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Inleiding g 

Zoalss in zoveel kerken in Hollandse steden en dorpen bestaat ook in de Grote 
Kerkk van Alkmaar de vloer uit aaneengesloten grafzerken, overgebleven uit de 
tijdd dat het kerkinterieur tevens als begraafplaats diende. Dit hoofdstuk gaat na-
derr in op de begravingen, die bij de opgravingen in 1994-1995 onder deze vloer 
zijnn aangetroffen. Er wordt een beeld geschetst van het beheer van de begraaf-
plaatss in de kerk, van de begrafenisgebruiken, graven met bijzondere bijgiften 
enn sociale differentiatie aan de hand van zowel archeologische als archiefbron-
nen.. De nadruk ligt op de achttiende en vroege negentiende eeuw, aangezien de 
archeologischee vondsten voornamelijk uit deze periode dateren. 

All  in de Middeleeuwen werd niet alleen op kerkhoven begraven, maar ook bin-
nenn de kerkgebouwen. In Alkmaar was de Grote Kerk met het kerkhof niet de 
enigee begraafplaats. Tot de Hervorming hadden behalve de Grote Kerk ook som-
migee kloosters eigen begraafplaatsen.1 Na de Hervorming werd er in Alkmaar al-
leenn nog begraven binnen en buiten de Grote Kerk alsmede binnen de Kapel-
kerkk aan de Laat.2 Vanaf 1746 was er buiten de stad bovendien een Joodse Be-
graafplaats,, maar in die tijd had Alkmaar maar een klein aantal joodse inwoners.3 

Dee Grote Kerk had overigens eigenlijk twee kerkhoven, namelijk ten zuiden van 

11 Hiervan is alleen bij het Jonge Hof, naast de kapel bij de hoek Doelenstraat/Gedempte Nieuwesloot, ar-
cheologischh iets terug gevonden, namelijk een tweetal graven bij een onderzoek in 1972 (opgravingscode 
72GNI,, Cordfunke 1972, 77-78). Het Minderbroederklooster had eveneens een eigen begraafplaats, getui-
gee de vondst van "eenige geraamten van menschen" bij het rooien van bomen aan de Paardenmarkt in 1800 
(Fasell  z.j. Kroniek). De Middel hof had geen eigen begraafplaats (opgravingscode 00GAN, Canadaplein 
2000,, nog ongepubliceerde opgraving van onder meer de kapel). Van de andere kloosters (Oude Hof, Wit-
tee Hof, Clarissenconvent) heb ik geen gegevens kunnen vinden over een eigen begraafplaats. 

22 Dresch 1926, 31-32. Vanwege ruimtegebrek werd in 1575 de Kapelkerk als tweede begraafkerk in gebruik 
genomen.. Het begraven eindigde niet met de grote brand van 1760, want in het Begraafboek van de Ka-
pelkerkk (RAA Doop-, Trouw- en Begraafboeken, afgekort DTB, Alkmaar inv.nr.97) worden nog begrafenis-
senn vermeld in de jaren erna (deze loopt tot 1763). De Kapelkerk werd van 1626 tot 1806 beheerd door het 
Huisarmenhuis,, vanaf 1684 gefuseerd met het Burgerweeshuis. Het beheer werd in 1806 overgenomen 
doorr de kerkmeesters van de Grote Kerk (Rolle 1970, inleiding). Een aparte lijst voor het jaar 1806 is toe-
gevoegdd aan de administratie van de Grote Kerk - in dat jaar vonden er slechts zeven begrafenissen plaats 
(RAAA DTB Alkmaar inv.nr. 50). In de Begraafboeken van de Grote Kerk komt van 1795 tot 1806 steeds de 
postt "Roevengeld van de Kapelkerk" voor, meestal slechts een klein bedrag en soms met het aantal keren er-
bij ,, voor 1806 4x (dus niet alle begrafenissen). Het lijk t erop dat al vanaf 1795 jaarlijks slechts een handvol 
begrafenissenn plaats vond in de Kapelkerk. Zowel in de Grote Kerk-administratie als in de financiële admi-
nistratiee van de Kapelkerk van 1806-1821 (RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 245) komt 
geenn enkele post meer voor betreffende begrafenissen, zodat de zeven begrafenissen van 1806 waarschijn-
lij kk de laatsten waren. 

