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44 Samenvatting en conclusie 

Hett archeologisch onderzoek in de Grote Kerk, uitgevoerd in 10 maanden tijd in 
1994-1995,, was de aanleiding tot uiteenlopend vervolgonderzoek. Het fysisch-an-
tropologischh onderzoek van de opgegraven individuen, de conservering, be-
schrijvingg en analyse van het gevonden textiel, van de muntvondsten en van an-
derr bijzonder vondstmateriaal zoals kunstgebitten en de breukbanden, alsmede 
dee analyse van archeologische waarnemingen aan de graven, dit alles heeft na de 
opgravingg nog een grote inspanning gevraagd. De archeologische grafvondsten, 
afkomstigg uit 901 grafkisten en 62 beenderkisten, waren de aanleiding tot een 
uitgebreidd archiefonderzoek naar het beheer van de Grote Kerk en de gebrui-
kenn rond begrafenissen in de periode van omstreeks 1750 tot 1830. 

Hett beheer van de graven in de kerk en op het kerkhof vormt het hoofdon-
derwerpp van het eerste deel van het hoofdstuk. Aan de hand van een keur aan ar-
chiefbronnenn is een beeld gegeven van de verantwoordelijken voor het beheer: 
dee kerkmeesters, de koster, de doodgraver en de doodgraversknecht, en de aan-
nemerss die erbij werden ingeschakeld. De archiefgegevens over het maken van 
hett graf, waarvoor in de bewaard gebleven administratie de diverse kosten zijn 
gespecificeerd,, zijn vergeleken met de archeologische informatie. De opgravin-
genn verduidelijken diverse zaken betreffende de aanleg van de grafkuil, het be-
gravenn in "lagen" of niveaus, het ruimen van graven en gebruik van beenderkis-
ten.. Sommige zaken blijken vreemd genoeg niet vermeld te zijn in de adminis-
tratie,, zoals het gebruik van "restruimten" langs de randen van de vloer voor kin-
dergravenn en beenderkisten, of van ongenummerde graven aan de noordkant 
vann de grafkelder in de viering. Van het periodieke "groot onderhoud" van de 
grafzerkenvloerr werden in de opgraving de ophogingslagen aangetroffen. Hier-
voorr bleek niet alleen schoon geel zand te zijn gebruikt, maar ook wel vuile 
grond,, zelfs met omgespit huisafval erin. 

Eenn analyse van de financiële administratie toont aan dat het begraven voor de 
kerkmeesterss een onmisbare bron van inkomsten was. Hieruit kon met name het 
jaarlijkss onderhoud van de kerk worden gefinancierd. Vanaf het midden van de 
achttiendee eeuw waren slechts incidenteel grotere reparaties aan het gebouw 
mogelijkk indien er financiële meevallers waren zoals grote legaten. Een gestage 
afnamee van de inkomsten uit het begraven vanaf 1782 kan worden verklaard 
doordatt vanaf die tijd steeds meer graven van particulier eigendom teruggingen 
naarr de kerk. De eigenaars hiervan konden blijkbaar de kosten voor het begra-
venn en voor het periodiek onderhoud van de zerkenvloer niet meer opbrengen. 
Dee bestuurders waren dan ook genoodzaakt tot bezuinigingen zoals verlaging 
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vann de loonkosten voor medewerkers en er werden oplossingen gezocht in wijzi-
gingenn van de tarieven op het begraven. Deze ontwikkelingen zouden van in-
vloedd zijn op de diverse begrafenisgebruiken. 

Inn het tweede deel van het hoofdstuk is aan de hand van de schriftelijke bronnen 
eenn gedetailleerd beeld gegeven van de begrafenisgebruiken in Alkmaar tussen 
circaa 1750 en 1830. Sommige details kunnen worden getoetst aan de archeologi-
schee informatie. Het blijkt ook dat de opgravingen informatie hebben opgele-
verdd die in de achttiende-eeuwse schriftelijke bronnen niet te vinden is. Het ar-
chief-- en archeologisch onderzoek geeft een meer genuanceerd beeld van de be-
grafenisgebruikenn dan de algemene beschrijvingen die in de literatuur worden 
gegeven.. De diverse onderzoekers laten zich sterk leiden door volkskundige be-
schrijvingenn zoals die van Le Francq van Berkhey uit 1776, vaak aangevuld met 
eenn greep uit diverse bronnen die deels niet uit Holland zelf afkomstig zijn. 

