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Afbeelding 1. De locatie van het plangebied Kerkbuurt binnen de gemeente Schagen (zwarte cirkel). 
 

 
Afbeelding 2. De locatie van het plangebied Kerkbuurt op een luchtfoto (rode stippellijn, bron: PDOK). 
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1. Inleiding 

Op verzoek van gemeente Schagen (contactpersoon: Hans Broekema/Anne Dillon) is in november 

2017 gekeken naar het aspect archeologie met betrekking tot een nieuw aan te leggen groenvak 

aan de Kerkbuurt in Tuitjenhorn, gemeente Schagen (afb. 1 en 2). Hiervoor is een archeologische 

QuickScan door Archeologie West-Friesland (AWF) opgesteld met als doel om te bepalen of, en in 

welke mate, nader archeologisch onderzoek noodzakelijk was.1 Uit deze QuickScan bleek dat de 

verwachting voor vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd en Middeleeuwen hoog was. De bodemingreep 

bleef echter beneden de vrijstellingsgrens van 100 m2, zodat archeologisch onderzoek in het kader 

van de AMZ niet mogelijk was.  

In februari 2018 werd gestart met de werkzaamheden. Zodoende is in opdracht van gemeente 

Schagen een archeologische waarneming uitgevoerd. De omvang van het nieuwe groenvak 

bedroeg ruim 52 m2. In 2014 is het bestemmingsplan Tuitjenhorn vastgesteld.2 Hierin is de 

beleidskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel opgenomen. Het plangebied ligt volgens de 

beleidskaart cultuurhistorie in de historische dorpskern van Harincarpsel/Kerkbuurt en is van hoge 

archeologische waarde. Dit is vertaald naar een vrijstellingsgrens van 100 m2. Omdat de omvang 

van de grondwerkzaamheden zich onder de 100 m2 bevond, werd het plangebied vrijgegeven met 

betrekking tot het aspect archeologie. Gezien de ligging van het plangebied in de historische kern 

was het echter aannemelijk dat tijdens het uitgraven van de werkput menselijke resten zouden 

worden aangetroffen. Zodoende werd besloten om de uitgraving van het groenvak archeologisch te 

monitoren. 

De projectleiding van het onderzoek viel onder leiding van senior KNA archeoloog drs. C.M. 

Soonius. Het veldteam bestond uit archeoloog J. Leek en archeologisch veldmedewerker A. Weel. 

Het historisch onderzoek is verricht door J. van Lunsen. De mechanische werkzaamheden werden 

uitgevoerd door firma Stoop uit Waarland. 

In dit rapport worden de resultaten van de archeologische waarneming beschreven. In hoofdstuk 3 

wordt het onderzoeksgebied in een fysisch geografisch, archeologisch en historisch kader, zoals 

staat omschreven in de QuickScan, geplaatst. Tevens wordt hier de gespecificeerde archeologische 

verwachting uiteengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de opzet, doel en gehanteerde 

methodiek voor de archeologische waarneming beschreven. In hoofdstukken 5 & 6 worden de 

behaalde resultaten bediscussieerd en staan de conclusies uit de behaalde resultaten centraal.  

  

                                                 
1 Soonius/Schrickx 2017. 
2 Gemeente Schagen 2014. NL.IMRO.0441.BPTHN2010-VA02 (www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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2. Onderzoekslocatie (John van Lunsen) 

In dit hoofdstuk worden de historische en archeologische gegevens met betrekking tot het 

onderzochte terrein beschreven. 

 

2.1 Historische ontwikkeling Kerkbuurt 

Haring- of Heerkingkarspel, zoals Harenkarspel in de Late Middeleeuwen werd genoemd, was één 

van de lenen van Wouter III van Egmond (heer van Egmond 1312-1321) en maakte deel uit van 

de heerlijkheid Egmond. De noordelijke begrenzing van deze heerlijkheid bestond in 1317 uit een 

wal en sloot, genaamd Wiggers-Zandwal of Zandwalsloot; een sloot die diende als banscheiding 

tussen de banne Sint Maarten en Harenkarspel. Vanaf de 16de eeuw werd deze sloot toepasselijk de 

‘Bansloot’ genoemd en vinden we de sloot terug op diverse topografische kaarten. 