33 In 1772 waren er in Alkmaar 21 joden, in 1809 86 en in 1810 83 (Van der Woude 1972, 136). 
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dee kerk en ten noorden ervan, maar in de administratie van de begrafenissen in 
dee Begraafboeken is hiertussen geen onderscheid gemaakt. 

Inn de achttiende eeuw werd er in toenemende mate bezwaar gemaakt tegen 
hett begraven in de kerk. Men klaagde over de rommel bij het delven van de gra-
ven,, de stank en andere overlast. Een treffend voorbeeld van een dergelijk p ro 
testt is de voordracht die in 1792 door J. Krap Azn te Dordrecht werd gehouden 
voorr de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, welke in druk verscheen onder 
dee pakkende titel "Het drukkende, schadelijke en nutloze van het grootste deel 
derr begraafnisplechtigheden en rouwdragten in ons vaderland."4 

Uiteindelijkk kwam op 22 augustus 1827 het Koninklijk Besluit dat de gemeen-
tenn het begraven in kerken en steden verbood. Zij werden verplicht om één of 
meerr begraafplaatsen buiten de bebouwde kom aan te leggen vóór 1 januari 
1829.'' In de loop van 1828 besloten burgemeester en wethouders van Alkmaar 
omm de Algemene Begraafplaats aan de Westerweg aan te leggen naar een ont-
werpp van Jan David Zocherjr." Op 13 september 1830 vond in de Grote Kerk de 
laatstee begrafenis plaats, drie dagen later de eerste op de Algemene Begraaf-
plaats. . 

Hett archeologisch onderzoek naar de graven binnen de kerk vond plaats tij-
denss de restauratie van 1991-1996. Onderdeel van de restauratie was het herstel 
vann de zerkenvloer, waartoe alle ruim 2000 grafzerken gelicht werden. Bij de res-
tauratiee werd de kerk tevens voorzien van technische installaties vanwege de 
nieuwee multifunctionele bestemming. Voor de ondergrondse installatie van 
vloerverwarmingg moest vervolgens in de gehele kerk grond afgegraven worden. 
Vanwegee de vele oudheidkundige resten in de bodem is dit grondverzet gecom-
bineerdd met opgravingen door het gemeentelijk bureau monumentenzorg en 
archeologie.. De belangrijkste doelstellingen van het archeologisch onderzoek 
betroffenn het grafonderzoek en de (eventuele) resten van een eerder kerkge-
bouw. . 

Hett besluit tot een bodemonderzoek werd niet lichtvaardig genomen. Ar-
cheologischh onderzoek van graven, inclusief de uitwerking door een fvsisch-an-
tropologischh onderzoek, is namelijk uiterst arbeidsintensief. Het merendeel van 
dee graven in de kerk dateert uit de achttiende en vroege negentiende eeuw. Voor 
dezee periode bestaat vanuit archeologische hoek doorgaans niet veel belangstel-
ling,, vooral niet als het zo tijdrovend en omvangrijk is als grafonderzoek. Voor 
eenn demografisch onderzoek zijn bovendien veel betere bronnen beschikbaar 

44 Zie t.Jong 1982. 32-33. 

55 Kok 1970, 124. In Amsterdam (Spruit 1986, 82) ni in 's-Hertogenbosch (Portegies 1999) bleef'men des-
ondankss torh nog binnen de kerk begraven. Het verbod werd in de wel op de lijkbezorging van 10 april 
18699 aangescherpt om hieraan een eind te maken. 

66 Boots en De Reus 1996. RAA Secretarie Archief Alkmaar 1818-1919 inv.nr. 194-19C): vergaderingen b en 
ww op 29 jan., 23 april en 3 juni 1828 (op de laatste datum werd voor dit doel 60.000 gulden gereserveerd); 
uitstell  van de ingebruikname van de Algemene Begraafplaats werd aan (k-deputeerde Staten van Noord-
Hollandd aangevraagd en verleend per halfjaar gedurende 1829 en 1830 (notulen 29 jan.. 30 juni en 21 juli 
enn aug. 1829, 18 mei 1830). 
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VoorVoor de afvoer van de zerken (en brokstukken ervan) zette de aannemer een shovel in. Foto gemeente Alkmaar, 

afdelingafdeling monumentenzorg en archeologie. 

dann archeologische, te weten de talrijke schriftelijke bronnen die door het Re-
gionaall  Archief Alkmaar worden beheerd. In Nederland is een grootschalige op-
gravingg binnen een kerkgebouw, waarbij grote aandacht wordt besteed aan de 
graven,, dan ook nog tamelijk zeldzaam. Desondanks is in Alkmaar besloten tot 
eenn zorgvuldig archeologisch onderzoek van de graven, waarbij met name vra-
genn voorop stonden ten aanzien van de gezondheidstoestand in het verleden en 
dee wijze van teraardebestelling van de overledenen. 

