het verloop van de fundamenten van de eerste
bakstenen kerk dus duidelijk aan de noordzijde. Er beyond
zich oorspronkelijk een brede ruimte die mede deel uitmaakte
van het dwarsschip. Later konden wij zien dat aan de zuid
zijde, met uitzondering van enkele details wellicht in hoofdlijn,
de bouw gelijk was aan die aan de noordkant.

De westwaarts gerichte zware funderingsmuur vertoonde
verder tijdens het onderzoek aansluitend muurwerk van gelijke
steengrootte en dikte in westelijke richting. niet alleen binnen
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in de kerk, doch ook aan de noordzijde van de toren buiten
hetgebouw. Daar, naar nadien bleek, ook een dergelijke situa
tie kon worden geconstateerd aan de zuidkant, kwam duidelijk
de bevestiging naar voren van de oudere berichten dat de
kerk aanvankelijk een driebeukig gebouw was, dat later met
een beuk aan noord- en zuidkant werd uitgebreid tot een
vijfbeukig Godshuis. Zonder nu verder stil te staan bij de
juiste situatie bij de toren, zoals deze ten tijde van de drie
beukige bakstenen kerk zou kunnen zijn geweest, is net weI
duidelijk dat deze kerk dus zich westwaarts verder voortzette
dan de huidige kerk, waarvan de toren staat buiten de weste
lijke muur. Ten aanzien van de driebeukige kerk bestaat dus
voorlopig de mogelijkheid dat er een toren, uitgebouwd was
of weI dar een toren nog buiten deze westelijke beeindiqinq
stond. Het gevonden muurwerk aan de zuidwestkant van de
toren doet geloven dat het schip van deze driebeukige, oudere
bakstenen kerk reikte tot aan de huidige westmuur van de
toren.

Het is nu tevens duidelijk dat de gegevens omtrent de latere
vijftiende eeuwse uitbreiding met de uiterste zijbeuken juist
zijn waardoor dus de uitstekende delen van het dwarsschip
gelijk met de wand en van de vijfbeukige kerk kwamen te
liggen. Daarna zijn dus de beide portalen weer westwaarts
van het oorspronkelijke dwarsschip aangebouwd waardoor
opnieuw een kruisvorm ontstond.

Er werden een tweetal proefputten gegraven langs de noor
delijke binnenwand van de huidige kerk. In beide putten
vonden wij een merkwaardige voet aan de pilaar in de muur,
een smaller, daarna verb reed brok metselwerk van zeer stoere
afmetingen. Deze stukken metselwerk waren echter beide op
diverse plaatsen weer ingehakt, waardoor aanvankelijk enige
verwarring ontstond omtrent de oorspronkelijke vorm en
opzet.

Het lijkt thans weI het meest waarschijnlijk dat men in
beide gevallen heeft te doen met metselwerk dat in zekere zin
de functie van een soort contragewicht moest vervullen. Op
de weinig geschikte ondergrond toch kunnen de pilaren van
de buitenwand van deze zijbeuk zeer wel de neiging vertoond
hebben uit het lood te gaan, hetgeen men wellicht op deze wijze
heeft trachten op te variqen.
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Het is niet komen vast te staan of deze "contragewichten"
reeds direct bij de bouw zijn aangebracht, omdat men reeds
overtuigd was van de minder geschikte ondergrond dan wel
later, toen eenmaal dit uitwijken van de pilaren bleek .. Er is
onvoldoeride verschil in steenformaat om dit te kunnen vast
stellen en de verbinding van het blok met de voet van de
pilaar rnaakt dit evenmin duidelijk. Intusscn geeft het feit dat
beduidende delen van beide bakstenen blokken zijn wegge~
kapt voor het plaatsen van beqravinqen wei te denken. Er
blijkt Immers uit welkc gevaren dit begraven in de kerken met
zich heeft mecqebracht. Degenen die beqroeven hadden
natuurliik :weinig bouwkundig inzicht en wellicht evenmin
interesse daarin. Bovendien zullen zij de betekenis van het
muurwerk dat zij aantroffen wei vrijwel nooit hebben onder
kend, daar zij nimmer verbindingen zagen, maar slechts delen
van machtige blokken metselwerk. Wat in de weg zat werd
dan uitqehakt, met het gevolg dat menige beschadiqinq in
vitale gemetselde fundamenten ontstond met 'alle gevaren
daarvan. Wij vonden dergelijke inkappingen zowel in ge~
noernde "contragewichten" als .in verbindingsmuurwerk
tussen pilaren of zelfs ook in de pilaarvoeten. Het verbieden
van het begraven in kerken heeft dus ook ten aanzien van
het behoud van de oudere gebouwen zeker een grote betekenis
gehad naast de belangrijke hyqienische kant.

