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DE DRIE TUFSTENEN GRAFKISTEN ONDER DE ZUIDELIJKE 
SCHIPMUUR VAN DE NED. HERVORMDE KERK TE LINSCHOTEN ') 

door P.C. Beunder 

Inleiding 

Tijdens de aanvangstwerkzaamheden, behorende bij de restauratie van de bergingsruimten naast de 
toren en het schip van de Ned. Herv. kerk (oorspronkelijk de St. Jan genoemd, op grond van wijding 
aan Johannes de doper), had schrijver dezes reeds herhaalde malen zijn belangstelling voor de 

) geschiedenis van het gebouw getoond door het doen van enkele waarnemingen. Vanuit de 
archeologische werkgroep van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, waar schrijver dezes deel 
van uitmaakt, was met hetzelfde oogmerk, aan de uitvoerder van de restauratie-werkzaamheden de 
heer M. Jumelet, aangeboden bij eventuele graafwerkzaamheden in verband met restauratiewerk 
hand- en spandiensten te mogen verrichten om zodoende tegelijkertijd zo mogelijk, veel 
waarnemingen t.a.v. de geschiedenis van het kerkgebouw te kunnen doen en deze vast te leggen 2). 
Een van deze objecten was de uitgraving en berging 3) van een aangetroffen grafkist bestaande uit 
tufstenen platen 4), juist aan de buitenzijde tegen de zuidgevel van het kerkschip, direkt ten westen van 
de zuideringang, gedeeltelijk onder de eerste steunbeer ten westen van genoemde ingang 5). 
De zuidgevel vertoonde op deze plaats het dieptepunt van een ernstige verzakking, die veroorzaakt 
moet zijn door de beroering van de grond en de holte-vorming bij de plaatsing van de grafkist en de 
hieronder liggende grondlagen, waarin gedeelten van de grafkist en het bijbehorende skelet met nog 
onderliggende andere skeletdelen, kennelijk van oudere begravingen, door het gewicht van de muur 
waren weggedrukt. 
Een en ander kwam voorts tot uiting in een sterk naar buiten overhellen van de zuidgevel. Op deze 
plaats met een maximum aan de muurplaat van ongeveer 60 cm, hetgeen aanleiding was voor 
funderingsonderzoek naar de oorzaak van dit ongerief. 
Toen men korte tijd later, in mei 1976, overging tot het slechten van een groot gedeelte van deze 
zuidgevel, over 9,40 meter, en het egaliseren van een nieuw funderingsvlak, een tiental cm onder de 
onderste steen van de oude fundering, tesamen met het uitgraven van een ruimer vlak tot op hetzelfde 
niveau voor een nieuwe steunbeer (oostelijk van de steunbeer, die bij de grafkist hierboven ter sprake 
kwam), kwamen gedeelten van een tweede en derde grafkist aan het licht (zie afbeelding 2 en 10). 
Grafkist 2 lag nog in z'n geheel buiten de kerkmuur, hoewel dicht er tegenaan. Grafkist 3 lag in z'n 

igeheel onder de kerkmuur 6). 
Hoewel het technisch mogelijk was, grafkist 2 te ontgraven en te bergen, werd op voorstel van de 
schrijver hiervan afgezien, omdat zijns inziens een en ander nauwelijks een bijdrage zou'vormen voor 
aanvulling van de historische gegevens en hij bovendien de gevolgde opgravingstechniek, toegepast bij 
grafkist 1 (grotendeels door hemzelf uitgevoerd), niet in zo korte tijd, op specifieke vraagpunten 
ingesteld, zou kunnen verbeteren. 
Aldus blijft grafkist 2 onaangeroerd, behoudens een klein gedeelte dat onder de nieuwe 
funderingsplaat van de steunbeer verdween. Grafkist 3 ligt voor een klein gedeelte onder de 
funderingsplaat voor de nieuwe zuidmuur en voor de rest onder de oude fundering daarvan. 
Met de opmerking, dat zowel in de vulling boven grafkist 1, als in de kleistrook tussen de onderste 
muurfunderingssteen en grafkist 3 in de schone gelige klei, naast verspreide brandsporen enkel en 
alleen een aantal snippers Paffrath-aardewerk en een scherfje Andenne-aardewerk werden 
aangetroffen, die een sleutel vormen tot een mogelijke datering van begravingen en zuidgevel van het 
kerkgebouw, waarop ik nog even wil ingaan in de slotopmerkingen, wil ik de inleiding besluiten om 
vervolgens aandacht te schenken aan aspecten van situering en ontgraving van de grafkisten. 



