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2.12.1 Enkele kanttekeningen vooraf 

Begravingenn binnen de Grote Kerk hadden het meeste aanzien en kostten ook 
hett meest/1 Het archeologisch onderzoek van de graven in de Grote Kerk heeft 
derhalvee slechts betrekking op een bepaald gedeelte van de toenmalige bevol-
kingg van Alkmaar, namelijk degenen die zich graven op deze plek konden ver-
oorloven. . 

Bijj  een onderzoek naar begraaftarieven is door Saaltink voor alle begravingen 
tee Alkmaar in 1804 geïnventariseerd welke graven waren gekozen door bepaalde 
groepenn van de bevolking.8- Hij gebruikte daarvoor de gegevens van het zoge-
naamdee Middel op het Begraven, een belasting die in heel Holland van 1695 tot 
18055 werd geheven bij begrafenissen van meer welgestelden. De hoogte werd 
vastgesteldd op grond van de inkomsten of het vermogen van de overledene. De 
belastingplichtigen,, ingedeeld in tariefgroepen van 3, 6, 15 en 30 gulden, maak-
tenn in 1804 niet meer dan ongeveer een kwart uit van het totaal aantal begravin-
genn in of bij de Grote Kerk: 104 van de 400. De niet-belastingplichtigen waren al-
lenn buiten de kerk begraven, alsmede 31 personen van de 3-gulden-categorie. 
Uiteindelijkk werden er toen dus slechts 73 van de 400 binnen de kerk begraven, 
allenn behorend tot de financieel draagkrachtige families/' Op deze belastingge-
gevenss wordt verderop nog terug gekomen. 

Voorr het begraven binnen de kerk moest aan de kerkmeesters minimaal het 
kerkrechtt (ƒ8 voor een volwassene, ƒ 4 of ƒ 5 voor een kind) worden betaald, als-
medee kosten voor het maken van het graf (dit kon van ƒ1 oplopen tot meer dan 
ƒ15).. Ter vergelijking: op het buitenkerkhof werden toen vaste begraaftarieven 
gehevenn van 8 tot 32 stuivers (ƒ1:12:-)/4 Daar kwam nog bij dat men in de kerk 
eenn graf in eigendom moest hebben c.q. aankopen (voor prijzen van ƒ 12 tot 

811 In de Kapelkerk werden in 1806 7 begrafenissen gedaan (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 50), waarbij voor 
volwassenenn rond de ƒ9 werd betaald, hetgeen nog minder is dan de goedkoopste volwassen begrafenissen 
binnenn de Grote Kerk in dat jaar. In de Begraafboeken van de Kapelkerk (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 50 ach-
terin,, inv.nrs. 52 en 53, bijvoorbeeld Graf H5 in 1 699) wordt voor een huurgraf /6 gerekend, oftewel de helft 
vann het bedrag voor een hunrgraf in de Grote Kerk. 

822 Saaltink 1987. 
833 Dit is derhalve 11%, een opmerkelijk laag aantal. In Leiden, Zwolle en 's-Hertogenbosch zijn nit de acht-
tiendee eeuw percentages bekend van 21 tot 47 % (Portegies 1999, 23). 
844 Op het kerkhof betaalde men 15 of 16 stuivers voor volwassenen (in mindere mate ook wel ƒ 1:10:- of 
ƒ1:12:-)) en Hof 12 of soms 16 stuivers voor kinderen. Iets lagere tarieven waren ervoor militairen, hel Wees-
huis,, het Gasthuis en de Diaconie. Deze post liep bij begrafenissen binnen de Grote Kerk evenwel op naar 
minimaall  ƒ8 tot ƒ 12 voor een volwassene. 
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ƒ60"5)) of'voor één overledene een rustplaats van de kerk kon "huren" ad ƒ12 (een 
kindd de helft). 

Bijj  de uitwerking van de gegevens zijn in totaal van 298 graven de identificaties 
uitgezocht.. Daarbij bleek al snel dat er destijds dermate intensief was begraven in 
dee kerk, dat er weinig graven van vóór 1750 meer aanwezig zijn onder de zer-
kenvloer.. Van de 298 geïdentificeerde graven uit het archeologisch onderzoek 
zijnn er 161 van na 1800, 114 tussen 1751 en 1800, en 23 tussen 1716 en 1750.* 
Vanaf'' 1780 is elk jaar in deze steekproef vertegenwoordigd. In 1795 en in 1810 
verboodd het Franse bewind het begraven in kerken, over het algemeen evenwel 
zonderr succes - ook in Alkmaar is men ononderbroken de kerk als begraafplaats 
blijvenn gebruiken/7 

Dee toenemende hoeveelheid gegevens roept ook weer nieuwe vragen op voor 
verderr onderzoek. Het zou interessant kunnen zijn om de sociale positie van de 
begravenenn aan verder onderzoek te onderwerpen. Uit de grafboeken en ge-
noemdee boedelinventarissen blijkt wel dat begraven binnen de kerk meer geld 
kosttee dan erbuiten, maar dit betekent niet dat alleen de rijkste elite binnen de 
kerkk ter aarde werd besteld, want we treffen in de achttiende eeuw ook kleinere 
ondernemerss en ambachtslieden aan met hun familieleden. Zijn er over de voor-
naamstee inwoners tal van gegevens beschikbaar, deze grote "midden-groep" is al-
leenn uit de anonimiteit te halen door zeer uitgebreid onderzoek van verschillen-
dee bronnen. Het zal duidelijk zijn, dat zulks in dit bestek niet haalbaar was. 

Hett gaat dan niet alleen om gegevens over de financiële situatie van de be-
trokkenen.. Er waren ook verschillen in de teraardebestelling als gevolg van be-

855 De krik verkocht graven uit de hand doorgaans voor een prijs rond de / '12, in 1775-1777 ƒ16 a ƒ18 (RAA 
Archieff  Kerkvoogdij llerv. gein. Alkmaar inv.nrs. 239 en 246-254). Bij particuliere verkooptransacties wor-
denn incidenteel veel hogere bedragen vermeld: op 15 december 1709 werd het gral' ZG 234 voor ƒ60 ver-
kochtt (Verkoopakle in RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gein. Alkmaar inv.nr. 205). Op 22 december 171 I 
werdd het gral'NG I 32 voor ƒ.30 verkocht (Verkoopakte RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gein. Alkmaar inv.nr. 
205).. In de boedelinventaris van Dirk Koeman, opgesteld op 5 september 1 780, wordt vermeld dat men het 
helee graf ZK 35 en de helft van graf ZK 36 had verkocht voor ƒ18 (RAA Oud-Notarieel Archief (afgekort 
ONA)) Alkmaar inv.nr. 697 akte 191; notaris mr. Pieter de Lange). Vanaf] 821 blijk t de kerk een hogere prijs 
tee vragen bij de verkoop van graven. Bij een specificatie van in 1821 verkochte graven (een los velletje in het 
Boekk van de Ontvangsten der Grote Kerk, R \A Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr.239) wordt 
namelijkk vijfmaal een bedrag van ƒ22 gerekend voor een grai'in de Noordei gang en Zuidergang. en een-
maall  ƒ30 voor een graf in het koor. Bij het nieuwe Begrafenisreglement van 1822 (RAA Archief Kerkvoog-
dijj  Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 215) bevindt zich een pakje voorbedrukte nota's voor de betaling van begra-
feniskosten,, waarbij op een voorbeeld voor een gedrukt verkoopdocument voor een graf de aantekening is 
gezet:: "op het Cboor ƒ30 de overige ƒ22".In de Begraafboeken wordt bij een begrafenis op 4 november 1828 
inn de marge genoteerd dat het graf, ZG 216, inderdaad voor /'22 werd gekocht (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 
49).. Bij de erfenis van Pieter Hendrik van der Nolle, overleden op 19 december 1826, wordt een graf in de 
Grotee Kerk getaxeerd o p ƒ 26 (Van den Berg 1998). 

866 De exacte cijfers: de steekproef bevat uit 1716-1730 6 graven, uit 1731-1740 11,uit 1 741-1750 6. uit 1751-
17600 10. uit 1761-1770 12, uit 1771-1780 21, uit 1781-1790 30, uit 1791-1800 41. nil 1801-1810 45. uit 1811-
18200 47 en uit 1821-1830 69 graven. Overigens zijn in de opgraving de kapellen en de zijbeuken van het 
schipp nauwelijks onderzocht en zijn deze gedeelten onder de 298 individuen ondervertegenwoordigd - dit 
/onn eventueel een vertekening kunnen veroorzaken. 
877 Ook in de kerken van Hoorn en F.nkhui/en (Saaltink 1987,13) of bijvoorbeeld iu de Grote Kerk van 
Bredaa (Van Boven 1987, 18) is er in de Franse tijd zonder onderbreking begraven. 



22 Begrafenisgebruiken 219 9 

KindergravenKindergraven in de "testruimten " langs de noordmuur van de kooromgang. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 

monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

grafenissenn door de gilden, door hofjes en andere instellingen, of als gevolg van 
dee uiteenlopende geloofsrichtingen. Hoewel de Hervormde kerk sinds 1573 als 
enigee officieel toegestaan was, liet men diverse andere geloofsrichtingen ooglui-
kendd toe en er werden aanvankelijk nog diensten gehouden op zolders of in ach-
terhuizenn en schuren.88 Vanaf eind zeventiende eeuw werden evenwel verschei-
denee van deze schuilkerken vervangen door echte kerkgebouwen, doorgaans 
nogg wel afgelegen van de openbare straat maar verder allesbehalve onopval-
lend.899 Deze kerken kregen echter geen toestemming voor eigen begraafplaat-
sen,, met uitzondering van de Joden die in 1746 conform hun geloof een eigen 
begraafplaatss buiten de bebouwde kom aanlegden.™ In het Noorderkwartier was 
inn 1809 60% van de bevolking Hervormd en 27% Rooms-katholiek. In Alkmaar 
wass toen slechts 53% Hervormd en 37% Rooms-katholiek, verder was 6% Lu-
therss en de overige 4% was Doopsgezind, Joods of Remonstrants. In de tweede 

888 Een overzicht geeft De Jong 1980. 
899 In de tweede helft van de achttiende en begin negentiende eeuw waren dit: de Doopsgezinde kerk aan 
dee Koningsweg (1617), de R.K. Statie van St.Franciscus aan de Schoutenstraat (1622, verbouwd 1760, thans 
verdwenen),, de R.K. Statie van Sint Dominicus aan de Baangracht (1656-1659, in de achttiende eeuw ver-
bouwd),, de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen (1658), de Luthersekerk aan de Oudegracht/Baangracht 
(1692),, R.K Statie van Sint Matthias aan de Sintjacobstraat (1728-1730, thans verdwenen), de R.K Statie 
vann Sint Laurentius aan de Diggelaarsteeg (1757, thans verdwenen), de Doopsgezinde kerk aan de Ridder-
straatt (thans verdwenen) en de Joodse synagoge aan de I lofstraat (1802). 
900 Kil a 1992, 19. 
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helftt van de achttiende eeuw waren er in Alkmaar veel Rooms-katholieken en 
ookk joden geïmmigreerd - de Hervormden waren in eerdere tijd dus sterker in 
dee meerderheid. Al deze geloofsrichtingen zijn vertegenwoordigd onder de on-
derzochtee graven in de kerk.91 

Dee opgravingen hebben redelijk veel graven van kinderen (onvolwassenen) 
aann het licht gebracht: 155 personen jonger dan 18 jaar op een totaal van 901 
graven,, oftewel 17%. Deze graven blijken redelijk gelijkmatig over de kerk ver-
deeldd te zijn. De enige afwijking is het gebruik om kinderen bij te zetten in de 
"restruimten",, de stroken langs de randen van de zerkenvloer, waar geen plek 
meerr is voor een volwassen grafplaats. In de opgraving kwamen hierdoor iets gro-
teree aantallen kinderen voor in de werkputten van de Noorderkooromgang en 
hett Noordtransept.1'2 

Aann de hand van de administratie in de grafboeken is een goed beeld te krijgen 
vann de aantallen overleden kinderen die binnen de Grote Kerk werden begraven. 
Hett is overigens opmerkelijk dat van het begraven in ongenummerde "rest-ruim-
ten",, zoals bij het archeologisch onderzoek werd vastgesteld, in de Begraafboeken 
nietss is terug te vinden -alle kinderen zijn op echte graven geadministreerd."'Voor 
kinderenn werd door de kerkmeesters een verlaagd tarief gehanteerd voor het recht 
tott begraven. Tot 1822 moest voor volwassenen ƒ8 betaald worden, voor kinderen 
wass dit ƒ4 of ƒ 5. Het percentage kinderen op het totaal aantal begrafenissen in de 
kerkk tussen 1750 en 1830 kan aan de hand van de Begraafboeken worden becij-
ferdd op circa 19%.yt Men moet er bij deze berekeningen wel op bedacht zijn dat 
menn voor de categorie "kinderen" in de administratie een lagere leeftijdsgrens had 
dann 18 jaar, rond 1800 in elk geval ónder de 9 jaar en vanaf 1822 onder de 12 jaar.1*' 

911 Van der Wonde 1972, 121-138 (met name 125, 128-129). Sommige Joden lieten zich niet op de Joodse 
Begraafplaatss buiten de stad begraven maar binnen de (.rote Kerk. In de Begraaiboeken van de Grote Reik 
zijnn in de jaren 1824-1830 19Joodse begrafenissen apart genoteerd (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 50). 

922 In het Noordtransept bevonden zich in de opgraving 17 kindergraven in deze strook "rest ruim te" langs 
dee muren, in de Noorder-en Zuideikooromgang in het opgegraven gedeelte 6 kindergraven. 
933 In Dordrecht bijvoorbeeld waren er in de kooromgang apart aangewezen gedeelten voor kindergraven 
(Vann Dolder-De Wit z.j., 131). 
944 Vergelijk de tabellen betreffende inkomsten uit begrafenissen. In de periode 1750-1754 waren er 130 
kinderenn (minstens onder de 9 jaar) op een totaal van 599 (22%), in 1777-1795 194 op 1143 (17%), in 1796-
17999 72 op 285 (25%), in 1800-18(13 51 op 369 (14%), 1815-1818 45 op 164 (27% ). NB in 1800 (oorlog) wa-
renn er 106 volwassenen op 11 kinderen. Totaal steekproef 1750-1818: 495 op 2560 (15%), zonder het jaar 
1800:: 484 op 2443 (19%,). In 1825-1830 waren er 74 kinderen onder 12jaar op 306 begrafenissen (24%). 
Voorr de schommelingen zijn (o.a. door gebrek aan gegevens over epidemieën) in dit bestek geen verkla-
ringenn te geven. 

955 In de Begraafboeken staan de leeftijden niet vermeld - dit moet via andere bronnen worden opgezocht. 
Ditt is gedaan voor de 298 geidentiticeerde individuen uit het archeologisch onderzoek. Hieruit blijk t dat de 
leeftijdsgrenss op zijn minst ónder de 9 jaar gelegen moet hebben, want voor een kind van 91/. jaar, begraven 
opp 10 februari 1800 moest ƒ8 kerkrecht betaald worden. Vanaf januari 1796 is in de jaarrekeningen van de 
kerkk geen onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen maar in "onder en boven de maat"; over 
hett bi jbehorende reglement dat van deze kistmaat uitgaat, kon ik helaas niets vinden (ook niet in de Reso-
lutiess van het stadsbestuur van 1795). Een deel van de kinderen werd begraven bij avond, hetgeen uitslui-
tendd voor kinderen tot en met 2 jaar werd gedaan (In 1752 werden 2 kinderen boven de 2 jaar maar in ta-
r i e f g roep /44 bij avond begraven tegen een "volwassen" tarief van 60 gulden; dit lijk t nadien niet meer voor 
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TabelTabel 4: Begrafenissen van kinderen op het kerkhof en in de Grote Kerk tijdens enkele perioden tussen 1750 en 

1830. 1830. 

Jaar r 

1750 0 
1751 1 

1752 2 
1753 3 
1754 4 

Subt Subt 

1777 7 
1778 8 

1779 9 
1780 0 
Subt Subt 

1789 9 

1790 0 

1791 1 
1792 2 
1793 3 
Subt Subt 

1794 4 

1795 5 

1796 6 
1797 7 
1798 8 
1799 9 

1800 0 

1801 1 
1802 2 
1803 3 
Subt Subt 

vw w 

106 6 

154 4 

101 1 
70 0 

85 5 
516 516 

139 9 

229 9 
213 3 

146 6 

146 6 
168 8 

370 0 
245 5 

231 1 

206 6 
2093 2093 

Kerkhof f 

k k 

138 8 

152 2 

131 1 
130 0 

113 3 
664 664 

115 5 

127 7 
137 7 

115 5 

127 7 
137 7 

168 8 
130 0 

127 7 

95 5 
1231 1231 

%k k 

57% % 

50% % 

56% % 
65% % 
57% % 
56% 56% 

45% % 

36% % 
39% % 

54% % 

47% % 
43% % 

31% % 
35% % 

35% % 

32% % 
37% 37% 

vw w 

109 9 

122 2 
89 9 

70 0 

79 9 
469 469 

89 9 

105 5 
137 7 

170 0 
501 501 

85 5 
64 4 
58 8 
41 1 

52 2 
448 448 

70 0 

78 8 
75 5 

55 5 
58 8 

55 5 

106 6 
68 8 

77 7 
67 7 

709 709 

k k 

17 7 
30 0 
23 3 

28 8 

32 2 
130 130 

12 2 
25 5 
15 5 

27 7 
79 79 

23 3 
16 6 
17 7 
17 7 
10 0 

105 105 

21 1 
11 1 
23 3 

21 1 
16 6 

12 2 
11 1 

11 1 

15 5 
14 4 

155 155 

Kerk k 

%k k 

13% % 
20% % 

21% % 
29% % 

29% % 
22% 22% 

12% % 
19% % 
10% % 
14% % 
14% 14% 

21% % 
20% % 
23% % 

29% % 
16% % 
19% 19% 

23% % 

12% % 
23% % 

28% % 

22% % 
18% % 

9% % 
14% % 

16% % 
17% % 
18% 18% 

Jaar r 

1804 4 

1805 5 
1806 6 

1807 7 
1808 8 

1809 9 
1810 0 

Subt Subt 

1811 1 

1812 2 
1813 3 
1814 4 

1815 5 

1816 6 
1817 7 

1818 8 
Subt Subt 

1822 2 
1823 3 

1824 4 
1825 5 
1826 6 
1827 7 

1828 8 

1829 9 
Subt Subt 

1830 0 

vw w 

218 8 

269 9 
175 5 
237 7 
286 6 

301 1 
280 0 

1766 1766 

172 2 
105 5 
172 2 
86 6 

75 5 

77 7 
80 0 

113 3 
880 880 

159 9 

155 5 

103 3 
131 1 
220 0 
236 6 

123 3 

148 8 
1275 1275 

112 2 

Kerkhof f 

k k 

82 2 

118 8 
80 0 

95 5 
126 6 
81 1 
90 0 

672 672 

89 9 

89 9 
83 3 
94 4 

116 6 

91 1 
105 5 

116 6 
783 783 

182 2 
124 4 

126 6 
113 3 
216 6 
129 9 

131 1 

148 8 
1169 1169 

71 1 

%k k 

27% % 
30% % 

31% % 

29% % 
31% % 
21% % 
24% % 
28% 28% 

34% % 
46% % 

33% % 
52% % 
61% % 
54% % 

57% % 

51% % 
47% 47% 

53% % 

44% % 

55% % 
46% % 

50% % 
35% % 

52% % 
50% % 
48% 48% 

39% % 

vw w 

47 7 

46 6 
45 5 
31 1 

27 7 

30 0 
28 8 

34 4 
288 288 

41 1 

28 8 

23 3 
54 4 

69 9 

42 2 
26 6 

25 5 
308 308 

16 6 

k k 

10 0 

18 8 
9 9 
11 1 

16 6 
7 7 

13 3 

9 9 
93 93 

20 0 

12 2 
14 4 

10 0 

16 6 

22 2 
7 7 
13 3 

114 114 

6 6 

Kerk k 

%k k 

21% % 
39% % 
20% % 
35% % 

37% % 

19% % 
32% % 

21% % 
24% 24% 

33% % 

30% % 

38% % 
16% % 

19% % 
34% % 

21% % 
34% % 

27% 27% 

27% % 

vw=volwassenen;; k=kinderen; subt=subtotaal 

tee komen). Bij diverse van deze kinderen is aangetekend dat ze doodgeboren, vroeggeboren of ongedoopt 
zijn,, maar dit geldt zeker niet voor allen (in 1750-1754 zijn er 19 kinderen bij avond op een totaal van 130 
kinderen,, in 1777-1795 58 op 194, in 1800-1803 33 op 51 en in 1815-1818 44 op 45). Het is ook niet duide-
lij kk hoeveel kinderen onder de 2 jaar overdag werden begraven, of (vanaf 179*3) in de nacht kon voor zons-
opgangg ("vroeg"). Vanaf 1822 onderscheidde men kindertarieven voor kinderen tot 12 jaar, met daarbin-
nenn een onderscheid tussen kisten groter of kleiner dan 95 cm (9 palm 5 duim). Van de 74 kinderen uit 
1825-18300 waren er 61 begraven in de kleinere kistenmaat (de leeftijd is te schatten op onder de 5 jaar). 
966 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 239. In een aantal jaren zijn de betalingen door 
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Bijj  de 298 geïdentificeerde individuen uit het archeologisch onderzoek kwam de 
leeftijdd tussen 9 en 18jaar overigens slechts zesmaal (2%) voor, zodat dit statistisch 
waarschijnlijkk een geringe afwijking zal betekenen. 