Laten wij nu voorlopig de oudere bakstenen kerk met de
daarna uitgevoerde verbouwingen, uitbreidinqen en anders~·
zins, zonder tot een nadere verdeling in bouwfasen te komen,
verder even buiten beschouwing. Ook al om niet te veel in
details te treden en orndat er nog ettelijke onvolkornenheden
in.onze kennis te dien aansien zijn moeten wij ons maar eerst
weer gaan bezighouden met de oudste tot nu toe gevonden
funderingen, die van tufsteen. Wij mogen wel zeggen dat het
onderzoek vooral daarvan de grootste zorgen heeft gebaard,
zowel voor de heer Alkema in verband met de slechte bouw
kundige situatie van het huidige bouwwerk, als voor de
opgravers, omdat het terugvinden van de oudste, zeer diep
weggehaalde, reeds diep aangelegde funderingen geen sinecure
bleek. Telkens werd duidelijk dat de tufsteenfundamenten bij
de aanleg van de bakstenen kerk, waar deze eerste maar bereik-
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baar waren of als in de weq zittend werden beschouwd riqou
reus waren verwijderd. Waar men in zulke gevallen dan
dikwijls noq gegevens kan ontlenen aan graafsporen van
funderingssleuven bleek ook dit rniddel geen moqelijkheidte
bieden orndat reeds al te veel was vergraven of weI omdat de
grondwaterstand een dieper afdalen onmogelijkmaakte, zon
der dar goede gelegenheid bestond de waterstand te verlaqen:

Teneinde nu de vorm van het koor van de tufstenen kerk
nader te bepalen ~ bij de afsluiting van het eerder verrichte
onderzoekwas het slechts mogelijk daaromtrent enkele waar
schijnlijkheden te veronderstellen ~ werd een put geopend in
de noordelijkste beuk van de huidiqe kerk, aansluitend aan
de oorspronkelijke apsis van het tufstenen bouwwerk. Zeals
reeds eniqszins was verwacht waren de resultaten weinig
bevredigend omdat de later aangelegde Iundamenten voor de
bakstenen kerk een groot deel van de tufstenen apsis hebben
doorkruist. WeI kwarrien uit de uitgegraven grond veel veld
keitjes, tufsteenpuin en brokken specie te voorschijn die her ..
innerden aan de a£braak van de tufstenen muur. In dezelfde
put werd tevens een gebroken deksel aangetroffen van een
sarcofaaq van bontzandsteen die rustte op muurtjes van grote
tufsterien op een diepte van 2.32 m onder de kerkvloer.: het
geen neerkomt op 76 em _:_NAP~ Tussen de muurtjes bevond
zich een menselijk skelet. Nader onderzoek daarvan was
vanweqe wateroverlast niet mogelijk. Deze begraving lag
op een lager niveau dan de in de jongste kerk gevonden
skeletten.

Er werd in deze opgravingsput geen intact gebleven rnuur
werk van de tufstenen kerk meer waargenomen. WeI kon
met een prikijzer ~ maar overigens vanwege het water onbe
reikbaar - op grotere diepte steen worden geconstateerd. Er
kon niet worden vastgesteld of dit delen van muren betrof
dati wei losse stenen.
In de put werd gegraven tussen muren van de oudste bak

stenen kerk: de 'westmuur van het noorder dwarsschip en de
noordmuur van de noordelijke zijbeuk. De onderkant van deze
laatste kon worden bepaald en daarmee ook de situatie van
de oudste fundering van deze muur. Een aantal naast elkaar
geplaatste rondhouten, gelegd op de klei, dragen de muur. De
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De tuistenen trap naar het altaar met aan de voet de ronde, tuistenen

waterput, welke ten dele overdekt is geweest door de onderste, later

weggebroken traptrede.

(Folo: Dtrecne van de W ieringermeer)



rondhouten lopen tot plm. 50 em buiten het metselwerk door.
Men heeft dus een bredere basis gekozen voor het opzetten
van de muur. De onderzijde van de dwarssehipmuur ligt be
duidend dieper dan de evengenoemde fundering. He1aas kon
de juiste diepte niet worden bepaald.

In deze zeIfde werkput kwam na verbreding van de werk
ruimte in westelijke richting het eerdergenoemde metselwerk
aan de binnenzijde van de pijler op de hoek van noorder
portaal en noordelijkste zijbeuk te voorschijn, dat met de
noordmuur bleek seheefgezakt te zijn.' Gedeeltelijk aan de
westkant, deels ook over het funderingsblok heen was metsel
werk aangebracht van kleinere stenen (Formaat. 25 x 12 x 5
em) rustend op een spaarboog. Het lijkt waarschrjnlijk dat
hier sprake geweest kan zijn Van een funclering van een later
zij-altaar. Wij mogen hierbij in herinnering brengen dat de
uitbreidinq van de kerk met twee zijbeuken gepaard ging met
het uitbreiden van het .aantal altaren, zoals Fehrmann reeds
voriq jaar in zijn artikel releveerde.

