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33 Sociale verschillen: welstand en elite 

3.13.1 De kosten van een begrafenis 

Bijj  de begrafenissen in de Grote Kerk waren er destijds grote onderlinge ver-
schillen.. Het waren immers gelegenheden waarbij de elite de standsverschillen 
benadruktee door het organiseren van bijvoorbeeld een uitgebreide rouwstoet en 
diversee "buitengewone" uitgaven bij de begrafenis. Hierbij kan men bijvoorbeeld 
ookk denken aan het gebruik van rouwborden. Archeologisch was dit uiterlijk ver-
toonn bij begrafenissen niet of nauwelijks herkenbaar, maar hiervan is uit de ar-
chiefstukkenn wel veel te achterhalen. 

Dee verschillen in welstand kan men onder meer herkennen aan een belasting op 
begrafenissen,, het Middel op Begraven, die tussen 1695 en 1805 door de Staten 
vann Holland werd geheven bij begrafenissen van vermogende personen of met 
hogeree ambtelijke inkomens. Deze waren in klassen verdeeld die werden aange-
slagenn voor 30, 15, 6 of 3 gulden, respectieveljk bij een geschat vermogen boven 
dee 12.000 gulden, tussen de 12.000 en 6.000 gulden, tussen 6.000 en 2.000 gul-
den,, of daaronder. Er was ook een vijfde groep Pro Deo die niet hoefde te beta-
len.. De ondergrens met deze groep kon plaatselijk overigens verschillen, want in 
Amsterdamm was dit 600 gulden maar in Delft 300. Van Alkmaar is de grens niet 
bekend.. Ongeacht het vermogen, werd de aanslag van 30, 15 of 6 gulden ook ge-
hevenn op ambtelijke inkomens respectievelijk boven de 800 gulden jaarlijks, tus-
senn 800 en 400 gulden, of tussen 400 en 200 gulden. Voor ongehuwden moest 
eenn dubbel tarief betaald worden. Het geld moest aan de secretarie van de stad 
wordenn betaald.259 In die tijd werd overigens het vermogen vooral geschat op 
grondd van uiterlijke zaken die meer te maken hebben met bestedingen zoals het 
bezitt van een buitenplaats, van rijtuigen en het aantal huispersoneel.260 

Inn tabel 9 zijn voor een aantal perioden de aantallen begrafenissen en hun 
M.O.B.-klassificatiee geïnventariseerd. Er is van afgezien om uit te zoeken welke 
personenn in de Grote Kerk, op het kerkhof, in de Kapelkerk of op de Joodse Be-
graafplaatss zijn begraven, aangezien het vergelijken van de namenlijsten in de di-
versee administraties uiterst tijdrovend is. Uit de tabel blijkt, dat het percentage 
datt werd aangeslagen voor deze belasting, in de loop der tijd licht was afgeno-

2599 Zie voorts Hart 1976, 184; Wijsenbeek-Olthuis 1987, 104-115. De administratie bevindt zich in het Re-
gionaall  Archief Alkmaar: RAA Oud Rechterlijk Archief Alkmaar inv.nrs 613-617, 640-643, 652-654 en 658-
659. . 
2600 Zie Bossaers 1989, 55; Van den Berg en Van Zanden 1993. 
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TabelTabel 9: Aantallen begrafenissen, uitgesplitst naar tariefgroep van het Middel op Begraven, voor enkele 
periodenperioden tussen 1750 en 1805, met percentages van het totaal aantal begrafenissen van elke periode. Het 
gaatgaat om alle begrafenissen, zowel in de Grote Kerk en op het kerkhof als in de Kapelkerk en op de Joodse 
Begraafplaats. Begraafplaats. 

Totaall  Totaal 
Jaar : : 

1750 0 

1751 1 

1752 2 
1753 3 

1754 4 

Subto t t 

1777 7 

1778 8 

1779 9 
1780 0 

Subto t t 

1789 9 

1790 0 

1791 1 
1792 2 
1793 3 

Subto t t 

1801 1 

%1801 1 
1802 2 
1803 3 
1804 4 

%1804 4 

1805 5 

Subto t t 

ƒ3 3 

107 7 

119 9 

93 3 
72 2 

82 2 

47. 3 3 

23 % % 

107 7 

79 9 
100 0 
141 1 

427 7 

25 % % 

91 1 

59 9 
47 7 

51 1 
43 3 

291 1 
19% % 

73 3 

16% % 
74 4 

64 4 

73 3 
18 % % 

80 0 

371 1 

ƒ6 6 

35 5 
33 3 

26 6 
23 3 

33 3 

150 0 

7 % % 

19 9 

29 9 
36 6 

46 6 

130 0 

8 % % 

30 0 

15 5 

13 3 
18 8 

15 5 

91 1 
6% % 

19 9 
4 % % 

22 2 
16 6 

20 0 

5 % % 
25 5 

102 2 

ƒ1 2 2 

0 0 

2 2 
1 1 

1 1 
0 0 

4 4 
0 % % 

1 1 

3 3 
3 3 

5 5 

12 2 

1% % 

0 0 

4 4 

1 1 
0 0 

0 0 

5 5 

0 % % 

2 2 
0 % % 

1 1 

1 1 
1 1 

0 % % 

0 0 

5 5 

ƒ1 5 5 

8 8 

6 6 
14 4 

13 3 

8 8 

49 9 

2 % % 

6 6 
9 9 

11 1 

18 8 

44 4 

3 % % 

8 8 
5 5 

7 7 

8 8 
2 2 

30 0 

2 % % 

8 8 

2 % % 
5 5 

3 3 
7 7 

2 % % 
7 7 

30 0 

ƒ3 0 0 

14 4 

15 5 

12 2 
2 2 

8 8 

51 1 

2 % % 

15 5 

17 7 
29 9 
14 4 

75 5 
4 % % 

21 1 
14 4 
11 1 
16 6 
18 8 

80 0 
5 % % 

11 1 

2 % % 

16 6 
21 1 
14 4 

4 % % 

9 9 

71 1 

ƒ6 0 0 

1 1 

3 3 

1 1 
1 1 

1 1 

7 7 

1% % 

0 0 
2 2 
5 5 

3 3 

10 0 

1% % 

0 0 

2 2 
4 4 

0 0 

3 3 

9 9 

1% % 

1 1 
0 % % 

5 5 
1 1 

0 0 

0 % % 
0 0 

7 7 

M.O.B . . 

165 5 
178 8 

147 7 

112 2 
132 2 

734 4 
36 % % 

148 8 
139 9 

184 4 
227 7 

698 8 
41 % % 

150 0 
99 9 
83 3 
93 3 

81 1 

506 6 

32 % % 

114 4 
25 % % 

123 3 
106 6 

115 5 
29 % % 

121 1 

586 6 

begrave n n 

444 4 

510 0 
418 8 

333 3 

343 3 

2048 8 

100 % % 

372 2 
317 7 

436 6 

585 5 

1710 0 

100 % % 

463 3 

313 3 
249 9 
265 5 
273 3 

1563 3 
100 % % 

452 2 

100 % % 

400 0 
100 % % 

men:: van 36% in 1750-1754 en 41% in 1777-1780 liep het aantal M.O.B.-plichti-
gee begrafenissen terug tot 32% in 1789-1793 en nog iets minder in de jaren erna 
(25%% in 1801 en 29% in 1804). Op het eerste gezicht lijk t de daling het sterkst bij 
dee 3-gulden-categorie. Deze categorie maakt evenwel in de gehele periode vrij-
well  eenzelfde aandeel uit van het totaal aantal M.O.B.-plichtigen, omstreeks 
twee-derdee deel, en de daling is dus niet specifiek aan deze lagere groep toe te 
schrijven. . 



33 Sociale verschillen: welstand en elite 273 3 

Eenn tweede ingang voor het onderzoek zijn de kosten die aan de kerk moesten 
wordenn betaald. Deze worden hier bestudeerd aan de hand van de Begraafboe-
kenn voor de periode van 1750 tot 1830. De betreffende kostenposten waren ver-
deeldd in kerkrecht, het maken van het graf en "extra". Zoals eerder beschreven, 
blevenn de tarieven in het grootste deel van de achttiende eeuw onveranderd. 

Voorr doorsnee begrafenissen binnen de kerk werd alleen het vaste bedrag 
voorr het kerkrecht betaald (volwassenen ƒ8, kinderen ƒ4 of ƒ 5 plus eventueel ƒ1 
voorr begraven bij avond) alsmede het maken van het graf. Voor het merendeel 
vann de begrafenissen resulteerde dit in een rekening tussen de 10 en 15 gulden, 
maarr soms vielen de kosten voor het maken van het graf tegen en liep het bedrag 
nogg op tot maximaal 25 gulden. 