Voorr een aantal perioden tussen 1750 en 1830 zijn ook de aantallen begrafe-
nissenn op het kerkhof geteld (tabel 4).'* Hieruit blijkt dat het percentage kinderen 
opp het kerkhof steeds het dubbele is van het percentage in de kerk. Dit grote ver-
schill  zal vooral zijn ontstaan doordat eigenaren van graven binnen de kerk de kin-
derenn soms toch op het kerkhof begroeven. Het is dus niet juist om het verschil 
geheell  te verklaren uit een lagere kindersterfte in de meer welgestelde gezinnen, 
hoewell  dat wel degelijk een rol zal hebben gespeeld.'17 Elders is voor deze periode 
eenn algemene kindersterfte berekend van minstens 40% van alle sterfgevallen.w 

Inn de loop der tijd waren er jaarlijks grote variaties in het totaal aantal begrafe-
nissenn en in de percentages begraven kinderen. In 1750-1754, 181 l-1818en 1822-
18299 betreft gemiddeld bijna de helft van het totaal aantal begrafenissen de ter-
aardebestellingg van overleden kinderen, namelijk resp. 45%, 43% en 45%. Van 
17944 tot 1814 was 1/3 van de begrafenissen van kinderen.99 Op het eerste gezicht 
lijk tt er dus in deze tussenliggende periode een geringere kindersterfte te zijn ge-
weest,, maar dit is niet de volledig juiste interpretatie. Dit wordt duidelijk wanneer 
wee voor de genoemde drie perioden de absolute aantallen nader bekijken voor 
hett totaal aantal begrafenissen op kerk plus kerkhof. In de periode 1750-1754 
overledenn jaarlijks gemiddeld 179 kinderen per jaar en 197 volwassenen, in 1794-
1803jaarlijkss gemiddeld 139 kinderen en 280 volwassenen, in 1811-1818 jaarlijks 
gemiddeldd 109 kinderenen 146 volwassenen en in 1822-1829 jaarlijks gemiddeld 
1600 kinderen en 198 volwassenen. In 1800 was er een bijzonder piek in de sterfte 
vann vohvassenen, welke te maken moet hebben met de oorlogshandelingen van 
eindd 1799. Er zullen in 1800 nog wel mensen zijn overleden na een ziekbed van-
wegee opgelopen kwetsuren. Bovendien waren talrijke mensen in gebrekkige leef-
omstandighedenn beland door verlies van huis en haard en/of het verlies van mid-
delenn van bestaan. Als we het rampjaar 1800 buiten beschouwing laten, is er in 
11 794-1803 een gemiddelde van 133 kinderen perjaar en 270 volwassenen. 

Inn de statistiek kunnen we derhalve twee tendensen onderscheiden: ten eerste 

hell  Tuchthuis, de Diaconie of Int Weeshuis pas een of' twee jaar later afgerekend. Dit is in de tabellen ge-
corrigeerdd op bel juiste jaar. Overigens was et een half jaar verschil in de administratie van deze "godshui-
zen""  doordat hier een jaar van mei tot mei werd gerekend. In 1801 zijn geen aantallen maar slechts bedra-
genn genoemd (bier is een aantal van circa 43 volwassenen en 9 kinderen gerekend voor ƒ39:6:- van het 
Weeshuiss en 35 volwassenen voor f21:12:- van het Gasthuis). 
977 In Delf! was er in de achttiende eeuw een duidelijk hogere kindersterfte in de klasse met Pro Deo be-
grafenissenn (Wijscnbeek-Olthuis 1987,43). 
988 Het aantal overleden kinderen bedroeg in diverse steden in de zeventiende en achttiende eeuw tussen 
dee 40% en 60% van het totaal aantal begrafenissen per jaar (Portegies 1999, 162-166). In de periode 1841-
18600 was de gemiddelde kindersterfte in Noord-Holland 39.1 % (Havermans-Dikstaal 1998, 234). 
999 Totalen berekend aan de hand van tabel 4: 1750-1734: 985 volwassenen en 794 kinderen (45ci ); 1794-
1803:: 2806 vohvassenen en 1386 kinderen (33%); 1811-1818: 1168 volwassenen en 876 kinderen (43%,), 
1822-1829:: 1583 volwassenen en 1283 kinderen (45%). Overigens zijn de (lage) aantallen van de Kapelkerk 
enn de Joodse Begraafplaats niet meegeteld 
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inn absolute cijfers een afnemende kindersterfte tussen 1754 en 1822; en ten twee-
dee een opmerkeli jke piek voor de sterfte van volwassenen in 1794-1803. Deze 
fluctuatiess houden slechts in beperkte mate verband met schommel ingen in het 
bevolkingsaantal.. Dit is immers becijferd op 7865 inwoners in 1772, 8373 inwo-
nerss in 1795, 7908 inwoners in 1815 en 9439 inwoners in 1830.100 De afgenomen 
kindersterftee kan enerzijds het gevolg zijn van betere overlevingskansen voor 
pasgeborenenn maar anderzijds was er wellicht ook een lager geboortecijfer. In 
Delftt is waargenomen dat de overlevingskansen in het eerste levensjaar in de 
loopp van de acht t iende eeuw geleidelijk verbeterden, kennelijk het gevolg van 
verbeterdee verzorging.101 Dit werd vanaf 1796 verder verbeterd door de ontdek-
kingg van vaccinatie tegen de pokken door de Engelse arts Edward Jenner. Drie 
jaarr later vonden in Hol land de eerste inent ingen plaats, in Alkmaar begon men 
inn 1804 actief met vaccinaties.102 De verklaring voor gedaalde kindersterfte lag 
mogelijkk tevens in een lager aantal geboorten. Deze kan het gevolg zijn van eni-
gee mate van gezinsbeperking in de onzekere en weinig voorspoedige tijden. Wel-
lichtt waren er in Alkmaar toen ook minder mensen gehuwd of pas op latere leef-
tijd.1"11 In dit bestek is over deze kwestie geen uitsluitsel te geven - wellicht dat 
daarr nog eens een archiefonderzoek naar kan worden gedaan. Een gemiddeld 
veell  hogere sterfte van volwassenen was er in de ja ren rond 1779-1783 in geheel 
Hol land.. De aanleiding is waarschijnlijkk een combinat ie van een afgenomen le-
vensstandaardd (slechtere voeding in duurtejaren, verslechterde woonsituatie) en 
ep idemieënn zoals de dysenterie in 1778-1779."" 

2.22.2 In de rouw 

Inn de acht t iende eeuw kwamen de meeste mensen te overlijden in hun eigen 
huis.. Degenen die in de Grote Kerk ter aarde zijn besteld, zullen tijdens hun ziek-
bedd vaak een vorm van thuiszorg hebben gehad, door familie e n / of huisperso-
neel.. Men zal indien nodig de arts op huisbezoek hebben gehad, die medici jnen 
zall  hebben voorgeschreven die uit één van de Alkmaarse apotheken gehaald 
kondenn worden.115 Een andere mogeli jkheid was dat men op hogere leeftijd on-

1000 Van den Berg en Van Zanden 1993, 200. Een lichte stijging van liet inwonertal is ook in Delft waarge-
nomenn tussen 1770 en 1795 en wordt verklaard uit een immigratie-overschot en verbeterde volksgezond-
heidd (Wijsenbeek-Olthuis 1987, 83). 
1011 Wijsenbeek-Olthuis 1987, 35-38. Rond het midden van de negentiende eeuw nam de kindersterfte 
evenwell  weer sterk toe. 
1022 Vis 1991, 99. 
1033 Een daling in het aantal huwelijkssluitingen is bijvoorbeeld geconstateerd in Delft (Wijsenbeek-Ol-
thuiss 1987, 33 en 44-4.r>). Van Zanden 1988 legde een verband tussen economische achteruitgang, een ge-
middeldd hogere leeftijd bij huwelijken en een dalend geboortecijfer, als gedeeltelijke verklaring voor de be-
volkingsafnamee die in de zeventiende eeuw in Holland intrad. 
1044 Van der Wonde 1972, 197-209 (met name 205-20*)). 787; Wijsenbeek-Olthuis 1987, 35-44. 
1055 Bij het archeologisch vondstmateriaal uit beerputten komt men wel eens aanwijzingen voor een bed-
legerigee tegen, bijvoorbeeld een ondersteek. Aardewerken zalfpotjes en glazen medicijnflesjes worden /eer 
vaakk gevonden. Bij vondsten uit de zestiende en zeventiende eeuw komen soms zogenaamde "pisflessen" 
voor,, gemaakt van zeer dun glas ten behoeve van diagnostiek door bestudering van urine door de arts. 
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derdakk zocht in één van de hofjes, provenhuizen en gasthuizen, waarvoor men 
doorgaanss overigens wel enige geldmiddelen en goederen moest inbrengen. 

Naa het overlijden werd het huis "in de rouw gezet" door het sluiten van ven-
sters,, luiken en gordijnen. Soms werden de ramen met zwart papier of doek ver-
duisterd.. Buiten werd een gedoofde fakkel opgehangen, een lantaarn zonder 
kaarss of er werden zwarte linten aan de deurgreep gebonden.'"6 Bij zeer welge-
steldenn werd boven de deur een met zwarte stof bekleed rouwbord (wapen-
schild)) opgehangen.1"7 Binnenshuis werden, bij degenen die zich de kostbare 
stoffenn konden veroorloven of deze konden huren, de meubels, spiegels en schil-
derijenn en soms zelfs de vloer met zwarte stof afgedekt. In Amsterdam schijnt het 
bedekkenn van de vloer met zwart laken een specifiek katholiek gebruik te zijn ge-
weest.1088 Men kon voor het in de rouw zetten bij het Burgerweeshuis "rouwbaijen" 
(vermoedelijkk lappen zwarte grof wollen stof) huren en zelfs speciale vloerkle-
den.. Daarbij werd soms ook een timmerman ingeschakeld.;"" In meer beschei-
denn huishoudens werden spiegels en schilderijen naar de muur gekeerd. De 
overledenee werd enkele dagen in het huis opgebaard. Normaliter was dit drie tot 
vijff  dagen, maar bij voorname personen, waar de begrafenis een flinke organisa-
tiee vergde, was dit vaak wel zeven tot negen dagen en soms wel tien dagen."" In 
17166 werd door de stad een boete van 6 gulden geheven bij een begrafenis die 
eenn dag te laat was.111 Bij katholieken werden tijdens het opbaren rondom de 
dodee kaarsen gebrand en de dode werd een rozenkrans in de hand gelegd. Er 
werdd 's nachts bij de dode gewaakt."-' Bij katholieken kwam de eerste nacht een 
priesterr om te bidden. Ook werd er de dag voor de begrafenis in het sterfhuis 
doorr een priester nog een begrafenisceremonie gehouden.m 

Hett was destijds gebruikelijk om speciale rouwkleding in de kast te hebben. 
Menn had ook aparte rouwschoenen, -handschoenen en -hoofddeksels, alsmede 
romvsieradenn van git of zilver. In de achttiende eeuw werden de hoeden van 
mannenn getooid met lamfers, een soort rouwsluiers van zwart crèpe, vrouwen 

1066 Kok 1970, 183-184. In Breda kon men de rouwlantaarn zelfs huren bij een verhuurbedrijf (Haneveld 
1995.. 56-58). Ken ander gebruik was hei plaatsen van een bos stro naast de deur tol de dag van de begrafe-
nis.. Dit gebruik was vooral in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland in zwang (Kok 1970, 182-
183;; Van Boven 1987, 11-12; Fahrenfört en Van de Graft 1947 deel 2, 52-54). In \s-Hei togenbosch waren er 
zelfss keuren die de plek, maten, banden en andere zaken regelden rond de strobos (Portegies 1999, 54-58). 

1077 Kok 1970, 53. 
1088 Volgens een ooggetuigeverslag uil 1812, beschreven dooi De Meere en Noordegraaf 1977, 167. 
1099 RAA Archief Burgerweeshuis inv.nr. 35. In de administratie van het Burgerweeshuis zijn in dit verband 
afrekeningenn genoteerd voor "kosten van de timmerman". De bewaard gebleven administratie begint in 
17755 (kreeg men in dat jaar hiervoor wellicht een privilege?) en eindigt in 1800. De opbrengsten variëren 
vann omstreeks de 50 tot 100 gulden jaarlijks, tussen 1795 en 1799 sterk gedaald tot 15 gulden in 1799 en in 
18000 slechts 8 gulden. 

1100 Vergelijk Bloys van Treslong Prins en Belonje 1928, 25-62. Tien dagen tussen overlijden en begraven 
wass er bijvoorbeeld bij Margaretha van Kinschot (begraven 15-11 1779) en Anna Agatha de Beaufort (be-
gravenn 13-3-1786). 

1111 RAA ONA Alkmaar inv.nr. 476, boedelinventaris nr.253. 
1122 Grolman 1923, 368; Kok 1970, 172-176. 
1133 Volgens een ooggetuigeverslag uit 1812, beschreven door De Meer en Noordegraaf 1977, 167. 
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droegenn ook zwarte hullen of falies, lange hoofddeksels. De huwelijkspartner of 
dee ouders van de overledene droegen de rouwkleding nog eenjaar en zes weken 
naa de begrafenis."4 

Bijj  de begrafenis zelf, die overigens uitsluitend door de mannen werd bezocht, 
werdd een lange zwarte rouwmantel gedragen, die veelal werd gehuurd, vooral 
voorr personeel en andere begeleiders van de rouwstoet. De verhuur van rouw-
mantelss zou volgens een resolutie van het stadsbestuur uit 1716 een privilege 
wordenn van het Burgerweeshuis, en wel vanaf het overlijden van de twee "bezor-
gers""  die de verhuur toen nog in handen hadden.115 De betreffende onderne-
merss waren Gerrit Stul en Cornelis van Rossen, die zich ook bezig hielden met de 
verhuurr van andere rouwartikelen zoals rouwbehang en rouwservies.116 Bij het 
overlijdenn van Gerrit Stul in 1730 deden diens erfgenamen de waren inderdaad 
"tegenn een ordentelijke prijs" aan het Weeshuis over. Abraham van Rossen wens-
tee nadien echter het bedrijf van zijn overleden vader voort te zetten, hetgeen in 
17355 en 1740 de inzet was van een geschil, dat door de burgemeesters in het 
voordeell  van Van Rossen werd beslist.117 Pas na diens dood kwam het toch in han-
denn van het Burgerweeshuis. Van deze verhuur door het Burgerweeshuis is de 
administratiee bewaard van 1754 tot 1800 - mogelijk trad toen pas het privilege 
volopp in werking. De verhuur van rouwmantels en ook die van dood- oftewel 
baarkledenn (het betreft een privilege uit 1671, waarover verderop meer) bezorg-
denn het toch vaak armlastige weeshuis flinke inkomsten.118 

Eenn aantal bewoners van de Koningsweg (van "het sluisje" tot de hoek Lom-
bardsteeg)) had begin achttiende eeuw een "mantelfonds" ingesteld, waarbij de 
ledenn voor slechts 3 stuivers per stuk de mantel bij het Weeshuis konden huren 
(opp te halen om 12.00 uur, terugbrengen voor 4 uur 's middags). In 1787 werd 
opp aandringen van het Weeshuis door het stadsbestuur aangegeven dat men zich 
striktt moest houden aan het Reglement van het Mantelfonds, met name dat de 
mantelss uitsluitend mochten worden gedragen door leden. Het fonds telde toen 
overigenss slechts 23 leden. 

1144 Le Francq van Berkhey 1776, 1861-1874; Havermans-Dikstaal 1998, 243-246. 

1155 Bruinvis 1906b, 10-11. 
1166 In de boedelinventarissen uit begin achtt iende eeuw van notaris Van Eijk (RAA ONA Alkmaar inv.nrs. 
473-482)) komen we ook verhuur van rouwbehang, kannen en glazen door Stul of Van Rossen tegen. Gerrit 
Stull  was eigenaar van meerdere huizen en woonachtig in de Maria Magdalenastraat (Kad.A176). Cornelis 
vann Rossen kocht vanaf 1710/1711 meerdere huizen en was eigenaar en bewoner van Langestraat 18 
(Kad.A471);; in 1744 is er een mantel-winke! gevestigd van Abram van Rossen; in 1827 en 1882 was het nog 
eenn winkel in manufacturen (Gegevens Van den Berg 1998). In 2000 verliet modehuis Koster dit pand en 
kwamm een einde aan eeuwen gebruik als kledingwinkel. 

1177 RAA Archief Burgerweeshuis inv.nr. 16. 
1188 Tussen 1775 en 1789 brachten de mantels doorgaans tussen de 605 en 1482 gulden jaarlijks op, ge-
middeldd omstreeks 800 a 900 gulden (RAA Archief Burgerweeshuis inv.nrs. 36). De verhuur van rouwgoe-
derenn leverde vanaf 1800 steeds minder op: in 1807 slechts ƒ543:3:-, in 1907 slechts ƒ42,50 (Bruinvis 1906b, 
19-200 en 29). In 1769-1772 bedroegen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven omstreeks 14.000 gulden, iets la-
gerr dan aan het begin van de eeuw. Vanaf circa 1800 had het Burgerweeshuis steeds grotere tekorten die 
vanaff  1804 door de stad werden aangevuld (Bruinvis 1906b, 10, 15, 18). 
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EenEen begrafenis in het koor, negenlimde-eeuwse litho naar een prent door L. Doorner, 1692. De kist, met een 

wapenschildwapenschild aan het doodkleed, wordt naar het open graf gedragen. De grafzerk is met een stammetje eronder 

opzijopzij geschoven. De mannen dragen allen lange rouwmantels (lamfers aan hoeden waren toen nog niet in 

gebruik).gebruik). Foto Regionaal Archief Alkmaar. 

Inn 1785 kreeg het Burgerweeshuis ook het privilege voor de verhuur van lam-
fers,, dit naar aanleiding van het overlijden van Willem Krijgsman die ze tot dan 
toee had verhuurd."9 Deze komt in boedelinventarissen tot die tijd ook wel voor 
alss verhuurder van rouwmantels en doodkleden van het Burgerweeshuis.120 Dit is 
ongetwijfeldd dezelfde Willem Krijgsman die (in 1764) schoolmeester was van het 
Burgerweeshuis.121 1 

Rondd de begrafenis werden diverse zaken georganiseerd door de "uitkleders" en 
doorr de aansprekers. De "uitkleders" waren niet alleen degenen die het afleggen 
enn het kisten van de dode verrichtten, maar ze regelden bij eenvoudige begrafenissen 
ookk allerlei andere zaken zoals het doen van aangifte bij het stadsbestuur122, het aan-

1199 Ibidem. 

1200 Rouwmantels geleverd: boedelinventaris van Jonkheer Willem Maurits van Catz, heer van Ter Coulster, 
Heilooo en Oesdom, op 3 december 1775 overleden (elders begraven), geïnventariseerd door notaris mr. P. 
dee Lange op 21 jul i 1780. Doodkleden geleverd: boedelinventaris van Cornelis Nierop, schout van Oudorp 
enn Oterleek, 20 januari 1782 overleden, boedel door dezelfde notaris opgemaakt 7 februari 1783 (RAA 
ONAA Alkmaar inv.nr. 690 akte 166 en inv.nr. 695 akte 24). Doodkleden, rouwmantels en rouwbanden: be-
grafeniss Anna Bregitta de la Croix, op 7 september 1771, stukken in RAA Familiearchief de Dieu-Fontein 
Verschuir-Vann der Feen de Lill e inv.nr.72 (Rombach 1992, 178). 
1211 Bruinvis 1906b, 13 en 15. Het valt te betwijfelen of dit dezelfde is als de Willem Krijgsman, t immerman, 
vermeldd in 1752 (Dekker 1995, 102), aangezien beide beroepen wel erg veel verschillen. 
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TweeTwee Amsterdamse aansprekers 

aanaan het begin van de negentiende 

eeuw,eeuw, litho naar een prent van 

H.H. Greeven. Hun hoed is getooid 

metmet lamfers, in de hand houden 

zeze ieder een cedeel. De linker is een 

protestantseprotestantse aanspreker met een 

tricornetricorne op het hoofd, de rechter is 

eeneen katholieke aanspreker met een 

NapoleontischeNapoleontische bicorne. Foto 

NederlandsNederlands Openlucht Museum 

Arnhem. Arnhem. 

brengenn van rouwvoorzieningen in het huis, bestellen van de doodskist en het be-
grafenismaal.. Ook regelden zij soms wel de uitnodigingen. In eenvoudige kringen 
werdd dit gedaan door de naaste buren.123 In deftige kringen werd een en ander niet 
doorr de buren geregeld maar door de aansprekers en door huispersoneel. 

Dee aanspreker werd ook wel "bidder" genoemd. Met bidden bedoelde men 
uitnodigenn en het beroep is ook vermeld als "nodiger ter begrafenis". Hij stelde 
mett de nabestaanden "de aansprekerscedeel" op, een lijst van genodigden die hij 
vervolgenss persoonlijk opzocht.124 De genodigden werden met een "begrafenis-

1222 Het melden van overlijden aan het stadsbestuur was vanaf 1800 verplicht (Spruit 1986, 78-79). Vanaf 
diee tijd vinden we in de Begraafboeken een bedrag van 12 stuivers, later 60 cent, voor "registratie". 
1233 Op het West-Friese platteland was het gebruikelijk dat dit door de buren werd gedaan (Havermans-
Dikstaall  1998,235-236). 
1244 Zo bezit het Regionaal Archief Alkmaar (RAA Familiearchief de Dieu-Fontein Verschuir-Van der Feen 
dee Lill e inv.nr.79) de: "Opleescedulle ter Begrafenisse van den Wellede Geboren Heer Carel De Dieu oud 
Burgemeesterr dese Stadt Alkmaar. Aldaar overleden op zondag den 25. October 1789 en den 3. November 
Daarr aan volgende Begraven in de Groote Kerk binnen de gemelde Stadt in de Grafkelder gelegen op het 
Ghoor,, en waarop de wapens van De Dieu en Dela Croix, ider met 8. Quartieren Gegraveert zijn" met daar-
inn een lange namenlijst. Hij bestaat uit langwerpig dubbelgevouwen gebundelde vellen papier, met zwarte 
zijdenn rouwlinten aan de rug geknoopt. 
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briefje""  uitgenodigd dat door de aanspreker werd overhandigd of per postbode 
verstuurd.125 5 

Hett beroep van aanspreker was een door de stad gereguleerd werk, waarvoor 
eenn beperkt aantal vergunningen werd verleend. De functie werd als nevenacti-
viteitt door de koster van de kerk vervuld, maar daarnaast waren er ook nog an-
deree aansprekers die het als hoofdberoep deden of als nevenverdienste. Het be-
lastingregisterr van 1807 vermeldt dit beroep in dat jaar maar liefst acht keer (in-
clusieff  de koster). Enkele aansprekers waren een bemiddeld middenstander of 
zelfss welgesteld.126 In 1791 behandelde het stadsbestuur een verzoek van de geza-
menlijkee aansprekers om een meer gelijke verdeling van de inkomsten in te stel-
len,, aangezien sommige aansprekers meer werden gevraagd en bijgevolg ook 
meerr verdienden dan de anderen.127 De burgemeesters stelden deze zaak in han-
denn van een kleine gelegenheidscommissie van drie aansprekers, onder wie de 
koster.. De uitkomst van dit beraad is niet bekend. 

