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DE OLDEKERK (GR.)

P.B. Kooi

Intensief overleg tussen provinciaal archeoloog
H.A. Groenendijk, de streekhistorische vereni
ging en de gerneente Grootegast resulteerde in
een opgraving op het voormalige kerkhof van 01dekerk. Op kosten van de vereniging was reeds
een programma van weerstandsmetingen uitge
voerd door het adviesbureau RAAP, waaruit
bleek dat er restanten van een kerkgebouw in de
heuvel aanwezig waren. 1 De klokkenstoet w as in
middels ten behoeve van reparatiewerken van zijn
s tiepen op de top van de heuvel gelicht. Door vrij 
willigers van de vereniging was een sleufje gegra
ven aan de zuidzijde van het koor. Daarin tekende
zich een baan van schoon zand af, die kenroer
kend is voor een manier van grondverbetering on
der een fundering.
Na overleg met Groenendijk werd besloten om
het onderzoek uit te breiden en het Graninger In
stituut voor Archeologie in te schakelen. De doel
stelling van de opgraving was tweeledig. In de
eerste plaats moest de kwaliteit van het bodemar
chief worden vastgesteld. In de tweede plaats zou
de plattegrand van de kerk nader worden bepaald.
De wijze van uitvoering was er op gericht om val
doende informatie te verkrijgen door middel van
beperkte ingrepen.
Een eerste poging om de fundering van de
schipmuur aan de zuidzijde met een dwarssleuf
op te sporen, Jeverde geen resultaat op. Vervol
gens werd besloten om de strategie aan te passen
en twee werkputten aan de noordzijde uit te zet
ten. Werkput l besloeg de helft van het koor tot
aan de fundering van de klokkenstoel. Werkput 2
verliep in een smalle strook langs de fundering
van de klokkenstoet ter plaatse van de noordelijke
schipmuur met een verbreding, om de afsluiting
en de torenfundering op te sporen. Tussen werk
put l en 2 bleef een protietdam van ruim twee
meter staan.
De grond werd machinaal uitgegraven en
plaatselijk tot op het gewenste niveau verdiept.
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Daarbij bleek al spoedig dat de ondergrand in een
recent vededen tot ongeveer een halve meter
diepte was gemengd, waardoor het bodemarchiet
in die laag voiledig was vemietigd. Op twee piaat
sen werden profielen haaks door de fundering tot
op de vaste zandondergrond gegraven, namelijk
een in de middenas van de koorafsluiting en een
aan de noordzijde van het schip.
Waarnemingen
Werkput l: het koor. Op het hoogste v lak tekende
de fundering van het recht gesloten koor zich
reeds af als een zandbaan, die plaatselijk door la
tere grafkuilen en andere vergravingen was door
sneden. Bij verdieping van het vlak in twee
stappen werd de omtrek van de funderingssleuf
duidelijker zichtbaar. De breedte varieerde in het
derde vlak van 2,00 tot 2,80 m. De totale lengte
van de funderingssleuf aan de noordzijde was ca.
1 1 m. De onderkant van de sleuf Jag op 1 ,86
-NAP (= bovenkant van de zandondergrond). Een
grote ronde kuil op de noordoosthoek was een
aanwijzing dat daar een grote kei heeft gelegen.
In het profiet en in het vlak waren verschiliende
slemplagen in de vulling te onderscheiden.
Het westelijke einde sloot met een smalle on
derbreking aan bij het begin van de fundering van
het schip, bestaande uit regelmatig, v lak gestapel
de zoden. Daarvan was slechts een strook van ca.
20 cm zichtbaar. Deze liep tot l m binnen de
koorfundering en was voorzien van een grote kei
tot 1 5 cm buiten de koorfundering.
In de middenas werd tegen het profiet een
vloertje van groene plavuizen van 20x20 cm aan
getroffen, met een aantal fragruenten groot for
maat baksteen. De aanleg doet vermoeden dat het
gaat om de bodem van een graf.
Werkput 2: schip en to ren. B ij het afgraven van de
bovengrand in werkput 2 werden over een Jengte

