
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Graven en begraven. Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van
Alkmaar

Bitter, P.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bitter, P. (2002). Graven en begraven. Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van
Alkmaar. [, Universiteit van Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/graven-en-begraven-archeologie-en-geschiedenis-van-de-grote-kerk-van-alkmaar(dacc78b0-b3fc-4e11-bf0b-b53db0471d06).html


44 Samenvatting en conclusie 

Hett archeologisch onderzoek naar funderingen van de Sint Laurenskerk van 
vóórr 1470, heeft belangrijke nieuwe informatie geleverd. Wel zijn er diverse la-
cunes.. Deze zijn het gevolg van de beperkingen van de onderzoeksmogelijkhe-
denn binnen het bestaande gebouw, de afbraak van de tufstenen kerk voor herge-
bruikk in de bouw vanaf 1470 en het grondverzet van de energieke grafdelvers uit 
dee zeventiende en achttiende eeuw. 

Dee kerk van Alkmaar, waarvan de oudste bewaarde schriftelijke bron uit het be-
ginn van de elfde eeuw dateert, bevindt zich naast de tiende-eeuwse oudste neder-
zetting.. De oudste resten in de opgraving behoren bij een tufstenen kerkgebouw. 
Dee plattegrond ervan is weliswaar zeer onvolledig, maar toch kon worden vastge-
steldd dat het een opvallend groot gebouw was met een westtoren. Als reconstruc-
tiee wordt een basilikale opbouw voorgesteld met een versmald vierkant koor. Voor 
dee datering zijn geen aanknopingspunten, behalve de constatering dat het ge-
bruiktee bouwmateriaal wijst op een aanleg vóór de introductie en algemene ver-
spreidingg van baksteen, dus vóór circa 1200. Vermoedelijk is de opgegraven tuf-
stenenn kerk niet het oudste kerkje maar een herbouw na oorlogshandelingen tus-
senn de Kennemers en de West-Friezen. In historische bronnen wordt immers de 
vernielingg door West-Friezen in 1132 en 1169 vermeld. Van een ouder gebouw is 
inn de opgraving niets gevonden maar dit zou bijvoorbeeld een houten kerkje kun-
nenn zijn geweest, waarvan geen sporen meer aangetroffen zijn. 

Dee wijding aan Sint Laurens kan wellicht worden herleid op de betrekkingen 
vann de graaf met de Ottoonse keizer, waar Sint Laurens een populaire heilige was 
naa de overwinning op de Hongaren in 955. De aanvankelijke schenking van de 
kerkk van Alkmaar aan de abdij van Echternach is een argument dat de kerk 
ouderr kan zijn geweest dan de nieuwe stichting van de abdij van Egmond om-
streekss 980. Als deze aanname juist is, betekent dit dat de kerk tussen 955 enn 980 
zall  zijn gesticht. 

Dee vroegste historische bronnen zijn niet alleen schaars maar worden ook 
sterkk gekleurd door een conflict van de abdij van Echternach met de abdij van 
Egmondd en de graven van Holland over de rechten op een reeks kerken, waar-
onderr die van Alkmaar. Waarschijnlijk was Echternach betrokken bij de stichting 
vann deze kerken en trad de graaf van Holland aanvankelijk op als voogd over de 
kloosterbezittingen.. In de tiende eeuw had de abdij van Echternach evenwel gro-
tee moeite om deze afgelegen bezittingen onder controle te houden en de graven 
vann Holland eigenden zich deze toe om ze vervolgens te schenken aan hun ei-
genklooster,, de abdij van Egmond. Hoewel de abdij van Echternach machtige 
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medestanderss vond in de Duitse keizer, de paus en de bisschop van Utrecht, 
slaagdee men er niet in de rechten te herstellen, mede doordat de Hollandse 
graaff  herhaaldelijk op voet van oorlog was met deze medestanders van Echter-
nach.. Het conflict sleepte lang voort, totdat het in 1156 met een grondtransactie 
werdd opgelost. 

Inmiddelss was de kerk een parochiekerk geworden. Het tijdstip waarop Alk-
maarr is afgescheiden van de parochie van Heiloo is niet bekend maar zou tussen 
10633 en 1083 kunnen zijn. We beschikken evenwel over weinig meer dan de dis-
cutabelee historische bronnen van 1063, 1083 en 1116. 