Eenn belangrijke reden om tot opgraving over te gaan was bovendien de drei-
gendee aantasting van de graven door de voorgenomen werkzaamheden. Voor de 
vloerverwarmingg moest ongeveer 1 meter grond uit de kerk worden afgegraven. 
Hierbijj  zouden de graven in deze bovenlaag op zijn minst worden beschadigd, 
maarr ook de graven daar direct onder zouden het te verduren krijgen als gevolg 
vann de inzet van shovels en graafmachines voor het grondverzet en voor het 
transportt van zerken en materialen. 

Dee opgravingen begonnen op 25 juli 1994 en eindigden 16 mei 1995. Het werk 
vann de aannemer en het archeologisch onderzoek waren volledig op elkaar af-
gestemd.. De kerk werd in drie vakken verdeeld, grofweg het koor, het dwarsschip 
enn het schip. Het grondverzet voor de vloerverwarming werd grotendeels als ar-
cheologischh werk uitgevoerd. Per vak werden eerst de grafstenen verwijderd, dan 
werdd archeologisch graafwerk gedaan, vervolgens de verwarming aangelegd en 
tenslottee kwamen de grafzerken weer terug op hun originele plaats. Door de 
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GraafwerkGraafwerk in het noordtransept. Met de baak (verticale meetlat) worden hoogtemetingen gedaan. Geheel links 
JukeJuke Dijkstra. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

driedelingg in vakken kon het werk geleidelijk opschuiven. Op die manier is er 10 
maandenn lang bijna continu opgegraven in de kerk, terwijl het werk aan de ver-
warmingg en aan de vloer nauwelijks werd opgehouden. 

Dee dagelijkse veldleiding op de opgraving berustte bij Juke Dijkstra, geassis-
teerdd door Rob Roedema. Aan het gehele karwei is naast de vaste staf deelgeno-
menn door in totaal zo'n 58 vrijwilligers, deels amateur-archeologen uit Alkmaar 
enn omgeving en deels studenten uit Amsterdam, Groningen en Leiden. De da-
gelijksee bezetting wisselde van drie tot vijftien vrijwilligers. Speciaal voor het ber-
genn van de skeletten werd Frits Laarman ingeschakeld.7 Hij zorgde niet alleen 
voorr de zorgvuldige berging van alle stoffelijke resten maar registreerde daarbij 
meteenn ook enkele eerste fysisch-antropologische waarnemingen in het veld. 

Dee Grote Kerk telt een gering aantal grafkelders, namelijk zes. De doden wa-
renn vrijwel allen begraven in houten grafkisten in de zandbodem. Het archeolo-
gischh graafwerk bestond vooral uit het verwijderen van de bovenste zandlaag 
(tussenn de bovenste grafkisten en de grafzerken bevond zich ongeveer een halve 
meterr zand) en het daarna voorzichtig uit het zand uitgraven van de kisten en de 
skeletten. . 

Hett skeletonderzoek heeft de werkwijze van de opgraving in hoge mate be-

77 Frits Laarman werkte destijds part-time bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amersfoortt bij de afdeling zoölogie. 
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paald.KK Vrijwilliger s legden de graven vrij , waarna Frits Laarman de skeletten 
borg.. Gezien het zeer grote aantal graven, alsmede de tijd en kosten die met dit 
onderzoekk gemoeid zijn, is slechts een deel van het gebouw opgegraven. Onge-
veerr 35% van het vloeroppervlak is uiteindelijk onderzocht. Het zwaartepunt van 
hett graafwerk lag in de gedeelten waar ook funderingen gezocht werden. Voor 
hett funderingsonderzoek moesten sleuven gegraven worden van ruim 2 meter 
diep.. Ook alle skeletten die uit de sleuven afkomstig waren, zijn zorgvuldig ge-
borgen. . 