2.32.3 De grafkist 

Uitt de opgravingen blijkt dat de kisten alle van hout waren. Loden kisten zijn niet 
gevonden.. De vervaardiging van de doodskisten en ook van de rouwborden was 
hett werk van de "Huistimmerlieden". In 1749 werden door diverse timmerlieden 
verzoekenn ingediend voor het mogen oprichten van een Timmermansgilde. Op 
299 mei 1751 werd door het stadsbestuur een nieuw reglement vastgesteld voor 
hett "Timmerliedencollegie", waarin uiteenlopende houtbewerkers onderge-
brachtt werden.128 In 1769 werd het reglement vernieuwd na klachten van de over-

1255 Le Francq van Berkhey 1776, 1856-1859 beschrijft het drukken van dit soort briefjes, soms met rijm. 
Hijj  vermeldt tevens dat men zowel voor aansprekerslijsten als voor begrafenisbriefjes inmiddels voorbe-
druktee teksten "by de Boekverkoopers" kon verkrijgen. In de boedelinventaris van Nicolaes Kloek, begraven 
inn 1726 (RAA ONA Alkmaar inv.nr. 481 akte 616, transcriptie Jan Klinkert) wordt (niet bij de doodsschul-
denn maar verderop) vermeld: "Gijsbert Hazemaker drucker comt wegens het drucken van billetten, rou-
brievenn en andere winkelwaren (zonder bedrag)". In de boedel inventaris van Pieter Winckel, overleden op 
99 december 1715 en begraven in de Grote Kerk van Alkmaar, komt een post voor: "Betaelt aen brieffporten 
vandenn 11' tot den 15' December 1715 ...ƒ4:8:-" (RAA ONA Alkmaar inv.476 akte 287, transcriptie Jan Klin-
kert).. In de boedelinventaris van Katherina Kuijk van Mijerop, begraven in 1725. staan posten voor: "porto 
bijj  roubrieven" (tweemaal: ƒ 1:8:-en ƒ5:16:-) en voor "drucken van roubrieven etc.ƒ3:3:-" (RAAONAAlk -
maarr inv.480 akte 587, transcriptie Jan Klinkert). 

1266 Van den Berg 1998: het was een bijverdienste voor bijvoorbeeld meestert immerman en eigenaar van 
meerderee huizen Abraham Tromp (omstreeks 1716/1724), voor de deurwaarder van Gemeenschappelijke 
I.andsmiddelenn Pieter Prijs (overleden voor 1730), chirurgijn Pieter Modder (in het gilde sinds 1716, 
overl.1755;; Koolwijk 1974, 59-60), broodbakker (tot 1750), makelaar en eigenaar van meerdere huizen 
Isaacc van Truyen (omstreeks 1744/1765; Koolwijk 1974, 82), broodbakker in een voornaam pand Pieter 
Claaszz Nierop (1787-1836), winkelier en eigenaar van meerdere huizen Johannes Silbon (omstreeks 1799-
1832;; aanspreker tot 1826), commissaris van de veer Hendrik Bergman (omstreeks 1795/1832), winkelier 
enn eigenaar van enkele huizen Hendrik Bernardus Impink (aanspreker vanaf 1826). Van anderen is de fi-
nanciëlee staat niet duidelijk. In de negentiende eeuw begonnen aansprekers met het opzetten van fondsen 
vooreenn soort begrafenisverzekering (Spruit 1986, 105-108). 

1277 RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 189 (requesten) fol. 121. 

1288 Bruinvis 1906a, 55-56; RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 1970: stukken Timmerliedencollegie. 
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liedenn van het collegie over "verscheyde kwade begrippen en practijken, welke 
gedurigg alhier worden opgevat". Ook in 1777 werdenn wijzigingen aangebracht. 
Daarbijj  werden in dat jaar "om de toegenomen duurte van hout tot de lijkkisten" 
dee prijzen verhoogd van grenen, dennen en vuren "lijk - of doodkisten met roef 
enn schroeven". In de nieuwe prijslijst onderscheidde men steeds twee kwalitei-
ten,, namelijk de "beste" en de "gemeene". De kisten werden verder ingedeeld 
naarr houtsoort en naar de dikte van de wanden (een duim is circa 2,5 cm). Gre-
nenn 2 duims kisten gingen 18 resp. 16 gulden kosten, grenen l'/2 duims kisten 11 
resp.. 10 gulden, dennen en vuren V/2 duims kisten 9 en 8 gulden, dennen en vu-
renn 5/4 duims kisten 7 gulden resp. 6 gulden en 10 stuivers. De laatst gemelde 
kistt was de goedkoopste soort en had geen schroeven maar was "met spijkers en 
onbekleed".. Deze standaard-tarieven gingen uit van een kist van zes voet of meer, 
voorr kortere kisten werd een klein bedrag afgetrokken per halve voet.IM In 1777 
blevenn de prijzen vooralsnog hetzelfde voor de eiken kisten "als-ook die voor de 
kinderenn lijk-kisjes, welke onder den arm worden gedragen". 

Opp 27 oktober 1788 keurde het stadsbestuur ook een prijsverhoging goed voor 
dee eiken kisten en de kinderkistjes: voor een eiken l'/> duims kist 22 gulden en 
ditoo met 2 duims deksel 26 gulden, voor een 2 duims kist 31 en dito met 2lA 
duimss deksel 37 gulden, voor een 2'A duims kist 42 gulden en dito met 3 duims 
deksell  50 gulden, voor een geheel 3 duims kist 60 gulden. De kinderkistjes van 2 
voett werden 3 gulden. 

Dee grafkisten moeten erg zwaar en solide zijn geweest! Er was een opmerkelij-
kee variatie aan uitvoeringen en prijzen, voor een volwassene oplopend van zes en 
halvee gulden tot zestig. Bij deze prijzen zijn de handvatten, die door de smid ge-
leverdd werden, niet inbegrepen. De kisten moesten voor de begrafenis worden 
gekeurdd door keurmeesters van het gilde. Dezen letten niet alleen op de juiste 
matenn en tarieven maar de kisten konden ook worden afgekeurd als zij "van geen 
goedd hout zijn gemaakt,... als die niet genoegzaam gepikt, niet waaterdigt, of aan 
hett oogmerk niet voldoende zijn" Voor het keuren moest (vanaf 1798) een be-
dragg van 2 tot 15 stuivers betaald worden, naar gelang de prijscategorie.130 

Inn 1796 werden de gilden opgeheven en door het stadsbestuur werden in de 
volgendee jaren allerlei regelingen vervangen of opgeheven.1" Het nieuwe stads-
bestuurr droeg de overheden van het Timmermansgilde nog wel op om de "ad-
sistenn tie-kas" voor zieke of gebrekkige werklieden en voor weduwen van werklie-
denn "op den gewone voet te blijven voortgaan". Deze opdracht kwam voort uit de 
uiteindelijkee afwijzing van een verzoek, ingediend door vier leden, om de kas on-
derr de leden te verdelen. In 1799 schafte men een belangrijk onderdeel van het 
gildesysteemm af, namelijk de meesterproef, die men voorheen met succes diende 

1299 Voor elkt' gulden die de kist kostte, werd per halve voet een stuiver afgetrokken. Dus bij een kist van 8 
guldenn voor elke halve voet 8 stuivers. 
1300 RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 2029: nieuw "Reglement op het keuren der lijkkisten binnen Alk-
maarr en desselfsjurisdictie" d.d. 27 november 1798. 
1311 Bruinvis 1906a, 57-71. Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 1970: stukken Timmerliedencollegie. 
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DeDe wanden van een grafkist tekenen zieh af ah bruine strepen houtmolm. Het graf is tot op het gele zand 
uilgegravenuilgegraven en de donkere vulling van de grafkuil is goed zichtbaar. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

DeDe bodem van deze grafkist is nog goed herkenbaar. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg e 
archeologie. archeologie. 
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tee volbrengen alvorens men zich als zelfstandig meester kon vestigen. In 1803 
verzochtenn leden van diverse opgeheven gilden om, naar aanleiding van de ver-
koopp van enkele voormalige gildebezittingen, de eigendommen van het gilde 
aann hen terug te geven en om maatregelen te nemen tot herstel van de vroegere 
keurenn en ordonnanties. Het stadsbestuur ging na rijp beraad deels op dit ver-
zoekk in. Men stelde de bezittingen in handen van een commissie en liet diverse 
nieuwee reglementen vervaardigen. Zo kwam er in 1804 ook een "Ordonnantie 
opp de Timmermans-, Schrijnwerker-, Witwerkers-, Kleinbontwerkers- en Straa-
tenmakerss Nering en Handneering binnen Alkmaar". Hierin stonden o.a. aller-
leii  regels rond de keuring van lijkkisten. De gilden, met hun eigen besturen en 
hunn regelingen die het ambacht moesten beschermen tegen interne en externe 
concurrenten,, waren evenwel definitief afgeschaft. 

Tijdenss de opgraving bleek dat van de grafkisten in het algemeen weinig meer in 
dee bodem bewaard was. Het houtwas grotendeels of geheel vergaan tot een brui-
nee houtmolmpasta van nog geen centimeter dik, het ijzer sterk gecorrodeerd. 
Dee grafkisten waren tijdens het verval van het hout door de gronddruk in elkaar 
gezakt,, waarbij meestal de lange zijwanden naar binnen waren gedrukt en de 
deksell  daar overheen geplooid was. In andere gevallen was de deksel in de kist 
geklaptt en de kist met zand volgelopen. De kisten hadden alle een houten bo-
dem,, van het gebruik van pek om de kist waterdicht te maken was echter niets 
meerr herkenbaar. In een aantal graven kon de vorm van de grafkist nog worden 
waargenomenn aan de vorm van de bodemplaat: de meeste kisten voor volwasse-
nenn waren taps van vorm, met een hoofdeinde van ongeveer 50-55 cm breed en 
eenn voeteneinde van circa 40 cm breed, de zijwanden recht. Sommige volwasse-
nenn waren, net als de baby's en kinderen, in rechthoekige kisten ter aarde be-
steld.. In enkele gevallen was aan de ligging van de spijkers te zien dat de wand-
plankenn vanaf de zijkant aan de bodem gespijkerd waren. Slechts van enkele 
tientallenn van de 901 opgegraven kisten waren overigens de spijkers nog herken-
baar.. Voor zover herkenbaar hadden de kisten alle een vlak deksel.13'2 Over de 
houtsoortenn (het meeste was tot pulp vergaan) viel weinig meer te zeggen dan 
datt de indruk bestaat dat er vooral eikenhout is bewaard.',3 In 22 graven werden 
bijzonderee spijkers aangetroffen, namelijk zeer zware spijkers van 12 tot 17 cm 
langg waarop een hoge vierzijdige smeedijzeren kop was gezet. Ook waren er soms 
forsee smeedijzeren spijkers met aan het uiteinde schroefdraad met een moer. De 
laatstgenoemdee zullen wel de "schroeven" voor het sluiten van de kistdeksel zijn 
geweest. . 

1322 Bij de opgravingen in de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal van Antwerpen werden naast houten kisten 
mett een vlak deksel ook kisten aangetroffen niet een dakvormig deksel (Oost e.a. 1993, 325). Van een der-
gelijkk type grafkist is in Alkmaar evenwel geen spoor gevonden. 
1333 Van een houtanalyse is afgezien, omdat dit ongetwijfeld een grote vertekening zou opleveren ten op-
zichtee van het eikenhout. Eiken zal niet alleen duurzamer zijn geweest dan naaldhout, maar ook werd het 
meestee hout gevonden bij de ijzeren handvatten (die de duurste, dus eiken, kisten tooiden). 
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EenEen grafkist met handvatten, van origine twee aan elke lange zijde en één aan elke korte zijde. Foto gemeente 

AA Ikmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

Slechtss een gedeelte van de grafkisten was voorzien van handvatten. Deze wa-
renn alle vervaardigd van smeedijzer. Bronzen of koperen exemplaren werden 
niett aangetroffen, hoewel deze wel als optie werden genoemd in de vernieuwde 
begraaftarievenn van 1822 (waarover straks meer). 

Inn de handvatten konden vijf typen worden onderscheiden, of eigenlijk drie 
hoofdvormenn want de laatste drie typen zijn nauw verwant. 

Handvatt type 1 bestaat uit een ovale greep, die aan één lange zijde is uitgebo-
genn en door het oog van de bevestigingspin gaat. Deze bocht is zodanig naar be-
nedenn geknikt dat bij het opbeuren van de kist de hand niet beklemd kan raken 
tussenn de greep en de kistwand. De bevestigingspin is P-vormig gesmeed en 
meestall  vrij dik en kort uitgevoerd. Éénmaal kon worden geconstateerd dat de 
pinn was afgewerkt met grof schroefdraad door het torderen van het ijzer.1" Ver-
moedelijkk waren de meeste hengsels van dit type met schroefdraad bevestigd, 
maarr door de corrosie was dit niet meer zichtbaar. Tweemaal was de bevestiging-
spinn dunner uitgevoerd en door het hout gestoken, waarna de achterkant was 
omgeslagen.. De greep is meestal ongeveer 15-17 cm breed maar ook kleinere of 
groteree maten komen voor.m 

Handvatt type 2 heeft een greep in de vorm van een liggende C, waarbij de uit-

1344 Bevestigingspin met omgeslagen uiteinde: Vnr.194 en Vnr.539. Schroefdraad: Vnr.700. 
1355 Kleinere maten: Vnrs.194, Vnr.575 en Vnr.749. Grotere maten: Vnr.66, Vnr.597. 



u u 
HandvattenHandvatten van type 1 (linksboven Vnr. 148, rechtsboven Vnr. 700), type 2 (Vnr. 157, kleine versie Vnr. 575), 
typetype 3, type 4 en type 5 (resp. Vnr. 15, Vnr. 34 9 en Vnr. 14 7). Grote smeedijzeren spijkers met vierkante kop 
(Vnr.43,(Vnr.43, Vnr.43, Vnr.61), koperen kopspijker (Vnr.61) en twee vermoedelijke "schroeven" (Vnr. 121, 
Vnr.567).Vnr.567). Schaal 1:4. Tekening auteur. 
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eindenn door bevestigingsogen zijn gestoken. De uiteinden steken iets uit en zijn 
dusdanigg omgeknikt dat ze de greep op afstand houden van de kistwand wan-
neerr de greep omhoog wordt getrokken. Op deze manier raakten de vingers van 
dee drager niet bekneld tussen de greep en de kistwand. De greep is aan de voor-
zijdee versierd met een dikke ronde knoop met aan weerszijden een kleinere 
knoop.. Een tweede kenmerk is de ruitvormige achterplaat, die meestal even 
breedd is als de greep maar soms smaller.,% De ogen zijn als een soort splitpen uit-
gevoerd,, door een gat in de plaat gestoken en als bevestigingspin door het hout 
gegaan.. Meestal (minstens bij tien grafkisten) was de pin aan de binnenzijde van 
dee kist omgeslagen. Bij drie grafkisten is er een wat dikkere bevestigingspin met 
schroefdraadd en een moer.1S7 De greep is meestal 15-17 cm breed, maar soms is 
hijhij  in miniatuurvorm aangebracht.'w 

Handvattenn van typen 3, 4 en 5 hebben een rechte greep, met twee sterk ge-
bogenn benen die elk aan een oog zijn gehaakt. De benen zijn sterk naar beneden 
gebogenn zodat de greep van de kistwand afstaat als de greep wordt opgelicht. De 
greepp is 13-15 cm breed. Type 3 heeft nog een knoop midden op de greep als ver-
siering.. Het enige onderlinge verschil is verder de vorm van de achterplaat, die 
bijbij  type 3 rechthoekig is met afgesneden hoeken, bij type 4 ovaal en bij type 5 
ovaall  met twee spitse einden. 

Hett handvat van type 1, aangetroffen bij in totaal 42 graven, was dermate een-
voudigg dat hij niet aan enige mode onderhevig was. Het model is elders bijvoor-
beeldd bekend uit een laat-zestiende-eeuwse context.B9 In de Grote Kerk is type 1 
gevondenn bij graven die tussen 1769 en 1820 gedateerd konden worden. Hand-
vatt type 2, aangetroffen bij 37 graven, heeft weliswaar een specifieke vormgeving 
maarr blijkt toch eveneens langdurig in gebruik geweest te zijn, want het model 
komtt voor in graven tussen 1742 en 1828. Wellicht zijn de handvatten van typen 
3,, 4 en 5 geïnspireerd door de empire-stijl, want de vijf gevonden exemplaren da-
terenn vanaf 1809.'40 

Inn het algemeen blijken de kisten met handvatten van origine te zijn voorzien 
vann twee of drie handvatten aan elke lange zijde met aan elke korte zijde nog één 
handvat.. Soms waren voor de korte zijden andere typen handvat gebruikt of een 
kleinerr formaat.14' Veel kisten waren incompleet doordat enkele handvatten na-
derhandd waren verdwenen, soms door corrosie (enkele van de bewaarde exem-
plarenn zijn in zeer slechte staat, met name uit de dieper gelegen graven) maar 
vermoedelijkk vooral doordat er later graven naast zijn gedolven. De handvatten 
zullenn bij dit graafwerk, waarbij de zijwanden van de aangrenzende kisten soms 
vrijj  kwamen, van de vermolmde kisten zijn afgevallen. 

1366 Hij is smaller bij Vnr.103 en Vnr.603. 
1377 Vnr.96,Vnr. l38,Vnr.561. 
1388 Vnr. l49,Vnr.536,Vnr.575. 
1399 Namelijk uit het Behouden Huis op Nova Zembla, gebouwd in 1596 tijdens de ongelukkige reis van 
Willemm Barentsz en Maarten Heemskerk (Braat et al. 1998, 293). 
1400 Vnr.15, Vnr.70, Vnr.125, Vnr.147,, Vnr.349. 
1411 Vnr.70, Vnr.149, Vnr.157, Vnr.352, Vnr.394, Vnr.540, Vnr.549,Vnr.749. 
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TabelTabel 5: 5: Verspreiding van grafkisten met handvatten en beenderkïsten, opgegraven in: Koor, Noordergang bij 
koor,koor, Zuidergang bij koor, Noorderkruis, Noordergang bij viering, Middengang bij viering, Middengang in 
schip,schip, Noordergang bij schip en Noorderkapel E 

Deell  kerk 

Kistenn met handvatten 
TotaalTotaal kisten 
kistenn volwassene 
kistenn kind 
TotaalTotaal beenderkisten 

K K 

37 7 
95 95 
82 2 
13 3 
13 13 

NGk k 

5 5 
35 35 
20 0 
15 5 
2 2 

ZGk k 

1 1 
33 33 
21 1 
12 2 
3 3 

NK K 

10 0 
226 226 
179 9 
47 7 
20 20 

NGv v 

18 8 
108 108 
99 9 

9 9 
7 7 

MGv v 

14 4 
107 107 
93 3 
14 4 
2 2 

MGs s 

8 8 
236 236 
204 4 

32 2 
15 15 

NGs s 

4 4 
35 35 
29 9 
6 6 
0 0 

NF F 

0 0 
9 9 
8 8 
1 1 
0 0 

Totaal l 

97 7 
901 901 
746 6 
155 5 
62 62 

Opp een totaal van 901 graven met houten kisten werden slechts 97 kisten met 
smeedijzerenn handvatten gevonden (zie tabel 5). Zelfs als een groot aantal hand-
vattenn naderhand verloren is gegaan, zullen de meeste kisten toch zonder hand-
vattenn zijn geweest. Vanaf 1822 moest men aan de kerk voor het begraven met 
kistenn met "ijzeren ringen" (=handvatten) ƒ6 extra kerkrecht betalen, als een ex-
traa heffing op luxe aspecten van de begrafenis.142 Opmerkelijk genoeg blijken op-
gegravenn kisten met handvatten uitsluitend in het koor talrijk. Op een totaal van 
955 opgegraven grafkisten waren er in het koor 37 voorzien van handvatten, ofte-
well  39%. In tabel 5 is te zien dat in de andere gedeelten van de kerk het percen-
tagee uiteen loopt van 3 tot 17%. Voor de gehele kerk zonder koorgedeelte be-
draagtt het percentage slechts 9% (60 graven met handvatten op een totaal van 
6077 kisten). De Viering, de Noordergang bij de viering en de Noordergang bij 
hett koor scoren iets hoger, terwijl het schip opvallend weinig grafkisten met 
handvattenn heeft - het is de vraag of ook aan deze kleine verschillen een beteke-
niss kan worden gegeven. Het is in elk geval duidelijk dat de kisten met handvat-
tenn in het algemeen passen bij de duurdere graven, die in het koor talrijker zul-
lenn zijn dan elders in de kerk. 

