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Bijlagee 1 
Beschrijvingg van grondsporen en vondsten 

Veell  archeologische resten kunnen slechts bij benadering worden gedateerd, soms tot op onge-
veerr een kwart eeuw nauwkeurig maar vaak veel vager. De diverse grondsporen uit de opgraving 
zijnn immers primair gedateerd aan de hand van de erin aangetroffen keramiekvondsten, de fun-
deringenn op grond van de onderlinge bouwnaden en de gebruikte baksteensoorten. Hieronder 
wordenn niet alleen meer gedetailleerde beschrijvingen gegeven van de betreffende sporen, maar 
ookk wordt het vondstmateriaal nader beschreven. 

Dee archeologische resten zijn, vanwege de onscherpe dateringen, onderverdeeld in perioden. 
Inn één periode kunnen de betreffende resten min of meer gelijktijdig ontstaan zijn. 

Dee individuele sporen zijn hier aangeduid met een periodecijfer gevolgd door een lettercode. 
Indienn de periode niet duidelijk is, wordt de letter voorafgegaan door de mogelijke perioden van 
datering. . 

Dee volgende perioden zijn onderscheiden (de laatste twee op grond van historische bronnen): 
Periodee 1: tweede-derde eeuw na Christus 
Periodee 2: tiende-elfde/twaalfde eemv 
Periodee 3: elfde/twaalfde eeuw 
Periodee 4: dert iende/eerste helft veertiende eeuw 
Periodee 5: veertiende eeuw (vóór periode 6) 
Periodee 6: veertiende eeuw (na periode 5) 
Per iode?:: 1458-1468 
Periodee 8: 1470-1520 
Periodee 9: 1470/1520-1624/1634 

PeriodePeriode 1 

Dee sporen uit periode 1 behoren bij inheems-Romeinse bewoning. De bevolking van het kustge-
biedd tussen de Oude Rijn en de Dollard wordt in de Romeinse bronnen samen aangeduid als 
"Friezen".. Zij bevonden zich in de tweede en derde eeuw buiten de grens van het Romeinse Rijk. 
Hunn handgevormde aardewerk wordt aangeduid als "inheems" of "Fries" aardewerk. Een nauw-
gezettee analyse van hun keramiek geeft bijvoorbeeld: Taayke 1990-1997. 
IAA kuiltje met grijs zand, slechts een paar cm diep. Uit de plek komt een inheems-Romeinse 

wandscherff  {zandig baksel, zwarte kern, rossigbruine buitenzijde; Vondstnummer 592). 
1BB lichtgrijze plek, slechts enkele cm diep, met daaruit inheems-Romeinse potscherven: 9 wand-

scherven,, 1 vierkant afgewerkte randscherf en 1 randscherf van een gefacetteerde rand met 
nagelindrukkenn aan de buitenzijde (Vnr.613). 

ICC grijze zandkuil, deels onder 3A en derhalve slechts voor een beperkt gedeelte opgegraven, 
mett daaruit 8 inheems-Romeinse potscherven (plus nog 9 erg kleine fragmenten die bij deze 
88 kunnen horen; Vnr.664). Herkenbaar zijn een randfragment met afgeronde rand en een 
oorr met een hoge knobbel bovenop het oor (zandig baksel, lichtbruin gevlekt met zwarte 
kern),, en een tweede randfragment met een recht afgewerkte uitgebogen rand (zandig, ge-
heell  rossig bruin). Van de zes wandscherven hebben er vijf een zandig bruinig baksel, met 
opp één ervan een "besmeten" buitenzijde, de zesde is poreus als gevolg van een organische 
magering. . 
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IDD lichtgrijze plek, met een bijzondere vondst erin (Vnr.659): een platte gedraaide bodem (dia-
meterr 6 cm) van een hard grijs baksel (zandig, met veel afgeronde kiezeltjes van 0,1 tot 2,0 
mmm ). Voorlopig gedetermineerd als Romeins import. 

IEE lichtgrijs zandspoor, grotendeels verstoord door graven. Er werd een inheems-Romeinse 
wandscherff  (hard zandig donkergrijs/bruin baksel; Vnr.665) in gevonden. 

