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11 Het beheer van de graven in de kerk 

1.11.1 Kerkmeesters en suppoosten 

Hett kerkgebouw en het bijbehorende kerkterrein, dat grotendeels in gebruik 
wass als kerkhof, waren het eigendom van de stad. Het beheer hiervan stond van-
oudss onder leiding van de kerkmeesters, vanaf de Middeleeuwen drie of vier in 
getal.. Zij waren onder meer verantwoordelijk voor de financiën van het beheer 
enn onderhoud alsmede voor het toezicht op de "suppoosten". Met deze term 
duiddee men al het personeel aan dat het dagelijks beheer verzorgde, van de kos-
terr en de doodgraver tot de stovenzetsters en veegsters.12 

Dee kerkmeesters waren afkomstig uit de stedelijke elite. Vanaf 1732 nam het 
aantall  kerkmeesters toe en wisselde van vijf tot zelfs acht kerkmeesters. In 1742 
steldee de vroedschap hun aantal vast op zes. In de achttiende eeuw werden er tot 
17955 geen leden van het stadsbestuur als kerkmeester benoemd. De aanstelling 
wass voor het leven of tot eigen opzegging. Er stond aanvankelijk geen vergoeding 
tegenover,133 maar in de administratie komt vanaf 1752 een vaste post voor van 
1200 gulden voor een oxhoofd wijn ten behoeve van de kerkmeesters. Vanaf 1772 
betaaldee de kerk tevens de "consumtie Tabacq, Pijpen, Thee en Bier" tijdens de 
vergaderingen.. Aanvankelijk was dit een bescheiden onkostenpost van 30 tot 40 
guldenn per jaar maar na enige tijd begon dit op te lopen, tot 86 gulden in 1789. 
Inn 1790 besloot het stadsbestuur om een vaste consumptievergoeding van 100 
guldenn uit te keren, zodat men voortaan een toelage van tezamen 220 gulden 
jaarlijkss te verdelen had. Bij de reorganisatie van 1821 werd dit afgeschaft en wer-
denn de consumpties weer direct met de leveranciers afgerekend." Een belangrijk 
aspectt van het kerkmeesterschap was dat men een prominente plaats had tijdens 
dee kerkdiensten, in de "kerkmeestersbank". Deze stond binnen de "dooptuin", 
eenn omhekte ruimte rond de preekstoel.,s Sommige kerkmeesters waren jonge 

122 De kerkeraad, het hoogste kerkelijke bestuursorgaan binnen Alkmaar, speelde in het beheer geen rol. 
Dee kerkeraad, bestaande uit 10 ouderl ingen, 12 diakenen en de 4 predikanten, ging vooral over religieuze 
zakenn en over de armenzorg. De aanstelling van predikanten, in Alkmaar vier in getal, vond plaats na een 
voordrachtt van kandidaten door de kerkeraad, maar het stadsbestuur had het laatste woord. De taken van 
dee predikanten waren het houden van preken, huisbezoeken en catechisatie (zie De Jong 1980). 
133 De kerkmeesters waren bijvoorbeeld ook in 's-Hertogenbosch en in Gouda onbezoldigd (Portegies 
1999,, 15-16; Van Dolder-De Wit /..]., 155-157). In Gouda werden ze gekozen uit de vroedschap. 
144 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 238-239, 24<>254. De geldbedragen werden des-
tijdss uitgedrukt in guldens, stuivers (20 in een gulden) en penningen (16 in een stuiver), vanaf 1819 in gul-
denss en centen. 
155 Zie Rogge 1996a, 163-165; in 1757 wordt het graf ZG 68 beschreven als gelegen achter de kerkmees-
tersbankk (Dekker 1995, 89). 
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herenn die slechts korte tijd aanbleven en voor wie het kerkmeesterschap slechts 
eenn "opstap" was naar een bestuurlijke loopbaan."' Anderen bleven de rest van 
hunn leven als kerkmeester actief, soms tien tallen jaren achtereen. Ook kwam het 
voorr dat iemand op latere leeftijd zijn bestuurlijke loopbaan afsloot met deze 
functie.17 7 

Opp de kerkmeesters werd nauw toegezien door het stadsbestuur. De financiën 
werdenn door de stad gecontroleerd en de kerkmeesters hadden steeds toestem-
mingg nodig van het stadsbestuur voor het opstellen van reglementen en het vast-
stellenn van tarieven, het doen van bijzondere uitgaven en voor het innen van de 
"ophooggelden""  van de vloer (waarover dadelijk meer). De administratie is be-
waardd in het Regionaal Archief Alkmaar, onder meer de Boeken van Ontvang-
stenn en Uitgaven per jaar, de Ontvangsten van het Roevengeld, de Begraafboe-
kenn met de jaarlijkse administratie van de begrafenissen en de Begraafboeken 
mett de administratie per graf.18 Samen met andere archiefstukken geven ze een 
duidelijkk beeld van het financiële reilen en zeilen van de kerkmeesters, zoals de 
uiteenlopendee ontvangsten en uitgaven aan onderhoud en aan het personeel. 

Volgenss een reglement uit 1735 kwamen de kerkmeesters elke veertien dagen 
bijeenn in de Herenkamer van de Sint Laurenskerk. Deze kamer bevindt zich in 
dee hoek tussen het noordtransept en de kooromgang. Eén kerkmeester had bij 
toerbeurtt voor twee maanden de dagelijkse leiding. De boeken waren in deze pe-
riodee bij deze kerkmeester thuis en werden na afloop van elke periode door de 
doodgraverr naar de volgende "praesiderende" kerkmeester gebracht.1'1 

Naa de Omwenteling van 1795 kwamen er patriotten op de stoelen van de kerk-
meesters.. Voor een aantal afgetreden kerkmeesters zal hun vertrek allesbehalve 
vrijwilli gg zijn geweest. Enkelen van de nieuwe kerkmeesters waren tevens lid van 
hett stadsbestuur. Dit kwam ook in later tijd voor.2" In 1801 veranderde de kerke-

166 7.o was mr. Arcnt jan van derSleen (1712-1779) kerkmeester van 1742-1750 en begon hij vanaf' 1751 als 
schepenn van Alkmaar een politieke loopbaan in diverse besturen. Ook voor notaris mr. Isaac Groen, kerk-
meesterr in 1771, was zijn aanstelling als sehepen in 1772 de start van een roemrijke politieke loopbaan. Het-
zelfdee gekit voor Daniel Carel de Dieu (1748-1801) die als 24:jarige kerkmeester werd, kerkmeester wa.s in 
1772-17744 en in 1775 toetrad tot de vroedschap. Mr. Ludovkus Timon de Kempenaar (1752-1812) was de 
aangetrouwdee neef van kerkmeester mr. Adriaan van Davervcldt die hem kennelijk onder zijn hoede nam 
toenn hij op 24-jarige leeftijd als kerkmeester werd benoemd (1776-1779), zijn toetreding tot de vroedschap 
inn 1780 was het begin van een reeks bestuursfuncties. Ook Emanuel Johannes Daeij was eerst kerkmeester 
inn 1785-1 786 voor hij in 1787 schepen werd. Bronnen over bestuurders: Stadsarchief 1254-1815 inv.nrs 290 
enn 305; Ai kestijn 1993; Aten 1999, 24; Bruinvis 7.}. Naamlijst; Bruinvis z.j. Regering: Bruinvis z.j. Woedschap; 
Dekkerr 1988-1991; Fasel z.j. Kroniek. 

177 Bijvoorbeeld mr. Adrianus Ouburg, Johannes van Leeuwen en mr. Jacob Cornelis van der Veen (zie 
voortss bijlage 2). 
188 RAA Archief Kerkvoogdij Hen. gem. Alkmaar. 

199 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 2. I let reglement kwam tot stand op uitdrukkelijk 
verzoekk van Willem Pols, de toenmalige doodgraver. 

200 Bijvoorbeeld in de Franse tijd de wijnkoper Nicolaas Catenius, apotheker Hendrik Ruijs, edelsmid Cor-
nel is j.. van Fokkenberg, lakenkoper Pieter Prins en notaris mr, Michiel Johan de Lange. Ook in later tijd wa-
renn leden van het stadsbestuur soms tevens kerkmeester, zoals F.C.W. Druijvestein en mr. Jacob Cornelis van 
Veen. . 
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lijk ee organisatie: in plaats van de kerkmeesters werden acht bestuurders van de 
Hervormdee Kerkgemeenschap aangesteld en bleven slechts drie van de voorma-
ligee kerkmeesters aan. In 1812 werd het aantal teruggebracht tot zes, maar toen 
blevenn zes leden van het oude bestuur wel in functie en gingen er twee weg. Op-
merkelijkk genoeg bleven ook de politieke wijzigingen in 1813 voor hen zonder 
gevolgen.. Ook bij de reorganisatie van 1821-1822 bleven de meesten aan -
slechtss één zetel werd vervangen. In 1821 werd de commissie omgevormd tot het 
Collegee van Kerkvoogden, waarvan de administratie voortaan werd gecontro-
leerdd door een College van Notabelen.21 Men stelde toen onder meer direct een 
geheell  nieuw Reglement voor de begrafenissen op, met daarin fors verhoogde ta-
rievenn volgens nieuwe principes, en men begon met het innen van kerkelijke be-
lastingg bij de leden van de Hervormde gemeente en met collecteren bij de kerk-
dienstenn ten behoeve van de Kerkvoogdij. 

Dee koster en de doodgraver werden aangesteld door de burgemeesters en de 
kerkmeesterss gezamenlijk.22 Volgens het Reglement voor de koster uit 1782 zal 
hijj  "de beveelen van de Heeren Kerkmeesteren, en voornamelijk die van de Hee-
renn Burgemeesteren moeten gehoorzaamen en vlijtiglij k nakomen."23 Zijn taken 
bestondenn uit: het openen, sluiten, luchten en schoonhouden van de kerk, be-
heerr van de sleutels, toezien op het werk van stoelen- en stovenzetters, honden-
slagers,, klokkenluiders, veegsters en andere bedienden, het tegengaan van on-
behoorlijkk gedrag in de kerk, alsmede het toezien op een verbod op vuur en op 
eenn verbod op het roken van tabak (!). Van dit rookverbod werden "alleen Gra-
venmakerss in en bij ontslotene Graven" uitgezonderd, ongetwijfeld met de ge-
dachtee dat men zo de gezondheidsrisico's van dit beroep zou beperken (tot in de 
negentiendee eeuw meende men dat ziekten door kwade dampen werden ver-
spreid).. Voor de kerkgangers waren reglementen opgesteld, die in fraaie letters 
warenn geafficheerd op de houten "ordonnantieborden". Deze hangen tegen-
woordigg aan de westmuur van het zuidtransept. Er is een serie van zes zwarte pa-
nelenn uit 1672, gemonteerd in drie tweeluiken met geprofileerde omlijsting, 
waaropp in witte en gouden letters 60 artikelen zijn geschreven over begrafenisre-
glementenn en tarieven. Blijkens de aanhef werden deze geheven voor de finan-
cieringg "vande sware onkosten der hoognodige onderhoudinghe vande groote 
Kerkckk alhier" (waarover straks meer). Daarnaast is er een klein bord, lichtbeige 
mett zwarte letters, met het voorschrift "... dat niemandt onder de predikatie soo 
indee Kerck als in de Capelle deser stede, noch int uijtgaen van de selve, eenige 
insolentiee ofte baldadicheijt sal bedrijven op pene van gebracht te werden in het 
huijsgenn onder t oude Orgel ende aldaer een nacht te sitten, of drie gulden te be-
talen,, doch sal de dienaer eer iemant daer in te brengen de ouders daer van ver-

211 Rolle 1970, Inleiding. 
222 Zie bijvoorbeeld de aanstellingsakte van Cornelis ten Noor als opvolger van de overleden koster Pieter 
Visser,, 2 mei 1770 (RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 38). 
233 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gein. Alkmaar inv.nr. 40. 
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'De'De D oodgraaver. 
ViesichwdVoorhciïstow,ViesichwdVoorhciïstow, Skd&seaSpkgd aan 

DeDe doodgraver, prent van Jan 

LuikenLuiken uil het boek "Het 

MenselykMenselyk Bedrijf', 1694. 

