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Afb. 1. De locatie van het plangebied op Texel (rode stip). Op de kaart is het gemeentelijke samenwerkings-
verband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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1. Inleiding

De Protestantse Kerk van Den Burg 
deed in 2018 het verzoek om de 
inrichting van de  noordwestzijde 
van De Burght aan de Binnenburg 
2 gedeeltelijk te wijzigen. De kerk 
is sinds 1976 een Rijksmonument.1 
Het opslaghok in de toren voor 
stoelen, kratten en ander losse 
zaken diende te worden verbouwd 
tot toileteenheid (afb. 3). Tevens zou 
aan de noordzijde van de kerk een 
lift komen met bescheiden liftput. 
Deze goederenlift was bedoeld om 
gemakkelijk de stoelen naar de 
orgelzolder of ‘kraak’ heen en weer 
te brengen. De liftput zou 0,5 m diep 
worden maar verdween gedurende 
het proces uit de bouwplannen. 

1  Rijksmonumentnummer 46042, Archisnr. 46042.

Afb. 3. Het gearceerde gedeelte is ontgraven.

Afb. 4. Uitsnede van de archeologische beleidskaart. De paarse kleur geeft aan dat voor alle bodemingrepen 
vooraf toestemming van de Rijksoverheid dient te worden verleend. In het witte kader globaal de locatie 
van de ontgraving in 2020 in de kerk. 
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De toileteenheid bleef wel gehandhaafd. Daarvoor moesten de betonnen tegels en de hardsteen 
plavuizen worden verwijderd. De leidingen en afvoer die zouden worden aangebracht, gingen 
niet dieper reiken dan 20 cm onder de bestaande tegels. Daarover werd afgesproken dat een 
dergelijke geringe ingreep een te kleine invloed zou hebben op het rijksmonument (afb. 4 en 
5), zodat met een archeologische monitoring van de werkzaamheden kon worden volstaan.2 In 
het begeleidend document van juni 2018 werd de te volgen weg vastgelegd.3 Echter, ondanks 
voorbespreking en afstemming meende de gecertificeerde restauratieaannemer Pronk Bouw 
in tegenstelling tot de afspraken toch handmatig en later ook machinaal een fors gat te 
moeten graven in de noordzijde van de toren en rondom de eerste vrijstaande zuil (2) van 

2  Bartels & De Weerd 2018, quickscan nr. 18118 van 15-6-2018.
3  Bartels & De Weerd 2018.

Afb. 4. De locatie van het archeologisch Rijksmonument.
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de noordelijke rij zuilen.4 Pronk Bouw plaatste de foto’s van deze onaangekondigde graafactie 
voorzien van een veelzeggende tekst op zijn Facebook pagina, waardoor de ingreep breed werd 
gecommuniceerd.5 Het verhaal op FaceBook bleek te kloppen. De aannemer had zeer grote 
veldkeien gevonden en deze even verplaatst. Het vormde archeologisch gezien de aanleiding 
om de aanwezigheid van deze keien te duiden. Hiervoor bleek het nodig dieper in het mysterie 
van de Burghtkerk te duiken en met behulp van voorgaand onderzoek en analogieën, de 
opmerkelijke vondst te plaatsen.  

4  https://www.pronkbouw.nl.
5  Op 22 januari 2020, Facebookpagina Pronk Bouw, inmiddels verwijderd.
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2. De Burghtkerk en de vroege kerkenbouw in Noord-Holland

De huidige grote kerk van Den Burg staat aan de Binnenburg 2. Om de kerk heen ligt een 
kerkhof dat grenst aan de Groeneplaats, het Raaksje, de Wezentuin en de tuinen van de 
panden aan de Burgwal (afb. 6). Daarmee grensde het voor de reformatie oostelijk aan het 
terrein van het Agnesklooster van de zusters van de derde orde (Tertiarissen).6 

De kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente van Den Burg (PKN), de toren is eigendom 
van de gemeente Texel. Als gevolg van een Staatsregeling uit 1798 is het eigendom van de 
toenmalige kerktorens in Nederland overgegaan op de burgerlijke gemeentes. De kerktorens 
van vóór 1798 behoren toe aan de gemeentelijke overheid, ook al is in het kadaster vaak 
opgenomen dat een kerktoren in het bezit is van de kerkelijke gemeente. Jurisprudentie heeft 
inmiddels uitgewezen dat de Staatsregeling uit 1798 nog steeds van kracht is, tenzij een toren 
door verjaring of overdracht op een andere eigenaar is overgegaan.

Voor de reformatie was de kerk gewijd aan de Heilige Sixtus (naamdag 28 maart), Rooms paus 
en martelaar. De wijding aan Sint Sixtus wijst op hoge ouderdom.7 Tevens was de kerk gewijd 
aan de heilige Johannes de Doper (naamdag 24 juni). In dit rapport wordt de protestantse 
naam De Burght of Burghtkerk gebruikt omdat deze het meest bekend is. De naam Sixtuskerk 
als naamgever bij de eerste wijding van de kerk zou echter meer op zijn plaats zijn omdat het 
onderzoek zich vooral richt op de ontwikkeling van ver vóór de Reformatie. 

6  Schrickx 2021, in prep. 
7  Numan 2005 36.

Afb. 6. Luchtfoto van het centrum van Den Burg met centraal de kerk, rond 1965. 
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Friesland en West-Friesland in de middeleeuwse zin wordt in 719 door de christelijke Franken 
veroverd. De rol van de ‘heidense’ Friese heersers als Radbod en Aldgisl kwam ten einde. 
Hun bezittingen gingen over in de handen van de Frankische adel. Dit koningsgoed vormde 
de machtsbasis van de nieuwe heersende klasse.8 De oudste vermelding van Texel komt uit 
het goederenregister van klooster Lauresham in Lorsch en de abdij van Fulda in 772. Het 
gebied van Texel was toen reeds lang bewoond. Dijkstra schat op basis van de gegevens van 
archeoloog Flip Woltering het bewoonbaar oppervlak op 18,5 km2 met tussen de 390 en 570 
personen in de Merovingische tijd (globaal 600-800). Voor de Karolingische tijd (800-950) 
wordt het aantal bewoners op 420-600 geschat.9 Het geeft aan dat dunbevolkte het gebied 
langzaam maar zeker in de Christelijke invloedsfeer was getrokken. 

De kerk in Den Burg, gewijd aan Paus Sixtus (115-120), de zesde bisschop van Rome, zou 
kunnen duiden op een vroege Frankische eigenkerk en een symbolische machtsovername 
door de Franken van het geconfisqueerde Friese koningsgoed.10 In de goederenlijst van de 
Maartenskerk van Utrecht wordt Texel in 960 vermeld waarbij een derde van het gebied aan 
de Utrechtse kerk toekwam. Texel wordt hier voor het eerst daadwerkelijk als eiland genoemd, 
terwijl het geologisch en landschappelijk gezien nog geen eiland is. In deze goederenlijst 
worden ‘alle kerken op Texel’ genoemd. Een opsomming daarvan ontbreekt. Dit zullen in elk 
geval de kerken van De Westen, Den Burg en Oosterend zijn geweest.11 De goederenlijst gaat 
terug op de situatie rond 860. De goederelijst van 860 gaat vervolgens weer terug op de 

8  Dijkstra 2011, 363, 369. 
9  Dijkstra 2011, 107.
10  Woltering 2002, 55.
11  Numan 2005, 119. 

Afb. 7. Den Burg met centraal de kerk getekend door landmeter Langendijck in 1595. 
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situatie van voor de invallen van 
de Noormannen in de periode 
834-879, en beschrijft daarbij de 
situatie uit de late 8ste en vroege 
9de eeuw. Dijkstra meent dat in de 
periode van de vroegste invallen 
van de Denen op de Friese eilanden 
en landinwaarts, kort na 810, 
Karel de Grote maatregelen neemt 
om de grenzen van het rijk te 
verdedigen. Dit gebeurde door de 
bouw van een vloot en vlootstations 
en door het aanleggen van kleine 
versterkingen. Onder Lodewijk 
de Vrome (813-840) wordt de 
defensie uitgebouwd vermoedelijk 
met kleine ringwalburgen. In de 
periode 834-837 nam de dreiging 
van de Noormannen alleen maar 
toe.12 Na 839 gaf Lotharius de opvolger van Lodewijk de Vrome het gebied tussen het Vlie 
en de Maasmond in leen aan de Noormannenleider Rorik. Deze moest de verdediging tegen 
andere Noormannen organiseren, hetgeen faalde.13 Het duurde tot 885 tot dat het Frankische 
gezag weer grip kreeg op de eigen gebieden.14

De bouw van een kerk was in de vroege middeleeuwen veelal het initiatief van de gekerstende 
lokale elite, aangemoedigd door missionarissen. Het voorafgaande Germaanse geloof had 
net zoals het christelijke geloof heiligdommen en plaatsen waar recht werd gesproken, de 
dingplaatsen. Een kerk werd vaak in of nabij een nederzetting gesticht, zelden in onbewoond 
open veld.15 Hiervoor werden regelmatig op oude offerplekken of gerechtsplekken gebouwd. 
Deze afgebakende pre-christelijke zones worden ‘withume’ genoemd, de plaats waar 
tegengiften voor gunsten van de Germaanse goden werden gebracht. De gekerstende 
bewoners namen deze zone vaak over als rechtsgebied van de nieuw te bouwen kerk.16 Een 
eerste gebedshuis hoeft nog niet gewijd te zijn en had daarmee ook geen patrocinium. Over 
de vroeg kerkgeschiedenis wordt soms een tipje van de sluier opgelicht. Ten tijde van de 
Utrechtse bisschop Adelbold I (866-899) die vanwege de dreiging van de Noormannen in het 
Limburgse Sint Odiliënberg verbleef, was op Texel een beheerder van alle kerken in zijn naam 
aangesteld. Deze priester heette Sibrand en had twee broers Othriauan en Liutrauan, die 
volgens Halbertsma in de oorkonde werden genoemd omdat zij mogelijk een onduidelijke of 
vanuit de kerk gezien onwenselijke rol in deze ‘Noormannentijd’ speelden.17

12  Dijkstra 2011, 303. 
13  Numan, 2005, 15-16.
14  Zie bijvoorbeeld IJssenagger 2018. 
15  Numan 2005 28.
16  Numan 2005, 45.
17  OSU 1, 49, Halbertsma 2000, 227. 

Afb. 8. De zuidzijde van de kerk tijdens de restauratie in 1952.
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2.1 Houten kerken

De vroegste kerken in Noord-Holland zijn allen gemaakt van hout. Enkele zoals in Heiloo en 
Velzen staan op pre-christelijke begraafplaatsen. Het betreft hier dan getimmerde eenbeukige 
zaalkerken, kleine eenvoudige rechthoekige gebouwen, overwegend kleiner dan de opvolgende 
tufsteen kerk. Veelal betreft het gebintbouw, waarbij der staanders van het gebint zijn 
ingegraven in de bodem. Een omvang van 8 x 4 m schijnt voor de vroegste kerken gebruikelijk 
te zijn. Behalve ingegraven staanders worden ook onderregels gemaakt van keien of palen 
toegepast om de balk waar de planken wanden van de kerk op rusten te ondersteunen. Deze 
situatie geldt in elk geval voor de 9de eeuw, maar wellicht ook vroeger. De ingang van deze 
kerken is niet aan de kopse maar aan de lange zijde.18 Een enkele kerk had een klokkenstoel 
voor een luidklok.19 Luidklokken komen al bij de eerste kerkbouw in de Lage Landen voor (afb. 
10). Deze zijn, net zoals tegenwoordig gefundeerd op grote keien.20 In de periode 834 tot 
ver in de 10de eeuw moeten veel houten kerken vanwege de aanvallen van de Noormannen 
in vlammen op zijn gegaan. Pas eind van de 10de eeuw wanneer de rust weer enigszins was 
teruggekeerd, begon de (her)bouw in steviger materiaal; tufsteen. Door de stabielere politieke 
situatie kon dit vanuit de Eifel over de Rijn worden aangevoerd. 

18  Numan 2005, 56-59. 
19  Numan 2005, 61. 
20  Numan 2005, 80. 

Afb. 9. Reconstructie van het middeleeuwse centrum van Den Burg met in paars en blauw de eerste 
ringwal (9de-10de eeuw) en in groen de burgwal (14de eeuw).  
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2.2 Tufsteen kerken

De toepassing van tufsteen in bouwwerken in de Lage Landen vindt ingang in de 9de eeuw 
maar is vooral een 10-12de-eeuwse aangelegenheid. Kloosters en kerken kochten op de 
stapelmarkten als Utrecht en Deventer tufstenen, zoals blijkt uit het relaas van de abt van het 
Friese klooster Mariëngaarde uit 1170.21 Dit is ook de wijze waarop tufsteen op Texel terecht 
zal zijn gekomen (afb. 11).
In Noord-Holland wordt door Numan de overgang van houtbouw naar kerken in tufsteenbouw 
geplaatst in de 11de eeuw.22 De bouwdatum van de meeste tufsteen kerken wordt rond 
1150 geplaatst op basis van het gebruik van regelmatig gemetselde tufsteen verbanden, 
eenvormigheid van de stenen en de afwezigheid van afwijkende formaten tufsteen.23 Numan 
nam waar dat soms bij de verandering van materiaal en de vergroting van de kerk ook het 
patrocinium kon wijzigen.24 De tufsteen plattelandskerken zijn eenvoudig van uitvoering en 
eenbeukig. Tufsteen muren zijn gemetseld in de vol-en-zat techniek ook wel giet- of kistwerk 
genoemd. Hierbij worden van tufsteen kisten gemetseld van vaak 80-100 cm breed met 
op regelmatige afstanden een dwarssteen. Deze kisten worden volgestort met mortel en 
hard materiaal als keien en blokken oer. De muren staan vaak op een fundering van keien. 
Omdat de –schelpkalk- mortel maar langzaam droogde, kon 1-1,5 m per keer worden 

21  Bartels, 2006, 22-23.
22  Numan 2005, 55, 64.
23  Numan 2005, 89. 
24  Numan 2005, 22. 

Afb. 10. De klokkenstoel van Idzega (Friesland) stond gefundeerd op grote zwerfkeien op het kerkhof aan 
de Klokhusdyk en het Tsjerkehop. 
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opgemetseld.25 Van Kempen heeft 
uitgerekend dat voor een kerk van 
18 x 6 m ongeveer 16.000 tufstenen 
van 40*20*10 cm nodig zijn.26 De 
tufsteen kerken zijn opgetrokken 
in de Romaanse bouwstijl, dikke 
muren, met op hoogte kleine 
ramen met ronde bogen. De kerk 
ligt altijd oost-west met het koor 
in het oosten. Veel kerken bezaten 
geen koor, maar een rechthoekige 
sluitingsmuur (Numan type A). 
Soms was een rond koor of een 
apsis toegevoegd. Het koor is het 
hart van de kerk, dit is veelal ook de 
plek waar de eerste vergrotingen, in 
tufsteen of baksteen, begonnen.27 
De Romaanse bouwstijl was 
van 960 tot 1200 in zwang. De 
muren van de kerk waren niet 
zoals deze er nu uitzien schoon 
werk. Het tufsteen was zowel binnen als buiten geheel wit bepleisterd. In de kerken moeten op de 
wanden overal veelkleurige schilderingen hebben gezeten.28 Bij sommige kerken zijn deze weer 
zichtbaar gemaakt. Torens zijn een luxe element aan een kerk. Vierkante of rechthoekige torens 
zijn bouwdelen die veelal na 1200 pas voorkomen. De toren was van buitenaf niet toegankelijk. 
Deze was via een toegang alleen bereikbaar vanuit het schip.29 Na 1300 werden torens via 
een westelijke ingang bereikbaar. Na 1200 wordt weinig tot geen tufsteen meer toegepast. 