Bijj  de meer voorname begrafenissen werd "extra" betaald: er werden klokken 
geluidd (kosten: 4 gulden per "poos") en/of boetes betaald voor te laat komen 
vann de begrafenisstoet (8 gulden per halfuur). De kosten kwamen dan meestal 
uitt op een bedrag tussen de 25 en 60 gulden, naar gelang de extra handelingen 
diee men met de doodgraver had afgesproken. In deze categorie treft men de na-
menn aan van het grootste deel van de rijke kooplui, ondernemers en andere le-
denn van de stedelijke elite, om enkele willekeurige namen te noemen: Daniel 
Ras,, mr. Simon Schagen, Christiaan Adamsz Stuurman, Pieter van der Steur, 
Christoffell  Depmar, Reinier Post, Jacobus van den Toorn, Cornelis Ruymgaart, 
Jann Ferdinantvan Gaart, of mr. Daniel Ras.261 

Voorr het begraven van een volwassene bij avond werd tot 1796 een bedrag van 
600 gulden gerekend. Dit resulteerde in een heel wat hogere rekening. Deze be-
grafenissenn kwamen al snel uit op een bedrag tussen de 70 en 90 gulden (er wer-
denn 's avonds geen klokken geluid, maar er werd soms wel boete betaald voor te 
laat).. Hierboven is reeds beschreven dat dit soort begrafenissen in Alkmaar in de 
achttiendee eeuw vanwege het hoge tarief erg weinig voorkwam. 

Eenn heel aparte categorie waren begrafenissen waarbij ook een rouwbord 
werdd opgehangen. Behalve aan deze handeling (93 gulden, plus 5 gulden per 
kwartierr van het wapen) werd er veelal flink besteed aan klokgelui en aan boetes: 
vaakk werd wel vijf of zes posen geluid en een dubbele boete betaald. De begrafe-
nissenn in deze categorie leverden de kerk doorgaans bedragen op tussen de 140 
enn 200 gulden, soms iets minder of meer. Dergelijke begrafenissen waren overi-

2611 Daniel Ras (begraven 3 augustus 1731, graf K 49, 2x boete en 4x luiden, totale kosten voor de kerk 
ƒ47:2:-)) en mr. Daniel Ras (begr. 2 maart 1785, MG 158; 2x boete 5x luiden, ƒ50:10:-) waren zeepzieders 
waarvann enkelen ook in het stadsbestuur zaten (Van den Berg 1995). Ondernemer J.F. van Gaart (18 mei 
1784,, MG 98, 2x boete, ƒ28:18:-). Enkele van deze personen hadden als buitengewoon rijke ondernemers 
onderr meer een hoofdrol in de Alkmaarse walvisvaart (Dekker 1995): mr. Simon Schagen (11 jul i 1743, ZG 
81,, 2x boete, 6x luiden; ƒ59:8:-), Christiaan Adamsz Stuurman (15 mei 1759, NK 97, 2x boete 5x luiden; 
ƒ46:8:-),, Pieter van der Steur (1 december 1759, MG 86, l x boete 3x luiden; ƒ33:18:-), Christoffel Depmar 
(55 december 1761, ZG 68, l x boete 5x luiden; ƒ38:18:-), Reinier Post (9 november 1773, NK97, l x boete 
4xx luiden; ƒ34:8:-; eindrekening begrafeniskosten ƒ785:3:-), Jacobus van den Toorn (19 december 1777, 
NGG 228, l x boete; ƒ23:18:-; aanslag M.O.B, ƒ30), Cornelis Ruymgaert (23 december 1777, MG 349, 2x ge-
luid;; ƒ26:2:-). 
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genss zeldzaam, slechts eens in de paar jaar: van 1750 tot 1793 in totaal 27 keer 
(ziee bijlage 3). Dit gebruik werd in 1795 afgeschaft. In 1822 werd het ophangen 
vann rouwborden weer in het reglement opgenomen, maar er is sinds 1795 geen 
rouwbordd meer geplaatst. 

Dee opkomst van het extra vroeg begraven vanaf januari 1796 (vergelijk tabel 7) 
hadd tot gevolg dat de gemiddelde kosten voor ongeveer de helft van de begrafe-
nissenn van volwassenen 8 gulden stegen, maar tegelijkertijd verdwenen de uitga-
venn voor klokgelui en boetes vrijwel geheel. Vanaf circa 1800 werd dan ook voor 
hett merendeel van alle volwassen begrafenissen slechts een bedrag tussen de 15 
enn 25 gulden afgerekend. Tot deze categorie horen zelfs de begrafenissen van 
vooraanstaandee personen als Wouter Aartsen, Daniel Carel de Dieu, Johan Hen-
drikk Ruijs, Maria van Foreest du Tour, Christiaan Stuurman Bucerus of Abraham 
Kok.2622 Zeer zelden (één- of tweemaal perjaar) liep het bedrag hoger op door boe-
tess voor te laat of klokgelui.263 Een kleine tarievenwijziging in 1815 zorgde ervoor 
datt de normale uitgave voor de meeste volwassenen opliep naar ongeveer 20 tot 
300 gulden per begrafenis. Hogere uitgaven ontbreken in 1815-1822 volledig. 

Dee nieuwe tarieven vanaf 1 april 1822 kwamen op papier uit op een forse ver-
hoging,, met name van het kerkrecht.264 Bij het maken van een graf veranderde er 
weinig,, maar de buitengewone tarieven werden deels verlaagd en deels ver-
hoogd.. Men handhaafde de diverse opties voor buitengewoon: boete voor te laat 
(verlaagdd tot 4 gulden per halfuur), klokgelui (de prijs varieerde afhankelijk van 
hett aantal aansprekers in de rouwstoet maar werd in elk geval veel hoger dan 
voorheen),, begraven bij avond of's morgens (12 gulden) of om middernacht (8 
gulden),, het ophangen van een wapen (verlaagd tot 25 gulden zonder en 40 gul-
denn met kas, plus 5 gulden per kwartier). Zoals hierboven reeds geschetst, bleek 
menn in de praktijk allang niet meer aan dergelijke buitengewone zaken te doen, 
maarr wel vonden inmiddels vrijwel alle begrafenissen bij avond of vroeg plaats. 
Dee grootste verandering was het gevolg van een nieuwe opzet voor het kerkrecht. 
Inn plaats van een vast bedrag aan kerkrecht voor een volwassene of een kind 
(voorheenn 8 resp. 4-5 gulden), kwam er een systeem waarbij de hoogte afhing 
vann de mate van uiterlijk vertoon. Voor het kerkrecht werd om te beginnen een 
oplopendd tarief gehanteerd naar rato van het aantal aansprekers bij de stoet (8, 

2622 Wouter Aartsen (begraven 4 april 1798, zonder extra, totale kosten ƒ 10:8:-), Daniel Carel de Dieu (be-
gravenn 1801, kelder koor, ƒ8 voor begraven "extra vroeg of bij avond", totale kosten voorde kerk ƒ20:12:-), 
Johann Hendr ik Ruijs (begraven 15 april 1803, K 47, ƒ8 voor begraven "extra vroeg of bij avond", totale kos-
tenn ƒ 18:18:-), Maria van Foreest du Tour (begraven 25 november 1803, MG 176, ƒ8 voor begraven "extra 
vroegg of bij avond", totale kosten ƒ18:18:-), Christiaan Stuurman Bucerus (overleden 6 maart 1804, begra-
venn NG 278, ƒ8 voor "te laat"; totale kosten voor de kerk ƒ 18:18:-), Abraham Kok (begraven 8 juni 1813, K 
61,, ƒ8 voor begraven "extra vroeg of bij avond", totale kosten ƒ 18:18:-), G.C. van Vladeracken (begraven 14 
aprill  1821, MG 334-Vnr.546; ƒ 12 voor "extra", totale kosten ƒ22,12). 

2633 Bijvoorbeeld Margaretha Ouburgh (begraven 1 dec 1804, NG 206, l x boete 4x luiden, totale kosten ƒ 
35:18:-),Jann Kloek (begraven 11 dec. 1804 ,2x boete 5x luiden, totale kosten ƒ48:12:-), C.J. van Fokkenberg 
(begravenn 19 november 1811, MG 261, 4x luiden, ƒ8 voor "extra vroeg of bij avond", totale kosten ƒ 26). 
2644 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 215. 