DitDit  is het £nd van Klyn en Groot, 
'Daar'Daar wast geen Krurtie voorde 'dood; 

Hoe'tHoe't hecht en kleeft, hier moet hetscheifen: 
HetHet is dan best iaa veer het best, 
'DeVeugd'DeVeugd omhebt,vooralde rest, 
'die'die sol ons door de 'dood geleiden. 

wittigen.. Gepubliceert vanden puije der Raethuijs der stadt alcmaer present den 
heerr abraham de vos officier der selver stadt op den 13 januari us 1645 cornelis 
vanderr gheest." 

Vanaff  begin achttiende eeuw waren koster: Hendrik Roos tot 1739, Pieter Vis-
serr 1740-1770, Cornelis ten Noor 1771-1779, Cornelis Rijnders 1780-1818, Ba-
rendd Hendrik Jansen 1820-(na 1830). Met uitzondering van Hendrik Roos en 
Corneliss ten Noor betrokken zij de kosterswoning, die de stad hen ter beschik-
kingg stelde.24 Deze woning stond aan de Koorstraat naast de klokkentoren.-5 De 

244 Van den Berg 1998. Hendrik Roos was aanvankelijk broodbakker in I.angestraat 62 (Kad.A446), maar 
deedd dit bedrijf van de hand toen hij koster werd. Hij verhuisde toen naar de Oudegracht (Kad.A92I). Toen 
zijnn kostersaanstelling eindigde, werd hij broodweger en marktgraaf met een geschat jaarinkomen van 700 
guldenn (Koolwijk 1974, 67). Cornelis ten Noor woonde aan de Houttil (Kad.A508). 

255 De huidige kosterwoning tegen de zuidgevel van de kerk is pas in 1948 gebouwd (Rogge 1996a, 73). 
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kosterr ontving gedurende de gehele achttiende eeuw een vast tractement van 
1700 gulden per jaar. Daarnaast kreeg hij jaarlijks een aparte vergoeding voor een 
bijzonderee klus, namelijk het schuren van de kroonluchters (in 1750 nog 23 gul-
denn maar vanaf 1765 29 a 30 gulden). Overigens had de koster ook nog neven-
verdienstenn als aanspreker. Het jaarinkomen van koster Pieter Visser werd in 
17422 op 600 gulden geschat.26 

Hett beheer van de graven binnen en buiten de kerk werd in Alkmaar in de 
achttiendee eeuw niet uitgevoerd door de koster maar door de doodgraver.27 Bij 
hemm moest ook worden afgerekend voor de kosten die aan de kerk voor de be-
grafeniss moesten worden betaald.28 

Vanaff  begin achttiende eeuw waren doodgraver: Sweer Claasz Koolstruijk tot 
1726,, Willem Pols 1726-1750, Matthijs Bilderbeecq 1750-1761, Pieter Kooker 
1762-1779,, Jacob Kooker 1780-1787, Joost van Meel 1787-1808. Doodgravers blij -
kenn soms redelijk bemiddeld te zijn geweest.29 Pieter Kooker sloot in 1775 met de 
kerkmeesterss een overeenkomst dat hij ter zijner tijd zou worden opgevolgd in 
ditt ambt door zijn zoon Jacob, onder voorwaarde dat hij een borgsom bij de kerk-
meesterss zou deponeren van maar liefst duizend gulden.30 Pieter blijkt zich te-
venss bezig te hebben gehouden met een soort tussenhandel in graven. In de Be-
graafboekenn is herhaaldelijk te zien dat een graf soms gedurende korte tijd op 
zijnn naam was gezet.*1 Ook zijn zoon Jacob was hiermee bezig/2 Van andere dood-
graverss zijn in Alkmaar zulke activiteiten niet bekend maar in andere steden was 
eenn dergelijke nevenactiviteit van doodgravers niet ongewoon.:" 

Dee doodgraver had een veel hoger tractement dan de koster, namelijk 312 gul-

266 Koolwijk 1974, 87. 
277 Dit is in tegenstelling met Den Bosch, waar de koster het beheer van de begraafplaats en de adminis-
tratiee deed (Portegies 1999). 
288 Dit blijk t bijvoorbeeld uit boedelinventarissen, waarin de "doodsschulden" zijn gespecificeerd. 
299 Willem Pols huwde in 1721 als jongeman uit de Zijpe met Marytje Reyndertdr Scheggerman uit Alk-
maarr en woonde in een eigen huis aan de Lombardstraat (Kad.A261). Hij was bakker voordat hij doodgra-
verr werd en hij verhuisde toen naar Koorstraat 122 (Koolwijk 1974, 64). Hij bezat nog twee andere huizen 
inn de stad die hij verhuurde (Kad.A764 met stal ernaast Kad.A785; Kad.A741; Van den Berg 1998). Matthijs 
vann Bilderbeek was in 1716 lakenkoper op de Mient 16 (Kad.A495). Hij verkocht de winkel in 1742 voor 
34000 gulden (Koolwijk 1974, 6). Pieter Kooker was een "tinnekoper" aan het Fnidsen (1746) en tevens de 
eigenaarr van meerdere panden die hij verhuurde (Vanden Berg 1998). Joost van Meel was vanaf 1789 eige-
naarr en bewoner van een redelijk groot huis Langestraat 123-125 vlakbij de kerk (Van den Berg 1998). 

300 Akte van aanstelling in het RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 39. 
311 Kortstondig in eigendom van Pieter Kooker waren bijvoorbeeld (RAA DTB Alkmaar inv.nrs. 80, 81, 82): 
NGG 254 van 2 januari tot 29 mei 1779; NG 270 op 11 september 1774, dezelfde dag weer doorgegaan naar 
nieuwee eigenaar; MG 152 en MG 153 en MG 154 en MG 155 werden op 14 april 1770 op zijn naam gezet, 
waarnaa er weer begrafenissen worden vermeld op resp. 9 december 1772, 10 april 1773, 8 december 1772 
enn 26 november 1771; ZKC 12 op 16 maart 1776, dezelfde dag weer overgezet op andere naam; NK 1 van 17 
januarii  tot 10 oktober 1778; NK 14 van 26 juni tot 4 september 1779. In het Boek der Ontvangsten (RAA Ar-
chieff  Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 239) staat in 1771 genoteerd dat Pieter Kooker op 27 januari 
hett graf ZK 27 kocht voor/11:10:-. 

322 Kortstondig in eigendom van Jacob Kooker was bijvoorbeeld (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 82): NK42 van 
144 februari tot 28 december 1782. 

333 Het was in Amsterdam eveneens een gewone praktijk (Van Dael 1982, 21). 
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denn per jaar. Daarnaast gaf de kerk elk jaar een wisselend bedrag uit aan "On-
kostenn op het Begraven" - in 1787 blijkt dat dit bedrag aan de doodgraver zelf 
werdd betaald bovenop het vaste tractement. Van 1750 tot 1778 ging het om een 
wisselendd bedrag tussen de 231 en 387 gulden maar daarna liep het op tot be-
dragenn tussen de 400 en 600 gulden, in 1782 zelfs 838 gulden. 

Gezienn hun sociale en financiële positie lijk t hcjt weinig waarschijnlijk dat de 
doodgraverr het handwerk zelf verrichtte - zij zullen hiervoor steeds wel werklie-
denn ingehuurd hebben. In 1789 werden de onkosten van het begraven (577 gul-
den)) betaald "Aan Joost van Meel en desselvs knegt." Vanaf 1790 werden de on-
kostenn gesplitst: de verdienste van de doodgraver (bovenop het tractement van 
3122 gulden) was een vast bedrag van 208 gulden voor het begraven plus een ho-
norariumm van 50 gulden voor "vlakhouden der kerk en kerkhof' terwijl de ver-
dienstee van de doodgraversknecht varieerde (doorgaans tussen de 200 en 300 
guldenn per jaar, alleen in 1814-1819 tijdelijk gedaald tot 126 a 194 gulden). 

Vanaff  1790 was Jan Henskes de knecht van doodgraver Joost van Meel." Hij 
werktee daarnaast als metselaarsknecht of opperman en deed ook geregeld (apart 
betaalde)) klussen voor de kerk, het laatst in 1824. In 1796 werd zijn werk als 
doodgraversknechtt overgenomen door Klaas Duits, maar in 1810 kwam Jan 
Henskess weer terug in de functie. Hij woonde destijds met zijn gezin in een klei-
nee woning met paardestal en hooischuur aan de Koorstraat, eerst als huurder 
maarr in 1819 kocht hij het voor de somma van slechts 60 gulden. 

Naa het overlijden van Joost van Meel nam koster Cornelis Rijnders de taak van 
doodgraverr erbij, tegen ontvangst van de beide tractementen. Overigens werden 
dee vergoedingen voor de doodgraverswerkzaamheden toen verlaagd van 570 
(3122 plus 208 plus 50 gulden) naar 275 gulden. In 1820 stelde men B.H.Jansen 
aann als nieuwe koster annex doodgraver voor eenjaarbedrag van 500 gulden. 

Dee kerkmeesters hadden verder nog ander personeel in dienst, zoals twee "op-
passers",, een of twee "hondenslagers" voor het weghouden van zwerfhonden, 
vierr tot zes stoelenzetsters en stovenzetsters, en een of twee veegsters. Zij kregen 
iederr een jaarloon van resp. 89, 89 of 72, 72 en 90 gulden. Opmerkelijk genoeg 
blevenn deze lonen gedurende de gehele achttiende eeuw en deels zelfs tot 1813 
ongewijzigd. . 