2.3 Baksteen kerken

De vroegste baksteen kerken stonden in Friesland en Groningen. Ook in Noord-Holland doet de 
baksteen haar intrede. Numan plaatst het voorkomen van baksteenbouw in kerken rond 1200. 
De baksteenformaten zijn dan groot, met lengtes boven de 30 cm.30 Dit is het zogenaamde 
‘kloostermop’ formaat. De Martinuskerk van Oosterland heeft bijvoorbeeld een steenformaat 
van 30*?*8,5/9.31 Verder in de 13de eeuw worden de bakstenen kleiner en krijgen een lengte 
van 28,5 cm. Aan tufsteen kerken worden baksteen elementen toegevoegd. Opvallend is het 
verdwijnen van het ronde koor of apsis en de introductie van het polygonale koor in de 14de eeuw.32 
Soms worden voor deze koorsluitingen uitgebroken tufsteen van de voorgangerkerk toegepast. 

25  Numan 2005, 70. 
26  Op cit, Numan 2005, 64.
27  Numan 2005, 84. 
28  Numan 2005, 88. 
29  Numan 2005, 81. 
30  Numan 2005, 91. 
31  Numan 2005, 103. 
32  Numan 2005, 89. 

Afb. 11. Schematische kaart van de tufsteenwinning en – 
transport in de late middeleeuwen.
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3. Beschrijving van de huidige kerk

In 1921 werd de kerk voor het eerst 
beschreven en de aparte bouwfases globaal 
gedateerd. Ook enkele details het met gele 
steen onder de torenspits ingemetselde 
jaartal 1604 werden genoemd (afb. 12).33  
In 1936 vond een grote restauratie van 
de kerk plaats. Hiervan is geen dossier 
teruggevonden. Enige foto’s van voor deze 
tijd waren nog aanwezig in de archieven van 
de Rijksdienst Monumentenzorg en in de 
vorm van oude prentbriefkaarten en foto’s 
in particuliere collecties en bij de Historische 
Vereniging Texel. Daarnaast zijn historisch-
topografische tekeningen waarop deze kerk vanaf de late 16de maar vooral 18e eeuw is afgebeeld 
aanwezig in de collectie van de Provinciale Atlas en in particuliere collecties (afb. 13).  

Gedurende de Opstand van de Georgiërs op Texel in april-mei 1945 is de kerk enigszins 
beschadigd door het Duitse geschut. Een paar granaten zijn door het dak naar binnen gevlogen, 
een afzwaaier heeft het zuidelijk portaal geraakt (afb. 14). Binnen is de inventaris van de kerk 

33  NN 1921, 318. 

Afb. 12. Het ingemetselde jaartal 1604 onder de spits 
van de toren. 

Afb. 13. De NH Kerk op de kadastrale minuut van 1828. 
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omgevallen en er was behoorlijke glasschade. In de troebelen die volgden zijn het koperen 
koorhek, wapenborden en kandelaars verdwenen. Van verwoesting van de kerk was echter 
geen sprake (afb. 15).

Na de Tweede Wereldoorlog werd een herstel en restauratie van de kerk uitgevoerd onder 
leiding van restauratiearchitect Ir. C. (Kees) W. Royaards (1906-1970). Royaards specialiseerde 
zich in historische gebouwen en werkte veel samen met de hoogleraar kastelenkunde Prof. 
Jaap Renaud.34 De restauratie werd in 1953 afgerond.35 De kerk is ten tijde van de restauratie 
bekeken en beschreven door architectuurhistorica mw. drs. Herma van den Berg (1918-2005), 
medewerker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ).36 Zij beschreef echter de 
kerk na de ingrijpende restauratie van 1936 en na het herstel van de oorlogsschade, en met 
behulp van historisch beeldmateriaal. 

De kerk heeft de volgende hoekpunten in RD:
Noordwesthoek  x: 115463 y: 563271 
Noordoosthoek  x: 115499 y: 563274 
Zuidwesthoek  x: 115465 y: 563251 
Zuidoosthoek   x: 115501 y: 563255

De maaiveldhoogte bedraagt voor de westelijke ingang 3,93 m + NAP en ten noorden buiten 
het noordelijk schip 4,27 m + NAP (afb. 19). In de kerk zelf zijn ten tijde van het onderzoek 
in 1952 en de graafpartij in januari 2020 geen hoogtematen genomen. De kerk staat niet pal 
oost west, de hartlijn neigt iets naar het noordoosten. 

34  Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Royaards.
35  Van den Berg 1955, 246, aangevuld met gegevens ROB.
36  Over Herma van den Berg, zie: Weel, 2005, 150-152.

Afb. 14. Het interieur van de kerk na de 
beschietingen in 1945.

Afb. 15. Bomschade aan het zuidportaal van de 
kerk. 
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Afb. 16. Tekening van de RDMZ van de opmeting van de kerk in 1898.
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Afb. 17. Restauratietekening van de kerk door Royaards uit 1947. Het portaal aan de zuidbeuk is nooit 
gerealiseerd. 
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Afb. 19. NAP hoogtes rondom de kerk. 

Afb. 18. De toren van de NH kerk na de restauratie. 
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Afb. 20. Tekening van een eerste aanzet tot fasering en reconstructie van de kerk door Arie van Pernis, 
1953. 
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De kerk heeft een schip met zeven traveeën, een hoofdbeuk en twee smallere zijbeuken. 
De totale lengte van de kerk is 36,25 m aan de noordzijde en 36,61 m aan de zuidzijde. Het 
noordelijk schip versmalt op 21,6 m van de westgevel en loopt dan 15,01 m door naar de 
oostgevel. De muur van het zuidelijk schip versmalt op 21,9 m van de westgevel en loopt 
dan 14,45 m door naar de oostgevel. De westgevel is 20,30 m lang, de oostgevel 13,97 m.37 
De toren is in het schip gebouwd. De muren van het schip worden ondersteund door acht 
steunberen aan de noordzijde, vier aan de oostzijde, acht aan de zuidzijde en vier aan de 
westzijde. In het schip van de kerk staan van west naar oost twee rijen van acht zuilen (nrs. 
2-7 en 12-17) waarvan de eerste (1 en 14) en de laatste (8 en 18) half in de buitenmuur zijn 
verwerkt.38 Van de 16 zuilen zijn er 14 zodoende vrijstaand. Ter ondersteuning van de toren 
zijn twee zuilen in het westelijk deel toegevoegd (nrs. 9 en 10, zie afb. 70a).

De toren van de kerk is een zogenaamd ‘gekeerd westwerk’, wat wil zeggen dat de toren niet 
aan de kerk maar in de kerk is gebouwd. Dit komt op eilanden als Wieringen, Texel maar vooral 
in Friesland regelmatig voor.39 De kerktoren is van baksteen en bestaat vier geledingen. Aan 
de westzijde is de baksteen lichter van kleur dan aan de oostzijde. De onderste bakstenen zijn 
met een afmeting van 28*8/9*x en met een 10-lagenmaat cm groter dan de stenen bovenin 
de toren met een afmeting van 18/22*x*4,5/5,5 en een 10-lagenmaat van 50,5 cm. De ingang 
van de kerk bevindt zich aan de voorzijde van de toren. In de tweede geleding zitten nissen 
waar voor de restauratie van 1936 nog resten van tufsteen bouwmateriaal in de spitsbogen 
was verwerkt. De buitenmuren van de kerk zijn opgemetseld uit baksteen, het gemiddelde 
steenformaat bedraagt 22/24*x*5/5,5 cm met een 10-lagenmaat van 62-65 cm. In de bogen 
werd secundair verwerkte tufsteen vastgesteld.40 In andere delen van de kerk is eveneens 
secundair tufsteen gebruikt maar tevens witte zandsteen en rode Bremer zandsteen verwerkt. 
In 1527 stortte de houten torenspits van de kerk in. De tufsteen kerk is volgens Numan voor 
1539 afgebroken. De bestaande baksteen kerk die tussen 1481 en 1539 moet zijn gebouwd, 
brandde in 1571 af. Het katholicisme was zwaar onder druk komen te staan, de Geuzen 
bestierden het eiland. Ook het naastgelegen Agnietenklooster sloot de deur definitief een jaar 
later.41 Het grootste deel van de bestaande kerk werd in 1604 herbouwd.42

De uitbouw, wellicht het lijkhuisje,  zoals aangegeven op de kadastrale minuut van 1828 is 
voor de opmeting van de RDMZ in 1898 afgebroken. Het portaal buiten het zuidelijke schip 
zoals getekend door Royaards in 1947 is nooit gerealiseerd. 

37  Opmeting ROB 1952. 
38  Voor dit onderzoek zijn om de locatie van de zuilen duidelijk te maken, deze door de auteur van west  
  naar oost van onder naar boven genummerd. Zie afbeelding 70a op pagina 59.
39  Van Agt, 1950.
40  Van den Berg 1955, 247.
41  Schrickx 2021, in prep. 
42  Numan, 2005 119-120.
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3.1 Voorafgaand archeologisch onderzoek

3.1.1 Het onderzoek door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) in 1952
Voor zover bekend heeft slechts eenmaal systematisch onderzoek in de kerk plaatsgevonden. 
Dit vond plaats in de Wederopbouwtijd waarbij de schade van de paar granaten die de kerk 
troffen, werd hersteld en nadat de zerkenvloer van de Burghtkerk geheel werd uitgebroken (afb. 
21). De archeologische opgraving vond plaats tussen maandag 6 oktober 1952 en woensdag 
22 oktober 1952 en werd verricht door de ROB. Van het onderzoek is voor zover bekend geen 
rapportage verschenen. Het werk werd 11 efficiënte velddagen uitgevoerd. Zowel binnen in 
de kerk als buiten de kerk werd gegraven. Oostelijk zocht men op het terrein van de kerk de 
polygonale koorsluiting. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ‘tegenover het 
oude Postkantoor aan de Parkstraat’ een sleuf te graven om de gracht en wal van de omwalling 
van Den Burg aan te treffen.43 Archeoloog drs. Herre Halbertsma, de latere onderdirecteur 
van de ROB, gespecialiseerd in Friesland en kerkbouw had de wetenschappelijke leiding. De 
dagelijkse leiding lag bij senior-veldtechnicus Arie van Pernis. Omdat graafmachines nog geen 
gebruik waren, beschikte hij over vijf tot zeven grondwerkers. Deze arbeiders deden het 
graafwerk (afb. 22).

De aanleiding van het onderzoek was tweeledig; (1) het volgen en documenteren van de 
restanten aan te treffen bij de restauratie van de kerk en (2) het faseren van de oude bouwfases 
van de kerk. De restauratie stond onder leiding van architect Royaards en zijn opzichter de heer 
Livaard. De dagelijkse leiding had uitvoerder de heer Ubbels. Gelijktijdig met het herstel van 
de kerk werd een verwarming in de kerk aangelegd en de historische zerken vloer verwijderd 

43  Dagrapport dinsdag 21 oktober 1952. De sleuf kan worden geprojecteerd tussen Parkstraat 3 (Oosterhof 
  Meubels) en Parkstraat 16 (vm. Zegel Fietsen).

Afb. 21. Foto van het werk in de kerk. De sleuf 
dwars door het middenschip werd uitgegraven en 
het zand en de beenderen met houten kruiwagens 
afgevoerd.

Afb. 22. Twee grondwerkers en veldtechnicus aan 
het graven in de kerk. Oktober 1952. 
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maar ook deels weer teruggeplaatst. Voor 
deze verwarming was in de kerk was door 
het middenschip een ongeveer 31 m lange 
sleuf gepland (afb. 23). Het westelijk deel 
was met ongeveer 2 m breed smaller dan 
het 19 m lange oostelijk deel dat 2,5 m 
breed was. De gehele sleuf werd ongeveer 
2,5 - 3 m diep. Deze sleuf kende enkele 
vertakkingen. Ook werd tussen de zuilen 
historisch muurwerk vrijgegraven om dit zo 
te kunnen documenteren. Deze uitgravingen 
waren 0,5 tot 1 m diep (afb. 24). De nadruk 
van het onderzoek lag op de constructie van 
de vroegere fases van de kerk. Onderzoek 
van de skeletten vond niet plaats, wel werd 
opgemerkt dat het er erg veel waren en tot 
grote diepte ingegraven in het zand (afb. 25). 
Voor zover bekend is tijdens het project 
geen vondstmateriaal als keramiek verzameld, een vondstadministratie is onbekend. Het is in 
elk geval niet in archeologische depots beland.

Voorafgaand aan de bespreking van de resultaten van het onderzoek is het zinvol om in te 
gaan op het in de dagrapporten beschreven bezoek. Architect Kees Royaards en zijn opzichter 
bezochten de opgraving. Ook de Texelse gemeentesecretaris Beemsterboer, wethouder 

Afb. 23. De bijna 3 m diepe sleuf van de verwarming 
dwars door het middenschip. De hele sleuf is gestut 
met planken en balken. Oktober 1952. 

Afb. 24. De losgegraven muren in het noordelijk deel van de kerk. 
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dhr. (Simon) De Waard, een PvdA-er van 
Christelijke huize, en kerkvoogd dhr. Koorn 
bezochten het onderzoek.44 Ook de heer 
J. Veldstra toenmalig opzichter van de 
Dienst Gemeentewerken, later directeur 
Gemeentewerken en commandant van de 
vrijwillige brandweer van Texel, bekeek het 
graafwerk. Maandag 20 oktober werd een 
wetenschappelijke delegatie ontvangen 
met voorop Herma van den Berg, die later 
de beschrijving van de kerk voor haar 
standaardwerk zou maken, de Utrechtse 
bijzonder hoogleraar architectuurhistorie 
Prof. Dr. M. D. Osinga (Ozinga) tevens 
hoofd van de afdeling Beschrijving van de 
RDMZ en dhr. Van der Wal, de fotograaf van 
de RDMZ (afb. 26).45 Een dag later kwam ook Herre Halbertsma zelf de voortgang van het 
onderzoek bekijken. Ook bij de afsluiting van het onderzoek op 22 oktober was Halbertsma 
eveneens aanwezig.

44  Beemsterboer 1999.
45  Over Ozinga: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/ozinga.

Afb. 25. Enkele skeletten werden blootgelegd. 

Afb. 26. De zwarte hardstenen plavuizen liggen aan de noordzijde binnen de kerk op een stapel.
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De getypte dagrapporten zijn voor de huidige begrippen wat summier maar bevatten wel 
essentiële informatie en geven een mooi beeld van de toenmalige gang van zaken bij het 
archeologisch onderzoek. Het zwart/wit fotomateriaal bestaat uit 28 foto’s met archeologische 
onderwerpen uit de collectie van de ROB en 8 foto’s uit de collectie van de RDMZ. Op de 
foto’s ontbreken noordpijlen, maatbalken en het is soms lastig te bepalen waar welke foto is 
genomen. 

Uit de collectie van de ROB zijn zeven tekeningen bekend. Dit zijn veldtekeningen van zowel 
coupes als vlakken op schaal en een overzichtstekening met periodisering van de kerkbouw. 
De overzichtstekeningen zijn getekend op schaal 1:100 en 1:50, de details 1:20. Soms is het 
noorden gedraaid, NAP maten en RD coördinaten ontbreken.

Lijst van veld- en net-tekeningen:
• Tekening 1, 9B+A-15(2 of II)-22: Opmeting kerk met afstanden tussen de zuilen en 

afmetingen steunberen.
• Tekening 2, 9B+A-15(2 of II)-23: Ingekleurde nette versie van tekening 1 met historisch 

muurwerk en beschrijving, steenformaten.
• Tekening 3, 9B+A-15(2 of II)-25: Diverse details in ingekleurde nette versie.
• Tekening 4, 9B+A-15(2 of II)-26: Zuilen van de kerk, tufsteenbouw, nette versie ingekleurd.
• Tekening 5, 9B+A-15(2 of II)-27: Drie coupetekeningen. Op de vlaktekeningen is niet 

aangegeven waar deze coupes liggen.
• Tekening 6, 9B+A-15(2 of II)-28: Twee coupetekeningen als op tekening 5 in nette versie. 
• Tekening 6, 9B+A-15(2 of II)-29a: Reconstructie tufsteenfase.
• Tekening 7, 9B + A-15-29 a: Tufsteen muurwerk en deel baksteen koorsluiting.
• Tekening 10, 9B+A-15(2 of II)-31: Fase tekening bouwfases Sixtuskerk, in nette versie 

met legenda. 
• Tekening 8 en 9 zijn plattegronden van het dorp Den Burg in 1953 en bevatten geen 

informatie over het onderzoek. 