33 Sociale verschillen: welstand en elite 275 5 

10,, 16, 24, 34 of 50 gulden bij resp. één, twee, drie, vier, vijf , of meer aanspre-
kers).. Bij dit aantal werden ook bijgeteld de "knegts in rouw of liverey, rouwdra-
gerss bij de bekendmaking of schild-dragers bij de lijkstatie" terwijl er een extra 
verhogingg van het tarief was "wanneer bij de lijkstatie het kleed aan de eindens 
doorr slipdragers is gehouden". Voor gebruik van een lijkkoets werd het kerk-
rechtt verhoogd met 10 gulden, indien deze werd gevolgd door meer koetsen met 
255 gulden. Een andere verhoging was er "wanneer de lijkkist met ijzere ringen 
voorzienn is, met zes guldens, kopere ringen twaalf guldens" (ringen= handvat-
ten).. Het kerkrecht voor kindergraven (onder de twaalf jaar) werd afhankelijk 
vann de grootte van de kist (minder of meer dan 95 cm) 4 of 6 gulden. 

Inn de Begraafboeken blijkt dat vanaf 1822 in de kolom "buitengewoon" bij vol-
wassenenn steevast 12 gulden werd ingevuld als betaling (=begraven bij avond of 
vroeg),, terwijl de kolom kerkrecht vooral bedragen heeft van 10 gulden, in min-
deree mate 8 of 16 en soms 22 gulden. Zelden werd er meer betaald (zie tabel 8). 
Dee enkele keer dat ƒ 12 werd betaald ging het om een bijzondere begrafenis, na-
melijkk een Kapitein van de Infanterie. De bedragen van 8 en 10 gulden betreffen 
eenn "basis-bedrag" voor een of twee aansprekers. Een bedrag van 16 gulden zal 
deelss betrekking hebben op begrafenissen met drie aansprekers, deels met twee 
aansprekerss plus een kist met handvatten (10 plus 6 gulden). Betaling van 22 gul-
denn moet betrekking hebben op drie aansprekers plus een kist met handvat-
ten.2655 Het blijkt derhalve dat de tarieven dermate hoog waren geworden dat de 
meestee begrafenissen vrij sober waren. De betalingen aan de kerk bij begrafenis-
senn van volwassenen betroffen vanaf 1822 doorgaans bedragen tussen de 25 en 
355 gulden. Slechts zeer incidenteel (hooguit een paar maal per jaar) liep het be-
dragg door het extra verhoogde kerkrecht op tot tussen de 40 en 50 gulden, bij-
voorbeeldd bij de begrafenis van voorname bestuurders als mr. Isaac Groen en mr. 
Pieterr Prins (het kerkrecht was bij hen resp. ƒ22 en ƒ30).266 Zodoende was uit-
eindelijkk ook de beoogde toename van de inkomsten voor de kerk slechts mini-
maal. . 

Voorr de wat rijkere begrafenissen beschikken we over een bijzondere schriftelij-
kee bron, namelijk de boedelinventarissen die doorgaans werden opgemaakt voor 
dee afhandeling van de erfenissen. Het gaat dan hoofdzakelijk om de erfenissen 
waarr belangrijke zaken te verdelen zijn, anders gezegd die van de rijkere erfla-
ters.. Bij de bezittingen aan onroerende en roerende goederen wordt vaak ook 

2655 In de normale administratie van de Begraafboeken staat in die jaren slechts een verzamelbedrag on-
derr de post "extra" waaruit slechts moeizaam iets valt af te leiden. Achterin een Begraafboek komt een klad-
notitiee voor over de begrafenissen van 1828, waarin de extra posten exact zijn vermeld (RAA DTB Alkmaar 
inv.nr.. 49). De berekeningen konden hieraan worden gecontroleerd. Er werd dat jaar slechts éénmaal bij-
zonderr besteed wegens het gebruik van een lijkkoets, de anderen waren begraven met de baar. 
2666 Isaac Groen (begraven 6 mei 1827, K 149, ƒ22 kerkrecht, totale kosten voor de kerk ƒ38,20), Pieter 
Prinss (begraven 19 dec. 1828, ƒ30 kerkrecht, totale kosten ƒ46,10). Beide waren kerkmeester (nadere gege-
venss zie hierboven bij de kerkmeesters). 
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InIn de boedelinventaris, opgemaakt wegens de erfenis van Claas Nierop, overleden 20 januari 1782, wordt bij 

dede "doodsschulden " onder meer een betaling van 32 gulden vermeld voor een eiken 2 duims kist met 

22 '/i duims deksel. Foto Regionaal Archief Alkmaar. 

hett eigendom van een graf in de Grote Kerk vermeld, soms meerdere graven. De 
inventarislijstenn zijn uiterst gedetailleerd en vermelden niet alleen onroerend 
goedd en geldzaken (contant geld, soms honderden guldens in huis, obligaties, 
rentebrieven,, uitstaande leningen, een opsomming van crediteurs en debiteurs) 
maarr geven ook een opsomming van elk los voorwerp in het woonhuis, vaak per 
kamer.. In de inventarislijsten worden de begrafeniskosten geregeld meegeno-
menn en soms zijn deze in detail opgegeven met alle afzonderlijke betalingen. 
Dezee gespecificeerde "doodsschulden" komen vooral in boedelinventarissen van 
vóórr circa 1750 herhaaldelijk voor. Na die tijd worden ze soms alleen pro memo-
riee vermeld en vaak zelfs in het geheel niet meer.267 

Boedelinventarissenn zijn in het Regionaal Archief Alkmaar (nog) niet ontslo-
ten.. Als eerste verkenning is gebruik gemaakt van de transcriptie door Jan Klin-
kenn van 28 boedelinventarissen van notaris Van Eijk, opgesteld tussen 1708 en 

2677 Ik heb vruchteloos ni im 30 inventarissen doorzocht van notaris mr. Pieter de Lange uit de periode 
1780-17844 (RAA ONA Alkmaar inv.nrs. 689-695, 697). Slechts één boedelinventaris leverde ook iets over de 
doodsschuldenn op, namelijk die van de boedel van Cornelis Nierop, opgesteld 7 februari 1783 (ONA Alk-
maarr inv.nr. 695 akte 24). 
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TabelTabel 10: Overzicht van doodsschulden in enkele boedelinventarissen van notaris Van Eijk, ingedeeld naar 

soortensoorten uitgaven. 

Inv.nr./aktee nr. 

Jaarr begrafenis 

MOB B 

Kostenn kerk 

Uitkieders s 

Div.. vóór begr. 

Aansprekers s 

Dragers s 

Dienders s 

Div.. begrafenis 

Kist t 

Huurr doodkleden 

Huurr rouwmantels 

Rouwkleding/huis s 

Brood,, koek e.d. 