IFF ronde kuil met plaggenwand en aangebakken bodemplaat onderin (diameter 80-90 cm), 
wellichtt deel van een pottenbakkersoven (Vnr.734). De vondst is, samen met spoor 1G, el-
derss in detail gepubliceerd (zie bijlage 3). 

1GG grote ronde kuil met geelgrijs gevlekt zand erin en enkele inheems-Romeinse scherven 
(Vnr.711),, vermoedelijk behorend bij IF. 

1HH ovale kuil met lichtgrijs zand, circa 30 cm diep, circa 80 cm breed en 1,10 meter lang. Uit de 
vullingg komen 3 inheems-Romeinse wandfragmenten (tweemaal zandig baksel, eenmaal or-
ganischee magering; Vnr.726). 

I II  grijze plek, enkele cm diep, met houtskoolfragmentjes en klontjes klei erin, alsmede 6 in-
heems-Romeinsee wandscherven (zandig baksel, grijze kern en lichtbruine buitenzijde), 
waarvann twee "besmeten" (Vnr.864). 

IJJ smalle lichtgrijze baan, slechts een paar cm diep, met daaruit een wandfragment inheems-
Romeinss aardewerk (Vnr.866). 

PeriodenPerioden 2 t/m 6 

Grondsporenn uit periode 2 en 2 /3 zijn onder andere gedateerd door de aanwezigheid van pot-
schervenn van het zogenaamde Pingsdorf- en Paffrath-type aardewerk (genoemd naar de belang-
rijkstee vindplaats van productieafval, in Duitsland; Pingsdorf ligt vlakbij Brühl en Paffrath bij 
Bruggen)) uit de tiende tot twaalfde eeuw en door Elmpt- en Andenne-type aardewerk (beide ge-
noemdd naar de belangrijkste vindplaatsen met productieafval, beide zijn echter in meerdere 
plaatsenn vervaardigd; Elmpt ligt vlakbij Bruggen, Andenne ligt nabij Namen aan de midden-
Maas)) uit de elfde tot veertiende eeuw (voor meer gegevens over dit aardewerk zie onder andere: 
Verhoevenn 1990). De funderingen zijn verder slechts gedateerd op grond van de bouwnaden 
(aansluitingenn van metselwerk) en globaal op grond van de steensoorten. 
2AA grote ronde plek lichtgrijs zand met wat houtskool erin, gezien de diameter van circa 1,60 

meterr mogelijk een (later uitgebroken) waterput. In het spoor werd 1 klein Pingsdorf-type 
randfragmentt gevonden (mogelijk van een bekertje), 1 inheems-Romeinse potscherf (orga-
nischee magering) en een brok van vermoedelijk een weefgewicht (Vnr.673; grondmonster 
Vnr.676).. Vlak op 0,34 +NAP, onderkant op 0,14 -NAP. Oversneden door de keitjesfunde-
ringring 3A. 

3AA deel van keienfundering in oost-west-richting, aan de oostkant van de sleuf haaks zuidwaarts 
afbuigendd (bovenkant op 0,43 m. +NAP, onderkant rond NAP). Tussen de kiezelstenen wer-
denn behalve wat brokken tufsteen, Romeinse betonmortelbrokken en Romeinse tegels en 
dakpannenn ook aardewerk aangetroffen, namelijk een vijftal Romeinse (import)scherven 
(Vnr.660):: 3 wandfragmenten ruwwandig vrij hard draaischijfaardewerk (de eerste bruinig 
grijss klinkendhard zonder magering; de tweede met een geel baksel met rode potgruis-punt-
jess erin; de derde wit met zeer fijne steengruismagering, dikwandig en vermoedelijk de bo-
demm van een grote pot), 1 randfragment van een ruwwandige amfoor met nauwe hals (hard 
witt baksel met zeer veel kwartsgruis 0,1 tot 1,0 mm) en 1 gegroefd bandoor met een diepe 
vingerindrukk op de ooraanzet. 