Op het kruispunt van de Bansloot en het Kalverdijkerlaantje, een verlengstuk van de Kalverdijk, 

ontstond in de 14de eeuw een buurschap waar de woningen rondom de, aan St. Christina gewijde 

kerk waren gesitueerd. In het algemeen wordt verondersteld dat de kerk omstreeks 1300 is 

gebouwd, hoewel dit uit historische bronnen niet geheel duidelijk is.3 

Door de ligging van de kerk werd het buurschap Harenkarspel in de loop van de geschiedenis 

verward met Kalverdijk. Tekenaar Hendrik de Winter (1717-1790) schrijft hierover in 1744: 

“Heerenkarspel ook wel Haringkarspel genaamt word zomtijds dog kwalijk genomen voor 

Kalverdijk, dewijl Kalverdijk maar een buurt of reeks huizen is onder Heerenkarspel” (afb. 3). 

Twintig jaar eerder noteerde tekenaar Andries Schoemaker (1660-1735) in zijn prentenatlas een 

soortgelijke regel: “Kalverdijk is ook Haringkarspel´(afb. 5). De vroegste bekende afbeelding 

waarop de kerk van Harenkarspel voorkomt is omstreeks 1538 gemaakt door landmeter Simon 

Meeuws uit Edam (afb. 4).4 Hij schrijft bij de St. Christinakerk de naam Kalverdijk in plaats van 

Haringkarspel. Pas in de 18de eeuw werd de bebouwing rondom de St. Christinakerk de Kerkbuurt 

genoemd. 

                                                 
3 Sonneveld 2010; Inventarisatie kerkelijke gebouwen in Nederland. 
4 Op de kaart staat foutief de naam ‘Calverdijck’. Dit hoort Haringkarspel te zijn. 
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Afbeelding 3. De St. Christinakerk in 1744 naar de hand van Hendrik de Winter (1717-1790). 
 

 
Afbeelding 4. Foutieve weergave uit 1538 door Sijmon Meeuws van de naam ‘Calverdijck’ op de plaats waar 
Haringkarspel of Heerenkarspel hoort te staan (bron: Archives Nationales Paris/RAA). 
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Afbeelding 5. Geromantiseerde weergave van de St. Christinakerk van Harenkarspel. Ook hier staat de tekst: 
“Kalverdijk is ook haringkarspel”. 
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Zoals bij het merendeel van de kerken voor kleine gemeenschappen waren ook in Harenkarspel de 

inkomsten (uit onder andere landverhuur, schenkingen en grafruimten) onvoldoende om daarmee 

de kerk te onderhouden. Achterstallig onderhoud en bouwkundige gebreken leidden in 1830 tot de 

sloop van de twee zijbeuken en gedeeltelijke vernieuwing van de muren van het schip en koor. Ook 

werd in dat jaar de kerk (inclusief toren) aan de buitenzijde geheel volgens blokpatroon van 

pleisterwerk voorzien. Hierbij verdwenen de oude glas-in-lood ramen om plaats te maken voor 

spitsboogvensters, zoals deze ook te zien zijn in de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen, hetzij in de 

St. Christinakerk kleiner van formaat (afb. 6). Door voortdurende ontoereikende financiële 

middelen en daarbij het uitblijven van onderhoud, werd in 1923 besloten om de kerk definitief af te 

breken. Kerkdiensten werden toen al niet meer gehouden. 

 

 
Afbeelding 6. De Oude Ursulakerk op een anonieme tekening uit het midden van de 18de eeuw (bron: 
Regionaal Archief Alkmaar). 
 

De kerk werd tot maaiveldhoogte afgebroken, waarbij de fundamenten, de zerkenvloer en de 

onderliggende graven bloot kwamen te liggen. In eerste instantie werd besloten om de graven in 

en rondom de Kerkbuurt te ruimen. Door gebrek aan financiële middelen en weerstand van het 

buurschap werd hier later van afgezien. Zodoende besloot men om over het terrein een speelveld 

aan te leggen. Een speelveld kwam er echter niet; het terrein werd gevlakt en moest ruimte bieden 

voor een doorgaande weg van grind. De opkomst van de auto in de jaren 30 van de vorige eeuw 

bracht de gemeente ertoe om het gehele kerkterrein af te dekken met een toplaag van grind, 

waarbij simultaan alle zerken werden verwijderd. Een aantal van deze zerken is bij particulieren in 

de omgeving terecht gekomen om te fungeren als stoep- of siertegel. Een bekend geval is de zerk 

van een 17de-eeuwse Schout van Harenkarspel, die in de huiskamervloer van een stolpboerderij in 

Waarland ligt.  
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In 1979 werd geopperd om de Kerkbuurt van nieuwe bestrating te voorzien, waarin de plattegrond 

van de kerk door middel van sierbestrating zou worden teruggebracht. Enkele zerken die in de ’30 

waren verwijderd, werden teruggehaald en in het straatwerk verwerkt. De doorgaande weg van 

grind verdween, waarvoor bestrating van klinkers in de plaats kwam. Tijdens deze herindeling 

kwamen mensenbeenderen aan het licht. Tussen 1988 en 1993 is aan de noordzijde een geul 

gegraven ten behoeve van de aanleg van kabels, waarbij nog meer skeletten bloot kwamen te 

liggen. 

