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Kiezels onder de Kaak 
door P.C. Beunder 

Een waarneming in het oude centrum van Woerden omtrent een pré-Romaans bouwfenomeen. 

Inleiding 
In februari 1985 werd, gedurende de restauratie van het museum, te weten het vroegere stadhuis, nog een stukje 
fundering bekeken van de westgevel van dat gebouw. Deze muur, aan de kerkzijde dus, vertoonde nogal wat 
scheuren door verzakking. Funderingontgraving over enkele meters gaf een niet alledaagse constructie te zien. 
Deze wordt hierna beschreven. Het gaat om een zogenaamde bekistingsfundering. 
Dat houdt in, dat er op onderlinge afstand twee tufsteenmuren zijn opgetrokken, waartussen bijvoorbeeld grove 
kiezel ligt opgesloten. Een dergelijke techniek wordt gehanteerd wanneer men niet of niet voldoende over 
bouwmateriaal van een bepaalde en gewenste grootte kan beschikken. 
Omdat de bovenzijde van deze aangetroffen funderingsconstructie een ingerotte indruk maakte, waardoor de 
samenhang met de muur erboven te wensen overliet, hebben de restaurateurs (architectenbureau Van der 
Sterre-Peetoom) de fundering in fasen doen ontgraven, wegnemen en vervangen door een hechte baksteen
constructie, die weer goede samenhang vertoont met de opgaande muur erboven. 
Hierbij is door mij de volgende waarneming gedaan. 

Afb. 1. Het stadhuis, getekend door Jan de Beyer in 1749, met links het aanpalende koor van de Petruskerk. 
Coli: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. 
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De bekistingsconstructie 
Op ongeveer 30 cm. onder het maaiveld, dat is ter plekke een straatje op al iets aflopend kerkhofniveau, ging de 
baksteenbouw van de westgevel van het oude raadhuis over in een tufsteenblokkenmuur met een hoogte van 
circa 50 cm. Daaronder bevond zich nog een circa 10 cm. dikke laag grove tot zeer grove kiezel, die overal, en 
hier en daar tot 10 cm., buiten de tufstenen muur uitstak. Hieronder, dus op circa 90 cm. diepte gelegen, bevond 
zich een laag van onbekende dikte, die bestond uit enigszins humeuze met en door brandsporen zeer zwarte 
kleigrond, waarin zo te zien zonder enig verband en stratigrafie (afzonderlijke gelaagdheid) tal van Romeinse 
bouwmatenaien weruen aangetrouen. nieronuer uevonuen zich geueeiten daKpannen (teguiae), vorsten 
(imbrices) en tegels (lateres), waaronder 4 gestempelde exemplaren, maar vrij weinig ander Romeins materiaal, 
enkel wat ceramiek en geen materiaal uit latere tijden. 
Na verwijdering van de tufsteenblokken bleek dat zich hierachter een opeenstapeling van grote (tot 30 à 40 cm. 
doorsnede) en kleinere kiezels of veldkeien lag met een breedte van minimaal 40 cm., waarachter weer tufsteen 
was opgestapeld. 
Hier en daar bevond zich tussen de kiezels een brok breuksteen (soort leisteen of Schiefer), nogal wat Romeins 
baksteenbouwpuin behorend tot de hiervoor genoemde categorieën en hier en daar een stukje Romeinse 
ceramiek. 
Het materiaal waarmee de ruimten tussen de kiezel was opgevuld, was niet overal hetzelfde. Achter de bovenste 
drie lagen tufsteen en ook tussen de voegen van de tufsteenblokken zelf bevond zich een humeuze zanderige 
grond met boomwortels en wortelsporen. Het geheel maakte een ingerotte indruk. 
Meer naar onderen lag hier en daar zuiver geel grof zand tussen de kiezel en waren de tufblokken gemetseld met 
schelpkalkmortel. Op andere plaatsen was hiervoor schone klei gebruikt, maar de noordelijkste 3 à 4 meter 
vertoonde de kiezelkern nog een hechte samenhang door de steenharde schelpkalkmortel. 
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Aß. 2. Liggingssituatie van de tufsteenbekistingsfundering. 
Tekening: P. C. Beunder, Bodegraven. 
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Aß. 3. Schema van de doorsnede van de bekistingsfundering. 
Tekening: P.C. Beunder, Bodegraven. 