afh. I. Zuidgevel St. Janskerk Linseholen; gedeelte kerkschip toestand voor de restauratie. 



De grafkisten en bijbehorende vondstjes. 
Grafkist 1; zie afbeelding 2 t/m 8. 
Deze bestaat uit een tiental tufsteenplaten met een nominale afmeting van ca 50 x 30 x 10 cm. De platen 
zijn los tegen en naast elkaar geplaatst. Kennelijk heeft men bij de begraving eerst het lichaam ter 
plekke in de uitgraving neergelegd en daarna de platen rond het lichaam, afgestemd op de vorm en 
afmeting, gegroepeerd. De binnenwerkse lengte van de grafkist meet ongeveer 190 cm, welke lengte 
hoegenaamd geheel door het lichaam wed ingenomen (!). 
Bij het begraven moet men oudere ter plaatse aanwezige begravingen hebben gestoord, getuige het feit 
dat zowel naast de schedel en ter hoogte van het bekken, direkt onder het skelet (dus tweemaal) een 
losse schedel in rechtopstaande stand met enkele zware pijpbeenderfragmenten werden aangetroffen. 
Het skelet (met de voeten naar het oosten) lag met gekruiste armen over de borst en de schedel lag op de 
linkerzijde, de gezichtskant dus naar het noorden gewend. 
De noordwand van de grafkist was aan de westzijde door het gewicht van de (primaire) steunbeer met 
aanhangende muur, ca 17 cm omlaag geduwd. Het skelet werd in zijn geheel vrijwel beneden de 
onderzijde van de tufsteenplaten aangetroffen, eensdeels eveneens het gevolg van de erop uitgeoefende 
druk, alsmede waarschijnlijk het gevolg van de losgewoelde grond, behorende bij de genoemde oudere 
begravingen 7). 
De grond die in de grafkist werd aangetroffen verschilde niet met de grondsoort die erboven nog 
aanwezig was; te omschrijven als gelige, enigszins humeuze, maar tamelijk vette klei. Hierin werden 
enkele snippers Paffrath-aardewerk en een fragment Andenne-aardewerk (ongeglazuurde, lichtgele, 
zachte waar) aangetroffen. 
Het laten staan van een profieldam bij de uitgraving van de grafkist, leverde de waarneming van een 
strookvormige band van venige klei op (donkerbruine aftekening), die wellicht als de restanten van een 
houten dekplaat moeten worden gezien 8). 
Bij de horizontale (minutieuze) afvlakking van de profieldam werden even boven de venige zone ter 
plekke van de borst, twee cirkelvormige aftekeningen waargenomen, concentrisch gegroepeerd, de 
buitenste met een doorsnede van ca 16 cm, de binnenste met een doorsnede van ca 11 cm. de dikte van 
de cirkelrand bedroeg ongeveer 1 cm. Misschien de restanten van een (tweetal) houten schotel(s) of 
ringen of reliefversieringen op het houten deksel (?). 
Op dezelfde plaats even onder de venige zone, werd net boven het skelet, een sterk gecorroreerde en 
daardoor beschadigde zilveren penning geborgen. De maximale doorsnede ervan bedroeg 1,35 cm, de 
dikte minder dan 0,1 cm. Het gewicht (na reiniging) was 0,20 gram. 
Het betreft hier een penning (denier) van een zeer licht type. De voorzijde toont een ongedekte kop 
naar rechts, binnen een soort stippelrand, met ter hoogte van het oog een stervormig figuurtje. Er is 
geen (waarneembaar) omschrift aanwezig. De keerzijde toont een Grieks kruis met aan de uiteinden 
gevorkte armen. Tussen de armen sikkelvormige maantjes, alles eveneens binnen een stippelrand, 
zonder omschrift daarbuiten. 
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Weggebroken gedeelte van de zuidelijke schipmuur met 
aangegeven ligging van de (gedeelten van) drie 
grafkisten eronder. 
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bij de pijl, koude aanbouw van schipmuur en meest 
westelijk travee van het schip, wat één geheel vormt 
met de westgevel en torenmuur. 