 

2.2 Bekende archeologische waarde 

Op 18 oktober 1923 zijn de sloopwerkzaamheden van de kerk door Willem Belonje, broer van 

historicus Johan (Jan) Belonje (1899-1996), bezocht. Daarbij vermeldde hij dat vanaf een afstand 

haast niets meer te zien was van de kerk. De toren was reeds tot 3 m hoogte afgebroken en van 

de overige muren resteerde ook niet meer dan 3 tot 5 m. Willem Belonje bestempelde de plaats als 

een “verschrikkelijke ruïne’. Een deel van de kerkvloer was opgebroken; de zerken waren 

merendeels niet zichtbaar door het daarboven opgestapelde sloophout.  

In de zomer van 1923 had Johan Belonje zelf een bezoek aan de sloopwerkzaamheden gebracht, 

waarbij hij een kladtekening en foto van de te slopen kerktoren had gemaakt. De onderbouw van 

de toren dateerde hij: 2de kwartaal dertiende eeuw en is nog in vrij goeden staat. De kerk is geen 

kunstwerk en grotendeels in de toestand van de herbouw uit 1830”.  
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3. Opzet en doel van het onderzoek 

Doel van de archeologische waarneming was de archeologische resten veilig te stellen en te 

documenteren. Aangezien de bodemingreep op de Beleidskaars Archeologie Harenkarspel onder de 

vrijstellingsgrens van 100 m2 bleef, werd het plangebied vrijgesteld van nader archeologisch 

onderzoek. Vanwege eerder gedane waarnemingen en de hoge waarde waarin het plangebied zich 

bevond, werd besloten om het terrein archeologisch te monitoren. 

Het kerkterrein staat op de beleidskaart zogenaamd als kerkterrein met kerk en kerkhof 

weergeven.5 Elders in gemeente Schagen hebben deze kerkterreinen een vrijstellingsgrens van 0 

m2 gekregen. Ondanks de geringe oppervlakte lag het in de planning om het groenvak tot op 1 m 

beneden maaiveld uit te graven. Al vrij snel tijdens het uitgraven, werden resten van 

mensenbeenderen en kloostermoppen aangetroffen. Zodoende werd op 2 februari 2018 een 

archeologische waarneming verricht. 

Ondanks de haast die geboden was bij het bergen en documenteren van de archeologische resten, 

werd de archeologische waarneming bespoedigd door de uiterst zorgvuldige hulp van de 

werknemers van Stoop. Wanneer archeologische sporen werden aangetroffen werd het vlak elders 

in het groenvak onder toeziend oog van Aad Weel (AWF) verdiept, zodat de resten zorgvuldig 

konden worden gedocumenteerd. 

Alles sporen zijn met behulp van een Sokkia GPS instrument en Nikkon D5300 spiegelreflexcamera 

ingemeten en gefotografeerd. 

                                                 
5 Nyst et al. 2014, 63. 
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4. Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de archeologische waarneming besproken. Hierbij 

komen achtereenvolgend aan bod: een beknopte omschrijving van de bodemopbouw, de mate van 

verstoring en de beschrijving van de archeologische sporen en vondsten. 

 

4.1 Bodemopbouw en verstoring 

Bij aanvang was reeds een deel van het groenvak verdiept. Al snel bleek dat de putwanden niet 

geschikt bleken voor het documenteren van een archeologisch profiel. De enige plaats waar de 

bodemopbouw enigszins kon worden bestudeerd, was de zuidoosthoek van de werkput. Hier 

bevond zich de fundering van een enkelsteense bakstenen muur (afb. 7). Onder de fundering was 

een vlijlaag aanwezig van lichtgrijze zandige klei met mortel, puin en schelpgruis van enkele 

centimeters dik. Onder de vlijlaag bevond zich een ca. 10 cm dikke laag homogene klei met 

baksteen- een mortelspikkels. Het is onbekend of deze laag aanwezig was over het gehele terrein 

of dat deze zich alleen bevond onder de fundering. De onderste laag die vrijwel egaal in de gehele 

werkput voorkwam bestond uit een vlekkig ophogingspakket van lichtgrijze klei met ijzervlekken. 