Nadien werd ook in de laatste travee van de noordelijke
,zijbeuken van de oudste bakstenen. kerk naar tufsteenfunda
menten gezoeht. Doeh ook dit bleek geen andere resultaten
op te leveren dan het eonstateren van stenen op vanweqe het
grortdwater onbereikbare diepte.
Intussen werden de voeten van de vcorlaatste en laatste

pijler tusseri het sehip en de eerste beuk. aan de 'noordzijde
voor het dwarsschip vrijqeqraven. Zij zijn qemetseld van bak
stenen van 32 em lang, 15 cm breed en 8 a 9 ern dik. De
diepteliggin~rvan de onderkant ervan kon niet nauwkeurig
worden bepaald. Tussen deze voeten werd geen muurwerk
aanqetroffen. We1 ken de onder kant van de fundering van de
noordelijkste rnuur van de oudste bakstenen ketk worden
bereikt. Deze muur rustte op een laaq met de richting van de
muur meeliggende rondhouten van ongeveer 10 cm in door
snee. Het is niet komcn vast te staan of zich daaronder niet
meer lagen rondhout hevonden. Een verbreding van de muur
bij de hoekpijler naar het dwarsschip rustte op een zware,
houten balk van 17 bij 22 em die op zijn beurt op twee lagen
platliggende bakstenen van 9 em dikte lag.

Vervolgens werd in de overgang van het sehip naar de
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eerste noordelijke beuk, tussen de eerste twee pijlervoeten van
het dwarssehip af, een sleuf gegraven. Daarin werd een wat
harde laag aangetroffen die herinnerde aan de eerder gevon~
den en als vloer geinterpreteerde leemlaqen elders in de kerk
in het tufstenen koor en bij de preekstoel. De laag was onqe
veer 3D em dik en bestond uit enige dunne, bruine Ieernlaaqjes
met klei ertussen. Daaronder beyond zich een specielaaqje.
De "vloer" kon worden vervolgd tot aan de plaats waar een
begraving tussen tufstenen muurtjes was aangetroffen. De
bovenkant van eeri dezer grafmuurtjes lag 50' em dieper dan
de bovenkant van de verharding.

Vervolqens werd een -sleuf gegraven in het sehip van de
kerk, in de laatste travee v66r het dwarsschip, in west
oostelijke riehting. De sleuf reikte tot in het dwarsschip en
ook hier werd een verharde laag gevonden van bruine leem
waaronder blauwaehtige klei op een harde speeielaag. Deze
werd aangetroffen tussen de beide pijlers op de overgang van
schip naar dwarssehip. Onder het vrijgegraven deel ervan,
tussen de beide genoemde pijlers, werd op een diepte van
40' em daaronder hour waarqenorrien, hetgeen een 7 em dikke,
54 em brede eiken plank bleek te zijn, waarvan de lengte niet
bepaald kon worden. De plank lag ingebed in zand. Er waren
geen menselijke beendercn in de nabijheid ervan. De betekenis
Van dit stuk hout is niet duidelijk.
Boven de bruine, harde laag - de verrnoedelijke vloer -

kwamen stortingen voor van beenderen, die samengeraapt
waren na ontruiming van graven.

In dezelfde put werd in de wand een klein stuk tufsteen
fundering aangetroffen van merkwaardige gebogen vorrn, die
per liggend dan enig eerder waargenomen fundament, n.!. op
63 em -NAP. Derhalve werd de opgravingsput uitgebreid in
de riehting Van het dwarssehip. Het bleek nu dat er een ronde,
tufstenen waterput aan het lieht kwam: een waterput, gelegen
tegen verder tufstenen metselwerk met trapvormige verho
gingen in drie of vier treden, Op de treden, bestaande uit tuf
stenen, afgedekt met kalkspecie, waren sporen van heel fijn
rood gruis aanwezig op de afdeklaag. De aanvankelijke ge~
daehte dat dit rode materiaal afkomstig zou zijn van fijnqe
malen of fijngewreven rode zandsteen (bontzandsteen) werd
bij onderzoek niet bewaarhcid. Het bestaat niet uit zand-
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korrels maar doet bij vergroting eerder denken aan gebakken,
klei-achtiqe stof of wei fijngemaakte, rode gebakken klei. Het
is stellig niet van kloostermoppen afkomstig.

Wij zullen ons nu eerst maar bezighouden met de trap
treden. Over deze was een verhoging aangebracht van kalk
specie, beginnend op een vloerlaag naast en over de ronde
put en eindigend op de bovenste tree. De verhoging moet
secundair worden geacht. Mogelijk hing deze samen met een
veranderende situatie van het qrondwater tijdens het gebruik
van de tufstenen kerk. De begane grond voor de trap lag op
1.015 m +NAP., de onderste trede op 1.155 m +NAP., de
tweede op 1.335 m +NAP. en de laatste op 1.525 m +NAP.
Zowel de vloerlaag als de tredebekleding - de treden be
stonden zoals beschreven uit tufsteen die met kalkspecie waren
afgedekt - waren aan de bovenkant met het fijne rode poeder
behandeld. Een dergelijk materiaal was eerder binnen de boog
van het ronde koor aangetroffen op een niveau van 1.52 m
+NAP in het midden van her koor, aan de noordkant op
1.65m +NAP en aan de zuidkant op 1.43 +NAP. Wij mogen
aannemen dat de bovenkant van de bovenste trede dus vrijwel
gelijk heeft gelegen met de oude vloer (ook met rood gruis)
van het tufstenen koor. Hoogteverschil kan gemakkelijk door
verzakking zijn ontstaan of geaccentueerd zijn wanneer men
bedenkt dat de koormuur ook aanzienlijke scheuren vertoonde.
Het geheel, met de zware fundering in het midden van het
ronde koor, deed vermoeden dat wij te doen moesten hebben
met de plaats van een verhoogd geplaatst altaar, waar om
heen een vloer, die hoger lag dan die van de eigenlijke kerk.
Het verschil in vlcerhooqte tussen kerk en koor heeft dan
vermoedelijk ongeveer 50 cm bedragen.