Vlees s 

Wijn n 

Bier r 

Koffie,thee e 

Rookgerei i 

Div.. begraf.maal 

Totaall  uitgaven 

473--

43 3 

476--

287 7 

17066 1715 

61 1 

42 2 

40 0 

10 0 

54 4 

300 0 

12 2 

30 0 

10 0 

24 4 

100 0 

30 0 

75 5 

91 1 

879 9 

34 4 

32 2 

20 0 

13 3 

36 6 

80 0 

8 8 

54 4 

31 1 

10 0 

45 5 

365 5 

57 7 

14 4 

4 4 

26 6 

829 9 

481--

649 9 

481--

616 6 

17277 1726 

32 2 

12 2 

17 7 

1 1 

24 4 

9 9 

6 6 

44 4 

8 8 

17 7 

3 3 

6 6 

179 9 

31 1 

39 9 

31 1 

3 3 

51 1 

117 7 

6 6 

0 0 

10 0 

32 2 

307 7 

11 1 

44 4 

35 5 

717 7 

480--

587 7 

1725 5 

31 1 

40 0 

25 5 

17 7 

35 5 

101 1 

22 2 

25 5 

10 0 

79 9 

31 1 

26 6 

1 1 

443 3 

480--

571 1 

1725 5 

17 7 

12 2 

30 0 

21 1 

40 0 

2 2 

28 8 

12 2 

63 3 

3 3 

8 8 

236 6 

473--

61 1 

1711 1 

15 5 

8 8 

12 2 

18 8 

48 8 

1 1 

29 9 

8 8 

13 3 

38 8 

1 1 

29 9 

220 0 

479--

522 2 

1722 2 

15 5 

29 9 

14 4 

21 1 

29 9 

64 4 

2 2 

16 6 

1 1 

16 6 

8 8 

213 3 

482--

656 6 

1727 7 

15 5 

23 3 

15 5 

14 4 

49 9 

1 1 

22 2 

10 0 

14 4 

20 0 

183 3 

476--

274 4 

1715 5 

6 6 

10 0 

16 6 

6 6 

14 4 

56 6 

3 3 

25 5 

8 8 

13 3 

46 6 

48 8 

2 2 

21 1 

274 4 

480--

588 8 

1725 5 

6 6 

11 1 

10 0 

13 3 

21 1 

1 1 

24 4 

3 3 

6 6 

8 8 

49 9 

154 4 

482--

667 7 

1728 8 

6 6 

11 1 

10 0 

4 4 

15 5 

29 9 

1 1 

10 0 

11 1 

9 9 

30 0 

49 9 

6 6 

8 8 

4 4 

31 1 

234 4 

475--

226 6 

1715 5 

3 3 

9 9 

4 4 

5 5 

1 1 

8 8 

8 8 

1 1 

20 0 

16 6 

9 9 

84 4 

480--

549 9 

1724 4 

3 3 

0 0 

9 9 

6 6 

0 0 

8 8 

8 8 

2 2 

20 0 

3 3 

2 2 

61 1 

1728.2rt**  Weliswaar zullen diverse details afwijken van begrafenissen een eeuw la-
terr (bijvoorbeeld het nog ontbreken van lijkkoetsen) maar de stukken geven wel 
eenn indruk van de uitgaven en van de grote onderlinge verschillen (zie tabel 10, 
dee bedragen zijn steeds afgerond tot guldens). Het eindbedrag loopt uiteen van 
611 tot 879 gulden! Ter vergelijking: in die tijd kon men voor een bedrag van 50 
tott 100 gulden een kleine éénkamerwoning kopen en voor pakweg 1000 gulden 
eenn doorsnee woonhuis in de stad. 

Dee doodsschulden worden in 16 van de onderzochte boedelinventarissen ge-
specificeerd,, in de andere gevallen staan ze alleen als "memorie" genoteerd.269 

2688 RAAONA Alkmaar inv.nrs 473 tot 482. Met dank aan Jan Klinkert voor het beschikbaar stellen van zijn 
onderzoeksgegevens.. De geldbedragen werden uitgedrukt in guldens, stuivers en penningen (16 pennin-
genn maakt een stuiver, 20 stuivers maakt een gulden). Soms worden andere muntsoorten vermeld maar 
dezee zijn doorgaans door de notaris omgerekend. 
2699 RAA ONA Alkmaar, doodsschulden staan vermeld in de akten: inv.nr. 473 akten 43 en 61; inv.nr. 475 
aktenn 192 en 226;inv.nr. 476 akten 253, 287 en 293; inv.nr. 479 akte 522; inv.nr. 480 akten 549, 571, 587 en 
588;; inv.nr. 481 akten 616 en 649; inv.nr. 482 akten 656 en 667. In de akten 192 en 293 is slechts vermeld dat 
dee doodsschulden respectievelijk ƒ80 en ƒ74:8:- bedroegen. Vermelding van doodsschulden pro memorie 
inn boedelinventarissen kan een verwijzing zijn naar de uiteindelijke boedelscheiding als het moment om de 
rekeningg van de doodsschulden op te maken. 
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Dee specificaties bestaan doorgaans uit een lange reeks afzonderlijke posten, die 
opp het eerste gezicht tamelijk chaotisch en sterk wisselend zijn. Bij de doods-
schuldenn staan vaak ook posten voor de huisvisites van de arts en voor medica-
menten.. Deze laten we hier verder buiten beschouwing. 

Wee kunnen de belastinggroepen van het Middel op het Begraven (M.O.B.) 
ookk in de vroeg-achttiende-eeuwse begrafeniskosten herkennen. In de steek-
proeff  wordt tweemaal een bedrag betaald van iets meer dan 3 gulden, driemaal 
ruimm 6 gulden, driemaal ruim 15 en éénmaal 17 gulden en viermaal een bedrag 
vann resp. 31, 31, 32 en 34 gulden en eenmaal ruim 61 gulden. 

Eerstt bekijken we de gemaakte kosten voor de begrafenis (zie tabel 10). Deze 
lopenn naar rato van de M.O.B.-belasting geleidelijk op. Voor de kosten van de 
kerkk wordt bij de begrafenissen met een lage M.O.B.-aanslag steeds alleen het 
kerkrechtt en maken van het graf betaald (8 tot 11 gulden). Bij de begrafenissen 
vann de M.O.B.-categorieën vanaf 15 gulden werden aan de kerk veelal bedragen 
betaaldd van 23 tot 42 gulden, kennelijk vanwege extra kosten voor klokgelui en 
boetess voor te laat. Let wel, er is dus in de steekproef geen begrafenis bij met een 
rouwbordd of bij avond. 

Dee prijs van de grafkisten is meestal tussen de 22 en 30 gulden voor graven van-
aff  de 15-gulden-groep. Soms staat hierbij vermeld dat het een eiken doodskist be-
treftt maar dit moet wel voor alle kisten in deze categorie gelden. De lager ge-
prijsdee doodskisten staan genoteerd bij begrafenissen in de M.O.B.-groepen van 
3,, 6 en 15 gulden. De kisten waren vrijwel alle nog van eikenhout, een enkele kist 
(bijvoorbeeldd van 8 of 10 gulden) was waarschijnlijk van grenen maar de goed-
kopee kisten van dennen en vuren vond men kennelijk te min. 

Dee meeste kosten werden gemaakt voor het belonen van aansprekers, uitkle-
derss en dragers. Aan aansprekers werd normaliter een honorarium tussen de 5 
enn 29 gulden besteed, maar bij de vier meest voorname begrafenissen was dit een 
bedragg tussen de 35 en 54 gulden. Steevast werd geld besteed aan de "uijtklee-
ders""  (soms staat erbij dat ze ook "kisters" zijn), ook in de 3-guIden-groep van de 
M.O.B.,, met bedragen van 4 tot 40 gulden. Opvallend is voorts dat erg veel werd 
uitgegevenn aan de dragers, minstens 21 gulden maar voor de meeste begrafenis-
senn was dit al een kostenpost tussen de 40 en 117 gulden. Soms kregen de dragers 
daarr bovenop ook "biergeld".270 De nabestaanden van Leonard Ras vereerden de 
dragerss zelfs met een bedrag van "twintigh goude ducatons", omgerekend maar 
liefstt 300 gulden! 

Eenn opmerkelijke kostenpost was die voor rouwgoed voor familie en perso-
neel.. Het gaat dan niet alleen om gehuurde mantels of lamfers, maar ook om 
nieuwee kleding op maat. Deze kleding was slechts ten dele bestemd voor de dag 
vann de begrafenis, want het was gebruikelijk dat de partner en inwonende kin-
deren,, of de ouders, deze nog droegen gedurende een rouwperiode van eenjaar 

2700 Bijvoorbeeld bij de begrafenis van Nicolaes Kloek in 1726 (inv.nr. 481 akte 616): "Aen sestien dragers 
vann hei lij k gegeven, ijder twee a 63 st ƒ 100:16:-; nog aen ijder een gl. tot drinkgeld ƒ 16:-:-". 
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enn zes weken na de begrafenis. De aanschaf werd opgeteld bij de doodsschulden. 
Err werd in de onderzochte begrafenissen doorgaans een bedrag besteed dat kon 
oplopenn tot tientallen guldens. Er worden behalve aparte rekeningen voor stof-
fen,, kleermakers en naaisters van kleding ook vermeld: rouwschoenen en rouw-
muilen,, eenmaal "rouwgespen", kousen, handschoenen, hoofddeksels (rouwka-
pers,, "hoetje met swart gevoert") en lamfers.271 Aangezien dit uit de afrekening 
vann stoffen vaak niet vak op te maken, staan hierbij vermoedelijk soms ook stof-
feringskostenn voor het "in de rouw" zetten van het huis. Soms is "roubehangsel" 
well  gespecificeerd.272 

Bijj  de meest voorname begrafenissen zijn voor kleding soms zeer hoge kosten 
genoteerd,, van 63 gulden tot zelfs 365 gulden! Het laatstgenoemde bedrag werd 
genoteerdd bij de doodsschulden van "Mr. Pieter Winckel, in sijn leven schepen 
endee raed der stadt Alkmaer" op 9 december 1715, aangeslagen voor ruim 34 
guldenn M.O.B.273 Ook het personeel werd wel bedeeld met nieuwe rouwkleding, 
kennelijkk omdat men hen gedurende de rouwperiode na de begrafenis en wel-
lichtt ook al op de dag van de begrafenis van een gepaste uitmonstering wenste te 
voorzien. . 