Dit was tevens het pakket waarin de archeologische resten zich bevonden. Het ophogingspakket 

herbergde een gele en twee oranjerode kloostermoppen.  

In 1923 is de kerk tot op maaiveldhoogte afgebroken. Op de plaats van het verhoogde kerkhof 

rondom de kerk is destijds 0,3 m tot 0,4 m afgegraven en uitgevlakt. Vervolgens is het afgegraven 

en uitgevlakte terrein met een laag zand en grind opnieuw opgehoogd om te dienen als basis voor 

het wegdek.6  

Tussen 1988 en 1993 is ten behoeve van telefoon- en tv-kabels een geul gegraven. Deze kabels 

zijn ten oosten van het muurwerk door vrijwel de hele werkput teruggevonden. 

Vanwege de geringe diepte van de bovengenoemde kabels werd besloten de noordoostzijde van de 

werkput niet verder dan 0,5 m uit te graven, doordat het risico bestond de kabels te beschadigen. 

                                                 
6 Pers. com. dhr. John van Lunsen, 6-2-2017. 
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Afbeelding 7. Bodemopbouw onder het muurwerk. 
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4.2 Spoorbeschrijving 

Fundering 

Op ca. -0,7 m NAP werd een spoor aangetroffen dat mogelijk samenhing met het kerkterrein. In de 

oosthoek van de werkput werd een oostwest georiënteerde muurfundering aangetroffen. In totaal 

kwamen dertien bakstenen tevoorschijn, hoewel het aannemelijk is dat een deel van de 

muurfundering nog verder in zuidoostelijke richting onder het wandelpad doorliep. 

Van de fundering zijn twee lagen overgebleven (rode bakstenen van 18,5x8x4,5 cm). De fundering 

was zonder het gebruik van mortel opgestapeld. Van de tweede laag was slechts een rode 

baksteen overgebleven. Deze lag haaks op de op der onderste laag. Vermoedelijk was de fundering 

in kruisverband opgestapeld. 

Opvallend aan het muurwerk is dat het op geen van de historische kaarten staat weergeven. 

Mogelijk werd de muur simpelweg vanwege fraaiheid niet door de tekenaars afgebeeld. Een andere 

verklaring kan zijn dat de muur al voor de vervaardiging van de oudste prent werd afgebroken. 

Op de kaart van Dou uit 1651 staat de St. Christinakerk weergeven (afb. 8). Op deze kaart is te 

zien dat het terrein ten noorden van het plangebied onbebouwd is. Uit eerder gedane 

waarnemingen is bekend dat het omliggende terrein dienst deed als kerkhof. Gezien de oriëntatie 

van de muur is het aannemelijk dat het gaat om de resten van een kerkhofmuur. Pas op het 

kadastrale minuutplan uit 1832 is bewoning aan de noordzijde van de kerk te zien (afb. 9). 

Bebouwing bleef echter beperkt tot buiten de kerkhofmuur. 

 
Afbeelding 8. Uitsnede van de kaart van Dou uit 1651. 
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Afbeelding 9. Uitsnede toestand plangebied op het kadastrale minuutplan 1832. 

 

Graven 

Slechts een deel van het kerkhofterrein is tijdens de waarneming in kaart gebracht. In totaal 

werden op ca. 1 m beneden maaiveld de restanten van vier begravingen aangetroffen. Het betreft 

drie primaire inhumatiegraven en een secundaire begraving. Alle graven bevonden zich in hetzelfde 

pakket en op hetzelfde niveau tussen de -0,8 en -0,7 m NAP. Op basis van oversnijdende sporen 

kunnen twee verschillende fasen worden onderscheiden. De graven worden hieronder per 

spoornummer beschreven. 

 

Individu 1  

Bij het uitbreiden van het plantvak naar het noordwesten kwam binnen de lijn van de kerkhofmuur 

het contour van een rechthoekige constructie aan het licht. 7 Vermoedelijk gaat het om het silhouet 

van de doodskist waarin individu 1 is begraven. Van de constructie was niets meer dan een 

verkleuring over. Deze verkleuring tekende zich als een donkere laag af tegen de omliggende 

lichtgrijze ophogingsklei (afb. 10). Het spoor had een lengte van 1,7 m lang en een breedte van 

0,5 m. Het onderlichaam van individu 1 lag aanzienlijk lager dan het bovenlichaam. Waarschijnlijk 

is door verzakking door de tijd heen het gedeelte waar de benen zich bevonden lager dan het 

bovenlichaam komen te liggen. 