Van den Berg beschrijft de resultaten van het archeologisch onderzoek in combinatie met haar 
bouwhistorische en architectuurhistorische waarnemingen als volgt: 
De tufsteen kerk met een breedte gelijk aan het huidige middenschip, is op veldkeien 
gefundeerd, opgaand muurwerk is kistwerk. De westgevel tufsteen kerk lag ter plaatse van de 
eerste twee (nr. 2 en 9) vrijstaande zuilen. De oostgevel lag vier traveeën oostelijk. Het koor 
van de tufsteen kerk is vergraven. Na de romaanse tijd is de kerk in de gotische tijd tussen de 
4de en de 5de travee de kerk van een nieuw (baksteen?) koor voorzien. Onder de toren is een 
fundering van keien aangetroffen waarop de oudste toren moet hebben gestaan. De tufsteen 
kerk is later bovengronds afgebroken om in de 15de eeuw te evolueren naar een drieschepige 
baksteen kerk. De zuilen staan deels op de fundering van de tufsteen kerk. Tegen de kerk is in 
de 15de eeuw een baksteen toren opgetrokken met secundair gebruikt tufsteen materiaal, deze 
stenen zitten nog in de onderste lagen van de westmuur. 
Het bodemonderzoek achter (de oostzijde) van de kerk was lastig vanwege de begravingen. 
Daar kwam wel een funderingsrest van op 11 m vanaf de huidige koorsluiting tevoorschijn.46 

46   Van den Berg 1955, 249. 
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Met behulp van de dagrapporten, de foto’s en de tekeningen kan tot een reconstructie van het 
onderzoek uit 1952 en de interpretatie worden gekomen. Voor zover bekend is het onderzoek 
van de ROB nog niet eerder uitgewerkt en gerapporteerd, met uitzondering van een korte 
vermelding door Woltering.47

Van Pernis is op zoek gegaan naar de hoogte van het oorspronkelijke maaiveld. Dat lag conform 
coupe E-F aan de oostzijde van de sleuf op 2,45 onder de kerkvloer (afb. 28). De NAP-maat 
van de kerkvloer is niet bekend, maar als het NAP van direct buiten wordt genomen, 4,27 m + 
NAP, ligt het oude oppervlak op 1,82 m + NAP. Hierin kan enige centimeters verschil zitten. Op 
de coupetekening is te zien dat Van Pernis hier ‘oud maaiveld’ aangeeft en de bovenlaag een 
beige kleur geeft met daar onder geel zand.48 Dit zou heel goed de B- en C- horizont van een 
podzolbodem kunnen zijn. Deze zijn in de opgraving van 2017 op ongeveer 150 m zuidelijk van 
de kerk aan de Parkstraat ook aangetroffen.49 Van Pernis merkt op dat dit het ‘heideoppervlak’ 
is.50 
Boven de beige laag geeft hij aan dat hier donkere grond ligt. Op 2,3 m onder de vloer, dus op 
ongeveer 1,97 m + NAP ligt conform het dagrapport ‘het oude maaiveld’. Vanaf 2 m onder de 
kerkvloer dus 2,27 m + NAP liggen de oude begravingen, waaronder ook houten kisten omdat 
de tekening spreekt van een ‘vergane kist’. Dat wil tevens zeggen dat het grondwater hier flink 
lager heeft gestaan omdat in een waterrijke omgeving de houten kist behouden was gebleven. 
In coupe A-B in het noordoosten van de kerk geeft Van Pernis aan het schone zand op 2,8 m 
onder de kerkvloer begint ( 1,47 m + NAP, afb. 29).51 

47  Woltering 2002, 34. 
48  Dagrapport 14 oktober 1952.
49  Gerritsen 2021, in prep. 
50  Dagrapport 17 oktober 1952. 
51  Dagrapport 7 oktober 1952. 

Afb. 28. Coupe E-F door de podsollagen tot op de C-horizont, de natuurlijke bodem. 
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Het oude oppervlak was hier al vergraven door de begravingen of door de aanleg van de 
verwarmingssleuf. Van Pernis beschrijft dat al het (schone gele) zand hierop is gestort en dat 
‘de heuvel geheel kunstmatig is opgeworpen’. Daarmee is de ophoging minimaal 2,45 m dik, 
bestaand uit zand. Voor de hele kerkterp gaat het daarmee om 2.500-4.000 m3 of wellicht 
meer opgebrachte grond. De vraag waar al dit zand vandaan komt, zal later worden gesteld 
en beantwoord. 

Door de vele skeletbegravingen is de heuvel geheel verstoord. Vanwege de begravingen 
bleken de zijwanden van de verwarmingssleuf instabiel en viel nauwelijks een behoorlijk profiel 
te tekenen. Uit de foto’s blijkt dat door de aannemer een soort Berliner-wand is gemaakt 
met stempels en planken om de zaak niet te laten instorten. Het westelijk deel van de 
verwarmingssleuf is dan nog niet aangelegd omdat Van Pernis alleen van een werkput van 19 
m lang spreekt. Het westelijke smallere deel van de sleuf tot aan het orgel is vermoedelijk later 
en zonder archeologische begeleiding uitgevoerd (afb. 30).

3.1.2 Tufsteenfase 
Tijdens de opgraving in 1952 is op de klassieke werkwijze van het volgen van muurwerk 
uitgevoerd. Slechts op twee plaatsen is een coupe gezet (A-B en C-D). De veldkeien hebben op 
de veldtekening de kleur blauw gekregen. Daarbij is geconstateerd dat van west naar oost op 
de plek van de huidige toren tussen zuil 1, 2 en 9 in elk geval vier zwerfkeien van verschillende 
formaat gelegd in een lichte boogvorm aanwezig waren. Op de veldtekening staat vermeld 
‘veldkeien afkomstig van Romaanse toren’ (afb. 31). 

Afb. 29. Coupe A-B door de begravingen tot op het schone zand. 
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Afb. 30. De verwarmingssleuf is doorgetrokken tot onder het orgel. Archeologische begeleiding bleef in het 
west deel van de kerk achterwege. 

Afb. 31. Detail vlaktekening grote zwerfkeien ‘afkomstig van de Rom(aanse) toren’. 
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In het dagrapport van 10 oktober 
blijkt dat het ‘grotere‘ keien zijn, dus 
groter dan de overige keien onder het 
tufsteen metselwerk. Dit zijn dezelfde 
keien als bij de ontgraving van 2020 
werden gevonden. Zuil 9  staat op de 
meest oostelijke van de vier keien. 
Zuidelijk tussen de westmuur en zuil 
10 was oost-west een ordelijke muur 
van zwerfkeien gelegd, echter zonder 
tufsteen hierop (afb. 32).

Tussen zuil 12 en 13 is onder de tufsteen muur een fundering van zwerfkeien gevonden. Tussen 
zuil 4 en 5 is eveneens een kei zonder tufsteen daarop aangetroffen. Zuil 6 en de tegenover 

Afb. 32. Detail vlaktekening keienfundering Romaanse toren 
(noord is onder). 

Afb. 33. Detail veldtekening met westelijke ingangspartij en zwerfkeien.
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liggende zuil 13 hebben onder het gevonden tufsteen metselwerk veldkeien met een diameter 
van 50, 70 en 90 cm. Drie veldkeien met en doorsnede van 40-50 cm zijn in een noord-zuid 
lopende constellatie op niet genoemde diepte gevonden in de verwarmingssleuf precies in het 
midden tussen zuil 7 en 17.52 Van Pernis vermeldt in zijn dagrapport van donderdag 9 oktober 
‘van de oostelijke muur is nog niets teruggevonden, waarschijnlijk is deze door begravingen 
vernield’. Dit bewijst ook de grote stenen (veldkeien) die we op grotere diepte gevonden 
hebben, welke door begravingen op een lager niveau gekomen zijn’. De veldkeien zijn in 1952 
dus ex situ maar waarschijnlijk wel op ongeveer de oorspronkelijke plek dieper in de grond 
aangetroffen (afb. 33). De afstand tussen de keien bij zuil 12 en die tussen zuil 7 en 17 is 
19,10 m gemeten aan de buitenzijde. De afstand tussen de keien in de noordelijke rij zuilen 
en de zuidelijke rij zuilen is 8,3 m gemeten aan de buitenzijde. Tenslotte is tussen zuil 10 en 
de westelijke baksteen muur de ’zuidelijke en westelijke fundering van de romaanse toren’ 
gevonden. Vanaf de tekening is te zien dat hier geen tufstenen op lagen. De keien hebben een 
diameter 25 tot 60 cm en zijn daarmee beduidend kleiner dan de vier keien noordelijk hiervan. 
Typerend is ook dat deze keurig gelegd zijn in een oost-west en noord-zuid constellatie en niet 
in een lichte boog zoals de vier veldkeien bij de toren. 

Tufsteen funderingen zijn op de veldtekening 
2 aangegeven als zwart en op veldtekening 
4 ingekleurd met meer detail. Tufsteen 
werd aangetroffen tussen zuil 9 en 2, 
waarbij wordt opgemerkt dat zuil 9 op de 
tufsteen muur is geplaatst. Deze tufsteen 
muur is volgens de tekening gebouwd met 
de vol-en-zat techniek, dat wil zeggen met 
een kern van mortel en harde brokken 
bouwmateriaal zoals keien. Daarmee zijn de 
keien en de tufsteen muur beide ouder dan 
zuil 9 van de toren. De westelijke tufsteen 
muur staat niet in verband met meest 
oostelijke van de vier keien. Tussen 2 en 3 
is nog een restant van tufsteen metselwerk gevonden, de tufsteen muur tussen zuilen 2, 3, 
4, 5 en 6 staat gestippeld op de veldtekening. Dit betekent dat ten tijde van de opgraving 
deze muur al tot op de onderkant was uitgebroken. Tussen zuil 5 en 6 is nog een enkel blok 
van 1 laags tufsteen aanwezig. Ten oosten van zuil 6 en 16 komt geen tufsteen metselwerk 
of uitbraak van een tufsteen muur meer voor. Tussen zuil 16 en 15 is zowel een stuk tufsteen 
metselwerk in vol-en-zat techniek als een uitbraaksleuf van een tufsteen muur gevonden (afb. 
34). Hiervan is een foto en een coupetekening (C-D, afb. 35 t/m 37). Op de foto zijn vier 
steenlagen te zien, de lengte van de tufsteen is niet na te gaan omdat een maatbalk ontbreekt. 
De dikte is volgens de coupetekening ongeveer 12 cm. De stenen zijn geschat tussen de 35 
en 40 cm lang.53 Het zijn gelijkvormige stenen. Onder de onderste steen ligt een enkele laag 
van keurig gepositioneerde veldkeien met een lengte tussen de 35-50 cm. De onderkant van de 

52  De rij keien is niet op de overzichtstekening meegenomen. 
53  Dit is ook de gemiddelde maat van een Texelse gestoken zode.

Afb. 34. Detail vlaktekening met tufsteen muur 
tussen zuil 15 en 16 in de vol-en-zat techniek.
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keien is 80 cm onder het oppervlak van de 
gerooide zerkenvloer, dus ongeveer 4,27 + 
NAP – 0,8 m = 3,47 m + NAP. De kuilen voor 
de begravingen gaan rakelings langs deze 
muur. Op de veldtekening wordt opgemerkt 
dat ‘door de grote druk der zuilen is tufsteen 
muurwerk in het midden gescheurd’ en dat 
‘muur Romaanse kerk onder zuilvoeting 
door’. Tussen zuil 15, 14 en 13 is en enkele 
tufsteen en het vol-en-zat-werk niet 
uitgebroken maar in situ bewaard. Tussen 
zuil 13 en 12 is het meeste tufsteen bewaard 
gebleven. Ook hier zijn vier lagen tufstenen, 
liggend op veldkeien, overgebleven (afb. 
38). De zuilen 12 en 13 van de baksteen 
kerk staan op de tufsteen muren. 

De tufsteen muur maakt hier een hoek naar het noorden. Deze ‘westelijke sluitingsmuur’. Over 
deze muur tussen zuil 12 en 2 wordt vermeld ‘…is uitgebroken, zandaanleg tot 1,60 m diepte 
op vergraven grond eventueel opgebracht’. De muur is hier geheel uitgebroken. Wat precies 
met 1,6 m tot de zandaanleg wordt bedoeld, blijkt niet. Dit kan de top van het natuurlijk 
oppervlak zijn dat wil zeggen de onderkant van de ophogingslaag, maar ook de maximale 
ontgraven diepte in de ophogingslaag (afb. 39).  

Afb. 35. Foto van de coupe C-D door de tufsteen 
muur. 

Afb. 36. Veldtekening van de coupe C-D door de tufsteen muur. 
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De tufsteen kerk heeft, indien de oostelijke rij keien wordt beschouwd als een restant van de 
oostmuur of apsis, een zelfde formaat van 20,70 x 9,25 m buitenmaat zoals bij de beschrijving 
van de keien genoemd. Indien deze keien geen aanwijzing zijn voor een muur is de afmeting 
17,20 x 9,25 m. 
Wordt de geprojecteerde rechthoekige of vierkante tufsteen toren met een west-oost lengte 
van minimaal 5 m hierbij opgeteld, dan is de kerk 22,20 m of 25,7 m lang.54 Opmerkelijk is dat 
de boog van de vier keien noordelijk buiten de zone van de vierkante of rechthoekige toren ligt. 

54  De toren wordt door Numan (2005, 120 afb. 38) geprojecteerd als vierkant. 

Afb. 37. Profieltekening van de coupe C-D door de tufsteen muur. 

Afb. 38. De tufsteen muur tussen zuil 12 en 13. 
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3.1.3 Baksteenfase
De huidige kerk is nagenoeg geheel opgetrokken uit baksteen. Echter, na de tufsteen kerk 
en voorafgaand aan het huidige kerkgebouw, bestond een baksteen voorganger die gebruik 
maakte van de bestaande tufsteenbouw. De toevoegingen vonden plaats in het koorgedeelte, 
het oostelijk deel van de kerk. Hier is vermoedelijk de tufsteen oostmuur gesloopt en vervangen 
door een vijfzijdige koormuur met steunberen. 

In kerkelijke bouwwerken komt de toepassing van baksteen voor nà de bouw in hout en 
tufsteen. Verbakstening van een houten of tufsteen kerk valt regelmatig waar te nemen. De 
uitgebroken tuf werd vaak vermalen om te dienen als toeslag voor trasmortel. Het is geen 
stelregel dat grote bakstenen met een lengte langer dan 29,7 cm, ook wel kloostermoppen 
genoemd, altijd ouder zijn dan kleine bakstenen. De middeleeuwse grofkeramische industrie 
bakte verschillende formaten voor verschillende doelen.55 Niettemin valt waar te nemen dat in 
West-Friesland en noordelijk Holland in kastelen, abdijen en kerken in de vroege fases grote 
bakstenen voorkomen. Deze vallen niet alleen op door het formaat, ook de grofheid van de 
steen en de melange van kleuren ontstaan door het slecht mengen van de gebruikte klei is 
opvallend. Ook de variatie aan tinten is groot. Bij de gele bakstenen gemaakt van uitgespoelde 
niet-ijzerhoudende veelal Friese klei, zijn slierten rood en oranje van de ijzerhoudende holocene 
klei zichtbaar.