De situering van de bekistingsfundering 
Op afbeelding 2 is geprobeerd de bij de waarneming aangetroffen verschijnselen te tekenen in hun situatie ten 
opzichte van het huidige gebouw en omgeving. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. 

- Voor zover kon worden nagegaan vormde de tufsteenbouw een goed samenhangend geheel, alhoewel de 
blokken allerhande formaten hadden met een lengte zo tussen de 20 en 40 cm., een breedte tussen 15 en 20 cm., 
maar voor het merendeel een dikte van circa 9 cm. Hoewel de hoekpunten van de blokken soms redelijk scherp 
behakt waren, vertoonde het geheel, ook door mortelsporen op de uitwendige vlakken, een secundair karakter. 
- Over de gehele lengte werd nergens een aanzet westwaarts of anderszins in buitenwaartse richting 

geconstateerd. Of dit oostwaarts wel het geval was, kon niet worden nagegaan. 

\ 

Aß. 4. Bovenaanzicht van de bekistingsfundering; tufsteenblokken (ook broodjes) gedeeltelijk verwijderd; let op de naar buiten 
stekende onderste laag kiezel 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 
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Aß. 5. Zijaanzicht van de bekistingsfundering; tufsteenblokken (ook broodjes) gedeeltelijk verwijderd 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 

- Opmerkelijk was ook dat de tufsteenfundering zich niet bevond onder de laatste 1 '/2 meter van het zuideinde 
van de westgevel. 
- De tufsteenfundering kon noordwaarts worden gevolgd ongeveer tot aan de aanzet van de muur (westgevel) 

van de achterste aanbouw van het museum, hier bouwfase 3 genoemd. 
Hier lag een grote bakstenen put en bij bouwfase 3 was verder gebruik gemaakt van een totaal uit bakstenen 
bestaande fundering met voeting. Of hieraan voorafgaande de tufstenen constructie aanwezig was en is 
verwijderd, kon niet worden nagegaan. 
— Al met al is er sprake van een tufsteenbekistingsconstructie over circa 12 meter. 
— Tenslotte is het nog belangrijk te vermelden dat de westgevel van het huidige gebouw en de bekistingsfun
dering niet geheel parallel liepen. De noordelijkste 5 meter begon de bestaande muur de tufsteenconstructie te 
overbouwen, dat wil zeggen de huidige muur kwam steeds meer van het centrale kiezelgedeelte op de buitenste 
tufsteenbekleding te staan. Deze vertoonde in steeds sterker mate de neiging tot kantelen. Over de laatste (dat is 
de meest noordelijke) 3'/2 meter was een en ander zo uit z'n verband geraakt, dat daar in later tijd opnieuw is 
ingeboet, zij het op zeer slordige wijze, zodat tufsteen, baksteen, Romeinse baksteen en kiezel hier als 
kiezelbeklamping fungeren, bijeengehouden door grond (!). De hierachter liggende kiezel vertoont nu juist een 
zeer hechte samenhang door keiharde mortel, zodat de indruk bestaat dat bij de bouw van deze fase 2b, de 
oorspronkelijke tufsteenconstructie verbeterd zou kunnen zijn. 

De vondsten (dakpanstempels) 
Zoals hierboven bij de waarnemingsbeschrijving reeds is opgemerkt, werd bij het uitgraven naast de fundering 
nogal wat Romeins bouwpuin aangetroffen van opmerkelijk grote afmeting. Het stratum (lagenpakket) hier lijkt 
te zijn aangebracht door ophoging of liever afschuiving (egalisatie). 
De vergraving naast het noordelijk gedeelte, te weten bouwfase 2b, vertoonde een gewijzigd beeld. Hier kwam 
hoegenaamd geen Romeins bouwpuin meer te voorschijn. Dat zit kennelijk in de inboeting verwerkt en er 
bevond zich veel meer bruinachtige bovengrond in de uitgeworpen aarde met veel menselijke skeletfragmenten, 
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zodat bij dit laatste werk in elk geval een of de begraafplaats werd geroerd. Door het grote verschil hier met het 
originele werk, kan het heel wel zijn, dat bij de bouw van bouwfase 2b hier nog geen begravingen hadden plaats 
gevonden. Te meer omdat onder de kiezelfundering hier het Romeinse stratum van bouwfase 1 weer aanwezig 
was. 
Zoals gezegd werden behalve de Romeinse baksteenpuingedeelten geen andere Romeinse mobilia (gebruiks
voorwerpen) aangetroffen, enkele fragmenten ruwwandige ceramiek uitgezonderd. Van enige stratigrafie was op 
dit niveau nog niets te zien. 
De vier aangetroffen dakpanstempels kunnen als volgt worden gedetermineerd. 

