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11 Opgegraven funderingen 
enn reconstructies van de kerk 

Dee opgraving was gericht op de graven en op eventuele funderingen van kerk-
gebouwenn van vóór 1470. Geheel onderin de sleuven, die tot onder de latere gra-
venn waren verdiept, kwamen inderdaad resten van funderingen te voorschijn. De 
funderingenn waren in hoofdzaak aangelegd tot op ongeveer de diepte van het te-
genwoordigee grondwaterpeil en konden derhalve goed worden onderzocht. 
Echter,, door de activiteiten van latere grafdelvers is de opgegraven plattegrond 
vann de kerk van vóór 1470 verre van volledig. De onderstaande beschrijvingen 
vann de opgegraven funderingen worden vergezeld van mogelijke reconstructies 
vann het veranderende uiterlijk van de kerk in de loop der tijd, welke zijn geba-
seerdd op vergelijkingen met bekende kerkgebouwen elders. 

1.11.1 De ondergrond van de kerk 

Tegenwoordigg lijk t de Grote Kerk op een kleine heuvel te staan, met het hoogste 
puntt aan de kant van de Koorstraat. Hier is het vloerpeil van de kerk ongeveer ge-
lij kk aan het straatniveau. Aan de westkant van de kerk ligt de kerkvloer ongeveer 
400 cm hoger dan de bestrating buiten. Het huidige vloerpeil is sedert de bouw in 
1470-15200 ongewijzigd, zoals te zien is aan de binnenafwerking van de kerkmu-
ren,, de sokkels en de hoogte van de eerste versnijdingen. 

Dee hoogteverschillen komen in de eerste plaats voort uit de geologische op-
bouwvann de ondergrond, want de Grote Kerk is gebouwd op zandafzettingen die 
geologischh bekend staan als de Oude Duinen. In de opgraving kwam bovendien 
eenn tweede fenomeen aan het licht, namelijk de vermoedelijke ophoging van het 
terreinn door de bergen grond die in 1470-1520 overbleven na het metselen van de 
funderingenn van de kerk. Bij het archeologisch onderzoek is vastgesteld dat de 
huidigee kerk funderingen heeft met een aanzienlijk volume: de gevels gaan zeker 
3,55 meter diep en verbreden zich sterk tot zeker zo'n 2 a 2,5 meter dik onderin, 
dee kolomvoeten van de pijlers van het schip zijn minstens 4,5 meter diep en ver-
bredenn zich onderin ook sterk. Het volume van het metselwerk ondergronds is 
berekendd op minstens 2.500 ms terwijl het huidige kerkgebouw een vloeropper-
vlakk van ongeveer 2.900 m2 heeft.10 Indien men de vrijgekomen grond destijds 

100 De totale lengte van de buitenmuren bedraagt circa 287,5 meter. Dit is vermenigvuldigd met 6 m' (mi-
nimaall  volume per strekkende meter) tot een totaal van 1725 m\ De 26 kolomvoeten zijn elk ingeschat op 
minstenss 16 m\ hetgeen een totaal oplevert van 676 m\ met 1725 erbij maakt 2401 ml Hierbij moet dan 
nogg worden opgeteld het volume van de scheidingsmuren van de zijkapellen alsmede het volume van graf-
kelderss die eventueel reeds uit de bouwtijd kunnen stammen, bijvoorbeeld onder de noorderkapellen. 
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PlattegrondPlattegrond van grond-
sporensporen in hel hoor, transept 
enen viering en in het oostelijk 
deeldeel van het schip. Schaal 
1:250.1:250. Het noorden is 
links.links. Tekening auteur. 

niett heeft afgevoerd maar onder en rond het gebouw als ophoging heeft ge-
bruikt,, zal ter plekke een heuveltje zijn ontstaan van zeker een halve meter hoog. 

Dee sleuven zijn grotendeels uitgegraven tot op het gele zand van de natuurlij-
kee ondergrond, onder de onderste graven, op een diepte omstreeks het NAP. We 
komenn daarbij op zandafzettingen, die geologisch gezien behoren tot de Oude 
Duinen,, hoofdzakelijk afgezet als stuifzand tussen de achtste eeuw vóór Christus 
enn de tiende eeuw na Christus. Hieronder bevinden zich oudere veen-, klei- en 
zandafzettingen." " 
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Inn het onderste vlak zijn diverse vondsten blootgelegd uit de Romeinse tijd, de 
periodee van de eerste tot de vijfde eeuw na Christus. De sleuven zijn vanwege pro-
blemenn met grondwater en stabiliteitsrisico's niet dieper doorgezet, ook al kun-
nenn er in principe nog oudere bewoningslagen onder te voorschijn komen. Met 
eenn reeks grondboringen is wel gepoogd de geologische opbouw van de onder-
grondd in kaart te brengen. We waren onder meer geïnteresseerd in het verloop 
vann een circa 12 meter brede dichtgeslibde geul, waaruit men in 1964 in de 
bouwputt van het Postkantoor aan de westzijde van de Bagijnenstraat vondsten 
hadd verzameld uit de Bronstijd.12 Deze geul boog afin de richting van de Grote 
Kerkk en zou naar verwachting onder de noordhelft van de Grote Kerk moeten lo-
pen.. Een deel van de technische problemen waarmee de kerk in de achttiende 
eeuww kampte aan de noordzijde, zou op een zwakke ondergrond ter plekke terug 
tee voeren kunnen zijn. Helaas leverden de boringen een uiterst divers resultaat 
op,, met op steeds wisselende diepten klei- en veenlagen. Het is niet gelukt hier 
enigg duidelijk patroon in te herkennen. 

Onderinn de sleuven kwamen kuilen en andere ingravingen te voorschijn, ge-
vuldd met vaalgrijs zand met daartussen scherfmateriaal dat omstreeks de tweede 
enn derde eeuw na Christus is te dateren (periode 1). In historische termen valt 
dezee bewoning in de "Romeinse tijd", ook al was onze regio destijds buiten het 
Romeinsee Rijk gelegen. Van de eerste tot de vijfde eeuw was zuid-Nederland 
doorr de Romeinen veroverd en het kustgebied van Holland tot Groningen en 
Oost-Frieslandd werd volgens de Romeinse historische bronnen bewoond door 
"Friezen".. Rondom de kerk zijn, op de Oude Duinen, in het verleden wel vaker 
"Friese""  bewoningsresten uit deze periode aangetroffen. Hiervan zijn doorgaans 
doorr de middeleeuwse en latere bewoningsactiviteiten alleen de diep ingegraven 
grondsporenn over, vooral waterputten.IS Binnen de kerk blijken de grondsporen 
beterr bewaard te zijn dan buiten de kerk, hoewel de grafdelvers ruim 2 meter 
diepp onder de kerkvloer hebben gespit voor de begravingen. Dit zal mede het ge-
volgg zijn van de ophoging van het terrein met de grond die overbleef na het met-
selenn van de funderingen. Helaas kan uit de in de kerk aangetroffen grondspo-
renn geen herkenbare huisplattegrond worden samengesteld. Dit hangt mede sa-
menn met het beperkte oppervlak dat kon worden open gelegd. 

Dee aardewerkfragmenten zijn op één na afkomstig van inheemse keramiek zo-

111 De Grote Kerk staat niet op een "strandwal". Een strandwal is een door de zee afgezette noord-zuid ge-
richtee zandrug (of een samenstelling van enkele zandruggen op en over elkaar heen), welke zich globaal 
omstreekss de Westerweg bevindt. Op de strandwal hadden zandverstuivingen de vorming van duinen tot ge-
volg.. De van origine laag gelegen gronden {klei - en veengebied) direct tegen de oostelijke flank van deze 
zandrugg raakten eveneens bedekt met een zandpakket van de Oude Duinen. In deze strook bevindt zich 
ookk de locatie van de Grote Kerk- er bevindt zich onder de kerk op ruwweg 2,5 a 3,5 meter diepte een klei-
enn veenlaagje onder het duinzand. 

122 Zie Cordfunke 1972, 15-18 en 40-42. 

133 Vindplaatsen in de Gasthuisstraat (1970), op het Kerkplein (1979) en aan de Heul in 1980 zijn door 
Cordfunkee beschreven {Cordfunke 1982). Recente vondsten zijn gedaan aan de Lindegracht-noordzijde in 
19933 (Bitter en Dijkstra 1994) en -zuidzijde in 1995 (Bitter en Dijkstra 1996a) alsmede aan en op het Cana-
dapleinn in 1998-2000 (Bitter 1999). 
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MisbakselsMisbaksels van inheems-Romeins aardewerk, tweede-derde eeuw n.Chr. (spoor IF). Folo gemeente Alkmaar, 

afdelingafdeling monumentenzorg en areheologie. 

alss die ook in diverse opgravingen in de nabije omgeving van de kerk is aange-
troffen.. Herkenbaar zijn randfragmenten van een grote voorraadpot met een 
"kartelrand",, dat wil zeggen versierd met vingerindrukken aan de buitenzijde 
vann de rand, en een randfragment van een orenpot met hoge nokken bovenop 
dee oren. Uit één van de sporen kwam een scherf van een Romeins importstuk, 
hett bodemfragment van een gedraaide kleine pot met vlakke bodem, mogelijk 
vervaardigdd in een pottenbakkerij in de Eiffel. 

Eenn spectaculaire vondst werd onverhoeds gedaan midden in de viering, helaas 
onderr wat ongelukkige omstandigheden, namelijk een eind onder het grondwa-
terpeil.. Hier kwam een tweetal kuilen te voorschijn, die vermoedelijk bij elkaar 
hoorden.. De eerste kuil (spoor IF) was rond van vorm en de wanden waren be-
kleedd met plaggen (graszoden), binnenmaat circa 80-90 cm. Hij leek sterk op een 
gewonee inheems-Romeinse plaggenwaterput, ware het niet dat de constructie 
voorzienn bleek te zijn van een harde, aangebakken plaat op de bodem. Uit de vul-
lingg met geel zand kwamen misbaksels van inheems aardewerk, een tot dusverre 
uniekee vondst, alsmede brokstukken van vermoedelijke blaasbalgbeschermers" 
enn van een mogelijk verplaatsbare ovenkoepel van gebakken klei. Vermoedelijk 
hadd de kuil gediend als een soort pottenbakkersoven. Ernaast bevond zich nog 
eenn grote ronde kuil (spoor 1G). De vondst wordt nader toegelicht in een artikel, 
datt als bijlage 3 bij dit deel van het proefschrift is opgenomen. 