Vann de zuidwaartse afbuiging van de fundering bij de noordoosthoek van het gebouw was 
nogg een fragment van een fundering aanwezig (breedte fundering minstens 1,20 meter, bo-
venkantt op 0,38 m. +NAP). 

3BB deel van keitjesfundering, zuidwaarts vervolg van 3A, net achter de oostwand van de sleuf 
(bovenkantt op 0,08 m. -NAP, circa 10 cm diep). De funderingsresten zijn door de opgravers 
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DiverseDiverse keramiekvondslen: A-D inheems-Romeins handgevormd aardewerk uit kuil IC (A-B, Vnr. 664) en uit 
spoorspoor IB (C-D, Vnr.613), E geïmporteerd Romeins grijs draaischijfaardeioerk uitkuil ID (Vnr.659), F 
Ringsdorf-typeRingsdorf-type aardewerk uit kuil 2A (Vnr.613), G geïmporteerd Romeins ruwwandig Mayen aardewerk uit 
kiezelfunderingkiezelfundering 3A (Vnr.660). Schaal 1:4. Tekening auteur. 

zuidwaartss gevolgd door het maken van "kijkgaatjes" in de wand van de sleuf (de sleuf kon 
niett oostwaarts vergroot worden vanwege de nabijheid van het koorhek). Even zuidelijk van 
hett midden van de viering eindigt het keienspoor. Uit de graven in de sleuf kwam op deze 
hoogtee een hoge keienconcentratie, zodat de keienfundering hier weer zal zijn afgebogen 
voorr de zuidmuur van het gebouw. 

3CC keienfundering, westwaarts vervolg van 3A, deels door graven verstoord maar over 1 meter 
lengtee te volgen (bovenkant 0,40 m. +NAP, onderkant 0,16 m. +NAP). Behalve keitjes kwa-
menn er ook een dakpanfragment uit de fundering en een brok kalkmortel met kiezels erin 
(Vnr.740),, afkomstig van een vulmuur die ofwel Romeins ofwel van de middeleeuwse kerk 
kann zijn. 

3DD baan zand met veel keien erin, maar ook wat menselijk botmateriaal (latere verstoring), het 
vervolgg van 3C en 3A (bovenkant 0,08 m. +NAP). 

3EE keienfundering, westwaarts vervolg van 3B, sterk aangetast door grafdelving (bovenkant 0,34 
m.. +NAP, onderkant 0,10 m. +NAP). Tussen de keitjes bevonden zich wat Romeinse dakpan-
fragmenten. . 

3FF de onderlaag (grondverbetering) voor een torenfundering, bestaande uit een samengeper-
stee circa 10 cm dikke laag schelpen (bovenkant 0,47 m. +NAP, onderkant 0,35 m. +NAP). 

3GG fundering met resten tufsteen, door de aannemer weggebroken bij het diepe graafwerk voor 
herstell  van de derde noordelijke kolomvoet van het schip. Helaas was er geen mogelijkheid 
voorr archeologisch onderzoek. Achteraf was dit wellicht het enige tufstenen muurwerk dat 
inn de bodem nog in situ aanwezig was (zo dicht bij de kolomvoet was er geen ruimte voor een 
grafplaats).. Het hoorde waarschijnlijk bij de toren 3F. 

4AA zware oost-west lopende baksteenfundering in het verlengde van keienfundering 3E, 1,90 
meterr breed. Hij is deels verstoord door grafdelvers en door latere bouwactiviteiten; hoogste 
bewaardee delen 0,50/0,80 m. +NAP, onderkant fundering 0,20/0,24 m. +NAP. Aan de west-
kantt is de fundering vervangen door later muurwerk 5/6L dat smaller is en waarvoor men 
toenn 4A deels heeft afgekapt tot een soort taps toelopende aansluiting. 
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4BB deel van torenfundering bestaande uit een buitenschil van 60 cm dik metselwerk, gefun-
deerdd op brokken grijze hardsteen en rode zandsteen, met een kern van baksteenpuin en 
kiezelss gestort in mortelkalk. Het onderste deel van de fundering is gemetseld met dezelfde 
baksteenn als 4A, met ook veel hergebruikte baksteen ertussen en met grovere mortel (die ge-
lij kk is aan de mortelvulling van de kern van de toren) dan de bovenste steenlagen, die bij een 
lateree bouwfase horen (spoor 5F). De hoogste bewaarde delen zijn op 0,61/0,83 m. +NAP, 
onderkantt circa 1,0 m. -NAP. 