Wellichtt is er een verband tussen de bouw van de tufstenen kerk en de stich-
tingg van een omgracht erf ter plekke van het latere Hooge Huijs in de elfde of 
twaalfdee eeuw, waarvoor recentelijk archeologische aanwijzingen zijn gevonden. 
Verondersteldd wordt dat hier een elfde- of twaalfde-eeuwse hof heeft gelegen en 
datt de tufstenen kerk wellicht tegelijk is opgetrokken met de stichting van dit 
hof,, misschien in de tweede helft van de twaalfde eeuw na vernielingen door de 
West-Friezen.. Als stichter van dit hof lijk t vooralsnog een van de graven van Hol-
landd de beste kandidaat. 

Dee volgende bouwfasen aan het gebouw waren waarschijnlijk het werk van de 
stadd Alkmaar. De stad stelde voor het dagelijks beheer kerkmeesters aan. In de 
vijftiendee eeuw waren dit leden van het stadsbestuur, een situatie die al veel eer-
derr zal zijn ontstaan. 

Tee oordelen naar de gebruikte baksteensoort werd de tufstenen kerk ergens 
tegenn het einde van de dertiende of in de eerste helft van de veertiende eeuw 
voorzienn van een nieuwe bakstenen toren, waartoe de oude tufstenen toren werd 
geslooptt en het kerkje naar het westen werd verlengd. Een relatie met een uit his-
torischee bronnen overgeleverde stadsbrand in 1328 is niet zeker, aangezien de 
baksteensoortt heel goed op een bouwdatum vóór die tijd kan duiden. Of de to-
ren,, die een opmerkelijk groot grondvlak had van ruim 13 bij 13 meter, toen al 
ergg hoog was opgetrokken, valt te betwijfelen aangezien hij in een volgende 
bouwfasee tot op de fundering is afgebroken en herbouwd. 

Hett is aannemelijk dat er in de veertiende of vijftiende eeuw wel een nieuw go-
tischh koor aan de tufstenen kerk zal zijn gezet, maar hiervan zijn geen resten ge-
vonden,, vooral als gevolg van de beperkte mogelijkheden voor het archeologi-
schee onderzoek bij het koor. 

Uitt de grote hoeveelheid tufsteen, die in 1470-1520 is hergebruikt aan de mu-
renn van de nieuwe Sint Laurenskerk, kan worden afgeleid dat de tufstenen kerk 
tott 1470 nog grotendeels overeind zal hebben gestaan. 

Eenn vermelding in een vijftiende-eeuwse kroniek over de bouw van de kerk van 
Sintt Matthias aan de zuidzijde van de Sint Laurenskerk in 1382 kon door de op-
gravingenn worden bevestigd. Er werden baksteenfunderingen gevonden van een 
uitbreidingg aan de zuidkant van de tufstenen kerk, ongeveer van dezelfde om-
vangg als het bestaande tufstenen kerkgebouw. Deze uitbreiding blijkt evenwel in 
tweee fasen te zijn ontstaan, waarbij niet duidelijk is welke fase aan de bouwactivi-
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teitenn in 1382 is toe te schrijven. Eerst bouwde men een gedeelte tegen de oos-
telijkee helft van het tufstenen kerkgebouw en pas daarna werd dit verlengd tot 
langss de bakstenen westtoren. De ontdekking van steunberen aan de noordkant 
vann de uitbreiding, dus binnen de oude Sint Laurenskerk, wijst op een situatie 
waarbijj  de uitbreiding niet door scheibogen op pijlers met de oude kerk was ver-
bondenn tot één ruimte, maar op een gescheiden constructie. 

Gezienn de baksteensoort is een tweede bouwfase aan de bakstenen westtoren, 
eenn vervanging door nieuwbouw, gelijktijdig met de eerste uitbreidingsfase te 
plaatsen. . 