Aanvankelijk werd de juistheid van de veronderstelling dat
de altaarfundering was gevonden enigszins betwijfeld, mede
door de onoverzichte1ijke situatie in de nauwe opgravingsput
en de aanwezigheid van een waterput aan de voet van de
treden van de altaartrap. Vooral ten aanzien van dit laatste
bleken de gedachten nogal uiteen te lopen. Eensdeels wercl
geloofd aan de mogelijkheid dar de put inderdaad bij de tuf
stenen kerk behoorde, anderdeels dat hij zou kunnen zijn aan-
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gelegd v66r de kerkbouw en dat dit tevens de keuze van de
plaats waar de kerk werd gezetzou hebben beinvlced. Immers
aan een bron werd al vroeg en zeker ook in de late Middel
eeuwen en zelfs lang nog nadien mystieke betekenis geheeht.
Het zou dus aannemelijk kunnen zijn dat de aanwezigheid
van een bron of put op deze wijze aantrekkelijk zou kunnen
zijn voor de keuze van de plaats voor een Godshuis. Zeker
heid hieromtrent kon echter niet worden verkregen. De put
werd voor zover mogelijk ontgraven en bleek te bestaan uit
een houtenton met duigen van 1 em dikte, 10 tot 15 embreedte
en 80 em hoogte, omgeven door .twee hoepen van plm. 5 em
breedte. Bovenop de ton was een tufstenen stapelinq aan
gebraeht van 7 lagen tuf van 9 tot 10 em dikte.
De bovenrand van de put lag ruim 40 em beneden de opper

vlakte van de vloer, namelijk op 66 em plus N.A.P. Voor
zover kon worden nagegaan reikte de onderkant van de tori
put tenminste beneden 1.40 m daaronder. Dit is dus 80 em
min N.A.P. De tufsteen van de putwand wisselt van formaat:
variererid tussen 20 x 25 x 9 em en 18 x 14 x 9 em. Door het
gebruik van deze willekeurige steenformaten is de put niet
zuiver eirkelvormig geweest met een diameter van ongeveer
80 em. De buitenwand van de put sloot preeies tegen de
onderste trede van de trap. Opvallend was dat de put lag
in het hart van de huidige kerk, zowel als van de tufstenen
voorganger.
Zander .nu dieper in te gaan op het al dan niet bestaan

van een relatie tussen put en bouw van de kerk mag toch al
wel worden herinnerd aan het feit dat putten in kerken meer
malen zijn geeonstateerd, zowel in Nederland als elders. In
ve!e gevallen komen deze voor in een eript. Dat in de Boven
kerk een eript zou hebben bestaan lijkt echter onwaarschiin
lijk, zo niet onmogelijk. Prof. Ter Kuile, die de opgraving be
zocht, was ook van mening dat de gevonden resten funda
mentsgedeelten van een altaar moesten zijn.
Bij het uitgraven van de put kwam in hoofdzaak tufsteen

puin te voorsehijn, waarvan verschillende stukken sporen
droegen van grijsaehtig pleister. Ook geprofileerde stukken
tuf kwamcn voor met rode pleistersporen. Er kwam vrijwel
geen schervenmateriaal, alhoewel de put werd uitgegraven
tot de grond onder de puinopvulling was bereikt. Llit de put
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kwamen behalve tufsteenpuin ook enkele veldkeitjes, ijzeren
nagels, een ijzeren kram en een pluk mos. Onderin lagen hele
tufstenen van het formaat dat ook hij de bouw van de wand
is gebruikt. Naar bleek lag de waterbron midden voor het
altaar en een deel van de vloer onder aan de trap - of weI
de eerste trede van de dan viertredige trap rond de put - was
verwijderd ..Mogelijk is de wand oorspronkelijk hoger geweest
en later bi] de verhoging van het altaar - wij zagen immers
een afdekking van de trap met bouwmateriaal - ten dele
afgebroken, waarbij inateriaal in de put werd gestort.

In het gehele beeld kregen nu ook de beide Iunderinqs
brokken ter weerszijde van de einden van de boog van het
koor een duidelijker bestemming. Deze, die het vorige jaar
reeds bij het graven werden aangetroffen en toen de opgravers
voor een raadsel plaatsten, zijn beide plm. 120 cm lang en
tussen 50 en 70 cm breed. Zij bestaan uit veldkeien in kalk
specie. Wellicht waren dit de funderingspunten voor een boog
die de plaats van koor en altaar overwelfde. Merkwaardig is
intussen wel dat deze funderingsbrokken los geplaatst waren
tegen de koorboog. De beide uitstekende gedeelten van de
koorboogfundering waren zo gericht dat het niet waarschijn
lijk is dat deze een koorgewelf hebben ondersteund, eerder
een gewelf dat behoorde bij de afsluiting der apsiden. Een
groot aantal begravingen hebben overigens de situatie in het
kOO, erg moeilijk herkenbaar gemaakt.