Tussen zuil 6 en 7 is een stuk metselwerk gevonden dat uit 11 lagen baksteen gevlijd in 
het zandige ophogingspakket bestond. De onderste acht lagen hebben een steenformat van 
25*13*6,5 cm, de bovenste drie lagen hebben een formaat van 23*11* 5,5 cm. De muur 
is aan de voet 1 m dik en verjongd voor het opgaand werk naar ongeveer 80 cm dik. Het 
metselverband is afwisselend per laag kops en strek. De muur is aan beide einden afgehakt om 
voor een volgende fase plaats te maken voor de fundering van zuil 6 en 7. Tussen zuil 7 en 8 is 
aan de toenmalige buitenzijde van de kerk een kleine steunbeer van 70 cm dik en 80 cm lang 
aanwezig. De aan beide zijden afgehakte muur van de koorsluiting is voor de fundering 1 m 
dik en heeft een steenformaat van 26*13*6,5 cm. Het opgaand werk was gesloopt. Deze muur 
loopt ten zuiden van zuil 8 onder de huidige oostmuur van de kerk door en maakte een knik 
onder de tweede steunbeer gerekend vanaf het noorden van de oostmuur van de kerk. Tussen 
de twee middelste bestaande steunberen van de oostmuur lag de koorsluiting. Op elke hoek 
hiervan was een steunbeer gemetseld. Tussen de derde steunbeer, ten noorden van zuil 18 en 
tot aan zuil 17, loopt de schuine bijna geheel uitgebroken muur van de koorsluiting verder. Ook 
deze is aan de voet 1 m breed en heeft een baksteenformaat van 33*14*7 cm, aanzienlijk groter 
dus dan de overige baksteen in de koorsluiting. Ook hier zijn de drie getekende steenlagen 
afwisselend kops en strek. Ten westen van zuil 17 is nog een klein restant van de koorsluiting 
aanwezig van iets meer dan 1 m breed aan de voet en met een steenformaat van 23*11*5,5 
cm. Ook hier is kops en strek gemetseld. Bij zuil 16 eindigt de koorsluiting en was de baksteen 
muur geheel uitgebroken. 

Wanneer de door Van Pernis aangegeven periodisering wordt gevolgd, zoals ook vermeld in 
de analyse van Numan, volgt hierna de sloop van het vijfzijdige koor en wordt ter hoogte 

55  Lensen 2015, 31-39.
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van zuil 6 en 16, de oostelijke twee traveeën verbreed zodat aan de noord en zuidzijde een 
zijbeuk ontstaat. Deze uitbreiding wordt tussen 1470 en 1481 gedateerd.56 De westmuur van 
de noordelijke zijbeuk tussen zuil 6 en de huidige noordelijke buitenmuur ongeveer 1 m breed 
en heeft een steenformaat van 22*12*5,5 cm. Twaalf lagen baksteen waren nog aanwezig. 
Ten westen van de smalle zijbeuk is nog een uitgebroken deel muur gevonden dat binnen 
de huidige noordelijke kerkmuur ligt, gefundeerd is op puin, 13 steenlagen kent en waar de 
bakstenen 22*11*5 cm meten.57 Dit is een westelijke voortzetting van de smalle noordelijke 
zijbeuk. Omdat verder langs de binnenzijde van de noordelijke buitenmuur niet is gegraven, 
is onduidelijk hoe ver deze muur westelijk doorloopt. Bij de tegenhanger aan de zuidzijde 
ontbreekt deze muur in elk geval. 
Op 17 oktober 1952 wordt ook 
buiten de kerk gegraven, waarbij de 
bovengenoemde koorsluiting wordt 
aangetroffen (afb. 40). Omdat er 
kennelijk ook ander niet te herleiden 
metselwerk wordt gevonden, breidde 
men op 21 oktober in het kerkhof oostelijk 
van de kerk de opgraving uit. Hier 
worden een aantal pockets gegraven die 
uitbraaksleuven van een baksteen muur 
laten zien. Ten oosten van de zuidelijkste 
steunbeer van de huidige kerk wordt een 
1,2 m breder uitbraaksleuf gevonden 
die richting het oosten loopt. Tevens 
wordt op ongeveer 12 m ten oosten van 
de huidige kerkmuur ter hoogte van de 
middelste twee steunberen een noord-
zuid lopende uitbraaksleuf gevonden. 
De puinbaan is ongeveer 1 m breed. Op 
basis hiervan wordt geconcludeerd dat 
aan de oostzijde een nieuw 5-zijdig koor 
moet zijn opgericht na de afbraak van de 
vorige koorsluiting. Dit 12 m lange en 14 
m brede koor behoort volgens Van Pernis 
bij de uitbreiding van 1470-1481, maar 
volgens Numan is het gebouwd in de 14de 
eeuw. 

De laatste fase van de baksteen kerk behelst de verdere opbouw van de 15de-eeuwse baksteen 
toren, het gekeerde westwerk, na het instorten van de toren.58 Vermoedelijk zijn toen ook 
de twee dikke geprofileerde zuilen 9 en 10 toegevoegd en de geprofileerde consoles aan 

56  Overzichtstekening Van Pernis 1953 en Numan 2005, 119. 
57  Dit formaat is gelijk aan de bakstenen uit de ommuring van het naastgelegen klooster, 
  zie: Gerritsen 2021. 
58  Numan 2005, 119.  

Afb. 40. Coupes gezet langs de buitenmuur van de 
oostgevel. De resten van de gesloopte koorsluiting 
komen tevoorschijn. 
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weerzijden van de binnenkant van het portaal. Na 1481 en voor 1539 worden de west-, noord-, 
en zuidmuur van de tufsteen kerk gesloopt. Op de resten van de muren komt de noordelijke 
zuilenrij (zuil 2-8) te staan. In een aantal gevallen wordt al het muurwerk voorafgaand 
uitgebroken. De funderingsdiepte van de zuilen is niet onderzocht. De meest westelijke (zuil 
1) en oostelijke (zuil 8) worden geïncorporeerd in de buitenmuur. Aan de zuidzijde gebeurt 
hetzelfde (zuilen 12-17 en 11 en 18). Tijdens het archeologisch onderzoek in 1952 is weinig 
aandacht naar deze laatste fase uitgegaan. De achtkantige zuilen met een diameter van 1,5 m 
en het verloop 1 m dikke van het muurwerk van de buitenmuur,  is getekend. 

3.2 Het graafwerk in 2020

Tegenwoordig gaat aan een archeologisch onderzoek een Programma van Eisen vooraf waarin 
een op maat gesneden vraagstelling voor het onderzoek wordt geformuleerd. Omdat het in 
januari 2020 niet om een regulier onderzoek ging maar om een ontgraving door de aannemer, 
was van een systematisch onderzoek geen sprake. Het onderstaande is daarom achteraf tot 
stand gekomen op basis van (1) de mondelinge toelichting van enkele aanwezigen, (2) een 
briefrapport van amateurarcheoloog Govert van Noort, (3) foto’s van diverse partijen en (4) 
vondsten uit de storthoop met slooppuin aan de zuidzijde van de kerk. Hieruit valt enigszins te 
herleiden wat te zien zou zijn geweest indien het werk op een verantwoorde wijze archeologisch 
systematisch was verlopen en de lagen natuurwetenschappelijk waren bemonsterd. 

Afb. 41. Digitale schets van de positie van de teruggevonden veldkeien, januari 2020. 
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3.2.1 De ontgraving in januari 2020
De ontgraving ten behoeve van de bouw van de sanitaire unit vond plaats tussen 13 en 17 januari 
2020. De handmatige uitgraving door het personeel van de gecertificeerde restauratieaannemer 
Pronk vond vermoeilijk plaats op 14 en 15 januari, de machinale ontgraving vermoedelijk 
op 16 januari 2020.59 De ontgraving was gelegen tussen zuil 1, 2, 9 en de profielzuil van 
de noordzijde van de westelijke ingang van de kerk. De omvang van de ontgraving is niet 
ingemeten maar valt allen op basis van de foto’s te reconstrueren. Daarvoor zijn de door Pronk 
op FaceBook gepubliceerde vijf foto’s gebruikt samen met veertien foto’s van verschillende 
leden van de kerk. Geen van de foto’s is professioneel of conform archeologische standaarden 
gemaakt. Op de situatieschets door Govert van Noort is bij benadering de positie van vijf 
stenen op de plattegrond van de kerk van 1898 aangeven (afb. 41).

59  https://www.pronkbouw.nl onder certificaten van Stichting ERM. 

Afb. 42, 43 en 44. De ontgraving gezien vanuit het noorden, waarbij de houten wand steeds verder wordt 
afgebroken, men de keien losschepte en het afvoerpijpje werd gemonteerd.
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De ontgraving bedroeg ongeveer 4 x 4 m. De diepte is eveneens niet ingemeten (afb. 42, 
43, 44). Gezien het voorkomen van een verbrokkelde zandlaag onder een van de stenen en 
de schep die hierbij te zien is, moet handmatig op enkele plekken ongeveer 0,9 m diep zijn 
gegraven (afb. 45 en 46).

De diepte machinale ontgraving is niet exact 
in te schatten. Conform de mondelinge toe-
lichting zijn de stenen zo verdiept dat bij de 
bouw hier geen hinder van werd ondervonden. 
Op een foto met de bak van de kraan is te zien 
dat een kei op ongeveer 0,5 m onder de voet 
van zuil 1 terecht is gekomen (afb. 47, 48 en 
49). Uitgaande van de dikste van de kei van 
ongeveer 0,5 m, zal het gegraven gat 1,25 m 
onder de vloer van de kerk hebben gelegen. 
Direct westelijk van de ingang van de kerk is 
het NAP 3,93 + NAP, daarmee komt de diepte 
van de ontgraving op 2,68 m + NAP. Het 
oorspronkelijke maaiveld zal veel dieper steken. 

Afb. 45. Onder een van de keien komt op diepte 
de laag zandophoging onder de keien tevoorschijn.

Afb. 46. De met de schep vrijgelegde rij keien. De afvoerpijp is inmiddels opgehangen. Links en rechts 
staan kruiwagens voor de afvoer van zand en breekpuin. 
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Afb. 47, 48 en 49. De ontgraving wordt met een graafmachine voortgezet tot dat de stenen diep genoeg 
zijn ingegraven. 
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De meeste uitgekomen -inmiddels geroerde grond- is teruggestort en door de machine 
aangerupst. De uitkomende grond, maximaal 0,5 m3, is buiten de kerk gestort. Vervolgens is 
een betonvloer gestort, het sanitair geplaatst en tussenwanden getimmerd (afb. 50 en 51).

3.2.2 De vondst van de zwerfkeien
Omdat ondoordacht met graven werd gestart, was de vondst van een rij grote keien een 
verrassing. De rij keien was in 1952 ook al waargenomen en ingetekend. Van Pernis trof tussen 
zuil 1, 2 en 9 totaal vier keien aan. Van deze vier keien waren de drie meest oostelijke in 2020 
nog in situ behouden. 

De meest westelijke kei was van groot zwaar formaat maar kleiner dan de tweede kei en kon 
niet handmatig worden verplaatst. Deze kei was vastgemetseld aan de voet van zuil 9 en had 
als enige van de keien mortelresten. De tweede kei was nergens aan vastgemetseld en had 
gezien de hier op gelegde duimstok een lengte van 1,1 m (afb. 52). De derde kei in de rij is 
enigszins rechthoekig en van groot formaat. De vierde kei staat nergens op de foto maar is 
wel gezien en ingetekend. Deze kei is kleiner dan de eerste drie en had een omvang zoals de 
vijfde kei. Deze vierde kei is vermoedelijk de meest westelijke uit de rij die werd waargenomen 
door Van Pernis. Wanneer en waarom deze kei in 2020 naar het zuiden is verplaatst, blijft 
onduidelijk. De vijfde kei was geringer van omvang, ongeveer 0,5 x 0,3 m en lag op 10 cm 
onder de kerkvloer van het noordelijk deel van het ingangsportaal. Deze kei is in 1952 niet 
waargenomen. De keien zijn grijs tot donkergrijs van kleur, de steensoort van deze keien is 
niet bekend, mogelijk is het een soort graniet.

Afb. 50 en 51. De betonvloer en het timmerwerk op de dichtgestorte ontgraving. Eind januari 2020.
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Op geen van de foto’s is tufsteen of baksteen muurwerk te zien. Toch is dit in duidelijke 
hoeveelheiden buiten de kerk gestort (afb. 53). Waar exact en op welke diepte dit uitgebroken 
materiaal precies heeft gelegen, blijft daarmee onbekend. Alleen van het roodbont zandsteen 
is duidelijk dat dit van onder zuil 2 komt omdat op een van de foto’s dit stuk duidelijk te zien 
is en Van Noort dit ook zelf heeft waargenomen (afb. 54).

Afb. 52. Een duimstok op de tweede kei laat zien 
dat deze ongeveer 1,1 m lang is. 

Afb. 53. De storthoop met bouwfragmenten aan de 
zuidzijde van de kerk. 28 januari 2020.  

Afb. 54. De afgehakte sarcofaagdeksel van roodbontzandsteen onder zuil 9.
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Een tweede zeer beperkte en oppervlakkige ontgraving binnen de afgesproken 20 cm vond 
plaats ten noorden van zuil 3. Deze was in een van de oude zoeksleuven aangelegd door Van 
Pernis gesitueerd. Van verstoring van het bodemarchief was hier dus geen sprake, wel van 
grondroering. 

3.2.3 Beschrijving van het vondstmateriaal
Tijdens het ontgraven om zuil 3 is het een en ander aan menselijk botmateriaal en fragmenten 
subrecente keramiek aan getroffen. Dit is door de kerkeleden verzameld. Omdat dit uit de 
toplaag kwam en zoals te zien op de foto’s van de ROB/RDMZ al eerder was losgegraven, ging 
het om teruggestorte grond. Daarom was het menselijk botmateriaal niet gearticuleerd en zijn 
de vondsten door AWF gedeselecteerd en weggegooid. 

Uit de ontgraving van de toiletruimte is wel vondstmateriaal tevoorschijn gekomen. Ter plaatse 
is niet systematisch gezocht en ook is de bodem niet doorzocht met een detector. Het valt 
daarom ook niet te zeggen of deze bodem vondsten bevatte. Het meeste vondstmateriaal zal 
na de ontgraving weer terug zijn gestort in het gat dat de aannemer groef. Het valt zodoende 
niet vast te stellen of de bodem geroerd was of dat hier sprake was en een archeologische 
gelaagdheid. 

Het de bouwfragmenten zijn allemaal ex situ verzameld uit de door de aannemer aangelegde 
storthoop buiten aan de zuidzijde van de kerk. De harde fractie van de inhoud van de kuil is 
hier gestort. Alle bouwfragmenten waren vermengd. De auteur heeft uit deze hoop materiaal 
recente bakstenen en 30x30 stoeptegels achtergelaten en een selectie van het historisch 
bouwmateriaal verzameld.60 
De zandfractie is buiten aan de zuidelijke kant van de oostzijde van de toren gestort. Deze is 
met de detector doorzocht en nagekeken op scherven en andere delen van artefacten. Beide 
categorieën waren afwezig.  