Bijj  een aantal grafkisten werd ontdekt, dat de deksel versierd was met letterte-
kens,, gevormd met behulp van kleine koperen kopspijkers, zoals de incomplete 
opschriftenn ...CVB, of ...MON. Dit zullen initialen van de overledene zijn ge-
weest,, zoals de letters ...BVB op de grafkist van een doodgeboren zoontje van B. 
vann Barneveld, LVW op de grafkist van Leendert van Willigen, GCW op de kist 
vann G.C. van Vladeracken, of MAS voor Maria Anna Story van Blokland. Eenmaal 
staann de volledige naam en het sterfjaar erop, namelijk M... DE LANGE 1806 op 
dee kistdeksel van Margaretha Petronella de Lange, begraven op 18 oktober 
1806.1""  Kopspijker-opschriften zijn gevonden op de deksels van grafkisten zowel 
vann volwassenen als van kinderen.144 Gezien de matige conservering van het hout 

1422 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 215. 
1433 Vnr.169, Vnr.181, Vnr.546, Vnr.573, Vnr.603. Ook in de Pieterskerk te Leiden kwam dit gebruik voor 
(Mulderr 1981). 
1444 Volwassenen: Vnr.93, Vnr.541, Vnr.573, Vnr.603, Vnr.640. Kinderen: Vnr.32, Vnr.33, Vnr.169, Vnr.181, 
Vnr.188,, Vnr.536. 
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DetailDetail van de deksel van degrajkist van het zoontje van B. van Barneveld (Vnr. 169) met incomplete 
kopspijkertekstkopspijkertekst ..BVB. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

GrafkistGrafkist met op de deksel de kopspijkertekst M 
afdelingafdeling monumentenzorg en archeologie. 

DEDE LANGE 1806 (Vnr.603). Foto gemeente Alkmaar, 
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zullenn wel veel meer grafkisten op deze wijze zijn afgewerkt maar hiervan is bij de 
opgravingg niets meer terug gevonden. 

Slechtss éénmaal was de kist voorzien van een gegraveerde koperen naam-
plaat.1455 Opmerkelijk genoeg werden in de grafkelder van familie De Dieu, in het 
koor,, maar liefst vijf van dergelijke naamplaten gevonden (zie bijlage 1). 

Vann de binnenafwerking van de kisten is in de opgraving nauwelijks meer iets 
terugg gevonden. Volgens historische bronnen was destijds een stoffering met 
zwartee textiel gebruikelijk.146 Dit kan vooral linnen zijn geweest, een stof die in de 
bodemm niet bewaard blijft . Slechts éénmaal was een kist inwendig bekleed met 
zwartt vilt , hetgeen een tamelijk kostbare afwerking zal zijn geweest.147 

2.42.4 Opbaren 

Dee overledene bleef in de achttiende en negentiende eeuw gewoonlijk de eerste 
nachtt in het sterfbed, met stro onder het lichaam. In de eerste 12 uren bleven 
tweee personen bij het sterfbed waken. Men had weliswaar de dood vastgesteld, 
meestall  met een spiegeltje voor de mond, maar vanwege verhalen over het (bij-
na)) begraven van schijndoden was men beducht voor vergissingen. Daarna werd 
dee overledene in de kist overgebracht en een paar dagen opgebaard totdat de 
kistt werd gesloten voor de begrafenis. Het afleggen en in de kist overbrengen was 
hett werk van de uitkleders en de kisters, doorgaans buren of personeel, die hier-
voorr met een vergoeding werden vereerd. 

Eenn achttiende-eeuwse bron beschrijft het "optooien der dooden in de kist" 
alss volgt: "Het waaden by 't nederleggen op stroo geschied ... gewoonlyk eenvou-
digg met een Hembd en een muts; doch ook somtyds met eenigen verderen toe-
stel.. Hier by komt nu vervolgens, als men den doodden in de Kist gelegd heeft, 
dee eigentlycke Waade, met welke men het Lyk overdekt. Deeze Waade of dit 
Waadkleedd bestaat uit een breed overlangs geplooid linnen kleed, dat, naar het 
beloopp van de Kist geplooid is, en het gantsche lichaam van den hals af ten ein-
dee de voeten bedekt; laatende egter de Roomschgezinden de voeten onbedekt. 
Byy de Protestanten laat men alleen het hoofd, benevens de armen met de 
Hemdsmouwenn bloot liggen."148 

Bijj  de opgravingen bleek, dat de doden allen op de rug in de kist waren gevleid 

1455 Vnr.567. 
1466 Van Dolder-De Wit z.j. 
1477 Vnr.15. 
1488 Le Francq van Berkhey 1776, 1837, 1846-1848. In 's-Hertogenbosch was het gebruikelijk om de dode 
bovendienn in een linnen doodstaken te spelden (Portegies 1999, 59-61). Dit verklaart waarom in 's-Herto-
genboschh ook veel koperen spelden zijn gevonden in graven van militairen. In de Broerenkerk van Zwolle 
werdenn eveneens veel kopspetden gevonden (Aten 1992, '26, 29). Dit verschijnsel werd ook geconstateerd 
bijj  de opgravingen in de O.I-.V.kathedraal van Antwerpen (Oost e.a. 1993, 330). Spelden komen ook in Alk-
maarr wel voor, maar in kleine aantallen. Ze kunnen ook gebruikt zijn voor vastzetten van kleding of van de 
lijkwadee die in de kist over het lichaam werd gelegd. Ook worden bij vrouwen en kinderen veel spelden bij 
hett hoofd gevonden, soms tussen de haren, die zijn gebruikt voor het vastzetten van een kapje. 
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JohannaJohanna Beekma, 75 jaar oud geworden, werdop 9 november 1811 begraven met een linnen kapje op het 
hoofd,hoofd, waarvan de koperen draadversterking van de onderrand nog aanwezig is. Op het bovenlichaam 
werdenwerden resten gevonden van een wollen lijfje. De kist had handvatten van het type 1. Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingafdeling monumentenzorg en archeologie. 

HetHet bovenlichaam van Anthonie Moot, 69jaar oud geiuorden en begraven op 3 augustus 1807, was 
(vermoedelijk(vermoedelijk overeen linnen hemd) bedekt meteen xvollen hemdrok. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 



22 Begrafenisgebruiken 239 9 

enn meestal met de handen op de borst of de buik, waarschijnlijk met de handen 
gevouwen.. Slechts in enkele graven lagen de armen langs de zijden.149 Van een 
waadkleedd over het lichaam is niets gevonden, doordat het linnen in de bodem 
niett bewaard bleef. 

Eenn paar keer zijn zaagselresten gevonden, éénmaal resten van een biezenmat 
onderinn de kist. In één grafkist werd onder het hoofd gedroogd zeewier gevon-
denn en in een ander graf onder het hoofd kippenveren, beide keren waarschijn-
lij kk afkomstig van kussenvulling (de kussenstof is vergaan).Tweemaal werd on-
derr het hoofd "houtschaafsel" of "houtwol" waargenomen dat voor hetzelfde 
doell  gediend kan hebben. In een aantal graven werd onder het hoofd een turf-
blokk aangetroffen dat als hoofdsteun diende. Tweemaal waren er houtresten on-
derr het hoofd, kennelijk van een houten hoofdsteun. Dergelijke grafvoorzienin-
genn kunnen heel algemeen zijn geweest. In de Grote Kerk zullen ze bijna alle in 
dee bodem zijn vergaan.150 

Volgenss historische gegevens werd de dode opgebaard in een doodshemd. Dit 
doodshemd,, dat wel als huwelijksgeschenk gegeven werd, was van wit linnen, 
vaakk met zwart zijden boorden en strikken.151 Bij vrouwen was het opgestoken 
haarr met een kapje bedekt. Hiervan zijn in de opgraving vaak nog haarbanden, 
fragmentenn zijde en versterkingen van koperdraad gevonden. Soms had men 
eenn speciale "doodmuts" - de aanschafervan wordt bijvoorbeeld vermeld in een 
vroeg-achttiende-eeuwsee boedelinventaris.152 

Bijj  het onderzoek van de textielresten werd vastgesteld dat velen begraven wa-
renn in hun bedkleding: een hemd, eventueel het doodshemd dat met zwarte zij-
denn strikken werd dichtgeknoopt, met over het bovenlichaam nog wat kleding, 
somss kousen aan de voeten. De opgravingen leverden de restanten op van circa 
2700 voorwerpen van textiel, waarvan circa 240 stuks werden aangetroffen in 170 
vann de opgegraven 901 grafkisten. In nog eens circa 35 graven bevonden zich al-
leenn nog maar de knopen, haakjes-en-oogjes en riemen die afkomstig waren van 
inmiddelss geheel vergane kleding (zie ook de bijlagen 1 en 4).153 Het aantal graf-
vondstenn met textiel is dermate groot, dat verondersteld kan worden dat in de 

1499 In een aantal gevallen was één van de armen opzij gegleden en lag de andere nog op de plaats. Slechts 
eenn handvol graven had een ligging met de armen langs de zijden maar dit kan ookk het gevolg zijn van na-
derhandd wegglijden van de armen. 
1500 Zaagselresten waren er in: Vnr.74, Vnr.215, Vnr.349, Vnr.862. Het zaagsel was in deze vondsten soms 
bewaardd doordat het aan textielresten was gekleefd. Biezen, zeewier en kippenveren bij het hoofd waren er 
inn resp. Vnr.273, Vnr. 15 en Vnr.464, houtschaafsel/houtwol onder het hoofd in Vnr.402 en Vnr.430. Onder 
hett hoofd turf is aangetroffen in: Vnr.48. Vnr.201, Vnr.202, Vnr.211, Vnr.217, Vnr.223, Vnr.233, Vnr.242. 
Vnr.349,, Vnr.376, Vnr.768. Een vermoedelijke houten hoofdsteun in Vnr.300, Vnr.314. In 's-Hertogenbosch 
schijntt een bosje stro onder het hoofd gebruikelijk te zijn geweest (Portegies 1999, 97). 
1511 Le Francq van Berkhey 1776, 1831-1836; Kok 1970, 172; Havermans-Dikstaal 1998, 239. 
1522 In de boedelinventaris van Katherina Kuijk van Mijerop, begraven in 1725 (RAA ONA Alkmaar inv.480 
aktee 587, transcriptie Jan Klinken). Voor de muts werden 14 stuivers betaald. 
1533 Het overzicht bij Bitter 1999, hst.6, is verder aangevuld doordat een paar vondstzakjes met daarin wat 
koperenn haakjes en oogjes naderhand werden terug gevonden, n.1. van de Vnrs. 34, 567, 893 en 917. 
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OpOp 19 maart 1777 werd Dorothee 
CatharinaCatharina Maria Schluters, 44 jaar 
oudoud geworden, begraven met op het 
bovenlichaambovenlichaam vermoedelijk over een 
linnenlinnen hemd: twee wollen lappen op 
dede buik, daarover een fijn wollen 
rijglijfrijglijf  met zijden randafwerkingen 
enen vetersluiting, daarover om het 
middelmiddel een wollen "gezondheid" met 
zijdenzijden strikken. Over de onderarmen 
droegdroeg ze gebreide, wollen polsmoffen 
diedie op de ellebogen waren 
doorgesletendoorgesleten (Vnr.959). Foto 
gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

AlbertAlbert Valk, 59 jaar oud geworden, 
werdwerd op 4 juli  1778 begraven met, 
vermoedelijkvermoedelijk over een linnen hemd 
(thans(thans vergaan), een rode wollen 
borstlapborstlap met daarover een vest van 
wollenwollen damast met witte bloemen op 
donkerblauwdonkerblauw en daarover een. fijn 
wollenwollen hemdrok. Het vest vertoonde 
tallozetalloze reparaties met "stopwerk " en 
dede hemdrok had doorgesleten 
ellebogen.ellebogen. Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingafdeling monumentenzorg en 
archeologie. archeologie. 
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overigee graven, waarin textiel niet bewaard is gebleven, de overledenen door-
gaanss op dezelfde wijze ter aarde besteld waren. Slechts in 35 graven werden 
zwartee zijden strikken gevonden die van het doodshemd afkomstig zullen zijn ge-
weest.. Bij 27 hiervan waren behalve het doodshemd ook andere kledingstukken 
aanwezigg in het graf. Het lijk t erop dat de doodshemden met hun zwarte strikken 
langg niet zo algemeen waren als uit de schriftelijke bronnen afgeleid wordt. 

Inn maar liefst 59 vrouwengraven werd kleding op het bovenlichaam gevonden, 
waarvann met name lijfjes of jakjes herkenbaar zijn. Enkele ervan waren boven-
jakjes,, soms met zijden voering en/of van dure wollen damast gemaakt, en oor-
spronkelijkk niet bedoeld als onderkleding.'54 Er waren 63 mannengraven met 
kledingg op het bovenlichaam, waarbij in diverse graven vesten en hemdrokken 
werdenn gevonden die normaliter als overkleding werden gedragen (waaronder 
duree wollen damast), echter steeds zonder broek.195 Deze overkleding was, voor 
zoverr dit viel te bepalen, vaak sterk versleten en meermalen gerepareerd. Waar-
schijnlijkk was dit oude kleding die binnenshuis werd afgedragen. 

Sieradenn waren gewoonlijk afgenomen. In de opgraving zijn slechts een paar 
sieradenn gevonden, die haast per ongeluk meegegeven lijken te zijn.,sfi In de kle-
dingg waren ook metalen knopen volledig afwezig. Niet alleen goud en zilver 
maarr ook brons en tin waren blijkbaar kostbaar genoeg om als erfstuk doorgege-
venn te worden. Pruiken zijn alleen gevonden in de graven van twee priesters. In 
dee losse grond werd in het schip nog wel een deel van een staartpruik gevonden 
maarr verder ontbreken ze bij de vondsten.1" Deze pruiken, die nog tot kort na de 
Fransee tijd in de mode waren, waren meestal van zijde met paardehaar - het ont-
brekenn van pruiken in de graven kan niet worden verklaard uit een grote ver-
gankelijkheidd van het materiaal want van de zijden haarkapjes van vrouwen zijn 
wéll  veel fragmenten aangetroffen. Kennelijk werden pruiken niet in het graf 
meegegevenn en waren pruiken dus waardevol genoeg om ze te vererven! 

Sommigenn hadden in het graf wel hun persoonlijke medische hulpmiddelen 
zoalss een kunstgebit of een breukband. Bij de opgravingen werd in twee graven 
eenn kunstgebitje gevonden, in één graf een metalen steunband voor een heup-
afwijkingg en in maar liefst tien graven een liesbreukband.1™ Uit het fysisch-antro-
pologischh skeletonderzoek kwam overigens naar voren, dat de in de kerk begra-
venn individuen in het algemeen een redelijk gezonde bevolkingsgroep blijken te 
vertegenwoordigen.. De meest voorkomende ziekten en gebreken die er werden 
aangetroffen,, waren vooral ouderdomsverschijnselen. Met een gemiddelde leef-

1544 Zeker in 11 graven. 
1555 Zeker in 6 graven. 
1566 Aan volwassenen meegegeven sieraden: Vnr.57 gouden vriendschapsring met twee wit geëmailleerde 
handenn erop (in Bitter 1999, 185, abusievelijk aangezien voor ivoor), Vnr. 125 gouden oorbel, Vnr. 146 twee 
goudenn oorbellen met diamantjes, Vnr. 163 een zilveren haarspeld, Vnr.347 een gouden ringetje, Vnr.464 
eenn dun bronzen oorringetje (ontbreekt in overzicht Bitter 1999; zelfde model als Vnr.787), Vnr.787 twee 
bronzenn oorringetjes. 
1577 Vnr.70, Vnr. 131, Vnr. 1035. 
1588 Zie Baetsen 2001, bijlage 5. 
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EenEen begrafenisstoet begeeft zich 
doordoor de Langestraat naar de Grote 

Kerk.Kerk. Anoniem schilderij, één van 

dede vijf panelen over de 

kinderopvangkinderopvang door het Weeshuis, 

1619.1619. Stedelijk Museum Alkmaar. 

tijdd bij overlijden van 60 jaar bij mannen en 55 jaar bij vrouwen, waren deze Alk-
maarderss goed te vergelijken met de welgestelde Londenaars die in dezelfde pe-
riodee werden begraven in de Londense begraafplaats Spitalfïelds. Het meest op-
vallendd was de slechte toestand van de gebitten, hetgeen evenwel ook een symp-
toomm was van welstand - men kon zich kennelijk ongezond veel luxe zoetighe-
denn veroorloven!159 

Inn verscheidene baby- en kindergraven werden resten gevonden die wijzen op 
aankleding,, zoals textielfragmenten, knopen of koperen haken-en-oogjes.16" Her-
haaldelijkk was er een zijden strikje, kennelijk voor een doodshemdje.161 Diverse 

1599 Baelsen 2001. Hij vergelijkt de resulaten van het fysisch-antropologisch onderzoek met verscheidene 
vann dergelijke onderzoeken elders. Er is evenwel nog te weinig soortgelijk onderzoek gedaan om uit de ge-
gevenss veel algemene uitspraken te kunnen doen over relaties tussen fysieke gesteldheid en sociale ver-
schillen. . 

1600 Vnr.33, Vnr.36, Vnr.112, Vnr.118, Vnr.188, Vnr.210, Vnr.220, Vnr.243, Vnr.275, Vnr.299, Vnr.326, 
Vnr.345,Vnr.753,, Vnr.765, Vnr.807, Vnr.917. 
1611 Vnr.35, Vnr.63, Vnr.84, Vnr.97, Vnr.102, Vnr.137, Vnr.210, Vnr.236,Vnr.752. 
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TweeTwee baren worden nogsteeds bewaard in de Grote Kerk. Op de voorgrond de baarvan het St.Lucasgilde en 
erachtererachter die van Gerrit Wildeman. Foto gemeente Alkmaar, af Ming monumentenzorg en archeologie. 

kinderenn hadden een hoofddeksel op en/of met koperen spelden opgestoken 
haar,, éénmaal had een meisje oorringetjes."2 In twee van de kindergraven wer-
denn kralensnoeren aangetroffen.163 In de Zuidergang bij het koor werd een graf 
gevondenn waarin het overleden kind kennelijk was afgedekt met een doek die 
wass versierd met bloemetjes van gehaakt filégaren (een draad omwikkeld met 
verguldd of verzilverd koperdraad). Middenin in elk bloemblad waren glazen kra-
lenn opgenaaid."'4 

2.52.5 De lijkstatie 

Dee grafkist werd op de dag van de begrafenis gesloten. Het vervoer van de graf-
kistt naar de begraafplaats was een plechtige optocht, de lijkstatie of rouwstoet, 
waaraann grote zorg werd besteed. Vooral de elite besteedde veel aandacht aan de 
begrafenis,, die daardoor tevens diende om de sociale status te onderstrepen, niet 
alleenn van de overledene maar ook van de nabestaanden en de genodigden! 

Opp de dag van begrafenis zorgde de aanspreker voor een ordentelijke opstel-

1622 Hoofdbedekking was er bij Vnr.36, Vnr.45, Vnr.106, Vnr.243, Vnr.244; oorringetjes bij Vnr.189. 
1633 Vnr.106 en Vnr.184. 
1644 Vnr.112. 
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lingg van de rouwstoet. De rouwstoet kwam, volgens een vaste opstelling met de 
naastee verwanten het eerst, achter de kist. Aan de rouwstoet en de begrafenis 
werdd alleen door de mannen deelgenomen. De stoet werd vooraf gegaan door 
dee aanspreker(s). Bij deftige begrafenissen waren er meerdere aansprekers.165 

Dee baar met de doodskist van een volwassene werd doorgaans gedragen door 
zess dragers, bij kinderen minder. Het kistje van kinderen onder eenjaar had één 
drager,, doorgaans de vader, die de kist onder de arm droeg. Bij zeer deftige be-
grafenissenn van volwassenen kon het aantal oplopen tot 14 of 16 dragers of nog 
meer,, soms nog begeleid door twee "heksluijters".166 Begin negentiende eeuw 
hadd men ook wel "slipdragers", die naast de baar meeliepen en een punt van het 
doodkleedd vasthielden - waarschijnlijk waren dit meestal vooraanstaande fami-
lieledenn of kennissen die hiermee een eerbetoon brachten aan de overledene."17 

Opp deze manier werd bij een voorname begrafenis de kist begeleid door een 
heell  escorte van mannen. In sommige steden was het dragen een recht dat was 
voorbehoudenn aan een bepaald gilde, maar dit was in Alkmaar niet het geval."" 
Hett was gebruikelijk dat de buren als drager optraden, maar bij deftige families 
werdd hiervoor ook huispersoneel ingeschakeld of anderen. Bij sommige begra-
fenissenn werden leden van een gilde of van de schutterij gevraagd.m 

Doorgaanss werd de kist gedragen op een baar die het eigendom was van de 
kerk.. In 1830 had de kerk hiervoor vijf grote baren en vier kinderbaren ter be-

1655 Kok 1970, 193-195. Soms was dit door de overledene reeds bij testament geregeld, bijvoorbeeld door 
Christoffell  Depmar, die in 1 743 en 1757 onder meer vast liet leggen dat hij vier aansprekers wenste, met de 
kanttekeningg dat men niet Isaac van Truyen mocht inhuren - kennelijk had hij onmin met hem gehad 
(Dekkerr 1995, 88-89). 

1666 Boedelinventarissen uit resp.1722 (14 dragers en twee heksluiters; zij kregen allen een bedrag van 4 
guldenn per persoon voor hun diensten; RAA ONA Alkmaar inv.479 akte 522), 1715 (16 dragers; RAA ON A 
Alkmaarr inv.476 akte 287) en 1726 (16 dragers; RAA ONA Alkmaar inv.481 akte 616). Boedelinventarissen 
vann Notaris Van Eijck, transcriptie Jan Klinkert, waarover verderop in de tekst meer. 

1677 De slipdragers worden genoemd in het Reglement van 1822 (RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alk-
maarr inv.nr. 215). 