Beschouwen wij nu vervolgens de resultaten van het voort
gezette onderzoek naar de zuidelijke apsis van het tufstenen
bouwwerk dan blijkt dat bij de zuidelijke, vrijstaande pilaar
van het dwarsschip de grond dermate vergraven is geweest
dat er niets meer van de apsisfundering werd teruggevonden.

Er werd nadien een put gegraven in de eerste zuidelijke
zijbeuk, in de eerste travee vanaf het dwarsschip, aansluitend
aan de aan de noordkant begonnen dwarsdoorsnede door de
kerk. Twee pijlervoeten kwamen vrij op de overgang naar dit
dwarsschip en een deel van de binnenkant van de zuidmuur
van de oudste bakstenen kerk. Ook hier weer hebben inbraken
voor begraving het beeld danig verstoord en ingewikkeId ge
maakt. Nerqens echter werd enig tufstenen muurwerk qe
vonden. Bij het waterpassen bleek de zuidmuur een duidelijke
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helling naar de hoekpijler te vertonen.
De volgende werkput, in de zuidelijkste beuk, voor het

zuidervoorportaal, maakte de buitenmuren van de zuidmuur
en van de westelijke muur van het zuidelijke dwarsschip zicht
baar, welke onder ling nog waren verbonden door een zwaar
stuk metselwerk met een flinke brede voet. Ook dit - evenals
het genoemde hellen van de muur - deed vermoeden dat
reeds ten tijde van de eerste bakstenen kerk de situatie zich
ongunstig ontwikkelde bij de genoemde pijler. Er bleek tijdens
het werk dat nog muurwerk voorkwam beduidend dieper dan
her evengenoemde van baksteen. Het verbindende stuk. voor
zover grenzend aan de westrnuur van het dwarsschip, was op
palen gefundeerd van ongeveer 15 cm in doorsnede. De west
mum rustte op een balk van 24 cm dikte, doorlopend onder het
verbindingsstuk.

De voet van de zuidmuur bleek dieper gefundeerd dan de
westmuur van het zuiderdwarsschip. De eerste stand op in de
muurrichting gelegde rondhouten, die breder dan de muur
waren gelegd, nl. op 90 ern buiten de voet van de muur. Het
rondhout lag tot tegen de palen waarop het verbindinqsmetsel
werk stond. Voorts bleek het verbindingsstuk, dat aansloot
aan de zuidmuur, te rusten op gemetse1de tufsteen dat diep
doorliep en waarvan de onderkant niet te bepalen was. Het
bovenste deel van dit muurwerk bestond uit twee lagen tuf
steen; daaronder veldkeien. De versnijdingen van de voet van
de zuidelijke bakstenen muur kwamen voor tot tegen de ron
ding van de tufstenen muur. Tegen de zuidkant van de zuid
muur, bij de tweede pijler van het dwarsschip af, beyond zich,
evenals aan de noordmuur van de oudere baksteenperiode,
een steunbeer. De pijler was gedeeltelijk op dit fundament
geplaatst, gedeeltelijk op de afgebroken zuidmuur. In de zuid
muur van deze bouwperiode beyond zich tussen de eerste en
tweede pijler vanaf het dwarsschip een inbraak voor een
grafkelder boven de gevonden resten van de tufsteenfun
dering. De grafkelder was gebruikt als stortplaats voor weg
gegraven skeletten bij vroegere opruiming onder de vloer.

In de door dit weggraven vrijgekomen baksteenfundering
van de zuidrnuur en het verbindingsstuk beyond zlch een
scheur. Door het verwijderen van een deel van het baksteen
fundament kon het beloop van het tufsteenbouwsel worden
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nagegaan. Daarbij werd vooral beoogd te onderzoeken of de
muur zich zou voortzetten in meer oost-west-richtinq. Het
onderzochte stuk bleek echter afgebroken te zijn. De zuidmuur
was gemetseld tegen de tufstenen en tegen het daarboven
aanwezige verbindinqsstuk. De bouwnaad ertussen was op
gevuld met specie. steenbrokken en keitjes.
Zowel in de zuidmuur als in het verbindingsstuk - nog

altijd van de oudere bakstenen muur - waren onderin fikse
veldkeien gemetseld die vermoedelijkvan de afgebroken tul
steenfundatie afkornstiq waren. Enigszins teleurstellend was
nu dat het verdere verloop en de vorm van de tufstenen fun
dering niet meer konden worden waargenomen. In tekening
gebracht en gecoordineerd met hetgeen bij de vorige opgra~
vingsfase kon worden vastgelegd mag het nu waargenomen
gedeelte wel worden beschouwd als een voortzetting van de
zuidelijke apsis.

Het bleek uit de reeds qetekende funderingen van de beide
apsiden dat deze een straal hadden van 5Yz m. De koorsluiting
was kleiner met een straal van 5 m 'voor de qemeten buiten
boog. Van de apsiden was dus genoeg teruggevonden om bij
voorbaat de mogelijke ronding door te trekken. Wanneer we
dat doen bevindt zich het nu gevonden tufsteenmuurwerk na
genoeg op deze boog - zij het met een zeer kleine afwijking.
Er mag echter wel met enige onregelmatigheid in de ronding
van deze fundering worden gerekend, zeker op de diepte
waar nu deze resten werden aangetroffen. De bovenkant hier
van lag namelijk op 73 cm plus N.A.P.