Het bouwmateriaal uit de kuil bevatte de volgende categorieën:

Tufsteen61

In totaal zijn 10 fragmenten tufsteen verzameld. Tufsteen is een vulkanisch materiaal dat 
bestaat uit gecomprimeerde vulkanische as. Het is licht, sterk en net als de huidige gipsblokken 
met een zaag of beitel eenvoudig te bewerken. Zuivere tuf is het makkelijkst te bewerken, 
onzuivere tuf steeds minder. Bij de formaten van tufsteen geldt hoe groter en vooral langer 
het formaat des te ouder de tufsteen. In de periode van de 10de tot en met de laatste primaire 
toepassing in de 13de eeuw neemt het formaat van tufsteen geleidelijk af. Waar in de 10de-
11de eeuw lengtes van 55 cm voorkomen, wordt in de 12de eeuw dit teruggebracht naar het 
handzamere 40 cm formaat.  In de 13de eeuw neemt dit zelfs af tot ongeveer 30 cm lengte, 
de grootte van de opvolger van de tufsteen, de baksteen kloostermop. De breedtes van 15-
20 cm blijven gelijk, de diktes rond de 9-14 cm variëren in de eeuwen maar weinig. Tevens 
kan worden gezegd dat in de vroege fase vooral het zuivere Römer tuf wordt gebruikt, het 

60  De collectie bevindt zich nu in Museum Kaap Skil, Oudeschild. 
61  Voor de achtergrond van tufsteen en het gebruik als bouwmateriaal, zie: Bartels 2006 en Bartels 2010.
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secundaire materiaal uit Romeinse context. 
Deze tuf bevat weinig of geen insluitsels 
van tefriet of basalt en is lichtgrijs tot 
lichtgeel van kleur. Later zal veel grovere 
tuf met meer insluitsels worden gedolven en 
geëxporteerd. Hierin zitten meer insluitsels 
(afb. 55). Dit zijn fragmenten van gele 
Römer tuf, tefriet en basalt. Na 1250 wordt 
geen of nauwelijks meer tufsteen toegepast 
in kerkelijke, militaire en civiele bouwwerken 
in Nederland. 
De hele tufstenen, de zogenaamde ‘lappen’ 
ontbraken uit de Sixtuskerk. Uitsluitend 
bekapte lappen zijn aangetroffen. Daarnaast 
vertonen de meeste exemplaren secundaire 
haksporen van mechanisch materieel. Alle 
teruggevonden fragmenten bevatten aan de buitenzijde zeer witte schelpkalkmortel, een 
enkele heeft grijze kalkpleister, hetgeen duidt op een zichtbare muur. Lichte zuivere tufstenen 
ontbreken. De tufstenen zijn overwegend lichtgrijs, grijs en lichtbruin. Bij de meeste komen 
veel insluitsels voor zoals licht gekleurde tufsteenbrokken, tefriet en basaltlava. Een enkel 
exemplaar is wat zuiverder. Geen enkele volledige lengte is gemeten. De langste lengte is 
21 cm. De breedtes  zijn 11-16 cm, de diktes 8-11 cm, met een gemiddelde rond de 9,5 
cm. De zwaarste stukken wegen 2,9 kg, de lichtste 1,6 kg. Dat de stukken in verband waren 
gemetseld was te zien aan losgebroken delen van andere tufstenen in het materiaal (afb. 56).

Afb. 55. Een fragment tufsteen met grove insluitsels 
tefriet (zwart).  

Afb. 56. Een compositie van de uitgebroken stukken tufsteen. 
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Baksteen in geel, oranje en rood
In de huidige regelmatig verbouwde en twee maal gerestaureerde Burghtkerk zijn veel 
bakstenen terug te vinden. Deze zijn vrijwel allemaal roodbakkend. Alleen in de ornamenten 
en speklagen komen gele en oranje bakstenen voor. De complete secundair gebruikte stenen 
hebben een afmeting van 28*14*7/8 cm.62 

Bij de acht verzamelde fragmenten waren geen complete exemplaren (afb. 57). Complete 
lengtes vielen zodoende niet te meten. De langste lengte was 22,5 cm. De breedte varieerde 
van 13,5 tot 16,5 cm met een gemiddelde van 15 cm. De dikte van de zachtgebakken stenen 
lag tussen de 8 en 9,5 cm. De stenen zijn over het algemeen zacht gebakken uitgezonderd 

62  Eigen opmeting van de auteur. 

Afb. 57. Een groep gele bakstenen.

Afb. 58. Een gele baksteen met slecht gemengde 
klei.

Afb. 59. Een fragment van een rode hard gebakken 
baksteen.
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een enkel klinkerhard exemplaar en een misbrandsteen met verglazing. De kleuren varieerden 
van citroengeel, tot mosterdgeel en een enkel beige exemplaar (afb. 58). Op alle stenen 
zat schelpkalkmortel. Het zwaarste fragment woog 4,1 kg de lichtste 1,4 kg. Een steen met 
het formaat x*13*8 cm was secundair verbrand en daardoor geheel zwart geworden, had 
schelpkalkmortel maar ook witte stucco. 
Uit de stort was een roodbakkende zacht gebakken baksteen afkomstig met een gemêleerd 
roodpaarse kern. De steen met een breedte van 13 en een dikte van 7,5 cm bevatte aan een 
zijde witte pleister (afb. 59).

Hardsteen (bewerkt)
Een fragment bewerkt hardsteen is 
afkomstig uit de storthoop. Het is een harde 
grijze steen van 18 cm hoog, 13 cm breed, 
een dikte van 6 cm met een gewicht van 
3 kg. Dit is een restant van een grotere 
ornamentsteen geweest. De voorzijde laat 
een arcade of dubbele boog zien, waarvan 
de voet in het ornament zit en de twee bogen 
op de top zijn afgebroken. Om de boog 
heen is de steen grof gebosseerd waarbij 
ongeveer 3 mm van de steen is weggehakt. 
Aan de achterzijde zit mortel. De steen is te 
dun voor een deksel van een natuursteen 
grafkist. Mogelijk is het een deel van een 
middeleeuws ornament uit de kerk geweest 
(afb. 60).

Afb. 60. Een ornamentsteen met twee bogen. 

Afb. 61. Kleine veldkeien uit het vol-en-zatwerk van de tufsteen muren. 
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Veldkeien
Uit de hoop zijn totaal 12 keien verzameld. Alle veldkeien zijn afgerond. Aan de buitenzijde 
van elke kei is witte schelpkalkmortel te zien. De grootste kei heeft een afmeting van 20*13*7 
cm en is ovaal. De andere opgemeten keien hebben een diameter van 12, 13 en 14,5 cm. De 
kleinste kei was 8 cm doorsnede. Enkelen zijn bij gebruik in het verleden door midden geslagen 
omdat ook op de breuk mortel zit (afb. 61). Veldkeien vallen overal op het pleistocene deel 
zoals de Hoge Berg van Texel te vinden.

Roodbont zandsteen
Drie fragmenten roodbont zandensteen werden in de stort aangetroffen. Het gaat hier om 
natuursteen dat in de middeleeuwen veelvuldig uit het stroomgebied van de rivier de Weser 
via Bremen naar Friesland en Holland werd geëxporteerd. Ook hier waren duidelijke sporen 
van mechanische apparaten zocht een specht of kango-hamer te zien. De dikte van de stukken 
bedraagt 13,5 cm. De stukken zijn afkomstig van het achtzijdig basement onder de tweede 
zuil van de noordelijke galerij en hebben resten schelpkalkmortel op zich. Het betreft een rest 
van een sarcofaagdeksel (afb. 62). Op beide zijden van de steen is echter geen ornamentiek 
waar te nemen. 

IJzerconcretie
Een fragment van ijzerconcretie werd aangetroffen. Dit is een bonk van 10,5 cm natuurlijk 
ijzeroer. Wellicht is deze ergens op Texel gevonden. Moerasijzer komt op laaggelegen delen 
van het eiland frequent voor, bijvoorbeeld in De Mars (Plangebied De Tuunen) ten noordoosten 
van Den Burg.63 

Smeltslak
Een mogelijk fragment van een smeltslak van ijzerproductie is geborgen tussen de stenen. 

63  Mondelinge mededeling Arthur Oosterbaan, conservator Ecomare, Texel.

Afb. 62. Fragmenten roodbont zandsteen afkomstig van een middeleeuwse sarcofaag.
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Mortelbrokken
Vijf brokken schelpkalkmortel van verschillende formaten werden bestudeerd. In de schelpkalk 
bevinden zich stukken vuursteen en kleibrokken. Zowel vuursteen als klei als zeeschelpen voor 
schelpkalkmortel zijn op Texel in voldoende hoeveelheid voor handen.

Hardsteen plavuizen
De geborgen vierkante plavuizen zijn veelal van zwart Belgisch hardsteen.  De gedecoreerde 
exemplaren zijn beschreven en gefotografeerd door de kerkarchivaris Gelein Jansen. De 
vierkante ‘grafplavuizen’ lagen niet meer in situ maar vormden de vloer van het voorraadhok 
ten noorden van de kerktoren. De exemplaren voorzien van huismerken, teksten en initialen 
zijn vooralsnog in de kerk zelf opgeslagen. De ongedecoreerde exemplaren zijn naar Museum 
Kaap Skil overgebracht.  

3.3 Vraagstelling en interpretatie van de verzamelde gegevens

Voorafgaand aan het komen tot een conclusie dienen ter interpretatie van de verzamelde 
gegevens aanvullende vragen te worden gesteld. 

1. Wat vertellen de in januari 2020 gevonden bouwfragmenten over de constructie van de 
kerk en de toren?

2. Wat vertellen de bouwfragmenten over de ouderdom van de kerk?
3. Wat vertelt de constellatie van veldkeien over deze plek?
4. Hoe vallen deze vondsten te koppelen aan het eerder verricht onderzoek van de ROB uit 

1952 binnen de kerk?
5. Is de kerk geplaatst op de locatie van een oud heiligdom (fanum)?
6. Hangt de aanleg van het grondlichaam onder de kerk samen met het uitgraven van de 

eerste gracht?
7. Wat is de datering van de terp/grondlichaam?
8. Is het waarschijnlijk dat op de terp aanvankelijk een houten kerk stond en wat was daar 

de omvang van?

Afb. 63. De vorm van de tufsteen van Den Burg kerk volgens Numan (2005).
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9. Wanneer evolueert de mogelijke houten kerk tot een tufsteen kerk en wat was daar de 
omvang van?

10. Wanneer wordt de tufsteen toren aan de kerk gebouwd?
11. Wat was de functie van de rij keien ten noorden van het huidige ingangsportaal?
12. Hoe evolueert de tufsteen kerk in een baksteen kerk? Welke fases zijn te onderscheiden?

3.3.1 Beantwoording
1. Wat vertellen de in januari 2020 gevonden bouwfragmenten over de constructie van de kerk 
en de toren?

De gevonden resten vertellen dat op de plaats van de ontgraving vermoedelijk in situ muurwerk 
in de vorm van tufsteen en baksteen muren aanwezig waren. Tevens zegt het dat een deel van 
de kerk hier was voorzien van eenvoudige ornamentiek in natuursteen. 

2. Wat vertellen de bouwfragmenten ons over de ouderdom van de kerk?

Dat de kerk op deze plek dateert uit de periode van de toepassing van tufsteen, dat duidt 
gezien de eenvoud van het gebouw in de periode rond 1150. 

3. Wat vertelt de constellatie van veldkeien over deze plek?

De veldkeien komen in groot formaat van 1,1 m doorsnede of meer (3 stuks) en in kleiner 
formaat van 0,5 x 0,3 m voor. Het gaat hier om twee groepen, de grote ten noorden van de 
locatie van de toren, de kleinere op de locatie van de noordmuur van de toren. De kleinere 
behoren vermoedelijk tot de fundering van de noordmuur van de 12-13de-eeuwse toren. 
Waarschijnlijk vormde het deel wat bij de graafpartij is weggesloopt de fundering bestaand uit 
tufsteen- en baksteen muurwerk van deze toren. De noordelijke stenen behoren vermoedelijk 
niet tot de toren. 

4. Hoe vallen deze vondsten te koppelen aan het eerder verricht onderzoek van de ROB uit 
1952 binnen de kerk?

De kleinere veldkeien, het tufsteen en de grote bakstenen passen goed in het beeld van de 
ontwikkeling van de westzijde van de tufsteenfase en baksteenfase van de kerk. 

5. Is de kerk geplaatst op de locatie van een oud heiligdom (fanum)?

Op deze vraag valt lastig een antwoord te geven. Het oude maaiveld onder de ophoging zoals 
genoteerd in de profielbeschrijving door Van Pernis is destijds niet nader bestudeerd. Eventuele 
archeologische sporen zijn dan ook gemist. Niettemin blijkt uit andere voorbeelden in Noord-
Holland dat plekken met een dergelijke functie plaatscontinu kunnen zijn. Een overbouwing 
van een ‘Fries’ heiligdom of dingplaats valt niet uit te sluiten. 
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6. Hangt de aanleg van het grondlichaam onder de kerk samen met het uitgraven van de 
eerste gracht?

Gezien de ontwikkelingen in de periode na 719 wanneer het gebied onder Frankisch, christelijk 
gezag wordt gebracht zullen wat betreft religieuze uitingen zaken langzaam zijn veranderd. 
De instabiele militaire situatie op de Friese eilanden langs de Noordzeekust in de vroege 9de 
eeuw, dwingt de lokale bevolking, met daar achter het gezag, tot handelen. Het is niet aan 
te geven wanneer het grondlichaam op de plaats van de kerk is aangelegd. Echter wanneer 
de Karolingische kustverdediging wordt gecombineerd met de bouw van houten kerken, zou 
het goed kunnen zijn dat juist deze locatie beschermd gaat worden door het graven van een 
gracht, het bouwen van een wal binnen de gracht en het opwerpen van een 2,5 m dikke terp 
voor de bouw een eerste kerk. 

7. Wat is de datering van de terp/grondlichaam?

Als het bovenstaande plaatsvond tijdens de eerste dreiging van de Deense Noormannen na 
810, kan het opwerpen van de terp en daarmee wellicht ook de bouw van een eerste houten 
kerk in deze tijd worden geplaatst. Dit kan echter ook in het midden van de 9de eeuw plaats 
hebben gevonden. Wat betreft veiligheid voor hoog water of andere niet-militaire zaken was de 
natuurlijke hoogte van 1,82 m + NAP dan voldoende. Een noodzaak vanuit waterveiligheid was 
zodoende afwezig. Het graven van de eerste gracht van de ringwal kan dus direct samenhangen 
met de bouw van de vroegste kerk. Uit de studie van Numan blijkt immers dat dorpen niet 
direct na de kerstening een kerkgebouw oprichtten, maar dat dat soms lange tijd kon duren en 
een stichtingsdatum vrijwel in alle gevallen ontbreekt. 

8. Is het waarschijnlijk dat op de terp aanvankelijk een houten kerk stond en wat was daar de 
omvang van?

Op de foto’s van het onderzoek is te zien dat niet vlaksgewijs is verdiept. De menselijke 
skeletten zijn vermoedelijk ‘gerooid’ om te worden herbegraven. Door de grote hoeveelheid 
skeletten kon waarschijnlijk ook geen ordentelijk leesbaar archeologisch vlak worden aangelegd. 
Daarmee was ook de kans op het ontdekken van een voorganger-kerk in houtbouw verkeken. 
Voor Halbertsma stond echter vast dat een houten voorganger-kerk moet hebben bestaan.64 
Dat kon  bijvoorbeeld wel worden aangetoond in een vergelijkbare kerk, de Michaëlskerk op 
Oosterland op Wieringen (zie 4.4.). 
Tevens bestaat de mogelijkheid dat een houten kerk was voorzien van zoden wanden. De 
toepassing van zoden in middeleeuwse bouwwerken als huizen en hutkommen op Texel komt 
regelmatig voor.65 Ook in de vorm van waterputten opgebouwd uit zoden en tuunwallen is deze 
beproefde bouwwijze veelvuldig aangetoond. Daarnaast komen op het eiland natuurlijk veel 
zwerfkeien voor, zowel klein als zeer groot.66 Deze worden eveneens in bouwwerken toegepast. 
Tenslotte is in het beboste gebied veel hout voor handen dat wanneer het stevig en recht is en 

64  Halbertsma 1971, 41. 
65  Kuip 2021, in prep, 
66  Zoals bijvoorbeeld in januari 2019 tijdens de herinrichting van de Polder Waalenburg op Texel waarbij 
  twee zwerfkeien van 1,5 m diameter werden opgedolven.
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van voldoende afmeting voor diverse bouwwerken kan worden gebruikt. Hout in de vorm van 
balken kan voor het opgaand werk en de dakconstructie worden gebruikt maar ook als liggers 
‘Schwellbalken’ in de grond of op kleine stenen dan wel keien worden gelegd. De bouw van 
een houten kerk hoeft dus niet alleen uit hout te bestaan maar uit een combinatie van voor 
handen zijnde materialen. 
De houten kerk was bescheiden van omvang en paste gezien de studie van Numan die en 
standaard maat van 8,24 x 3,81 m noemt eenvoudig in het volume van de tufsteen kerk. 
De ingang van deze kerk heeft dan in de zuidelijke wand gezeten. Ook de houten kerk zal 
geleidelijk zijn vergroot. 

