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Voorwoord d 

Archeologiebeleidd in Alkmaar 

Ditt proefschrift is in hoofdzaak tot stand gekomen als een werkstuk voor mijn 
huidigee werkgever, de gemeente Alkmaar. Het werkstuk is het eindproduct van 
eenn onderzoeksproject dat in 1994 begon met de opgravingen door de gemeen-
tee in de Grote Kerk. Ik had voor de Alkmaarse Historische Reeks deel 11 twee 
hoofdstukkenn geschreven betreffende archeologische en historische onderzoe-
kenn naar de bouwgeschiedenis van de Grote Kerk vóór 1470 en naar begrafenis-
senn in de kerk.1 Tot mijn verrassing eindigde in augustus 2001 een redactiebe-
sprekingg met hoofdredacteur prof.dr. Leo Noordegraaf met de suggestie om de 
ingeleverdee kopij te gebruiken als basismateriaal voor een proefschrift. Hij en 
prof.dr.. Frans Theuws verklaarden zich gaarne bereid als promotores op te tre-
den.. Hiermee kreeg een belangrijk gemeentelijk onderzoeksproject een bijzon-
deree bekroning. 

Inn Alkmaar is het archeologiebeleid niet alleen gericht op het behoud van ar-
cheologischh waardevolle zaken en het beheer van opgravingsdocumentatie en 
vondsten,, maar ook op de communicatie over het onderzoek en de resultaten 
daarvan.. In deze context moeten diverse activiteiten aangaande de opgravingen 
inn de Grote Kerk in 1994-1995 worden geplaatst, zoals het voor publiek open-
stellenn van de opgraving tijdens het graafwerk hetgeen omstreeks 23.000 belang-
stellendenn heeft getrokken, de publicatie van verscheidene berichten in tijd-
schriftenn als de Kroniek van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk, Oud Alk-
maar,, Holland, Fibula en Scarabee, het houden van lezingen, het organiseren 
vann drie exposities tijdens en twee na de opgravingen, alsmede de uitwerking van 
dee opgravingsgegevens tot wetenschappelijk verantwoorde publicaties over 
"Fries""  pottenbakkersafval uit de Romeinse Tijd, over fysisch-antropologisch ske-
letonderzoekk en over textielonderzoek. Het voor U liggende werkstuk is de jong-
stee in deze serie "Grote Kerk-producten". 

Dee oorsprong van dit gemeentelijk beleid ligt bij de positieve ervaringen die 
vóórr 1991 waren opgedaan met de archeologische onderzoeken door prof.dr. 
E.H.RR Cordfunke en door de actieve leden van de Stichting Behoud Alkmaarse 
Bodemvondsten.. Als vrijwilliger s waren zij allen niet alleen actiefin de bouwput-
tenn maar zij verrichtten ook belangrijk werk door de bevindingen via publicaties 
enn exposities toegankelijk te maken. Zij bereikten een breed publiek en deden 

11 Bitter 2002a en 2002b. 
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ditt niet alleen als werkende gravers maar ook als uitwerkende onderzoekers. 
Hett archeologisch stadskernonderzoek van Alkmaar is op gang gekomen na-

datt de toenmalige ambtenaar voor monumentenzorg WJ. Reder zich reeds in de 
jarenn 1950 begon in te zetten voor waarnemingen in bouwputten. Nadat inci-
denteell  ook archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en van 
dee Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort bij projec-
tenn werden betrokken, nam in 1968 prof.dr. E.H.P. Cordfunke onbezoldigd de 
uitvoeringg van het onderzoek voortvarend ter hand, in een tijd dat stadskernon-
derzoekk in Nederland nog lang geen vanzelfsprekende zaak was. Hetjaar daarop 
steldee de gemeente een gemeentelijke archeologische commissie in, waarvan 
ambtshalvee twee wethouders, de archivaris, de directeuren van Openbare Wer-
kenn en van het Stedelijk Museum, een ambtelijke secretaris en prof.dr.E.H.R 
Cordfunkee lid waren. De commissie diende ter ondersteuning van het werk van 
Cordfunkee en men stelde er onder meer de doelstellingen van het archeologisch 
onderzoekk vast. Er werd een gemeentelijk budget beschikbaar gesteld voor de 
kostenn van onderzoek, terwijl twee medewerkers van Openbare Werken, A. den 
Duikk en F. van Marie, ingezet werden voor de voorbereidende werkzaamheden 
enn ondersteuning bij het onderzoek. Voor de opslag van vondsten werd een de-
pott ingericht. Gedurende zo'n twee decennia verrichtte Cordfunke maar liefst 
bijnaa 60 kleine en grotere opgravingen in de binnenstad, waarbij intensief con-
tactt werd onderhouden met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder-
zoek.-- Daarnaast werd in 1987 door een groep vrijwilligers, die zich met name be-
zigg hielden met beerputonderzoek, de Stichting Behoud Alkmaarse Bodem-
vondstenn opgericht die in de volgende jaren 26 onderzoeken uitvoerde. Evenals 
voorr Cordfunke vormde niet alleen het onderzoek maar ook de presentatie van 
dee resultaten middels lezingen, exposities en publicaties een belangrijk onder-
deell  van de doelstellingen.3 In de loop der jaren was inmiddels het werk van 
Cordfunkee dusdanig toegenomen, dat hij in 1990 besloot te stoppen. De ge-
meentee ging daarop over tot het aantrekken van een archeoloog om het werk 
vanuitt de ambtelijke organisatie te continueren. 