Dee veertiende- en vijftiende-eeuwse bouwfasen van de kerk blijken opvallend ge-
noegg vrijwel parallel te lopen met de groeifasen van de stad Alkmaar. Het stads-
kernonderzoekk van de gemeentelijke afdeling monumentenzorg en archeologie 
heeftt de afgelopen jaren een schat aan gegevens opgeleverd over de ontwikke-
lingg van Alkmaar. Na de aanleg van de dijk van Alkmaar naar Bergen in 
1196/1203,, welke dijk in Alkmaar ter plekke van de Langestraat en Houttil liep, 
ontwikkeldee zich aan het Houttil een nieuw stedelijk centrum, met de bouwvan 
grotee bakstenen huizen. Het stadsrecht van 1254, een niet overgeleverd privilege 
vann vóór 1339 voor het houden van een jaarmarkt gevolgd door privileges voor 
driee jaarmarkten in 1339 en voor nog een vierde in 1379, markeerden een snel-
lee expansieperiode. De stad nam in die tijd explosiefin omvang toe, noord- en 
zuidwaartss tot respectievelijk de Kanaalkade en het Vijvertje waar ook vesting-
werkenn werden aangelegd, oostwaarts eerst tot het blok Voordam/Achterdam en 
hett begin van Fnidsen maar vervolgens tot voorbij een nieuwe dijk langs het 
Voormeerr ter plekke van de Kapelsteeg, Groot en Klein Nieuwland. 

Dee achtergronden voor deze stadsontwikkelingen worden gezocht in de ban-
denn met de agrarische regio. De nederzetting is in de tiende-twaalfde eeuw op-
gebloeidd vermoedelijk door het ontstaan van een regionale landbouwmarkt 
waarinn veeteeltproducten uit de omliggende klei- en veengebieden en akker-
bouwproductenn van de geestgronden een hoofdaandeel hadden. In de veertien-
dee eeuw, toen in Noordwest-Europa het bovenregionale handelsverkeer groot-
schaligee vormen begon aan te nemen, onderscheidde (Noord-) Holland zich 
doorr de export van veeteeltproducten. Het regionale marktcentrum ging toen 
deell  uitmaken van een stelsel van bovenregionale markten. 

Dee derde sterke groeiperiode van Alkmaar viel vrijwel samen met de bouwtijd 
vann de nieuwe Sint Laurenskerk van 1470-1520. Op deze periode en op dit nieu-
wee kerkgebouw wordt in dit hoofdstuk niet verder ingegaan, met uitzondering 
vann de ontdekking van een onvoltooide, vroeg-zestiende-eeuwse toren. 

Opvallendd is dus dat de uitbreidingen van het bebouwd oppervlak en de groei 
vann het inwonertal van Alkmaar kennelijk inspireerden tot grote investeringen in 
dee kerk en haar toren. De bouwactiviteiten aan de kerk weerspiegelen meer dan 
religieuzee sentimenten en financiële mogelijkheden. De kerk lijk t steeds tevens 
gebruiktt te zijn om het aanzien van de stad en haar machthebbers te tonen. Daar-
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bijbij  is niet alleen het opvallend grote formaat van het kerkgebouw van belang, 
maarr ook de voortdurende drang om een enorme kerktoren erbij te bouwen. 

Inn 1895 en 1970 is buiten de westgevel van de huidige kerk een reusachtig to-
renfundamentt gevonden. Dit is toen geïdentificeerd met de toren uit 1458-1468, 
diee reeds enkele maanden na de voltooiing en het plaatsen van drie zware luid-
klokkenn is omgevallen. Deze lezing wordt nu sterk betwijfeld, omdat deze toren-
plattegrondd slecht bij de opgegraven kerkfunderingen lijk t te passen en veel be-
terr aansluit bij de bestaande kerk uit 1470-1520. De torenbouw van 1458-1468 
zouu ook heel goed een verhoging van de toen bestaande kerktoren kunnen zijn 
geweest.. Bij nader inzien blijken de overgeleverde akten uit 1459 over een erf, 
datt behoorde bij het Oude Hof en waar een huis moest worden afgebroken voor 
dee torenbouw, anders geïnterpreteerd te moeten worden. Het erf werd namelijk 
niett aangekocht voor de torenbouw maar er werd slechts een tijdelijke compen-
satiee gegeven voor de derving aan pachtinkomsten van het afgebroken huis, zo-
langg er aan de toren gebouwd werd. 