Opp deze plek werd waargenomen, dat er na de Romeinse tijd en vóór de tien-

144 Deze zien er uit als weefgewichten, maar vertonen géén slijtage van het gat en zijn aan één zijde sterk 
verhitt geweest. 
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OverzichtOverzicht van de sleuf in 
noordtranseptnoordtransept en viering. 
MiddenbovenMiddenboven is in de sleuf de 
lichtgrijzelichtgrijze kiezelfundering van de 
tufstenentufstenen kerk (3A) herkenbaar. 
FotoFoto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

de-eeuwsee herontginning van de zandgronden nog veel zandverstuiving had 
plaatss gevonden. De inheems-Romeinse sporen bleken namelijk afgedekt te zijn 
doorr een laag geel zand van minstens een halve meter dikte. 

Dee vroegste middeleeuwse sporen uit de opgraving worden slechts door één 
ingravingg vertegenwoordigd, namelijk een grote ronde plek lichtgrijs zand met 
eenn diameter van circa 1,60 meter (spoor 2A). Het zou om het restant van een 
waterputt kunnen gaan (het spoor kon niet diep worden ontgraven vanwege het 
grondwater).. Voor de datering moeten we het doen met slechts één zeer klein 
scherfjee van het zogenoemde Pingsdorf-type aardewerk, afkomstig uit het mid-
den-Rijj  ngebied (genoemd naar een vindplaats met ovenvondsten nabij Brühl). 
Hett fragment is niet nader dateerbaar dan ergens in de tiende tot twaalfde eeuw. 

Inn het gele zand werden voorts nog enkele sporen aangetroffen die gezien de 
grijzee zandopvulling stammen van vóór de bouw van de kerk, maar die vanwege 
hett ontbreken van vondstmateriaal niet nader dateerbaar zijn dan omstreeks pe-
riodee 1 of 2 (Romeinse tijd tot tiende/twaalfde eeuw). 
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DeDe sleuf in het noordtransept met linksachter de resten van de. kiezelfundering van de tufstenen kerk (3A). 
FotoFoto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

DetailDetail van de kiezelfundering in hel noordtransept (3A). Behalve kiezels is er ook Romeins tegel- en 
baksteenpuinbaksteenpuin in verwerkt. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 
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KiezelfunderingKiezelfundering van de zuidmuur van de tufstenen kerk (3E) aangetroffen in een sleuf in het schip. Foto 
gemeentegemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

1.21.2 Een tufstenen kerk 

Inn het noordtransept, ter hoogte van de noorderzijbeuk, werd de kiezelfunde-
ringg ontdekt van de noordmuur van een tufstenen gebouw (spoor 3A). In vol-
gendee sleuven en kleine werkputjes is gepoogd de plattegrond van dit gebouw te 
achterhalen,, helaas met slechts gedeeltelijk succes. De kiezelfundering blijkt 
sterkk gehavend te zijn door diepe grafkuilen. Van het feitelijke muurwerk op 
dezee vlijlaag is niets meer over dan de kleine brokjes tufsteen, die samen met kie-
zelstenenn zijn beland in de omgewoelde grond van de grafkuilen erboven. 

Aangetroffenn werd slechts de grondverbetering voor de fundering, een min-
stenss 40 cm dik pakket sterk afgeronde witte en grijze kiezelstenen van 5 tot 15 cm 
groot,, met soms een grilli g brok ruw vuursteen ertussen en wat Romeins (!) bouw-
puin,, destijds gevleid in een funderingssleuf van ongeveer 1,20 meter breed. 

Dee onderkant van de keienfundering werd omstreeks 0,00 tot 0,15 meter bo-
venn NAP aangetroffen. Het metselwerk zal omstreeks 0,40 boven NAP of daarbo-
venn pas zijn begonnen. Als we aannemen dat het oppervlak ten tijde van de bouw 
vann de tufstenen kerk inderdaad 0,5 meter lagerwas dan de tegenwoordige kerk-
vloer,, dus op circa 1.70 boven NAP, dan bevond de onderkant van het tufstenen 
muurwerkk zich destijds minder dan 1,30 meter onder het toenmalige oppervlak. 

Ietss ten zuidoosten van het funderingsrestant van de noordgevel (3A) werd in 
dee transeptsleuf nóg een stuk kiezelfundering gevonden. De fundering blijkt 
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InIn het gele zand tekent zich de 
schelpenhaanschelpenhaan af van de fundering 
vanvan de tufstenen toren (spoor 3F, 
geziengezien vanaf hel oosten). Foto 
gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgenmonumentenzorgen archeologie. 

hierr een zuidwaartse bocht te maken. In de viering werd in de oostelijke wand 
vann de sleuf ook nog een stuk van de kiezelfundering gevonden (spoor 3B). Dit 
zall  de oostelijke afsluiting van het schip van de tufstenen kerk zijn geweest. Dit 
spoorr eindigt ongeveer midden in de viering. Precies op deze hoogte werd in en-
kelee diepere graven in de sleuf een flinke hoeveelheid losse kiezels aangetroffen. 
Eenn volgende onderzoekssleuf meer naar het westen leverde op deze hoogte in-
derdaadd het kiezelspoor op van de zuidmuur van de tufstenen kerk (spoor 3E). 
Tweee kleine werkputjes in de noorderzijbeuk toonden aan, dat de kiezelfunde-
ringg zich hier verder naar het westen vervolgt (spoor 3C en 3D). Tussen de gra-
venn werden ter plekke van de kiezelfunderingen talrijke brokjes tufsteen en kie-
zelss gevonden. De graven elders in de kerk leverden geen kiezels, kalkbrokken of 
tufsteenfragmentenn op. 

Onderinn een werkput midden in het schip van de huidige kerk tekenden zich 
inn het zand banen af, gevuld met samengeperste schelpen met daarin wat kleine 
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PlattegrondPlattegrond van grondsporen in het westelijk deel van de kerk. Schaal 1:250. Het noorden is links. 

TekeningTekening auteur. 
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BrokstukBrokstuk van "romaans beton " bestaand uit tuitte kalk en grove kiezels. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgenmonumentenzorgen archeologie. 

tufsteenbrokjess (spoor 3F). Het betreft een 1,60 meter brede vlijlaag, ongeveer 
100 cm diep, voor een tufstenen fundering van een toren. De resten zijn gehavend 
doorr de activiteiten van de latere grafdelvers. De aantasting is mede het gevolg 
vann de geringe diepte van het spoor (onderkant reeds op 0,35 meter boven NAP, 
duss een paar decimeter minder diep dan de funderingen van het tufstenen kerk-
gebouw)) . Van de torenplattegrond werden alleen de zuidoosthoek en een stukje 
vann de noordmuur gevonden. Dit was juist genoeg om de maten te bepalen - de 
torenn zal uitwendig circa 7,5 meter breed zijn geweest. Uitgaande van een vier-
kantee toren, kunnen we de torenplattegrond daarmee reconstrueren. 

Aangezienn de toren anders gefundeerd was dan de rest van de tufstenen kerk, 
iss het denkbaar dat hij later is aangebouwd maar dit hoeft niet het geval te zijn 
geweest.. In een sleuf in de noorderzijbeuk konden we helaas door latere versto-
ringenn de aansluiting van de toren op de kerk niet meer terugvinden. Vermoe-
delijkk was de toren niet geïntegreerd in een "pseudo-westwerk" (een groot bouw-
blokk aan de westzijde dat kan ontstaan door de zijbeuken van de kerk door te 
trekkenn langs de toren), maar stond de toren tegen de westgevel van het kerkge-
bouw.. In later tijd wordt de kerk namelijk precies op deze hoogte aan de zuidzij-
dee voorzien van een uitbreidingsfase (5A). Kennelijk wilde men toen op het uit-
eindee van de tufstenen kerk aansluiten. 

Dee muren van de tufstenen kerk bestonden uit zogeheten kistwerk, een destijds 
algemeenn gebruikelijke techniek waarbij alleen de buitenkant van de muur uit 
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DeDe zijkapellen en de westgevel van 
dede huidige Sint Laurenskerk zijn 
bekleedbekleed met tufsteen, afgewisseld 
metmet speklagen van witte Belgische 
steen.steen. Deze bekleding is bij vorige 
restauraties,restauraties, eind negentiende en 
beginbegin twintigste eeuw, vernieuwd. 
FotoFoto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

TussenTussen de steunberen aan de 
westzijdewestzijde van het noordtransept 
bevindtbevindt zich onderin nog een deel 
vanvan de originele tufsteenbekleding. 
DezeDeze is bij de restauratie eind 
negentiendenegentiende eeuw niet verwijderd, 
omdatomdat er bebouwing tegenaan 
stond.stond. Deze tufsteen komt 
waarschijnlijkwaarschijnlijk uit de afgebroken 
tufstenentufstenen kerk. Foto gemeente 
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DrieDrie Romeinse dakpanfragmenten met stempels EXGERINFen LEGXXX, aangetroffen in de kiezelfundering 

vanvan de tufstenen kerk (3A). Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

gemetseldee steen bestond en de kern gevuld was met een soort "beton" van kalk 
mett kiezels en puin erin. Hiervan werden soms brokken gevonden in de graven 
terr plekke van de funderingen. Deze bouwwijze was gebruikelijk aangezien de 
natuursteenn te kostbaar was voor massief metselwerk.15 Het gevolg was dat men 
dikkee zware muren moest maken om voldoende stevigheid te bereiken, hetgeen 
eenn duidelijk stempel drukte op de vormgeving. In kunsthistorische termen be-
hoortt het gebouw tot de romaanse bouwstijl. De grote muurvlakken binnen ro-
maansee kerken werden overigens vaak voorzien van beschilderd pleisterwerk. 