4CC hoek van torenfundering 4B, met aan de noordzijde vier vertandingen van telkens een paar 
cmm en aan de westkant twee vertandingen. Het hoogste bewaarde deel is op 0.36 +NAP, de 
onderkantt werd niet bereikt (dieper dan 0,50 -NAP). De buitenschil is bijna een meter 
breedd en bestaat in de bovenste lagen uit later metselwerk (spoor 5F). Direct ten noorden 
vann de toren werden in de zijbeuk grafkuilen waargenomen tot onder NAP. 

4DD deel van torenfundering 4B+4C, een "platform" van in mortel gelegde bakstenen, aan de 
zuidkantt overgaand op louter mortelgruis, bovenkant op 0,12 -/0,25+NAP. 

4EE deel van torenfundering 4B+4C, waar de huidige westgevel deels bovenop is gezet. 
Waarnemingg in proefputje tegen de huidige westgevel, in de noorderzijbeuk. 

5AA aanzet van zuidwaartse fundering, met een naad tegen 4A gemetseld, 1,50 meter breed, on-
derkantt 0,18 +NAP (Vnr.1024 baksteenmonster; Vnr.1025 mortelmonster). Al na een paar 
decimeterr vanaf de naad met 4A is deze fundering tot op het zand weggebroken door graf-
delvers. . 

5BB fundering van een noord-zuid-muur, het vervolg van 5A, gevondenn onder het kapelhek van 
Zuiderkapell  D (steenmonster Vnr.1055). Direct onder het kapelhek is de fundering nog tot 
0,49/1,011 +NAP bewaard, maar vlak ernaast is hij uitgebroken tot 0,18 +NAP. Op deze diep-
tee werd de zijkant van de fundering over bijna 2 meter lengte gevolgd. De breedte van de fun-
deringg kon niet worden bepaald maar is meer dan 1,40 meter. 

5CC fundering van 0,95 meter breed, vervolg van 5A-5B, welke eindigt bij een bouwnaad met 6D 
onderr de scheidingsmuur van Zuiderkapel C met D. Deze fundering is van dezelfde steen als 
5BB en hoort bij een zuidelijke vergroting van de oudste kerk (met handhaving van de tufste-
nenn funderingen, wellicht de gehele zuidelijke zijmuur, van de oudste kerk). Waarschijnlijk 
wass er op de hoek van 5C een steunbeer die circa 1 meter uitstak, waartegen 6D aangebouwd 
iss (=bouwnaad onder scheidingsmuur). Er zou dan in beide richtingen een steunbeer op de 
hoekk van 5C verwacht mogen worden; de zuidelijke steunbeer is evenwel niet aangetroffen 
maarr er kon ter plekke niet diep gegraven worden vanwege het monumentale natuurstenen 
kapelhek. . 

5DD muurfragment met deel van zuidelijke steunbeer, vervolg van 5A-5B-5C, opgenomen in de 
funderingg van de scheidingsmuur tussen Zuiderkapellen E en F, 0,90 meter dik (baksteen-
monsterr Vnr. 1054). Hij kon slechts 1 meter diep ontgraven worden. De steunbeer steekt 1,50 
meterr uit, de westzijde is afgehakt waardoor de breedte niet bepaald kon worden. 
Aann de scheidingsmuur tussen Zuiderkapellen D en E is geen onderzoek gedaan, omdat er 
zichh elektriciteitskabels en een meterkast bevinden. 

5EE op foto's uit 1942 (Regionaal Archief Alkmaar), genomen in de bouwput voor de enorme 
verwarmingskelderr onder het Zuidtransept, is te zien dat er onder de scheidingsmuur met 
Zuiderkapell  F afgekapte zware oude funderingen zitten. Aan de kant van het transept zijn 
dezee resten niet meer toegankelijk door de verwarmingskelder, aan de kapelzijde was dit 
evenminn mogelijk als gevolg van een aangelegde gasleiding. Tegen de kolomvoet bevindt 
zichh het vervolg van fundering 5D, met onder de scheidingsmuur een grondboog. Deze fun-
deringg (5E) liep vanaf hier kennelijk nog verder oostwaarts door. 