Hoe gering dit muurfragment op zichzelf nu ook was in
verhouding tot de qehele apsis die er geweest meet zijn, de
vondst was dus toch van grote betekenis voor de reconstructie
van wat wij zo langzamerhand wel als de vroegste kerk van
Kampen menen te mogen beschouwen.

In ieder geval was dit betrekkelijk povere, maar genoeg~
zarne resultaat gunstiger dan aan de noordzijde, waar ook bij
vergroting van de opgravingsput slechts een negatief resultaat
werd bereikt, WeI werd de onderkant van de fundering van
de noordmuur van de oudste bakstenen kerk gevonden, maar
verder systematisch pijlen bracht geen tufsteen aan her licht.
Tijdens het graven werd een verharde laag specie en bak-
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steen doorhroken die tegen het aan de piilervoet qemetselde
"contragewicht" was aangebracht. Het uitqezette booqqe
deelte van de zuidelijke apsis maakte het duidelijk dat wanncer
de beide apsiden gelijk waren - wat natuurlijk het meest
waarschijnlijk was ----,-er in deze werkput ook geen resten
van de tufsteenboog meer gevonden zouden worden. Dit be
tekende dus tevcns een nadere bepaling waar wei en waar
niet meer behoefde te worden gezocht naar het vervolq van
de tufstenen kerk.
Het was intussen nog niet duidelijk hoe men. zich de ver

binding van de werkelijke einden der apsiden met de muur
van het schip van de tufstenen kerk zou moeten voorstellenr
of wel verder nog eerst boogvormig doorlopend of wei direct
aansluitend aan het nu aan de zuidkant gevonden muurfraq
ment. Dit immers zou bepalend zijn voor de breedte van het
schip van de kerk. Wellicht zou het mogelijk zijn dit nader
te bepalen door te graven in de beide beuken aan weerszijden
van net schip. Daarom werd in onderling overleg besloten de
opgraving voort te zetten in de eerste zuidbeuk vanaf het
schip, in de tweede travee vanaf het dwarsschip van de
huidiqe kerk. Het einde .van de ronding van de apsis was
immers in dit stadium van het onderzoek van het grootste
belang. Naar aanleiding hiervan werd een uit veldkeien qe
metseld stuk fundering blootgelegd, waaraan echter geen
vorm was te herkennen.
Bij vergroting en verdiepinq van deze put werd de onder

kant van de zuidmuur van de bakstenen kerk ~ de oudste -
bereikt en het bleek dat deze rustte op overlangs liggende
rondhouten, die ook huiten de muur over een breedte van
40 em waren aangebracht. Onder deze rondhouten konden
keien worden geconstateerd, welke later niet in metselverband
bleken te liggen.

Helaas was het te gevaarlijk om de put verder uit te diepen,
maar gelukkig konden toch nog punt en van de binnenboog
van het gevonden stuk keienfundering worden opgemeten en
getekend. Daarrnee resteerde dus nog na te gaan hoe het ver
loop van de buitenboog er uit zou zien. Hoewel dit laatste
met veel zorgen, in verband met grondwater en instortinqs
gevaar, gepaard is gegaan, is er toch zoveel geconstateerd
dat: we mogen aannernen dat het gevondene behoort tot de
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fundering van de zuidelijke apsis van de tufstenen kerk. Het
is vermoedelijk een restant, dat is blijven staan nadat ten be
hoeve van funderingssleuven voor de volgende bakstenen
kerk grote delen waren weggehakt.

Er meet worden aangenomen dat de zuidmuur van de tuf
stenen kerk dus nog noordelijker he eft ge!egen - met andere
woorden dat het schip smaller was dan aanvankelijk werd
gedacht. Indien dat het geval is zou wellicht een dee! van deze
tufstenen fundatie kunnen voorkomen tussen en onder de
pijlers die het schip van de zuidbeuk scheiden.

Intussen deed zich de gelegenheid voor aan de zuidkant
van de tor en een proefgraving te verrichten. Daarbij konden
gedee!ten worden vrijgegraven van de fundering van de
oudere bakstenen kerk, gelegen dus buiten de westmuur van
de tegenwoordige kerk. Op de over gang van de zuid- naar
de westmuur stond een enigszins ,scheefgeplaatste steunbeer
tegen de buitenkant. De fundering van de westmuur van de
bakstenen kerk bereikte de zijkant van de toren. Hcewel het
niet mogelijk was voor de toren te graven leek het toch aller
minst waarschijnlijk dat - zoals we! eens is veronderste!d
door Reijers - er muurwerk voor de toren langs loopt, dat
met een der bouwperioden van de kerk te maken zou kunnen
hebben. '

Nadien werden er nog opmetingen verricht aan de fun
dering van de beuk waarmee de kerk aan de zuidzijde is uit
gebreid en waaronder en ver daarbuiten in de richting van
de tcren uitstekende rondhouten zijn gevonden. Dit laatste
betekende het voorlopige einde van de opgravingen in de
Bovenkerk voor het seizoen 1961/1962, mede omdat het be
oogde graven van een dwarssleuf door de kerk - noord
zuid - nabij de toren nog niet kon plaatsvinden omdat het
stadium van de restauratie dit niet toeliet. Dit blijft echter
nog als wenselijk op het programma.