Afb. 2 



afb. 3. Grafkist 1 blootgelegd, maar nog niet uitgegraven. Men lette op de fasering in de beerfundering, de 
verzakking van deze fundering tesamen met de noordwand van de grafkist en de kleilaag onder de beerfundering. 

afb. 4. Grafkist l tijdens de uitgraving met behulp van eenprofieldam; de onderste steunbeersteen ligt nog in situ, de 
behakking van de noordwesthoek van de kist is goed zichtbaar. 

afb. 5. Detailopname van de oostzijde van de profieldam, ter hoogte van het heupbekken van het skelet. De 
panchromatische film laat de strookvormige verkleuring in de klei-opvulling van de grafkist haast niet zien. 



Een identiek exemplaar van deze munt is afgebeeld bij Van der Chijs, plaat 35 nr. 3. Uit de tekst, 
aangevuld met verbeteringen en aanvullingen, alsmede uit de omschrijving van de aanverwante 
munttypen, krijgt men de indruk te doen te hebben met een grafelijke munt, uit de 12e eeuw, mogelijk 
de eerste helft van de 12e eeuw (gravin Petronella en graaf Dirk VI), vermoedelijk geslagen in 
Friesland, met inbegrip van West-Friesland 9). 

Eerst 12 cm boven de bovenzijde van de tufsteenplaten, werd de onderste (bak)steen van een (primaire) 
steunbeer van de kerkmuur aangetroffen. De constructie van de muur- (met enkel aan de buitenzijde 
een (getande) voeting) en steunbeerfundering is te omschrijven als gestapelde kloostermoppen (inde 
onderste lagen) met een afmeting van ca. 30 x 14x7 cm. Aan deze stenen werden echter sporen van 
kalkspecie aangetroffen, zodat deze stenen in de constructie als secundair gebruikt moeten worden 
aangeduid. 
Eveneens werden kalkspecie-sporen aangetroffen in de onmiddellijke omgeving van de bovenzijde van 
de tufsteenplaten, die de noord-westelijke hoek van grafkist 1 uitmaken. Van deze tufsteenplaten nu is 
(toevallig (?) maar wel opvallend) ongeveer 1 '/2 cm afgehakt over een gedeelte, of misschien moeten we 
stellen ruw gehakt, zie afbeelding 7. 
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93 cm beneden het 
loopvlak ter plekke of 
206 cm beneden bovenkant 
van de vloer in het koor. 
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Aanzicht van de oostzijde van de profieldam in grafkist 1, ter hoogte van het (heup)bekken. 
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aangegeven hoogte van de cirkelvormige aftekeningen boven de borst 

C"? (~\ enkele stukjes Paffrath- en Andenneaardewerk 

aangegeven hoogte-ligging van de onderste funderingssteen van de primaire 
steunbeer afb. 6 

Bij de pijlpunt: aangegeven hoogte van de aangetroffen penning boven de borst. 

Grafkist 2 en grafkist 3; zie afbeelding 2 en 9. 
De aanzetten hiervan werden aangetroffen bij het uitzetten en lichtelijk uitgraven vaneen bouwniveau 
voor de fundering van het nieuw te bouwen gedeelte van de zuidelijke schipmuur. De oude muur was 
daar immers geslecht, als gevolg van verzakking en overhanging, die veroorzaakt werd door de 
voorafgaande begravingen, waaronder die met behulp van grafkist 1. 