Hett archiefonderzoek werpt licht op de organisatie van de begrafenis. De aan-
sprekers,, de buren van het sterfhuis en/of huispersoneel regelden het in de 
rouww zetten van het huis, de uitnodigingen, het samenstellen van de rouwstoet 
enn de inzet van dragers en het gevolg in de stoet. Bij de begrafenissen van am-
bachtsliedenn en hun naasten werd hierin overigens een belangrijke rol gespeeld 
doorr de gilden. Opvallend is dat bij deftige begrafenissen vooral aansprekers en 
personeell  diverse taken vervulden die men normaliter gedaan zag door de naas-
tee buren. 

Overr de grafkisten zijn diverse schriftelijke bronnen bewaard waaruit blijkt dat 
err een grote verscheidenheid was. Doordat het hout grotendeels was vermolmd 
konn dit bij de opgravingen niet worden onderzocht. Wel bleek een gedeelte van 
dee kisten te zijn voorzien van handvatten, een onderdeel van de kisten waarover 
nauwelijkss iets in de schriftelijke bronnen terug was te vinden doordat deze na 
dee keuring van de kist werden toegevoegd. In de opgraving werden handvatten 
voorall  aangetroffen in het koor, namelijk bij 39% van de hier aangetroffen kis-
ten.. In de rest van de kerk had slechts 9% van de kisten handvatten, zodat dit on-
miskenbaarr een luxe toevoeging was. Bovendien blijkt hieruit duidelijk dat het 
koorr de meest exclusieve graven bevatte. 

Dee archeologische vondsten werpen een ander licht op het opbaren van de 
overledenee in de grafkist. Uit de (vooral volkskundig getinte) literatuur was het 
beeldd ontstaan van het opbaren van de dode in een doodshemd. Dit moet door 
dee archeologische bevindingen worden genuanceerd, aangezien uit de kleding-
vondstenn blijkt dat men de dode vooral in slaapkleding hulde en zelden in de 
doodshemdenn met zwarte zijden strikken. 

Eenn groot deel van de begrafenisgebruiken onttrekt zich aan archeologische 
waarnemingenn en is alleen uit historische bronnen achterhaald, met name de 
rouwstoet,, buitengewone handelingen bij de kerk zoals klokgelui, en het begra-
fenismaal.. Voor de begrafenis werden allerlei zaken gehuurd. De verhuur van 
rouwmantels,, lamfers en rouwbanden, doodkleden, speciale vloerkleden en 
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rouwstoffenn was in de tweede helft van de achttiende eeuw een privilege van het 
Burgerweeshuis.. De verhuur van allerlei serviesgoed en andere artikelen was 
voorbehoudenn aan de weduwen van aansprekers om te voorzien in hun levens-
onderhoud. . 

Inn de algemene literatuur over begrafenisgebruiken in deze periode wordt 
vaakk gewezen op het luiden van klokken, de opkomst van het begraven bij avond 
enn het gebruik van koetsen. Deze gebruiken blijken in Alkmaar veel minder fre-
quentt voor te zijn gekomen dan men zou verwachten - het waren typische ele-
mentenn voor zeer deftige begrafenissen. In Alkmaar was er nog een andere "bui-
tengewone""  handeling bij dit soort begrafenissen, namelijk het opzettelijk te laat 
inn de kerk arriveren van de rouwstoet. Een gebruik dat in de algemene literatuur 
geheell  onvermeld blijft , is het begraven kort voor zonsopgang. Dit werd in 1796 
geïntroduceerdd en was na een aantal jaren gebruikelijk bij vrijwel alle begrafe-
nissenn binnen de kerk. 

Dee archeologische vondsten leverden nog meer gegevens op die niet van 
schriftelijkee bronnen bekend waren. Zo bleken de meesten te zijn begraven in 
hunn gewone bedkleding en dit bleek ten dele zelfs te bestaan uit afgedragen en 
versletenn chique kleding. Grafbijgiften waren uiterst zeldzaam. Zelfs metalen 
knopenn ontbreken en de paar keer dat er sieraden zijn gevonden lijk t er haast 
eenn vergissing in het spel te zijn geweest. In enkele graven zijn wel kunstgebitten, 
eenn heupband en breukbanden meegegeven. Opmerkelijk genoeg was er in de 
opgravingg geen enkel onderscheid herkenbaar tussen begrafenissen van ver-
schillendee geloofsrichtingen. Hoewel een derde van alle begraven personen van 
Rooms-katholiekee gezindte zal zijn geweest, was hiervan niets te merken. De eni-
gee uitzonderingen zijn een paar katholieke priesters die zijn bijgezet in volledig 
ambtstenuee en met het hoofd aan de oostzijde. Katholieke bijgiften zoals rozen-
kransen,, kruisen of katholieke penningen ontbreken volledig. In enkele graven 
zijnn munten meegegeven, een gebruik dat lijk t te wortelen in Rooms-katholieke 
traditiess van "Petrusgeld", maar het blijkt in Alkmaar ook voor te komen bij Her-
vormden.. Waarschijnlijk is het merendeel van de munten, vooral bestaand uit 
kleingeldd in de kleinste denominaties, aangetroffen in de losse grond tussen de 
grafkisten,, ook op deze wijze in de bodem van de kerk terecht gekomen. Niet al-
leenn de dodenmunten maar ook de oriëntatie van de graven met het hoofd aan 
dee westzijde was een gebruik dat van oorsprong gerelateerd was aan katholieke 
ideeënn over de Wederopstanding, maar uiteindelijk een algemene praktijk was 
geworden. . 