Naa de opgraving volgde de uitwerking van alle gegevens, hetgeen zoals ge-
bruikelijkk minstens evenveel werk was als het graafwerk. Een deel van de archeo-
logischee bevindingen kreeg een bijzondere dimensie doordat 298 van de opge-
gravenn individuen zijn geïdentificeerd: het was mogelijk om de gegevens van de 
archeologischee veldtekeningen en de fysisch-antropologische onderzoeksresul-
tatenn te combineren met de grafzerkenplattegrond van de kerk, de (deels gere-
construeerde)) grafnummering en de administratieve gegevens in de Begraaf-
boeken.. Het archiefonderzoek hiervoor werd gedaan door Jan-Willem Balder en 
Michaell  Lucassen, medewerkers van het Regionaal Archief Alkmaar. 

Tijdenss de opgravingen werden 901 grafkisten onderzocht en 62 knekelkisten, 
mett daarin de stoffelijke resten van circa 1175 individuen. Bij dit onderzoek 
stondd in eerste instantie het fysisch-antropologisch onderzoek voorop. Dit on-
derzoekk werd vrijwel aansluitend op de opgraving uitgevoerd en was in hoofd-
zaakk gericht op de gezondheidstoestand van de Alkmaarders in de achttiende en 
vroegee negentiende eeuw. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels gepu-
bliceerdd door S. Baetsen.-' De onverwachte vondst van grote hoeveelheden tex-
tielrestenn mondde uit in een apart textielonderzoek, uitgevoerd door F. Berend-
se,, H. Scharff en P. Bitter, dat inmiddels afzonderlijk is gepubliceerd."' De hon-
derdenn munten, die met de metaaldetector waren gevonden, zijn gedetermi-
neerdd door B. van der Veen, medewerker van het Koninklijk Munt- en Penning-
kabinet.. Een uitzonderlijke muntvondst, waarover in deze bundel apart verslag 
wordtt gedaan, is onderzocht door H.W. Jacobi van dit instituut. 

Inn het onderstaande hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de begrafenissen. 
All  snel was duidelijk dat voor een goede interpretatie van de archeologische ge-
gevenss de vondsten in een breder kader moesten worden geplaatst. Naar begra-
fenissenn in de achttiende eeuw is in Nederland tot dusverre nog maar weinig ar-
cheologischh onderzoek gedaan. Over vergelijkbaar archeologisch onderzoek wa-
renn alleen de publicaties beschikbaar van het grafonderzoek in de Sint Pieters-
kerkvann Leiden, de Broerenkerk te Zwolle, de O.L.V. kathedraal van Antwerpen, 
dee N-H kerk van Aalst en de begraafplaats van de Sint Janskerk te Den Bosch.11 

88 In Baetsen 2001 is nader ingegaan op de organisatie en op de technische kanten van het veldwerk. 
99 Baetsen 2001. 
100 Bitter 1999. 
111 Mulder 1981; Clevis en Constandse-Westermann 1992; Oost e.a. 1993; Arts 1998; Portegies 1999. 
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Hett bleek al snel dat het weinig zinvol is om de archeologische bronnen te ana-
lyserenn zonder daarbij ook de vele schriftelijke bronnen te betrekken. Een en an-
derr mondde zodoende uit in een uitgebreid archiefonderzoek naar het gebruik 
vann de Grote Kerk als begraafplaats en naar gebruiken rond begrafenissen in 
Alkmaar.. Gaandeweg werd duidelijk dat de begrafenisgebruiken in de onder-
zochtee periode van circa 1750 tot 1830 aan grote veranderingen onderhevig wa-
ren.. Uiteindelijk is het hoofdstuk uit drie paragrafen opgebouwd, waarbij de 
schriftelijkee en archeologische bronnen steeds in combinatie zijn gebruikt. De 
eerstee paragraaf schetst een algemeen beeld van het beheer van de begraafplaats 
inn de kerk. Vervolgens wordt een reconstructie gemaakt van de diverse begrafe-
nisgebruikenn en van de wijze waarop de begrafenissen werden georganiseerd. In 
dee derde paragraaf worden de ontwikkelingen in de begrafenisgebruiken van 
17500 tot 1830 geanalyseerd en worden deze in verband gebracht met economi-
schee en sociale ontwikkelingen in Alkmaar in de onderzochte periode. 
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PaginaPagina uit het Boek der Uitgaven van de Grote Kerk, waarop voor het jaar 1762 de vaste personeelslasten 
zijnzijn opgesomd onder de kop "Suppoosten". Foto Regionaal Archief Alkmaar. 


