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Inleiding g 

Bijj  de bestudering van de geschiedenis van een stad is informatie over de mid-
deleeuwsee parochiekerk altijd interessant. De bouwgeschiedenis van een derge-
lij kk monument kan immers veel zeggen over de economische draagkracht en de 
aspiratiess van de stedelingen in de loop der tijd. De parochiekerk werd namelijk 
vaakk door de stedelingen op hun kosten opgetrokken tot een opvallend en im-
posantt bouwwerk. Zij gaven in het monument niet alleen uiting aan religieuze 
sentimenten,, maar beschouwden het ook als stedelijk pronkstuk of, anders ge-
zegd,, als statussymbool. Dit geldt ook voor de Alkmaarse Sint Laurens ofwel Gro-
tee Kerk, een imposant laatgotisch monument dat in 1470-1520 werd gebouwd ter 
vervangingg van een ouder kerkgebouw dat ongeveer op dezelfde plaats heeft ge-
staan.. Van deze kerk van vóór 1470 was tot 1995 uiterst weinig bekend. Toen zich 
bijj  de restauratie van de huidige kerk, die in 1991 werd begonnen, de mogelijk-
heidd aandiende voor een archeologisch onderzoek naar de voorganger daarvan, 
wass ik, stadsarcheoloog van Alkmaar, met mijn medewerkers direct hoogst geïn-
teresseerd. . 

Bijj  het archeologisch onderzoek naar de kerk van vóór 1470 was het uiterst las-
tigg om van tevoren een plan van aanpak op te stellen. Er is over deze vroegere 
kerkk slechts een handvol geschreven bronnen voorhanden. Archeologisch on-
derzoekk had binnen de kerk nog niet eerder plaats gevonden, ook niet toen in 
19422 het gehele zuidtransept meer dan 3 meter diep werd ontgraven voor de 
aanlegg van een betonnen verwarmingskelder. Wel was buiten de kerk in 1895, bij 
dee bouw voor een nieuw tuchthuis pal tegen de westkant van de kerk, door de 
toenmaligee opzichter van de Justitiegebouwen, Johannes J. van Schuijlenburg, in 
dee bouwput voor een kelder een enorme torenfundering in kaart gebracht, die 
toenn grotendeels moest worden gesloopt. In 1970 werd dit Rijks Opvoedings Ge-
stichtt weer afgebroken en deden E.H.P. Cordfunke en de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundigg Bodemonderzoek nog waarnemingen aan het restant dat in 
18955 was achtergebleven. 

Hett onderzoek naar eventuele resten van de kerk van vóór 1470 moest worden 
verrichtt met sleuven, dat wil zeggen in werkputten van beperkte breedte. De ar-
cheologenn konden immers niet een te groot stuk ineens ontgraven in verband 
mett eventuele verzakkingsrisico's aan het gebouw. Daarnaast moest rekening 
wordenn gehouden met het uiterst arbeidsintensieve karakter van het onderzoek 
vann de graven in deze sleuven. Duidelijk werd dat slechts een beperkt deel van 
hett onderste niveau van de kerk onderzocht zou kunnen worden. Tevoren is ge-
poogdd een logisch en efficiënt sleuvenplan op te stellen, ondanks een totaal ge-
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brekk aan informatie over de eventuele plattegrond van de vorige kerk. Een on-
derzoekk naar historische gegevens had hierover zeer weinig aanknopingspunten 
opgeleverd.. Behalve een zeventiende-eeuwse notitie over funderingen midden 
inn het schip, met de kanttekening dat er wellicht een "dubbelkerk" was geweest,' 
zijnn er geen duidelijke schriftelijke gegevens voor handen. Een grondtransactie 
uitt 1507, in verband met aankoop van een deel van de tuin van het Hooge Huijs,2 

wektt het vermoeden dat het nieuwe koor uit die tijd groter was dan het koor van 
dee vorige kerk. We veronderstellen dat de Koorstraat, die in elk geval sinds 1470-
15200 om het koor heen afbuigt, van origine rechtdoor liep langs een veel kleiner 
koor.. Archeologisch gezien was er alleen het raadselachtige enorme torenfunda-
mentt dat in 1895 was ontdekt ten westen van het huidige kerkgebouw. Het sleu-
venplann is tenslotte opgesteld door in de plattegrond van de huidige kerk een 
aantall  wilde fantasieën over vroegere kerken te schetsen, variërend van een klein 
kapelletjee tot een romaanse kruisbasiliek met een groot koor. Vervolgens moes-
tenn we bedenken hoe men iets dergelijks met sleuven zou kunnen terugvinden. 

Uiteindelijkk is, rekening houdend met de stabiliteit van het huidige gebouw, 
eenn plan gemaakt dat vooral bestond uit een reeks sleuven in de breedte van de 
kerk.. Tevoren was niet bekend hoe diep deze sleuven moesten worden, maar we 
gingenn ervan uit dat ze niet veel dieper dan 2,5 meter onder het huidige vloer-
peill  zouden behoeven te worden omdat men dan in het grondwater komt. De 
sleuvenn zijn precies in lij n gebracht met telkens een grafrij, waardoor ze 2 meter 
breedd werden. In alle schetsen met "fantasie-kerken" bleek het transept met de 
vieringg de meeste funderingen op te kunnen leveren. Hier werd gekozen voor 
eenn sleuf van 4 meter breed, eventueel naar bevind van zaken aan te passen. 