Pass door de (her-)uitvinding en verbreiding van de baksteen, tegen het einde 
vann de twaalfde eeuw, zou relatief goedkoper bouwmateriaal ter beschikking ko-
menn en pas vanaf die tijd werd er (althans in het opgaand werk) in gebouwen 
massieff  bakstenen metselwerk toegepast. Dit viel overigens vrijwel samen met de 
overgangg op een nieuwe bouwstijl waarin ook tal van nieuwe bouwtechnieken 
werdenn toegepast: de gotiek. 

Vann de tufsteen is erg weinig in de opgravingen teruggevonden - het was over-
wegendd klein gruis. Alleen nabij een van de vieringpijlers was een stukje metsel-
werkk van de tufstenen toren nog in de bodem in situ aanwezig.16 De verklaring is 
niett alleen te vinden in de ijver van de grafdelvers. Het huidige kerkgebouw be-
vatt immers een grote hoeveelheid tufsteen- de buitenmuren van het schip zijn 

155 Slinger e.a. 1980, 28-32. Slechts een beperkt aantal kerken is gebouwd van massief tufstenen metselwerk. 
166 Helaas was er op dat moment geen mogelijkheid voor onderzoek doordat de resten werden gevonden 
bijj  herstelwerk door de aannemer van de betreffende kolomvoet. 
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aann de buitenkant grotendeels bekleed met tufsteen, met daartussen speklagen 
vann Belgische kalksteen, en ook het onderste gedeelte van de beide transepten 
bevatt nog tufsteen.17 De thans zichtbare tufsteen is vrijwel geheel aangebracht als 
vervangingg van verweerde en aangetaste tufsteen bij negentiende- en twintigste-
eeuwsee restauraties. We nemen aan dat de tufsteenbekleding oorspronkelijk af-
komstigg was van het afgebroken kerkgebouw van vóór 1470. Dit betekent dat flin-
kee delen ervan tot 1470 nog overeind stonden. Bij het zuidtransept tegen de 
steunberenn en bij het noordtransept aan de westzijde bevindt zich nog sterk ver-
weerdee tufsteen die vrijwel het enige aanwezige nog originele tufsteenmateriaal 
is.. Het oude metselwerk bij het noordtransept was tot begin twintigste eeuw af-
gedektt doordat hier een aanbouw tegen de kerk stond. De steenlagen ervan zijn 
meestall  rond de 7 cm dik, soms een laag tot 11 cm dik, de zichtbare kant heeft 
veelall  een steenlengte van 10 tot 15 cm, soms langer tot circa 25 cm. Dit opval-
lendd kleine formaat kan het gevolg zijn van het hergebruiken van dit materiaal, 
datt door breuk in kleinere formaten beschikbaar kwam. 

Inn de funderingen van de tufstenen kerk bevonden zich behalve kiezelstenen 
ookk brokken tufsteen, fragmenten van Romeinse tegels en dakpannen, Romein-
see bakstenen en betonmortelbrokken.18 Bij fundering 3A zijn ook drie stukken 
dakpann gevonden met een (deel van een) stempel: twee met verschillend model 
stempell  EXGER1NF (Exercitus Germanicus Inferior: Nedergermaans Leger) en 
éénn met stempel LEGXXX (Legio XXX : Dertigste Legioen). Dit legioen was van 
circaa 120 tot 276 na Christus gevestigd in het Romeinse fort Vetera (II) , bij Xan-
ten.iyy De militaire werkplaatsen van dit grote legioensfort hebben destijds bouw-
materiaall  geleverd aan onder andere de tientallen Romeinse forten langs de 
toenmaligee grens van het Romeinse Rijk (de limes), welke in Nederland liep 
langss de Rijn, de Kromme Rijn en Oude Rijn. Deze forten waren deels opge-
trokkenn in tufsteen, waarvoor deze natuursteen langs de grote rivieren werd aan-
gevoerd.. Na de Romeinse tijd bleven de tufsteengroeven in de Eiffel eeuwenlang 
gesloten.. Pas in de tweede helft van de tiende eeuw kwam de tufsteenwinning 
weerr op gang, onder meer als gevolg van een opleving van kerkbouwactiviteiten 
inn Keulen. Tufsteenexport naar de Lage Landen begon pas in de eerste helft van 
dee elfde eeuw, toen de opeenvolgende bisschoppen van Utrecht Adelbold (1010-
1027)) en Bernold (1027-1054) enkele grote kerken lieten oprichten. Er werd 

177 De tufsteen bedekt (met speklagen van ledesteen ertussen) de bui tenmuren van de kapellen en de west-
gevell  tot de nokhoogte van de kapellen en de zijbeuken. 
188 De Romeinse betonmortelbrokken bestaan deels uit brokken witte kalk met kiezels erin, deels uit brok-
kenn rose beton van kalk met baksteengruis erin. De Romeinse tegels en dakpannen zijn er in ui teenlopende 
vormen,, alle van een fijn egaal rood baksel: tientallen brokken van vlakke tegels van 2,5 tot 3,5 cm dik, een 
paarr van 4 tot 5 cm dik, éénmaal 6 cm dik; de brokken zijn 5 tot 20 cm groot; brokken van platte daktegels 
mett opstaande rand zijn ca. 3 cm dik; voorts een paar stukjes van gebogen dakpannen van 2-2,5 cm dik. 
199 Kunow 1987, 54, 73, 86-87, 625. Er waren van circa 130 tot circa 175 ook hulptroepen van het Dertigste 
Legioenn in Nijmegen gelegerd (Kunow 1987, 54, 74-75), maar voor zover bekend werden hier geen dak-
pannenn met hun stempel erop geproduceerd. Dakpannen met het stempel zijn weliswaar ook gevonden in 
dee opgegraven dakpan- en tegelwerkplaatsen bij De Holdeurn bij Nijmegen (Holwerda en Braat 1946), 
maarr dit lijken gebruikte exemplaren van elders te zijn en geen locale producten. 
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niett alleen nieuwe tufsteen aangevoerd, maar ook werd op grote schaal sloop-
materiaall  gehaald uit de ruïnes van de oude Romeinse stenen forten. 

Vermoedelijkk zijn de Romeinse tegels en dakpannen uit de Alkmaarse kerk-
funderingenn samen met de tufsteen door de bouwers van de kerk aangevoerd uit 
dezee ruïnes. Hetzelfde geldt voor een vijftal fragmenten van Romeins importaar-
dewerk,, waaronder een randfragment van een amfoor. Het is de vraag of alle tuf-
steenn van de Alkmaarse kerk uit deze forten is gehaald. Er zijn diverse voorbeel-
denn bekend waarbij dit Romeinse sloopmateriaal, toegepast in funderingen en muur-
vullingen,, werd gecombineerd met een muurbekleding van nieuwe tufsteen."' 

Doorr Numan wordt gewerkt aan een inventarisatie van gedocumenteerde res-
tantenn van kerken van vóór 1250 in Noord-Holland.-1 Sommige tufstenen kerken 
zijnn nog gedeeltelijk bovengronds aanwezig, zoals in Nederhorst-Den Berg, Mui-
den,, Velsen, Castricum, Heiloo en Oosterland, maar de meeste zijn alleen uit ar-
cheologischh onderzoek bekend. Hij heeft in de provincie inmiddels gegevens 
achterhaaldd van zeker 24 kerken van tufsteen. Een onderzoek naar tufstenen ker-
kenn in geheel Holland door Den Hartog leverde een aantal van bijna 50 tufste-
nenn kerken op.'-' Gezien dit grote aantal is het waarschijnlijk dat er op zijn minst 
inn de twaalfde eeuw wel een geregelde aanvoer van de natuursteen uit de Eiffel 
opp gang zal zijn gebracht. 

Dee tufstenen kerk van Alkmaar moet uitwendig 13,0 meter breed zijn geweest. 
Dee afstand van de westtoren tot het oostelijke einde van het schip bedraagt circa 
26,55 meter. Ongetwijfeld zal de kerk ook een koor hebben gehad. De toren zal 
well  vierkant zijn geweest, met zijden van bijna 7,5 meter. De totale lengte van het 
kerkgebouww van toren tot en met koor zal omstreeks de 40 meter zijn geweest. 

Mett deze afmetingen behoorde de Alkmaarse kerk tot de grootste tufstenen ker-
kenn van het graafschap Holland in de elfde-twaalfde eeuw! In het graafschap Hol-
landd was de kerkbouw in het algemeen namelijk lang niet van de dimensies die we 
bijvoorbeeldd kennen van de Utrechtse domkerk of de rijke kloosterkerken van 
Utrecht,, welke aansloten op de internationale grote architectuur. Er zijn tot dus-
verree slechts drie tufstenen kerkgebouwen in Holland bekend van een groter for-
maatt dan de tufstenen Sint Laurenskerk van Alkmaar. Twee ervan behoren bij voor-
aanstaandee abdijen: de kerken van de abdij van Egmond (1125-1199) en van de 
abdijj  van Rijnsburg (gesticht in 1132/1133) P De derde is aangetroffen in Vlaar-

200 Den Hartog 1998, 17-18. Zie ook Slinger e.a. 1980, 28-32. Ter vergelijking: bij een laat-twaalfde-eeuwse 
kloosterkerkk in Utrecht is bij een opgraving vastgesteld dat er tufstenen waren gebruikt met een lengte van 
288 tot 48 cm, een breedte van 15 a 18 cm en een dikte van 10a 11 cm (Hoekstra 1977). Daar zal de tufsteen 
well  als nieuw bouwmateriaal uit de Eiffel zijn aangevoerd. 
211 Met hartelijke dank aan A.M. Numan te Haarlem voor het beschikbaar stellen van de informatie over 
omstreekss 70 kerken in Noord-Holland (inclusief Het Gooi en Texel). Behalve uitvoerig l iteratuuronder-
zoekk betrekt hij ook de documentatie van ongepubliceerde gegevens van de Rijksdienst voor Monumen-
tenzorg,, van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en van het voormalige Instituut voor 
Pre-- en Protohistorie A.E. van Giffen (thans Amsterdams Archeologisch Centrum) van de Universiteit van 
Amsterdamm bij het project. 
222 Den Hartog 1998. 
233 Cordfunke 1984; Glasbergen en Leenheer 1975. 
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ReconstructieschetsenReconstructieschetsen van de bouwfasen van perioden 
3,4,53,4,5 en 6. Schaal 1:1000. Tekening auteur. 
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dingenn bij opgravingen binnen de N.-H. Kerk. Hier zijn resten gevonden van een 
uitzonderlijkk grote tufstenen kerk uit het midden van de twaalfde eeuw, waarvan 
dee bouw destijds onvoltooid is gebleven, wellicht vanwege de overstromingen van 
1163-1164.'"Natuurlijkk kunnen er nog wel een paar kerken van dit formaat in Hol-
landd zijn geweest, waarvan we door gebrek aan onderzoek geen kennis hebben, 
bijvoorbeeldd in Leiden of Haarlem, maar het zijn er zeker erg weinig geweest."' 