Wanneer wij nu reeds trachten de resultaten van de beide
opgravingen te overzien dan komen daaruit tech samengevat
enkele gedachten naar voren. In de eerste plaats staat daarbij
natuurlijk de oudste, de tufstenen kerk in het centrum. Dit
immersmogen wij weI beschouwen als het vermoedelijk oudste
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gebouw van betekenis van Kampen. Er zijn geen aanwijzingen
gevonden dat aan deze tufstenen kerk een houten bouwwerk
voorafgegaan zou zijn. Evenmin is er iets aangetroffen dat er
op zou duiden, dat op de plaats, waar de kerk werd gebouwd,
voordien woningen zouden hebben gestaan.

De vaatwerkscherven, die tot l1U toe in Kampen zijn qevon
den, gaan qua datering niet verder terug dan de tijd waarin
de oudste kerk moet zijn gesticht. Dit geldt dus voor de
scherven van de zogenaamde Pingsdorfer waar, welk materi
aal echter ook van een der Limburgse bakkerijen afkomstig
zou kunnen zijn. Natuurlijk sluit dat niet uit dat er niet reeds
bewoning aanwezig geweest zou kunnen zijn in de nabijheid
voordat de kerk werd gebouwd. Het is minder waarschijnlijk
dat tussen de allereerste kolonisatie van dit punt aan de rivier
de Ijssel en de bouw van de kerk een zeer lange periode ge~
legen zou hebben. Immers bij het zeer vele graafwerk in de
stad zouden dan stellig wel eens Karolingische scherven zijn
gevonden.
Wij mogen aannemen dat de eerste kerkbouw hier en de

vroegste occupatie zo niet gelijktijdig dan toch met een zeer
korte tussenruimte op elkaar volgden zolang geen andere
vondsten het tegendeel zouden doen vermoeden.

Opvallend zijn nu verder twee dingen: ten eerste de vorm
van de kerk in verhouding tot de vormen van de tufstenen
kerken in de nabijheid: ten tweede de plaats waar deze kerk
werd opgebouwd.
De tijd is nog niet rijp om een totaalbeeid te geven van de

constructie van de tufstenen kerk, zoIang nier de eindopqra
ving bij de toren is geschied. N iettemin is het aI wel mogelijk
om met zekerheid te zeggen dat het een bouwwerk van allure
was, dat niet uit het denkvermogen van een vissers- en
boerenkolonie zal zijn ontstaan. Globaal beoordeeld was het
een kerk met een rond koor en .twee apsiden, die tezamen een
klaverbladvormig koor vormden. HoeweI er weinig meer van
overbleef kan met zekerheid worden gesteld dat dit kerk
gebouw architectonisch een mooi geheel moet zijn geweest,
zoweI van binnen als van buiten. Vergelijking met tufstenen
kerken in de omtrek valt geheel ten voordele van de Kamper
kerk uit, behalve wellicht vergelijk met de kerk van Deventer,
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waar onlangs bij opgravingen door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, een tufstenen kerk is ge~
vonden.

Zonder nu verge!ijkingen te gaan treffen met tufstenen
kerken elders mag toch weI worden gereleveerd dat kerken
van tufsteen met klaverbladvormig koor in Keulen zijn ge~
bouwd in de 11e eeuw. Er is dunkt ons aile aanleiding te
denken aan de mogelijkheid - er ligt echter voor zover ons
bekend niets van vast in oude bronnen - dat de Kamper kerk
zou zijn oritsproten aan het brein van een Keulse bouwmeester.

Nu komen wij aan een beschouwing omtrent het tweede op
merkelijke verschijnse! toe, namelijk omtrent de ondergrond.
De boring en, die tijdens de eerste opgravingscampagne zijn
gedaan, toonden aan dat de kerk stond op een plaats die
geheel anders was dan men zich heeft voorgesteld. Er was
geen sprake van een bevestiging van de gedachte aan een
zandige oeverwal van de Ijssel. Neen, er waren kleilagen,
met een enkel, heel dun bandje zand doorregen, tot vrij grote
diepte en - nog erger - zelfs veen. Her verschijnse! deed
zich voor dat een dee! van de kerk op veen was gebouwd,
een ander dee! op de klei-afzettinqen van de IJssel. Uit bouw
kundige overwegingen is dit weI de meest ongelukkige situatie
die men zich kan denken. En het wekt verwondering dat het
gebouw dit heeft overleefd, zij het dan in opvolgende perioden
en bouwfasen daarvan. Het pleit overigens voor de traditie
en voor de gebondenheid aan de eens gekozen plaats dat men
niet een gegeven ogenblik toch een andere plaats koos.
Nu is het kiezen van deze plaats in wezen meer merk