Err was voorts een zestal klokkenluiders door de kerkmeesters aangesteld. In de 
administratiee komen we ze vreemd genoeg alleen tegen bij de onkosten van be-
grafenissenn (vanaf 1790 gespecificeerd). Zij kregen hiervoor per "poos" dat er 

344 Zijn naam wordt ook wel geschreven als Jan Henske of Hingkcs. Het huis is in 1830 kadastraal geregis-
treerdd onder Kad.A786. In 1807 worden zijn vrouw Adr. Camphuys en 2 kinderen als medebewoners ver-
meld,, in 1822 "A. Damphuizen" met 5 kinderen en een huishoudster. In 1830 is er een andere eigenaar. Een 
zekeree Jan Henskes, metselaarsknecht, is in 1830 vermeld als eigenaar van een huisje aan de Heul (Kad. 
A384).. Het is niet bekend hoe lang hij doodgraversknecht is gebleven, aangezien men in de administratie 
vanaff  1822 bij de betreffende post volstaat met de vermelding "aan de doodgraversknegt". Bronnen: RAA 
Archieff  Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 238-239, 246-248; Van den Berg 1998. 
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geluidd werd, een gezamenlijke vergoeding van ƒ1:10:-. Het is niet duidelijk of, en 
zoo ja op welke wijze, ze werden betaald voor het luiden bij gewone kerkdiensten. 
Dee klokken hingen in een apart klokkenhuis aan de Koorstraat naast de kerk. 
Mett de klokkenluiders waren er soms problemen. Op 18 oktober 1746 werd klok-
kenluiderr Coenraat Kleuk (of Klenk) ontslagen wegens het niet opvolgen van or-
derss van de kerkmeesters. Op 8 december 1758 vergaderden de kerkmeesters 
overr de klacht van ds. Stuurman "dat de klokkeluijers verschijden wijzen merke-
lijk ee abuijzen in het luyden hadden begaan". De predikant dreigde ermee naar 
dee burgemeesters te gaan. De kerkmeesters maanden daarop de klokkenluiders 
"zigg in hun pligt na behoren te gedragen." Overigens waren de kerkmeesters te-
venss ontstemd over het feit dat de predikant de klacht via de koster aan de He-
renn Kerkmeesters had laten doorgeven en men gaf hem te kennen dat voortaan 
alleenn een regelrechte klacht in behandeling zou worden genomen.15 

Dee kerkmeesters maakten voor diverse onderhoudswerkzaamheden aan de 
kerkk gebruik van vaste aannemers, zoals een timmerman, een metselaar, een 
loodgieter,, een glazenmaker, een verver (schilder), een smid, een ijzerkoper, een 
steenkoperr en een geelgieter. Aan onderhoud en reparaties werden normaliter 
jaarlijkss bedragen van 1000 tot 2500 gulden besteed. Soms, wanneer men een fi-
nanciëlee meevaller had gehad zoals een groot legaat, werd een grotere herstel-
lingg gedaan en dan konden de onkosten oplopen tot over de 3500 gulden (in 
1760,, 1776, 1781, 1783, 1790, 1792, 1809-1810).w 

Voorr de taak van "timmerman van de kerk" werd Jacob van der Horst in 1750 
opgevolgdd door Jan Stuijt, die toen al een eigen aannemersbedrijf had." Hij 
werdd in 1751 en 1758 onder meer belast met de ophoging en reparatie van de 
kerkvloerr (zie verderop), in 1760 nam hij voor een bedrag van 3600 gulden "het 
makenn van een Nieuw Glas in het Zuijderkruijs" aan en in 1761 kreeg hij 300 gul-
denn betaald "voor 't aangenomen werk in de kap'Vw In 1764 zorgde hij voor het 
herstell  van pleisterwerk.39 Voorts kreeg hij enige malen betaald voor het "stoffen 
vann de kerk en visiteren van de wapens" (nazien van de rouwborden). Een op-
drachtt tot herstel van twee ramen naast het kleine orgel in het koor werd op 18 
augustuss 1764 voor eenjaar uitgesteld. Of dit ermee te maken had, is niet be-
kend,, maar kort hierop waren er problemen metjan Stuijt. Op 8 september werd 
hijj  door de Kerkmeesters op staande voet ontslagen wegens "onordentelijke be-

355 RAA Archief' Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 2. 
366 De herstelwerkzaamheden waren vooral in 1809 omvangrijk, toen voor een bedrag van maar liefst 8071 
guldenn aan reparaties werd besteed. De uitgaven zijn in de administratie uitgesplitst per aannemer, waarbij 
slechtss zeer zelden duidelijk is wat er aan werkzaamheden gedaan was. Af en toe komen we posten tegen we-
genss geleverde leien, het hoogste aantal in 1781 voor 20.000 leien, maar hiermee kan men slechts gedeel-
tenn van het dak bedekken. 
377 Van den Berg 1998: hij werd in 1744 al vermeld als t immerman, als huurder wonend aan de Nieuwesloot 
(Kad.A358).. Vanaf 1790 ontving zijn weduwe een uitkering uit het Besenmakersfonds. 
388 Het nieuwe venster in het Zuidtransept kwam met leveranties en werkzaamheden van nog twee aanne-
merss in totaal op/4301:11:10. 
399 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 2 (resoluties kerkmeesters). 
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handelingenn aan Heeren Kerkmeesteren gepleegt" en zijn weigering om aan 
henn "op een beleefde wijse excuus te vraagen". Een week later werd een extra ver-
gaderingg door de kerkmeesters gehouden, waarin men besloot dat tot wederop-
zeggingg weer "met hem zoude worden geprobeertV" Jan Stuijt zou voor de kerk 
allerleii  werk blijven aannemen tot 1774, toen zijn werk werd overgenomen door 
Johann Reitsma. Timmerman Jan Stuijt was buiten de kerk onder meer actiefin de 
verhuurr van panden, vooral vanaf 1765 bezat hij meerdere huizen. Vaak waren 
ditt kamers die kennelijk in slechte staat verkeerden want verscheidene sloopte 
hijj  in later tijd." Hij was ook de aannemer die in 1753-1754 de ruïneuze panden 
vann het Hooge Huijs kocht en afbrak.'-

1.21.2 Het maken van het graf 

Binnenn de Grote Kerk was het vloeroppervlak op regelmatige wijze verkaveld in 
grafplaatsenn van circa 197 bij 69 cm. Alleen langs de randen van de vloer bleven 
strokenn over. De kerkvloer bestaat uit een aaneengesloten reeks natuurstenen 
grafzerken,, aan de randen aangevuld met verzaagde zerken en ook met oude 
vierkantee kleine stenen. De meeste grafzerken hebben een gebeiteld nummer 
datt verwijst naar de administratie van de graven. Vele zijn voorzien van decoratie 
enn opschriften.11 

Omstreekss 1624/1634 is de thans nog aanwezige vloerindeling gemaakt, waar-
bijj  de kerkvloer werd verdeeld in vakken met binnen elk vak een eigen numme-
ring:: Koor (K), Middengang (MG= schip met viering), Noorderkruis (NK= 
noordtransept),, Zuiderkruis (ZK= zuidtransept), Noordergang en Zuidergang 
(NGG en ZG= zijbeuken doorlopend in kooromgang). Met daarbij gevoegd nog 
dee Noorder en Zuider Kapellen {Nkap en Zkap), het zuidportaal (9 graven) en 
dee ruimte onder de Librij e (20 graven) telde de kerk toen 1755 genummerde 
grafzerken.. Er waren slechts zes grafkelders: onder Zuidergang 5-11 naast het or-
gel,, in de viering, onder de Noorderkapellen B, C en D en midden onder het 
koor.. Ook over de grafkelders en hun toegangen lagen grafzerken. Een deel van 
dezee zerken heeft destijds geen nummer gekregen.41 Onder alle overige genum-

400 Ibidem. 
411 Van dfi i Berg 1998. Het is niet bekend of bij na de afbraak van vervallen panden ook zorgde voor nieuw-
bouw.. In 1753-1754 kocht hij de ruïnes van het Hooge Huijs en sloopte ze in opdracht van de burgemees-
terss om er een plein te maken bij de Grote Kerk (Fasel z.j. Kroniek). 
422 Van den Berg 1998; Fasel z.j. Kroniek. 
433 / i e O UT de versieringen voorts Rogge 1996a. 
444 Zie ook Bloys van Treslong Prins en Belonje 1928, 624)5 en 104-105. ZG 5-11 was bij een vorige restau-
ratiee volgestort met geel zand. De ingang van de kelder onder de ner ing is onder de zerken MG 316-317. 
De/ee kelder was voor 1994 reeds leeggehaald en opgeschoond (wellicht bij de restauratie in de jaren 1920, 
toenn de vieringtoren werd verwijderd en er een immens steigenverk werd gemaakt in de viering) en dient 
thanss als opslag van een deel van de in 1994-1995 opgegraven skeletresten. De ingang van de kelder onder 
Noorderkapell  B is onder 2 zerken in de Nkap A (vlakbij de Noordingang). De kelder onder Noorderkapel 
CC heeft een ingang onder 2 zerken in de NG. Bij de restauratie werd in 1994 ontdekt dat de graven in bei-
dee kelders van B en C nog immer onverstoord op de bodem van de kelder lagen en deze ruimten zijn toen 
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GravenGraven in het noordtransept. Foto 

gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 

monumentenzorgenmonumentenzorgen archeologie. 

merdee zerken werden de doden in de grond begraven.45 In de opgraving werd 
ontdektt dat de grafkelder in de viering, die reeds bestond vóór de hernumme-
ringg van de zerkenvloer in 1624/1634 en toen het eigendom was van de familie 
Vann Egmond van de Nijenburg,46 in later tijd was verbouwd. De ingang, die zich 

niett betreden. De ingang van de kelder onder Noorderkapel D is onder een zerk in de NG. Hij was deels ver-
stoordd - enkele hout- en skeletresten lagen bijeen achterin de hoek en zijn niet beroerd. De rest van de kel-
derr dient thans als opslag van een deel van de in 1994-1995 opgegraven skeletresten. De toegang van de kel-
derr in het koor is onder twee ongenummerde zerken aan de zuidkant. De kelder bleek (in de restauratie 
vann de negentiende eeuw?) overhoop gehaald en houtwerk en skeletdelen in de hoeken geschoven. Hij is 
tijdenss de restauratie van 1994-1995 niet betreden. 

455 Vergelijk Rogge 1996a, 13: totaal 1755 genummerde graven. Hiervan waren er 50 tot grafkelder be-
stemd:: ZG 5-11 7 stuks, in de viering 2 stuks voor de ingang, in de Nkap B, C en D resp. 13, 12 en 12 stuks 
pluss 4 voor de ingangen. De dubbele zerk voor de ingang van de kelder in het koor was ongenummerd. Van 
dee 1705 lagen er 9 in de zuidportaal en 20 onder de Librije. 
466 Bloys van Treslong Prins en Belonje 1928, 62. 
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oorspronkelijkk aan de oostkant bevond, werd verplaatst naar de westkant (onder 
dee zerken MG 316 en 317), De kelder was circa 70 cm naar het zuiden verplaatst 
doorr het metselen van een nieuwe noordmuur. In de opgraving werden nog de 
onderstee baksteenlaag van de oude noordmuur en de keldervloer vrijgelegd.4T 

Hierbovenn was een rij graven aanwezig, die zich zodoende onder ongenummer-
dee zerken bevonden. Merkwaardig genoeg is van deze graven in de administratie 
vann de kerk geen enkele vermelding te vinden. 