Dee archeologische plattegrond van de Alkmaarse tufstenen kerk is erg incom-
pleet.. Door vergelijking met andere kerken uit deze periode is het toch mogelijk 
omm suggesties te doen met betrekking tot het uiterlijk van de kerk. De afmetingen 
zijnn groter dan die van de talrijke bekende tufstenen romaanse zaalkerken {= één-
beukigee kerk, zonder zijbeuken). Het merendeel hiervan heeft immers een schip 
meteenn breedte tussen de 6 en IOmeter en een lengte tussen de 10 en 30 meter. -' 
Ookk de oudste tufstenen kerk van Heiloo was een zaalkerk, met een schip dat uit-
wendigg een breedte heeft van 10,2 meter en een lengte van 21 meter.-7 

Dee afmetingen van de Alkmaarse tufstenen kerk komen het best overeen met 
diee van enkele relatief kleine basilikale kerken, dat wil zeggen: een schip met zij-
beuken,, waarvan het hogere bovengedeelte van het schip een lichtbeuk (zone met 
vensters)) heeft en gedragen wordt door scheibogen op pijlers of zuilen. Kleine ba-
silikalee kerken komen vooral in de zuidelijke Nederlanden voor - in de noorde-
lijk ee Nederlanden was er een voorkeur voor kleine éénbeukige kerken. Vergelijk-
baree kleine basilieken zijn ook bekend uit het Duitse Rijngebied, waarvan diverse 
mett een breedte van slechts 11 tot 14 meter, zij het dat ze doorgaans ook een klei-
neree lengte bezitten.-K Een eenvoudiger variant van de basiliek is een pseudo-ba-

244 Hock 1973, 65. Hij suggereert hier dat de kerk behoord zal hebben bij het grafelijke hof van Maardin-
gt'ii .. De kerk /ou een oudere kerk hebben vervangen die meer zuidelijk lag en die door riviererosie was be-
dreigdd of vernield. In een andere publicatie oppert hij dat men wellicht zelfs een nieuwe abdij had willen 
slichtenn te Vlaardingen en dat dit de aanzet was voor de abdijkerk. De huidige gemeentelijk archeoloog van 
Vlaardingenn zet vraagtekens bij de verplaatsings-theorie en verwacht dat er resten van de oudste kerk onder 
tiee genoemde twaalfde-eeuwse kerk kunnen liggen (De Ridder 2001, 35-38). 

255 In de Sint-Bavokerk van Haarlem is geen archeologisch onderzoek geweest. In de Sint-Pieterskerk van 
Leidenn is hij opgravingen vastgesteld dat de oudste kerk hier niet van vóór 1200 zal zijn en er zijn goede ar-
gumentenn om het grafelijke hof met de kerk samen te beschouwen als een vroeg-dertiende-eeuwse stichting 
(Bitterenn De Baar 1992). Hier kan men zich afvragen of er dan niet voordien al een kerk is geweest nabij de 
Burcht,, bijvoorbeeld ter plekke van de huidige Hooglandsekerk. In Oosterland op Texel is een tufstenen 
kerkk aangetroffen van 1 2 meter breedte (buitenwerks gemeten) en een schip van 24 meter, meteen versmald 
koorr met absis van 7,30 bij 5,20 meieren een west toren van fi,5 bij 5,7 meter (informatie A.M. Niiman, Haar-
lem).. Hij is dus iets kleiner, terwijl niet duidelijk is of het een zaalkerk was of een schip met zijbeuken. 

266 Voorbeelden zijn te vinden bij: Glazema 1948, Glazema 1951, Van den Berg 1970. Ter Kuile 1982, Stoep-
kerr 1990. Het is hier niet de plaats voor een overzicht van de vele andere éénbeukige kerken die door bou-
whistorischh en archeologisch onderzoek aan deze voorbeelden kunnen worden toegevoegd. Een steekproef 
krijgtt men door de talrijke verslagen te bekijken door H. Halbert-sma in de rubriek "Archeologisch Nieuws" 
inn het Bulletin K.N.O.B. (voor 1973 in het Nieuws-Bulletin K.N.O.B.). 

277 Halbert-sma 1967. 

288 In het oosten van België bijvoorbeeld in Aubechies, Bertem. Cherain, Hameremie, Herent, Heverlee, 
Vossem,, Waha, Wessem en Wjerde; in Rheinland-Pfalz en Nordrhein-Westfalen bijvoorbeeld in Almersbach, 
Altenratb,, Asbach, Duren (bouwfase II) , Herkenrath, Itter, Keulen de oudste fase van de St.Georg, Mayen 
(bouwfasee IV) , Mehr, Ophoven, Overath en Paffrath. Zie Kubach en Verbeek 1976, Ter Kuile 1982 (ver-
spreidingg van kerktvpen: 145). 
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siliekk (het schip is hoger dan de zijbeuken maar het schip heeft geen lichtbeuk 
mett vensters). Ook een dergelijk gebouw zou in Alkmaar denkbaar zijn. 

Vann de pijlers onder de scheibogen zijn geen funderingen opgegraven maar 
datt kan heel goed het gevolg zijn van de beperkte omvang van de opgegraven ge-
deeltenn en van de mate van verstoring. Vrijwel alle bekende kleine basilieken 
hebbenn een smaller koor, met een vlakke oostgevel of een apsis (=halfronde af-
sluiting).. De resten van zo'n koor kunnen in Alkmaar heel goed gemist zijn door-
datt het opgravingsterrein op deze plek van beperkte omvang moest blijven door 
dee aanwezigheid van het gotische koorhek. De afstand tussen de brede sleuf in 
transept/vieringg en de sleuf in het koor, oftewel de breedte van het deel dat niet 
konn worden opgegraven, was circa 8,5 meter. 

Voorr een bouwdatum van de tufstenen kerk ontbreekt iedere archeologische 
aanwijzing,, buiten de constatering dat tufsteen als bouwmateriaal omstreeks 
12000 werd verdrongen door baksteen. 

Inn de opgraving zijn ook sporen gevonden van de vermoedelijke kerkhof-
gracht.. In het noordtransept van de huidige kerk werd een brede sloot of gracht 
aangesneden,, met een afwijkende oriëntatie (spoor 3/4H). De tufstenen kerk is 
(evenalss de huidige kerk) niet precies west-oost gericht, maar is een paar graden 
gedraaidd in de richting noordwest-zuidoost. De gracht daarentegen is verder ge-
draaidd naar noordwest-zuidoost en loopt daardoor ongeveer parallel aan de Ge-
demptee Nieuwesloot, van origine ook een twaalfde-eeuwse gracht. Mogelijk is er 
eenn relatie tussen beide grachten. Hierop wordt verderop nog terug gekomen. 
Uitt de zandvulling van de gracht kwam aardewerk van Pingsdorf-, Paffrath- en 
Andenne-type,, dateerbaar in de twaalfde eeuw, maar ook een dertiende-eeuwse 
proto-steengoedd wandscherf. De demping wordt daarmee gedateerd in de der-
tiendee eeuw of later, maar de aanlegdatum van de gracht is niet bekend. 

Inn een kleine werkput in het zuiderzijbeuk werd nog een dergelijke gracht 
aangesnedenn (spoor 3/4G). Deze was gedempt met grond waarin ook tufsteen-, 
rodee zandsteen- en leisteenfragmenten zaten, alsmede keramiek uit de elfde-
twaalfdee eeuw. De richting kon niet goed bepaald worden, maar zou ongeveer 
parallell  aan de tufstenen kerk kunnen zijn geweest. 

Waarschijnlijkk gaat het om de grachten die het erf van de kerk met het kerk-
hoff  omgaven, de zgn. "kerkimmuniteit", een apart rechtsgebied waar men niet 
gehoudenn was aan de plaatselijke wetgeving maar aan de kerkelijke wetgeving."' 
Hett kerkhof zou derhalve in eerste aanleg alleen aan de noordzijde van de kerk 
hebbenn gelegen want de ruimte aan de zuidkant is erg smal. De noordgrens van 
hett kerkhof zou tot in de negentiende eeuw langs deze lij n blijven, zij het dat de 
grachtt werd gedempt en vervangen door een muur. De oostgrens van het kerk-
terreinn bevond zich vermoedelijk bij de oorspronkelijke rooilijn van de Koor-
straat.. De westgrens zal zich hebben bevonden langs de lij n waartegen kort voor 

299 Het was gebruikelijk om een gracht oi muur als begrenzing van een kerkimmuniteit aan te brengen. 
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14000 het klooster het Oude Hof werd gesticht. Op de topografie zal verderop 
nogg worden teruggekomen (meteen bijgaande kaart). 

Hierr moet nog worden opgemerkt, dat van de talrijke graven, die in de opgra-
vingg zijn bloot gelegd, er slechts een handvol een afwijkende ligging vertoonde 
tenn opzichte van de huidige vloerindeling die in circa 1624/1634 is aangelegd. 
Kennelijkk werd er voordien minder diep begraven dan in later tijd en hebben de 
grafdelverss nadien de oudere graven alle opgeruimd. 