1688 In Nijmegen bijvoorbeeld het bierkruiersgilde (Kok 1970, 212). In Amsterdam en Den Haag beston-
denn begrafenisgilden waarvan de leden (met een begrafenispenning als teken) eikaars begrafenis verzorg-
denn (Hirsch 1921, 78-80). 

1699 Kok 1970, 212-214; Le Francq van Berkhey 1776, 1884-1888. In de rekening van de nalatenschap van 
wijlenn de heer Cornelis Nierop, schout van Oudorp en Oterleek, 20 jan 1782 overleden te Alkmaar en be-
gravenn in de Grote Kerk (akte op 7 februari 1783 opgemaakt door notaris Pieter de Lange; ONA Alkmaar 
inv.nr.. 695 akte 24), wordt onder meer bij de schulden vermeld "Aan de gezamenlijke Buren van het Zeglis 
alss Dragers betaalt ...ƒ36:-:-". Bij de uiterst voorname begrafenis van Anna Bregitta de la Croix, de vrouw van 
Carell  de Dieu, op 7 september 1771 bij avond, zijn de 16 flambouwdragers geselecteerd uit huispersoneel, 
uitt leveranciers aan de familie en uit personen namens belangrijke relaties. Voor de dragers zou dit ook kun-
nenn gelden maar dit is niet duidelijk. Van de begrafenis is een uitgebreid dossier bewaard in het RAA (Fami-
liearchieff  De Dieu-Fontein Verschuir-Van der Feen de Lill e inv.nr.72). Een voorbeeld van de rol van schutters 
iss de begrafenis, zoals Christoffel Depmar die per testament voor zichzelf in detail had geregeld en waarbij 
hijj  onder andere 150 gulden (testament uit 1757; in een eerder testament uit 1743 was dit 100 gulden) na-
liett aan de schutters "van 't Vrij e Roth van 't Witte Vendel" voor het dragen van de kist naar de kerk. Aan de 
kaasdragerss legateerde hij "2 halffvaten Bguldens bier en ook tabak en pijpen naa advenant" (formulering 
uitt 1743; in 1757 "best bier") omdat deze de kist in de kerk zouden overnemen en ter grave dragen. Hij was 
immerss behalve lid van de schutterij ook "Sitter" (keurmeester) van de Waag (Dekker 1995, 82-98). 
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schikking.17""  In de Begraafboeken werd bij volwassenen vrijwel zonder uitzonde-
ringring voor het brengen van de baar een bedrag van 12 stuivers afgerekend. Dit be-
dragg werd voor elke baar berekend, ongeacht of het de baar van de kerk was of 
diee van een gilde of hofje.171 

Dee gilden verzorgden tot 1796 de begrafenis van de leden, wellicht ook binnen 
dee kerk. Hetzelfde gold tot 1830 (of wellicht later) ook voor hofjes, de Diaconie, 
hett Weeshuis, het Gasthuis en het Tuchthuis, die hun overledenen op het kerk-
hoff  begroeven. In de Grote Kerk worden nog twee achttiende-eeuwse houten ba-
renn bewaard. Ze zijn ieder circa 80 cm breed en meer dan 5 meter lang. De ene 
wass van het Sint Lucasgilde en stamt uit circa 1760, met op de zijkanten schilde-
ringenringen van de diverse aangesloten beroepen. De andere draagt het opschrift "de 
Heerr Gerrit Wildeman Anno 1702" en is versierd met zijn familiewapen. De baar 
werdd behalve door de familie Wildeman ook gebruikt voor overledenen uit het 
doorr hem gestichte Wildemanshofje.172 Ongetwijfeld waren er meerdere groe-
penn met eigen baren. 

Dee kist werd op de baar afgedekt met doodkleden (baarkleden),'" die werden 
gemodelleerdd door het plaatsen van een opbouw op de kist, de "roef. De dood-
kledenn werden gewoonlijk gehuurd.174 De roef werd bij de timmerman aange-
schaftt samen met de grafkist, vanwege de nauwkeurige maat, behalve bij de goed-
koopstee kist waarvoor men een roef van de kerk kon huren. Hiervoor beschikte 
dee kerk in 1830 over twee grote roeven, twee middelgrote roeven en een kleine 
roef.17r'' In 1671 werd door het stadsbestuur verordonneerd dat alleen het Wees-
huiss doodkleden zou mogen verhuren maar het blijkt dat dit vervolgens was uit-
besteedd aan "bezorgers". Mogelijk werden de doodkleden in het Weeshuis ge-
maakt.. De verhuur werd tegen vergoeding uitbesteed aan deze particuliere ver-
huurders.1766 Het Weeshuis had hieruit belangrijke inkomsten.177 De gilden had-

1700 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar iiiv.nr. 221. 
1711 Uitzonderingen, waarbij er bij het begraven van een volwassene geen kosten voor de baar worden ver-
rekend,, zijn er in de onderzochte jaren 1777-1780 niet, in 1792-1796 drie keer (tweemaal in 1792 en een-
maall  in 1793), in 1800-1803 twee keer (beide in 1802). 

1722 Rogge 1996a, 200-201. 
1733 In de literatuur komt men voor het doodkleed herhaaldelijk de term "pel" tegen (van het Latijn palli-
um)) maar ik heb deze term niet in Alkmaarse stukken gebruikt gezien. Ik gebruik de term doodkleed, con-
formm de terminologie in de achttiende-eeuwse geschriften, en niet doodskleed omdat de laatste term ver-
wardd kan worden met doodsgewaad of doodshemd, 
1744 In vroeg-achttiende-eeuwse boedelinventarissen (RAA ONA Alkmaar inv.nrs 473 tot 482) staan voor 
hett huren van de doodkleden bedragen tussen de ƒ8 en f\ 1 genoteerd. 
1755 Zie hierboven ook bij de paragraaf over de grafkisten. De roeven van de kerk staan op een inventaris-
lijstjee uit 1830 (RAA Archief Kerkvoogdij N-H gem Alkmaar inv.nr.221). Voor begrafenissen op het kerkhof 
buitenn werden door de kerkmeesters ook roeven verhuurd, voor een bedrag van 4, 8, 12 of 16 stuivers 
(steedss bij volwassenen). Dit schijnt niet gedaan te zijn voor begrafenissen binnen de kerk (in 1777-1830 
slechtss éénmaal, op 18 september 1780). Het "Roevengeld" bracht de kerk jaarlijks bedragen op van circa 
155 tot 35 gulden, soms iets meer of minder (RAA DTB Alkmaar inv.nrs. 52 en 53). 

1766 In boedelinventarissen van begin achttiende eeuw komen we Marytje vander Meer als verhuurster te-
gen,, waarschijnlijk dezelfde als de eigenaresse van I.angestraat 33-35 (Kad.A603 vanaf 1710, overleden in of 
voorr 1730; Van den Berg 1998). In een boedelinventaris (RAA ONA Alkmaar inv.nr. 476 akte 287) wordt ze 



246 6 BB Begraven onder de zerken 

rTicxrTicx éZ$joi^<*^. hesvr&tf". 

KwitantieKwitantie ad j'60:-:- voor de. huur van de lijkkoets bij de begrafenis van Anna Bregitta de la Croix, de 

echtgenoteechtgenote van Caret de Dieu, op 7 september 1771. De rouwstoet ging 's avonds begeleid door 

flamboutvdragersflamboutvdragers in koetsen van het sterfhuis in Heiloo, de buitenplaats 1.anggewenscht, naar de Grote Kerk 

inin Alkmaar. Foto Regionaal Archief Alkmaar. 

denn niet alleen eigen baren maar ook eigen doodkleden en andere attributen, 
waarvoorr eventueel een klein huurbedrag vergoed moest worden."*  Deze zaken 
warenn uitsluitend bestemd voor begrafenissen van de gildebroeders, hun vrouw 
enn kinderen. In de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar bevinden zich de 
beschilderdee koperen "begrafenisschilden" van het Gruttersgilde, van het 

betaaldd voor "naijloon aen 't rougoet". In boedelinventarissen (RAA ONA Alkmaar inv. 482 akten 656 en 
667)) blijk t dal in 1727 en 1728 de doodkleden gehuurd werden bij een zekere Margrietje Winder (niet te 
vindenn bij Van den Berg 1998). 

1777 RAA Archief Burgerweeshuis inv.nrs. 35: de opbrengst van de verhuur van doodkleden was tussen 1775 
enn 1789 bijvoorbeeld tussen de 475 en 1353 gulden, gemiddeld rond de 600 a 800 gulden. In die jaren be-
droegenn de totale inkomsten en uitgaven omstreeks de 14 a 15.000 gulden (Bruinvis 1906b; zie ook hierbo-
venn bij de rouwmantels). Elders werden doodkleden ook wel door de kerk verhuurd, b.v. te Gouda en te 
Dordrechtt (Van Dolder-De Wit z.j., 130; ' t jong 1982, 22). 

1788 Meestal werden door gilden de begrafenissen van leden betaald uit de ledenkas en was er een ver-
schijningsplichtt voor gildeleden bij de begrafenis van een broeder (Kok 1970, 190-192 en 210-211; Spruit 
1986,, 59-60). Kok geeft een voorbeeld waarde gildeleden ook als dragers optraden. In feite is er over deze 
roll  van gilden in Alkmaar weinig bekend. In een boedelinventaris uit 1725 (RAA ONA Alkmaar inv.480 akte 
588;; transcriptie Jan Klinken) wordt bij de begrafeniskosten onder meer opgegeven: "Aen de gildeknegt 
vann 't Pelsers Gilde voor de huer van 't kleet ƒ2:10:-; Aen de zelve voor huer van glasen ƒ0:12:-". De huur 
vann het baarkleed bedraagt in die tijd gewoonlijk tussen de ƒ8 en ƒ11. De glazen kunnen speciaal drinkge-
reii  met ingegraveerde gilde-teksten zijn geweest. 



22 Begmfenisgebruiken 247 7 

Scheepmakersgildee en van het Schoenmakers-, leerlooiers- en huidenkopersgil-
de.1799 Deze borden tooiden het doodkleed over de kist tijdens begrafenissen van 
gildeleden.1800 De vier schilden van het laatstgenoemde gilde werden in 
1779/17800 nog opnieuw beschilderd door J.P. van Horstok.181 Dergelijke schil-
denn moeten destijds bij meerdere gilden in gebruik zijn geweest. Zo bleken ook 
hett Lijnslagersgilde en het Molenaarsgilde in 1796, bij de opheffing van de gil-
den,, nog in het bezit te zijn van eigen doodkleden en begrafenisschilden.1* 0 In 
17511 was er tussen de diverse gilden en de regenten van het Burgerweeshuis eni-
gee commotie over de doodkleden van de gilden. De regenten zagen de concur-
rentiee met lede ogen aan en kregen het stadsbestuur zover dat een onderzoek 
werdd gedaan naar de privileges van de gilden om te controleren of deze wel het 
rechtt hadden op eigen doodkleden. Deze "Informatie", waarvoor de gilden hun 
stukkenn moesten tonen, leverde op dat in dat jaar een dertiental gilden nog ge-
bruikk maakte van eigen doodkleden.18S 

Hett Weeshuis verhuurde ook ander rouwgoed, waaronder "paardenkleden" 
voorr een bedrag van ƒ 1:5:- of ƒ2. Uit de administratie blijkt dat deze laatstge-
noemdee steeds gehuurd werden voor kinderbegrafenissen.'"4 

Inn de zeventiende eeuw introduceerde men de lijkkoets voor begrafenissen van 
vorstenn of belangrijke staatslieden en dit kreeg in de achttiende eeuw navolging 
vann de rijkere burgerij. Voor kinderbegrafenissen introduceerde men de lijksle-
dee in plaats van de lijkkoets.185 Bij zeer voorname begrafenissen werden soms ook 
dee leden van de rouwstoet in koetsen vervoerd, hetgeen voor de chique geklede 
damess en heren wel zo comfortabel was. Bovendien benadrukte dit het stands-
verschill  met de eventuele andere deelnemers aan de rouwstoet. Een tijdgenoot 
tekentt daarbij aan dat "eerlyke doch geringer Bloedverwanten niet zelden agter-
wegee (worden) gelaaten; en er ontstaan uit die schikkingen wel eens Familie-
twisten."1866 Eén van de eerste vermeldingen van een lijkkoets in Alkmaar is in 
1771,, voor de zeer voorname begrafenis van Anna Bregitta de la Croix, de vrouw 

1799 Koolwijk 2000, 71 (afgebeeld is het inwendige van een gorterij met jaartal 1658) en 42 (één van de zes 
schildenn van het Scheepmakergilde, met op elk schild een schip in aanbouw afgebeeld). 
1800 Spruit 1986, 59-60. Dergelijke schilden kwamen ook elders voor (b.v. te Dordrecht, waar nog 44 exem-
plarenn bewaard zijn gebleven; 't Jong 1982, 20-21) 

1811 Bruinvis 1911,79. 
1822 Het waren toen nog de enige resterende bezittingen van deze twee gilden (Bruinvis 1906a, 63). 
1833 RAA Archief Burgerweeshuis inv.nr. 16. De betreffende gilden waren: het Pelsersgilde, het Kleerma-
kersgilde,, het Kuipersgilde, het Kaasdragersgilde, het Schoenmakers/klompenmakersgi lde, het Vissersgil-
de,, het Zakkendragersgilde, het Molenaarsgilde, het Vensters & glazemakersgilde (met de toevoeging dat 
ditt kleed ook mocht worden gebruikt door de schilders, steenhouwers, "heelt en anrycksnijders" en glas-
schrijvers),, het Schippersgilde, het Gruttersgilde, het Schoenmakers-, huidenkopers- en leerlooiersgilde, 
alsmedee het Lijnslagersgilde. 
1844 RAA Archief Burgerweeshuis inv.nr. 35. 

1855 In 's-Hertogenbosch voor het eerst in 1687 (Portegies 999, 125), in Amsterdam in 1739 (Fahrenfort en 

Vann de Graft 1947, deel 2, 60-63) 
1866 Le Francq van Berkbev 1776, 1955. 
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DetailDetail van een prent door S. Fokke, 1758, opgenomen in Le Franq van Berkhey 's Natuurlijke Historie, van 

eeneen kinderbegrafenis met slede,vooraf gegaan door twee aansprekers. Foto Regionaal Archief Alkmaar. 

vann Card de Dieu. Voor vervoer van Heiloo naar Alkmaar met de lijkkoets werd 
hett exorbitante bedrag van 60 gulden afgerekend met de verhuurder! Bij de kerk 
werdd de kist overgezet op de baar, zodat naast de koetsen en de koetsiers ook de 
dragers,, een baar, roef en doodkleden moesten worden georganiseerd.1"7 

Dee eerste vermelding van een slede voor kinderbegrafenissen in Alkmaar is in 
1774.. De kerkmeesters verzochten toen om hogere tarieven te mogen heffen 
voorr "het begraven van kinderen, zonder onderscheid of dezelve twee, vier, ses of 
meerderr jaren oud zijn,... om derzelver lijken (hoe groot en zwaar ook de kisten 
zijn)) ... in een toesleede, waar uit de portiers dan zelve wegens de langheid der 
kistenn genomen moeten worden, naar de kerk te laten brengen."1™ Het stadsbe-
stuurr besloot daarop om, indien de grafkisten van kinderen een lengte van 3 voet 
enn 3 duim overschrijden, hiervoor de tarieven van volwassen begrafenissen te 
hanteren.m'' Bij de niet uitgevoerde voorstellen voor een tarievenwijziging in 
18122 maakte men een onderscheid in vier klassen van begrafenissen, met onder 
anderee vier soorten van lijkkoetsen: "un corbillard drapée" getrokken óf door 
vierr óf door twee paarden "au harnais drapées", ofwel door twee paarden zonder 
kleed,, ofwel een rijtuig zonder draperie.19" 

Vanaff  1822 moest in een nieuw tarievenstelsel flink worden betaald aan extra 
kerkrechtt voor begrafenissen met lijkkoetsen. Uit de administratie blijkt echter 

1877 RAA Familiearchief De Dieu-Fontein Verschuir-Van der Feen de Lille , archief de Dieu inv.nr.72. 
1888 RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 2029. In de Begraafboeken is in deze jaren van gewijzigde tarieven 
voorr kindergraven overigens niets te merken, 

1899 Van dit besluit is nog een gedrukte affiche bewaard: "Alteratie en Ampliatie van het 2"1' Art: op de Keu-
renn en Ordonnant ie op het Begraven van Kinderen Lyken binnen de Stad Alkmaar" (RAA Stadsarchief 
1254-18155 inv.nr. 234). 
1900 RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 82. 
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TabelTabel 6: Aantallen begrafenissen per jaar van volwassenen en kinderen met of zonder bijzondere handelingen  handelingen 

bijbij  de kerk, gedurende enkele perioden tussen 1750 en 1803. 

KERK K 

Volwassenen: : 
Geenn extra 
Geluid d 
Geluidd en boete 
Boete e 

Totaall  extra volw 
Volww % extra 
Kinderen: : 
Geenn extra 
Bijj  avond 
Totaall  volwassenen 
Totaall  kinderen 

KERK K 

Volwassenen: : 
Geenn extra 
Geluid d 
Geluidd en boete 
Boete e 
Bijj  avond ƒ 12 
Extraa vroeg 

Totaall  extra volw 
Volww % extra 
Kinderen: : 
Geenn extra 
Bijj  avond 
Extraa vroeg 

Totaall  volwassenen 
Totaall  kinderen 

1750 0 

98 8 
3 3 
7 7 
1 1 

11 1 
10% % 

15 5 
2 2 

109 9 
17 7 

1792 2 

27 7 
1 1 
0 0 
3 3 

4 4 
10% % 

12 2 
5 5 

41 1 
17 7 

1751 1 

192 2 
8 8 
9 9 
3 3 

20 0 
16% % 

30 0 
0 0 

122 2 
30 0 

1793 3 

44 4 
3 3 
0 0 
5 5 

8 8 
15% % 

7 7 
3 3 

52 2 
10 0 

1752 2 

75 5 
5 5 
7 7 

2 2 

14 4 
16% % 

17 7 
6 6 

89 9 
23 3 

1794 4 

65 5 
0 0 
1 1 
4 4 

5 5 
7% % 

15 5 
6 6 

70 0 
21 1 

1753 3 

63 3 
3 3 
3 3 
1 1 

7 7 
10% % 

23 3 
5 5 

70 0 
28 8 

1795 5 

70 0 
1 1 
6 6 
1 1 

8 8 
10% % 

4 4 
7 7 

78 8 
11 1 

1754 4 

71 1 
5 5 
3 3 
0 0 

8 8 
10% % 

26 6 
6 6 

79 9 
32 2 

1796 6 

63 3 
0 0 
1 1 
0 0 
1 1 
8 8 

10 0 
14% % 

13 3 
10 0 
0 0 

73 3 
23 3 

1777 7 

74 4 
4 4 
4 4 
7 7 

15 5 
17% % 

11 1 
1 1 

89 9 
12 2 

1797 7 

39 9 
4 4 
0 0 
0 0 
0 0 

12 2 

16 6 
29% % 

8 8 
11 1 
2 2 

55 5 
21 1 

1778 8 

91 1 
4 4 
6 6 
4 4 

14 4 
13% % 

18 8 
7 7 

105 5 
25 5 

1798 8 

32 2 
1 1 
0 0 
2 2 
0 0 

21 1 

24 4 
43% % 

4 4 
9 9 
1 1 

56 6 
14 4 

1779 9 

109 9 
8 8 

12 2 
8 8 

28 8 
20% % 

10 0 
5 5 

137 7 
15 5 

1799 9 

26 6 
1 1 
0 0 
1 1 
1 1 

26 6 

29 9 
53% % 

4 4 
8 8 
0 0 

55 5 
12 2 

1780 0 

163 3 
4 4 
3 3 
0 0 

7 7 
4% % 

19 9 
8 8 

170 0 
27 7 

1800 0 

53 3 
4 4 
0 0 
0 0 
0 0 

49 9 

53 3 
50% % 

3 3 
6 6 
2 2 

106 6 
11 1 

1789 9 

76 6 
1 1 
3 3 
5 5 

9 9 
11% % 

18 8 
5 5 

85 5 
23 3 

1801 1 

30 0 
2 2 
0 0 
1 1 
0 0 

35 5 
38 8 

56% % 

2 2 
5 5 
4 4 

68 8 
11 1 

1790 0 

55 5 
3 3 
0 0 
6 6 

9 9 
14% % 

10 0 
6 6 

64 4 
16 6 

1802 2 

38 8 
3 3 
0 0 
0 0 
0 0 

36 6 
39 9 

51% % 

3 3 
9 9 
2 2 

77 7 
15 5 

1791 1 

49 9 
D D 

0 0 
4 4 

9 9 
16% % 

12 2 
o o 

58 8 
17 7 

1803 3 

31 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

36 6 
36 6 

54% % 

1 1 
13 3 
0 0 

67 7 

14 4 

TabelTabel 7: Aantallen begrafenissen per jaar van volwassenen en hinderen met of zonder bijzondere handelingen 

bijbij  de kerk tussen 1811 en 1822. 