9. Wanneer evolueert de mogelijke houten kerk tot een tufsteen kerk en wat was daar de 
omvang van?

Omdat de Burghtkerk van Den Burg geen uitzonderlijke functie had zoals de Bonifaciuskerk 
van Medemblik of uitzonderlijk groot was zoals de kerk van Oosterland op Wieringen, zal 
de Burghtkerk tot de gewone plattelandskerken hebben behoord. Een geleidelijke verstening 
met tufsteenbouw in de periode rond 1150 wanneer deze ontwikkeling in Noord-Holland een 
optimum kent, ligt daarmee voor de hand. De vorm van de tufsteen kerk is in elk geval 
eenbeukig en rechthoekig (Numan type A). Gezien de vondst van een rij (ex situ) veldkeien 
oostelijk van de kerkmuur zou eventueel in een latere fase een halfronde apsis kunnen zijn 
aangebouwd. 

Afb. 64. De reconstructie van de houten kerk op de opgeworpen terp met westelijk de vier stiepen in de 
vorm van veldkeien voor de luidklok (810/880- 1150).
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10. Wanneer wordt de tufsteen toren en een mogelijk apsis aan de kerk gebouwd?

Numan plaatst de bouw van torens aan tufsteen kerken in de late 12de of 13de eeuw.67 Gezien 
de combinatie van kleine keien, tufsteen en grote bakstenen in de uitgebroken fundering, 
is geen reden om aan te nemen dat de bouwdatum eerste toren van de Burghtkerk hiervan 
afwijkt. De toren is na 1150 en vermoedelijk ergens in de periode 1175-1250 aan het schip 
vastgebouwd. Dit zou ook de fase kunnen zijn waarin een halfronde apsis aan het koor wordt 
gebouwd. 

11. Wat was de functie van de rij keien ten noorden van het huidige ingangsportaal?

Omdat de houten kerk aanzienlijk kleiner was dan de tufsteen kerk zal tussen de westelijke 
wand van de houten kerk en de latere tufsteen/baksteen toren een flinke afstand hebben 
gelegen. Uit de bestaande gegevens blijkt dat de grote keien niet werden toegepast voor 
de fundering van de toren en ter zijde zijn gelegd. Dat betekent dat ze voorafgaand aan de 
bouw van de toren een andere functie hebben gekend. Gezien het frequente voorkomen van 
klokkenstoelen voor een luidklok aan de westzijde van kleine kerken die geen toren bezitten, 
zouden de stenen in een andere constellatie, bijvoorbeeld een vierkant of een rechthoek, 
de fundering kunnen hebben gevormd voor een houten constructie van een klokkenstoel. 
Klokkenstoelen hebben meestal een vier- of zespalige constructie. Deze constructie staat 

67  Numan 2005, 80-81. 

Afb. 65. De vroegste fase van de tufsteen kerk (1150-1250).
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meestal op forse veldkeien.68 Klokkenstoelen komen nog frequent voor in Noord-Nederland en 
langs de kust van Nedersaksen. 
De gevonden grote keien kunnen daarom hebben gediend als fundering voor een klokkenstoel 
en werden tijdens de bouw van de toren en het verplaatsen van de luidklok naar bovenin de 
toren ter zijde geschoven. 

12. Hoe evolueert de tufsteen kerk in een baksteen kerk? Welke fases zijn te onderscheiden?

De verbakstening begint ter plaatse van het koor. Van de tufsteen kerk worden de zuid-, oost- 
en noordmuur aanvankelijk behouden. De westmuur en de mogelijke apsis worden gesloopt. 
De kerk wordt enkele decennia voor 1470, oostwaarts verlengd met een vijfhoekig koor met 
steunberen. Het heeft slechts kort bestaan.

In het oosten wordt vervolgens de noord- en zuidbeuk verbreed, waarbij een dikke baksteen 
muur met steunberen wordt opgemetseld. Het eerste polygonale koor wordt kort voor 1481 
gesloopt en mogelijk al in de periode 1470-1481 vervangen door een 11-12 m diep polygonaal 
koor.

68  https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkenstoelen_in_Friesland.

Afb. 66. De uitbreiding van de kerk met tufsteen klokkentoren en apsis (1175-1250).
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Afb. 67. Na de sloop van de koormuur of de tufsteen apsis wordt een polygonaal baksteen koor aan de 
kerk gebouwd (1400-1470/1481).

Afb. 68. Het 15de-eeuwse baksteen koor wordt gesloot om plaats te maken voor een groter baksteen koor 
met zijbeuken (1470/1481-1604).
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De eerste baksteen toren met tufstenen elementen wordt ergens in de 15de eeuw vervangen 
door een nieuwe baksteen toren. Mogelijk vormt de toren vanaf deze tijd de hoofdingang van 
de kerk. Deze toren stort in 1537 in en wordt daarna vervangen. Voor 1539 en na 1481 wordt 
de gehele tufsteenbouw gesloopt en krijgt de Burghtkerk een middenschip met twee rijen 
zuilen, een noordbeuk en een zuidbeuk en wordt de nieuwe toren geïncorporeerd in de nieuwe 
westelijke muur; het gekeerde westwerk. De toren blijft de ingang van de kerk en krijgt 
oostelijk in het portaal twee nieuwe forse zuilen.  

De toren blijft een bouwvallig element. In 1571 brandt de kerk voor een deel af en wordt in 
1604 herbouwd. Het koor aan de oostzijde komt niet meer terug en wordt vervangen door de 
bestaande oostelijke sluitingsmuur. Hierna vinden geen significante wijzigingen aan de kerk 
meer plaats.

Afb. 69. Het tufsteen schip wordt in de late 15de eeuw gesloopt en vervangen door een drieschepige 
baksteen kerk met 18 zuilen. De toren wordt een gekeerd westwerk, de baksteen apsis blijft gehandhaafd 
(1481/1539-1604/2021).
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Afb. 70. Voor 1604 verdwijnt het polygonale koor en wordt het westelijk deel van de kerk geïncorporeerd 
in de vroeg 16de-eeuwse steenbouw.

Afb. 70a. De zuilen zijn door de  auteur genummerd.
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4. Uitstapje naar tufsteen kerken van Texel en Wieringen

4.1 De kerk van De Westen

Het voormalige dorp De Westen was gelegen tussen Den Burg en het latere dorp Den Hoorn. 
De dorpskerk lag op een natuurlijke hoogte die voor de veiligheid was opgehoogd tot een 2 m 
hoge terp. De kerk is al lang verdwenen, de toren is niettemin lang blijven staan. De huidige 
boerderij heet daarom ook ‘Het Torenhuis’. De terp is een archeologisch rijksmonument. Ook de 
kerk van De Westen komt mogelijk voor in de goederenlijst van 948. De kerk behoorde toe aan 

Afb. 71. Locatie van de kerken op Texel en Wieringen, 720-1000. 

Afb. 72. Locatie van de kerken op Texel en Wieringen, 1000-1200.
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de St Maartenskerk van Utrecht. Het om de kerk heen gelegen dorp is ontvolkt in de 13de eeuw, 
waarna men naar Den Hoorn en Den Burg trok. In 1937 is door Ponger een archeologische 
waarneming gedaan. Hierbij werd een oost-west lopende kerkmuur gevonden die gefundeerd 
was in de klei(?). De fundering van de muur bestond uit een bed van veldkeien van 75 cm 
hoog en 110 cm breed gelegd in een puinsleuf. Op het bed van keien waren vanaf het oude 
maaiveld tufstenen met een afmeting van 30*14*10 cm gemetseld. Het puin uit de puinsleuf 
bevatte leisteen, tufsteen en plavuizen.69 Het kerkgebouw maakte al zware tijden door maar 
werd in 1570 door de Geuzen in brand gestoken. Hierna bleef alleen de toren over. De toren 
is uiteindelijk in 1859 afgebroken.70 In september 2004 heeft de veldtechnische dienst van de 
ROB oostelijk van het Rijksmonument ter hoogte van het fietspad en de doorgaande weg -de 
Westerweg- een opgraving verricht naar de skeletbegravingen die hier tijdens de aanleg van 
kabels en leidingen tevoorschijn kwamen. Het moet om een kerkhof met tientallen skeletten 
zijn gegaan.71 

De huidige bewoners van boerderij Het Torenhuis voeren soms hovenierswerkzaamheden 
uit waarbij historisch bouwmateriaal wordt gevonden.72 Behalve veel kleine gele bakstenen 
(Friese boerengeeltjes) is een complete tufsteen en enkele fragmenten van grote bakstenen 

69  Numan 2005, 186-187. 
70  Van der Vlis 1975, 88-89. 
71  Mondelinge mededeling Gerrit Gerrits, oud correspondent ROB. Een rapport hiervan is voor zover 
  bekend nooit verschenen. Waar de vondsten zijn gebleven is onduidelijk. Opgraving is uitgevoerd 
  door senior veldtechnicus Arnold de Haan. 
72  Eigen waarneming Michiel Bartels.

Afb. 73. Pentekening van de het schip en de kerktoren van De Westen door Cornelis Pronk, 1728.
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gevonden. De tufsteen heeft een formaat van 42*18,5*8,5 cm en een gewicht van 6,9 kg. 
De kleur is grijs, de steen is zeer poreus en bevat veel kleine insluitsels van tefriet en basalt. 
Insluitsels van gele tuf ontbreken. Door een lang verblijf in de open lucht is de steen wat 
afgerond. Voorts zijn twee complete gele bakstenen aangetroffen, 1: 27,5*13*8 cm van 4,8 
kg; 27*13,5*8 cm van 4,8 kg; en een rode baksteen 28,5*13*8 cm van 4,3 kg gevonden. De 
dikte van de eerste gele baksteen is tamelijk ongelijk, terwijl de tweede duidelijk in een mal is 
afgestreken. De rode baksteen is eveneens netjes afgestreken in de mal (afb. 74).73 

In vergelijking met de uitgebroken stenen van de Burghtkerk zijn de exemplaren van de 
kerk van De Westen lichtgeel en niet citroengeel. De gele bakstenen van de Burghtkerk 
zijn daarnaast veel grover gemaakt van erg ongelijkmatig gemengde klei, waar die van De 
Westen juist compact zijn, beter gemengd en veel minder open ruimtes in de klei kennen. De 
schelpkalkmortel van de Burghtkerk is veel grover gebrand hetgeen te zien is aan de complete 
schelpen die hier nog in zitten. De fragmenten mortel van De Westen zijn fijner gebrand. De 
steenformaten kunnen echter zeker overeenkomen. 

4.2 De kerk van De Waal

Het dorp De Waal iets ten noorden van Den Burg is centraal gelegen op het eiland. Het dorp ligt 
haaks op een noord-zuid lopende dekzandrug. Oost-west ligt de dorpsterp met de bewoning. 
In het uiterste westen stopte de bewoning bij de kerk. Het dorp lag tot ver in de 16de eeuw aan 
het eind van een grote slenk die tot voor de inpoldering van de Waalenburgerpolder tot aan 
het dorp reikte. De aan Bonifatius en later Odulphus gewijde dochterkerk van Den Burg dateert 

73  Collectie Wilco & Cora Bakker. 

Afb. 74. Tufsteen en gele bakstenen uit de kerkterp van De Westen. 
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op historische gronden van rond 860, mogelijk van daarvoor. De kerk kende in elk geval een 
tufsteen fase. Deze stond in de 18de eeuw nog overeind als kleine eenbeukige tufsteen kerk. 
In 1856 was de noordmuur nog van tufsteen. In dit jaar werd de kerk ook afgebroken en 
vervangen door een baksteen kerk. In 1945 werd tijdens de Opstand van de Georgiërs deze 
kerk geheel verwoest. In 1950 vond documentatie van de historische resten plaats. Aan de 
westzijde was tijdens het vluchtige archeologische onderzoek de fundering van een driekantige 
kleine toren zichtbaar gefundeerd op kleine en grote zwerfkeien te zien. De afmeting van de 
rechthoekige tufsteen kerk was bescheiden. De schematische tekening van de ROB projecteert 
een afmeting van ongeveer 6 x 12 m geplot onder de na 1950 heropgebouwde octogonale 
kerk.74 

Tijdens de aanleg van een grote keermuur aan de noordzijde van de kerkterp ten behoeve 
van de restauratie van het karakteristieke wagenhuis of wagenschuur naast Bomendiek 1, 
konden door AWF in april 2020 waarnemingen worden gedaan.75 Voor het plaatsen van een 
betonnen keermuur tussen de schuur en de kerkterp met kerkhof en kerk was een forse en 
diepe sleuf gegraven. Deze sneed de verhoging waar de kerk (Hogereind 2) nu op staat aan. 

74  Numan 2005, 182-183, Van der Vlis 1975, 92.
75  Voor het afgraven van de terp, Categorie Archeologie 2, was geen vergunning aangevraagd. De 
  waarneming is verricht door Michiel Bartels en Wytze Stellingwerf en ingemeten door Harmen de 
  Weerd. Het menselijk botmateriaal is door de aannemer verzameld en later teruggestort in de sleuf. De 
  kerk, de kerkmuur en de wagenschuur van Bomendiek 1 staan sinds 2020 op de gemeentelijke 
  monumentenlijst. 

Afb. 75. Schets van de Odulphuskerk van De Waal naar schets ROB en aanvullingen Numan (2005).
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Afb. 76. De gegraven sleuf ten behoeve van de keermuur in de kerkterp van De Waal, april 2020.

Afb. 77. De auteur steekt het zandige profiel af, 
april 2020. 

Afb. 78. De natuurlijke prehistorische en 
middeleeuwse lagen onder het grondlichaam van 
de kerkterp van De Waal, april 2020.
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Uit de bovenzijde van het profiel staken diverse menselijke skeletresten, stukken grafzerk 
en keramiek en glaswerk van de 17de-19de eeuw. De sleuf ging dermate diep dat onderin de 
natuurlijke bodem werd waargenomen. Vanaf hier is een op het meest intacte stuk een profiel 
van 1 m breed en 1,5 m hoog afgestoken om de opbouw te kunnen bestuderen (afb. 76 en 77).

Van onder naar boven zijn diverse lagen van een natuurlijke podsolbodem en de antropogene 
ophoging te zien.76 Het lichtgele zand is de C horizont en bestaat uit dekzand dat vanaf 
de laatste IJstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, is afgezet. De laag bevat alleen zand en 
geen leem en behoort daarmee tot het jonge dekzand. Tussen 0,6 m en 0,8 m + NAP is de 
donkerbruine is de B-horizont goed waar te nemen. Dit is een inspoelingshorizont die laat 
zien dat de verdwenen lichtgrijze uitlogingshorizont C-horizont humeus materiaal in het zand 
spoelde. Daarnaast valt er ook bioturbatie te zien in de vorm van wortels en diergangen. De 
podsol hierboven was mogelijk 70 cm hoog, wat een natuurlijke maaiveldhoogte op 1,5 m 
+ NAP kan hebben gebracht. Deze grond is echter op de laatste 20 cm na verdwenen. De 
B-horizont gaat scherp over in een middengrijze verwerkte akkerlaag, die een restant van 
de verploegde podsol is een geen houtskoolpartikels bevat. De scherpe overgang duidt op 
bewerking door bijvoorbeeld een ploeg of eg. Omdat geen keramiek in de laag is gevonden, 
kan deze niet worden gedateerd. Een datering in de late prehistorie is gezien de vondsten uit 
de omgeving voor de hand liggend (afb. 78).77 

76  Carla Soonius, bodemkundige bij AWF, heeft het profiel geïnterpreteerd. 
77  Ten oosten van het latere dorp lag onder andere de Sommeltjesberg, een tumulus uit de late IJzertijd 
  (zie: Huitema 2021).