van 8 m twee rijen keien blootgelegd met daartus
sen een laag schelpen. Op de bovenzijde van de
keien was morte! aanwezig en in een geval een
stuk baksteen, zodat blijkbaar vanaf dat niveau,
op 0,70 m +NAP het muurwerk was opgemetseld.
Door het graven van een dwarsprofiel werd vast
gesteld dat de grondverbetering van het schip be
stond uit ordelijk, horizontaal gestapeide zoden in
een sleuf, die tot aan de vaste zandondergrond op
l ,76 m -NAP was gegraven. Door selectief enkele
gedeelten te verdiepen werden de contouren van
de funderingsskuf van het schip en de toren
zichtbaar in het tweede en derde v lak. In het pro
fiel was te zien dat de zoden voor de westmuur
van het schip en de toren apart waren gestapeld.
De plattegrand

De totale aanleg van de fundering van de westelij
ke torenmuur tot de oostelijke koormuur bedraagt
3 1 ,2 m; de lengte van de westelijke funderings
sleuf van de toren is 6,8 m; de breedte over het
koor is buitenwerks I l m. Door bepaling van de
middenas kan de breedte van de funderingssleuf
ter hoogte van het schip op ca. 12 m worden ge
schat. Door een vaste marge tot de rand van de
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funderingssleuven aan te houden, kunnen vervol
gens, in combinatie met de nog aanwezige keien,
de buitenwerkse maten van het gebouw binnen
redelijke grenzen worden gereconstrueerd. Het
schip had een lengte van ca. 1 5 m bij een breedte
van ca. 1 0 m. Het koor was met ca. 9 m breedte
iets versmald ten opzichte van het schip en had
een lengte van ca. l O m. De toren was ongeveer 5
m in het vierkant
Bouwmaterialen.

Het gebouw is in het verleden grondig afgebro
ken. Door machinaal woelen in recente tijd zijn
de restanten van de stenen fundering verder aan
getast, waarbij ook nog materiaal werd afgevoerd.
Tijdens de opgraving werden slechts restanten
van bouwmaterialen aangetroffen. Overheersend
was de hoeveelheid puin en brokstukken van
groot formaat baksteen naast enkele stukken tuf
steen. Van de dakbedekking resteerden fragmen
ten van middeleeuwse bolle en holle pannen, de
zogeheten monniken en nonnen, maar ook de jon
gere Oudhollandse dakpannen, zowel ongegla
zuurd als met blauwe glazuur. Vloertegels of
plavuizen zijn in twee formaten gevonden, name-
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Fig. J. Vereenvoudigd zuid-noordprojiel van de bestaande roestand op het hoogste punt van de heuvel. De granelver
betering voor de fundering (schuine arcering) is iets naar buiten uitgezakt, omdat daar meer veen is verdwenen dan
bim1en de kerk. De aangetroffen vloerresten binnen de kerk (verticale arcering) liggen door de klink van het veen
minstens 60 cm onder het oorspronkelijk niveau, dat ongeveer gelijk was met de bovenkant van de keienfundering
(zwart).
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Fig. 2 . Schematische plattegrand op basis van d e gevondenfunderingsresten

lijk bruine en gele van 1 5x l 5 cm en groene en
gele van 20x20 cm.

