








Historische Kring IJsselstein 13 (dec. 1979). - Dl.13 De resultaten voor een zoo korte opgraving zijn m.i. zeer belangrijk te noemen. Vastgesteld is: Ie. dat de overlevering op waarheid berust en er nog resten van het klooster aanwezig zijn; 2e. de plaats van de kapel; 3e. de hoogte van het om het klooster liggende terrein. In uitzicht werd gesteld.dat bijeen volgende opgraving dejuiste breedte van de kapel zou kunnenworden vastgesteld. Tevens werd de veronderstelling uitgesproken, dat ten Noorden van de kapelzich het kerkhof van het klooster zou bevinden en ten Zuiden de kloostergang, de kloosterver-trekken enz. In verband met de hoogteplaatsing van de fundeering in het terrein zou mogelijk bijverdere opgraving een nog vroegere bewoning kunnen worden geconstateerd. 3. Fundeering van de kloosierkapel, gezien naar hei Noord-Ooslen. In het voorjaar 1938 werd de opgraving voortgezet. Weer was een bescheiden bedrag daarvoordoor de V.V.V. Klsselstein beschikbaar gesteld.

Uitgezet werd een te ontgraven oppervlakte in Zuidelijke richting, grenzende aan het reeds in1937 opgegraven terrein. De vroeger reeds gevonden straat bleek zich rondom het koor van het kapel te bevinden.Aansluitende aan den hoeksteunbeer werd een fundeering aangetroffen, die een hoek van 90°vormde met den Zuidelijken kapelmuur. Deze muur zal de buitenmuur van het klooster zijngeweest en daar van den hoeksteunbeer van de kapel aan dezen muur af eveneens de fundeering vaneen steunbeer voorkomt, kunnen we gerust aannemen, dat dit gebouw, minstens uit tweeverdiepingen met een kap heeft bestaan. Langs den Zuidelijken kapelmuur zal waarschijnlijk een kloostergang zijn geweest ter breedtevan ongeveer 3.30 m. Er werden n.1. drie vondsten gedaan die daarop wijzen, t.w.: Ie. de puinsleuf van de fundeering, doorgaante tot aan den voorgenoemde buitenmuur. (Dekloostergang zal een uitgang hebben gehad door dezen muur). 2e. het ontbreken van steunbeeren

aan den Zuidelijken kapelmuur. 3e. de versiering in het gevonden straatje, bestaande uit een in rechthoekvorm aangebrachtelaag van steenen op hun kant. 15