Niett alleen de begrafenisceremonie maar ook het begrafenismaal kon een 
aanzienlijkee kostenpost vormen. Dit maal werd normaliter in het huis van de 
overledenee gehouden. Bij de doodsschulden vermeldt men wisselende bedragen 
voorr de etenswaren en drank, variërend van 10 tot 70 gulden in de meeste geval-
len,, maar incidenteel oplopend tot wel 196 gulden (Leonard Ras). Overigens 
werdenn bij de doodsschulden steeds tamelijk willekeurige onderdelen van de 
werkelijkee maal tij dkosten vermeld en werd een deel veelal in het geheel niet ge-
noteerdd - mogelijk declareerde men vooral als er extra bestellingen waren van 
drankk en voedsel en gebruikte men voorts de reeds aanwezige huisvoorraad. Bij 
dezee uitgaven vallen vooral de hoge posten voor wijn op, herhaaldelijk enkele 
tientallenn guldens. Tot 1750 was dit vooral witte "rinse" wijn, die soms per vat 
duurderr was dan rode Franse. In de nasleep van een conflict over invoerheffin-
gen,, waarbij in 1750 een hoge impost werd gelegd op de Franse wijn, zouden de 
goedkopee soorten Franse wijn van de markt verdwijnen. Uiteindelijk beheersten 
vanaff  circa 1755 de duurdere soorten Franse wijn de markt (de armere consu-
mentenn gingen op andere soorten drank over) .274 

Uitt de vroeg-achttiende-eeuwse boedelinventarissen blijkt derhalve dat voor-

2711 Bij de begrafenis van Pieter Winkel in 1715 (inv.nr. 476 akte 287): "twee paer rouwgespen voor de kin-
deren/-:9:—"" vermoedelijk schoengespen, het hoedje was voor zijn dochter Petronella Winkel. 
2722 Bij de extreem omvangrijke begrafenis van Leonard Ras (inv.nr. 473 akte 43) in 1706 kostte het rouw-
behangsell  ƒ31:11:8. Bij de begrafenis van Pieter Winkel in 1715 (inv.nr. 476 akte 287) staat vermeld "huer 
vann roumantels, behangsels, etc. ƒ45:- : - ". 
2733 RAA ONA Alkmaar: inv.nr. 476 akte 287. Onder meer "rougoet voor de dienstboden". 
2744 Wegener Sleeswijk 1999. Ook in de boedel inventarissen is dit incidenteel traceerbaar (bij het begrafe-
nismaall  voor Claas Nierop, schout van Oudorp en Oterleek, overleden 20 januari 1782, werd ƒ 19:19:- aan 
witteenn rode wijn van de ene tevenancier genoteerd en n o g e e n s ^ 8 : 1 9 : - a an rode wijn bij een andere; RAA 
ONAA Alkmaar inv.nr. 695 akte 24) 
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VerschillendeVerschillende manieren van begraven in Noord-Holland, op een prent door S. Fokke, 1758, opgenomen in Le 

FranqFranq van Berkhey 's Natuurlijke Historie: een begrafenis met koetsen, een begrafenis te voet alsmede links een 

kinderbegrafeniskinderbegrafenis met het kistje "onder de arm ", een kinderbegrafenis met slede gevolgd door boerenwagens, 

begrafenisbegrafenis van een kraamvrouw gevolgd door o. a. zwangere vrouwen. Foto Regionaal Archief Alkmaar. 

namee begrafenissen door de hoge uitgaven aan allerlei uiterlijk vertoon flink in 
dee papieren konden lopen. Uit de incidentele gegevens later uit de achttiende 
eeuww blijkt dat dit beeld in elk geval tot circa 1780 nog weinig veranderde. Bij een 
opmerkelijkee begrafenis in 1771, van Anna Bregitta de la Croix, de vrouw van Ca-
rell  de Dieu, werd zelfs meer dan 863 gulden besteed.275 In eerste instantie trek-
kenn de belastingaanslag van het M.O.B, en de kosten van de kerk de aandacht, 
maarr bij het onderzoek van de boedelinventarissen blijkt dat dit slechts een be-
perktt deel was van de werkelijke uitgaven. Een veelvoud van de bedragen voor 
M.O.B,, en voor de kerk werd soms besteed aan het inhuren van aansprekers en 
hett belonen van dragers, aanschaf van rouwgoed voor het personeel en familie, 
enn aan een groots begrafenismaal! 

2755 Voor de begrafenis van Jacobus van den Toorn (M.O.B. 30 gulden; Dekker 1995, 95-107) werd aan de 
kerkk ruim 23 gulden betaald (aan "extra" werd slechts "Eens boete verbeurt"). In de Rekening van de nala-
tenschapp van Claas Nierop, schout ran Oudorp en Oterleek, overleden 20 januari 1782, werd in totaal meer 
dann 198 gulden besteed, waaronder/16:l 1:12 voor M.O.B., ƒ 18:8:-aan Jacob Kooker voor de kerk, ƒ32 voor 
eenn eiken 2 duims kist met 2% duims deksel,/36 voor de dragers, ƒ 16 voor aansprekers en bijna 39 gulden 
aann witte en rode wijn (RAA notaris mr.R de Lange, ONA Alkmaar inv.nr. 695 akte 24). Voor de begrafenis 
vann de steenrijke ondernemer Reinier Post op 9 november 1773 (kosten voor de kerk ruim 34 gulden; RAA 
DTBB Alkmaar inv.nr. 48) werd besteed aan "De onkosten soo wegens de Rouw als de Begraefnisse 785 gul-
denss 3 stuivers" (Dekker 1995, 46). 



33 Sociale verschillen: welstand en elite 281 1 

TabelTabel 11: Verdeling van begrafenissen per jaar over kerkhof en kerk, daarnaast binnen de kerk resp. mei of 
zonderzonder extra uitgaven voor bijzondere handelingen bij de begrafenis, 1750-1818. 

Jaar r Totaal l Kerkhof f Kerk k Kerkk met extra 

1750 0 
1751 1 
1752 2 
1753 3 
1754 4 

215 5 
276 6 
190 0 
140 0 
164 4 

106 6 
154 4 
101 1 
70 0 
85 5 

49% % 
56% % 
53% % 
50% % 
52% % 

109 9 
122 2 
89 9 
70 0 
79 9 

51% % 
44% % 
47% % 
30% % 
48% % 

11 1 
20 0 
14 4 
7 7 
8 8 

5% % 
7% % 
7% % 
5% % 
5% % 

Totaal l 985 5 5166 52% 4699 48% 60 0 6% % 

1794 4 
1795 5 
1796 6 
1797 7 
1798 8 
1799 9 

209 9 
307 7 
288 8 
201 1 
204 4 
223 3 

139 9 
229 9 
213 3 
146 6 
146 6 
168 8 

67% % 
75% % 
74% % 
73% % 
72% % 
75% % 

70 0 
78 8 
73 3 
55 5 
56 6 
55 5 

33% % 
25% % 
25% % 
27% % 
27% % 
25% % 

5 5 
8 8 

10 0 
16 6 
24 4 
29 9 

2% % 
3% % 
3% % 
8% % 

12% % 
13% % 

Totaal l 1432 2 1041 1 73% % 3911 27%, 92 2 6% % 

1800 0 
1801 1 
1802 2 
1803 3 

476 6 
313 3 
308 8 
273 3 

370 0 
245 5 
231 1 
206 6 

78% % 
78% % 
75% % 
75% % 

106 6 
68 8 
77 7 
67 7 

22% % 
22% % 
25% % 
25% % 

53 3 
38 8 
39 9 
36 6 

11% % 
12% % 
13% % 
13% % 

Totaa l l 1370 0 10522 77 % 3188 23 % 1666 12 % 

1815 5 
1816 6 
1817 7 
1818 8 

102 2 
107 7 
108 8 
147 7 

75 5 
77 7 
80 0 

113 3 

74% % 
72% % 
74% % 
77% % 

27 7 
30 0 
28 8 
34 4 

26% % 
28% % 
26% % 
23% % 

27 7 
24 4 
25 5 
32 2 

26% % 
22% % 
23% % 
22% % 

Totaa l l 464 4 3455 74 % 1199 26 % 1088 23 % 

TabelTabel 12: Aantallen en percentages begrafenissen in de kerk met extra uitgaven voor bijzondere, handelingen,  handelingen, 
gedurendegedurende enkele perioden tussen 1750 en 1818. 