Inn 1991 schreef ik een sollicitatiebrief op de advertentie van de gemeente Alk-
maar,, waarin gevraagd werd om een archeoloog. Na twee spannende gesprekken 
kreegg ik tenslotte de aanstelling in een functie die ik vanaf mijn studietijd am-
bieerde.. In de functieomschrijving stond (en staat nog immer) onder meer om-
schreven:: de archeoloog "verricht oudheidkundig bodemonderzoek met het 
doell  de geschiedenis van Alkmaar aan de hand van archeologische gegevens te 
reconstrueren;; bepaalt waar tot opgraving over moet worden gegaan; verricht ar-
cheologischh onderzoek en werkt gegevens systematisch uit; adviseert mede over 

22 Cordfunke 1978; Cordfunke 1992. 
33 Roedema en Bruin 1992. De stichting voerde in overleg met de stadsarcheoloog de onderzoeken tot 
1992,, toen Rob Roedema bij de gemeente werd aangesteld als assistent-archeoloog, zelfstandig uit. De stich-
ting,, die jarenlang het tijdschrift Alkmaan Bodemniruws uitgaf, is in 1997 opgegaan in de Historische Ver-
enigingg Alkmaar. 
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hett door de gemeente te voeren archeologisch beleid; geeft voorlichting en pu-
bliceertt artikelen over de resultaten van het archeologisch onderzoek ..." In de 
praktijkk heeft de aanstelling als gemeentelijk archeoloog vooral geleid tot on-
derzoeksactiviteitenn in de Alkmaarse binnenstad. Daar is immers het aantal en 
dee omvang van projecten die tot grondverzet leiden op archeologisch belangrij-
kee terreinen het grootst. Echter, ook in de historische dorpskernen van Oudorp, 
Koedijk,, een deel van Sint Pancras en in de buitengebieden vinden opgravingen 
plaats. . 

Hett archeologisch beleid dat het stadsbestuur van Alkmaar voorstaat, heeft de 
afgelopenn jaren een adequate uitvoering gekregen onder de bezielende leiding 
vann Piet Verhoeven, afdelingshoofd monumentenzorg en archeologie. In 1994 
hadd de gemeente dusdanig voldoende voorzieningen en personele inzet opge-
bouwdd voor de archeologische monumentenzorg, dat men op aanvraag de zoge-
hetenn permanente opgravingsvergunning verkreeg van de Minister van WVC. 
Hierdoorr kwam een einde aan het toezicht door de Rijksdienst voor Oudheid-
kundigg Bodemonderzoek en waren bovendien de vondsten uit de opgravingen 
voortaann het eigendom van de gemeente. In 1997 is het gemeentelijk Archeolo-
gischh Centrum C.W. Bruinvis gerealiseerd aan Oudegracht 245, in goede samen-
werkingg met de Historische Vereniging Alkmaar die er ook haar verenigings-
ruimtee heeft. Hier bevinden zich het gemeentelijk depot van bodemvondsten, 
werkruimtenn en een expositiezaal. Archeologie wordt in Alkmaar momenteel 
verrichtt door een team van medewerkers van de afdeling monumentenzorg en 
archeologiee onder aanvoering van Peter Bitter, bestaande uit Rob Roedema, Rob 
vann Wilgen, Sebastiaan Ostkamp, Cor Prins, Sjaak Waterlander en Karin Beem-
ster.. Het team wordt de afgelopen jaren gecompleteerd door de reguliere inzet 
opp vaste werkdagen van de vrijwilliger s Marjan Bruggeman, Wiezel Huisinga, Jan 
Klinkert,, Nancy Lambregts, Ger Ootes, Jeannet Rezelman en Cees Tibie, vooral 
voorr de uitwerking van opgravingen. Daarnaast is er een wisselende bijstand van 
nogg andere vrijwilligers, bij het veldwerk met name John Bruin en Marcel Cor-
bie.. Geregeld hebben we ook een stageplek kunnen bieden aan studenten 
(post)) middeleeuwse archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Bovendien 
wordtt er meestal per onderzoeksproject een projectarcheoloog ingehuurd voor 
dee veldleiding en voor de verslaglegging naderhand in een basisrapportage. 