Dee eigenaars van de graven en de diverse financiële zaken betreffende de be-
graafplaatss werden geadministreerd in de Begraafboeken. De graven waren in de 
achttiendee eeuw grotendeels in particulier eigendom.4*  Sommigen bezaten 
meerderee graven in de kerk. In een aantal gevallen was dit het gevolg van huwe-
lijkenn en vererving. Slechts incidenteel (een- tot driemaal per jaar) werd een be-
talingg aan de kerk genoteerd voor een begrafenis in een "rustplaats" oftewel een 
huurgraff  (12 gulden voor een volwassene, de helft voor een kind). 

Dee opgravingsplattegrond van de houten grafkisten weerspiegelt precies de 
zerkenvloer.. Dit is logisch, want voor een begrafenis werd telkens één grafzerk 
gelicht.. De grafzerken waren hiervoor alle voorzien van een "wolfgat", een klei-
nee rechthoekige holte aan de oostelijke korte zijde van de zerk zodat met een 
schaarvormigg werktuig de zerk kon worden opgelicht en met twee ronde stam-
menn opzij gerold. 

Dee doden werden in "lagen" begraven, dat wil zeggen dat meerdere kisten on-
derr één grafzerk boven op elkaar werden bijgezet. In de opgraving bleek inder-
daadd dat de grafdelvers voor de eerste/onderste graven zeer diepe grafkuilen 
haddenn gemaakt, tot wel 2,5 meter diep. Nota bene, dat is dus binnen een ruim* 
tee van circa 70 bij 195 cm, het gemiddelde formaat van een grafzerk! Bij een paar 
gravenn werden bij het archeologisch onderzoek geheel onderin het gele zand de 
sporenn gevonden van in de bodem geslagen planken die moeten hebben ge-
diendd voor het stutten van zo'n grafkuil.49 Oude funderingen moeten bij dit werk 
veell  hinder hebben gegeven maar deze hebben de grafdelvers toch niet noe-
menswaardigg afgeremd in hun graafwerk. Zoals in deel A van de dissertatie al is 
beschreven,, zijn de funderingsresten van een vroeger kerkgebouw op grote 
schaall  opgeruimd door de grafdelvers. Zelfs de zware bakstenen funderingen 
middeninn het schip moesten het ontgelden - de grafdelvers zijn hier als mijn-
werkerss aan het hakken geweest. 

477 Zie bijlage 1 hij het vorige hoofdstuk: spoor 9(i. 
488 In Hoorn en Enkhuizen was een Mink deel nog eigendom, van de kerk, die de graf plaatsen "verhuurde" 
voorr een vast bedrag per begrafenis. In tegenstelling tot Alkmaar werd er bovendien elke 6 jaar zogenaamd 
"legerstedegeld*'' gevorderd vooralle graven. Zie Saaltink 1987. 
499 In andere kerken heeft men om deze reden soms kleine bakstenen graf"keldertjes onder de /.erken ge-
maaktt (vergelijk bijvoorbeeld de St.Pieterskerk te Leiden: Mulder 1981; of de O.L.V. kathedraal van Ant-
werpen:: Oost e.a. 1993, 326-327), maar dat was in Alkmaar niet het geval. Slechts op één loeatie, in de Noor-
dergangg bij de viering, weiden reslen gevonden van een bakstenen grafkeldertje, gemaakt van hergebruik-
tee oude baksteen, ter grootte van één graf (/ie bijlage 1 van deel A: spoor 9E). Dit keldertje paste overigens 
niett b innen de huidige vloerindeling maar doorsneed de tufstenen funderingen - hij zal tussen 1470/1520 
enn de zeventiende eeuw zijn aangelegd. 
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InIn het gele zand van de 
ondergrondondergrond zijn de sporen 
zichtbaarzichtbaar van ingeslagen 
"heiplanken"heiplanken " die de doodgraver 
gebruiktegebruikte voor het stutten van de 
kuil.kuil. Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingafdeling monumentenzorgen 
archeologie. archeologie. 

Naa de laatste begrafenis in de kerk in 1830 droegen de kerkmeesters aan de Al-
gemenee Begraafplaats onder meer de gereedschappen voor het maken van een 
graff  over, te weten een kruiwagen en vijf schoppen, zestien heiplanken, dertien 
langee schoeiplanken, negen korte schoeiplanken, twee ijzeren steekijzers, acht 
draagstokken,, zes touwen, twee tilhaken, twee maatstokken, een kam, een lad-
dertjee en twee haakstokken.5" De heiplanken en de schoeiplanken dienden voor 
hett stutten van de wanden van een diepe grafkuil. Gezien de diepte van sommi-
gee kuilen was een laddertje zeker geen overbodige luxe. 

Inn de Begraafboeken zijn de kosten voor het maken van een graf in detail bij-
gehouden.. Deze bestonden uit een vast bedrag voor het "recht van de kerk", on-
kostenn voor het maken van het graf en eventuele extra kosten voor bijzondere 
handelingenn bij de begrafenis. Naar gelang de diepte werd een oplopend tarief 

500 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 221. 
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OnderzoekOnderzoek van een knekelkist. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

betaaldd voor het maken van het graf: één diep kostte ƒ 1:16:-; twee diep ƒ2:6:-; 
driee diep ƒ3 en vier diep ƒ4. Op de ordonnantieborden van 1672, die in het zuid-
transeptt hangen, staat vermeld dat het om één, twee, drie of vier "Kisten" diep 
gaat.. Bovendien is daarop voorgeschreven "... dat de doodt-kisten inde gehuijrde 
Gravenn te setten soo inde Kerk als het Kerck-hof, voortaen niet hooger als acht-
hienn duijmen sullen mogen wesen ende de doodt-kisten soo in gehuijrde als eig-
henn Graven te zetten niet langer als seven voeten gemaeckt sullen mogen wer-
den,, alles te meten met hont voeten buijtens hout." In de achttiende eeuw waren 
dee kisten ook in de eigen graven waarschijnlijk meestal minder dan 18 duim (45 
cm)) hoog. Een grafkuil van vier diep zal tot een diepte van ruim 2 meter onder 
dee zerk zijn gegraven: er was dan ruimte voor viermaal circa 45 cm per kist, met 
bovenn de bovenste kist nog circa 40-50 cm zand. Bij de opgraving werdd inderdaad 
vastgesteld,, dat de onderste graven in het koor, schip en transept niet dieper wa-
renn gegraven (maar in de zijbeuken wel dieper). 

Wanneerr een grafplaats "vol" was en men er nog een begrafenis wilde doen, 
werdd er "geschud" oftewel geruimd. Dit kostte per volwassene ƒ 1:10:-, voor een 
kindd de helft. Naar gelangde omstandigheden werd er één grafkist of meerdere 
grafkistenn verwijderd. De resten werden ofwel afgevoerd, ofwel verzameld en 
herbegravenn in een "beenderkist" (prijs ƒ 1:10:-). Soms wilde men de bovenste 
begrafenissenn handhaven en werd ruimte gemaakt door het verwijderen van al-
leenn de onderste grafkisten. De bovenste "oude lijken" (terminologie uit de graf-
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boeken)) werden dan gelicht en na het ruimen van de andere grafkisten weer 
herbegraven.. Dit "lichten" kostte per volwassene ƒ 1, een kind de helft. Soms 
werdd onder betaling van een éénmalig geldbedrag aan de kerk geregeld, dat het 
graff  gedurende een aantal jaren niet meer geopend zou worden. 

Inn de opgraving werd vastgesteld, dat de beenderkisten uiterst simpel van uit-
voeringg waren, namelijk kleine rechthoekige houten kisten van ongeveer 40-50 
cmm breed, 60-70 cm lang en 30-40 cm hoog, zonder handvatten of versierselen. 
Dee eenvoud zal samenhangen met het feit dat de kerk de kisten leverde. In de 
opgravingg zijn in totaal 62 beenderkisten gevonden. Ze waren op wisselende 
dieptenn begraven, herhaaldelijk geheel onderin het graf (dit impliceert het tot 
opp het zand ruimen van de grafplaats en bijzetting vóórdat er opnieuw begraven 
wordt)) maar soms met andere grafkisten er nog onder (wellicht in verband met 
hett lichten en herbegraven van "oude lijken") of zelfs geheel bovenin (bijzetting 
naa de laatste begrafenis). Een aantal beenderkisten was niet in een officieel graf 
bijgezett maar in de "restruimten" langs de zijmuren van de kerk, waar geen plek 
wass voor een echt graf. Hier werden ook diverse kindergraven aangetroffen. Het 
(minimum)""  aantal individuen dat in een beenderkist begraven bleek te zijn, 
liepp sterk uiteen. Uit het begraven tot "vier diep" is wel eens afgeleid dat men 
steedss een maximaal aantal kisten van vier boven elkaar zou hebben begraven. 
Ditt is echter nietjuist. Men blijkt steeds een bepaalde graaf-diepte te hebben aan-
gehouden,, ongeacht of de kisten in de ondergrond door het vergaan van het 
houtt in elkaar waren gezakt. In de Begraafboeken is bij de kosten voor het ma-
kenn van het graf regelmatig het schudden van een groter aantal kisten in een graf 
berekend.. Bij de opgraving werd geconstateerd dat er soms wel acht grafkisten 
opp elkaar waren gezet. Per beenderkist kon een gemiddeld aantal individuen 
wordenn berekend van (minimaal) 4,4 individuen per beenderkist, maar het aan-
tall  varieerde sterk: van één tot vijftien in een beenderkist. Het meest kwamen 
aantallenn tussen de twee en zes individuen voor.52 

Beenderenn die werden afgevoerd werden verzameld in een "Beenenhok". He-
laass hebben we de lokatie van deze bergruimte niet kunnen achterhalen. Hij 
wordtt namelijk slechts een paar maal in de administratie van de kerk vermeld, 
wanneerr men de doodgraversknecht betaalt voor "opruimen Beenenhok".53 

Dee uitgegraven grond werd door de grafdelver deels weer gebruikt om de graf-
kuill  te dempen en de overgebleven grond werd afgevoerd. Het graf werd waar-
schijnlijkk direct na de begrafenis afgedekt met de zerk. Wanneer na enige tijd het 
houtt van de kist verging kon er een verzakking optreden. Door het grote aantal 

511 Het aantal is bepaald aan de hand van de terug gevonden skeletonderdelen. Bij het schudden werden 
meestall  alleen de schedel en de grote botten (armen, benen en bekken) meegenomen. 
522 Aantallen beenderkisten met minimum aantal individuen: driemaal 1 individu, zesmaal 2 individuen, 
vijftienmaall  3, negenmaal 4, zevenmaal 5, zevenmaal 6, tweemaal 7, driemaal 8, eenmaal 14 en eenmaal 15 
individuen.. In totaal minimaal 240 individuen in 54 beenderkisten. Achtmaal is het aantal niet vastgesteld. 
533 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 238: in 1793 (ƒ63:1:-), in 1797 (ƒ7:10:-), in 1806 
(ƒ12)) en in 1809 (ƒ17:2). 
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fóArafóAra ing wan yas/f personeelskosten in 1806, in het Boek der Uitgaven van de Grote Kerk, met daaronder 
onderonder meereen uitgave van 12 gulden aan de doodgraversknecht wegens ledigen beenenhok. Foto Regionaal 
ArchiefArchief Alkmaar. 
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KwitantieKwitantie voor de ontvangst van 

475475 gulden, op 26 september 

17671767 ondertekend door Pieter 

KookerKooker en Jan Stuijt onderaan het 

contractcontract met de kerkmeesters dat ze 

vijfvijf  maanden eerder hadden 

afgeslotenafgesloten voor het verhogen en 

herstellenherstellen van de zerkenvloer. Foto 

RegionaalRegionaal Archief Alkmaar. 
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begrafenissenn had men voortdurend problemen met verzakkingen en met het 
daardoorr breken van grafzerken. 