KERKK 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 

Volwassenen: : 

Geenn extra 
Extraa ƒ 8 
Ex t ra /12 2 
Geluidd en boete 
Kinderen: : 
Geenn extra 
Extraa vroeg ƒ 1 
Extraa ƒ 2 
Extraa avond ƒ 4 

Totaall  volwassenen 
Totaall  kinderen 

9 9 
37 7 
0 0 
1 1 

0 0 
10 0 
0 0 
0 0 

47 7 
10 0 

17 7 
29 9 
0 0 
0 0 

0 0 
18 8 
0 0 
0 0 

46 6 
18 8 

2 2 
43 3 
0 0 
0 0 

0 0 
9 9 
0 0 
0 0 

45 5 
9 9 

5 5 
23 3 

3 3 
0 0 

0 0 
11 1 
0 0 
0 0 

31 1 
11 1 

0 0 
16 6 
11 1 
0 0 

0 0 
16 6 
0 0 
0 0 

27 7 
16 6 

6 6 
10 0 
14 4 
0 0 

0 0 
6 6 
0 0 
1 1 

30 0 
7 7 

3 3 
14 4 
11 1 
0 0 

0 0 
13 3 
0 0 
0 0 

28 8 
13 3 

2 2 
16 6 
16 6 
0 0 

0 0 
9 9 
0 0 
0 0 

34 4 
9 9 

0 0 
6 6 

22 2 
0 0 

0 0 
10 0 
1 1 
1 1 

28 8 
12 2 

2 2 
7 7 

52 2 
0 0 

0 0 
8 8 
1 1 
1 1 

61 1 
10 0 

3 3 

7 7 
26 6 
0 0 

1 1 
11 1 
0 0 
3 3 

37 7 
15 5 

2 2 
3 3 
7 7 
0 0 

0 0 
3 3 
0 0 
0 0 

12 2 
3 3 
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'label'label 8: Aantallen begrafenissen per jaar van volwassenen en kinderen met verschillende tarieven voor het 

kerkrecht,kerkrecht, naar gelangde "luxe" uitingen bij de begrafenis, 1822-1830. 

KERK K 

Volwassenen: : 

Kerkrecht t 

Kerkrecht t 

Kerkrecht t 

Kerkrecht t 

Kerkrecht t 

Kerkrecht t 

Kerkrecht t 

Kinderen: : 

Kleinee kist 

Groteree kist 

Kerkrecht t 

ƒ « « 
ƒ 10 0 

ƒ 12 2 

ƒ 16 6 

ƒ 20 0 

ƒ 22 2 

>> ƒ 26 

ƒ 4 4 

ƒ 6 6 

ƒ 12 2 

Totaall  volwassenen 

Totaall  kinderen 

1822 2 

deels: : 

5 5 

13 3 

0 0 

7 7 

0 0 

4 4 

0 0 

14 4 

3 3 

0 0 

29 9 

17 7 

1823 3 

0 0 

16 6 

0 0 

4 4 

1 1 

6 6 

1 1 

10 0 

1 1 

1 1 

28 8 

12 2 

1824 4 

7 7 

10 0 

1 1 

3 3 

1 1 

1 1 

0 0 

12 2 
2 2 

0 0 

23 3 

14 4 

1825 5 

14 4 

25 5 

0 0 

6 6 

5 5 

4 4 

10 0 

0 0 

0 0 

54 4 

10 0 

1826 6 

10 0 

45 5 

0 0 

10 0 

4 4 

0 0 

13 3 

3 3 

0 0 

69 9 

16 6 

1827 7 

7 7 

24 4 

0 0 

2 2 

8 8 

1 1 

16 6 

6 6 

0 0 

42 2 

22 2 

1828 8 

4 4 

13 3 

0 0 

4 4 

1 1 

4 4 

6 6 

1 1 

0 0 

26 6 

7 7 

1829 9 

3 3 

16 6 

0 0 

1 1 

5 5 

0 0 

10 0 

3 3 

0 0 

25 5 

13 3 

1830 0 

4 4 

10 0 

0 0 

0 0 

1 1 

1 1 

6 6 

0 0 

0 0 

16 6 

6 6 

datt dit extra verhoogde bedrag zelden in rekening werd gebracht. 
Bijj  het begraven in of bij de kerk kon men tegen flinke vergoedingen extra 

handelingenn laten verrichten. Het luiden van klokken was destijds op het platte-
landd bij elke begrafenis gebruikelijk, maar een tijdgenoot schetst dat dit in de ste-
denn niet het geval was: hier "moet men 't bepaaldlyk verzoeken; en zulks ge-
schiedd dan, met het zelfde oogmerk, als oudtyds by de Roomschen, naamlyk om 
geldd te verkrygen; dewyl 'er Luigeld aan de Kerk betaald moet worden.""41 

InIn Alkmaar rekende men voor het luiden van klokken per "poos" 4 gulden. 
Menn liet de klokken meestal twee tot vier posen luiden. Vermoedelijk was dit al-
leenn maar een tijdsaanduiding en werd er alleen geluid bij aankomst van de stoet 
bijj  de kerk, bij het in het graf zakken van de kist en/of bij vertrek van de begra-
fenisgastenn uit de kerk. In de tweede helft van de achttiende eeuw nam dit ge-
bruikk geleidelijk af (zie tabel 6). Het luiden van klokken gebeurde rond het mid-
denn van de eeuw bij 12% van de begrafenissen van volwassenen maar dit percen-
tagee liep gestaag terug vanaf circa 1775. Klokgelui vond vanaf circa 1790 nog 
slechtss plaats bij 5% van de begrafenissen in de kerk en na 1795 zeer incidenteel, 
hett laatst in 1811.,M 

Niett alleen het luiden van klokken was deftig, ook het met opzet te laat aanko-
menn van de rouwstoet in de kerk. De boete van 8 gulden per halfuur die hierop 
stond,, werd regelmatig betaald, in het algemeen bij ongeveer een kwart tot een 
vijfdee van de begrafenissen (zie tabel 6). Soms maakte men het (vooral bij zeer 
chiquee begrafenissen) zo bont dat de boete verdubbeld of zelfs verdrievoudigd 
was.. Net als het klokgelui verdween ook dit gebruik in de Franse tijd - de boete 

1911 Le Francq van Ilerkhey 1776, 1905-1906. 

1922 Bij de begrafenis van Pieter Voller op 29 januari 1811. Mei 1813 verdween deze rubriek uit de gral-
boekenn om in april 1822 weer terug te komen. Echter, tot 1830 wordt er nimmer iets in deze rubriek meer 
betaald. . 



EenEen rouwstoet komt de Grote Kerk 

binnen,binnen, detail van een schilderij door 

PieterPieter Saenredam, 1637. Particuliere 

collectie. collectie. 

werdd het laatst voldaan in 1801 hoewel de rubriek in de Begraafboeken is ge-
handhaafdd tot 1813. 

Voorr deftige begrafenissen werd soms een "rouwbord" gemaakt. In de zeven-
tiendee eeuw was dit doorgaans een geschilderd wapenschild op een eenvoudig 
houtenn bord, meestal ruitvormig, met daarop de naam en sterfdatum van de 
overledene.. In de achttiende eeuw kwamen grote rouwborden in de mode, voor-
zienn van een monumentale omlijsting (de "kas"). Het wapenschild kon daarbij 
eenn apart paneeltje zijn, dat bij de begrafenis werd gebruikt en daarna op de kas 
gemonteerd.. Soms werd het vóór de begrafenis boven de voordeur van het huis 
opgehangen.. Het wapenschild werd bij de begrafenis aan de baar gehangen of in 
dee rouwstoet meegenomen door een "schild-drager".'93 Op een schilderij van Pie-
terr Saenredam uit 1637 van een begrafenisstoet in de Grote Kerk gaat de schild-
dragerr de stoet in de kerk voor. Na de begrafenis werd het rouwbord in de kerk 
opgehangenn aan de muur of aan een zuil dichtbij het graf. 

Inn de loop der tijd kwam de kerk vol rouwborden te hangen, met soms drie of 
meerr boven elkaar. In 1795 werden ze vanwege de Omwenteling alle verwijderd. 
Err wordt in de stukken van die tijd wel een aantal van ruim 200 gemeld. Een in-
ventarisatiee van de administratie in de Begraafboeken leverde tussen 1631 en 
17933 een totaal op van 178 begrafenissen met rouwbord (zie ook bijlage 3).194 

Hiervann is er slechts één nog in de Grote Kerk aanwezig, het grote monumentale 
rouwbordd van Carel de Dieu uit 1789 dat enige tijd na 1813 werd terug gehangen 
doorr nabestaanden.195 Een paar kleinere rouwborden zijn bewaard in de collectie 
vann het Stedelijk Museum.196 Voor het recht om een rouwbord op te hangen 

1933 In het reglement van 1822 (RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 215, Art.7a) wordt de 
schilddragerr vermeld (er moet extra kerkrecht voor aan de kerk worden betaald). 

1944 Bruinvis 1903; Bloys van Treslong Prins en Belonje 1928, 25-62. 
1955 Zie Rogge 1996a, 206-207; Rogge 1996b, 66; RAA DTB Alkmaar inv.nr. 48, op 3 november 1789: ƒ93 
voorr het ophangen van het wapenbord en ƒ40 voor de acht kwartieren van het wapen. Deze is van het in die 
tij dd gebruikelijke grote model, namelijk een grote "memorietafel" of een epitaaf die is voorzien van zware 
ornamentalee omlijsting. Vergelijk Van Dael 1982, 34-38, voor voorbeelden uit Amsterdam, en Den Dolder-
Dcc Wit z.j. hoofdstuk 14 voor Dordrecht. 

1966 Bruinvis 1911, 83 en 84, inv.nr. 83 (ovaal geschilderd wapenbord van de familie Ramp) en 84 (vierkant 
geschilderdd wapenbord van kapitein jonkheer Floris van Jutphaas van Wijnestein, overleden 1644). 
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252 2 BB Begraven onder de zerken 

moestt flink worden betaald. Sinds 1683 moest er extra recht ter hoogte van 90 gul-
denn voor worden betaald, verhoogd met 5 gulden per kwartier (alliantiewapen), 
pluss 3 gulden voor het ophangen door de doodgraver (voor wapens met resp. 4, 
88 of 16 kwartieren liep dit dus op tot nog eens 20, 40 of 80 gulden!).1"7 Voor het 
makenn van het rouwbord zelf werd in de achttiende eeuw in de voorschriften van 
hett Timmermansgilde wel eens een bedrag genoemd van 60 gulden.19" 

Inn de tweede helft van de achttiende eeuw kwam elders in het land het begra-
venn van volwassenen bij avond in de mode als een deftige ceremonie, begeleid 
doorr flambouwen en lantaarns.1"" Normale begrafenissen in de kerk vonden 's 
middagss plaats om 15.00 uur, begrafenissen bij avond om 22.00 uur. In Alkmaar, 
waarr voor deze bijzondere ceremonie door de kerk een extra bedrag van maar 
liefstt 60 gulden werd gerekend, sloeg deze trend niet aan. In de periode 1750-
17544 kwam het bijvoorbeeld geen enkele keer voor, in 1777-1780 slechts vier-
maal,, in 1792-1796 tweemaal. Bij avondbegrafenissen werden geen klokken ge-
luid,, omdat klokgelui tevens een alarmsignaal was. 

Err waren wel talrijke avondbegrafenissen van kinderen onder de twee jaar, 
voorr een extra tarief van 1 gulden, maar dit had niets met deftigheid te doen. In 
dee Begraafboeken staat er herhaaldelijk bij vermeld, dat het gaat om te vroeg ge-
boren,, doodgeboren of ongedoopte kinderen.2"" Kennelijk werden zij stilletjes 
begraven. . 

Inn januari 1796 kwam een nieuwe rubriek in de Begraafboeken, namelijk "extra 
vroeg".. Dit fenomeen is in de literatuur over begrafenisgebruiken nergens ver-
meld.. Het was in elk geval in Alkmaar binnen enkele jaren zeer gebruikelijk. Het 
wass veel goedkoper dan begraven bij avond, aangezien bij begraven "extra vroeg" 
voorr een volwassene 8 gulden en voor een kind 4 gulden werd berekend. Het 
gaatt dan om begrafenissen kort voor zonsopgang.-"1 In 1822 werd in het nieuwe 
reglementt voor de begrafenissen gespecificeerd op welk tijdstip dit diende te ge-
schieden:: in mei tot en met jul i om half vier, later in het jaar geleidelijk iets later 

1977 Voor een rouwbord /onder kas 60 gulden; dit bedrag komt na 1750 echter niet voor in de Begraaf-
boekenn (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 49), ook niet bij de wapenborden zonder kwartieren (12 dee. 1787; 9 
nov.. 1791. 8aug. 1793). 

1988 Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 1970: stukken Tïmmercollegie. Het bedrag staat in een ongedateerd 
snikk getiteld "Ontwerp of" Ordonnantie voor het Sint Josephs of Timinerliedengilde". 
1999 Kahrenfort en Van de Graft 1947, 64; Van Boven 1987, 13 (Breda, achttiende eeuw); Kok 1970, 237-240 
(hijj  meldt o.a. dat dit in Amsterdam al eind zeventiende eeuw in de mode kwam). In Gouda werden hier-
voorr vanaf 1733 lantaarns verhuurd door de kerk maar de inkomsten hieruit waren beperkt (Van Dolder-De 
Witz.j.,, 149). 

2000 In 1792 werd tweemaal een bedrag van ƒ60 gerekend "bij Avondt begraven voor Extra ordienaer dat het 
kindd boven d' twee jaeren oudt is." (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 49: op 19januari en op 18 december 1792). 
Ditt zijn de enige kinderbegrafenissen tegen dit tarief die ik ben tegengekomen in de periode 1750-1793. 

2011 Vreemd genoeg kon ik over deze nieuwe tariefgroep geen enkel besluit vinden, terwijl toch te ver-
wachtenn valt dat het stadsbestuur hiervoor toestemming zou hebben moeten geven (doorzocht zijn o.a. 
RAAA Stadsarchief inv.nrs 68, 150 en 189, resp. Resolutieboek 1795, en Registers van Resoluties en van Re-
quester!!  aan het stadsbestuur; alsmede RAA Oud-Rechterlijk Archief Alkmaar inv.nr. 22, Register van re-
questcnn aan schepenen). 
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tott zeven uur in November en December, en vervolgens weer geleidelijk vroe-
ger."'22 Op 21 maart 1796 vond nog een begrafenis bij avond plaats (60 gulden) 
maarr nadien verdween dit gebruik voor volwassenen enige tijd omdat men steeds 
vakerr extra vroeg ging begraven (8 gulden). 

Inn 1796 werd slechts voor een handvol volwassenen de post voor "extra vroeg" 
inn rekening gebracht, maar dit nam gaandeweg toe tot de helft rond 1800 (zie ta-
bellenbellen 6 en 7) en tot vrijwel alle volwassen begrafenissen vanaf circa 1810! Nu men 
voorr een dergelijke buitengewone begrafenis met fakkels en lantaarns geen 60 
guldenn (bij avond) maar 8 gulden (bij ochtendgloren) moest bijbetalen, werd dit 
zeerr populair. Dit zal mede de verklaring zijn voor het in onbruik raken van het 
klokgeluii  bij begrafenissen in de kerk. 

Inn 1814 kwam er een nieuwe optie onder de rubriek "extra", voor een somma 
vann 12 gulden.201 Helaas heb ik niet kunnen achterhalen waar dit bedrag voor 
stond.2044 In 1822 werd een onderscheid gemaakt tussen begraven om midder-
nachtt en begraven bij avond of vroeg, tegen respectievelijk tarieven van 8 en 12 
gulden.. Mogelijk is deze verfijning reeds in 1814 aangebracht. 

Dee nieuwe reglementen van 1822 brachten grote veranderingen doordat de 
tarievenn sterk verhoogd werden. Men hief voortaan nog steeds extra tarieven 
voorr het luiden van klokken, voor het te laat arriveren van de rouwstoet en voor 
hett ophangen van rouwborden (hoewel dit allemaal feitelijk niet meer voor-
kwam),, maar er kwamen bovendien nieuwe tarieven gebaseerd op het aantal 
aansprekerss en andere bedienden die de stoet begeleidden, op het eventuele ge-
bruikk van een lijkkoets en van koetsen in de rouwstoet, op kisten met of zonder 
handvattenn en op de grootte van een kinderkist. Het gevolg was dat de diverse 
"extra""  kostenposten sedertdien slechts zeer zelden blijken te zijn afgerekend. 
Well  werd voor vrijwel alle begrafenissen van volwassenen 12 gulden betaald voor 
begravenn bij avond of extra vroeg. In de nieuwe tarieven werd extra geld gere-
kendd voor begrafenissen met een lijkkoets (ƒ10), eventueel begeleid door rouw-
koetsenn (verhoogd naar ƒ25), maar dit kwam uiterst zelden voor.2"" 

Vermoedelijkk zal de verplaatsing naar de Algemene Begraafplaats buiten de 
stadd in 1830 het aantal begrafenissen met rijtuigen snel hebben doen toenemen. 

2022 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 215: "Begrafenissen des morgens". 
2033 RAA DTB Alkmaar inv.nr. 49: de eerste vermelding is bij de begrafenis van Pieter Bruinvis op 14 okto-
berr 1814. In dat jaar was er nog een tweede vermelding bij een begrafenis op 12 november. Dit bedrag werd 
eerderr slechts eenmaal genoteerd, te weten op 14 Januari 1799 bij de begrafenis van Nicolaas Boodsman, 
maarr hel is de vraag of er voor een/elfde handeling werd betaald. 
2044 Ik heb gezocht in de Requesten aan en de Resoluties van het stadsbestuur over 1813 en 1814. 
2055 De "extra" kosten worden vanaf 1822 niet meer in rubrieken verdeeld maar grotendeels samenge-
voegdd onder één kop "kerkrecht", zodat we alleen uit de cijfers moeten afleiden waarvoor men dan betaald 
zall  hebben. Achterin de Begraafboeken van 1777-1790 is een kladnotitie opgenomen voor de administratie 
overr 1828 (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 48; de afrekeningen staan in DTB Alkmaar inv.nr. 49). Hieruit wordt 
duidelijkk dat de diverse tariefgroepen van 1822 slechts ten dele in de praktijk voorkwamen. Zo zijn bijvoor-
beeldd alle begrafenissen 's avonds om tien uur. Slechts éénmaal wordt er geld gerekend voor een lijkkoets. 
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EenEen begrafenis in de Grote Kerk 

vanvan Alkmaar, schilderij door 

PieterPieter Saenredam, 1637. 

ParticuliereParticuliere collectie. 

2.62.6 De teraardebestelling 

Overr de gebruiken bij teraardebestelling is in de archiefstukken weinig gedocu-
menteerd.. Opmerkelijk genoeg zijn de lijkstatie en de begrafenis louter een 
mannen-aangelegenheidd geweest. De kist schijnt doorgaans direct naar het graf 
gedragenn te zijn.206 Dit is bijvoorbeeld te zien op het al eerder genoemde schil-
derijj  dat Pieter Saenredam in 1637 maakte van het interieur van de Grote Kerk. 
Hieropp is een begrafenisstoet binnengekomen door de zuidingang en deze be-
geeftt zich via de zuiderzijbeuk direct naar de Zuiderkapel D, waar de doodgraver 
(off  diens knecht) met de spade in de hand de groep opwacht. Bij het graf vond 

2066 In de instructies voor de aansprekers bij de begrafenis van Anna Bregitta de la Croix in 177] (RAA Fa-
miliearchieff  De Dieu-Fontein Verschuir-Van der Feen de Lill e inv.nr. 72) wordt slechts geregeld dat de dra-
gerss bij de kerk de kist van de lijkkoets overnemen en de kerk indragen, voorafgegaan door de doodgraver 
mett een lantaarn. Hoewel de instructies voor de diverse deelnemers aan de lijkstatie zeer gedetailleerd zijn, 
wordtt er niets vermeld over eventuele ceremonies in de kerk - indien de kist eerst in de kerk was opgesteld 
voorr een ceremonie voorafgaand aan de teraardebestelling, zouden daar ongetwijfeld instructies voor zijn 
gegeven. . 
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eenn eenvoudige ceremonie plaats, gewoonlijk niet meer dan een dankwoord of 
eenn korte toespraak.207 In 1776 beschrijft Le Francq van Berkhey: "Het doen van 
zulkee Lyck- en lofredenen is nog heden in gebruik; maar men maakt er tegen-
woordigg zoo veel werks niet van als voor nog geen halve Eeuw geleden. Toen 
hoordee men Lykredenen, waar in het pit en 't merg van Vaderlandsche geleerd-
heidd gevonden wierd; dan nu, het zy het aan verflaauwing van cierlijke Letter-
kunde,, of aan traagheid, toe te schryven zy, hoort men genoegzaam niets van die 
natuur."208 8 

Dee deftige begrafenissen waren grote gebeurtenissen, die veel toeschouwers 
kondenn trekken. In 1774 beklaagden de kerkmeesters zich over de schade die 
ontstondd doordat "bij gelegenheid van het begraven van verschijde gedistin-
gueerdee lijken de kerk meestijds door het gemeene volk zoo vol raakt, de ge-
stoelten,, hekken, en banken beklommen, vuil gemaakt en ontramponeert wor-
den.""  Men verzocht om "in navolging van andere Steden" een boete van 10 stui-
verss te mogen zetten op dit soort wangedrag. De kerkmeesters vroegen in het-
zelfdee request ook om de ordonnanties aan te scherpen voor beperking van de 
toegangg van burgers tot de diverse herenbanken.209 Inderdaad gaf het stadsbe-
stuurr vervolgens een aparte "Keure tegens het beklimmen der gestoeltens, hek-
kenn en banken in de respective kerken binnen de stad Alkmaer" uit, waarvan nog 
eenn gedrukt affiche in het Regionaal Archief bewaard is.-10 Bij deze begrafenissen 
komenn we in boedelinventarissen ook betalingen tegen aan "dienaers van Justi-
tie",, kennelijk voor een soort politiebegeleiding.2" 

Bijj  de opgraving bleek dat de doden normaliter werden begraven met het 
hoofdd aan de westzijde, met andere woorden "met de blik naar het oosten". Dit 
iss een oud christelijk gebruik dat voortkwam uit de gedachten over de Wederop-
standing,, met het Laatste Oordeel in het oosten. Dit gebruik is voortgezet bin-
nenn de Hervormde kerk. Twaalf personen bleken evenwel begraven te zijn met 
hett hoofd aan de oostzijde. Drie ervan konden worden geïdentificeerd als ka-
tholiekee pastoors.212 De afwijkende oriëntatie van de pastoors hield verband met 
dee katholieke gedachten over de Wederopstanding, waarbij de priesters de gelo-
vigenn moesten leiden.m Ze waren dan ook in hun ambtskleding begraven, met 
eenn pruik op en zelfs met schoeisel aan de voeten. Er werden resten gevonden 

2077 Van Dael 1982, 25-26 (Amsterdam). Dit komt met name voort uit dee calvinistische opvatting dat er voor 
dee overledene geen aardse bemiddeling is en dat bemiddeling alleen van Christus is te verwachten. Het 
staatt in groot contrast met de katholieke benadering van de dood waarbij bet sterfbed voor en na het over-
lijdenn en de begrafenis met tal van rituele handelingen is omgeven. Na de Reformatie werden deze katho-
liekee handelingen met tal van verboden bestreden. Zie o.a. Hirsch 1921, \ 15-117; Den Boer 1976, 172-174; 
Binskii  1996, 29-55. 
2088 Le Francq van Berkhey 1776, 1910-1911. 
2099 RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 205. 
2100 RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 234. 
2111 Het is meestal een of een paar gulden, soms echter wel 12 gulden. Hierop wordt verderop terug ge-
komen. . 
2122 Vnr.70,Vnr.l.31 en Vnr.138. 
2133 Grolman 1923,390. 
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OpOp de deksel van de grafkist van 

jonkheerjonkheer G. C. van Vladeracken, 

begravenbegraven op 14 april 1821, werd 

aanaan het voeteneinde een glazen 

vaasvaas gevonden (Vnr.546). De 

kistdekselkistdeksel was versierd met de 

kopspijkertekstkopspijkertekst GCW. Foto 

gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 

monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

vann de kazuifel, stola, tunica en bonnet.214 Op het eerste gezicht wekt de begrafe-
niss van de R.K. pastoors in een Hervormde kerk wellicht bevreemding, maar 
hierbijj  moet men bedenken dat het kerkgebouw niet het eigendom was van de 
Hervormdee gemeente maar van de stad. Van de andere graven is niet duidelijk 
off  er een bijzondere reden is geweest voor deze afwijkende oriëntatie: drie ervan 
warenn mannen en vijf vrouwen (van één individu is het geslacht niet bekend).215 

Hett is ook mogelijk dat men een kist heeft gelicht bij een latere begrafenis en 
dezee niet correct heeft terug geplaatst. 