Dee gemeentelijke afdeling monumentenzorg en archeologie is onder meer 
structureell  betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en 
bijj  de afhandeling van bouwaanvragen. Op velerlei gebied is de goede samen-
werkingg met diverse collega's van de gemeente van essentieel belang, bijvoor-
beeldd bij het tijdig betrekken van de afdeling bij nieuwe stedebouwkundige ont-
wikkelingen,, of de bereidheid om archeologische onderzoeken tijdens de uit-
voeringvann werkzaamheden in te voegen, of het signaleren en tijdig melden van 
archeologischh mogelijk interessante zaken bij de uitvoering van werkzaamhe-
den. . 

Dee uitgangspunten voor het onderzoeksbeleid zijn geformuleerd in de nota 
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"Stadsarcheologiee op het goede spoor" die in juni 1992 is vastgesteld door het 
collegee van burgemeester en wethouders. Daarbij was onder meer de Kaart van 
Archeologischh Belangrijke Terreinen gevoegd. In de toelichting bij deze kaart 
wordtt aangegeven op welke gronden er in deze gebieden archeologische waar-
devollee informatie verwacht wordt. Met betrekking tot de binnenstad wordt ge-
steld:: "In de nota van 13/7/90 (over de aanstelling van een stadsarcheoloog, 
P.B.)) wordt de wenselijkheid aangegeven om het beleid te verruimen met meer 
opp de stedelijke geschiedenis gericht archeologisch onderzoek. Verwezen wordt 
naarr de opvattingen hierover in andere steden met een stadsarcheoloog. In de 
jarenn zestig is in Alkmaar gekozen voor een traditionele benadering, zoals die 
destijdss in grote lijnen werd aangehangen. De wetenschappelijke vraagstelling 
werdd beperkt tot de oudste ontstaansgeschiedenis, d.w.z. Alkmaar in de elfde en 
twaalfdee eeuw. Dit onderzoek is weliswaar vruchtbaar geweest, maar men is wei-
nigg toegekomen aan de laat-middeleeuwse archeologie. Inmiddels is in andere 
stedenn duidelijk geworden dat de archeologische bijdrage aan onze kennis over 
dee periode van de dertiende tot en met de zestiende eeuw bijzonder groot kan 
zijn.. Dit zal voor Alkmaar des te meer gelden, aangezien bij de Friese overval on-
derr leiding van Grote Pier in 1517 een groot deel van de oude geschreven stuk-
kenn is vernietigd. De oudste kaart van Alkmaar werd rond 1560 getekend door Ja-
cobb van Deventer. Op de zeer nauwkeurige kaart van C. Drebbel uit 1597 worden 
wee voor het eerst details gewaar van de toenmalige huizen en andere gebouwen. 
Hett blijkt dat tot op heden nog vrij weinig bekend is van de geschiedenis die 
voorafgaatt aan het stadsbeeld van 1597. De discussie over de datering en toe-
drachtt van de middeleeuwse "groeifasen" van de stad is nog niet afgesloten. We 
wetenn nagenoeg niets van de huizen die tussen de twaalfde eeuw en 1597 zijn ge-
bouwdd en ook over de bewoners zijn de gegevens nog schaars." 