Vann slechts één graf kan worden verondersteld dat dit van vóór 1470 stamt. Het 
gaatt om een graf in het koor dat is gevuld met grijs zand in plaats van het bruine 
zandd dat in de kerk overheerst, en waarvan de skeletdelen vrijwel opgelost waren 
inn de bodem (spoor 3/4/5/61). In de brede sleuf in het transept werd, even ten 
noordenn van de viering, een vijftal grafkuilen gevonden met een indeling die af-
wijktt van de huidige vloerindeling; een zesde werd gevonden onderin een sleuf 
inn het schip (9A t /m 9E). Enkele doorsnijden de keienfundering van de tufste-
nenn kerk (spoor 3A). Eén van de graven had een kleine grafkelder die was ge-
metseldd van secundair gebruikte grote bakstenen van divers formaat (9E). De 
wandenn lopen niet geheel parallel. Waarschijnlijk is de kelder vergelijkbaar met 
eenn keldertype dat is ontdekt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwer-
pen:: een bakstenen grafkelder voor één kist, welke aan het voeteinde taps toe-
looptt en is voorzien van een tongewelfje.w In Antwerpen waren sommige kelders 
beschilderdd maar hiervan is in Alkmaar geen spoor aanwezig. Het is mogelijk dat 
err in Alkmaar meer van dergelijke kleine grafkelders zijn geweest maar dat deze 
weerr zijn verwijderd bij latere begrafenissen. 

Eenn raadselachtige ontdekking was een diepe kuil, gevonden in een kleine 
sleuff  midden in het schip van de huidige kerk, met een ronde kern van circa 40 
cmm (spoor 2/3F). De betekenis van het spoor is onduidelijk, maar hij doet het 
meestt denken aan een waterput die een holle boomstam als wandbekleding 
heeftt gehad. De boomstam zou dan naderhand uitgetrokken kunnen zijn en het 
rondee spoor hebben achtergelaten. Hij is dóór een eronder liggende veenlaag 
gegravenn en de put zou dan worden gevoed door het vanonder het veen opwel-
lendee grondwater, een methode die we van andere waterputten in de stad ken-
nen.. Onderuit de kuil kwam onder meer een scherf uit de dertiende eeuw. Het 
betreftt kennelijk een waterput die binnen het bestaande kerkgebouw is aange-
legd.. Ook in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen werd binnen de 
kerkk een waterput gevonden. De opgravers opperen dat dit wellicht verband 
hieldd met het verwerven van schoon wijwater.31 In de romaanse voorloper van de 

300 Oost e.a. 1993, 326-327. Dit type kwam hiervoor van de tweede helft van de veertiende tot de eerste helft 
vann de zeventiende eeuw. 
311 Bungeneers 1988. Als alternatieve verklaring oppert ze dat de put gemaakt kan zijn om metselaars te 
voorzienn van water voor hun specie. In Alkmaar zou het ook nog denkbaar zijn, dat de waterput veel ouder 
wass en reeds lange tijd in onbruik was voordat hij in de dert iende eeuw werd opgeruimd, waarbij de scherf 
erinn belandde. 
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Sintt Donatiuskerk van Brugge was een grote waterput zelfs onderdeel van de 
constructiee van een van de straalkapellen in het koor.32 

1.31.3 De eerste bakstenen vergroting van de tufstenen kerk 

Pass in de laatste weken van de opgraving" kon worden gezocht naar de zware 
funderingg midden in het schip, waar men volgens een kroniek in de zeventiende 
eeuww op was gestoten bij het verleggen van de graven. Inderdaad kwamen er nog 
aanzienlijkee stukken bakstenen metselwerk aan het licht, waarin door de graf-
delverss kennelijk met veel moeite talrijke grafkuilen zijn uitgehakt. 

Eenn eerste verrassing was de ontdekking van een zwaar bakstenen torenfunda-
ment,, vlak onder het Grote Orgel. Een tweede verrassing kwam pas in de laatste 
tweee weken van de opgraving: toen bleek namelijk dat de zuiderkapellen van het 
bestaandee kerkgebouw zijn aangelegd exact op de bakstenen funderingen van 
dee kerk van voor 1470. In al deze bakstenen funderingen zijn drie bouwfasen on-
derscheiden,, perioden 4 t /m 6, op grond van bouwnaden en de gebruikte bak-
steensoorten. . 

Dee tufstenen kerk is in een volgende bouwfase westwaarts uitgebreid. De tuf-
stenenn toren werd toen afgebroken en de zijgevels van de kerk werden verlengd 
(muurfragmentt 4A) tot aan een nieuwe toren (spoor 4B+4C). Van de verlenging 
vann de kerk is alleen aan de zuidkant nog een restant gevonden, slechts de on-
derstee baksteenlagen, te volgen over een afstand van slechts 4 meter. Het west-
eindee is verstoord door de latere aanleg van fundering 5/6L. Het oosteinde van 
dee fundering 4A was de aansluiting op de kiezelfundering van de tufstenen kerk. 
Helaass was de kiezelfundering hier verstoord door latere graafwerkzaamheden, 
vermoedelijkk bij het uitgraven van tufsteen voor hergebruik of de aanleg van gra-
ven.. In de noorderzijbeuk werd in een kleine werkput tevergeefs gezocht naar de 
noordelijkee muur van deze verlenging - men had ter plekke in de zeventiende 
enn achttiende eeuw zeer diepe graven gedolven. 

Dee fundering 4A is maar liefst 1,9 meter breed - hij zal destijds op een hoger ni-
veauu middels vertandingen wel versmald zijn tot de muurdikte van het opgaand 
werk.. Hij is nog op de ouderwetse manier gebouwd als "kistwerk", namelijk door 
hett metselen van éénsteens buitenschillen met daartussen een muurkern van 
slordigg neergevleide en met kalkmortel overgoten baksteenfragmenten. De bui-
tenschillenn bestaan uit rode bakstenen van 30 x 14 x 7 cm. Dit is waarschijnlijk 
geenn hergebruikt bouwmateriaal geweest maar nieuwe schone baksteen. In de 
muurkernn bevinden zich wel hergebruikte baksteenfragmenten van wisselende 
afmetingen,, onder meer .. x 13 x 5,5 cm, .. x 13 x 6 cm en .. x 15 x 8 cm. De on-
derkantt van de fundering bevindt zich op 0,20 meter +NAP. De fundering is dus 
well  breed maar niet diep. 

322 Hillewaert et al. 1991. 
333 Op 3 april kon hier pas begonnen worden met graafwerk. Maandag 15 mei 1995 was de laatste dag van 
dee opgraving; de aannemer begon toen met de vloerconstructie in het schip. 
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InIn de zware funderingen midden 
inin het schip zijn verscheidene 
gravengraven diep uitgehakt. Foto 
gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

DeDe zware funderingen midden in 
hethet schip. Geheel op de voorgrond 
eeneen deel van de torenfundering 
4B/5F4B/5F Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingafdeling monumentenzorg en 
archeologie. archeologie. 
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DeDe noordoosthoek van de toren-
funderingfundering 4B/5F, opgegraven in 
dede noorderzijbeuk. Het Grote Orgel 
waswas tijdens de werkzaamheden 
tegentegen slof beschermd door een 
bekistingbekisting die op overdruk werd 
gehoudengehouden (rechtsachter). Foto 
gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

Vlakk onder het Grote Orgel werden funderingen gevonden van een bijzonder 
grotee bakstenen toren. Van de toren kwam precies in het verlengde van muur-
fragmentt 4A de zuidoosthoek (spoor 4B) te voorschijn. Door middel van een 
werkputjee in de noorderzijbeuk is ook de noordoosthoek (spoor 4C) opgezocht, 
waardoorr vastgesteld werd dat de toren vrijwel even breed was (13,4 meter) als de 
tufstenenn kerk. De onderkant van de fundering bevindt zich op circa 1,0 meter 
onderr NAP, maar liefst ruim 3 meter onder de tegenwoordige kerkvloer. Als on-
derlaagg van de fundering zijn brokstukken grijze hardsteen en rode zandsteen 
gebruikt.. Het besluit om de muurresten niet aan te tasten, had tot gevolg dat we 
dezee stukken er niet onder vandaan hebben gehaald om te zien of het delen van 
sarcofagenn of grafstenen waren, wellicht met versiering of opschriften. Net als 
muurfragmentt 4A is de torenfundering gebouwd als "kistwerk" - men heeft op 
dee natuursteenbrokken een 0,6 tot 1,0 meter dikke buitenschil gemetseld en de 
kernn van de toren is geheel volgestort met kalk en puin. De schil bestaat voor een 
groott deel uit hergebruikte baksteenfragmenten, van hetzelfde soort als in 
muurfragmentt 4A. 
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Dee torenfundering is dermate zwaar, dat men in 1470-1520 de westgevel van de 
huidigee Grote kerk erop gefundeerd heeft (waarneming spoor 4E). De maten 
vann de fundering zijn opmerkelijk groot.'4 In de torenfundering kon nog een 
tweedee bouwfase worden vastgesteld (spoor 5F), waarop straks wordt ingegaan. 
Menn moet voor deze tweede bouwfase de toren weer tot de grond hebben afge-
brokenn - wellicht was de oudste fase onvoltooid en niet erg hoog. 

Wee kunnen slechts gissen naar het uiterlijk van de kerk na deze uitbreiding. 
Heeftt men de vroeg-gotische uitbreiding ook een basilikale opbouw gegeven, zo-
alss we vermoeden voor de tufstenen kerk? Dat lijk t weinig aannemelijk. Men 
bouwdee inmiddels met baksteen en de bouwtechnische kennis was groter. Was 
dee vergroting van de kerk wellicht niet basilikaal, maar uitgevoerd als een één-
beukigee aanbouw zonder zijbeuken? Is de tufstenen kerk daarbij verder nog ver-
bouwd?? Het antwoord op deze vragen moeten we schuldig blijven. 