waardiq dan het vasthouden aan de eens gekozen plaats. Wij
moeten constateren dat de bouwmeester dus bij de eerste aan
leg een zeer beslist ongeschikte plek heeft gekozen. Het lijkt
ons alleszins waarschijnlijk dat hij geen enkel inzicht heeft
gehad in de bodemgesteldheid van de keuzeplaats, ja zelfs in
zo sterke mate dat veen of klei hem totaal onverschillig lieten.
En dat terwijl min of meer in dezelfde tijd nederzettingen en
bouwwerken moeten zijn ontstaan op zeer bewust gekozen
plaatsen langs de Ijssel, en weI op de zandhoogten Zalk,
Wilsum en IJsselmuiden die daarvan, voorbee!den zijn. Er
waren dus weI mensen die tot betere inzichten in staat waren
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en die beter op de hoogte waren met de bodemgesteldheid.
Het is op zichzelf zo ongewoon dat een nederzetting ont

staat op een plaats die ongeschikt is dat men hieruit ons inziens
slechts een conclusie kan trekken: deqene, die de keuze van
de bouwplaats voor de kerk koos en degenen, die deze bouw
stimuleerden, waren niet van deze streken; zij kenden dit
landschap ten hoogste van uiterlijke aanschouwiriq maar zonder
inzicht, zonder beqrip. Reeds ten aanzien van bewoning in de
prehistoric is het tel kens - dat valt herhaaldelijk bij onder
zoek op - frappant hoe bewust men zijn woonplaats koos.

Ook bij de keuze van de plaats van het laat-middeleeuwse
Enser kerkje op Schokland bleek men zeer bewust de plaats
van ecn hoge zandrug te hebben gekozen en zelfs kwam duide
lijk in de bouw naar voren hoe precies de bouwers op de
hoogte waren van de ondergrondse situatie van de zandrug
waarop zij hun kerk hadden gebouwd.

Waar dit inzicht geheel heeft ontbroken te Kampen kan
men zich moeilijk voorstellen dar het de inheemse bevolking
uit de streek was die de keuze op deze pick aan de rivier be
paalde. Hoe ongewoon het is kan men zelfs nog concluderen
uit het feit dat tot nu toe algemeen werd aangenomen dat
natuurlijk een stevige, zandige oeverwal de basis van het oude
Kampen zou zijn.

Veel eerder wil het ons nu voorkomen dat de stad haar
ontstaan he eft te danken aan de Keulse handelsbelangen,
waarvoor een nederzetting werd gekozen aan de Ijsselmond.
Men bedenke dat de Kampereilanden voor een groot deel uit
latere aanslibbingen zijn ontstaan en dat de l [ssel niet ver
van het huidige Kampen in het Almere uitstroomde, dat op
zijn beurt weer een open verbinding met de zee moet hebben
gehad erg ens in het noorden of westcn in die tijd. Men kan
van de Keulse kolonistcn verder verwachten dat zij meer in
zicht zouden hebben in een strategisch gunstige situatie - een
goede in- en uitvalspoort - dan in een voor hen totaal onbe
grijpelijke bodemgesteldheid en landschappelijk milieu. Oat
deze kolonie 'spoedig van importantie was kan men aan de
kerkbouw aflezen.

De tufstenen kerk, die in de vorm en type overeenkomt met
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Keulse kerken uit de I l e eeuw, zal beslist niet veel later dan
deze zijn aangelegd. In dit bouwwerk zijn als gevolg van de
ongeschikte ondergrond mogelijk spoedig scheuren ontstaan,
zodat het na verloop van tijd nodig was de kerk te vernieuwen.
Mogelijk in de 13e eeuw zou dan de oudste bakstenen kerk
ontstaan kunnen zijn. Men heeft niet een andere plaats willen
kiezen, hoewel men zich intussen van de problemen bewust
was geworden. Vandaar dat de fundering van deze bakstenen
kerk heel breed is gemaakt om een groot draagvlak te maken.

De opgraving heeft geleerd dat dit overigens op deze slappe
ondergrond toch niet kon voorkomen dat ook dit bouwwerk
ging scheuren. Van de buitenlandse kerkbouwers kan slechts
weinig beg rip voor de aard van het landschap en de bodem
gesteldheid worden verwacht. Er doet zich, het geheel in deze
voorstelling passende, verschijnsel voor dar nadien Rutger
van Keulen, als hij aan de kerk te Kampen aan het werk gaat,
dezc maar even een heel eind verhoogt, zonder overigens, voor
zover wij weten of kunnen vinden, aan de fundering enige
extra voorzieningen te treHen. Hij maakt eenvoudig boven op
het toch al zware gebouw een geweldige verhoging. Zou een
bouwmeester uit deze streken dat hebben gedaan? Stellig
niet! zouden wij men en.

Als wij dit overzien betwijfelen wij nu of Kampen weI het
eerst ontstaan is als vissers- of boerennederzetting. V eel eer
del' zijn wij thans geneigd te denken aan een directe koloni
satie van het Rijngebied uit: een, in de 11e eeuw gesticht
handelscentrum of handelsdepot voor de vrachtvaart tussen
Rijn~ en Oostzeesteden. De IJsselsteden konden daarin spoe
dig in belangrijke mate meespelen.
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