Afb. 79. Geomorfologische kaart van De Waal en omgeving.
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De ongeveer 20 cm dikke laag is daarna overstoven door zand. Dit is helderwit zeezand en 
wijkt duidelijk af van het dekzand uit de C-horizont.  Dit zand is vermoeilijk afkomstig uit 
de direct westelijk van de locatie gelegen slenk. De heersende windrichting is noordwest. 
Wanneer de slenk droog stond, begon het zand te stuiven en overstoof de akkers. Dit proces 
valt op Texel nog steeds waar te nemen. Deze 8-10 cm dikke laag gaat op 1,08 + NAP  over 
in een egaalgrijze zeer zandige vuilige ophogingslaag met houtskoolpartikels. Deze 25-30 cm 
dikke laag is vermoedelijk de vroegmiddeleeuwse akker. De middeleeuwse ploeg heeft niet 
dieper gereikt dan de bovenzijde van het stuifzand. Daar boven vanaf ongeveer 1,35 m + NAP 
is een heterogene bruingrijze zandige ophogingslaag te zien. Hierin zijn de skeletten begraven. 
De diepste begravingen reikten tot in het stuifzand. De top van de ophoging is het maaiveld 
rond de kerk, 4,7 m + NAP. Daarmee kan worden gesteld dat het gebied natuurlijk op ongeveer 
1,5 m + NAP lag, de akker uit de late prehistorie op 1 m + NAP, en de vroegmiddeleeuwse 
akkerlaag op 1,35 m + NAP. 78 De terp die voor de bouw van de kerk hierop is aangelegd, heeft 
een dikte van maximaal 3,2 m. Ook hier ontbreekt daterend materiaal uit de lagen en kan dus 
niet worden bepaald wanner deze terp in de middeleeuwen is opgeworpen (afb. 79).

4.3 De kerk van Oosterend

Oosterend is het voorlaatste dorp op de oostzijde van Texel. Op basis van recent archeologisch 
onderzoek kan worden gesteld dat het in de vroege middeleeuwen al bewoond is. Het lijkt alsof 
het dorp bestaat uit verschillende ‘buurten’ elk gelegen op terpen, waarbij de Koetebuurt de 
meest oostelijke is en de terp waarop de kerk ligt de meest centrale.79 Ook deze kerk wordt 

78  De zee stond in de late prehistorie echter wel ongeveer 30 cm lager
79  Kuip 2021.  

Afb. 80. Fasering van de kerk van Oosterend op Texel conform Numan (2005).
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mogelijk in het goederregister van 948 genoemd, maar dateert vermoeilijk van ver daarvoor. 
Het patrocinium St Martinus duidt op een Utrechtse bisschoppelijke eigenkerk. Halbertsma 
vermoed op basis van zijn gravend onderzoek in maart 1970 dat ook deze kerk een houten 
voorganger kende.80  Tijdens een interview meende hij dat er mogelijk drie houten voorgangers 
bestonden, die overigens geen van allen zijn teruggevonden.81 Van de eenbeukige tufsteen 
zaalkerk is nog veel overgebleven. De tufsteen kerk heeft binnen een omvang van 6,8 x 15,5 
m. De muren zijn 90 cm dik, wat de buitenmaat bij benadering op 7,7 x 16,4 m brengt. De 
ingangen van de kerk worden in de zuid- en noordmuur geprojecteerd. In de noordelijke 
muur variëren de lichtere tufstenen van 38*x*8,5 tot 31*x*8. Daarnaast zijn iets donkerder 
tufstenen met een groter formaat te zien; 41*x*8 en 42*x*8. De 10 lagenmaat bedraagt 94 
cm.82

De tufsteen zuidmuur is erg stevig gerestaureerd. In het oosten is bij de opgraving in 1970 de 
fundering van en versmald tufsteen koor aangetroffen. Van 5 x 6 m.  De muren van schip waren 
gefundeerd op veldkeien. De koorpartij was geplaatst op een laag van afwisselend schelpen en 
klei. De tufsteen kerk kende geen aangebouwde toren. Pas in de 15de eeuw werd een baksteen 
koor en aan de noord- en zuidzijde een groot transept in rode baksteen aangebouwd. De 
zuidmuur van het schip werd opnieuw opgemetseld met speklagen van tufsteen. De tufsteen 
noordmuur en westmuur bleven grotendeels behouden. Westelijk verscheen een kloeke 

80  Halberstma 1971, 41. 
81  Texelse Courant 10-3-1970
82  Eigen waarneming 3-3-2021

Afb. 81. De tufsteen noordmuur van de Sint Maartenskerk te Oosterend, maart 2021.
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baksteen toren waarvan de onderste bakstenen een maat van 30*xx*8,5/9 cm hebben.83 
Latere delen als de oostelijke ingangspartij werden uitgevoerd in Friese boerengeeltjes.

4.4 De kerk van Oosterland op Wieringen

Ten zuiden van Texel ligt het eiland Wieringen. Op dit eiland waren na de kerstening meerdere 
kerken en kapellen in hout en later tufsteen gebouwd. Twee imposante tufsteen kerken staan 
nog overeind. De twee eilanden zijn door ligging en geschiedenis nauw met elkaar verbonden. 
Op het oosten van het eiland Wieringen ligt het dorpje Oosterland. Dit bescheiden dorp kent 
een forse parochiekerk gewijd aan St Michaël. De kerk ligt landschappelijk als een groot baken 
op de hoge natuurlijke rug van Wieringen. Bijzonder aan deze kerk is behalve haar omvang dat 
deze voor het overgrote deel uit tufsteen is opgetrokken en de baksteenbouw na de afbraak 
hiervan in de 19de eeuw vrijwel afwezig is. De afmeting van het schip is 32,5 x 12 m. Het 
koor meet 7,9 x 5,8 m, wat de lengte 40,4 m brengt. Daarmee is de kerk fors groter dan de 
Sixtuskerk waarvan de tufsteenfase zonder de toren en de apsis mee te rekenen 17,2 x 9,25 
m bedraagt (afb. 83).

De opgravingen uit 1986, 1991 en 1992 en het bouwhistorisch onderzoek zijn in eerste instantie 
beschreven door Sarfatij en aangevuld door Numan.84 De opgravingen dienen nog in detail te 
worden uitgewerkt. 

83  Numan 2005, 154-156.
84  Sarfatij 1991 344-346, Numan 2005. 156-160. 

Afb. 82. Landschappelijke ligging van de Michaëlskerk van Oosterland op Wieringen, 2010.
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Aanvullend op de opgravingen in de Sixtuskerk 
van Den Burg is dat in de Michaëlskerk wel 
sporen van de houtbouwfase zijn aangetroffen 
ondanks dat ook hier de begravingen veel 
in het centrale deel van de kerk hadden 
verstoord. Enkele palenclusters vallen 
volgens Sarfatij niet nader te duiden. Echter 
aan de binnenzijde van de langs de op keien 
gefundeerde tufsteen muren werden op een 
variabele afstand een rij donkere vlekken in 
het gele zand aangetroffen. Bij het couperen 
hiervan bleek het om duidelijke paalgaten 
te gaan. De rij paalgaten lag ongeveer op 
40 cm afstand aan de binnenzijde van de 
latere tufsteen muur. De kans dat het hier 
om de laatste fase van een forse mogelijk 
eenbeukige houten kerkgebouw gaat, is 
daarmee aanwezig. De breedte zal dan in de 
laatste fase ongeveer 11 m hebben bedragen. 

Afb. 83. Fasering van de kerk van Oosterland op Wieringen conform Numan (2005).

Afb. 84, 85, 86. De houtbouw tekent zich af als donkere vlekken in het zand, wanneer deze worden 
gecoupeerd is de diepte van de paalzetting te zien. De rij paalgaten vormt mogelijk het restant van de 
houten voorganger van de tufsteen kerk. De tufsteen kerk is gefundeerd op kleine veldkeien. 
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Op basis van 14-C onderzoek uit 1991 van een graf onder de tufsteen toren met een datering 
van 936-940 +- 60 BP (BP = 1950), hetgeen een datering geeft tussen 950 en 1074 n. Chr. 
voor de aanvang van de tufsteenbouw en mogelijk het einde van de houtbouw.85 

85  Sarfatij 1992, 346. 

Afb. 87. De kerk van Oosterland is stevig gerestaureerd. De nieuwe tufsteen blokken zijn machinaal 
gezaagd en daardoor glad en eenvormig.

Afb. 88. Op enkele plekken is het historische tufsteen metselwerk gehandhaafd wat zich laat zien door 
onregelmatige hele driekwart en halve tufstenen met ruwe kanten. 
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In 2020 werd ten westen van de kerk een archeologisch onderzoek verricht naar de nederzetting. 
Hierbij werden in het dekzand vele paalkuilen aangetroffen. De schaarse keramiek die hieruit 
tevoorschijn kwam, dateert vooralsnog in de 12de-13de eeuw.86 
Een deel van het de behouden historische tufsteen metselwerk is opgemeten (afb. 87). De 
10-lagenmaat (hoogte van 10 stenen + 10 voegen) bedraagt 132 cm. De gemiddelde lengte 
van de tufstenen is 45,4 cm met gemeten langste lengtes van 53 en 57 cm en korte lengtes 
van hele stenen van 37 en 40 cm. De dikte van de tufstenen is gemiddeld 12,1 cm, variërend 
van 11 tot 14 cm met een enkele uitschieter naar 18 cm (afb. 88).87

4.5 De kerk van Hippolytushoef op 
Wieringen

In het dorp Hippolytushoef in het midden van 
het voormalige eiland Wieringen staat de aan 
St. Hippolytus gewijde grote tufsteen kerk. 
Behalve het baksteen koor bestaat het schip 
uit tufsteen muurwerk. 

De tufsteen kerk heeft een afmeting van 22,45 
m lang en een breedte van ongeveer 10 m. 
De toren is tegen de westzijde van het schip 
aangebouwd in de periode 1175-1250 en 
bestaat voor de onderste 10 m nog geheel uit 
tufsteen. De fundering van tufsteen muurwerk 
is 1,2 m dik en staat op forse veldkeien.88

86  Lubbers 2020, 9. Het onderzoek werd 
  uitgevoerd door Transect BV, Utrecht. Het 
  rapport wordt in 2022 verwacht. 
87  Opmeting door auteur in 2010. 
88  Numan 2005, 138-140. 

Afb. 89. Fasering van de kerk van Hippolytushoef op Wieringen conform Numan (2005).

Afb. 90. Tufsteen metselwerk met restauraties 
en grote bakstenen in de toren van de kerk van 
Hippolytushoef, 2013. 
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5. Synthese en conclusie

De archeologie en vroege historie van Den Burg wordt in 2002 in de vorm van een synthese 
door Woltering geanalyseerd op basis van de gegevens uit de diverse opgravingen uitgevoerd 
in de tweede helft van de 20ste eeuw. 

Daarbij zijn de oude opgravingen 
bekeken maar behoudens het grote 
onderzoek aan de Beatrixlaan niet 
uitgewerkt. De hypothese is dat op de 
locatie van het centrum van Den Burg, 
dat wil zeggen in de polygoon Burgwal 
(vroeger: Nieuwstraat), Parkstraat, 
Raaksje, Vismarkt, Binnen-burg een 
dorpje van meerdere erven heeft 
gelegen. Het zou een versterkt Fries 
machtscentrum in het westelijk 
kustgebied met een speciale status 
zijn zoals bijvoorbeeld die van de zetel 
van een Friese krijgsheer of lokale 
koning die ‘politiek gezag, militaire 
macht of religieus leiderschap’ 
uitoefende.89 

89  Woltering 2002, 56. 

Afb. 91. Luchtfoto van het centrum van Den Burg in het vroege najaar van 1945. Zichtbaar is cirkel van 
straten om de kerk.

Afb. 92. De opgraving van de ROB ter plaatse van Restaurant 
De Smulpot aan de Binnenburg 5 in 1978 recht tegenover 
de kerktoren. Hier werden de profielen van de vroegste 
grachten in kaart gebracht. 
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Dit dorpje lag op een smalle dekzandrug dat de noordwestelijke en zuidoostelijke dorpjes op 
Texel verbond. Het dorpje was omwald door een 1 m diepe en 11-12 m brede gracht en een wal 
met daarop bijvoorbeeld een palissade. Later is een tweede gracht van 2,5 m breed toegevoegd. 
Het loopvlak in de vroege middeleeuwen lag 1,5 tot 2 m lager dan het huidige maaiveld, dat 
wil zeggen rond 1,5 m + NAP. 90 De nederzetting is opgehoogd met grond uit deze gracht. De 
wal kreeg uiteindelijk een vermoedelijke hoogte van 2 m en een breedte van 15 m.91 Woltering 
gaat op basis van de gevonden scherven keramiek vanuit dat de eerste omwalling van het dorp 
tussen 650 en 719 tot stand komt en dat daarmee Den Burg pre-christelijk is. De bewoning 
komt na 719 ten einde. De locatie van de omwalde nederzetting op de smalle dekzandrug 
is uitgekozen omdat de bevolking van de westelijke hoge gronden in tijden van nood via de 
dekzandrug richting de veilige Hoge Berg kon vluchten. De omwalde nederzetting zou dan een 
strategische locatie aan de toegangsweg van dit gebied zijn. 92 Woltering benadrukt de unieke 
positie van Den Burg op Texel met een pre-christelijke omwalling van een Friese nederzetting.93 
Hij laat de bewoning in de bestaande vroegmiddeleeuwse Friese burg eindigen met de komst 
van het Frankische gezag na 719 of 734. Hierna 
zou binnen de eerste omwalling geen bewoning 
meer plaatsvinden.94 De ophogingslaag van 
1,5 tot 2 m wordt niet gedateerd. Tevens stelt 
Woltering dat de omwalde Friese nederzetting 
verwoest is door de Franken en daarna als 
symbool voor deze overwinning op de huidige 
plaats de –houten- Sixtuskerk als Karolingische 
eigenkerk is gebouwd.95 De verdedigende 
functie van de ‘verlaten’ ringwal moet echter 
wel tot enige hoogte hebben blijven bestaan en 
kon als vluchtburg voor de Texelse bevolking 
tegen de langskomende plunderende Denen 
hebben gefunctioneerd.96 

Echter, tijdens de opgraving van 2017 aan het 
Raaksje is echter nauwelijks vroegmiddeleeuws 
schervenmateriaal gevonden en ontbreken 
archeologische sporen van en nederzetting 
uit de 7de-10de eeuw. Wel is in de gracht en in 
ophogingslagen in zeer bescheiden hoeveelheid 
vondstmateriaal en dan vooral kleine scherven 
aardewerk, uit deze  vroege tijd gevonden. Dit 
is echter geen in situ nederzettingsafval uit 
duidelijke context. De fragmenten zijn dermate 

90  Woltering 2002, 52-52. 
91  Woltering 2002, 56. 
92  Woltering 2002, 54, 56. 
93  Woltering 2002, 56. 
94  Woltering 2002, 54. 
95  Woltering 2002, 55. 
96  Woltering 2002, 56-57. 

