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Bijlagee 1 Archeologische vondsten 

Dezee bijlage bestaat uit vier onderdelen: 
IAA een overzicht van de nader onderzochte graven, 
IBB een index op de namen van onderzochte begrafenissen, 
ICC een lijst van enkele naamplaten van grafkisten die zijn gevonden in de grafkelder in het koor, 
IDD een lijst van munten en penningen gevonden in de losse grond. 

IAIA Overzicht van de nader onderzochte graven 

Mett nader onderzochte graven worden alle geïdentificeerde graven bedoeld alsmede alle graven 
mett grafvondsten. Ongeïdentificeerde individuen zonder verdere bijvondsten en losse vondsten 
zijnn dus niet opgenomen in de lijst. Onderstaand is op volgorde van vondstnummer achtereen-
volgenss genoteerd: vondstnummer, grafplaats en niveau, datum van begraven, naam en leeftijd. 
Vervolgenss zijn vermeld enkele eventuele bijzondere gegevens uit het fysisch-antropologisch on-
derzoek,, details van het graf, bijzondere bijgiften, textiel en dergelijke. 

Eenn meer uitgebreide toelichting op de fysisch-antropologische gegevens en op medische at-
tributenn is te vinden in Baetsen 2001. Van de ongeïdentificeerde individuen zijn de fysisch-antro-
pologischee onderzoeksgegevens opgenomen van de veld-determinatie van F. Laarman. De infor-
matiee betreft voornamelijk pathologische aandoeningen. Lichaamslengte is alleen vermeld bij 
opvallendd kleinere of langere personen (de lengte is "in situ" d.w.z. in het graf opgemeten door 
Laarmann en is "berekend" bij het onderzoek door Baetsen). Voor een uitgebreidere beschrijving 
vann de textielvondsten en dergelijke, zoals knopen en gespen, zij verwezen naar de publicatie Bit-
terr 1999. Sommige textielvondsten hebben een eigen inventarisnummer gekregen en dit is er tus-
senn haakjes bij gezet. De munten en penningen zijn gedetermineerd door BJ. van der Veen van 
hett Koninklij k Penning Kabinet te Leiden. 

Vnr.. 1, Noordergang 296 niveau 1, ongeïdentificeerd kind 6-8jaar (gegevens in Begraafboek klop-
penn niet). 

Vnr.2,, Noordergang 288 niveau 1,1-12-1809, Henrica Bouwina de Haan, 22 jaar (torsie trauma proxi-
maall  rechter radius). Textiel: fragment van zijden strikje (waarschijnlijk van doodshemd). 

Vnr.3,, Noordergang 313 niveau 1, 23-11-1808, Abram Duits, 21 jaar (kruisschedel, email hypo-
plasiee aan gebit). 

Vnr.4,, Noordergang 287 niveau 1, 7-5-1798, Neeltje van der Stadt, 54jaar. Detail graf: lx handvat 
typee 2. Textiel: (94GRK4A:) ongevoerd wollen mouwloos rijglijf , (94GRK4B:) biesjes, mogelijk 
vann een vergaan linnen hemd. 

Vnr.5,, Noordergang 321 niveau 1, 10-1-1811, Jan Herweg, 48 jaar (kruisschedel, pijprokersslijta-
gee aan gebit). Textiel: zijden bandje, mogelijk van doodshemd. 

Vnr.6,, Noordergang 338 niveau 1, 9-11-1813, Jan Hendrik Gram, 62 jaar (sacralisatie wervel L5; li-
chaamslengtee in situ 155 cm en berekend 162,2 cm). Textiel en dergelijke: 2 benen knoopjes. 

Vnr.7,, Noordergang 305 niveau 1, 26-12-1793, Aaltje Kist, 75 jaar (pathologie, arthrose in linker 
hetipgewricht;; vertebrale osteofytose). 

Vnr.8,, Noordergang 304 niveau 1, 16-4-1799, Gijsberta van der Soest, 79 jaar (arthrose in rechter 
heupgewricht).. Detail graf: 8x handvat type 1. Textiel: rand van gouddraad met zijde, aange-
troffenn bij de hals (rand van kledingstuk ?). 
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Vnr.9,, Noordergang 329 niveau 1, 16-8-1803, Sara Antonia Vermels, 25 jaar (veel tandsteen aan 
gebit).. Detail graf: 4x handvat type 1. 