Hett opstellen van een onderzoeksagenda met daarop de speerpunten van het 
onderzoeksbeleidd is in de Nederlandse stadsarcheologie niet zo ingeburgerd als 
menn zou verwachten. Vaak worden voor opgravingen in binnensteden per geval 
vraagstellingenn geformuleerd. De belangrijke redenen voor een dergelijke aan-
pakk zullen de hoge concentratie aan archeologische resten zijn en het feit dat de 
stadd een zeer gecompliceerde nederzettingsvorm is met een sterk gedifferen-
tieerdee bevolkingsstructuur waarvoor tal van uiteenlopende onderzoeksvragen 
gesteldd kunnen worden. Op veel opgravingslocaties liggen verschillende onder-
zoeksonderwerpenn dan ook letterlijk op en door elkaar. 

Alss exemplarisch voor het formuleren van gericht onderzoeksbeleid in een 
binnenstadd mag de inleiding van de stadsarcheoloog van 's-Hertogenbosch, H.L. 
Janssen,, op het boek Van Bos tot stad uit 1983 gelden.' De schrikbarende erosie 
vann het bodemarchief noopte daar destijds al snel tot het stellen van prioriteiten 
enn het maken van keuzes. "Dit kan alleen verantwoord gebeuren op basis van een 
concreett geformuleerd wetenschappelijk onderzoeksbeleid, dat, met gebruik-

44 Janssen 1983. 15-17. 
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makingg van alle beschikbare gegevens, gericht is op een zo groot mogelijke bij-
dragee aan de geschiedenis van de stad als geheel... Om nu een concreet onder-
zoeksbeleidd te kunnen formuleren, moet niet alleen van de bekende archeologi-
sche,, maar van alle beschikbare gegevens gebruik worden gemaakt. Een belang-
rijkerijke rol speelt hierbij het uit de historische bronnen bekende beeld van de stad, 
maarr ook andere gegevens (bijv. cartografische, bouwhistorische) en geofysische 
factorenn zijn van belang. In het algemeen zijn er drie onderzoeksgebieden in de 
stadsgeschiedenis,, waarvoor meestal de archeologische gegevens de belangrijk-
stee bron zijn: de oudste geschiedenis van de stad; de ruimtelijke en topografische 
ontwikkelingg van de stad en de geschiedenis van de materiële cultuur. Deze zul-
lenn dan ook in de meeste onderzoeksprogramma's vertegenwoordigd moeten 
zijn,, zij het niet overal in dezelfde mate." Jansen formuleerde vervolgens zeven 
onderzoeksthema'ss die het Bossche stadskernonderzoek richting gaven. Een ac-
tuelee invalshoek wordt ingegeven door de contextuele archeologie, waarbij de 
benaderingg van materiële cultuur als middel van het individu om de sociale we-
reldd te ordenen, leidt tot bijzondere aandacht voor het onderzoek naar mentali-
teitt en uitingen van (stedelijke) identiteit.'' 

Voorr de binnenstad van Alkmaar kan een dergelijke onderzoeksagenda in-
middels,, tien jaar na de nota "Stadsarcheologie op het goede spoor", ook opge-
steldd worden. Hierin kan men de volgende onderzoeksthema's benadrukken: 
VV de bewoningsgeschiedenis van de prehistorie en Romeinse tijd, 
2ee de topografie van de pre-stedelijke kern van Alkmaar (de nederzetting voor 

1254), , 
3ee sociaal-economische ontwikkelingen in de pre-stedelijke kern, 
4ee de topografie van het veronderstelde (mogelijk grafelijke) hof bij het Hoo-

gee Huijs, 
5CC de topografie en ouderdom van het kasteel Torenburg, 
6ee ontwikkelingen in de waterstaatkundige situatie in en rond Alkmaar (o.a. 

waterhuishouding,, dijktracés, sluizen, kades, ophogingen), 
77ee historische ontwikkeling van de stedebouwkundige structuur (fasering en 

omvangg van stadsuitbreidingen, ophogingen, verkavelingspatronen, hoofd-
structuurr van de bebouwing, vestingwerken), 

8ee ontwikkeling van de huizenbouw zowel bouwtechnisch als functioneel, 
9ee de bouwgeschiedenis van bijzondere bouwwerken zoals openbare gebou-

wen,, kerken, gasthuizen en hofjes, kunstwerken en andere technische voor-
zieningen, , 