Behalvee de stabiliteit van het bestaande gebouw waren er nog andere zaken 
omm rekening mee te houden. Om te beginnen zijn er enkele grafkelders, zes in 
hett gehele gebouw. Aangezien de inhoud van de kelders niet door de bouwacti-
viteitenn bedreigd zou worden (de kelders zouden geen vloerverwarming er over-
heenn krijgen en er was dus geen aantasting) vielen deze in principe3 buiten het 
onderzoek.. Inderdaad werden onder de Noorderkapellen C en D twee grafkel-
derss ontdekt in ongerepte staat, met de grafkisten nog liggend op de vloer, wel-
kee vervolgens tijdens de huidige restauratie niet betreden zijn. De grote grafkel-
derr van de familie De Dieu midden in het koor bleek aan het einde van de ne-
gentiendee eeuw overhoop gehaald te zijn, maar bevatte nog wel alle beenderen 
enn houtresten — deze kelder is evenmin betreden. Twee andere grafkelders, na-

11 Van der W'oude 1743, 37 (tweede editie, facsimile herdrukt; de eerste editie, met hier en daar een ande-
ree spelling, is van 1645). 
22 Bruinvis 1904, 203. 
33 In de Nederlandse archeologie gaat men er vanuit dat opgravingen slechts moeten worden gedaan in-
dienn er geen mogeli jkheden zijn om de resten in situ in de bodem te behouden. Men is wijs geworden door 
dee talrijke "opgravingen uit nieuwsgierigheid" uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Hierbij is, als gevolg 
vann de in onze ogen gebrekkige techniek en kennis, veel onopgemerkt vernietigd bij het graafwerk of ach-
teraff  verloren gegaan door gebrekkige conservering. Toekomstige archeologen zullen op hun beurt weer 
veell  betere methoden en technieken hebben dan de huidige. 
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meiijkk onder Noorderkapel E en in de viering, waren in het verleden reeds leeg 
gehaald.'' Bij de opgraving werd overigens geconstateerd dat de grafkelder in de 
vieringg oorspronkelijk een ander model moet hebben gehad.5 Hij bevond zich 
vann origine circa 60 cm meer naar het noorden, met de ingang niet aan de west-
maarr aan de oostzijde. Na de verandering van de kelder is er over de voormalige 
keldervloerr weer in het zand begraven. De datering van deze oudste kelder en 
vann de wijziging naar de bestaande is onbekend.6 De zesde grafkelder, tegen de 

44 De keïder in de viering was leeg en schoon. De inhoud van de kelder onder Noorderkapel E was ver-
rommeld:: in de noordoosthoek werden skeletresten en hout aangetroffen (deze kant van de kelder is ver-
derr ongemoeid gelaten). In de twee kelders is inmiddels een flink deel van de opgegraven beenderen na 
onderzoekk herbegraven. De andere skeletresten, welke zijn onderworpen aan een uitvoerig fysisch-antro-
pologischh onderzoek door S. Baetsen, moeten op het moment van schrijven nog bijgezet worden. 

55 Zie bijlage 1, spoor 9G. 
66 Merkwaardig genoeg zijn deze graven niet van nummers voorzien en zijn ze derhalve niet geadminis-
treerdd in de Begraafboeken. 
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westmuurr van het schip gesitueerd even zuidelijk van het Grote Orgel, bleek met 
zandd te zij n volgestort. 

Hett gehele zuidtransept was reeds vergraven door de aanleg van een enorme 
verwarmingskelderr in 1942. Een tweetal andere belemmeringen van het onder-
zoekk waren het Grote Orgel aan de westzijde en het grote gotische koorhek op 
dee overgang van viering naar koor. Op deze plaatsen moest bij het diepere graaf-
werkk een redelijke afstand worden gehouden vanwege de stabiliteit van de on-
dergrond,, waardoor helaas (!) deze delen van de kerk niet onderzocht konden 
worden. . 

Hett was een flinke tegenvaller dat het werk van de aannemer niet anders kon 
wordenn aangepakt dan van oost naar west. Dit had tot gevolg dat we moesten be-
ginnenn aan de zijde waarvan we tevoren het minst duidelijke beeld hadden van 
watt er te verwachten zou zijn. De enige sleuf die we in het koor hebben gegraven, 
leverdee geen funderingsresten op. We hadden natuurlijk veel liever in het schip 
willenn beginnen, om de in de zeventiende eeuw gesignaleerde funderingen op te 
zoekenn en van daaruit verder te werken. Het mocht echter niet zo zijn. Pas in een 
laterr stadium, toen we door de opgraving in het schip een beeld hadden van de 
hoofdvormm van de oudste kerk, hadden we op enkele plaatsen in het koor alsnog 
well  kleine proefputten willen graven om te zoeken naar een eventueel gotisch koor, 
maarr toen was dit deel van de kerk inmiddels niet meer voor de archeologen toe-
gankelijk.. De meeste funderingsresten werden pas ontdekt in de laatste maand van 
dee opgraving, bij het graafwerk in het schip. De strakke planning van het werk zet-
tee het onderzoek van deze resten uiteindelijk nog onder flinke tijdsdruk. 