Voor zover zichtbaar was het materiaal en de dispositie hier geheel identiek aan dat van grafkist 1. De 
aangetroffen fragmenten van grafkist 2 die nog buiten de muurfundering gesitueerd lagen, werden 
gekenmerkt door een hoger situeringsniveau, zodat ook hier sprake is van een flinke samendrukking 
van het oorspronkelijk funderingsniveau, de reden immers waardoor de totale vernieuwing van het 
opgegeven muurgedeelte noodzakelijk was geworden. 
Tussen de onderste funderingssteen van het in aanzicht gekomen gehandhaafde oostelijke gedeelte van 
de zuiderschipmuur en de bovenkant van de tufsteenplaten van grafkist 3, was eveneens een pakket van 
ongeveer 8 cm gelige klei aanwezig, waarin verspreide brandsporen werden aangetroffen en enkele 
stukjes Paffrath-aardewerk. De muurconstructie hier was gelijk aan die naast en boven grafkist 1: 
gestapeld, maar door kalkspecie-sporen als secundair gebruikt gekenmerkt, materiaal. 
Zoals gesteld in de inleiding werd het vrij liggende gedeelte van grafkist 2 niet ontgraven. Gezien de 
problematiek ten aanzien van de chronologie van de diverse gegevens met betrekking tot de 
bouwgeschiedenis, die bij de recente restauratie aan het licht zijn gekomen is het bovendien prettig te 
weten, dat ter mogelijke aanwending nog een vrijwel complete grafkist tot en met de bovengrond in situ 
voorhanden is. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat een in de opgravingsput van grafkist 1. in het oostwandprofiel 
vooruitstekend tufsteenbrok, (zie afb. 2 en 7) mogelijk deel zou kunnen uitmaken van grafkist 2. 
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afb. 7 Ontgraven grafkist 1, voorafgaand aan de berging van de samenstellende delen en het skelet. 

afb. 8 Voorzijde penning (denier): Ongedekte kop naar rechts in soort stippelrand. zonder omschrift. Ter hoogte 
van het voorhoofd binnen de rand een stervormig (munt)tekentje. 

afb. 9 Keerzijde penning: Grieks kruis met gevorkte uiteinden, tussen de armen (in totaal vier) sikkelvormige 
maantjes, alles binnen soort stippelrand. 



De muurscheiding van het toren-belendend schiptravee met de (geslechte) 
zuiderschipmuur; zie afbeelding 2 en 10. 
Het gedeelte van de zuidelijke muur van het kerkschip, dat vanaf een nieuwe fundering werd 
opgetrokken, eindigde aan de westzijde bij een zogenaamde koude las in de schipmuur. Hier bevindt 
zich eveneens de (oostelijke) egge van het meest westelijke muurgedeelte van het schip, wat qua 
bouwconstructie één geheel vormt met de westgevel en de torenmuur. Deze muurconstructie 
onderscheidde zich van de geslechte schipmuur dooreen dubbele tanding aan devoeting(de muur van 
het schip was alleen aan de buitenzijde over een zestal lagen steen getand) en door een diepere 
fundering van ca. 16 cm, zijnde twee steenlagen. De zelfkant van deze muur toonde tussen de stenen, 
uitgedrukte specieresten, die vlak, verticaal en samengedrukt opgehard waren. De bouw van deze 
muur moet derhalve wel later plaats gehad hebben, dan het gedeelte van de schipmuur, dat bij de 
onderhavige restauratie werd geslecht. 