1.31.3 Het onderhoud van de zerkenvloer 

Err was in de achttiende eeuw een vast onderhouds-programma voor het opho-
genn en repareren van de zerkenvloer, omdat deze herhaaldelijk "door het begra-
venn van zoo menige overledene om en omgewroet" werd.54 Periodiek werden in 
dee gehele kerk alle grafzerken gelicht voor het aanbrengen van grond en egali-
satie,, waarna de zerken herplaatst werden. Beschadigde zerken werden vervan-
genn indien ze in meer dan drie stukken waren gebroken. De kosten voor het 
grondwerkk werden verdeeld over alle eigenaren van graven in de kerk, de ver-
vangingg van zerken werd aan de eigenaren van de desbetreffende graven in re-
keningg gebracht. De eigenaren werden tot betaling opgeroepen "bij publicq 
Courantenn advertentien" en indien men niet binnen drie maanden betaalde 
werdd het bedrag verdubbeld. Bleef na nog eens drie maanden respijt de betaling 
alsnogg uit, dan verviel het eigendom van het graf aan de kerk, die het vervolgens 
opp een openbare veiling weer verkocht.5"' 

544 De stukken hierover zijn te vinden in het RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 205. 
555 Een dergelijke aanpak van de vloerverzakking en verdeling van de kosten onder de eigenaren van de 
gravenn kwam ook in andere steden voor, bijvoorbeeld in Gouda (Van Dolder-De Wit z.j., 131). 
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AanhefAanhef van het contract dat de kerkmeesters op 8 april 1775 sloten met Pieter Kooker voor het ophogen van de 
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Alkmaar. Alkmaar. 
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BladzijdeBladzijde in het Boek der Uitgaven van de Grote Kerk met de betaling in 1811 aan Jan Henskes en Jacob 
KranenburgKranenburg voor het verhogen van de Middelgang. Foto Regionaal Archief Alkmaar. 
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VoorbedruktVoorbedrukt formulier ten behoeve 

vanvan de openbare veiling van 

gravengraven in de Grote Kerk op 29 

decemberdecember 1753. De veiling was 

succesvolsuccesvol want ze werden alle 

verkocht.verkocht. Foto Regionaal Archief 

Alkmaar. Alkmaar. 

P U B L I C Q U EE VERKOOPIN G 
iEütnettt De êXaOt 

ALKMAAR , , 
aan n 

GRAVEN N 
> > 

SeggettD ee t'n De 

G R O O TEE K E R K. 
erkmeefterenn ban ÖC Groote Kerk binnen Dt 
ffiafrffiafr  Alkmaar.^trcntettn fa openbare 53?= 

^gptommHblïpcirnöee Kerk 
Nootder-- Zay 

No.. S-jé"*  ..No. 3DS 

Zoydtr-- Noorder-- Zaydcr-
i'.. rit vs. Cap dien. 

No.. SStT No. ? «/ 
Ntt.. JM No, 9& 
No.. 39$ No. 
No.. 543 No. 

ËyoJsw w 
'ss avonds ten f|/uuren preses ; een yder doe zyn 
profyt. . 

ZegZeg iet voert. 

TALKMAARTALKMAAR Gedrukt by JAN COSTER Hmrummz; Ordinaire Drukker 
vann 's Lands Klein Zegl, op de, Weü-hock van de Houtril-ftraat, in de Langeöraat 

Dergelijkee acties zijn bekend uit 1740, 1746 en 1751. In 1751 werd de regeling 
aangepastt tot een vaste onderhoudsbeurt om de 8 jaar. Uit ditjaar zijn diverse ar-
chiefstukkenn hierover bewaard. Uit het verzoek van de kerkmeesters aan de bur-
gemeesterss van eind februari 1751 blijkt dat het toen nodig was om de vloer 4 
duimm te verhogen en 70 gebroken zerken te vervangen. De kosten voor het op-
hogenn met grond werden begroot op 2000 gulden, te verdelen over 1359 graven 
binnenn de kerk.5li Op grond van deze berekening kreeg men op 20 maart van de 
burgemeesterss toestemming om aan de eigenaren voor elk graf een bedrag van 
ƒ1:8:-- in rekening te brengen. Hoewel de som daarmee uitkwam op ƒ1902:12:-, 
verwachttee men de klus daarmee toch te kunnen klaren. De gebroken zerken 
werdenn door de kerk vervangen en daarvoor werd aan de betreffende eigenaar 
eenn rekening van ƒ 1:12:-gepresenteerd. In het Regionaal Archief Alkmaar is het 
contractt (met afrekeningen) bewaard dat de kerkmeesters op 24 april afsloten 
mett Jan Stuijt, timmerbaas van de kerk, die het werk voor de verhoging en repa-

566 Dit aantal graven is berekend door het bedrag van ƒ1902:12:-te delen door ƒ 1:8:- (oftewel omgerekend 

1902,600 gedeeld door 1,40). 
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InIn het zuidprofiel van de opgraving in hel koor is de gelaagdheid van verschillende ophogingen goed 

zichtbaarzichtbaar doordat soms geel zand is gebruikt en soms vuil bruin zand. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 

monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

ratiee aannam voor een bedrag van 650 gulden. Hij verzorgde daarvoor de leve-
ringg en het aanbrengen van het zand voor het waterpas maken van de vloer "op 
dee hoogte van 't fondament van 't Orgel", alsmede het transport van de grafzer-
kenn vanaf de schuit naar de kerk, het hakken en het leggen van de zerken. Met 
hett fundament onder het orgel bedoelde men de grote witte marmeren tegels 
diee nog steeds achter het hekwerk onder het Grote Orgel tegen de westgevel lig-
gen.. De hardstenen grafzerken werden door de kerkmeesters geleverd. In de fi-
nanciëlee administratie van de kerk staat als uitgave voor de gehele ophoging en 
dee vervanging van 67 zerken genoteerd de somma van ƒ 1837:15:4, zodat men 
keurigg binnen de begroting uitkwam. Aan ophooggelden werd in 1751 een be-
dragg ontvangen van 1816 gulden. Uiteindelijk bleven tientallen eigenaren van 
gravenn de vereiste betalingen schuldig." De onteigende graven werden door de 
kerkk publiek geveild in de Oude Doelen: op 25 december 1751 waren dit 25 gra-
ven,, op 30 december 1752 31 graven, op 29 december 1753 30 graven en eind 
17555 33 graven. In totaal leverde dit 1395 gulden op, waarvan overigens de vei-
lingkostenn (393 gulden)58 nog wel afgetrokken moesten worden. Niet alle graven 
raaktee men bij de veilingen kwijt en er werden jaarlijks telkens een paar graven 
nogg "uit de hand verkocht": tussen 1751 en 1755 waren dit 28 graven voor een to-

577 In het bedrag van ƒ 1816 zijn er ook bij die het dubbele tarief hebben betaald wegens te late betaling. 
588 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 238: in 1752 werd ƒ 109:9:- aan veilingkosten be-
taald,, in 1753/139:9: -en in 1756/144:18:-. De kosten betroffen onder andere 3 gulden "strijkgeld" per ver-
kochtt graf, advertentiekosten en huur en consumpties in de Doelen. 
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TabelTabel 1: Overzicht van uitgaven en ontvangsten van de kerkmeesters van de Grote Kerk, met daarnaast de 
ontvangstenontvangsten van begrafenissen in de kerk en op het kerkhof, 1750-1830. De bedragen zijn afgerond op 
guldens. guldens. 

TOTALEN:: BEGRAVEN: TOTALEN: BEGRAVEN: 
Jaar:: uitg. ontv. totaal kerk kerkh. Jaar: uitg. ontv. totaal kerk kerkh. 