Tijdens het verdiepen van het graf kwamen binnen de contouren de stoffelijke resten van een 

mens aan het licht. Het betrof enkele gearticuleerde beenderen.  

                                                 
7 Spoor 1 (individu 1). 
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Het scheen- en kuitbeen van beide benen lag geheel gearticuleerd, hoewel van de voet alleen een 

aantal middenvoetsbeenderen bewaard is gebleven. Beide dijbenen waren goed geconserveerd, 

hoewel de rechter dijbeen beide uiteinden miste. Het heupbeen was matig tot slecht 

geconserveerd, hoewel essentiële elementen voor leeftijd- en gelslachtsbepaling behouden zijn 

gebleven.  Het heilig- en staartbeen waren beide vergaan. De gehele rugwervelkolom was in een 

redelijk slechte staat, waardoor niet alle beenderen behouden zijn gebleven. De ribben waren 

eveneens in een dergelijke slechte staat. Het opperarmbeen was aan beide zijden goed 

geconserveerd alsmede het spaakbeen en de ellepijp. Van de rechterarm waren de 

middenhandsbeenderen slecht geconserveerd. Andere delen van de hand ontbraken volledig. Van 

de linkerarm waren de alle beenderen, behalve de middenhandsbeenderen vergaan. De schedel 

was in vrij goede staat, hoewel deze gefragmenteerd was. Het gebit was niet compleet, maar zeer 

goed geconserveerd (afb. 11). 

Het graf van individu 1 lag grofweg oostwest georiënteerd. Het hoofdeinde van het graf lag in 

westelijk richting en het voeteinde naar het oosten. Deze manier van depositie is de gebruikelijke 

christelijke manier van begraven. Volgens de christelijke kerk komt op de Dag des Oordeels de 

Verlosser vanuit het oosten, uit Jerusalem. De gestorvene zou dan herrijzen uit zijn of haar graf en 

Hem die een oordeel geeft over de dagen die tijdens het leven zijn verricht, aanschouwen.8 

Gezien de positie en ligging van het skelet kan worden geconcludeerd dat het lichaam met zorg en 

beleid is begraven. Bijzonder aan de lichaamshouding van individu 1 is de houding van het 

bovenlichaam (afb. 12). Het individu is met zijn of haar rechteronderarm over de buik gesitueerd. 

De middenhandsbeenderen van de linkerzijde werden naast de schedel aangetroffen. Een 

dergelijke positie lijkt niet veel voor te komen. In de meeste gevallen worden de doden op hun rug 

begraven met de handen naast het lichaam, op de borst of op de buik.9 Mogelijk zijn de armen 

tijdens transport of het ontbindingsproces van positie veranderd.10 In een grafveld in Venlo is 

slechts één individu gedocumenteerd met een arm naast het lichaam gesitueerd en een arm onder 

het hoofd. Het betrof een man tussen de 35 en 40 jaar oud.11 

Naast een aantal metalen nagels zijn geen vondsten of grafgiften aangetroffen. Sporen van kleding 

of bijgiften ontbraken volledig. 

                                                 
8 Gerritsen et al. 2017, 68. 
9 Bitter 2002, 239. 
10 Gerritsen/Van der Linde 2016, 327. 
11 Bitter 2002, 35. 
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Afbeelding 10. Ligging van individu 1. Tussen de jalon en het skelet is het verschil tussen de donkere en lichte 
klei goed zichtbaar. 
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Afbeelding 11. Detailopname van de schedel van individu 1. De tanden zijn goed bewaard gebleven. Links in de 
onderste hoek zijn resten van middenhandsbeenderen nog zichtbaar. 
 

 
Afbeelding 12. Individu 1 met de rechter onderarm over de buik gesitueerd. Opvallend is de linkerhand zich 
naast de schedel bevond. 
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Individu 2 

Tijdens het afwerken van individu 1 kwamen ter hoogte van het linker ellebooggewricht de 

contouren van een tweede begraving aan het licht.12 Ook bij individu 2 waren geen resten van de 

doodkist bewaard gebleven, maar de donkere contouren waren duidelijk zichtbaar in de lichte klei.  

In eerste instantie leek individu 2 in een slechtere staat te verkeren dan individu 1. Tijdens het 

verdiepen van het graf bleek alleen het heupbeen in een slechtere staat te verkeren (afb. 13). 