Bijj  het graafwerk werd eerst met de graafmachine de bovenste halve meter 
grondd voorzichtig afgegraven tot op de deksels van de bovenste grafkisten. Ver-
volgenss ging het met de schep verder. In het algemeen bleek dat de diepte van 
dee werkputten dusdanig beperkt bleef, dat er weinig verzakkingrisico's waren 
vann de zijwanden van de werkputten en dat hiervoor gelukkig ook geen bijzon-
deree maatregelen nodig waren.7 De sleuven werden pas verdiept wanneer de bo-
venlaagg ter plekke tot bijna 1 meter diepte was ontgraven en de meeste werkput-
tenn waren slechts 1 tot 1,5 meter dieper dan dit niveau. 

Inn de sleuven werden de graven wel alle geborgen, maar de funderingsresten 
zijnn zo veel mogelijk ongestoord gelaten. Het zijn immers belangrijke archeolo-
gischee monumenten die voor de toekomst behouden moeten blijven. Op een 
paarr plaatsen zijn monsters genomen van de kiezelfunderingen. De grote bak-
steenfunderingenn zijn evenwel alle in situ gehandhaafd en slechts een paar ste-
nenn zijn als steenmonsters meegenomen. Deze keuze voor grotendeels non-de-
structieff  onderzoek van de funderingsresten impliceerde wel, dat enkele interes-
santee zaken niet nagespeurd konden worden, zoals het uiterlijk van de grijze 

77 Dit in tegenstelling tol (Je opgraving van de Broerenkerk in Zwolle, waar men de sleuven met houten 
schotten,, balken en schroefstempels heeft moeten stutten, hetgeen het werk sterk hinderde (Clevis en Con-
standse-Westennannn 1992, 20). 



Inleiding Inleiding 25 5 

hardsteen-- en rode zandsteenbrokken die geheel aan de westzijde onder een to-
renfunderingg waren toegepast. 

Alless werd op schaal 1:20 vastgelegd op de veldtekeningen en op duizenden fo-
to'ss en diaopnamen. Incidenteel zijn er ook video-opnamen gemaakt. Na de op-
gravingg zijn de vondsten gereinigd, indien nodig geconserveerd en vervolgens 
zijnn ze gedetermineerd. Het grootste deel van de dateringen van grondsporen is 
gebaseerdd op potscherven, maar de ouderdom van de funderingen was uitslui-
tendd te bepalen op grond van de gebruikte steensoorten. Van de veldtekeningen 
zijnn overzichtstekeningen gemaakt.8 De sporen zijn bij de uitwerking ingedeeld 
naarr perioden. Met de periode wordt de datering van de aanleg van een spoor 
bedoeld.. De individuele sporen zijn in deze publicatie aangeduid met een pe-
riodecijferr gevolgd door een lettercode. Indien de periode niet duidelijk is, 
wordtt de letter voorafgegaan door de mogelijke perioden van datering. De aan-
getroffenn sporen en vondsten zijn tot in de details beschreven in bijlage 1. 

Dee archeologische informatie is voorts vergeleken met de beschikbare infor-
matiee uit historische onderzoeken. Het desbetreffende literatuuronderzoek om-
vattee ook een hernieuwde interpretatie van de gegevens, voor zover gepubli-
ceerd,, uit de archieven van Alkmaar, de grafelijke oorkonden en de archieven 
vann de abdij van Egmond. 

Vann het archeologisch onderzoek verschenen diverse voorberichten, welke 
eenn weergave waren van de eerste algemene indrukken tijdens het graafwerk. 
Geconstateerdd kan worden, dat in deze voorberichten ook enkele veronderstel-
lingenn zijn gedaan die thans in de voor u liggende publicatie worden bijgesteld.9 

Ditt deel van het proefschrift is opgebouwd uit drie onderdelen. Na een be-
schrijvingg van de aangetroffen funderingen en de mogelijke reconstructies van 
dee bouwfasen wordt dieper ingegaan op de achtergronden van deze bouwactivi-
teiten.. Het tweede onderdeel bestaat uit een analyse van de archeologische en 
historischee gegevens over de kerk van Alkmaar tot de dertiende eeuw, haar rol in 
dee vroegste ontwikkeling van Alkmaar en de mogelijke bouwheer. In het derde 
onderdeell  wordt de veertiende- en vijftiende-eeuwse kerkbouw nader belicht. 

88 Dit was door de vele honderden graven een enorm karwei, met veel geduld en nauwgezetheid uitgevoerd 
doorr Rob van Wilgen, afdeling monumentenzorg en archeologie. 
99 Vergelijk Bitter 1995a. 
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