1. EXGRINI, Exercitus Germanicus Inferior, reliëf, geproduceerd in de centrale pannenbakkerij op de 
Holdeurn te Nijmegen, identiek aan Holwerda/Braat 1946, pi. XXIX — 55, ingedrukt op een 
fragment van een vorst, datering: 2e helft van de 2e eeuw, zie afbeelding 6. 

2. EXGERINF, Exercitus Germanicus Inferior, hol, eveneens uit de Holdeurn, identiek aan 
Holwerda/Braat 1946, pi. XXVIII — la, gedeelte dakpan, 3e kwart van de 2e eeuw, zie afbeelding 7. 

3. EXGERINI, Exercitus Germanicus Inferior, hol, eveneens uit de Holdeurn, identiek aan Hol
werda/Braat 1946, pi. XXVIII — 19, fragment vorst, 3e kwart van de 2e eeuw, zie afbeelding 8. 

4. SUBDIDIIVLICOS, sub Didius Iulianus consularis, hol, eveneens uit de Holdeurn, identiek aan 
Holwerda/Braat 1946, pi. XXX — 1, groot gedeelte dakpan, datering: rond 180 na Chr., zie 
afbeelding 9. 

Aß. 6. Exercitus-stempel, reliëf, identiek aan Holdeurn 29 - 55. 
Foto: P. C. Beunder, Bodegraven. 

Aß. 7. Exercitus-stempel, hol, identiek aan Holdeurn 28 - la. 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 
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Afl>. 8. Exercitus-stempel, hol, identiek aan Holdeurn 28 - 19. 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 

Aß. 9. Stempel van Didius Iulianus, hol, identiek aan Holdeurn 30 - 1. 
Foto: P. C. Beunder, Bodegraven. 

Op zichzelf hebben de stempels weinig te zeggen, enkel dat de ondergrond is samengesteld met behulp van 
materiaal uit een betrekkelijk homogeen complex, oorspronkelijk te dateren in de 2e heft van de 2e eeuw. 

Enkele interpreterende opmerkingen 
— De oorsprong van het bouwmateriaal en de datering van de bekistingsfundering. 
Het aantreffen van een tufsteenbekistingsconstructie, als hierboven beschreven, is in geen geval een alledaagse 
zaak. In tegendeel. In het westen van ons land is zulk een bouwwijze een zeer zeldzaam verschijnsel. 
Hoewel deze techniek in de Romeinse bewoningsperiode ook hier bekend was, valt dit tijdsbestek als datering 
voor ons fenomeen af. Als redenen hiervoor kunnen gelden: 

— de betrekkelijk hoge ligging van de fundering; 
— de aard van de ondergrond van de fundering: geen duidelijke stratigrafie, ophoging met geroerde 

„bovengrond" en geen deugdelijke onderheiing; 
— ook komt een dergelijke bouwwijze in en rond de Limes-(grens)castella in het westen van ons land, 

exact gezien, hoegenaamd niet voor; 
— nog aangevuld met de omstandigheid dat de constructie zo gaaf, dat wil zeggen niet weggesloopt, 

werd aangetroffen; 
— de samenstelling van de kiezelvulling met allerhande andersoortig materiaal, tesamen met de 

veelvormigheid van de tufsteenblokken is niet specifiek Romeins; 
— tenslotte de noord-zuid ligging van de constructie, als oriëntering identiek aan de Petruskerk. 