55 Er zijn mij geen voorbeelden bekend van stadskernonderzoek waarin de contextuele benadering een 
grotee rol speelt, maar wellicht moeten de ideeën nog uitkristalliseren. Een aanzet tot de gedachtenrichting 
diee men hierbij zou kunnen volgen, is te vinden in bet pleidooi voor een onderzoeksagenda voor de stads-
archeologiee van Carver uit 1993. Hij pleit onder meer voor een benadering die niet alleen is gericht op so-
cialee en economische aspecten van de stad maar ook op ideologische die volgens hem de topografie van een 
stadd in grote mate bepalen (Carver 1993, 19-40 en (>3-77). Overigens zijn dergelijke gedachten al langer on-
derzoeksthema'ss bij historici (zie bijvoorbeeld Le C.off 1971). 
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10ee handel en nijverheid mede in relatie tot het omringende platteland, 
l l ee sociale differentiatie zoals onder andere is weerspiegeld in wooncultuur 

(bouwtechniek,, indelingen gebruik van huizen, materiële cultuur, voorzie-
ningenn voor water, sanitair en afval), 

12ff uitingen van de stedelijke mentaliteit en identiteit, zoals weerspiegeld in de 
topografiee en materiële cultuur. 

Doordatt de onderzoeksresultaten telkens worden uitgewerkt en de nieuwe gege-
venss worden ingepast in nieuwe modellen van de ontstaans- en ontwikkelingsge-
schiedenis,, kunnen de vraagstellingen steeds verder worden aangescherpt. Bo-
vendienn wordt het mogelijk om steeds nauwkeuriger aan te geven wat men op 
eenn specifieke locatie in de binnenstad archeologisch kan verwachten. In het 
lichtt van de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg, waarvan nu 
wordtt verwacht dat deze in 2004 in werking zou kunnen treden, zal een dergelij-
kee onderbouwing van de archeologische waardering van terreinen in de binnen-
stadd van Alkmaar zeker noodzakelijk blijven. Daarbij is het van belang om de on-
derzoeksagendaa voortdurend te actualiseren aan de hand van nieuwe onder-
zoeksresultaten,, vergelijkbaar met de zogeheten "empirische cyclus" als een van 
dee drijvende krachten in de voortgang van de wetenschap zoals prof. dr. J.H.F. 
Bloemerss van het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van 
Amsterdamm dit zo gaarne schetst6 (andere drijvende krachten zijn de ontwikke-
lingg van nieuwe ideeën en verklaringsmodellen of het ontstaan van nieuwe para-
digma's).. De empirische cyclus dient als uitgangspunt bij de opzet van de Kwali-
teitsnormenn voor de Nederlandse Archeologie, die tezamen met de nieuwe Wet 
opp de Archeologische Monumentenzorg de randvoorwaarden bepaalt voor on-
derr meer het toekomstig archeologisch onderzoek. De noodzaak tot het gere-
geldd actualiseren van de onderzoeksagenda betekent mijns inziens dat een ge-
meentelijkk archeoloog met een historische stadskern zelf met zijn medewerkers 
actieff  (of op zijn minst nauw betrokken) moet zijn bij de uitwerking van alle on-
derzoekenn tot synthesen, teneinde komende onderzoeken weer aan te kunnen 
sturen.. Het is naar mijn oordeel ook essentieel voor de kwaliteit van de archeo-
logischee monumentenzorg dat de nieuwe Wet op de Archeologische Monumen-
tenzorg,, inclusief de daarop volgende voorschriften en rijksbeleid, aan de ge-
meentelijkk archeologen hiertoe voldoende mogelijkheden zal bieden. Een an-
derr punt van zorg ten aanzien van deze materie blijf t de financiering van stads-
archeologie,, waarbij een rigide uitwerking van het "veroorzaker-betaalt-princi-
pe",, met onder meer het daarbij bedachte uitbesteden van onderzoek aan volle-
digee professionele marktpartijen zonder inzet van vrijwilliger s en zonder af-
doendee oplossing voor de onontkoombare excessieve-kosten-problematiek, wel 
eenss meer kwaad dan goed kan doen. 