Waarschijnlijkk was de reusachtige torenfundering bedoeld voor de kerk van 
1470-1520.. De afmetingen zijn zeer indrukwekkend. De plattegrond met over-
hoeksee steunberen is vrij zeldzaam en komt bijvoorbeeld voor bij de kerken van 
Rhenen,, Zaltbommel en Breda. Deze hebben behoorlijk grote torens, maar de 
Alkmaarsee fundering heeft een nóg groter grondvlak. 

Hett befaamde schilderij van de bestaande kerk mét een grote westtoren, dat 
wordtt beschouwd als een kerkmodel, is onderworpen aan een dendrochronolo-
gischh onderzoek, dat een datering na circa 1502 opleverde voor de panelen met 
hett torengedeelte. Waarschijnlijk weerspiegelt het schilderij méér dan voorne-
menss en maakte men kennelijk toen al een begin met een nieuwe toren. De to-
renn op het schilderij heeft een ander model steunberen dan de grote torenfun-
deringg - kennelijk had men nog een ander ontwerp dan dit. 

Dee opgraving leverde ook een opmerkelijk gegeven ten aanzien van de tegen-
woordigee kerk. Deze is in het algemeen voorzien van zeer zware funderingen, 
vann zowel een grote dikte als grote diepte, maar toch bleek men een deel van het 
gebouww precies op funderingsresten van de vorige kerk gezet te hebben. Bij het 
uitzettenn van het nieuwe kerkgebouw heeft men de zuiderkapellen van het schip 
zodanigg aangelegd dat de oudere funderingen daarin precies verwerkt konden 
worden.. De oude funderingen waren derhalve bepalend voor de exacte locatie 
vann de nieuwe Sint Laurenskerk. 

Inn de inleiding werd gesteld dat de bouwgeschiedenis van de parochiekerk van 
eenn stad veelzeggend kan zijn over de economische draagkracht en de aspiraties 
vann de stedelingen in de loop der tijd. Echter, de eerste archeologisch aange-
toondee bouwfase zal naar mijn mening geassocieerd mogen worden met de ver-
ondersteldee stichting van een grafelijk hof ter plekke van het Hooge Huijs. Het 
naarr Hollandse begrippen grote tufstenen kerkgebouw kan dan worden gezien 
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alss een symbool van grafelijke macht in een tijd waarin de graaf moeite doet om 
zijnn gezag in de regio (in casu West-Friesland) te legitimeren. De volgende ar-
cheologischh herkenbare bouwfasen van de kerk worden toegeschreven aan de 
burgerss van Alkmaar, voor wie de kerk mét haar toren inderdaad symbool zal 
hebbenn gestaan voor de macht van een stad die zich manifesteert als centrum 
voorr een grote regio. Als andere uitingen van stedelijke identiteit kan men na-
tuurlijkk ook de grote bakstenen "stadskastelen" uit de dertiende en veertiende 
eeuww duiden. De (rijke) stedeling spiegelde zich daarmee aan de toenmalige 
adel,, zoals men dat ook deed op andere terreinen zoals door gebruik van fami-
liewapenss of door patronaat in kunst en wetenschap. Ook de stadsmuren zijn 
niett uitsluitend als militair functioneel te beschouwen maar tevens als symbool 
voorr het recht op een eigen stadsbestuur en wellicht heeft dat in Alkmaar mee-
gewogenn in het vroege gebruik van baksteen in plaats van aarde en hout. 

Inn het onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van Alkmaar neemt de 
archeologiee een zeer prominente plaats in, maar het zal duidelijk zijn dat aan de 
geschiedschrijvingg een multidisciplinaire aanpak ten grondslag moet liggen. 

Terugziendd op de opgravingsresultaten van 1994-1995, kunnen we constateren 
datt er ten aanzien van de Grote Kerk nog tal van vragen onbeantwoord zijn ge-
bleven.. Sommige zouden in de (verre) toekomst alsnog door archeologen be-
antwoordd kunnen worden, aangezien in de bodem onder de Grote Kerk nog ver-
scheidenee zaken verscholen zijn gebleven. Desondanks hebben de opgravingen 
inn 1994-1995 een schat aan nieuwe informatie opgeleverd voor de hedendaagse 
onderzoekerss van de geschiedenis van Alkmaar. 