Bij beide voeten ontbraken op een aantal middenvoetsbeenderen na vrijwel alle beenderen. Zowel 

de dijbenen als scheen- en kuitbeen waren redelijk goed geconserveerd. Anders dan bij individu 1 

was de dijbeenkop bij beide dijbenen nog geheel intact en met de heupkom verbonden. Vanaf het 

heupbeen tot de schedel was de gehele rugwervelkolom nog gearticuleerd en intact. De ribben zijn 

vermoedelijk tijdens het vervallen van het lichaam naar binnen gevallen en lagen als lamellen 

tegen elkaar. Helaas ontbrak een vrij groot gedeelte van de schedel, waaronder de oogkas die 

gebruikt wordt bij het bepalen van het geslacht. Het voorhoofd en de bovenkaak ontbraken 

volledig. De onderkaak was nog gearticuleerd en bevatte nog enkele ondertanden. Het betrof 

alleen nog enkele snijtanden en aan weerszijden een molaar (afb. 14). 

Net als individu 1 lag individu 2 op de klassieke christelijke oriëntatie begraven, hetzij minder 

zuiver oostwest. Het lichaam lag op de rug gepositioneerd met beide armen naast het lichaam (afb. 

15). Op de randen van het silhouet zijn eveneens nagels waarmee de kist was bevestigd, 

aangetroffen. 

Op basis van oversnijdingen van sporen kon worden vastgesteld dat de begraving van individu 2 

ouder is dan de begraving van individu 1. 

 

 
Afbeelding 13. Oriëntatie van individu 2 ten opzichte van individu 1. 

                                                 
12 Spoor 2 (individu 2). 
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Afbeelding 14. Detailopname van de schedel van individu 2. 
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Afbeelding 15. Ligging van individu 2. Anders dan individu 1 liggen de armen van individu 2 parallel aan het 
lichaam. 
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Individu 3 

Ten noorden van het hoofd van individu 2 (S2) lagen de stoffelijke resten van individu 3. Alleen het 

scheen- en kuitbeen zijn bewaard gebleven, hoewel in zeer slechte conditie. Het bovenlichaam is 

vermoedelijk tijdens rioleringswerkzaamheden beschadigd, waardoor alleen een deel van het 

onderlichaam bewaard is gebleven. Anders dan bij individu 1 en 2 waren bij individu 3 geen 

contouren van een doodskist zichtbaar. Mogelijk is de persoon in kwestie destijds zonder doodkist, 

maar in een lijkwade begraven.  

 

Individu 4 (S3) 

Individu 4 week in alle opzichten zeer af van de andere begravingen. De begraving betrof een 

houten kistje met samengestelde, niet-gearticuleerde beenderen. De conditie van het hout was 

dermate slecht. Het hout van de constructie was geheel verzadigd met water en had een 

sponsachtige structuur. Wanneer getracht werd de constructie te lichten, viel deze direct uiteen. 

Opvallend aan de inhoud was de samenstelling van de beenderen. Van het gehele skelet was 

slechts een aantal beenderen bewaard gebleven. Tot het bovenlichaam behoren delen van de 

schedel, een fragment van de onderkaak, twee ribben, een ellepijp en drie vingerkootjes. 

De schedel en onderkaak waren sterk gefragmenteerd, waardoor geslachtbepaling vrijwel 

onmogelijk is. Opvallend aan de onderkaak is de gaafheid van de tanden. Geen van de tanden 

bevatte slijtageplekken, hoewel bij vrijwel iedere molaar beginnende cariës zichtbaar waren. De 

derde molaar van de linkerzijde van de onderkaak (3.8) erupteerde (doorbreken) ten tijd van 

overlijden.  

Tot de borstkas en rugwervelkolom behoorden twee fragmenten van ribben en een sterk 

gedegradeerd fragment van een niet nader te definiëren rugwervel. 

Drie kleine beenderen zijn afkomstig van de hand: een vingerkootje van de wijs-, middel- of 

ringvinger en een van de duim. De derde was in een dermate slechte staat dat deze niet nader kon 

worden gedetermineerd. 

Van de armen is met zekerheid een ellepijp vast te stellen. De samenstelling van het onderlichaam 

bestond uit scheenbenen, waarvan één in zeer slechte staat verkeerde. Een niet nader te bepalen 

pijpbeen bevatte een verdikking aan de buitenzijde. Vermoedelijk gaat het om een trauma 

veroorzaakt door een ontsteking of fractuur. 