Slotopmerkingen 
Afgezien van de aanwezigheid van de penning in grafkist 1, valt over de aard en hoedanigheid van deze 
begraving weinig te zeggen; het gebruik van een gestapelde tufstenen grafkist in samenhang met de 
munt zou een zekere (profane) welgesteldheid kunnen suggereren. 
Opvallend is wel het lineair verband van de drie grafkisten; het is zelfs goed mogelijk dat de rij van 
grafkisten aan weerszijden met een of meer exemplaren moet worden uitgebreid. 
De vondst van een identieke tufsteenplaat binnen de kerk in de buurt van het zuidertransept, doet 
zulks zelfs enigermate vermoeden, al is de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze steen deel uitgemaakt 
kan hebben van het eventueel binnen de muur uitstekende, oostelijke uiteinde van grafkist 3. 
Door vergravingen binnen en buiten de kerk ten behoeve van het begraven van de doden, is het 
oorspronkelijke aantal grafkisten niet meer na te gaan. 
Het lineaire verband suggereert enigszins een grotere samenhang binnen een geordend geheel, die 
mogelijk in verband staat met de aanwezigheid van een bedehuis, mogelijk iets noordelijker gesitueerd. 
Deze gedachte vindt enige ondersteuning in de aangetroffen (kennelijk geruimde) begravingen onder 
grafkist 1. 
De datering van de drie begravingen wijst door de vondst van de penning en de genoemde 
aardewerkfragmenten naar de twaalfde eeuw, mogelijk de eerste helft van de twaalfde eeuw: de wijze 
van begraven, in gestapelde tufsteenkisten, sluit hierbij goed aan. 
De interpretatie van deze gegevens tesamen met de beschreven waarnemingen aan het muurwerk van 
de boven de grafkisten opgetrokken zuiderschipmu(u)r(en) is uiterst complex en voor veel discussie 
vatbaar. Ik zou er nog het volgende over willen opmerken. 
De ligging van de drie grafkisten tesamen met de brandsporen en de diepstliggende begravingen 
suggereren een of ander opgaand werk tijdens de twaalfde eeuw, hetwelk gevolgd moet zijn door 
afbraak of verwoesting en terpverhoging. 
In de dertiende eeuw kan de nu geslechte zuidgevel zijn opgetrokken; de grootte van de gebruikte 
baksteen hiervoor wijst eerder naar de tweede helft van de dertiende eeuw. (de ruwgehakte 
grafkisthoek, die naar een tussenfaze wijst, zou dan voor de mogelijke continuïteit moeten zorgen). 
Mogelijk is er dan sprake van bouw en herbouw (door verzakking of verwoesting), vanwege de 
aanwezigheid van secundair gebruikte baksteen in het muurwerk en de kalkspeciekruimels onder de 
steunbeerfundering boven grafkist 1 tesamen met de fasering in de constructie van de genoemde 
steunbeerfundering. 
De teruggevonden resten van kleine nisvormige vensters in het opgaande werk van de muur 
verminderen de binnensluipende twijfel aan deze veronderstelling, die immers veroorzaakt wordt door 
een zekere veelheid van waargenomen facetten, over de beperkte omvang en oppervlakte van de 
waarneming en het onderzoek. 
Kort daarop moet de kerk in westelijke richting zijn uitgebreid en van een toren zijn voorzien. 
De verwoesting van 1484 is in het door mij onderzochte gedeelte archeologisch niet goed aantoonbaar. 
deze moet behalve aan de toren en de aansluitende delen van de westgevel ook aan het onderhavige 
gedeelte van de zuidelijke schipmuur zijn voorbijgegaan. 
De immense verzakking van dit muurgedeelte, die daardoor zijn beslag kon krijgen, moet de in deze 
opmerkingen aangedragen zienswijze, ondersteunen. 



afb. 10. Gedeelten van grafkist 2 (rechts) 
en 3, die boven het nieuw uitgegraven 
funderingsvlak uitsteken, gezien naar het 
zuiden. 

afb. II. Kopse kant van een muurschei
ding in de zuidgevel tussen hel afgebroken 
gedeelte en het meest westelijke travee 
tegen de toren. De diepte van de fundering 
loopt twee lagen onder hel nieuw uitge
graven vlak op de voorgrond door (gezien 
naar het westen). 