5FF tweede bouwfase aan de westtoren, opgemetseld op de oude fundering (spoor 4B+4C) met 
dezelfdee steensoort als 5A+5B(baksteenmonster Vnr.1020). 

6AA twee steunberen aan de noordzijde tegen 5/6L met een bouwnaad ertussen, waarvan de wes-
telijkee pal tegen torenfundering 4A grotendeels is weggebroken door grafdelvers, de ooste-
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lijk ee is beter bewaard tot 1,05 +NAP, onderkant op 0,45/0,51 +NAP (baksteenmonsters 
Vnr.. 1029 en Vnr.1030; de laatste is hergebruikte steen). De oostelijke steunbeer steekt 1,65 
meterr uit, is 1,20 meter breed en heeft geen vertandingen. 

6BB oude oost-west lopende fundering met zuidwaartse steunbeer, toegepast bij de bouw van 
1470-15200 als fundament voor een deel van de muur tussen zuiderkapellen A en B. Van de 
funderingg is alleen de bovenste meter ontgraven, hij loopt (veel) dieper door. De fundering 
iss 1,0 meter dik, de steunbeer steekt 1,60 meter uit en is 1,20 meter breed. De steunbeer is in 
vollee dikte nog aanwezig tot direct onder de huidige zerkenvloer (bovenkant bewaard fun-
damentt op 2,10 +NAP); hij steekt aan de westzijde uit onder de scheidingsmuur van de ka-
pellen.. Binnen de beide kapellen is de muur later door grafdelvers diep weggehakt. 
Bijj  de fundering van de westelijke muur van Zuiderkapel A is tevergeefs gezocht naar het ver-
volgg van de oude fundering - deze lijk t hier geheel verwijderd voor de bouw van de huidige 
westgevel. . 

6CC vervolg van fundering 6B, met een zuidelijke steunbeer onder de oosthelft van Zuiderkapel 
BB (baksteenmonsters Vnrs.1021 en 1022). De fundering is in de kapel door grafdelvers uit-
gebrokenn tot 0,42/0,53 +NAP. De hoogste bewaarde delen zijn onder de scheidingsmuur 
mett Zuiderkapel A (2,13 +NAP) en onder de scheidingsmuur met Zuiderkapel C (2,00 
+NAP).. De fundering heeft rommelige vertandingen aan de zuidzijde en verbreedt zich van 
0,95/1,000 meter bovenaan tot 1,20 meter bij de onderste steenlagen. De onderkant van zo-
well  de muur als de steunbeer is op 0,01/0,04 +NAP. De fundering is in het zand gelegd zon-
derr grondverbetering, juist boven het tegenwoordige grondwaterpeil. 

0DD vervolg van de muur 6B-6C. Van deze muur zijn in Zuiderkapel C alleen stukken gevonden 
onderr de scheidingsmuren met de beide aangrenzende Zuiderkapellen. Met de prikstok is 
tevergeefss gezocht naar de plek van een veronderstelde steunbeer (geen "stuit", mogelijk is 
hijj  door grafdelvers verwijderd).De bouwnaad met fundering 5C bevindt zich onder de 
scheidingsmuurr van de Zuiderkapellen C en D bevindt. 

PeriodenPerioden 7, 8 en 9 

Dee perioden 7 en 8 zijn gedefinieerd aan de hand van schriftelijke gegevens over de bouw van een 
torenn in 1458-1468 en de bouwvan de tegenwoordige kerk in 1470-1520. Van periode 7 zijn geen 
restenn gevonden die met zekerheid aan de torenbouw toegeschreven kunnen worden. 
SAA fundering onder de westgevel van het transept, met vertandingen aan de oostzijde. Hij kon 

slechtss tot circa 1 meter diep onder het vloerniveau ontgraven worden. De bovenste steen-
laagg vormde een soort vloertje, diagonaal halfsteens gelegd. Bovenkant op 1,87 +NAP. Ver-
moedelijkk betreft het een steunbeer uit de bouwtijd van de huidige kerk (1470-1520), als ex-
traa steun voor de transeptmuur tegen de druk vanuit de noorderzijbeuk en kapellen. 