Voor de bouw van de eerste stenen abdij in Egmond, circa 950, werd kennelijk al weer tufsteen uit de originele 
winplaatsen, onder andere het Brohldal uit de zuidoostelijke Eifel, aangevoerd, in navolging van de kerkbouw in 
het oosten van ons land1). 
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Tot circa 1200 zien we dan ook, dat voor de na circa 1000 gebouwde kerkjes en kerkelijke gebouwen tufsteen in 
min of meer ruimere mate is aangewend. Ik noem nog even als voorbeeld van latere of laatste (hoogtepunt van) 
volledige tufsteenbouw, de abdijkerk van Rijnsburg, die in 1183 werd voltooid. 
Het Woerdense materiaal geeft een andere indruk. Het lijkt er sterk op dat het, in al zijn schakeringen, niet direct 
afkomstig is uit originele winplaatsen, maar is gehaald uit een Romeins castellum, in dit geval vrijwel zeker 
Woerden zelf, dat wil zeggen de directe omgeving van de waarnemingsplaats. 
Kennelijk heeft het Woerdense castellum, als alle andere castella aan de Limes rondom, ook een 
steenbouwperiode gekend, al is de dispositie daarvan tot op heden nog niet vastgesteld. Wel kunnen de hierboven 
beschreven dakpanstempels heel goed als specima van hierbij gebruikt bouwmateriaal gelden. En misschien 
wordt de exacte localisering van deze steenbouwperiode nog wel extra bemoeilijkt door het rigoreuze hergebruik 
van het bouwmateriaal, zoals hier is gebeurd. Op grond van een en ander zou een datering van het aangetroffen 
bouwfenomeen, onze tufsteen bekistingsmuur, zo tussen 700 en 1000 het meest in aanmerking komen. Voorwaar 
geen kleinigheid. 

— De fundering en het huidige gebouw. 
Van het huidige gebouw is alleen bekend dat het in 1501 als raadhuis is gebouwd2). Toch ziet het er naar uit dat 
met de herberg, die sedert 1465 in voorkomende gevallen dienst deed als raad- of stadhuis, hetzelfde gebouw 
werd bedoeld, althans een gedeelte ervan3). Omdat verdere schriftelijke gegevens ontbreken, zullen we proberen 
door bestudering van het exterieur van het gebouw nog wat meer te weten te komen. We dienen daarvoor de 
westgevel in ogenschouw te nemen, omdat de oostgevel door beklamping met een moderne baksteen en 
aangepaste muurankers, kennelijk terzelfder tijd aangebracht als de bouw van bouwfase 3 (zie afbeelding 2) aan 
de achterzijde van ons museum, zijn oorspronkelijke aanblik heeft verloren. 
De achtergevel is derhalve uit het zicht geraakt. De voorgevel vertoont de ornamenten, die ter gelegenheid van de 
bouw, c.q. verbouwing tot stadhuis in 1501, werden aangeschaft4). 
De westgevel echter, waarvan het fundament ons nu een blik in het verleden vergunt, laat door de aldaar 
zichtbare schakeringen in stijl en bouwmateriaal ons toe een globale periodisering te onderscheiden. 
Het middengedeelte, afbeelding 2, bouwfase 1, is door het groot formaat baksteen (26 x 12'/2 x 5V2 cm.) en de 
zware op betrekkelijk geringe hoogte aangebrachte muurankers, te kenschetsen als het oudste gedeeite en 
wellicht te beschouwen als behorend tot de herberg uit 1465. De bouwtijd van dit stuk moet echter halverwege 
de 14e eeuw, circa 1350 dus (of in of na 1372 nog?!) liggen. Het voorste stuk, 1 'j2 meter, van deze gevel moet met 
de bouw van het stadhuis zijn opgetrokken in 1501. 
Het baksteenformaat (22 x 10V2 x 5 cm.) en het donkere hardgebakken materiaal weerstreeft deze datering niet 
(zie afbeelding 2, bouwfase 2a). De verhoging van het geheel in de jaren 1608 tot 1610, moet wel samengevallen 
zijn met de eerste aanbouw naar achteren (zie afbeelding 2, bouwfase 2b). Het baksteenformaat is hier 18 x 8'/2 x 
3'/2 cm., wat eveneens heel goed bij de bouwdatering aansluit. Tevens valt hier de onderscheiden 
muurbeankering op. De tweede aanbouw noord- of achterwaarts moet van veel later tijd zijn, gezien de 
onderscheiden bouwstijl en het gebruik van machinale baksteen, formaat 22 x 10'/2 x 5 cm. (zie afbeelding 2, 
bouwfase 3). Kennelijk heeft ten tijde van deze bouw een restauratie van de oostgevel plaats gevonden, waarbij 
deze is beklampt met dezelfde steensoort als bouwfase 3. 
Bekijken we nu nog even de westgevel in samenhang met de beschreven funderingsconstructie, dan valt het 
volgende op te merken. Bij de bouw van „de herberg" is kennelijk gebruik gemaakt van een deel van de 
bekistingsfundering. Of deze fundering, voorafgaande aan deze door mij geschatte bouw van circa 1350, nog een 
ander gebouw heeft gedragen, valt niet op te maken. Het lijkt van niet. De inrotting van de bovenste lagen van de 
bekistingsfundering doet vermoeden dat het oorspronkelijke gebouw, waarvan het opgaande muurwerk 
eveneens met deze vultechniek kan zijn samengesteld of met behulp van enkel tufsteen moet zijn opgetrokken, na 
afbraak tot aan of net onder het maaiveld wel heel lang onbenut moet hebben gelegen. Zonder degelijke 
consolidering van de toplaag van de bekistingsconstructie is de bouw van „de herberg" aangevat. Bij de aanvang 
van bouwfase 2b heeft men in elk geval de 3>/2 meter bekistingsfundering noordwaarts benut. Het lijkt erop dat 
deze bij die gelegenheid werd versterkt, maar overbouwing in de lengterichting noordwaarts naar het westen 
maakte later een, zeer slordig uitgevoerde, inboeting noodzakelijk. 
Al met al kan men, bij gebrek aan exacte schriftelijke gegevens, zeggen, dat op de onderste delen (de 
tufsteenbekistingsfundering) van een zeer oud (tussen 700 en 1000 opgetrokken) gebouw, na een lange periode 
van „braakligging", circa 1350 de kern van het huidige museum werd opgetrokken. 
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— De fundering en de Romeinse bewoning. 
Zoals hierboven is beschreven, bestaat de ondergrond van de bekistingsfundering uit een stratum met enkel 
Romeins bouwpuin, dat vóór de bouw geëgaliseerd of aangehoogd kan zijn. 
De bouwmaterialen van de constructie zelf moeten wel zeker secundair aangewend Romeins bouwmateriaal 
zijn. Ook de gemêleerde samenstelling duidt hier sterk op. 
Bezien we de positie van de bekistingsfundering ten opzichte van de opgravingen aan de Groenendaal in 19785) 
en die aan de noordzijde van de Petruskerk op het kerkhof in 19806) dan ziet het er naar uit dat het bij de 
fundering behorende gebouw niet heel ver van de Romeinse Rijnoever, op een zandige ondergrond lag 
gesitueerd. Bekijken we de onderhavige plaats in samenhang met de meest recente bedding van deze rivier (de 
Rijnstraat), dan zien we eveneens dat het betreffende gebouw ongeveer aan de afdaling naar de Rijnoever is 
gelegen. 
Het zou goed kunnen zijn dat we „het gebouw" gissenderwijs in de pretentura (het voorste gedeelte) van het 
Romeins castellum moeten zien gesitueerd. 