Hierr moet nogmaals worden opgemerkt, dat er in de opgraving vrijwel geen on-
derzoekk is gedaan aan de oostzijde van de kerk." Helaas was de planning van de 
bouww dusdanig, dat de betonnen ondervloer reeds in het koor was aangebracht 
toenn het onderzoek in het transept nog moest beginnen. Pas toen de locatie en de 
omvangg van de tufstenen kerk duidelijk werd, bleek dat er op bepaalde plekken 
eigenlijkk nog gezocht had moeten worden naar een eventueel later koor. Het valt 
immerss te betwijfelen of men in de veertiende en vijftiende eeuw nog wel genoe-
genn zou hebben genomen met een klein romaans koor. We zouden ons bijvoor-
beeldd kunnen voorstellen dat er een gotisch koor was gebouwd met dezelfde 
breedtee als de tufstenen kerk. In de plattegrond is een fantasie-koor gestippeld, 
alss verwijzing naar dit ons inziens ontbrekende onderdeel aan de plattegrond. 

1.41.4 Bakstenen uitbreidingen aan de zuidzijde 

Diversee bakstenen funderingen zijn aangetroffen aan de zuidkant van het tufste-
nenn gebouw. Het blijkt te gaan om een eerste vergroting van de kerk aan de zuid-
oostzijdee (periode 5), gevolgd dooreen verdere aanleg aan de zuidwestzijde (pe-
riodee 6). Het muurwerk van beide uitbreidingsfasen is uitgevoerd in verschillen-
dee steensoorten, toegepast als massief metselwerk. De funderingen van periode 
66 zijn iets dieper ingegraven dan die van periode 5, met de onderkant van de fun-
deringenn op resp. 0,04 meter +NAP en 0,18 meter +NAP. De uitbreiding heeft 
eenn uitwendige breedte van 11,5 a 11,8 meter (gemeten aan de zuidzijden van de 
funderingen),, het betreft dus vrijwel een verdubbeling van de kerk. 

Dee zuiderkapellen van de tegenwoordige kerk blijken gedeeltelijk precies op de 

344 Uit dezelfde periode dateert bijvoorbeeld de toren van de Oude Kerk te Delft, die eveneens een grond-
vlakk van ongeveer 13 bij 13 meter heeft. Veel torens uit de/e tijd hebben een (veel) kleiner grondvlak. 
355 In de sleuf in het koor kwam een rechthoekige plek met mortelgruis en wat baksteenfragnientjes te 
voorschijnn (spoor 4 / 5 / 6 ] ). Dit zou even goed een onderlaag voor een fundering (oost-west in de richting 
vann het koorhek lopend) kunnen zijn geweest als een onderlaag voor een grafkeldertje. 
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BovenaanzichtBovenaanzicht van het schip tijdens het onderzoek, terwijl in de 2 
gemeentegemeente Alkmaar, af deling monumentenzorg en archeologie. 

wordtwordt gegraven. Foto 

OnderOnder de scheidingsmuur tussen zuiderkapellen CenD werden oudere funderingen aangetroffen. Bij de 
troffeltroffel bevindt zich een bouwnaad tussen de steunbeer 5D en muur 6C. Foto gemeente A Ikmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 
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FotoFoto van de westmuur van het zuidtransept, genomen in de bouwput van de verwarmingskelder in 1942. 
OnderOnder de scheidingsmuur met zuiderkapel F zijn rechts de afgehakte oude funderingen (5E) te zien van de 
kerkkerk van vóór 14 70, met ernaast een spaarboog. Links daarvan zijn zware steunberen (8B) aanwezig ter 
hoogtehoogte van de zuidmuur van de zuiderkapellen. Foto Regionaal Archief Alkmaar. 

zuidelijkee funderingen van deze bouwfasen gezet te zijn. Bij de bouw heeft men 
inn 1470 de kerk zodanig gesitueerd dat deze funderingen konden worden herge-
bruikt!!  De kolomvoeten zijn aan de noordkant tegen deze oude fundering aan-
gezet.. De scheidingsmuren tussen de kapellen staan deels op de oude funderin-
genn en deels op een grondboog. In Zuiderkapel A was onder de scheidingsmuur 
mett Zuiderkapel B een oude steunbeer zelfs nog intact aanwezig tot direct onder 
dee tegenwoordige zerkenvloer. Binnen de kapellen heeft men later de oude fun-
deringenn uitgebroken tot omstreeks 2 meter diep ten behoeve van de graven. 

Vann de eerste zuidwaartse uitbreiding (periode 5) zijn alleen resten gevonden 
vann de westelijke en de zuidelijke muur. De westelijke muur was recht.36 De oos-
telijkee muur moet zich onder het huidige zuidtransept hebben bevonden, wel-
lichtt ter hoogte van het uiteinde van het schip van de tufstenen kerk. Dit deel is 
verstoordd door de kelderaanleg van 1942. Het muurwerk is 0,90 tot 0,95 meter 
dik,, de fundering heeft onderin vertandingen tot een dikte van 1,50 meter.37 De 

366 Met de prikstok is "gevoeld" dat de fundering onder de zuiderzijbeuk rechtdoor liep tussen sporen 5A 
enn 5B. 
377 Deze verbreding van de onderkant was alleen aan de westelijke muur goed te meten (sporen 5Aen 5B). 
Dee opmeting van de zijkant van de fundering bij spoor 5D wijst erop dat ook de zuidelijke muur op grotere 
dieptee verbreed is, vermoedelijk tot dezelfde breedte. 
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onderkantt van de fundering, direct gelegd op het gele zand van de natuurlijke 
ondergrondd ("op staal gebouwd"), bevindt zich omstreeks het NAP. Aan het met-
selwerk,, dat plaatselijk tot direct onder het huidige vloerniveau nog aanwezig is, 
iss geen spoor te zien van een vroeger vloerniveau, geen verspringing in het met-
selwerkk of een afdruk met mortel of iets dergelijks. 

Hett bouwwerk was van oorsprong voorzien van steunberen aan de buitenzijde, 
vann dezelfde dikte als het muurwerk. Van de steunberen aan de zuidzijde is er 
slechtss één terug gevonden (spoor 5D), op 10 meter vanuit de zuidwesthoek. Het 
valtt aan te nemen dat de steunberen met een interval van 5 meter (gemeten van 
hartt tot hart) tegen de zuidgevel stonden. Ook de volgende fase van de zuidelij-
kee uitbreiding vertoont immers precies deze maat. Het ritme van de steunberen 
blijk tt exact te passen, indien de zuidelijke uitbreiding van periode 5 inderdaad 
zouu hebben doorgelopen tot het oostelijke uiteinde van het schip - de afstand 
vanaff  de oostkant van de steunbeer tot deze hoogte is precies 15 meter. De uit-
breidingg zou dan, met een breedte van bijna 12 meter en een lengte van ruim 26 
meter,, vijf traveeën hebben gehad. Daarbij is een eventuele veelzijdige afsluiting 
aann de oostzijde niet meegerekend. De steunberen dienden als versterking van 
dee muurgedeelten waar het gewicht van de kapconstructie via spitsbogen werd 
heengeleid.. Tussen de steunberen waren vermoedelijk grote gotische vensters 
aangebracht.. Aan de oostzijde van de uitbreiding is een veelhoekige afsluiting 
gereconstrueerd. . 

Tegenn de zuidwesthoek (spoor 5C) zal zich zowel aan de zuid- als aan de west-
zijdee een steunbeer hebben bevonden. Hiervan is de westelijke steunbeer terug 
gevondenn - de volgende bouwfase van de zuidelijke uitbreidingen is er tegenaan 
gezet. . 

Hett gebouw is gemetseld van geel en rood geaderde baksteen, die het metsel-
werkk een bont aanzien geeft, met een steenmaat van 24,5 x 12/12,5 x 5,5 cm. In 
dee funderingen is een onregelmatig metselverband toegepast, soms met een 
paarr lagen koppen boven elkaar. 

Dezelfdee baksteen is gebruikt in de tweede bouwfase van de toren (spoor 5F). 
Vermoedelijkk heeft men tegelijk met de zuidelijke vergroting van de kerk in pe-
rioderiode 5 ook gewerkt aan een nieuwe toren op de oude fundamenten van 4B. 

Inn bouwperiode 6 is de zuidelijke uitbreiding doorgetrokken tot langs de toen-
maligee westtoren 4B/5F. Aan de zuidzijde zijn twee van de steunberen van deze 
bouwfasee gevonden. Het blijkt dat het ritme van 5 meter afstand tussen de steun-
berenn (van hart tot hart) in deze bouwfase is voortgezet, zodat het uitwendige 
vann de uitbreiding uit periode 6 perfect zal hebben aangesloten op de bouwon-
derdelenn van periode 5. Mogelijk was het ook samengevoegd tot één ruimte door 
hett verwijderen van de westgevel van periode 5. De westgevel van periode 6 komt 
inn de maatvoering niet keurig uit bij de westzijde van de toenmalige toren.w Kie-

388 Dit komt doordat de uitbreiding in periode 5 zal zijn begonnen in aansluiting op de zuidoosthoek van 

hett schip. 
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DeDe scheidingsmuur tussen 
zuiderkapellenzuiderkapellen A en B rust op de 
oudeoude fundering van een steunbeer 
(6B).(6B). Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingafdeling monumentenzorg en 

DeDe funderingen met steunbeer 
(6C).(6C). aangetroffen in zuiderkapel 
B.B. Foto gemeente Alkmaar, 
afd£Üngafd£Üng monumentenzorg en. 
archeologie. archeologie. 
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zenn we voor vijf traveeën, dan steekt de uitbreiding een eind uit, maken we een 
reconstructiee met vier traveeën, dan ligt de gevel iets terug ten opzichte van de 
toren.. Deze laatste optie heeft hier de voorkeur gekregen. In dat geval is de hui-
digee westgevel van de Grote Kerk vrijwel op dezelfde plek gebouwd als de oude 
westgevell  van vóór 1470. 

Dee funderingen van periode 6 zijn even dik als die van de uitbreiding in pe-
riodee 5, alleen is de onderzijde van de fundering vertand tot een iets geringere 
breedte,, namelijk 1,20 meter. De funderingen zijn even diep ingegraven. Er is 
eenn andere baksteen voor gebruikt, overheersend rood van kleur, soms een gele, 
mett een iets kleinere steenmaat van 22,5/23 x 11,5 x 5,5 cm. 