Conclusies

De beoogde doelstellingen zijn door de opgraving
bereikt. De heuvel bevat nog veel informatie, zo
wel over de natuurlijke omstandigheden tijdens
de periode van de veengroei en de vroegere be
woning, ais over de bouw van de kerk.
De kerkplattegrond kan aan de hand van de ge
vonden resten in hoofdlijnen worden bepaald. De
kerk werd gebouwd in een veenontginningsge
bied. Daartoe werd voorafgaande aan de bouw
een lage heuvel opgeworpen. Om een stabiele
grandslag voor het muurwerk te verkrijgen, wer
den sleuven door het veen tot op de zandonder
grond gegraven (= 1 ,76- 1 ,86 m -NAP). Voor de
grondverbetering in de sleuven werden twee ver
schiliende methaden toegepast, namelijk gesta
peide zoden voor de toren en het schip en zand
voor het koor. Onder de heuvel en binnen de kerk
plattegrand is een deel van het oorspronkelijke
veen bewaard gebleven, terwijl het veen in de
omgeving bijna voiledig is verdwenen. De waar
genomen dikte van het pakket veen varieert van
ancterhalve meter binnen de kerk tot bijna een me
ter daarbuiten. Het is niet uitgesloten dat inklin
king van het veen onder de heuvel en het
geleidelijk verdwijnen van het veen daamaast
problemen hebben opgeleverd. De fundering en
de grondverbetering zullen de neiging hebben ge
had om zijwaa.tts uit te zakken, waardoor aanzien-
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lijke schade aan het muurwerk kan zijn ontstaan.
Waarschijnlijk heeft men dit trachten te beperken
door eerst plaggen en aangesta.tnpte aarde tegen
de buitenkant van de fundering aan te brengen.
Het is niet duidelijk waarom er bij de bouw is
gekozen voor een verschillende grondverbetering
onder de fundering van het koor enerzijds en
schip/toren anderzijds. De benodigde hoeveelheid
zand kan geen heperkende factor zijn geweest,
omdat dat op redelijk korte afstand ruimschoots
beschikbaar was. Het zou bovendien een stabiele
re grandslag hebben opgeleverd. Wellicht was het
koor, in tegenstelling tot het schip, overwelfd en
maakte dat een andere grondverbetering noodza
kelijk.
Een datering voor de bouw van de kerk kan
slechts bij benadering via een indirecte weg wor
den gegeven, omdat schriftelijke bronnen daar
over tot dusver ontbreken. Een eerste houvast
voor een datering geeft de plattegrand zelf, van
wege het iets versmalde koor en de doorgang tus
sen koor en schip. Deze kenmerken worden over
het algemeen vrij vroeg gedateerd en vergelijkba
re plattegranden zijn onder meer bekend uit Hel
lum, Holwierde, Klein Maarslag en Groot
Wetsinge. Als we dit combineren met de gevon
den bouwmaterialen en dan met na.tne de verhou
ding baksteen-tuf alsmede het oudste type
dakpan, dan komt de tweede helft van de 1 2e
eeuw ais vroegste datering in aanmerking.
Over de afbraak van de kerk bestaat geen ze
kerheid. Op de kaart van Jacob van Deventer uit
1 559 staat de kerk met toren aangegeven en ook
op de Coenderskaart van 1 680 komt de kerk nog

voor. Enige voorzichtigheid bij het gebruik van
kaartmateriaal is echter geboden, omdat kaarten
makers gegevens van vo01·gangers kopieerden.
Het verdwijnen van de kerk zal mede een gevolg
zijn geweest van de verschuiving van de bewo
ning in noord- en zuidoostelijke richting, naar het
huidige Oldekerk en Niekerk. Opmerkelijk is in
dit verband dat Oldekerk vanaf 1 6 1 6 of 1 6 1 7 tot
1 680 kerkelijk was gecombineerd met Sebalde
huren en daarna met Niekerk en Faan. Wellicht
geeft dat het moment van de afbraak aan. Bouw
valligheid en de daarmee samenhangende hoge
kosten van onderhoud zullen de afbraak hebben
bespoedigd.
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Summary
At the site ofthe ahandoned cemetery ofOldekerk
(Gr.), an excavati01� revealed thefoundation tren
ches of the former, earliest church of the settle
ment. The bui/ding, with a nave of c. 15 xl O m, a
circa 9 m lang, slight/y smaller choir and a tower
measuring 5x5 m, had heen erected in the secotul
ha/f of the l 2th century in a peat-bog landscape.
To enable bui/ding in such conditions foundation
trenches had been dug out down to the sandy sub
soil; these were filled with sods under the walls of
the nave and tower with sand under the choir
walls.
Noot
l . In Paleo-akrueel 9 wordt over de situering en de
weerstandsmetingen door H.A. Groenendijk en J.
Molerna uitvoerig bericht.
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