Gezien de ietwat rommelige samenstelling van het botmateriaal en het feit dat alle botten in een 

niet-gearticuleerde houding in de bekisting werden aangetroffen, wordt verondersteld dat het een 

secundaire begraving betreft. Wanneer na enige tijd het primaire graf werd geruimd, konden de 

nabestaanden kiezen om de beenderen te herbegraven.13 Dikwijls werd dit gedaan in een 

knekelkuiltje, maar soms gebeurde dit in een klein kistje, ook wel knekelkissie.14 Tegen betaling 

werden dan de resten in een houten bekisting geplaatst en ter plaatse opnieuw begraven. In 

sommige gevallen herbergde een knekelkist meerdere individuen. In Oosterhout is een knekelkist 

bekend, waarin twee individuen zijn herbegraven.15 

 

                                                 
13 Sam et al. 2005, 60. 
14 Sam et al. 2005, 60-61. 
15 Sam et al.  2005, 60-61. 
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4.3 Vondstmateriaal 

Metaal 

Bij het uitgraven van de werkput is, op drie kloostermoppen na, geen keramiek aangetroffen. 

Mogelijk kan dit worden verklaard door de aard van het terrein. Doorgaans werd een kerkhof niet 

bewoond, waardoor het gebruik van aardewerk tot de minimum werd beperkt. 

Tijdens metaaldetectie van de storthoop is een bijzonder object aangetroffen. Het betreft een 

bronzen knoop waarop een schedel en twee gekruiste beenderen staan afgebeeld. Dergelijke 

knopen zaten bevestigd de handvatten van doodskisten (afb. 16 en 17). Hoewel het handvat en de 

achterplaat niet zijn teruggevonden, is aan de hand van de achterzijde van de knoop te herleiden 

welk type handvat aan de knoop bevestigd was.  

In totaal zijn tijdens opgravingen in de Grote kerk van Alkmaar 901 graven gedocumenteerd, waar 

van  97 kisten smeedijzeren handvatten zijn teruggevonden.16 Door Bitter is in 2002 een typologie 

opgesteld voor handvatten van grafkisten.17  De oudste vorm, type 1,  bestond uit een ovale greep, 

die aan een zijde is uitgebogen en door het oog van de bevestigingspin werd bevestigd (afb. 18). 

Op de ronde vorm van de greep paste echter geen knoop met een loodrechte groeve. Zodoende is 

de knoop vermoedelijk afkomstig van een handvat van het type 2. Dit handvat heeft een greep in 

de vorm van een liggende C, hoewel de onderzijde recht van vorm is, waardoor een knoop kon 

worden bevestigd. Dit type is in Alkmaar bij 37 kisten aangetroffen en lijkt een vrij lange 

gebruiksperiode te kennen, namelijk tussen 1742 en 1828.18 

Dergelijke objecten zijn aangetroffen tijdens een opgravingscampagne van een 19de-eeuws kerkhof 

aan het Wilhelminaplein in Venlo (afb. 19).19 In totaal zijn in Venlo zeven exemplaren van dit type 

aangetroffen, waarvan zes exemplaren tot één kist behoorden.  

De bronzen knoop afkomstig uit de Kerkbuurt zegt niets over de exacte datering, hoewel het wel 

iets zegt over de gebruiksperiode van het kerkhof. 

                                                 
16 Bitter 2002, 235. 
17 Bitter 2002. 
18 Bitter 2002, 234. 
19 Houkes et al. 2013, 50-51. 
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Bouwkeramiek 

Tijdens het uitgraven van de werkput werden in de lichtgrijze ophogingslaag drie kloostermoppen 

aangetroffen. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van de 13de-eeuwse St. Christinakerk.20 De 

formaten van de kloostermoppen behoren tot de oudste van hun soort. Voorheen werd 

aangenomen dat de oudste bakstenen het grootste waren, dat wil zeggen: ‘hoe groter het formaat, 

hoe ouder de baksteen’.21 Uit onderzoek blijkt dat die theorie niet klopt; grotere en kleinere 

bakstenen werden naast elkaar gebruikt in dezelfde periode. In baksteenformaten kan per periode 

onderscheid worden gemaakt in drie verschillende formaten, namelijk groot, middel en klein. In de 

periode tussen 1200-1350 had een grote kloostermop een gemiddelde lengte van 31 cm. Een 

middelgrote en een kleine respectievelijk 27 en 22,5 cm.22 

De bakstenen uit de ophogingslaag aan de Kerkbuurt komen dus overeen met de grootste en 

oudste middeleeuwse kloostermoppen. 

Twee kilometer ten westen van de Kerkbuurt zijn tijdens een opgravingscampagne in 2009 de 

resten van de middeleeuwse dwangburcht Huys ten Nuwendoorn blootgelegd. Het kasteel dateert 

omstreeks 1276, niet veel later of zelfs misschien gelijktijdig aan de bouw van de St. Christinakerk. 