Literatuur in verband met het onderwerp: 

Bulletin Kon. Ned. Oudheidkundig Bond, jgr. 76 (1977) afl. 1 pag. 38 en 39. 

Chijs, P.O. van der - De munten der voormalige graafschappen Hol landen Zeeland ...., Haarlem 1858; 
herdruk Overdinkel 1973. 

Kruithof, P.A. - Enkele flitsen uit het Kerkelijk en geestelijk leven te Linschoten, in hoofdzaak de 
laatste 70 jaren, 1962 (18 pagina's tellend stencil). 

Noten: 
') Foto's en tekeningen zijn van de schrijver. 
2) Het is hier de plaats om te releveren aan de prettige samenwerking die tussen de leden van de archeologische 

werkgroep en de heer M. Jumelet aanwezig was. Een meer dan gewone belangstelling voor de historie van het 
kerkgebouw bij de uitvoerder maakte het mogelijk dat de werkgroep wel haast een maximum aan gegevens over 
de bouwgeschiedenis kon verzamelen. Zo werd er samengewerkt bij het graven van funderingsversterkingssleu-
ven aan de binnenzijde van het kerkgebouw langs de noord- en zuidgevel, van waaruit nog enkele kleine 
insteken in het kerkschip konden worden gemaakt. Ook werden, aldus doende, in het noordertransept, nog 
enkele vloerniveaus onder het recente loopvlak vastgesteld. 
Dat de hieruit verzamelde gegevens, tesamen met de talrijke aspecten van bovenbehandelde waarnemingen en 
onderzoek, niet konden leiden tot een samenhangend geheel, doet geen afbreuk aan de gevolgde werkwijze van 
het doen van zo veel mogelijk waarnemingen en het controleren en vastleggen hiervan. Het doet hier zelfs 
minder ter zake, dan dat het enigszins de incompetentheid van de schrijver illustreert, die zich (nog) niet in de 
gelegenheid zag, door min of meer uitgebreide bronnenstudie, de gewenste geleding, zo mogelijk, aan te 
brengen. 

') Op 30 april 1976. 
") Van genoemde grafkist wordt gewag gemaakt in een restauratie-bericht t.w. in het archeologisch nieuws van het 

bulletin Kon. Ned. Oudheidkundige Bond jgr. 76 (1977) afl. 1 pag. 39. 
5) Zie afbeelding 2 en 3. 
6) Dit valt op te maken uit de ligging van het waargenomen gedeelte. 

Een zonder meer aangetroffen tufstenen plaat bij het verwijderen van vloer en bovengrond in de omgeving van 
het zuidertransept, zou van deze grafkist afkomstig kunnen zijn. 

7) De conservatie-toestand van het skelet was zeer slecht. Niet dan met grote moeite konden de bestbewaarde 
gedeelten worden geborgen. 
Deze zijn doorgezonden naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Een controlerende 
datering en mogelijke andere gegevens uit het onderzoek hiervan verkregen, zijn tot op heden niet ontvangen. 

8) De mededeling gedaan in het archeologisch nieuws van het Bulletin K.N. O.B. 76(1977) 1 pag. 39, dat de grafkist 
afgedekt geweest zou zijn door schuin tegen elkaar gezette tufsteenplaten, is helaas door de waarneming niet 
bevestigd. Ook niet door aanzetten, restanten of overtollig aanwezige tufsteenfragmenten. 
Het feit echter dat in het algemeen een dusdanige afdekking frequenter pleegt voor te komen, dan die door 
middel van een zwaar houten deksel, zou mogelijk kunnen worden bevestigd. 
Ook de vermeende afwezigheid van de afsluitplaat aan het hoofdeinde, in dezelfde alinea van het geciteerde 
bericht, berust op een misverstand, wellicht veroorzaakt door de iets diepere ligging door verzakking. 

9) Een welwillende mededeling van Dr. Enno van Gelder maakte duidelijk, dat de oudtijdse gegevens van Van der 
Chijs, nog niet verder zijn aangevuld. 