KERK K 1750-1754 4 1777-1780 0 1789-1795 5 1800-1803 3 

Volww met extra 
Volww % extra 
Totaall  volwassenen 
Totaall  kinderen 

60 0 
13% % 
469 9 
130 0 

64 4 
13% % 
501 1 

79 9 

52 2 
11% % 
448 8 
105 5 

166 6 
52% % 
318 8 
51 1 

1815-1818 8 

108 8 
91% % 
119 9 
45 5 

3.23.2 Veranderingen van begrafenisgebruiken in 1750-1830 

Wanneerr we een overzicht maken van alle begrafenissen in de kerk en op het 

kerkhof,, dan valt op dat rond het midden van de achtt iende eeuw bijna de helft 

vann alle overleden volwassenen b innen de kerk werd begraven (zie tabel 11). Dit is 
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TegenTegen een steunbeer bevindt zich 
aanaan de zuidmuur van de kerk 
eeneen gedenksteen voor een 
begrafenisbegrafenis of) het kerkhof, 
waaropwaarop globaal de locatie van 
hethet graf wordt aangeduid: "Acht 
stappenstappen voor dezen steen ". Foto 
gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgenmonumentenzorgen archeologie. 

opmerkelijkk veel, want hieruit blijkt wel dat het begraven in de kerk toen niet een 
privilegee was van uitsluitend de toplaag. Dit betekent dat het begraven binnen de 
kerkk rond 1750 nog niet zozeer een kwestie van status zal zijn geweest. Men zal 
eerderr het begraven op het kerkhof als een teken van beschamende armoede 
hebbenn beschouwd. Het merendeel van de begrafenissen op het kerkhof moet 
destijdss "van de armen" zijn geweest, dat wil zeggen zeer goedkope begrafenissen 
zonderr enig aanzien zoals met name werd gedaan door gasthuizen, het Burger-
weeshuiss of door de Diaconie (armenzorg). In deze situatie zal men er veel aan 
gelegenn zijn geweest om het eigendom van het graf in de kerk te behouden. Waar-
schijnlijkk waren de graven op het kerkhof zelfs niet gemarkeerd, getuige de ge-
denksteenn die nog steeds buiten aan de zuidkant van de kerk is bevestigd: "Acht 
voetstappenn voor dezen steen rust het lyk van Anna Maria Elisabeth Fleischer, 
echtgenoott van Francois Joseph Bailly, overleden den 3 augustus 1811..." 

Hierbovenn zagen we al, dat het aantal graven in de kerk in particulier eigen-
domm vanaf 1782 sterk daalde. In 1751 waren dit 1359 graven (N.B. er waren des-
tijdss circa 1800 a 2000 huishoudens in Alkmaar!) en tot 1782 nog omstreeks 
1200,, maar in de periode van 1782 tot 1809 daalde dit aantal nog verder tot rond 
dee 600 graven in particulier bezit. In deze periode was er dan ook een afname 
vann het aantal begrafenissen in de kerk ten opzichte van het kerkhof. Rond het 
middenn van de achttiende eeuw werd nog bijna de helft van alle overleden vol-
wassenenn begraven in de kerk (48% in 1750-1754), maar aan het einde van de 
eeuww was dit gedaald tot een kwart.276 Pas in deze periode moeten de begrafenis-
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senn in de kerk als zodanig een echt elitaire zaak zijn geworden. 
Hett aantal begrafenissen binnen de kerk met uitgaven aan "extra" vertoonde 

fluctuatiesfluctuaties (zie tabel 12). In de achttiende eeuw was er bij de eigenaren van gra-
venn in de kerk nog een grote middengroep die bij begrafenissen geen bijzonder 
vertoonn had. Daarnaast was er een kleine groep die extra besteedde aan klokge-
lui,, boetes en dergelijke. Onder de begrafenissen binnen de kerk was dit in het 
derdee kwart van de achttiende eeuw slechts 13%. Rond 1790 daalde dit zelfs tot 
11%.. Vanaf 1800 werd er vooral extra besteed aan begraven bij avond of extra 
vroeg,, rond 1800 nog bij ongeveer de helft maar vanaf circa 1815 bij vrijwel alle 
volwassenenn die in de kerk werden begraven. Tegelijkertijd was het begraven bin-
nenn de kerk sterk beperkt geworden tot alleen een bovenlaag van de bevolking. 
Ditt betekent dat we deze getallen alleen kunnen interpreteren door ook de gra-
venn op het kerkhoferbij te betrekken. 

Tenn opzichte van alle begrafenissen (kerk en kerkhof samen) daalde in deze 
periodee niet alleen het aantal begrafenissen binnen de kerk, maar bovendien na-
menn ook de elitaire begrafenissen met bijzondere handelingen sterk af. Het aan-
deell  van buitengewone begrafenissen ten opzichte van alle begrafenissen (kerk 
enn kerkhof samen) daalde namelijk van ca 6 % rond 1750 naar 3% of minder 
rondd 1795. Boetes en klokgelui betroffen in 1800-1803 zelfs minder dan 1% van 
allee begrafenissen van volwassenen. Door de opkomst van het begraven extra 
vroegg steeg dit percentage wel weer tot circa 12% van alle begrafenissen van vol-
wassenenn rond 1800 en tot circa 23% in 1815-1818, maar de extreme uitgaven 
(aann de kerk) van vóór die tijd zijn dan vrijwel verdwenen. Vanaf 1822 was er een 
anderr tarievensysteem, waarin begrafenissen met bijzondere status vooral her-
kenbaarr zijn aan de hogere betalingen aan kerkrecht: in 1825-1830 wordt voor 
15%% van de begrafenissen binnen de kerk een kerkrecht van ƒ22 of meer be-
taald,, voor slechts 4% ƒ26 of meer.277 

Samenvattend:: bij de begrafenissen binnen de kerk verdwenen tussen 
1750/17822 en 1800/1830 zowel het merendeel van de "midden-groep" met een-
voudigee begrafenissen als een deel van de elitaire toplaag met buitengewone be-
grafenissen.. Er bleef voornamelijk een bovenlaag over, voor wie het begraven in 
dee kerk, doorgaans bij avond maar uiterst zelden met verder spektakel, in ge-
bruikk bleef tot 1830. Voor de verklaring van deze veranderingen kan er met 
namee gezocht worden in twee richtingen: een veranderde mentaliteit en/of ge-
wijzigdee sociaal-economische omstandigheden. 

2766 Saaltink 1987 meende ten onrechte dat het opvallend grote aantal begrafenissen op het kerkhof van 
overledenenn in de 3-gulden-categorie M.O.B., zou samenhangen met het feit dat de kerk geen huurgraven 
meerr ter beschikking had. Het lijk t er eerder op dat men zelfs in deze categorie geen geld over had voor be-
gravenn binnen de kerk. In Leiden werd in de achtt iende eeuw slechts 17-26% van de overledenen in de kerk 
begravenn (Den Boer 1976a, 177-178), in "s-Hertogenbosch slechts 22% in de Sintjanskathedraal (Portegies 
1999,, 23). In enkele Franse steden betrof een belangrijk deel van de begrafenissen binnen kerken in de ze-
ventiendee en achtt iende eeuw de middenstand (Ariès 1987, 91-99). 
2777 Vergelijk tabel 8; tussen 1825 en 1830 zijn er 24 van de 232 volwassenen begraven tegen een kerkrecht 
vann ƒ22 en 10 voor ƒ26 of meer (10 plus 24 gedeeld door 232 maakt ca 15%, 10 op 232 is 4%). 
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InIn Frankrijk kwam vóór het midden van de achttiende eeuw een beweging op 
gangg om het begraven in kerken en in steden te beëindigen en om nieuwe be-
graafplaatsenn buiten de steden aan te leggen. Zoals is beschreven door de Franse 
historicuss Ariès, liep Parijs in deze ontwikkelingen voorop.27M Al in 1737 liet het 
parlementt van Parijs een eerste onderzoek instellen naar de gezondheidsrisico's 
vann de kerkhoven in de stad. In deze periode kwam hier een filosofische bewe-
gingg op gang, de "Verlichting", die traditionele gezichtspunten, welke door de ge-
vestigdee autoriteiten werden ingenomen, verwierp als vooroordelen of bijgeloof 
enn die het eigen onderzoek en de rede voorop stelde. Het onderzoek van 1737 
wass de eerste van een reeks, waarbij opviel dat de artsen poogden een weten-
schappelijkk verband te leggen tussen onfrisse taferelen bij begrafenissen en het 
voorkomenn van ziekten. Men meende dat veel ziekten zich via de lucht verspreid-
denn en vooral de stank bij het delven, openen of ruimen van graven zag men als 
eenn grote boosdoener. In 1763 leidde dit zelfs tot een besluit van het parlement 
vann Parijs om alle kerkhoven in de stad te sluiten en acht nieuwe begraafplaatsen 
buitenn de stad aan te leggen. Een verbod op het begraven in kerken, uitgeroepen 
doorr de aartsbisschop van Toulouse in 1775, werd eenjaar later door koning Lo-
dewijkk XVI zelfs in een Koninklijk Besluit overgenomen. Hoewel geen van deze 
driee besluiten daadwerkelijk ten uitvoer werd gebracht, was er wel degelijk een 
verschuivingg in de mentaliteit. Zo stelden verlichte wetenschappers, die inmid-
delss bij de elite een toenemende populariteit genoten, de relatie tussen begraaf-
plaatsenn en kerkgebouwen ter discussie, evenals de rol van geestelijken bij begra-
fenissen.. In de laatste decennia van de achttiende eeuw werden inderdaad ver-
scheidenee begraafplaatsen gesticht buiten de bebouwde kom, terwijl vanaf 1780 
inn Parijs verscheidene begraafplaatsen werden gesloten en geruimd. Bij de bui-
tenbegraafplaatsenn kwam er zelfs een nieuwe stijl van begraven, waarbij men wel 
eenn rouwstoet en ceremonies hield bij het brengen van de overledene van het 
sterfhuiss naar de kerk, maar waarbij de tocht naar het kerkhof met de feitelijke 
teraardebestellingg weinig aandacht meer kreeg. Omstreeks 1800 werd erover ge-
klaagdd dat dit laatste in Parijs zelfs het werk van gewone sjouwers was geworden 
diee de begrafenissen in massagraven met weinig piëteit afhandelden. 