— De fundering en de kerk. 
Nemen we de ontstaansgeschiedenis van de Petruskerk, zoals deze door G. de Klerk is beschreven, min of meer 
als leidraad aan7), dan moet zich in 1202, in het westelijk gedeelte van het schip van de Petruskerk, een 
eenvoudige rechthoekige zaalkerk met versmald rondgesloten koor hebben bevonden. 
Dit kerkje moet dan wel van tufsteen zijn gebouwd. Over een fundering waarin kiezel is verwerkt, wordt niet 
gerept en dit materiaal is door mijzelfbij periodieke waarnemingen tijdens de restauratie, noch in de resterende 
kolomfundering, noch in de muurfundering opgemerkt. 
De tufstenen muurresten die bij graafwerkzaamheden in de Heilig Cruyskapel werden aangetroffen, lagen onder 
een afwijkende hoek met het kerkgebouw en duiden mogelijk op een oudere kerk8). Ook hierbij is geen sprake 
van een bekistingsfundering met kiezel. In tegendeel alles reguliere tufsteenbouw. 
Welk tijdsbestek de onderlinge chronologie van beide tufstenen constructies heeft beslagen, is door de summiere 
opgravingsgegevens niet exact na te gaan. Als v/e echter aannemen, dat beide gebouwtjes een tijdlang hebben 
gefunctioneerd, dan kan de bouwtijd van de oudste variant rond het midden van de 1 Ie eeuw (na de troebelen 
van 1049 of zelfs 1018?) hebben gelegen. Een tijdstip, gerelateerd aan de aangetroffen techniek, dat zich goed laat 
vergelijken met kerkbouwsporen in andere plaatsen van ons land9). 
Brengen we nu onze kiezelfundering met bekistingsmuur weer in de beschouwing, dan kunnen we zeggen, dat de 
meest voorkomende tijdsperiode, waarin in het westen van ons land gebouwd werd met behulp van deze 
techniek, de 9e en de 10e eeuw is. 
Enkele gebouwen die met ons relict zijn te vergelijken, zijn: 