1790 0 

1791 1 

1792 2 

1793 3 

1794 4 

1795 5 

1796 6 

1797 7 

1798 8 

1799 9 

1800 0 

1801 1 

1802 2 

1803 3 

1804 4 

1805 5 

1806 6 

1807 7 

1808 8 

1809 9 

1810 0 

1811 1 

1812 2 

1813 3 

1814 4 

1815 5 

1816 6 

1817 7 

1818 8 

1819 9 

1820 0 

1821 1 

1822 2 

1823 3 

1824 4 

1825 5 

1826 6 

1827 7 

1828 8 

1829 9 

1830 0 

9991 1 

5283 3 

7235 5 

3834 4 

3365 5 

3383 3 

2354 4 

2798 8 

4648 8 

2873 3 

3372 2 

6682 2 

4322 2 

4634 4 

3857 7 

4080 0 

2790 0 

4608 8 

3520 0 

10432 2 

6194 4 

2538 8 

3952 2 

2217 7 

4306 6 

2366 6 

3216 6 

3706 6 

4442 2 

3052 2 

4154 4 

3942 2 

6254 4 

10011 1 

8040 0 

8193 3 

8381 1 

13831 1 

8281 1 

7518 8 

7748 8 

9103 3 

6417 7 

4809 9 

6013 3 

3994 4 

3304 4 

2508 8 

2675 5 

4226 6 

2593 3 

3735 5 

8826 6 

3991 1 

3859 9 

3984 4 

3741 1 

3216 6 

3774 4 

4029 9 

11009 9 

4364 4 

2697 7 

3300 0 

2618 8 

5001 1 

2695 5 

3789 9 

3216 6 

5531 1 

2675 5 

4422 2 

3532 2 

6912 2 

9441 1 

8019 9 

8844 4 

9292 2 

12530 0 

8007 7 

7518 8 

7734 4 

1254 4 

1174 4 

1054 4 

1144 4 

1203 3 

1512 2 

1468 8 

1253 3 

1264 4 

1235 5 

2163 3 

1423 3 

1654 4 

1400 0 

1667 7 

1488 8 

931 1 
1446 6 

1763 3 

1364 4 

1269 9 

1512 2 

1479 9 

1452 2 

1054 4 

1063 3 

993 3 
855 5 
1194 4 

1049 9 

1999 9 

1376 6 

1629 9 

1409 9 

1117 7 

1912 2 

2598 8 

2154 4 

1314 4 

1387 7 

946 6 

1113 3 

1043 3 

928 8 
995 5 
1007 7 

1202 2 

1208 8 

1038 8 

1058 8 

990 0 
1715 5 

1148 8 

1374 4 

1160 0 

1441 1 

1221 1 

782 2 
1192 2 

1416 6 

1040 0 

993 3 
973 3 
987 7 
945 5 
677 7 
768 8 
652 2 
608 8 
803 3 
729 9 
1497 7 

959 9 
1175 5 

950 0 
802 2 
1545 5 

1875 5 

1399 9 

1176 6 

824 4 
566 6 

141 1 
131 1 
126 6 
149 9 
196 6 
310 0 
260 0 
215 5 
206 6 
245 5 
448 8 
275 5 
280 0 
240 0 
226 6 
267 7 
149 9 
254 4 
347 7 
324 4 
276 6 
539 9 
492 2 
507 7 
377 7 
295 5 
341 1 
247 7 
391 1 
320 0 
502 2 
417 7 
454 4 
459 9 
315 5 
367 7 
723 3 
755 5 
138 8 
563 3 
380 0 

1750 0 

1751 1 

1752 2 

1753 3 

1754 4 

1755 5 

1756 6 

1757 7 

1758 8 

1759 9 

1760 0 

1761 1 

1762 2 

1763 3 

1764 4 

1765 5 

1766 6 

1767 7 

1768 8 

1769 9 

1770 0 

1771 1 

1772 2 

1773 3 

1774 4 

1775 5 

1776 6 

1777 7 

1778 8 

1779 9 

1780 0 

1781 1 

1782 2 

1783 3 

1784 4 

1785 5 

1786 6 

1787 7 

1788 8 

1789 9 

4571 1 

5130 0 

3863 3 

3407 7 

3497 7 

4202 2 

3347 7 

3773 3 

3103 3 

3141 1 

7972 2 

4443 3 

3945 5 

4062 2 

3334 4 

3978 8 

3336 6 

4724 4 

3630 0 

5260 0 

2853 3 

3455 5 

2992 2 

2826 6 

4447 7 

3984 4 

5581 1 

2768 8 

3920 0 

6121 1 

3502 2 

10135 5 

6528 8 

5331 1 

2965 5 

5172 2 

10114 4 

6079 9 

5758 8 

3487 7 

3589 9 

5910 0 

4130 0 

3310 0 

3433 3 

2630 0 

4307 7 

2840 0 

3410 0 

3746 6 

7747 7 

4613 3 

3524 4 

4546 6 

3045 5 

3832 2 

2789 9 

6368 8 

2800 0 

3925 5 

3900 0 

3972 2 

3392 2 

2867 7 

3033 3 

8386 6 

3547 7 

3985 5 

4144 4 

5296 6 

4958 8 

6356 6 

8030 0 

4715 5 

4697 7 

3810 0 

8925 5 

6231 1 

4456 6 

6631 1 

1934 4 

2311 1 

2091 1 

1301 1 

1563 3 

1080 0 

1379 9 

1544 4 

1731 1 

1498 8 

1679 9 

1911 1 

1915 5 

1719 9 

1285 5 

1891 1 

1237 7 

1214 4 

1287 7 

1239 9 

1548 8 

1652 2 

1630 0 

1028 8 

1264 4 

1770 0 

1899 9 

1751 1 

2008 8 

2795 5 

3101 1 

3061 1 

2903 3 

2337 7 

1442 2 

1580 0 

1618 8 

1284 4 

2179 9 

1732 2 

1745 5 

2079 9 

1896 6 

1155 5 

1412 2 

946 6 
1242 2 

1404 4 

1571 1 

1350 0 

1510 0 

1707 7 

1722 2 

1545 5 

1117 7 

1705 5 

1079 9 

1069 9 

1159 9 

1107 7 

1392 2 

1509 9 

1474 4 

907 7 
1151 1 

1630 0 

1701 1 

1579 9 

1877 7 

2625 5 

2796 6 

2780 0 

2617 7 

2072 2 

1186 6 

1419 9 

1450 0 

1132 2 

1865 5 

1624 4 

189 9 
232 2 
195 5 
146 6 
151 1 
134 4 
137 7 
140 0 
160 0 
148 8 
169 9 
204 4 
193 3 
174 4 
168 8 
186 6 
158 8 
145 5 
128 8 
132 2 
156 6 
143 3 
156 6 
121 1 
113 3 
140 0 
198 8 
172 2 
131 1 
170 0 
305 5 
281 1 
286 6 
265 5 
256 6 
161 1 
168 8 
152 2 
314 4 
108 8 



210 0 BB Begraven onder de zerken 

TabelTabel 2: Ontvangsten van de kerkmeesters uit de verkoop van graven en uit geïnde ophooggelden, 1750-
1S30.1S30. De bedragen zijn afgerond op guldens. 

UITT DK HAND ONTV. 
aarr Aantal On tv. Verhoog 

1790 0 

1791 1 

1792 2 

1793 3 

1794 4 

11 795 

1796 6 

1797 7 

1798 8 

1799 9 

1800 0 

1801 1 

1802 2 

1803 3 

1804 4 

1805 5 

1806 6 

1807 7 

1808 8 

1809 9 

1810 0 

1811 1 

1812 2 

1813 3 

1814 4 

1815 5 

1816 6 

1817 7 

1818 8 

1819 9 

1820 0 

1821 1 

1822 2 

1823 3 

1824 4 

1825 5 

1826 6 

1827 7 

1828 8 

1829 9 

1830 0 

verk.. bedrag 

107 7 

44 4 

176 6 

15 5 

61 1 

27 7 

53 3 

35 5 

28 8 

47 7 

68 8 

35 5 

32 2 

51 1 

44 4 

73 3 

58 8 

85 5 

70 0 

145 5 

67 7 

44 4 

65 5 

27 7 

0 0 

37 7 

75 5 

44 57 

75 5 

126 6 

191 1 

283 3 

242 2 

187 7 

103 3 

233 3 

390 0 

112 2 

82 2 

12 2 

0 0 

gelden n 

1470 0 

1200 0 

970 0 

786 6 

842 2 

Jaar r 
VEILINGEN N 

Aantall  On tv. 
verk.. bedrag 

1750 0 

1751 1 

1752 2 

1753 3 

1754 4 

1755 5 

1756 6 

1757 7 

1758 8 

1759 9 

1760 0 

1761 1 

1762 2 

1763 3 

1764 4 

1765 5 

1766 6 

1767 7 

1768 8 

1769 9 

1770 0 

1771 1 

1772 2 

1773 3 

1774 4 

1775 5 

1776 6 

1777 7 

1778 8 

1779 9 

1780 0 

1781 1 

1782 2 

1783 3 

1784 4 

1785 5 

1786 6 

1787 7 

1788 8 

1789 9 

25 5 

31 1 

30 0 

33 3 

33 3 

20 0 

33 3 

346 6 

407 7 

263 3 

379 9 

503 3 

702 2 

275 5 

424 4 

28 8 327 7 

UITT DE RAND ONTV 
Aantall  Ontv. Verhoog 

verk.. bedrag gelden 

1 1 
14 4 

8 8 

3 3 

2 2 

1 1 

2 2 

8 8 

1 1 

3 3 

11 1 

3 3 

11 1 

3 3 

4 4 

3 3 

1 1 

7 7 

6 6 

6 6 

2 2 

9 9 

14 4 

18 8 

242 2 

131 1 

57 7 

25 5 

12 2 

0 0 

0 0 

21 1 

95 5 

20 0 

36 6 

154 4 

36 6 

154 4 

44 4 

0 0 

0 0 

0 0 

90 0 

34 4 

11 1 

0 0 
0 0 

0 0 

118 8 

106 6 

99 9 

45 5 

150 0 

181 1 

262 2 

54 4 

175 5 

81 1 

121 1 

13 3 

162 2 

170 0 

150 0 

1816 6 

197: : 

1886 6 

1797 7 

916 6 

1760 0 

595 5 
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taall  van 468 gulden.59 De veilingen betroffen telkens een deel van de kerk - ver-
moedelijkk correspondeerde dit met de voortgang van het werk.60 Op deze wijze 
moett de gehele actie een flink batig saldo hebben opgeleverd! 

Dezee regelingen zijn, met een onderhoudsbeurt ongeveer om elke acht jaar, 
tott 1823 in stand gehouden. Opmerkelijk genoeg bleven de tarieven al die jaren 
gelijk,, ondanks het feit dat ze waren gebaseerd op een berekening uit 1751. De 
enigee wijzigingen waren in 1808 toen men voor een zerk ƒ5 moest gaan betalen, 
enn in 1823 toen een zerk ƒ7 ging kosten. Er zijn stukken bewaard over vloerher-
stell  uit 1759-1760 en 1764, 1767-1768, 1775-1776, 1782, 1790-1791, 1801, 1809-
1810,, 1816 en 1823.61 Tijdens de opgraving was een egalisatie van de vloer soms 
goedd zichtbaar in de lagenopbouw.& 1 De aanvulling lijk t vooral in de laatste pe-
riodenn met keurig geel zand gedaan te zijn. Waarschijnlijk is hiervoor in eerdere 
tijdd toch ook vuile grond gebruikt, gezien het feit dat in en om de kisten ook ze-
ventiende-- en achttiende-eeuws stadsafval werd aangetroffen."' 

Inn de jaarrekeningen van de Grote Kerk zijn de vloer-ophogingen en -repara-
tiess duidelijk te zien aan pieken in de uitgaven en inkomsten (zie tabellen 1 en 2) .M 

599 Boek van ontvangsten van de Grote Kerk RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nrs. 239 en 

246-254.. In 1751 14 graven voor ƒ242, in 1752 8 voor ƒ 131, in 1753 3 voor ƒ57:10:-, in 1754 2 voor ƒ25, in 

17555 één voor ƒ12:10:-. 
600 Bewaard is het voorgedrukte formulier voor de "Publicque verkooping binnen de Stadt Alkmaar, van 
gravenn leggende in de Groote Kerk" (RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 205). Hierop zijn 
dee datum en tijd, alsmede de te veilen graven met de hand ingevuld. Ingevuld is de veiling op 28 december 
17533 van 7 graven in de Middelgang, 13 graven in de Noordergang en 10 graven in de Zuidergang. 
611 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nrs. 205, 212 en 213. Een verhoging en reparatie van 
dee vloer, volgens besluit van het stadsbestuur d.d. 30 mei 1790, kon pas in de zomer van 1791 worden uitge-
voerdd "uit hoofde dat, toen ten tijd, de vereischte zarken niet waren te bekomen." (citaat uit een verzoek van 
dee kerkmeesters aan de burgemeesters tot permissie voor de afhandeling van de betalingen die niet binnen 
dee eerste gestelde termijn waren voldaan, d.d. 24 september 1791). 
622 Dit kon alleen in de diepe sleuf in het koor archeologisch onderzocht worden doordat hier een werk-
putt is gemaakt vanaf het oude vloerniveau. Elders in de kerk werden de diepere sleuven pas aangelegd na-
datt rondom de sleuf de bovenste meter was opgegraven, om hinderlijke zandverzakkingen tijdens het werk 
tee voorkomen. 