Hett algehele verbod op begraven in kerken, dat in Frankrijk in 1795 werd uit-
geroepen,, had toen nog weinig effect, evenals een decreet uit 1801. Het decreet 
vann 1804 zou echter in Frankrijk wel veel effect sorteren. Het begraven in kerken 
enn steden werd toen verboden en men diende nieuwe begraafplaatsen aan te leg-
genn op 35 tot 40 meter van de stadsgrenzen. In plaats van massagraven kwamen 
err individuele grafplaatsen in deze begraafplaatsen die als tuinen werden aange-
legd.. Het gebruik om grafstenen te plaatsen werd daar al snel zeer algemeen. 
Arièss schetst hoe het kerkhof zich ontwikkelde tot een plaats om te bezoeken en 
omm te gedenken en hij hanteert daarbij de term dodencultus. 

Inn de Nederlanden was in de mentaliteit wel een geleidelijke verandering te 

2788 Zie voor een uitgebreide toelichting Ariès 1987, 499-517. 
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zienn maar dit ging niet zo ver als in Frankrijk. Terwijl in Frankrijk de voorstanders 
vann de rede niet schroomden om allerlei religieuze uitingen als bijgeloof te be-
stempelen,, kregen deze ideeën in Nederland weinig voet aan de grond. In een 
onderzoekk naar rouwcorrespondentie stelde Sturkenboom vast dat in de rouw 
bijj  nabestaanden de berusting in het werk van God en de troost van het Hierna-
maalss de boventoon bleven voeren.279 Men werd in de correspondentie dan ook 
opgeroepenn om zich in de rouw emotioneel in te houden en er werden hierom-
trentt zelfs wel vermanende woorden gebruikt. Pas bij de opkomst van de Ro-
mantiekk aan het begin van de negentiende eeuw veranderde het rouwgedrag en 
kwamm er meer ruimte voor het gevoel van verdriet. Het graf behield in de begra-
fenisrituelenn een belangrijke plaats en men hield in de achttiende eeuw in het al-
gemeenn vast aan de relatie met de plaatselijke kerk. De aanleg van buitenbe-
graafplaatsenn kwam in Nederland slechts moeizaam van de grond. Wel was er 
eenn pennenstrijd tussen voor- en tegenstanders van begraven in kerken. Slechts 
opp een handvol plaatsen kwam het nog in de achttiende eeuw inderdaad tot de 
aanlegg van buitenbegraafplaatsen, onder meer in Scheveningen (1777), Zwolle 
(1779),, Arnhem (1783), Tiel (1786) en Diemen (1791). Vanwege de kosten was 
hett aantal begrafenissen er evenwel lange tijd nog gering.280 

Dee aanleg van buitenbegraafplaatsen kwam in Nederland pas werkelijk op gang 
doorr de landelijke wetgeving die hierover in 1827 werd uitgevaardigd. Er werden 
toenn massaal begraafplaatsen buiten de steden aangelegd, veelal in Engelse land-
schapsstijl.. Veel zijn er ontworpen door J.D. Zocher (1791-1870), die ook de Al-
gemenee Begraafplaats aan de Westerweg in Alkmaar vorm heeft gegeven.281 

Belangrijkee oorzaken voor de hierboven beschreven veranderingen in begrafe-
nisgebruikenn in Alkmaar zullen de financiële perikelen van een groot deel van 
dee bevolking vanaf 1780 zijn geweest alsmede de grote wijzigingen in de sociale 
verhoudingenn gedurende deze periode. De handel en nijverheid van Holland 
was,, na een imposante ontplooiing in de Gouden Eeuw, vanaf eind zeventiende 
eeuww in het slop geraakt, onder andere door een afname van de export van Hol-
landsee producten.282 Het platteland, dat vrijwel volledig was georiënteerd op vee-
teeltt voor de productie van vlees en kaas, kwam bovendien in grote moeilijkhe-
denn door de veepest-epidemieën van 1713-1720, 1744-1765 en 1768-1786.2HS Deze 

2799 Sturkenboom 1990, 90-97. 
2800 Spruit 1986, 63, 73, 80-81; Den Boer 1976a, 180-181. 
2811 Zie voor de Algemene Begraafplaats van Alkmaar voorts Boots en de Reus 1996. 
2822 De dalende werkgelegenheid in de kleinere steden leidde tot een afname van het bevolkingsaantal als 
gevolgg van een trek naar grote steden, met name naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, en door een 
emigratiestroomm via de V.O.C, naar de Oost (Jansen 1979; Van der Wonde 1980, 153-155; Lesger 1986). In 
Alkmaarr was er gedurende de late /eventiende en de eerste helft van de achtt iende eeuw een daling van 
ruimm 12.000 inwoners tot onder de 8.000, daarna stabiliseerde het inwonertal zich min of meer (Van den 
Bergg en Van Zanden 1993, 200). 
2833 Over de veepest zie Gijsbers 1999, 83-95. Ter illustratie van de gevolgen: de inkomsten van het Bur-
gerweeshuiss uit de landhuren werden door de epidemie van 1745 gehalveerd en men verkocht grote hoe-
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algemenee economische achteruitgang ging vooral ten koste van de kleinere on-
dernemers,, handelaren en renteniers, zodat historici wel spreken van een de-
klasseringg van de middenklasse en het verbreden van de kloof tussen rijk en 
arm.'28'11 De rijke stedelijke elite bestond in de achttiende eeuw uit leden van adel-
lijk ee families en uit welgestelde renteniers en ondernemers. In het algemeen wa-
renn zij door huwelijksrelaties met elkaar verbonden en scheidden zij zich daar-
doorr af van de middenklasse. Men eigende zich bovendien een hoofdrol toe in 
hett stadsbestuur. Ook in Alkmaar was het systeem van coöptatie gangbaar voor 
nieuwee leden van de vroedschap. Uit de vroedschap, die doorgaans 24 leden 
had,, werden jaarlijks de vier burgemeesters,, zeven schepenen en een thesaurier 
aangesteld.. Dit gebeurde op voordracht door de vroedschap en voor een aan-
stellingsduurr van maximaal twee jaar.'2*5 Voor de toetreding tot de vroedschap 
werdd een hoge drempel gelegd. In 1695 voerde men namelijk een regeling in, 
volgenss welke men voor toetreding een bedrag van ƒ 100 aan de stad moest beta-
len.. Deze drempel werd aanmerkelijk verhoogd toen men dit bedrag in 1732 tot 
ƒ3000 optrok en in 1747 zelfs tot/700.2Kfi Sommige leden verzamelden in de loop 
derr tijd een lange lijst aan bestuurlijke functies.2*7 Een fervent patriot schreef 
rondd 1784/1785 dat Alkmaar toen de prooi was "van eene cabaal, die haar na wil-
lekeurr regeerde, de Stads Finantie genoegzaam geruineerd, terwijl die weinige 
Regentenn importante voordeden trokken; de Burgerij, die uit vreeze voor som-
migenn hunner Regenten nergens hulp durfde zoeken, met hardheid behandeld; 
alless onderworpen aan het despotismus van eenige weinige Aristocratische Re-
genten."-"" " 