2144 In de O.L.V. kathedraal van Antwerpen werden eveneens graven gevonden van priesters in ambtsge-
waad,, met schoeisel aan de voeten en het hoofd aan de oostzijde. Uit één van die graven kwamen een acht-
tiende-eeuwsee kazuifel en een manipel die zeer sterk overeen komen met dergelijke attributen uit Alkmaar 
(Ooste.a.. 1993,330-333). 

2155 Mannen: Vnr.371, Vnr.621 en Vnr.642. Vrouwen: Vnr.149, Vnr.304, Vnr.967, Vnr.980, Vnr.994. Ge-
slachtt onbekend: Vnr.445. 
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DezeDeze glazen vaas werd aangetroffen op de kist van Op de deksel van de grafkist van Hendrik de Graaff, 
jonkheerjonkheer G. C. van Vladerarken. Foto gemeente begraven op 11 maart 1745, werd een bord 
AA Ikmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. gevonden van eenvoudig Nederrijns rood aardewerk 

(Vnr.226).(Vnr.226). Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

Vann het grafceremonieel is opmerkelijk weinig bekend. We weten bijvoorbeeld 
niett of men destijds ook bloemen meegaf. Slechts één graf leverde onmisken-
baarr bewijs op voor het gebruik van bloemen: aan het voeteneinde van een graf 
werdenn op het kistdeksel de scherven gevonden van een glazen vaasje.216 Kenne-
lij kk heeft men hier bloemen in het graf opgesteld bovenop het deksel en deze sa-
menn begraven. Op het deksel van een ander graf werd, op kniehoogte, een rood 
aardewerkenn bord gevonden, door de gronddruk gebroken.217 Het bordje is van 
eenn makelij die destijds tot de goedkoopste soort behoorde, Nederrijns rood aar-
dewerk,, en bovendien was het bordje oud en versleten en kan dus op zichzelf 

2166 Vnr.546. 
2177 Vergelijk voor dergelijke borden: Mars 1991, hoofdstuk 6 en 109-121; Bartels 1999, deel 2 cat.nrs. 418-
429,, type r-bor-7. Vnr.226, NK 73 niveau 1, Hendrik de Graaft, leeftijd onbekend (40-80 jaar), begraven 11-
3-1745.. In de Begraafboeken (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 47) staat behalve de gewone kosten (grafrecht ƒ8, 
éénn diep ƒ 1:16:-, baar/-.12:-) ook ƒ 12 "Voor geluijt drie poosen". 
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DeDe grafkist vanjelderich Hanke, begraven op 5 december 1828, bleek gevuld te zijn met oesterschelpen 
(Vnr.232).(Vnr.232). Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

niett bepaald als een bijzondere bijgift worden bestempeld. Vermoedelijk was het 
bordd slechts de drager van een bloemstuk, fruit of iets dergelijks, zodat het bord 
zelff  tijdens de begrafenis aan het zicht onttrokken was. 

Inn twee kindergraven werd op borsthoogte een handvol plantenzaden aange-
troffen.. De zaden zijn gedetermineerd als afkomstig van viool, melde en agrimo-
nia.2188 Viooltjes gelden wel als symbolisch voor de heilige Maria of Christus maar 
voorr de andere twee bloemsoorten is geen betekenis bekend.219 We veronderstel-
lenn dat deze afkomstig zijn van bloemen, die in het graf waren neergelegd. De 
eerstee twee soorten zijn immers aarbloemen. Indien de viooltjes zijn gebruikt als 
bloemtakkenn met meerdere bloemen eraan, is het goed denkbaar dat onderaan 
dee tak de eerste uitgekomen bloemen al zaaddoosjes hadden gevormd. De bloe-
menboss kan nog andere bloemen hebben bevat, maar daarvan was niets be-
waard. . 

Inn het Noordtransept werd een graf ontdekt met een merkwaardige inhoud: 
dee kist was volgestort met oesterschelpen.. De beenderen van de dode waren niet 
meerr gearticuleerd, met andere woorden het skelet was dooreen geschud. De 
opgraverss opperden in eerste instantie dat het wellicht een vissersgraf was, maar 
ditt bleek niet het geval. De begravene is geïdentificeerd als Jelderich Hanke, een 
broodbakkerr aan het Verdronkenoord Noordzijde bij de St.Jacobstraat, waar hij 

2188 Determinatie M. Oud en S. Waterlander. 
2199 Kwinkelenberg 1979. 
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woondee met vrouw, kinderen, een dienstbode en een bakkersknecht.220 De oes-
terss (ostrea edulis) waren uitsluitend jonge exemplaren van 5 tot 8 cm groot (in te-
genstellingg tot de volwassen exemplaren van 8 tot 10 cm voor de consumptie).221 

Mogelijkk heeft de ongewone wijze van begraven te maken met een langer verstre-
kenn tijd tussen het overlijden en de begrafenis als gevolg van een transport over 
enigee afstand, bijvoorbeeld na een overlijden tijdens een reis, en dienden de 
schelpenn als middel tegen stankoverlast.222 

Verderee bijgiften blijken in de graven uiterst zelden te zijn meegegeven. Hier-
bovenn is reeds gewezen op de eenvoudige aankleding van de overledenen bij het 
opbarenn in de kist, zoals onder meer uit de textielvondsten kon worden afgeleid. 
Opmerkelijkk is het volledig ontbreken van katholieke bijgiften, terwijl toch een 
flinkk aantal van de overledenen tot deze geloofsrichting moet hebben behoord. 
Ditt is elders in achttiende-, vroeg-negentiende-eeuwse graven wel aangetroffen 
maarr in Alkmaar zijn in geen enkel graf resten gevonden van een kruisje, een 
medaillonn of van een rozenkrans.2" Een bijzonder type bijgiften waren munten 
enn penningen. Deze werden soms niet alleen als bijgift in de kist meegegeven, 
maarr kunnen ook wel tijdens de begrafenis in de grafkuil geworpen zijn. 

2.77 Munten in de kerk 

Inn het zand rondom de grafkisten, de "losse grond" die destijds meermalen is 
omgespitt bij het delven van grafkuilen, zijn tijdens de opgraving talrijke munten 
enn penningen gevonden (zie bijlage l).224 De penning was tot omstreeks 1600 
eenn muntsoort. De aanduiding wordt ook gebruikt voor andere munt-vormige 
objectenn zoals rekenpenningen en speelpenningen die niet als geld gemaakt 
zijn.. Hoewel munten en penningen in de opgraving stelselmatig zijn verzameld 

2200 Hanken (ook wel Henken, Haneken of Hancken), geboren rond 1770, nam in 1800 de bakkerij 
(Kad.B475)) met aangrenzend pakhuizen en "zaaglisschuur" (kad.B475 en Kad.B476) over. De bakkerij was 
all  vanaf de eerste helft achtt iende eeuw hier in bedrijf en zou tot kort voor 1882 worden voortgezet. Hanken 
verkochtt het bedrijfin mei 1828, ruim een half jaar voor zijn overlijden. Gegevens uit Van den Berg 1998. 

2211 Determinatie M. Oud en S. Waterlanden 
2222 Vnr. 252, begraven 5-12 1828. In de Begraafboeken (RAA DTB Alkmaar inv.nr. 48 laatste blad en DTB 
Alkmaarr inv.nr. 49) is niets bijzonders te zien aan de afrekeningen van de begrafeniskosten: Grafrecht ƒ 16 
(tweee aansprekers, kist met ijzeren r ingen); Buitengewoon ƒ 12 (begraven bij avond om 10 uur); Eén diep ƒ 
1,80;; Baar ƒ 0,60; Register ƒ0,60; Totaalbedrag ƒ31,-. 
2233 Vergelijk de diverse kruisjes en rozenkransen, gevonden bij de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch bij 
Portegiess 1999, 98-100. In de O.L.V. kathedraal te Antwerpen werd in de graven (merendeels zestiende-
achtt iendee eeuw) o.a. gevonden: een houten kruisbeeldje, glazen of bronzen hangers die als houder voor 
eenn reliek of een aflaatbriefje fungeerden, medaillons en zijden scapulieren (op de borst gedragen doek) 
mett religieuze voorstelingen (Oost e.a. 1993, 333). Uit de kerk van Aalst (N-Br), met vrijwel uitsluitend ka-
tholiekee graven, kwamen talrijke kruisjes, rozenkransen, bedevaarts- en scapuliermedailtes. De opgravers 
merkenn evenwel op dat de vondsten alle van na circa 1850 dateren terwijl een flink deel van de graven toch 
ouderr is. Men veronderstelt dat het bijgiftengebruik in de graven wellicht pas vanaf die tijd algemeen in-
gangg vond (Arts 1998). 
2244 Voor deze tekst is gebruik gemaakt van de munteninventarisatie door B. van der Veen van het Ko-
ninklij kk Penning Kabinet te Leiden. Zie voor een inleiding in de muntgeschiedenis: Van Gelder 1980; Van 
Beek,, Jacob) en Scharloo 1984; Van Beek 1987. 
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mett de metaaldetector, zullen nog veel munten zijn gemist als gevolg van de om-
vangg van het grondverzet.225 Behalve 346 munten kwamen uit het losse zand een 
muntgewicht,, drie rekenpenningen en negen speelpenningen.2-"' Daarnaast zijn 
err in of bij grafkisten nog 21 munten gevonden die onmiskenbaar als bijgiften 
zijnn te duiden. De muntvondsten blijken voornamelijk te bestaan uit het laagste 
kleingeld. . 

Eenn spectaculaire vondst was een muntschat van 52 zilveren munten, die door 
vuill  en corrosie waren samengeklonterd. Deze vondst is volgens Jacobi vermoe-
delijkk samen met ophogingsgrond van buiten de kerk aangevoerd.'-7 

Tott 1573 had men een enorme verscheidenheid aan muntsoorten van goud en 
zilver,, vervaardigd in talrijke afzonderlijke munthuizen. Er was een voortduren-
dee inflatie, doordat de munthuizen bij het slaan van nieuwe munten opbreng-
stenn haalden uit een iets verlaagd muntgewicht of uit een lager gehalte edelme-
taal.. Vooral de kleine munteenheden bestonden uiteindelijk uit legeringen met 
eenn laag gehalte aan zilver. Doordat bovendien de toevoer van zilver en goud 
fluctueerdee door uitputting van mijnen in het ene gebied of de ontdekking van 
nieuwee bronnen elders, was de onderlinge waarde van goud- en zilvergeld alles-
behalvee constant. De grootste munteenheden, zoals de florijn, de schild en de 
nobel,, waren van goud waarvan het gehalte steeds hoog bleef. 

Inn de veertiende eeuw waren de kleinste munteenheden de mijt (een halve 
penning),, de penning en de duit ter waarde van twee penningen. Een populaire 
muntt was de groot, destijds ter waarde van 12 penningen. Dit geld werd van ori-
ginee in zilver geslagen maar in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw daal-
dee het zilvergehalte sterk, waardoor de waarde ten opzichte van gouden munten 
sterkk afnam. De dubbele groot die in 1433 werd geïntroduceerd bij een munt-
hervormingg in Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en Holland, kreeg de bij-
naamm stuiver. In 1466 deed hier ook de dubbele stuiver zijn intrede. Hun waarde 
kwamm uiteindelijk overeen met 16 resp. 32 penningen. 

Inn de zestiende eeuw waren de penning en de duit kleingeld geworden, even-
alss de oord (=halve stuiver oftewel 4 penningen). Als middelwaarden dienden de 
groot,, de stuiver, de dubbele stuiver en de schelling, een zilveren munt ter waar-
dee van 6 stuivers. Voor grote waarden had men uiteenlopende munten zoals de 
diversee typen gouden schilden, nobels en guldens met gewichten van 3 tot 5 

2255 Bij de tijdelijke grondopslag aan de Olympiaweg te Alkmaar is door "schatzoekers" met de metaalde-
tectorr een onbekend aantal munten nog verzameld, waarvan een aantal bijzondere munten door hen is aan-
gemeldd bij liet Koninklij k Penning Kabinet te Leiden. De grond is in 1996 hergebruikt als ophoging bij de 
uitbreidingg van de Algemene Begraafplaats aan de Westerweg. Toen daarbij alsnog met de metaaldetector 
werdd gezocht werd er nog maar weinig gevonden (óf men heeft het meeste er al "uitgepiept", hetgeen mij 
weinigg waarschijnlijk lijkt , ófwel er zijn veel metaalvondsten inmiddels in de open lucht in de grond gecor-
rodeerd). . 
2266 Rekenpenningen werden bij berekeningen gebruikt op tafel op een wijze die vergelijkbaar is met een 
telraam. . 
2277 Zie voorts over de muntschat [acobi 2002. 
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gramm of de verschillende zilveren daalders van 26 tot 30 gram. Deze hadden een 
koerss tussen de 20 en 35 stuivers. 

Medee als gevolg van zilvertekorten introduceerde men in het begin van de Op-
standd in de Republiek penningen, duiten en oorden van koper. Door de inflatie 
verdweenn de penning al spoedig als munt maar hij werd nog wel gehanteerd als 
rekeneenheidd (te vergelijken met de laat-twintigste-eeuwse Nederlandse cent). 
Hett werd gebruikelijk om bedragen te administreren in guldens (ook wel pond 
Artesischh genoemd =20 stuivers), stuivers (=16 penningen) en penningen. Bij 
hett afhandelen van betalingen werden in de praktijk evenwel nog uiteenlopende 
muntenn gebruikt tegen verschillende koersen, met name voor de grote waarden. 
Eenn dergelijke contante betaling vergde soms veel rekenwerk! 

Mett een nieuwe muntwet poogden de Staten-Generaal in 1606 de munt in de 
Noordelijkee Nederlanden te beheersen, met gedeeltelijk succes. Zo bleven on-
dankss verboden bijvoorbeeld de zilveren patagons en ducatons uit de zuidelijke 
Nederlandenn (aangemaakt vanaf resp. 1612 en 1618, met een gewicht van bijna 
288 gram en ruim 32 gram) nog een tijdlang populair. De grootste munt van de 
Noordelijkee Nederlanden was de gouden rijder van bijna 10 gram, genoemd 
naarr de erop afgebeelde ruiter, die in 1606 een waarde had van 202 stuivers. 
Daarnaa waren er de gouden dukaat (1606: 76 st) en goudgulden (1620: 60st),de 
zilverenn Nederlandse rijksdaalder (1606: 47 st) en leeuwendaalder (1606: 38 st). 
Vann de allergrootste munten schommelden de koersen, maar een aantal grote 
zilverenn munten zou tot eind achttiende eeuw koersvast blijven: de gulden (20 
st),, florij n (28 st), zilveren daalder (30 st), zilveren dukaat (50 st), drie-gulden-
muntt (60 st) en de zilveren rijder (63 st). Als middelwaarde was de schelling 
(66 st) populair. 

Hett muntstelsel zou tot het begin van de negentiende eeuw weinig wijzigingen 
ondergaan.. De oord bleef tot 1671 in productie. Van de duiten kwam er in de 
loopp van de zeventiende eeuw een ruime sortering in omloop, deels van slechte 
kwaliteitt en lichter dan de gewenste circa 2 gram. In 1702 werd de duit herge-
waardeerdd naar een gewicht van 4,24 gram. 

Onderr koning Willem I vond in 1819 een ingrijpende munthervorming plaats 
diee het Nederlandse geldstelsel zou bepalen tot de komst van de euro in 2002. 
Hett decimale stelsel werd toen doorgevoerd met gouden 10- en 5-guldenstuk-
ken,, zilveren 3- en 1- en 'A-guldenstukken, zilveren munten van 25 en 5 cent en 
koperenn 1- en '/2-centstukken. Het oude muntgeld werd daarna echter slechts ge-
leidelijkk vervangen door de nieuwe munten. Na omvangrijke muntinnames van 
oudd zilvergeld in 1846-1848 werd in 1877 het kopergeld vervangen door bronzen 
muntenn van 2'/., 1 en % cent. 

Vann de munten die zijn opgegraven uit de losse grond dateert slechts een 7-tal 
vóórr 1470. Uit de veertiende eeuw dateren een dubbele groot, twee groten en 
eenn mijt, uit de vijftiende eeuw twee kwart groten, een halve groot, een achtste 
groott en een penning. 
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EnkeleEnkele munten uit de losse grond in de Grote Kerk: duiten uit Holland 1723, West-Friesland 1723, Stad 
UtrechtUtrecht 1723 en Zeeland 1724, stuiver uit West-Friesland 1738, duit uit Gelderland 1739 en stuiver uit 
HollandHolland 1739. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

Err zijn 13 munten gevonden uit de periode 1832-1942: negen centen, twee '/, 
centenn en 2 Belgische centimes. 

Uitt de periode 1470-1830 dateren 325 munten, waarvan 309 uit de Nederlan-
den.. Hierbij bevindt zich slechts één munt van grotere geldwaarde, namelijk een 
zilverenn gulden uit West-Friesland van 1765. De vondsten worden verder volledig 
overheerstt door het kleingeld uit de periode 1470-1830: er zijn uit deze periode 
44 dubbele stuivers, 13 stuivers, één halve stuiver, twee halve groten, één kwart 
groot,, 14 oorden, niet minder dan 252 duiten, 5 penningen, 14 centen en drie '/2 

centen.. Een 16-tal uitheemse munten van vergelijkbaar formaat zal destijds als 
kleingeldd hebben gecirculeerd en als duiten of oorden zijn gebruikt: een Zweed-
see 1/6 öre, drie Franse double Tournois, en uit de Duitse gebieden drie '/, stuber, 
tweee 4-heller, 5 heller, 1 pfennig en een ondetermineerbare achttiende-eeuwse 
Duitsee munt. 

Hett kleingeld komt uit alle gewesten van de Nederlanden en ook enkele ste-
delijkee munthuizen zijn vertegenwoordigd. De duiten zijn hoofdzakelijk afkom-
stigg van Holland (70 stuks), Stad Utrecht (34), West-Friesland (32), Friesland 
(26),, Zeeland (22), Overijssel (16), Gelderland (14) en Groningen (10). Verder 
zijnn er duiten aanwezig uit stedelijke munthuizen zoals Stad Utrecht (34), Reck-
heimm (5), Kleef, Zutphen en andere. Het materiaal weerspiegelt het doorsnee 
kleingeldd dat in deze periode in Holland circuleerde, afkomstig uit diverse delen 
vann de Nederlanden maar vooral uit Holland.228 

Vann de munten uit de Nederlanden dateert ongeveer een gelijk aantal uit de 
zeventiendee eeuw als uit de achttiende eeuw. Bij de zeventiende-eeuwse munten 
zijnn er behalve 100 duiten en 11 oorden ook nog 1 halve stuiver, 7 stuivers en 4 

2288 Mondelinge mededeling B. van der Veen, Koninklijk Penning Kabinet Leiden. 
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dubbelee stuivers. De achttiende-eeuwse Nederlandse munten bestaan uit 138 
duiten,, 1 oord, 5 stuivers en 1 gulden. Het zilvergeld is derhalve in de achttiende 
eeuww nog iets minder vertegenwoordigd dan in de zeventiende eeuw. 

Dee nadruk op de kleinste muntsoorten in de kerk is opmerkelijk. De duiten, 
oorden,, penningen, halve en kwart groten, centen en '/2 centen vormen maar 
liefstt 94% van de aangetroffen Nederlandse munten uit de periode 1470-1830! 
Inn andere vondstomstandigheden worden elders doorgaans ook vooral de klei-
neree muntsoorten gevonden, maar daarbij komen tevens in kleine aantallen de 
middelwaardenn en hoge waarden nog voor. Ter vergelijking: onder de talrijke 
muntvondstenn uit ongeveer dezelfde periode uit Bourtange, hoofdzakelijk aan-
getroffenn in de grachtvulling tijdens de restauratie van het fort, bevinden zich 
naastt 253 duiten en 47 oorden nog 9 stuivers, 16 dubbele stuivers, 10 schellingen, 
11 vlieger (van 5 stuivers), 2 flabben (van 4 stuivers) en 7 grotere munten.229 Dui-
tenn en oorden vormen hier 87% van de muntvondsten. 