633 Het betreft niet alleen scherven van serviesgoed van aardewerk en glas, maar ook dierlijk bot met soms 
slachtsporenn erop, 33 musketkogels, deels gebruikt, twee spinloden, fragmenten van 3 hoornen luizenkam-
men,, 2 pi jpenkoppen, fragmenten van glazen flessen en van een roemer, enz. 
644 Om administratieve redenen waren de uitgaven en inkomsten van het ophogen en vloerherstel door-
gaanss één of tweejaar erna geboekt; de bedragen zijn afgerond op hele guldens. Toelichting op de tabel Ont-
vangsten:: de cijfers zijn overgenomen uit dejaaradministraties van Uitgaven en de Ontvangsten van de Gro-
tee Kerk (RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nrs. 238-239 en 246-254), zij het met enige aan-
passingen.. Zo had men destijds de gewoonte om een batig saldo op te tellen bij de ontvangsten van het daar-
opp volgende jaar, een negatief saldo bij de uitgaven van het volgendjaar. Dit is in de tabellen gecorrigeerd tot 
dee echte "netto" cijfers. Sommige posten kwamen pas eenjaar na dato in de rekeningen, zoals ontvangsten 
voorr begrafenissen op het kerkhof door de Diaconie, het Weeshuis, Gasthuis of Tuchthuis, stoelen- en bank-
engeldd of uitgaven aan aannemers (ook voor verhogen van de vloer). Dit is ongewijzigd in de tabellen over-
genomen.. De totale ontvangsten van de begrafenissen bestaan in de tabel uit twee groepen, namelijk 
"kerk"enn "kerkhof. Kerk = ontvangsten voor begraven in de kerk. Kerkhof = ontvangsten voor begraven op 
hett kerkhof, met daarbij opgeteld de ontvangsten voor het begraven door Diaconie, Weeshuis, Gasthuis of 
Tuchthuiss plus het Roevengeld (dit was er tot 1787 steeds bij inbegrepen). "Begraven totaal"= kerk en kerk-
hoff  samen (inkomsten uit het verhogen en repareren van de vloer zijn hier dus niet bij inbegrepen). 
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Dee uitgaven en opbrengsten voorde vloerophogingen en -reparaties liepen in de 
loopp der tijd geleidelijk aan terug. 

Allereerstt een blik op de diverse uitgaven. In 1759 kreegjan Stuijt wederom de 
opdrachtt en hij ontving in 1760 "voor het verhogen der graven en het leggen van 
dee Nieuwe Zarken, met het daartoe benodigde Zand ƒ500". Olphert Hoogcarspel 
ontvingg "voor geleverde Zarken en het hakken van sleutelgaten en Numeroos 
ƒ625:9:12".. Met onkosten "voor het bezorgen van advertentien in de Couranten" 
kwamm de eindafrekening op 1163 gulden. In 1767 werd de ophoging uitgevoerd 
doorr Jan Stuijt samen met de doodgraver Pieter Kooker voor ƒ 475, terwijl aan 
Olphertt Hoogcarspel ƒ595:18:8 werd betaald voor levering van de zerken. Met de 
kostenn van "Advertentien en Quitantien" erbij (41 gulden) kostte de actie toen in 
totaall  1111 gulden. In 1775 werd aan Pieter Kooker voor het verhogen van de 
vloerr ƒ500 betaald en aan Olphert Hoogcarspel voor de nieuwe zerken een be-
dragg van ƒ319:16:-. In 1782 kostte de ophoging en reparatie van de zerkenvloer 
inn totaal 1377 gulden, in 1791 743 en in 1801 977 gulden. De uitgaven van 1810 
zijnn niet helder geadministreerd, maar er blijkt in elk geval ƒ44 te zijn betaald aan 
Hendr.. Leping voor 20 schuiten zand, alsmede een bedrag van ƒ423 aan kosten 
voorr een timmerman, een metselaar, zerken en advertenties. In 1811 werd aan 
Jann Henskes (de doodgraversknecht) enjb. Kranenburg betaald "voor het verho-
genn der Middelgang ƒ 45:10:-"; het jaar daarvoor hadden zij een bedrag van 
ƒ24:5:88 aan "arbeidsloon" ontvangen, vermoedelijk ook voor werk aan de vloer. 
Hett totaal van 1810-1811 bedroeg zodoende minstens 536 gulden. De uitgave aan 
dee vloer beliep in 1817 786 gulden en in 1823 800 gulden. 

Dee inkomsten uit de "ophooggelden" en uit de verkoop van graven leverden 
steedss een aardig batig saldo op (zie tabel 2). De veilingen vonden nog plaats in 
1759-17644 (opbrengst 1380 gulden), in 1769 (424 gulden) en in 1777 (327 gul-
den),, later niet meer. Overigens maakte men voor deze veilingen ook onkosten, 
namelijkk 3 gulden "strijkkosten" per graf en nog 20 tot 50 gulden voor huur van 
dee Doelen en voor advertenties. Veel graven werden niet geveild maar "uit de 
handd verkocht" met pieken in de jaren van de vloer-herstellingen. Vanaf 1782 
werdenn de graven alleen nog maar uit de hand verkocht. 

Dee kerkmeesters hielden derhalve in de loop der tijd een steeds lager batig sal-
doo over. Dit was vooral het gevolg van het feit dat veel eigenaren het graf aan de 
kerkk lieten in plaats van de ophooggelden te betalen, met name vanaf 1782. In 
17511 waren nog 1359 graven in particulier eigendom. De ophogingen van 1759 
tott 1782 brachten telkens nog ontvangsten binnen van omstreeks 1800 gulden -
ditt impliceert dat in die jaren nog voor omstreeks 1200 graven zal zijn betaald.1' 

655 Stel de betalingen voor grafzerken op circa 100 gulden, dan resteert nog 1700 gulden; dan levert de de-
lingg 1700 gulden gedeeld door ƒ 1:8:- (oftewel één gulden veertig cent in huidige munteenheid) een aantal 
vann 1214 graven op. De berekening wordt echter doorkruist enerzijds door onbekende betalingen voor 
grafkelderss en doordat voor diverse graven het ontvangen bedrag is verdubbeld wegens te late betaling 
{wellich tt enkele tientallen guldens), anderzijds doordat niet betaald is voor diverse graven omdat de eige-
naarss daarvan voordien tegen een afkoopsom hadden geregeld dat het graf gedurende langere tijd geslo 
tenn zou blijven (wellicht enkele tientallen graven). 
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Dee overige graven waren toen in bezit van de kerk, of de eigenaars hadden het 
rechtt gekocht om een graf langere tijd ongeroerd te laten. De vanaf 1782 sterk 
dalendee ontvangsten aan ophooggelden weerspiegelen het sterk afgenomen 
aantall  graven in particulier bezit.**  In 1808 werd voor het verrekenen van de op-
hooggeldenn een overzicht van particuliere eigenaren van graven opgesteld. Er 
warenn toen nog maar 457 graven en 2 kelders in particulier eigendom.67 In 1823 
warenn er 584 graven in particulier eigendom, waarbij voor 47 graven niet betaald 
werdd omdat ze bij afkoop gesloten waren tot een datum na 1823.68 De ontvang-
stenn (ƒ842) waren toen vrijwel gelijk aan de uitgaven (ƒ800).69 

Inn 1830 noteerde men in de administratie nog een ontvangst van ƒ595 aan "op-
hooggelden",, kennelijk voor een laatste vloerophoging. Mogelijk was dit een 
laatstee herstel na de laatste begrafenis.7" 

1.41.4 Uitgaven en ontvangsten van het begraven in de kerk 

Dee begrafenissen in de kerk waren een belangrijke inkomstenbron voor de kerk-
meesters,, die hiervan een deel van het onderhoud konden financieren (zie tabel-
lenlen 1 en 3). Men bracht bij begrafenissen in de kerk behalve een vast bedrag ("het 
rechtt van de kerk") en de kosten voor het maken van een graf ook heffingen in 
rekeningg voor allerlei "extra" zoals het luiden van klokken. In totaal was een der-
dee tot de helft van de totale inkomsten van de kerkmeesters afkomstig van be-
gravenn binnen de kerk.71 De kerkmeesters ontvingen geen subsidie van de stad. 

666 Om hierin inzicht te krijgen is een steekproef genomen van de graven in de kerk, waarbij de laatste ei-
genaarr (1830) is opgezocht: voor aan de kerk vervallen graven is de eventuele datum van onteigening ge-
noteerdd en voor de graven waar dit niet bij stond de datum van de laatste begrafenis. Om op een gelijkma-
tigg verdeelde steekproef voor ongeveer 100 graven uit te komen is dit gegeven opgezocht voor elk zeven-
tiendee graf in de Begraafboeken. De uitkomst was, dat in 1830 circa 42% van alle graven als vervallen aan de 
kerkk was geboekt (44 van de 106 uit de steekproef) en dat deze allemaal reeds in of vóór 1810 aan de kerk 
warenn vervallen. Van deze 44 waren er 8 vervallen in 1810, 7 in 1801, 11 in 1792, 6 in 1782, 6 in 1768 en 6 
vóórr of in 1750. 
677 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 205. 
688 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 213: Legger van de ophoging der graven van 1823. 
Dee ontvangsten bedroegen voor de ophoging ƒ779,80 (f 1,40 per graf, maar voor 14 graven was dit ƒ2,80 we-
genss te late betaling en er werd voor één grafkelder ƒ8,40 gerekend). Daarbij kwamen nog ƒ 63 ,- binnen 
voorr negen "nieuwe Zarken", opmerkelijk genoeg alleen i n de Middengang (nrs. 123, 140, 206, 232, 273) en 
Noordergangg (nrs. 13, 88, 106, 108). De namen van 18 wanbetalers is in de lijst doorgehaald. Er is ook een 
dergelijkee lijst voor 1809 (echter zonder de totaaloptellingen) maar deze heb ik verder niet doorgelicht 
(RAAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 212). 
699 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 161; staat van kosten uit dal jaar, op de rugzijde ge-
merktt "L5" . 
700 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 254. Ik vraag me af of dit wel een ontvangst betreft 
diee afkomstig is van eigenaren van graven, of dat het geld wellicht afkomstig was van de stad (er zijn geen 
verderee stukken van te vinden - in de notulen van b en w uit 1827-1830 ontbreekt enige vermelding; RAA 
Secretariee Archief Alkmaar 1818-1919 inv.nrs. 193-196). 
711 Ter vergelijking; van de St. Janskerk van Den Bosch is berekend dat het beheer van kerk en begraafplaats 
inn 1789-1799 voor 69% werd gefinancierd uit de begrafenisgelden (Portegies 1999, 12). Bestemming van be-
grafenisgeldenn voorde kerkfabriek was destijds algemeen, maar de regelingen liepen plaatselijk zeer uiteen 
enn ook de opbrengsten verschilden sterk (voorbeelden bij Van Deursen 1976, 534-536; Den Boer 1976b) 
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TabelTabel 3: Gemiddelde jaarontvangsten van de kerkmeesters gedurende enkele perioden, met daarnaast de 

ontvangstenontvangsten uit begrafenissen. De bedragen zijn afgerond op guldens. 