Dee oorlog met Engeland van 1780-1784 had dramatische gevolgen voor het in-
ternationalee handelsverkeer. De Verenigde Oostindische Compagnie, een ge-
weldigee inkomstenbron voor Holland en een belangrijke werkgever, verloor 
sterkk in aanzien. De Frans-Engelse Oorlog, die in 1789 uitbrak, maakte de situ-
atiee nog moeilijker. De Franse annexatie van de Nederlanden van 1795 beteken-
dee een roemloze ondergang voor de V.O.C., die uiteindelijk in 1798-1799 door 
hett Franse bewind werd genationaliseerd. Tegelijk met deze economische malai-

veelhedenn land om het geld vervolgens in obligaties te beleggen (Bruinvis 1906b, 13). De grondverkoop 
doorr de kerkmeesters van de Grote Kerk in 1790 (opbrengst ƒ2800) zal ook wel hiermee verband houden. 
2844 Noordegraaf 1980; Noordegraaf 1981. 
2855 De schout werd door de landsheer benoemd. Sinds 1518 vond benoeming van burgemeesteren, sche-
penenn en thesauriers plaats door de vorst of zijn stadhouder uit voordracht van "dubbeltallen" door de 
vroedschap.. De aangestelden mochten geen familie zijn in de derde graad of nader. In de perioden 1650-
16722 en 1747-1786 werden geen dubbeltallen voorgedragen en regelde men de benoemingen zelf. In 1759-
17666 en 1783-1786 werden de benoemingen door de Staten van Holland gedaan. De functie van schepen 
wass niet erg gewild en sinds 1769 werd dit ambt automatisch bekleed door de jongste leden van de vroed-
schap,, met een diensttijd van maximaal 6jaar (Bruinvis z j. Regering, 10-11 en 21-22). 
2866 Bruinvis z j . Vroedschap, 26. 
2877 Dit was destijds een algemene ontwikkeling (Faber 1980; Duijvendak en De Jong 1993, hoofdstuk 4), 
Eenn impressie van Alkmaarse regenten: Bruinvis z j. Vroedschap; Bruinvis z.j. Regering; Bloys van Treslong 
Pr insenn Belonje 1928, 25-62; Bijl 1980. 

2888 Van der Bijl 1980,22. 
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HetHet omhakken van de Vrijheidsboom bij het stadhuis, symbool van de Franse revolutie, tijdens de 
binnenkomstbinnenkomst van de Engelse troepen of> 3 oktober 1799. Aquarel door A. Stro, 1804. Foto Regionaal Archief 
Alkmaar. Alkmaar. 
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see kwam er vanaf circa 1780 een politieke beweging op, de Patriotten die zich te-
weerr stelden tegen de heersende Prinsgezinde regentenklasse, ook in Alkmaar.'-*" 
InIn 1795, kort nadat de Fransen het zuiden van het land hadden onderworpen, 
vondd in talloze plaatsen een Omwenteling plaats. De arriverende Franse troepen 
werdenn vervolgens in Alkmaar, net als in tal van andere plaatsen, ontvangen door 
vertegenwoordigerss van een nieuw tijdelijk bestuur van patriotten. 

Dee Franse bezetting legde een zware druk op de bevolking. Vanaf 1795 werden 
bijvoorbeeldd in Alkmaar maar liefst 1200 man troepen ingekwartierd, in het eer-
stee jaar voornamelijk bij de mensen thuis en zonder financiële vergoeding (op 
eenn bevolking van 8373 burgers een zwrare opgave!), later in geconfisqueerde 
openbaree gebouwen. Bovendien leed de middenstand in 1795 flinke verliezen 
doorr de "assignaten" (papieren betaalbewijzen) van de Fransen.-""' Kort na de 
Omwentelingg volgde de oorlogsverklaring met Engeland. De Hollandse zeevaart 
werdd door de Engelsen vervolgens vrijwel geheel lamgelegd. De meeste Neder-
landsee koloniale bezittingen werden door de Engelsen veroverd. Het noorden 
vann Holland werd vervolgens zwaar getroffen door de mislukte Engels-Russische 
invasiee van 1799: enorme vernielingen op het platteland in de regio en verdere 
inkwartieringenn van troepen eisten een zware tol. In Alkmaar waren in oktober 
17999 maar liefst 4924 manschappen en 443 officieren van de Frans-Bataafse 
troepenn ingekwartierd!2"1 In deze periode had ook het kerkgebouw te lijden van 
hett oorlogsgeweld. Van november 1799 tot maart 1800 werd aan de Grote Kerk 
ruimm 1375 gulden besteed "tot herstel van het beschadigde in die Kerk nadat de-
zelvee was gerequireerd en gebruikt geworden tot berging der artillerie en trein-
paardenn van de fransche en bataafsche armee, en inquartiering der Engelsche 
enn Russische krijgsgevangenen."-"- Een groot deel van de bevolking kwam op de 
randd van armoede, terwijl de oude regentenfamilies hun aanzien deels verloren. 
Dee uitgedunde toplaag werd aangevuld met nieuwelingen uit de middenstand 
diee in deze situatie de beste koers wisten te varen. 

Naa de val van Napoleon en de Restauratie van het Nederlandse koningshuis in 
18133 zou de Hollandse economie maar moeizaam herstellen."" Grote investerin-
genn in de infrastructuur zoals de aanleg van het Noordhollands Kanaal, hadden 
niett de resultaten die men zich tevoren had voorgesteld. Pas in het laatste kwart 

2899 Bruinvis 7.). Vroedschap, 21-22; Bruinvis 1886, Door de afscheiding van de regenten klasse was in de 
achtt iendee eeuw direct daaronder een gemêleerde groep welgestelden ontstaan die grotendeels van de 
machtt buitengesloten bleef. Daarbij bevonden zich ook diverse niet-Hervoi inden, die om geloofsredenen 
vann het bestuur buitengesloten waren. Bossaers 1989 constateerde in haar onderzoek naar de Personele 
Quotisatiee dat in Alkmaar diverse rijke inwoners niet deelnamen aan het stadsbestuur: 10 van de 32 perso-
nenn uit de hoogste categorie jaarinkomens behoorden niet tot het patriciaat (= regenten en familieleden). 
Hiervann waren er twee katholieken en één remonstrant. Dit kwam in andere steden in het Noorderkwartier 
minderr voor. 
2900 Arkestijn 1993,58. 
2911 Van dei Hoeven, Boven en Acris-Van Buren 1999, 21-22; Aten 1999. 
2922 RAA Archief Kerkvoogdij Herv. gem. Alkmaar inv.nr. 160. Er moest schade worden hersteld aan onder 
anderee het Grote Orgel, de banken, deuren, de waterpomp, etc. 
2933 Zie b.v. Lesger 1986, 55-56. 
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vann de negentiende eeuw trok in de regio rond Alkmaar de economie weer aan. 
Alkmaarr kreeg toen na drie eeuwen voor het eerst weer stadsvergrotingen.294 Het 
patroonn dat bestuursfuncties vooral in handen waren van een welgestelde klasse, 
bleeff  ook na 1813 in grote lijnen bestaan. Zoals ook elders, kwamen na de Fran-
see tijd in Alkmaar naast nieuwelingen ook enkele van de oude regentenfamilies 
weerr terug in het bestuur.295 

Hierbovenn zagen we dat de meest ingrijpende verandering in de begrafenisge-
bruikenn in Alkmaar vanaf circa 1780 intrad toen velen afzagen van hun eigen-
domsrechtenn op graven in de kerk. De grote veranderingen in de mentaliteit ten 
aanzienn van de dood en het begraven die in deze tijd in Parijs op gang kwamen, 
hebbenn waarschijnlijk toen nog weinig of geen invloed gehad op de begrafenis-
gebruikenn in de Hollandse steden. Veel van de waargenomen veranderingen in 
dee begrafenissen in de Grote Kerk van Alkmaar tussen 1750 en 1830 zullen voor-
all  een sociaal-economische achtergrond hebben gehad. Toch valt met name van-
aff  1795 enige invloed (of nawerking) van de Franse Verlichting niet geheell  uit te 
sluiten,, bijvoorbeeld in het beperkt gebruik van koetsen of de voorkeur voor be-
grafenissenn bij avond of 's nachts zonder klokgelui. Naar deze mentaliteitsveran-
deringenn in Nederlandse steden is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan. 

2944 Pathuis 1990. 
2955 Duijvendak en De Jong 1993, hoofdstuk 5. Zie Van der Laarse 2001, 19-24, voor Alkmaar. 