8BB op foto's uit 1942, genomen in de bouwput voor de enorme verwarmingskelder onder het 
Zuidtransept,, is te zien dat er onder de scheidingsmuur met Zuiderkapel F afgekapte zware 
oudee funderingen zitten. Aan de kant van het transept zijn deze resten niet meer toeganke-
lij kk door de verwarmingskelder, aan de kapelzijde was dit evenmin mogelijk als gevolg van 
eenn aangelegde gasleiding. Ter hoogte van de zuidelijke muur van de zuiderzijbeuk is er een 
zwaarr funderingsblok te zien op de foto, dat aan de oostzijde in de transeptruimte uitsteekt. 
Hett is de zuidelijke tegenhanger van fundering 8A. 
Fotoo Regionaal Archief Alkmaar. 

9AA deel van een vermoedelijke grafkuil die niet past in de huidige vloerindeling (uit 1624/ 
1634).. Hij heeft keienfundering 3A doorsneden en de grond bevatte daardoor veel losse kei-
en.. Het botmateriaal is vergaan. 

9BB en 9C twee grafkuilen die niet passen in de huidige vloerindeling. Ze doorsnijden keienfun-
deringg 3A en de grond bevatte daardoor veel losse keien. Het botmateriaal is vergaan. 

9DD grote kuil, mogelijk van een grote grafkuil of van twee grafkuilen. Deze graven passen even-
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minn in de huidige vloerindeling. Ook deze kuilen bevatten veel losse keien. Het eventuele 
botmateriaall  is vergaan. 

9EE graf met resten van een bakstenen keldertje van hergebruikte bakstenen, in een vloerinde-
lingg van vóór 1624/1634. Hij is gemetseld van hergebruikte, halve rode bakstenen van .. x 14 
xx 7 cm. De kelder was niet gepleisterd. Het botmateriaal is vergaan. 

9FF graf, aangelegd in een vloerindeling van vóór 1624/1634. Het botmateriaal (Vnr.197) is zeer 

slechtt bewaard gebleven. 
9GG fundering en vloer van een oude, inmiddels vervallen grafkelder in de viering, met een in-

gangg aan de oostzijde. Hij is deels afgedekt door de huidige grafkelder in de viering waar-
doorr de vorm niet volledig is te achterhalen. Met uitzondering van de ingang zou de kelder 
nogg kunnen passen in de huidige vloerindeling. De keldervloer bestaat uit met mortel aan-
gesmeerdee bakstenen. Bovenkant vloer op 0.25 meter + NAP. Van de wand zijn de onderste 
driee lagen metselwerk nog aanwezig. Onderkant fundering op 0.08 + NAP. De wand bestaat 
uitt een steens gemetselde muur, met aan de binnenzijde een halfsteens bekleding. Gebruikt 
iss rode baksteen van 16,5 x 7,5 x 4,5 cm. 

SporenSporen met onduidelijke datering 

Eenn aantal ingravingen zonder vondsten is, onder andere op grond van de bleekgrijze vulling die 
duidelijkk verschilt van de bruine grond van de achttiende- en negentiende-eeuwse graven en die 
lijk tt op de zandvulling in sporen van periode 1 en 2, globaal in deze perioden geplaatst. Andere 
sporenn zijn op grond van de erin gevonden scherven slechts globaal te dateren. Vondsten kunnen 
ookk in een kuil zijn beland bij het omspitten van grond, waarin reeds oudere grondsporen zaten. 
Vondstmateriaall  dat op een dergelijke wijze (minstens) tweemaal is verplaatst, wordt door ar-
cheologenn "opspit" genoemd. Het betreffende grondspoor kan soms eeuwen later zijn aange-
legd.. Van een paar funderingen geeft de periodisering eveneens problemen. 
1/2/3AA twee paalgaten aan de noordkant van de sleuf, met een lichtgrijze insteek en donker-