J a r enn Tota le inkomsten Begraven totaal Begraven kerk 

1776-17800 4986 2311 4 6% 2116 42% 

1783-17888 5472 1740 32% 1521 28% 

1794-18000 3291 1443 44% 1174 36% 

1802-18088 3799 1478 39% 1030 2 7% 

1811-18166 3099 1259 4 1% 801 2 6% 

1819-18211 3162 1474 47% 1062 3 3% 

1824-18300 8849 1632 18% 1169 13% 

Hett beheer en onderhoud werden geheel betaald uit de inkomsten van begrafe-
nissenn en uit andere inkomsten zoals de verhuur van zitplaatsen, doop- en huwe-
lijkceremonies,, uitstaande leningen, legaten en uit onroerend goed dat in eigen-
domm was van de kerk.7*  Belangrijke legaten waren er in 1775 (van Hendrik Hout-
campp ƒ3150), 1781-1783 (van de heren Westhoven en R. Abbring en van me-
vrouww Stoezak ieder ƒ 1000), 1786 (van A.A. de Beaufort ƒ5000), 1789 (van C. de 
Dieuu ƒ2000) en 1827 (van Burghardus Strackius ƒ 1000 en van Abraham Kok aan 
obligatiess ƒ 1910). De kerk ontving voorts ook begrafenisgeld ter hoogte van ƒ7 
voorr overledenen die niet in Alkmaar werden begraven, zelfs indien dezen van-
uitt een dorp in de regio via Alkmaar naar elders gingen.73 Het kwam jaarlijks nor-
maliterr slechts een paar keer voor en het betrof meestal begrafenissen in de re-
gioo zoals in Oudorp, Koedijk, Heiloo, Castricum, Bergen, Egmond of Petten, 
maarr ook wel in verder afgelegen plaatsen als Hoorn, Medemblik of Edam.71 

Dee inkomsten uit de begrafenissen konden per jaar sterk verschillen. Toch is 
duidelijkk te merken dat de inkomsten vanaf 1782-1783 geleidelijk afnamen, voor-
namelijkk door een daling van het aantal begrafenissen in de kerk. Vóór die tijd 
warenn circa 100 tot 200 begrafenissen per jaar in de kerk gewoon, maar dit daal-
dee tot 70 tot 90 in de periode van 1789 tot 1803 en tot slechts zo'n 40 tot 50 indi-
viduenn per jaar omstreeks 1815. Vanaf 1800 ging het financieel steeds slechter 
mett de kerk. In 1813 ging men er zelfs toe over om de lonen van alle medewer-

722 Steevast was de verhuur van stoelen en stoven in de Grote Kerk goed voor 900 tot 1000 gulden ont-
vangstenn jaarlijks. Voor het zetten van stoelen en stoven had men in de Grote Kerk vier tot zes dames in 
dienst,, die elk een jaarloon van 72 gulden kregen. Vanaf 1806 kwam bovendien een ongeveer gelijk bedrag 
binnenn uit de verhuur van zitplaatsen in de Kapelkerk. In 1801 ontving men eenmalig een bedrag van 
ƒ4378:18:-- aan "Contributies voor het Kerkgenootst hap in 1801". Door het uitlenen van geld waren er hoge 
"uitgaven""  in 1779, 1781, 1785, 1786 en 1787 en grote ontvangsten in 1700, 1791, 1793, 1794, 1798 en 1809. 
Inn 1809 ontving men maar liefst 5500 gulden aan uitstaande leningen en was er bovendien ƒ2566 aan "Res-
titutiess Kapelkerk". 

733 Op 28 juni 1663 besloot de vroedschap tot nadere uitwerking van het artikel in de Ordonnant ie op het 
Begravenn over de vergoeding voor het vervoeren van een lijk , dat daar onder "verstaan werd voor de Lijken, 
wijtt of door de Vrijheid en Jurisdictie deser Sleede vervoert" (RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 2029). 

744 Zie de reglementen op het begraven in RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 2029; alsmede de adminis-
tratiee in de Begraafboeken RAA OTB Alkmaar inv.nrs. 47-50. 
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InIn de Begraafboeken van de Grote 

KerkKerk van Alkmaar wordt per 

begrafenisbegrafenis de afrekening gespeci-

ficeerd,ficeerd, bijvoorbeeld de begrafenis 

vanvan Card de Dieuop 3 november 

17891789 in de grafkelder in het koor. 

HetHet ophangen van wapenkas en 

schildschild ad 93 gulden met nog eens 

4040 gulden voor de 8 kwartieren, 

dede kosten van tweemaal boete en 

hethet klokkenluiden maken de 

begrafenisbegrafenis bijzonder prijzig. Foto 

RegionaalRegionaal Archief Alkmaar. 
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kerss te verlagen tot 5/6 van het oude bedrag. Hierboven zagen we reeds hoe men 
inn 1809 en 1820 de honoraria voor het werk van de koster en doodgraver omlaag 
brachtt bij het vervullen van vacatures. Op 13 december 1812 besloot de "conseil 
municipal"" om, mede vanwege het officieel intrekken van het verbod op begra
venn in de kerk, nieuwe tarieven vast te stellen voor begrafenissen.75 De politieke 
verwikkelingenn van 1813 verhinderden evenwel de invoering ervan. In 1816 
kreegg de kerk éénmalig een subsidie van 1600 gulden van de Commissie tot In
standhoudingg van den Openbare Eredienst.76 

Inn 1822 kwam er toch een geheel nieuw tarievenstelsel voor het begraven in de 
kerk.. Het nieuwe systeem was aanvankelijk geen financieel succes want de ont
vangstenn bereikten in 1824 een dieptepunt van 802 gulden. Een paar jaar later 
zoudenn de inkomsten uit het begraven evenwel toch nog stijgen. Medio 1822 in
troduceerdee men het innen van kerkelijke belastingen bij de leden van de Her
vormdee gemeente, hetgeen in de navolgende jaren tussen de 2100 en 1600 gul
denn jaarlijks opbracht. Bovendien ging men over tot het innen van collectes na 
dee eredienst ten behoeve van de Kerkvoogdij (naast de collectes voor de diaco
nie),, hetgeen voor de Grote Kerk en Kapelkerk samen goed was voor circa 800-
10000 gulden per jaar.77 

Toenn de stad werd verplicht tot de aanleg van een nieuwe Algemene Begraaf
plaats,, verloor de kerk een aardige inkomstenbron. In 1828 besloot het stadsbe
stuurr om met ingang van 1831 jaarlijks aan de kerkmeesters een bedrag van 1200 

755 RAA Stadsarchief 1254-1815, inv.nr. 82 (Resoluties van het stadsbestuur). 
766 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 239. 
777 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 215. Er werd daarnaast al vanaf de 16"' eeuw na de 
kerkdienstenn gecollecteerd door de Gereformeerde diaconie en in 1609-1644 op bepaalde feestdagen ook 
doorr de Huisarmenmeesters (Vis 1987, 26-46). 

file:///-i-chtJr'


216 6 BB Begraven onder de zerken 

guldenn uit te keren, als compensatie voor de derving van de inkomsten uit het 
begraven.7" " 

Dee sterke afname van het aantal graven in particulier eigendom vanaf 1782 kan 
inn verband worden gebracht met economische ontwikkelingen en sociale veran-
deringen.. Bij de bespreking van veranderingen in grafgebruiken wordt straks op 
de/.ee kwestie terug gekomen. Een andere hoofdoorzaak voor de daling van het 
aantall  graven in particulier eigendom kunnen de dreigende plannen voor nieu-
wee begraafplaatsen buiten de stad zijn geweest, met een mogelijk verbod op be-
gravenn binnen de kerk. 

Kortt na de Omwenteling van 1795 had het nieuwe stadsbestuur een oproep 
vann het Franse bewind ontvangen om het begraven in kerken te staken en om 
buitenn de stad nieuwe begraafplaatsen aan te leggen. Op 15 december 1795 be-
sloott men om de desbetreffende circulaire, die men al op 16 juni had ontvangen, 
inn handen van een niet bij name genoemde commissie te stellen.7" Uiteindelijk 
liett men de oproep in de doofpot verdwijnen. Ook een nieuw verbod op begra-
venn in kerken uit 1810 werd terzijde gelegd. Dit verbod werd twee jaar later in-
getrokken. . 

Vanaff  1819 steeg jaarlijks het aantal graven dat aan particulieren werd ver-
kocht.. Kennelijk herleefde de belangstelling, ondanks het feit dat de discussie 
overr een eventueel verbod op het begraven binnen de bebouwde kom reeds 
gaandee was. Er zijn geen aanwijzingen dat deze mensen toen reeds enige zeker-
heidd hadden dat hun eigendomsrechten op een graf binnen de kerk ook zouden 
wordenn overgezet naar rechten op de nieuwe Algemene Begraafplaats. Pas op 8 
septemberr 1829, toen men al druk bezig was met de aanleg van de Algemene Be-
graafplaats,, stelden burgemeester en wethouders hiervoor een commissie in. 
Dezee adviseerde een maand later over een regeling voor de eigenaren van graven 
inn de kerk voor "een gelijke grafruimte op het nieuwe Kerkhof... als zij in de kerk 
enn op het kerkhof dezer stad verliezen zullen"."" 

788 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 216 en 254 e.v. In 1830 werd voor de laatste maan-
denn van dit jaar een bedrag van 350 gulden vergoed aan de kerk. In 1832 werd de vergoeding van ƒ 1200 ten 
delee gedekt uit de inkomsten over het jaar 1831 van het begraven op de Algemene Begraafplaats (ƒ751,871/,). 
799 RAA Stadsarchief 1254-1815, inv.nr. 68 (Resoluties van het stadsbestuur) bladzijden 456-457. 
800 RAA Secretarie Archief Alkmaar 1818-1919 inv.nr. 195: notulen b en w van 8 september en 13 oktober 
1829. . 