66 Bloemers 1991a en 1991b. 
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Hett onderzoek van de Grote Kerk 

Hett onderzoek, waarvan in dit proefschrift verslag wordt gedaan, werd verricht 
mett de inzet van tal van betrokkenen. Het gemeentebestuur van Alkmaar, ver-
antwoordelijkk voor een actief beleid ten aanzien van monumentenzorg en ar-
cheologie,, maakte veel mogelijk door een aanzienlijke financiële en personele 
bijdragee aan het onderzoek in de Grote Kerk. Bij dit project moet allereerst de 
grotee inzet van Piet Verhoeven en Joop Elsinga van de gemeentelijke afdeling 
monumentenzorgg en archeologie vermeld worden. In de uitvoering van het 
veldwerkk was de goede samenwerking met architectenburo Braaksma en Roos 
uitt 's-Gravenhage, met name Yske Braaksma en opzichter Anne D. Pauptit, en 
mett hoofdaannemer Holleman BV uit Santpoort, met name uitvoerder John Zui-
derduin,, een absolute voorwaarde voor het bereikte resultaat. 

Dee zware taak van de dagelijkse leiding was in uitstekende handen bij archeo-
logee Juke Dijkstra, die gedurende zo'n tien maanden voor het project was aan-
gesteldd om samen met assistent-archeoloog Rob Roedema te zorgen dat het 
graafwerkk en de documentatie van de resultaten systematisch en ordelijk verlie-
penn en dat de medewerkers werden geïnstrueerd en begeleid. Ook werkten zij 
tussendoorr nog aan de realisatie van verschillende publiekspresentaties tijdens 
dee opgravingen. Als eerste stap in het fysisch-antropologisch onderzoek werd de 
bergingg en velddocumentatie van de skeletten met grote inzet gedaan door free-
lancee onderzoeker Frits Laarman. Aan het veldwerk en de uitwerking werd 
voortss door een grote en enthousiaste ploeg mensen van velerlei pluimage ge-
werkt,, samengesteld uit beroepsarcheologen, studenten en vrijwilliger s uit Alk-
maarr en omgeving en van verder weg: Frank van den Aakster, Rita Aalders, An-
nikaa en Marit Baarslag, Dolf van Beest, Fred Berendse, Guus van den Berg, Emke 
vann Berkel, dhr. Van Berkel, Peter Bitter, Josina Broeren, Nico van de Brom, Ma-
ri tt Boulonois, Sjeng Dautzenberg, Juke Dijkstra, Eva Doove, Jeanne Feith, Kirstie 
Haakmeester,, Ans Hagenbeek, Evert en Annelies Hammega, Wiezel Huisinga, 
Renéé Huiskens, Peter Huyzer, Henk Hut, Peter Jager, Rob Janssen, Jorn Kaspers, 
Jann Klinkert, Alfons Kok, Rogier Kossen, Frits Laarman, Ben Langendijk, Jelis 
Matser,, Jochem Meyer, Said Mooyman, Vibeke Olsen, Ulrike Oltmans, Sebas-
daann Ostkamp, Henk Reinders, Jeannet Rezelman, Tim de Ridder, Rob Roede-
ma,, Edwin Roefstra, Cees van Roon, Han Rutgers, Hennie Scharff, Doris 
Schmutzhart,, Angelique Schoonderwoerd, Menno Schreuder, Roy Spruit, Harry 
Vermanen,, Connie Vos, Lisette de Vries, Robbert de Vries, Truus de Vries, Rob 
vann Wilgen, Jean Paul Willemse, Peter de Wit, Marion Zijlema, Beatrix Zingerle, 
Béé van der Zwaag. Aan hen is bijzonder veel dank verschuldigd. Voor het vele 
werkk dat zij hebben verzet in de nazorg voor de textielvondsten verdienen Fred 
Berendsee en Hennie Scharff aparte vermelding. Helaas is Fred, met zijn aanste-
kelijkee en energieke enthousiasme, in 1999 overleden. De uitwerking van het fy-
sisch-antropologischh skeletonderzoek is met veel voortvarendheid aangepakt 
doorr Steffen Baetsen, met ondersteuning van Frits Laarman, Tjasse Bruintjes en 
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Georgee Maat. Voor hun aandeel in en voor verdere hulp bij het "Grote Kerk-pro-
ject""  is voorts veel dank verschuldigd aan Jan-Willem Balder en Michael Lucassen 
vann het Regionaal Archief Alkmaar en aan Hans W. Jacobi en Bouke van der 
Veenn van het Koninklijk Munt- en Penningkabinet te Leiden. Dank is ook ver-
schuldigdd aan Carla Rogge van de gemeentelijke afdeling monumentenzorg en 
archeologiee voor de levendige inhoudelijke discussies die ze over de Grote Kerk 
voerdee en aan Arnoud-Jan Bijsterveld voor het nalezen, bijsturen en met goede 
tipss aanvullen van de kopij over de Grote Kerk vóór 1470, alsmede aan de redac-
tieledenn van de Alkmaarse Historische Reeks voor de grondige nalezing van de 
kopijj  en nuttige op- en aanmerkingen. Ik dank ook Leo Noordegraaf voor zijn 
enthousiasme,, dat zo groot was dat het Grote Kerk-project tot een proefschrift is 
uitgegroeid. . 