Afb. 93. In 1964 werd door de ROB ten zuiden 
van het schip van de kerk tot op de Vismarkt 
een sleuf gegraven voor het onderzoek naar de 
nederzetting. 
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klein dat het vermoedelijk niet om nederzettingsafval uit erfgreppels, kuilen of putten gaat 
maar om oppervlaktemateriaal dat na depositie is vertrapt of verploegd. De laatmiddeleeuwse 
naam Groeneplaats duidt eerder op een grasland dan op een nederzettingsterrein.97 In de 20ste 
eeuw zijn wel aanwijzingen voor (matig gedateerde) hutkommen gevonden en een enkele 
haardplaats, maar resten van zodenhuizen of hutkommen met zodenbouw, ontbreken.98 Uit 
de grootschalige opgravingen uit de jaren ’70-’80 aan de Beatrixlaan in Den Burg wordt in 
de middeleeuwse fase regelmatig gebruik gemaakt van zoden voor de bouw van huizen en 
bijgebouwen. Ook in Oosterend is dit bij het onderzoek van 2019 aangetoond waarbij de 
structuur op basis van 14-C datering in de periode 695-882 n. Chr. kon worden gedateerd.99 
Daarnaast ontbreken vooralsnog zowel in de opgraving aan het Raaksje van 2017 als in de 
andere onderzochte terreinen binnen de oudste wal sporen van verwoesting uit de middeleeuwen 
zoals brandlagen. Ook de materiële cultuur van voor de 13de eeuw geeft geen aanleiding om te 
veronderstellen dat het hier zowel in de Friese als de Frankische tijd om een plaats ging waar 
de elite zich huisvestte. Woltering zegt zelf dat het archeologisch vondstmateriaal niet verschilt 
van andere nederzettingen op Texel en het machtsverschil hier niet uit af valt te lezen.100 
Voor zover bekend zijn geen indicatoren zoals vroegmiddeleeuwse munten, hacksilber, fibulae, 
balansarmen, barnsteen, bewerkt bot in de vorm van sieraden en kammen en andere objecten 
van status binnen de wal aangetroffen. De paalgaten van gebouwen die zijn opgegraven 
liggen onder de huizen aan de noordoostzijde van de Burgwal op een forse ophoging. Deze 
nederzettingssporen dateren vooralsnog in de 12de-14de eeuw. De zodenwanden hier worden 
in de vroege en late middeleeuwen gedateerd. Een zodenwand, zoals blijkt uit de opgravingen 
aan het Raaksje, maakt nog geen zodenhuis maar kan ook een Texelse tuunwal zijn. Onder 
het vondstmateriaal bevindt zich duidelijk 10de-11de-eeuws materiaal als Duisburg aardewerk 
en Pingsdorf aardewerk.101

Het oude maaiveld, mogelijk uit de IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen zoals beschreven door 
Van Pernis in het profiel van de Burghtkerk, lijkt het uitgangspunt voor latere ontwikkelingen. 
Voor het aanbrengen van dergelijke ophogingspakketten en aarden wallen is noodzaak, 
mankracht en organisatie nodig. De noodzaak kan drieledig zijn. Ten eerste de wens om 
een veilig gebedshuis in de vorm van een Christelijke kerk te bouwen. Vervolgens speelt de 
waterveiligheid. Uit het onderzoek van het Raaksje blijkt dat het zeewater soms tot in de 
eerste gracht kwam. De maaiveldhoogte van 1,2 tot 1,4 m + NAP was daarmee niet voldoende 
om naast de kerk permanent droog te houden.102 Daarvoor was een terp noodzakelijk. Omdat 
de locatie op een landengte lag omringd door zeewater van het getijdengebied was indamming 
van het hoogwater of springvloed belangrijk. De aanleg van een kade om dit water tegen te 
houden, was dan ook een zinvolle oplossing. Wanneer naar de afmeting van latere kades, 
ook op Texel wordt gekeken, was een hoogte van 1,5 m en een breedte van 6 m tamelijk 

97  Persoonlijk commentaar Wilma Eelman, HVT. 
98  Over zodenhuizen en andere structuren zie: Postma 2015. Gezien de bekendheid van de Texelaars 
  met de bouw van diverse constructies in zoden, zouden ook hier in de Friese tijd zodenhuizen mogen 
  worden verwacht. 
99  Kuip 2021. Bijlage 8. calAD, 2 Sigma, 95,4% waarschijnlijkheid. 
100  Woltering 2002, 56.
101  Woltering 2002, 46-51. Duisburg aardewerk op p. 50, afb. 24, no. 23. Duisburg aardewerk wordt 
  voornamelijk in de 10de eeuw gedateerd (Bartels e.a. 1997)  Dit gehele onderzoek verdient samen met 
  de ander opgravingen aan de noordzijde van de burg een nieuwe uitwerking. 
102  Gerritsen 2021, in prep.
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standaard.103 Tenslotte was vanaf 810 de dreiging door invallen van Deense Noormannen 
sterk toegenomen en was enige bescherming van de bevolking wenselijk. Juist omdat de 
locatie tussen de twee belangrijkste woonkernen op het eiland lag, was het een centrale plaats 
waar dekking tegen dreiging kon worden gezocht. Daarom is ook in een latere fase de gracht 
verbreed en de wal verhoogd. Hierbij kan worden gezegd dat een 15 m brede wal wel erg 
breed is voor een hoogte van 2 m boven maaiveld. Dit kan beter worden gezien als een 
ophogingslaag. De door Woltering geponeerde stelling dat de beboste Hoge Berg goed als 
toevluchtsoord kon functioneren is wellicht correct, maar door het ontbreken van systematisch 
onderzoek aldaar niet vast te stellen. 

Daarmee past de ringwal van Den Burg in de meer algemene lijn van kleine versterkingen in 
de 9de eeuw zoals voorgesteld door Dijkstra en is daarmee niet een vreemde eend in de bijt als 
enige pre-Christelijke Friese ringwalburg.104 

Of Den Burg al vroeg, dat wil zeggen in de 8ste eeuw, een houten kerk heeft gekend, is gissen. 
Mogelijk verliep de kerstening niet zo vlot en maakte men geen haast.105 Het christendom 
wilde in Frisia immers niet erg aanslaan. De bewoners waren in naam wel Christelijk maar het 
Germaanse geloof moet naast het van boven opgelegde christendom nog lang een rol hebben 
gespeeld.106 Pas in de 9de eeuw krijgt het Christendom langzaam grip op het gebied en is er 
duidelijk sprake van kerken en invloed van de kerk. In deze tijd heeft op de plek van de huidige 
Burghtkerk met grote zekerheid op de opgeworpen terp een bescheiden houten kerk gestaan. 
De aanleg van de gracht, de bouw van de kade en wal en het garanderen van een droog en 
veilig gebedshuis was daarmee een gelijklopende ontwikkeling. Deze kan geplaatst worden 
na 810 en voor 866. Mogelijk was deze houten kerk, of een grotere houten uitbouw van deze 
kerk voorzien van een houten klokkenstoel met luidklok gefundeerd op zwerfkeien. Dit is in 
het Friese gebied nog steeds een bekend fenomeen waarbij op uitvaarten of sterfdagen voor 
de ziel wordt geluid. 

De geleidelijke vervanging van de houten kerk door een tufsteen gebouw wijkt eveneens niet 
af van andere transformaties wat betreft bouwmateriaal. Omdat de kerk van Den Burg geen 
grote belangrijke kerk was zoals die van Medemblik of Egmond, kan ook hier de eerste ver-tuf-
stening in het normale beeld van de 12de eeuw zoals geschetst door Numan worden geplaatst. 
De parochie van Den Burg zal niet armer of rijker zijn geweest dan andere onderhoudsplichtigen 
en donateurs van dorpskerken op het platteland. De veldkeien die de aanleiding van dit 
onderzoek vormden, werden in de 13de eeuw mogelijk te groot geacht voor de fundering van 
een bescheiden tufsteen/baksteen toren en ter zijde geschoven en ingegraven. Omdat de 
kerk nabij de bruggracht lag, was de aanvoer van de grote hoeveelheden tufsteen over water 
ondanks de ondiepte van de gracht, eenvoudig. De transformatie naar een baksteen kerk 

103  Bartels 2019.
104  Woltering 2002, 56, stelt dat de nederzetting heeft niks te maken met Vikingaanvallen zoals de Zeeuwse 
  burgen. Dit is inderdaad een 10de-eeuwse ontwikkeling waarbij de bescheiden ringwal van Den Burg 
  meer in de 9de-eeuwse ontwikkeling past. Dijkstra 2011, 303. IJssenagger 2013, 81. 
105  Gezien de ‘Saksische’ naamgeving van de lijfeigenen op Wieringen van uiterlijk 866 als Saxbracht, 
  Ricbald, Oatbald, Saxger en Redger ontbraken Christelijke namen nog volledig. Op Texel zal dat niet 
  anders geweest zijn. OSU I, 49. 
106  IJssenagger 2013, 75 en IJssenagger 2018, 180-181.
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vond zoals geschetst plaats in de  late 15de eeuw waarbij een nieuwe fase van de toren werd 
geïncorporeerd in het middenschip van de kerk, het gekeerde westwerk. De vergroting van de 
kerk in baksteen hangt samen met de aanleg van de tweede gracht in 1346 en de bouw van 
een klooster binnen de nieuwe grotere ringwal.107 De parochiekerk kon niet achterblijven en 
reageerde binnen een eeuw met de bouw van de baksteen kerk zoals deze tot op heden, met 
diverse interne aanpassingen, aan de Binnenburg staat. 

107  Klaassen & Klaasen 2018, 13. De Burggracht  is volgens de Texelse secretaris Frans Adriansz Falckoech 
  in een stuk uit 1579 gegraven in 1346  = op cit. GAT nr. 1 fo. 47 verso.

Afb. 94. Klokkenstoel en baksteen kerk in Kortehemmen, Friesland. 
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6. Samenvatting

Tussen 13 en 17 januari 2020 werd in het gebouwde en archeologische Rijksmonument de 
Burghkerk te Den Burg door een restauratie-aannemer in de vloer een gat van ongeveer 4 x 4 
m gegraven. Dit gat lag in het westelijk deel van de kerk ten noorden van de toren (gekeerd 
westwerk). Het gat werd uiteindelijk ongeveer 1,25 m diep. De bedoeling van de aannemer 
was om in de bodem ruimte te maken voor de afvoerpijp van de nieuwe sanitaire unit in de 
kerk. Hiervoor werden vijf grote en middelgrote keien met een graafmachine verplaatst en 
dieper ingegraven. Deze (her)ontdekking van de zwerfkeien was aanleiding om de functie van 
deze keien te analyseren. Hiervoor bleek het nodig dieper in het mysterie van de Burghtkerk 
te duiken en met behulp van voorgaand onderzoek en analogieën, de opmerkelijke vondst 
te plaatsen. Daarvoor diende onder andere het onderzoek van de ROB door Van Pernis en 
Halbertsma uit 1952 te worden uitgewerkt. 

Hieruit bleek dat onder de kerk op een 2,5 m dikke kunstmatige ophoging ligt. Het 
vroegmiddeleeuwse maaiveld lag op 1,82 m + NAP. Het opwerpen van de terp kan worden 
geplaatst in de periode tussen de eerste dreiging van de Deense Noormannen na 810 tot in het 
midden van de 9de eeuw. Op de terp stond vermoedelijk een bescheiden houten kerk. De kerk 
was gewijd aan Sint Sixtus. Tevens bestaat de mogelijkheid dat een houten kerk was voorzien 
van zoden wanden. De toepassing van zoden in middeleeuwse bouwwerken als huizen en 
hutkommen op Texel komt regelmatig voor.
Het graven van de eerste gracht van de ringwal van Den Burg kan direct samenhangen met de 
bouw van de vroegste kerk. Mogelijk is de locatie een fanum. Uit andere voorbeelden in Noord-
Holland dat plekken met een dergelijke functie plaatscontinu kunnen zijn. Een overbouwing 
van een ‘Fries’ heiligdom of dingplaats valt niet uit te sluiten.

De gevonden veldkeien komen in groot formaat van 1,1 m doorsnede of meer (3 stuks) en in 
kleiner formaat van 0,5 x 0,3 m voor. Het gaat hier om twee groepen, de grote ten noorden 
van de locatie van de toren en de kleinere op de locatie van de noordmuur van de toren. De 
grote keien kunnen bij de fase van de houten kerk hebben gehoord.
Omdat de houten kerk aanzienlijk kleiner was dan de tufsteen kerk zal tussen de westelijke 
wand van de houten kerk en de latere tufsteen/baksteen toren een flinke afstand hebben 
gelegen. Uit de bestaande gegevens blijkt dat de grote keien niet werden toegepast voor 
de fundering van de toren en in het verre verleden al ter zijde zijn gelegd. Dat betekent 
dat ze voorafgaand aan de bouw van de toren een andere functie hebben gekend. Gezien 
het frequente voorkomen van klokkenstoelen voor een luidklok aan de westzijde van kleine 
kerken die geen toren bezitten, zouden de stenen in een andere constellatie, bijvoorbeeld een 
vierkant of een rechthoek, de fundering kunnen hebben gevormd voor een houten constructie 
van een klokkenstoel. Klokkenstoelen hebben meestal een vier- of zespalige constructie. Deze 
constructie staat veelal op forse veldkeien.108 Klokkenstoelen komen nog frequent voor in 
Noord-Nederland en langs de kust van Nedersaksen. De gevonden grote keien kunnen daarom 
hebben gediend als fundering voor een klokkenstoel en werden tijdens de bouw van de toren 
en het verplaatsen van de luidklok naar bovenin de toren ter zijde geschoven. 

108  https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkenstoelen_in_Friesland
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De kleine keien behoren bij de tufsteen fase van de kerk, de fundering van de noordmuur van 
de 12-13de-eeuwse toren. De gevonden resten vertellen dat op de plaats van de ontgraving 
vermoedelijk in situ muurwerk in de vorm van tufsteen en baksteen muren aanwezig waren. 
Tevens zegt het dat een deel van de kerk hier was voorzien van eenvoudige ornamentiek in 
natuursteen. Een geleidelijke verstening met tufsteenbouw in de periode rond 1150 wanneer 
deze ontwikkeling in Noord-Holland een optimum kent, ligt daarmee voor de hand. De 
Sixtuskerk behoort daarmee tot de gewone plattelandskerken. De vorm van de tufsteen kerk 
is in elk geval eenbeukig en rechthoekig (Numan type A). Gezien de vondst van een rij (ex 
situ) veldkeien oostelijk van de kerkmuur zou eventueel in een latere fase een halfronde apsis 
kunnen zijn aangebouwd.
Numan plaatst de bouw van torens aan tufsteen kerken in de late 12de of 13de eeuw. Gezien de 
combinatie van kleine keien, tufsteen en grote bakstenen in de uitgebroken fundering, is geen 
reden om aan te nemen dat de bouwdatum eerste toren van de Burghtkerk hiervan afwijkt. De 
toren is na 1150 en vermoedelijk ergens in de periode 1175-1250 aan het schip vastgebouwd. 
Dit zou ook de fase kunnen zijn waarin een halfronde apsis aan het koor wordt gebouwd. 

De verbakstening van de kerk begon ter plaatse van het koor. Van de tufsteen kerk werden de 
zuid-, oost- en noordmuur aanvankelijk behouden. De westmuur en de mogelijke apsis werden 
gesloopt. De kerk werd enkele decennia voor 1470 oostwaarts verlengd met een vijfhoekig 
koor met steunberen. Het koor bestond slechts kort. In het oosten werd vervolgens de noord- 
en zuidbeuk verbreed, waarbij een dikke baksteen muur met steunberen werd opgemetseld. 
Het eerste polygonale koor sloopte men kort voor 1481 om het in de periode 1470-1481 te 

Afb. 95. Luchtfoto van Den Burg met centraal de Burghtkerk in 2016. 
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vervangen door een 11-12 m diep polygonaal koor. De eerste baksteen toren met tufstenen 
elementen werd ergens in de 15de eeuw vervangen door een nieuwe baksteen toren; het 
gekeerde westwerk. Mogelijk vormde de toren vanaf deze tijd de hoofdingang van de kerk. 
Deze toren stortte in 1537 in en werd daarna vervangen. Voor 1539 en na 1481 werd de gehele 
tufsteenbouw gesloopt en kreeg de Burghtkerk een middenschip met twee rijen zuilen, een 
noordbeuk en een zuidbeuk en wordt de nieuwe toren geïncorporeerd in de nieuwe westelijke 
muur; het gekeerde westwerk. De toren bleef de ingang van de kerk en kreeg oostelijk in het 
portaal twee nieuwe forse zuilen. De toren bleef een bouwvallig element. In 1571 brandde de 
kerk voor een deel af en werd in 1604 herbouwd. Het koor aan de oostzijde kwam niet meer 
terug en werd vervangen door de bestaande oostelijke sluitingsmuur. Hierna vonden geen 
significante wijzigingen aan de kerk meer plaats. 
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