De oudste muurresten van Huys ten Nuwendoorn waren eveneens opgemetseld uit 

kloostermoppen. Tijdens het onderzoek van Huys ten Nuwendoorn werden verschillende 

baksteenlengtes gedocumenteerd van 30, 29 en 28 cm, wat doet veronderstellen dat ook in 

westelijk West-Friesland verschillende baksteenformaten naast elkaar voorkwamen.23 

                                                 
20 De gele kloostermop had afmetingen van 30*15*8 cm. De oranjerode kloostermoppen waren gemiddeld 33*16*7,5 
cm. 
21 Gerritsen et al. 2017, 77. 
22 Gawronski/Veerkamp 2004, 19. 
23 Van den Berg 2009, 
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Afbeelding 16. Vooraanzicht van de bronzen knoop. 
 

 
Afbeelding 17. Achteraanzicht van de bronzen knoop. 
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Afbeelding 18. Overzicht van verschillende handvatten aangetroffen in de Grote Kerk van Alkmaar. Handvatten 
van type 1 zijn de twee bovenste afbeeldingen. Type 2 heeft dezelfde ronde zijkanten, hoewel de greep 
loodrecht is. Typen 3, 4 en 5 zijn recht van vorm (naar Bitter 2002, 233) 
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Afbeelding 19. Metalen handvat van het type 2 met eenzelfde soort knoop als aangetroffen tijdens de 
waarneming aan de Kerkbuurt (naar Houkes et al. 2013). 
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Afbeelding 20. Overzichtskaart van de archeologische sporen. 
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5. Conclusies en advies 

5.1 Conclusies 

Uit de archeologische waarneming en historisch onderzoek blijkt plangebied vanaf de 13de eeuw in 

gebruik is geweest als kerkterrein. In 1256 werd Harincarspel volgens historische bronnen door 

Graaf Willem II uit zijn particuliere bezit in leen gegeven aan Willem III van Egmond. De St. 

Christinakerk is vermoedelijk in dezelfde periode gesticht. De aangetroffen kloostermoppen 

getuigen van de vroegste bouwperiode. Tijdens de Reformatie in 1573 is de kerk in handen 

gekomen van de gereformeerde kerk. De oude, inmiddels hervormde, kerk werd in 1830 

afgebroken. Het aangrenzende kerkhof is vanaf de 13de eeuw tot het begin van de 19de eeuw in 

gebruik geweest. De stoffelijke overschotten van vier individuen dateren uit deze periode (afb. 20). 

Dateerbaar materiaal ontbreekt, waardoor niet kon worden vastgesteld wat de exacte ouderdom 

van de begravingen zijn. Op basis van doorsnijdingen kon echter wel worden vastgesteld dat het 

graf van individu 2 ouder is dan de begraving van individu 1 (afb. 21). 

Naast drie primaire inhumatiegraven, is een secundaire begraving aangetroffen. Het betreft een 

individu in een knekelkissie. Wanneer besloten werd een of meerdere graven te ruimen, konden 

nabestaanden tegen betaling kiezen om de overledene te herbegraven. 

De resten van alle vier de individuen lagen binnen het muurwerk dat vermoedelijk als grens van 

het kerkterrein heeft gediend. Op geen van de 18de-eeuws prenten van de Kerkbuurt staat de kerk 

weergeven met een muur. Mogelijk is deze al eerder afgebroken of staat de muur niet op prenten 

weergeven. De afmetingen van de bakstenen doen vermoeden dat het muurwerk in de 16de of 

17de eeuw is opgetrokken. 

 
Afbeelding 21. Spoor 1 en 2. De begraving van individu 1 doorsnijdt de begraving van individu 2. 
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5.2 Advies 

Het plangebied ligt volgens de beleidskaart cultuurhistorie in de historische dorpskern van 

Haringcarspel/Kerkbuurt en is van hoge archeologische waarde. Deze hoge archeologische waarde 

is op de beleidskaart vertaald in een vrijstellingsgrens van 100 m2. Het kerkterrein is een 

zogenaamd kerkterrein met kerk en kerkhof. Elders in gemeente Schagen hebben soortgelijke 

kerkterreinen een vrijstellingsgrens van 0 m2 gekregen. 

Archeologie West-Friesland adviseert op basis van het bovenstaande het kerkterrein met kerk en 

kerkhof te voorzien van een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 1 met een vrijstellingsgrens 

van 0 m2 (afb. 22). 

 

 
Afbeelding 22. Voorstel tot wijzigen beleidskaart. Het kerkterrein is nu onderscheiden van de historische 
dorpskern. 
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