Eenn bijzonder woord van dank is er tenslotte voor Rob Roedema voor de fijne 
samenwerkingg vanaf onze eerste ontmoeting in 1991. Niet alleen is een belang-
rijkrijk  deel van het archeologisch veldwerk van de afgelopen tien jaar zijn werk, 
maarr ook heb ik steeds genoten van de onophoudelijke gedachtenwisselingen 
diee we hebben gevoerd (en voeren) over de interpretaties van opgravingsgege-
venss en over reconstructies van de Alkmaarse bewoningsgeschiedenis. 

Ditt proefschrift bestaat uit twee delen (A en B) en is een uitgebreide versie van 
dee beide artikelen die zijn geschreven voor de Alkmaarse Historische Reeks 
deell  11. Van de hierboven beschreven onderzoeksthema's komen er verscheide-
nee aan bod. In deel A, getiteld "De kerk van Alkmaar vóór 1470" wordt een re-
constructiee gegeven van de bouwgeschiedenis van het in 1470 gesloopte kerkge-
bouww aan de hand van de opgravingsresultaten uit 1994-1995 en een onderzoek 
vann gepubliceerde historische bronnen. Tevens wordt ingegaan op de bouwge-
schiedeniss van een verondersteld hof ter plekke van het Hoge Huijs, pal naast de 
kerk,, waarbij in het licht van de schaarsheid aan gegevens veel verondersteld 
moett worden. In het proefschrift is dit artikel aangevuld met drie extra paragra-
fenn over De ontwikkeling van Alkmaar van de twaalfde tot de zestiende eeuw, Enkele ver-
onderstellingenonderstellingen over de stadwording van Alkmaar en Relaties tussen stadsontxvikkeling en 
kerkvergrotingen.kerkvergrotingen. Hierin wordt een schets gegeven van archeologisch en historisch 
onderzoekk naar de stedebouwkundige ontwikkeling van Alkmaar, de waterhuis-
houdingg en de handel en nijverheid. Het daarbij geschetste verklaringsmodel 
voorr de stadwording van Alkmaar zal toekomstig onderzoek richting moeten ge-
ven.. Als bijlage 3 bij dit deel van het proefschrift is verder de kopij gevoegd van 
eenn publicatie in het tijdschrift Westerheem. Als mede-auteur beschreef ik hier-
inn het "Fries" pottenbakkersafval uit de Romeinse tijd, dat in 1995 werd opge-
gravenn in de Grote Kerk. 

Deell  B, getiteld "Begraven onder de zerken", bevat een analyse van begrafe-
nisgebruikenn in de Grote Kerk in de achttiende en vroege negentiende eeuw aan 
dee hand van zowel archeologisch als archiefonderzoek. Daarbij wordt mede aan-
dachtt besteed aan sociale differentiatie die tot uitdrukking werd gebracht in ver-
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schillendee gebruiken rond het sterfbed, de lijkstatie en de begrafenis in de kerk. 
Inn het proefschrift is het artikel voorzien van een meer uitgebreide inventarislijst 
inn bijlage 1 (de uitbreiding betreft de textielvondsten, alsmede de identificaties 
enn enkele medische gegevens van de individuen uit het fysisch-antropologisch 
onderzoek)) en als bijlage 4 is een samenvatting bijgevoegd van het eerder in ex-
tensoo gepubliceerde textielonderzoek. 

Ditt proefschrift is de voorlopige afronding van de archeologische onderzoe-
kenn van de Grote Kerk, maar daarbij geldt natuurlijk dat de beschreven resulta-
tenn vooral richting moeten geven aan verder onderzoek naar de geschiedenis 
vann Alkmaar. 
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Noorderkapellenn H t/m E 

Hkk = Huiszittenkape! 

Dkk - Doopkapel 

PlattegrondPlattegrond van de kerk met aanduiding van onderdelen van de kerk en de grafnummers. 