Inn andere kerken worden ook regelmatig munten gevonden en ook daar be-
treftt het bij de zeventiende- en achttiende-eeuwse vondsten vrijwel uitsluitend 
kopergeld.230 0 

Voorr de verklaring van het grote aantal munten in Alkmaar zijn er drie moge-
lijkheden,, die elkaar niet uitsluiten. 

Inn de eerste plaats kunnen munten in de kerk verloren zijn door bezoekers, 
tussenn de naden van de grafzerken beland en uiteindelijk in de grond daaronder 
geraakt.2311 We veronderstellen dat dit slechts voor kleine aantallen munten zal 
gelden,, aangezien de naden tussen de grafzerken wel erg smal zijn. Uit de perio-
dee na 1830 zijn ook erg weinig munten aanwezig bij de vondsten, slechts 13 stuks. 

Tenn tweede kan een deel van de munten en penningen in de bodem onder de 
kerkk zijn gekomen samen met aangevoerde grond bij het verhelpen van grond-
verzakkingen.. Hiervoor werd immers niet alleen schoon geel zand gebruikt maar 
ookk wel vuile grond met afval erin. De munten kunnen met het afval in de bo-
demm zijn geraakt. Dit wordt door Jacobi ook als meest aannemelijke verklaring 

2299 Pol 1993. 
2300 Vergelijk de N-H kerk van Ee met uit de zeventiende eeuw 9 duiten, 11 oorden, 1 stuiver en 1 dubbe-
lee stuiver, uit de achttiende eeuw alleen 30 duiten (Boekhorst 1996); de N-H kerk van Suwald (Friesland) 
mett 1 stuiver, 10 duiten, 1 oord, 2 centen en 3'/2 centen (Henstra 2000). Rond 1990 werd te Rhenen bij Kerk-
pleinn 16 een verzameling munten gevonden, waarvan uit de zestiende-achttiende stammen: 1 gulden, 1 stui-
ver,, 1 groot, 2 kwart-groten, 1 achtste-groot, 1 wit, 1 liard, 1 oord, 2 braemse, 28 duiten, 2 penningen en 1 
Zweedsee öre (inventarisatie KPK). Een AWN-opgraving bij het Baarhuisje op het kerkhof te Diemen lever-
dee uit de late vijftiende-achttiende eeuw op: 2 stuivers, 2 groten, 1 kwartgroot, 1 dubbele mijt, 1 liard, 1 oord 
277 duiten, 8 penningen, 1 Deense hvid, 1 Deense 2skilling en 1 kwart Stuber (inventarisatie KPK). Een op-
gravingg door de Archeologische Dienst Amersfoort in 1986 op het Lieve-Vrouwe-Kerkhof leverde uit de pe-
riodee ca 1400-1784 op: 3 halve witten, 2 kwart groten, 4 achtste groten, 5 oorden, 25 duiten en 1 double 
Tournoiss (inventarisatie KPK). In de Sint Pieterskerk te Leiden werden evenwel uit de zeventiende en acht-
t iendee eeuw 12 zilveren en 20 koperen munten gevonden (Mulder 1981). Met dank aan B. van der Veen 
voorr het ter beschikking stellen van de gegevens uit het KPK en het opzoeken van relevante literatuur. Ook 
vann de 102 munten die werden opgegraven in de O.L.V. kathedraal van Antwerpen waren de meeste van 
lagee waarde en zeer versleten (Oost e.a. 1993, 334). 

2311 Bijvoorbeeld Boekhorst 1996; Henstra 2000. 
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OngeïdentificeerdeOngeïdentificeerde jonge vrouw, begraven met achttiende-eeuwse duiten op de ogen (Vnr. 36). Foto gemeente 
Alkmaar,Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

OngeïdentificeerdeOngeïdentificeerde oude vrouw, begraven met op elk oog een Nederlandse cent (Vnr. 53 7). Foto gemeente 
Alkmaar,Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 
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beschouwdd voor de vondst van een muntschat tijdens de opgraving.250 

Wee veronderstellen evenwel dat het merendeel van de aangetroffen munten ge-
bruiktt is bij het grafritueel en later bij het ruimen van graven in de "losse grond" 
iss beland. In een 15-tal grafkisten werden munten gevonden als bijgift in de kist. 
Inn het graf van pastoor Vinkestijn, die in 1819 werd begraven, werd een munt bij 
dee handen gevonden.2'*  Een 67-jarige vrouw, Guurtje Bruijneman, was in 1814 be-
gravenn met een achttiende-eeuwse duit in de mond.234 Bij twee volwassen vrouwen, 
Aafjee Paardekoper en Willemijntje van der Hoeven begraven in 1782 en 1780, werd 
eenn achttiende-eeuwse duit bij het hoofd gevonden.235 Tweemaal werd een bijzonder 
ritueell  aangetroffen, namelijk een begrafenis met munten op de gesloten ogen 
gelegd.. Helaas konden beiden niet met zekerheid worden geïdentificeerd. Het ene 
graff  betrof een meisje tussen de 10 en 20 jaar met achttiende-eeuwse duiten op de 
ogen,, het andere was een oude vrouw met centen op de ogen. Deze centen (Wil-
lemm I, in omloop vanaf 1819) waren nog erg gaaf en waarschijnlijk nieuw.236 In zes 
gevallenn bevond er zich een munt in de kist omstreeks het bovenlichaam, waarvan 
tweemaall  in een kindergraf.237 In drie andere kisten was de plek ten opzichte van 
hett lichaam niet duidelijk (tweemaal een babygraf, eenmaal in een beenderkist) ,238 

Tweemaall  werden munten gevonden direct op het hout, eenmaal onder en een-
maall  op de kist, zodat het erop lijk t dat deze voor of na de begrafenis in de graf-
kuill  zijn geworpen.239 Een dergelijk gebruik valt voor de meeste muntvondsten ar-
cheologischh niet te bewijzen, omdat ze in de grond worden gevonden. 

Dee samenstelling van de muntvondsten uit graven komt in sterke mate over-
eenn met de munten uit de losse grond: in totaal zijn 15 duiten, een penning, een 
stuiver,, een heller en een ongeïdentificeerde Italiaanse munt in deze graven als 
bijgif tt gevonden. 

Eenn onderzoek naar "dodenmunten" in Vlaanderen door Dezutter maakt duide-
lij kk dat dit een wijdverbreid fenomeen was.240 Het gebruik van dodenmunten (fei-
telijkk zijn er zowel munten als penningen) werd in de Lage Landen geïntroduceerd 
doorr de Romeinen, die ze zowel in inhumatiegraven als in (niet-christelijke) cre-
matiegravenn meegaven. Vanaf de vierde eeuw werden munten ook aangetroffen 
inn christelijke graven op de ogen, in de mond of in de hand. Dit gebruik werd in 
dee vroege Middeleeuwen voortgezet. De munten op de ogen of in de mond zijn 
doorr onderzoekers wel in verband gebracht met het belemmeren van de terug-

2322 Jacobi2002. 
2333 Vnr.131. 
2344 Vnr.300. 
2355 Vnr.62 en Vnr.606. 
2366 Vnr.36 en Vnr.537. 
2377 Vnr.72, Vnr.98, Vnr.617, Vnr.754 (kind), Vnr.897 {twee munten) enVnr.917 (kind). 
2388 Vnr.97, Vnr.194, Vnr.333 (beenderkist van een volwasssen man). 

2399 Vnr.104enVnr.135. 

2400 Dezutter 1975. Met dank aan johan Veeckman, Afd. Opgravingen van Antwerpen, die mij op dit arti-

kell  wees en een fotokopie bezorgde. 

http://Vnr.104enVnr.135
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keerr van de dolende ziel. Munten werden echter ook wel eens op de ogen gelegd 
louterr om te zorgen dat ze goed sloten en hadden dan eigenlijk niet direct een re-
ligieuzee betekenis.241 Tot begin twintigste eeuw waren dodenmunten in Frankrijk 
enn Duitsland nog wijdverbreid en in midden-Duitsland, oost-Europa en mediter-
ranee gebieden worden ze tegenwoordig nog steeds in graven meegegeven. In de 
Onze-Lieve-Vrouwee kathedraal van Antwerpen werden bij de opgravingen in 1987-
19900 in 27 graven muntbijgiften aangetroffen, meestal munten van een lage waar-
de.2422 Bij archeologisch onderzoek op het kerkhof van Breda werd ontdekt dat mun-
tenn hier nog in de achttiende eeuw in graven werden meegegeven.243 De muntbij-
gavee blijkt in Vlaanderen nog tot eind negentiende eeuw te hebben bestaan. Zo 
beschrijftt Dezutter een begrafenis te Stavele in 1893 waarbij de familieleden geld-
stukkenn in de grafkuil wierpen. Merk op, dat de dodenmunten dus niet alleen in 
dee kist werden nagelaten maar ook onder of bovenop de grafkist. 

Dee verklaring voor deze bijgift gaat terug op het zogenaamde "veergeld". Bij 
dee Oude Grieken werd in het graf een munt gelegd die diende als veergeld voor 
Charonn die de schimmen der doden per veerboot over de Styx naar het doden-
rijkk bracht. Dit gebruik werd voortgezet in een christelijke interpretatie als munt-
geldd voor Petrus die de Hemelpoort opent. In Duitsland werd de muntbijgift wel 
aangeduidd als Reisegeld, Brückengeld of Peterspfennig en er zijn munten ge-
vondenn waar "tributum Petri" is ingekrast. Andere voor Petrus bestemde bijgaven 
warenn in de late Middeleeuwen wel een stenen of loden absolutiekruis met in-
scriptiee of zelfs een aan Petrus gerichte absolutiebrief.244 

Eenn tweede verklaring voor muntbijgiften is het verschijnsel van de gewijde 
stervenskaars,, waarvan de vlam het Licht van Christus symboliseert en die naar 
katholiekk gebruik de stervende in de handen wordt gegeven.215 In veertiende- en 
vijftiende-eeuwss Vlaanderen werd in het dikste deel van de stervenskaars soms 
eenn munt of penning gedrukt. Dergelijke offermunten en -penningen in de 
kaarss zijn ook bekend bij huwelijk- en doopceremonies. Hij diende als amulet 
wTantt de munt- of penningsoort was niet van belang zolang er maar een kruiste-
kenn op stond. Het is niet bekend hoe lang en in welke gebieden dit gebruik heeft 
bestaan.2466 Bij de Alkmaarse muntvondsten uit de periode 1573-1830 gaat deze 
verklaringg in elk geval niet op omdat er geen kruistekens op de munten staan. 

Gezienn het bovenstaande kan men zich afvragen of muntbijgiften een specifiek 

2411 Dezutter 1975, 198, vermeldt dat men in Berlare (Oost-Maanderen) nog in 1910 bij het afleggen van 
hett lij k op de ogen een vijfïranksuik legde opdat ze goed zouden sluiten en dat deze vervolgens naderhand 
werdenn verwijderd. 
2422 Ooste.a. 1993,334. 
2433 Van Boven 1987, 22-23. 

2444 De/.utter citeert een absolutiebrief uit 's-Hertogenbosch uit 1456. 

2455 Deze kaarsen werden in voorraad gehouden en waren speciaal hiertoe gewijd tijdens het feest van Ma-
ria-Lichtmiss (2 februari). 
2466 Dezuttere noemt ook een Duits boek uit 1710, de Blumler Amuletorium Historiam, waarin het ver-
schijnsell  wordt vermeld. 
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katholiekk gebruik zijn geweest. Van zes van de personen met een muntbijgift in 
dee Grote Kerk is de geloofsrichting achterhaald. De verwachting dat dit wellicht 
eenn specifiek katholiek gebruik zou zijn, werd tot onze verrassing niet bewaar-
heid.. Van de zes personen waren er twee Rooms-katholiek: pastoor Vinckenstijn 
bijj  wie een munt bij de hand werd gevonden en een Rooms-katholieke vrouw 
mett een munt links van het hoofd.247 De andere vier blijken evenwel Hervormd 
tee zijn geweest: een vrouw met de munt in de mond, een vrouw met een munt bij 
hett hoofd en twee kinderen met een munt in de kist.248 

Hett gebruik was kennelijk ook bij de Hervormden blijven voortbestaan zonder 
datt men zich de specifiek katholieke bijbetekenis van het "Petrusgeld" bewust 
was,, net zoals de oriëntatie van de graven niet meer direct geassocieerd werd met 
dee katholieke ideeën over de Wederopstanding en de Dag des Oordeels. 

Dee hiervoor gebruikte munt had vooral een symbolische betekenis - er werd 
doorgaanss het kleinste muntgeld voor gebruikt en dan meestal slechts één munt-
je.. Dit grafgebruik was mogelijk in Alkmaar in de zeventiende en achttiende eeuw 
sterkk ingeburgerd en dit kan de voornaamste verklaring zijn voor het grote aantal 
muntenn van de kleinste denominaties uit de losse grond van de Grote Kerk. 

2.82.8 Na de begrafenis 

Hett graf werd na de begrafenis weer afgedekt door een grafzerk. Ruim de helft 
vann de grafzerken in de kerk is thans nog voorzien van opschriften of versierin-
gen.. Van deze grafzerken dateert bijna driekwart van vóór 1700 (waarvan slechts 
eenn handvol van voor 1650). Uit de periode 1700-1749 dateert 1/6 deel en uit 
1750-17999 1/12 deel. Slechts 1/30 deel van de dateerbare grafzerken is uit 1800-
1830.. De jongste zerken bevinden zich vooral in het koor van de kerk.249 Hieruit 
blijk tt dat men in de loop der tijd steeds minder vaak graven voorzag van een 
nieuwee zerk met inscriptie of versiering. 

Naa de begrafenis werden de genodigden onthaald op een begrafenismaal, 
doorgaanss in het huis van de overledene. In boedelinventarissen zijn de uitgaven 
hieraann soms in detail genoteerd.250 Vooral geraspt brood, beschuit, koekjes en 

2477 Vnr.131enVnr.62. 
2488 Vnr.194, Vnr.300, Vnr.606, Vnr.917. 
2499 De dateringen zijn overgenomen uit de toelichting op de opschriften en versieringen door Bloys van 
Treslongg Prins en Belonje 1928. Gebruikt is de door hen veronderstelde datum van eerste vervaardiging van 
dee betreffende steen (later erbij geplaatste namen en dergelijke zijn niet in de telling betrokken). De per-
centagess zijn berekend op grond van een steekproef van 20% van de zerken met opschrift of versiering. Uit 
dee publicatie is van elk vijfde inventarisnummer hetjaar van vervaardiging van de zerk {voor zover door hen 
achterhaald)) genoteerd. Van de zo geïnventariseerde 195 grafzerken was van 45 exemplaren de datum van 
vervaardigingg niet bekend. Een eventuele concentratie van jongere of oudere zerken in gedeelten van de 
kerkk zou een kleine procentuele vertekening kunnen betekenen in de uitkomst van de steekproef. 
2500 Geraadpleegd zijn boedelinventarissen van notaris Van Eijk, opgesteld tussen 1708 en 1725 (RAA 
ONAA Alkmaar inv.nrs 473-482; toegankelijk dankzij een transcriptie door Jan Klinken; met hartelijke dank 
voorr de beschikbaarstelling van de gegevens). De ingehuurde kok treffen we bijvoorbeeld aan in de boe-
delinventariss van Boetia Neuhusius, begraven in 1711 (inv.nr. 472 akte 61). 

http://Vnr.131enVnr.62
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krakelingenn waren populair. Bij het begrafenismaal na voorname begrafenissen 
werdd behalve brood en kaas ook vlees geserveerd, zoals ham, kalfsrib, koetongen 
off  hoenders. Voor het braden van het vlees werd soms een kok ingehuurd. De 
hoogstee uitgavenpost van het begrafenismaal was vaak de geleverde wijn, vooral 
Rijnlandsee wijn maar soms ook Franse, oplopend van twintig tot vele tientallen 
guldens.. Behalve wijn en bier werd (begin achttiende eeuw) ook koffie en thee 
well  vermeld. 

Inn de negentiende eeuw waren zwarte rouwserviezen in de mode voor het 
schenkenn van koffie en thee.2s' Bij archeologisch onderzoek is vastgesteld dat 
vanaff  het midden van de achttiende eeuw in de meer welgestelde huishoudens 
zwartt serviesgoed van Engelse of Nederlandse makelij regelmatig voorkwam.252 

2511 Havermans-Dikstaal 1998, 239-240. 
2522 Bartels 1999 deel 1, 252-254 en 141-142. Zie voor vondsten uit Alkmaar bijvoorbeeld Ostkamp 1998, 
67;; Bitter, Dijkstra, Roedema en Van Wilgen 1997, 107 en cat.88. Diverse andere vondsten zijn nog niet ge-
publiceerd. . 

InIn de boedelinventaris, opgemaakt 
wegenswegens de erfenis van Claas Nierop, 
overledenoverleden 20 januari 1782, worden 
bijbij  de "doodsschulden " onder meer 
betalingenbetalingen vermeld voor geleverde 
roderode wijn, 120 geraspte broodjes, 
tabaktabak en pijpen. Foto Regionaal 
ArchiefArchief Alkmaar. 
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ZwartZwart rouwservies, Engelse importen uit eind achttiende en begin negentiende eeuw. Drie roomkannetjes en 

eeneen theepot met deksel van "blackware" en een kom van "basaltware". Afkomstig uit Alkmaarse beerput-

opgravingenopgravingen (v.l.n.r.: 92WOR3BP1C, 99BL012AO, 97LAN7BP5ADX, 97LAN7BP5 en 

90BRE71BP3ACZ).90BRE71BP3ACZ). Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie. 

Aann het begin van de achttiende eeuw huurde men soms serviesgoed bij gespe-
cialiseerdee rouw-winkels, waar men ook rouwstoffen en andere rouwartikelen 
verhuurde.2533 In 1785 bleek de verhuur van rouwserviesgoed en andere beno-
digdhedenn een privilege te zijn voor de weduwen van aansprekers om als alleen-
staandee vrouw in de kost te kunnen voorzien. In dat jaar was er een geschil tus-
senn de aansprekers en een weduwe die inmiddels was hertrouwd over het feit dat 
zijj  ondanks haar nieuwe huwelijk toch doorging met de verhuur van "beffen, 
hangdassen,, kelken, glaazen, bierkannen, quispedooren, zantbakken, comptoi-
ren,, benodigd tot de uitvoering van begravenissen." Het stadsbestuur besloot de 
aansprekerss gelijk te geven en bekrachtigde het bestaan van deze regeling.254 

Bijj  het begrafenismaal werd soms het testament voorgelezen of er werden 
treurgedichtenn voorgedragen.255 Een specifiek Noord-Hollands gebruik was het 
latenn maken van rouwpenningen. Deze werdenn aan de rouwvisite mee naar huis 
gegeven.. Het Stedelijk Museum Alkmaar bezit nog drie zilveren exemplaren die 
inn Alkmaar zijn gemaakt.256 

2533 In de boedelinventarissen uit begin achttiende eeuw van notaris Van Eijk komen we ook verhuur van 
rouwbehang,, kannen en glazen door Stul en /of Van Rossen tegen (zie hierboven). 

2544 RAA Stadsarchief 1254-1815 inv.nr. 189 blad 54. 
2555 Fahrenfort en Van de Graft 1947, deel 2, 66; Havermans-Dikstaal 1998, 240. In de boedelinventaris van 
Pieterr Winckel, overleden in 1715 (inv.nr. 476 akte 287), werd voor maar liefst 27 gulden besteed aan treur-
dichten:: "Betaelt aen Jan Mol voort drucken vande lijkdigten ƒ 12:10:-. Aen Claes Mol ut supera ƒ 16:10:-" 
(TranscriptieJann Klinken).. 
2566 Koning 1993, 84-88; Havermans-Dikstaal 1998, 240, beschrijft dat dit in de Zaanstreek tot het begin van 
dee negentiende eeuw gebruikelijk was. 
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Hett begrafenismaal werd begin negentiende eeuw, mogelijk al eerder, ook wel 
inn een herberg gehouden. Toen de Grote Kerk zelf stopte met de verhuur van 
roeven,, werden deze overgenomen door drie herbergiers. Ze werden op 14 sep-
temberr 1830, een dag na de laatste begrafenis, in ontvangst genomen door Rei-
nierr Colom, Jan van der Hagen enjohan Michiel Willkom.257 Colom was eigenaar 
enn herbergier van de Rode Leeuw (Koorstraat 59). Herbergier Van der Hagen 
wass eigenaar van De Beurs van Amsterdam (Waagplein 1) en van Logement De 
Toelastt (Koorstraat 1). De vorige eigenaar van De Toelast was tevens verhuurder 
vann rijtuigen. Van der Hagen was in 1876 nog steeds eigenaar en hij stond toen 
inn het adresboek vermeld als "logementhouder, verhuurder van paarden, rijtui-
genn en rouwkoetsen, winkelier in tabak en sigaren, grossier in wijnen, likeuren, 
etc.""  Net als Colom en Willkom bezat hij diverse weilanden en paarden.258 Waar-
schijnlijkk kon men door deze drie heren een deel van de begrafenis laten ver-
zorgen,, van de huur van de rouwkoetsen tot en met het begrafenismaal. 

2577 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 221. 
2588 Van den Berg 1998. Willkom woonde in het huis Laat 53 met bi jbehorende stal (Kad.A904 en 
Kad.A905).. In 1882 was hier de rijtuigenverhuur van G.L. Schuurman gevestigd. 