grijzee kern, slechts 20 cm diep in het vlak. Vondstloos. 
1/2/3BB twee kuiltjes, gevuld met lichtgrijs zand, slechts enkele centimeters diep. Vondstloos. 
1/2CC vaag lichtgrijs spoor, slechts een paar cm. diep, naast waterput 1/2C, mogelijk een grep-

peltjee uit de Romeinse tijd. 
1/2DD deel van ronde plek, mogelijk inheems-Romeinse waterput, grotendeels doorsneden door 

dee viering-grafkelder (oudste fase) en een graf. 
1/2EE lichtgrijze zandbaan (greppeltje?) van 25 cm breed en enkele cm. diep, ongeveer noord-

west-zuidoostt gericht. Hieruit komt een botfragment (schouderblad klein zoogdier; Vnr. 
936). . 

2/3FF spoor, bestaande uit een diepe kuil met midden in een perfect ronde kern met een diame-
terr van 40 cm, diep ingegraven door een onderliggende veenlaag heen. Mogelijk was het een 
geslooptee waterput, gemaakt van een holle boomstam. Vlak op 0.00 NAP, onderkant kuil op 
0,466 -NAP. Uit de kuil komen 17 wandfragmenten inheems-Romeins aardewerk (zandig 
baksel,, bruin met donkere kern, één fragment is uitwendig zwart en gepolijst) maar ook 3 
fragmentenn Pingsdorf-type aardewerk (tiende/twaalfde eeuw) en 1 geel aardewerkfragment 
mett ijzerengobe, te dateren in de dertiende eeuw (Vnr.937). Uit het uittrek-spoor (de kern 
vann het spoor) komen nog 4 inheems-Romeinse wandscherven (Vnr.938). 

3/4GG sloot, aangesneden onderin een klein werkputje, richting niet duidelijk maar lijk t onge-
veerr in de lengterichtingvan de kerk. De vulling (demping) van het onderzochte deel (Vnr. 
916)) bevatte brokstukken tufsteen (11 stuks geborgen), een fragment rode zandsteen, lei-
steenn (19 fragmenten), 23 fragmenten bot deels met slachtsporen, 5 scherven inheems-Ro-
meinss aardewerk (waarvan 3 besmeten) en een hoeveelheid materiaal uit de elfde-twaalfde 
eeuw:: 18 wandscherven van kogelpotaardewerk (lichtbruine buitenzijde en zwarte kern, fij-
nee kiezelmagering) en van dit materiaal ook 3 randfragmenten van potten en 1 randfrag-
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mentt van een kom of bakpan, 1 randfragment van Paffrath-type aardewerk en 2 randfrag-
mentenn van Elmpt-type, 11 wandfragmenten en 1 bodemfragment van Andenne-type, 4 frag-
mentenn van een hard geel zandig baksel (Pingsdorf-achtig) en tenslotte van Pingsdorf-type 
aardewerkk 22 wandscherven (waarvan 4 met rode beschildering), 2 bodemscherven (met ge-
knepenn standring) en 1 breed bandoor. 

3 /4HH Sloot/gracht, gevuld met grijs zand. Aanvankelijk aangezien voor twee greppels naast el-
kaar,, bleek het toch één sloot/gracht te zijn van meer dan 2 meter breed en in diepte aflo-
pendd naar het noorden tot meer dan 40 cm onder het vlak. De oriëntatie week af t.o.v. de 
huidigee kerk en was meer noordwest-zuidoost. Uit de zandvulling van de sloot kwam 1 hard 
gebakkenn bruingrijs Pingsdorf-type wandscherf (Vnr.591) en (uit Vnr.604:) 1 donkergele 
Pingsdorf-typee bodemscherf met geknepen standring, 2 Paffrath-type wandscherven en een 
oranjegelee Andenne-type wandscherf, alsmede een proto-steengoed wandscherf (zwart bak-
sell  met veel wit steengruis erin, donkerbruine ijzerengobe). Dit proto-steengoed is een im-
portstukk uit het Duitse Rijnland, waar het vanaf begin dertiende eeuw in productiecentra als 
Siegburgg (maar ook elders) werd vervaardigd. Vanaf circa 1300 werd dit materiaal opgevolgd 
doorr een verbeterd product, het zogenaamde "bijna-steengoed" (zie bijvoorbeeld Dijkstra 
1997).. De demping van de sloot wordt daarmee gedateerd in de dertiende eeuw of later. 