Bijj  de noordkant van deze uitbreiding is iets bijzonders aan de hand. Op enig 
momentt heeft men het muurwerk van de oude verlenging van het schip (spoor 
4A)) gedeeltelijk vervangen door nieuw metselwerk: fundering 5/6L. Deze is aan 
dee westkant ingeboet in de hoek van de toren. De fundering 5/6L bestaat uit een 
vulmuur,, met aan de buitenzijde links en rechts een éénsteens "schil" van ge-
metseldee bakstenen met daartussen slordig neergevleide hergebruikte halve en 
helee stenen van uiteenlopende afmetingen (vooral grote steenmaten) met veel 
mortell  erbij. De "schil" bestaat onderin uit vijf of zes lagen rode stenen van 
26,5/277 x 12,5 x 5,5 cm (hergebruik onduidelijk) met op de hoogste delen zowel 
rodee bakstenen van 24/24,5 x 12 x 5,5 cm als nieuwe geaderde gele/oranjerode 
stenenn van 22,5/23 x 11 x 5,5 cm. 

Dee verschillen in het metselwerk zouden het resultaat kunnen zijn van twee af-
zonderlijkee bouwfasen: eerst een vervanging van dit deel van muur 4A tijdens pe-
riodee 5 toen ook aan de toren werd gewerkt (5F), gevolgd door opnieuw een ver-
vangingg in periode 6 in verband met de vergroting van het zuidelijke uitbreiding. 
Dee bakstenen bovenin de muurresten passen immers bij de bouwactiviteiten van 
periodee 6. Het is echter ook mogelijk dat het aangetroffen fundament in zijn ge-
heell  in periode 6 is aangelegd, met onderin de toepassing van hergebruikte bak-
stenen. . 

Hoogstt eigenaardig is de aanwezigheid van twee steunberen (sporen 6A) aan 
dee noordzijde tegen fundering 5/6L. Ze vertonen bouwnaden ten opzichte van 
funderingg 5/6L. Deze steunberen aan de noordzijde bevinden zich dus binnen 
hett schip van het oudere kerkgebouw. Bij kerkvergrotingen, waarbij er als het 
waree een beuk aan een kerk wordt toegevoegd, was het gebruikelijk om de ruim-
tee te verenigen door het aanbrengen van pijlers of zuilen met scheibogen. Dat 
lijk tt hier niet het geval te zijn geweest. Kennelijk was de wand tussen de beide ge-
bouwenn gesloten en waren de ruimten fysiek sterk gescheiden. Hooguit zullen er 
tussendeurenn en vensters tussen beide gedeelten zijn geweest. 

Gotischee kerken uit de veertiende en vijftiende eeuw zijn met een dergelijke 
breedtee steeds éénbeukig. De uitbreiding zal wel, zoals in West-Nederlandse ker-
kenn uit die periode gebruikelijk, zijn afgewerkt met een houten overkapping 
zonderr stenen gewelf. De reconstructietekening is geïnspireerd op de veertien-
de-eeuwsee Heilig Geestkapel (nu Waaggebouw) te Alkmaar. 
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Hierbovenn is reeds geopperd dat de tufstenen kerk mogelijk een basilikale op-
bouww had. Het kerkgebouw van periode 5 en 6 zou dan tegen de zuiderzijbeuk 
zijnn aangezet, die allicht veel lager zal zijn geweest. Dit zou dan problemen kun-
nenn hebben gegeven bij de waterafvoer vanaf de kap van deze zijbeuk - er zou 
eenn goot tegen de gevel van de uitbreiding moeten zijn gemaakt. Een andere op-
tiee is, dat men inmiddels het tufstenen kerkgebouw flink had verbouwd en ver-
hoogdd {bijvoorbeeld door de kerk om te zetten in een pseudobasiliek door de zij-
beukenn te verhogen), wellicht met een even hoge kap als de zuidaanbouw. Het 
resultaatt van de uitbreidingen zou dan een regelmatige dubbele kerk kunnen 
zijnn geweest. We kunnen hierover helaas geen enkele nadere uitspraak doen. 

1.51.5 Een grote torenfundering aan de westzijde 

Tott zover de funderingen die in de recente opgraving zijn gevonden. In 1895 
werdd vlak buiten de kerk een zware torenfundering aangetroffen in de bouwput 
vann het Rijks Opvoedings Gesticht (spoor 7/8N). Hij is opgemeten door de op-
zichterr van de Justitiegebouwen, Johannes J. van Schuijlenburg. Vanwege de kel-
derr van het R.O.G.-gebouw moesten de funderingen grotendeels verwijderd wor-
den.. Een deel van deze funderingen is in 1970 nog onderzocht bij de afbraak van 
hett R.O.G.-geboirw en ingemeten door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek.. Helaas is niet bekend hoe de oostkant van de fundering eruit 
zag.. Als de oudere torenfundering 4B/5F inderdaad vierkant is, moet de toren-
funderingg 7/8N direct tegen fundering 4B/5F aangezet zijn. 

Dee afmetingen waren ronduit indrukwekkend. De steunberen niet meegere-
kendd was de torenfundering maar liefst 15 meter breed. Hij was enigszins onre-
gelmatigg van vorm en bestond uit vier enorme blokken metselwerk onder de 
hoekenn van de toren, met smalle openingen ertussen. Het grondplan is ook op-
merkelijkk doordat de toren niet op elke hoek twee steunberen had haaks op de 
muurvlakken,, maar op elke hoek een enkele, overhoeks geplaatste steunbeer. De 
funderingenn van de steunberen waren maar liefst 4,5 meter dik. Tegen de zuid-
kantt van de zuidwestelijke steunbeer bevond zich de fundering voor een veel-
hoekigee traptoren. 

Dee onderkant van de fundering bevond zich op 1,40 meter onder NAP, dat wil 
zeggenn ruim 3,5 meter onder het huidige straatniveau en meer dan 1,5 meter on-
derr het huidige (maar waarschijnlijk ook toenmalige) grondwaterpeil. Voor de 
torenfunderingg was een rode baksteen gebruikt, waarvoor in 1970 een steenmaat 
vann 24 x 12 x 5,5/6 cm werd genoteerd. 

Voorr een dergelijk grondplan zijn niet veel parallellen te vinden. Overhoekse 
steunberenn zijn bijvoorbeeld aanwezig bij enkele torens in Brabant en midden-
Nederland,, die in bouwstijl en afwerking onderling sterk verschillen. Opvallende 
exemplarenn zijn de midden-vijfdende-eeuwse torens van de Sint Cunerakerk van 
Rhenenn en de Sint Maartenskerk van Zaltbommel, gebouwd in de stijl van de Ne-
derrijnsee gotiek. Ook de kerktorens van Doesburg en Didam, iets later gebouwd 
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Z)«z<?? torenfundering werd in 1895 opgemeten doorfohannesj. van Schuijlenburg, opzichter derjustitie-
gebouwen,gebouwen, in de bouwput van het nieuwe tuchthuis. De beide westelijke delen moesten worden verwijderd voor 
dede aanleg van een kelder. Het noorden is links. Foto Regionaal Archief Alkmaar. 

inn deze bouwstijl, hebben overhoekse steunberen. De toren van de Sint Laurens-
kerkk van Rotterdam (1449 begonnen, in de zestiende eeuw voltooid) heeft ook 
overhoeksee steunberen- afgezien van dit kenmerk wordt deze toren stilistisch ge-
rekendd tot de reeks torens die is geïnspireerd op de Utrechtse Domtoren. In de 
Brabantsee gotiek is er één zeer aansprekend voorbeeld, namelijk de toren van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerkk van Breda, gebouwd 1468-1505, waarvan de bouwstijl 
wellichtt mede is beïnvloed door de grote Nederrijnse torens van Rhenen en Zalt-
bommel.. De zestiende-eeuwse kerktorens van Oosterhout en Woudrichem, iets 
soberderr uitgevoerd maar nog wel in de Brabantse gotiek, zijn afgeleid van het 
voorbeeldd uit Breda.™ 

Opmerkelijkk genoeg zijn zelfs de grootste van deze torens, van de Sint Cune-
rakerkk van Rhenen, de Sint Maartenskerk van Zaltbommel en de Onze-Lieve-
Vrouwekerkk te Breda, met hoogten van resp. 73, 68 en 67 meter, voorzien van 
eenn onderbouw met een veel kleiner grondvlak dan in Alkmaar, namelijk met zij-
denn (steunberen niet meegerekend) van 12 tot 12,5 meter! De Alkmaarse toren-
fundering,, met zijden van 15 meter, is derhalve van buitengewone afmetingen. 
Dee bouwers moeten destijds wel uitzonderlijke bouwplannen hebben gehad en 
kennelijkk ook hoge verwachtingen ten aanzien van de financiële middelen voor 
dee uitvoering. 
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1.61.6 Dateren aan de hand van baksteensuorten 

Dee opgravingen hebben erg weinig aanknopingspunten geleverd voor de date-
ringring van de bovenvermelde bouwfasen. Er zijn geen potscherven of andere da-
teerbaree vondsten gedaan bij de funderingen doordat vloerniveaus, ophogingen 
enn zelfs de insteek van funderingen door de grafdelvers verstoord zijn. Slechts 
hett bouwmateriaal zelf zou enige houvast kunnen bieden, met name de ge-
bruiktee baksteensoorten.4" 

Inn 1993 is begonnen met het systematisch documenteren en eventueel be-
monsterenn van steensoorten in opgravingen en incidenteel bij bouwhistorisch 
onderzoek.. Een deel van het materiaal kan door verbinding met archeologische 
en/off  historische bronnen of door kunsthistorisch onderzoek van gebouw-
onderdelenn nader gedateerd worden. In het algemeen blijkt er in middeleeuws 
Alkmaarr een verbijsterende variatie aan steensoorten gebruikt te zijn. Niet alleen 
zijnn er verschillende baksels maar ook zeer uiteenlopende steenmaten. 