Hett derde deel van het hoofdstuk gaat nader in op de sociale verschillen zoals 
dezee bij begrafenissen tot uitdrukking kwamen. Hiervoor zijn uiteenlopende 
schriftelijkee bronnen gebruikt, met name de administratie van het Middel Op 
Begraven,, van de Begraafboeken en enkele boedelinventarissen. Uit boedelin-
ventarissenn blijkt dat in de achttiende eeuw de kosten vooral bij voorname be-
grafenissenn enorm konden oplopen doordat niet alleen aan de kerk veel werd 
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betaaldd maar ook grote bedragen werden besteed aan een indrukwekkend es-
cortee van de rouwstoet en aan een groots begrafenismaal naderhand. Een der-
gelijkee begrafenis werd een publieke attractie, benadrukt door klokgelui en het 
mett opzet te laat in de kerk arriveren van de rouwstoet. Er moest zelfs worden be-
taaldd voor extra politiebegeleiding. Vanaf 1780 werden de begrafenissen evenwel 
veell  soberder. 

Inn de periode 1750-1830 traden er wijzigingen op in de begrafenisgebruiken. 
Uitt een analyse van de administratie in de Begraafboeken blijkt dat rond 1750 
hett begraven in de kerk niet zo elitair was als men uit de literatuur over andere 
plaatsenn zou verwachten: niet alleen de elite maar ook een grote middengroep 
vann de bevolking werd er begraven. Het kerkhof was toen vooral bestemd voor de 
onvermogenden.2966 Door de economische crises vanaf 1780 moesten velen even-
well  hun eigendomsrechten op graven in de kerk opgeven en alleen de elite bleef 
dee kerk als begraafplaats gebruiken. Ook bij deze begrafenissen was er nog een 
sterkee versobering. Behalve financiële oorzaken zou hier ook een veranderde 
mentaliteitt ten aanzien van begrafenissen een rol kunnen spelen. Naar dit aspect 
vann begrafenissen in Nederlandse steden in deze periode is echter nog geen ge-
richtt onderzoek gedaan, zoals het bijvoorbeeld door Ariès wel voor Frankrijk en 
mett name Parijs is verricht. 

Tenslotte:: voor onderzoek van begrafenisgebruiken blijkt het aanbevelenswaard 
omm zoveel mogelijk uiteenlopende gegevens te combineren, uit zowel archeolo-
gischee als archiefbronnen. Niet alleen worden door onderlinge vergelijking hy-
pothesenn geverifieerd of gefalsificeerd, maar ook bieden de diverse bronnen 
aanvullingenn op lacunes in het beeld. Zonder archiefbronnen zou dit hoofdstuk 
eenn geheel andere strekking hebben gekregen, maar hetzelfde geldt indien de 
archeologischee gegevens hadden ontbroken. 

2966 Er is weinig bekend van de verbreiding van het gebruik om in kerken te begraven. Ariès beschrijft dat 
begrafenissenn van leken binnen kerken al vanaf de vroege Middeleeuwen plaats vonden ondanks herhaal-
dee verboden via kerkelijke decreten (Ariès 1987, 55-61). Binski wijst erop dat (vooraanstaande) leken vanaf 
dee zevende eeuw voornamelijk werden begraven in de portaal of in het atrium (voorhof) van een kerk en 
nogg niet erbinnen. Pas in de twaalfde, dert iende eeuw werden behalve priesters ook koningen en adel bin-
nenn de kerk begraven, waarbij grafmonumenten werden geplaatst (Binski 1996, 57-77). Waarschijnlijk werd 
inn de loop van de dert iende tot de vijftiende eeuw ook steeds vaker rijkere burgerij in de kerken begraven 
maarr over deze verbreding van de begrafenisrechten is weinig bekend. Een hindernis bij dit onderzoek is 
datt we doorgaans (tot de eerste overgeleverde grafboeken) uit schriftelijke en andere bronnen vooral in-
formatiee gewaar zullen worden over de rijkste begrafenissen. 