3 /4 /5 /611 graf in het koor, aangelegd naar een ouder inrichtingspatroon dan de zeventiende-
eeuwsee vloerindeling. De taps toelopende grafkist was als houtmolm nog herkenbaar, van 
hett skeletmateriaal (Vnr.197) was weinig meer over. De insteek van de grafkuil en de kist wa-
renn opgevuld met lichtgrijs zand. 

4 /5/6JJ spoor van mortelgruis, 1,70 meter, breed; ofwel vlijlaag voor een fundering, ofwel de on-
derlaagg voor een kleine grafkelder, bestaande uit een 5 tot 10 cm dikke mortelgruis-laag met 
daarinn baksteenfragmenten (onder andere .. x 14,5 x 6,5 cm). Het betrof het oosteinde van 
eenn spoor dat westwaarts doorloopt richting koorhek en binnen de sleuf eindigde (het zand 
aann de oostkant van de sleuf was op deze diepte intact). De mortellaag was ingegraven in het 
gelee zand. De bovenkant van het bewaard spoor was op 0,27 +NAP. 

4 /5 /6KK een plek van zand en houtskool, aangetroffen in de kern van de torenfundering 4B, wel-
lichtt door een grafdelver veroorzaakt (bovenkant spoor op 0,06+NAP, circa 20 cm diep). Uit 
ditt zand komen twee randfragmenten van rood aardewerken grapen (dunwandig, met fijne 
draairibbelss op de schouder, waarvan één rand met haakoor) en een zware rand van een grijs 
aardewerkenn voorraadpot (Vnr.1023). Rood- en grijsbakkend aardewerk werd in West-Ne-
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derlandd vanaf de dertiende eeuw uit lokale kleisoorten vervaardigd door plaatselijke potten-
bakkerss in verscheidene steden (zie onder meer Bitter 1993b en Dijkstra 1997). Deze scher-
venn zijn op grond van de vormgeving globaal te dateren in de veertiende eeuw. 

5/6LL zware fundering in verlengde van 4A, met aan de noordzijde twee (latere ?) steunberen 
(6A),, 1,30- 1,40 meter breed met lichte vertandingen (vijfmaal een paar cm) aan beide kan-
ten,, aan de oostzijde is er een bouwnaad met 4A en aan westzijde is de aansluiting ingeboet 
inn torenfundering 4B. De fundering is deels verstoord door uitgehakte graven: de hoogste 
bewaardee delen zijn op 0,40/0,85/1,20 +NAP. Hij is in het zand gelegd; onderkant fundering 
opp 0,17/0,25 +NAP (baksteenmonsters Vnrs.1032 en 1051 hergebruik onduidelijk; bak-
steenmonsterr Vnrs. 1026, 1028 en 1031). 

4 /5 /6MM kuil met baksteenpuin, mortel en leisteenfragmenten, ongeveer achthoekig en 1 bij 1 
meterr groot, 1 meter ten oosten van schelpenfundering 3F, vlak op 0,54 +NAP (diepte on-
bekend).. Is dit door een grafdelver gedaan of hoort deze bij een constructie? 

7/8NN torenfundering aan de westzijde buiten de kerk, in augustus 1895 opgemeten door Joh. J. 
vann Schuijlenburg, opzichter van de Justitiegebouwen, in de bouwput van het Rijks Opvoe-
dingss Gesticht. De restanten zijn opnieuw opgemeten op 3 en 6 jul i 1970 door A. van Pernis 
vann de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hiervan is de noordoostelij-
kee poer vrijwel precies op dezelfde plek gedocumenteerd. In 1970 was van de zuidwestelijke 
poerr weinig herkenbaar, terwijl de beide westelijke poeren waren verdwenen 