Uitt met name Zuid-Holland en Utrecht is een patroon bekend, waarbij globaal 
gezienn de grootste steenmaten het oudste zijn, met stenen van meer dan circa 29 
cmm lengte vóór 1300/1350, en er vervolgens een min of meer geleidelijke ver-
kleiningg van de baksteen is opgetreden gedurende de veertiende tot de zeven-
tiendee eeuw. Dit patroon van de verkleining van de baksteen (waartegen de over-
heidd in de belangrijkste productiecentra met allerlei verordeningen voortdu-
rendd optrad) zou vooral kunnen samenhangen met het gebruik om stenen te be-
stellenn in aantallen in plaats van volumes, alsmede met het feit dat kleinere ste-
nenn minder klei behoeven en sneller gaar zijn bij het bakproces. Overigens is 
ookk hier het beeld niet eenvoudig, aangezien de steenbakkerijen destijds veelal 
minstenss twee formaten stenen produceerden, de grote en de kleine steen.41 

Bijgaandd is een grafiek samengesteld van baksteensoorten te Alkmaar, die 
voorall  uit archeologische contexten zijn verzameld {de onzekerheid in de ar-
cheologischee datering is te zien aan de lengte van het datering-staafje van de be-
treffendee vondst; voor nadere toelichting op deze baksteenvondsten zie bijlage 
2).. Hergebruikte bakstenen zijn niet in het overzicht opgenomen. Hierbij moet 
wordenn opgemerkt, dat in funderingen altijd de slechtste kwaliteit stenen werd 
toegepast,, bijvoorbeeld met een niet geheel strakke vorm of met bakfouten. 
Hierdoorr zal het beeld nog wel enigszins zijn vertroebeld. Voor degenen die met 
behulpp van baksteensoorten tot dateringen willen komen, is het resultaat tot dus-
verree weinig bemoedigend! 

399 Ozinga 1953, 44-46. f>9, 63, 80-81.Janse en Hart 1977, nrs.18 en 40. 
400 Voor wal betreft de ontwikkelingvan het metselwerk, i.e. de metselverbanden, valt uit Alkmaar helaas 
nogg weinig te melden. Doorgaans is erin de opgegraven funderingen slechts zelden een metselverband her-
kenbaar,, mede doordat in Alkmaar de funderingen doorgaans erg ondiep zijn en slechts zelden meer dan 
eenn handvol steenlagen aanwezig is. Het bouwhistorisch onderzoek van hui/en in de binnenstad is in Alk-
maarr door gebrek aan menskracht minder systematisch dan wij zouden wensen. 
411 Hollestelle 1961. 
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AlkmaarAlkmaar (vergelijk bijlage 2). Tekening auteur. 
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Inn Alkmaar zijn bakstenen groter dan 27 cm steeds te dateren vóór 1350/1375. 
Echter,, vanaf die datum komen tot in de zestiende eeuw tegelijkertijd allerlei for-
matenn voor van 24,5 cm tot 21 cm. Voor de maten tussen de 27 en 24,5 cm zijn 
nogg weinig gegevens voor handen.4- De baksteenmaten zijn in veel gevallen niet 
preciess volgens de "standaard"verhoudingen van lengte x breedte x dikte = 4 x2 
xx 1. Herhaaldelijk is de baksteen minder dik dan volgens de formule en soms is 
dee steen ook smaller/3 

Well  is het mogelijk om greep te krijgen op bakselsoorten, zij het met enige om-
zichtigheid.. Binnen één partij stenen kon de variatie namelijk soms groot zijn 
doordatt een deel van de stenen in de ovens meer zuurstof kreeg of langer aan 
eenn grotere hitte werd blootgesteld. Overigens treedt er bij een verschil in bak-
temperatuurr niet alleen een verschil op in de kleur en hardheid maar is er ook 
eenn andere krimp van de steen. Dit is bijvoorbeeld in 1999 waargenomen in de 
funderingenn van een laat-dertiende- of vroeg-veertiende-eeuwse stadsmuur, 
waarinn een partij stenen verwerkt was die duidelijk bestond uit het slechtste deel 
vann de levering: een deel van de bakstenen was erg zacht en egaal roserood van 
kleur,, met een steenmaat tot 28 x 13/13,5 x 7 cm, en andere bakstenen waren 
donkerroodd soms met diepgele aders erin, klinkendhard en vaak kromgetrok-
ken,, met een steenmaat tot 27 x 12 x 6,5 c m/ 

Inn metselwerk van vóór 1350 komen we doorgaans tamelijk egaal gekleurde 
lichtrode/rodee bakstenen tegen, waarvan de herkomst niet bekend is. In de pe-
riodee van circa 1350 tot circa 1550 overheersen baksteensoorten met een ge-
mengdd geel en rood baksel, soms fel gekleurd of met rode en gele aders. Deze 
bontee steensoorten zijn ontstaan door de toepassing van zeeklei, die in onze re-
gioo voorkwam als gelaagde afzettingen met daarin soms zand- of schelprijke 
(sterkk kalkhoudende) lagen. Het ijzer in de klei zorgde voor een rode kleur4', de 
kalkk daarentegen voor een gele tot rose kleur. De baksels waren meer of minder 
egaal,, of rood/geel geaderd, afhankelijk van de gelaagdheid van de betreffende 
kleiputtenn en van de mate waarin de klei bij de voorbereiding van de grondstof 
wass gemengd en gekneed (het met de voeten "walken" van de klei). 

Uitt schriftelijke bronnen46 is bekend dat rond het midden van de veertiende 
eeuww en in de vijftiende eeuw baksteen uit Alkmaar werd geëxporteerd voor 
werkzaamhedenn aan onder andere grafelijke kastelen. Op een kaart van om-
streekss 1530 is aan de Rekerdijk nabij Alkmaar de locatie van maar liefst drie 
steenovenss terug te vinden, welke ressorteerden onder de jurisdictie van Oudorp 

422 De toepassing van baksteen van 26 cm in een beerput van circa 1475/1525 valt sterk uit de toon (wel-
lichtt is de put ouder dan het oudste vondstmateriaal, of is er toch hergebruikte baksteen toegepast). 
433 Dit laatste zal wel zijn gedaan ten behoeve van metselverbanden met strekkenlagen afgewisseld door 
koppenlagen,, waarbij er immers tweemaal zoveel stootvoegen in de koppenlagen zijn. 
444 Opgraving Canadaplein 1998-1999 (opgravingscode 98CAN; nog ongepubl iceerd). 
455 Door het oxyderend bakken van de klei. 
466 Geus 1979. 
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enn van Koedijk/Huiswaard.'7 Twee ervan waren toen het eigendom van Willem 
Jansz.,, schout van Alkmaar. Geus wijst erop dat het zeer wel mogelijk is dat deze 
ovenss eind dertiende eeuw gesticht waren voor de bouw van de beide nabij gele-
genn grafelijke kastelen De Nieuwburg en De Middelburg. Begin zestiende eeuw 
blijk tt een deel van de ingezetenen van Koedijk en Sint-Pancras de kost te verdie-
nenn met het winnen van klei uit de nabijgelegen ondiepe meren (waaronder de 
Kleimeer)) ten behoeve van de baksteenfabricage. De sloot tussen de Rekerdijk 
enn de Vronermeer was zelfs bekend onder de naam Steensloot. 
Hett baggeren van klei uit meren ten behoeve van de baksteenfabricage, elders in 
hett land een onbekend fenomeen, kwam destijds in westelijk West-Friesland ook 
opp andere plaatsen voor. Wellicht waren de natuurlijke kleilagen, die vooral in de 
twaalfdee en dertiende eeuw in de regio waren afgezet bij grote overstromingen,+* 
inmiddelss grotendeels uitgeput door winning voor dijkaanleg, steenbakkerij en 
inn mindere mate ook pottenbakkerij. Vanaf het midden van de zestiende eeuw 
raaktee de lokale baksteenfabricage in verval, mede als gevolg van de droogmake-
rijenrijen van de meren en ontginning van de kleibodems voor agrarische doelein-
den. . 

Hoewell  er ongetwijfeld ook wel baksteen geïmporteerd zal zijn, vermoeden we 
datt de meeste baksteen uit de veertiende en vijftiende eeuw lokaal is geprodu-
ceerd.. Vanaf circa 1550 komen we geheel andere baksteensoorten tegen, meer 
egaall  geel of egaal rood van kleur. Deze zullen vooral afkomstig zijn uit steen-
bakkerijenn in de huidige provincies Zuid-Holland, Utrecht en Friesland. 

Hett zal duidelijk zijn, dat de funderingen uit de opgravingen in de Grote Kerk 
opp grond van de baksteensoorten slechts grof dateerbaar zijn. 

477 Geus 1979, afb. 1: ten oosten van de Rekerdijk, thans Frieseweg, ligt een steenoven direct noordelijk van 
dee aansluiting van de Munnikenweg, een tweede steenoven net voorbij de bocht waar later de Hoornsevaart 
iss aangesloten, en een derde steenoven ongeveer midden ertussen. 
488 Bij een opgraving van een dijklichaam in de Kraspolder bij Ondorp werd in 1992 ontdekt, dat in de 
twaalfdee en dert iende eeuw op deze plek, op het veen en tegen de oostelijke flank van de strandwal van 
Ondorp,, een fijngelaagd, vet kleipakket was afgezet van ruim 1 meter dik, in huidige compacte toestand 
(Bitterr 1993). Van een dergelijk kleipakket is in de regio (haast) nergens meer iet-s te vinden. 



AardewerkAardewerk uit de tiende eeuw, opgegraven in 1998 bij Laat 208-212: Badorf-type, reliejbandamfoor-, 
Pingsdorf-typePingsdorf-type en (linksonder tweemaal) Duisburger aardnuerk. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

TopografieTopografie van Alkmaar: A geestgrond, B tiende-eeuwse nederzetting, C elfde/'twaalfde-eeuwse nederzetting, 
DD Torenburg, E Westfriese Omringdijk, F de dijk van 1196/1203. Tekening auteur. 