— de fundamenten van de kerk te Valkenburg (aan de Rijn) door A.E. van Giffen in 1941 opgegraven10); 
— de funderingsresten van de St. Laurentiuskapel te Rijnsburg11); 
— de funderings- en muurresten, aangetroffen bij opgravingen in het schip van de St. Jeroenskerk te 

Noordwijkin 197112). 
Alle drie deze gebouwen kunnen pré-Romaans worden genoemd en hebben gefunctioneerd als kerk. 
Omdat in Woerden bij de restauratie geen sporen van een kerkgebouw uit de 9e of 10e eeuw, vergelijkbaar met 
de bovengenoemden werden aangetroffen en de plaats toch ook in de goederenlijst van St. Maarten voorkomt 
(wellicht zelfs tweemaal(!))13), met de omschrijving dat daar alles aan de Utrechtse kerk behoort14), hou ik het 
voor vrijwel zeker dat de gevonden bouwconstructie behoord heeft tot de (tot nu toe) vroegst bekende kerk van 
Woerden. 
Het enige wat hierbij enigszins bevreemdend is, is dat deze sporen niet zijn aangetroffen min of meer binnen de 
muren van de huidige Petruskerk. Een verklaring voor deze verandering van plaats, is de mogelijkheid dat, 
tengevolge van de eroderende activiteiten van de Rijn, het tufbekistingskerkje, gelegen op geringe afstand van de 
Romeinse Rijnoever is opgegeven en verplaatst. 
Langs de gehele benedenloop van de Rijn, zowel te Valkenburg, Rijnsburg, Leiderdorp, Koudekerk, Alphen aan 
de Rijn en Zwammerdam, treffen we sporen aan van (meestal kleinere, maar ook aanzienlijke) eroderende 
activiteiten en wijzigingen in de loop van de Rijn. Deze lijken parallel te lopen met stagnaties in de 
bewoningsontwikkeling rond het midden van de 9e eeuw, een tijd waarin tevens de Viking-activiteiten 
aanzienlijk waren15). 
Dit zou kunnen betekenen dat de bouwtijd van ons kerkje eerder tussen 720 en 830 zou komen te vallen. Noch de 
vermelding in de goederenlijst, noch de bouwtechniek, noch het voorhanden zijnde materiaal verzetten zich 



hiertegen. Wel kan ik dan haast geen parallellen in de omgeving meer aanwijzen, maar dat betekent op zichzelf 
niet zoveel. 
De gevonden muurlengte van minimaal circa 12 meter, daarbij bedenkend dat deze wellicht de breedte van het 
gebouw aangeeft, wordt dan wel erg royaal. 

Slotopmerkingen 
De kiezels onder „de Kaak" zijn in hun historische betekenis niet zonder waarde. Maar zij behoeven correctie en 
bevestiging. Ik hoop dat men in de toekomst, bij graafwerkzaamheden in de bodem rondom kerk en museum in 
de Haven- en Rijnstraat, alert zal zijn op archeologische sporen. En dat deze bij aantreffen zo goed mogelijk zullen 
worden bestudeerd. Ik hoop ook dat het onderzoek naar Romeins Woerden (Laurum) zich in de komende tijd 
zal uitstrekken tot localisering van de Romeinse Rijn. Tesamen met de kiezels onder de kaak worden dan weer 
wat bouwstenen aan de historie van de oude stad toegevoegd. 

Noten: 
1. Cordfunke, 1984, p. 87-89. 
2. Plomp, 1972, p. 79. 
3. Ibidem. 
4. Ibidem. 
5. Bulletin K.N.O.B. (1979) 78, p. 100. 
6. Bulletin K.N.O.B. (1981) 80, p. 106 ev. 
7. De Klerk, 1984, p. 7-9 en afb. op p. 10. 
8. Hiervan bestaan bij mij ook waarnemingsnotities. Zie hiervoor ook Bulletin K.N.O.B. (1984) 83, p. 44. De beschrijving 
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