Vnr.10,, Noordergang 320 niveau 1, 12-5-1812, Barend Herreweg, 18 jaar (kruisschedel; gebit, 
sterkee email hypoplasie aan gebit). Detail graf: l x handvat type 2. Textiel: klein stukje van zij-
denn bandje, zijden strik (waarschijnlijk van doodshemd). 

Vnr.11,, Noordergang 295 niveau 1, 26-3-1776, Steven Gerrits, 77 jaar (vertebrale osteoarthrose; 
calcaneii  vertonen lichte osteofytose; rechter fibula heeft distaal osteofytose wschl. van fractuur, 
tibiaa is echter ongeschonden). 

Vnrr 13, Noordergang bij koor niveau 1, beenderkist van minstens 4 personen. Textiel en derge-
lijke:: wollen lint. 

Vnr.. 15, Koor 22 niveau 1, 5-10-1818, Aaron Johan du Tour, 72 jaar (DISH, ankylose van sacrum 
mett pelvis, sternum en ribben, wervels; aangetast zijn ook clavicula, scapula, ellebogen, femur, 
tibia,, fibula, calcanei, entesopatieën; scoliose van rug). Details graf: 5x handvat type 3. Er is bij 
hett hoofd vermoedelijke kussenvulling aangetroffen bestaande uit gedroogd zeewier. In de 
kistt bevond zich een vilten bekleding. Textiel en dergelijke: een benen knoopje. 

Vnr.18,, Noordergang 312 niveau 1, 3-2-1810, Trijntje van Hoorn, 62 jaar (lichaamslengte in situ 
1422 cm en berekend 153,6 cm). 

Vnr.19,, Noordergang 328 niveau 1, 7-2-1827, doodgeboren dochter van C.G. van Genderen. 
Vnr.22,, Noordergang 337 niveau 1, 17-10-1807, Dirk Houtkoper, 2 jaar. 
Vnr.23,, Koor 54 niveau 1, 26-74814, Jan Kroone Kleeff, 65 jaar (vertebrale osteofytose, verbening 

kraakbeenn tussen sternum en ribben; pijprokersslijtage aan gebit; lichaamslengte in situ 166 
cmm en berekend 172,4 cm). Textiel en dergelijke: kleine fragmenten wollen weefsel, 4 benen 
knopen. . 

Vnr.30,, Koor 47 niveau 1, 20-7-1825, Cornelia Lieveloo, 71 jaar (sterke osteofytvorming in ellebo-
genn en knieën, ankylose van enkele polsgewrichtjes, periostitis aan linker fibula). Detail graf: 
l xx handvat (type niet te bepalen). 

Vnr.32,, Noordergang bij koor niveau 1, niet geïdentificeerde baby. Detail graf: kopspijkertekst op 
kistdeksell  C of G (meerdere letters ?), van koperen spijkertjes met bolle kop diam. 8 mm. 

Vnr.33,, Noordergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Detail graf: kopspijkertekst op 
kistdeksell  niet leesbaar; gemaakt van koperen spijkertjes met bolle kop diam. 8 mm. Textiel: 
fragmentt van zijde. 

Vnr.34,, Noordergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde volwassene. Textiel en dergelijke: 
tweee koperen haakjes. 

Vnr.35,, Noordergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Textiel: zijden strikje. 
Vnr.36,, Noordergang 375 niveau 1, 31-1-1740, Christina Pagenstegger, kind. Detail graf: munten 

opp de ogen, namelijk twee achttiende-eeuwse duiten uit de Nederlanden (niet te determine-
ren).. In de corrosie bevinden zich nog oogharen. Textiel en dergelijke: twee wollen haarlin-
ten,, een bronzen knoop en twee bronzen/koperen haakjes. 

Vnr.37,, Koor 80 niveau 1,12-5-1742, Pieter Schagen, leeftijd onbekend (ouder dan 62; kruissche-
del;; vertebrale osteofytose). Detail graf: 2x handvat type 2. 

Vnr.38,, Koor 46 niveau 1, 23-5-1828, Maria van Heusden, 62 jaar (ankylose van borstwervels; sco-
liose). . 

Vnr.39,, Koor niveau 2, ongeïdentificeerde jongvolwassen vrouw. Detail graf: l x handvat type 1. 
Vnr.40,, Koor 56 niveau 1, 7-7-1812, Klaas Brugge, leeftijd onbekend (wschl. ouder dan 70; lichte 

osteofytosee aan apex dentis; verbening kraakbeen tussen sternum en ribben; vertebrale osteo-
fytose;; aangeboren fusie van le en 2' linkerrib; email hypoplasie en pijprokersslijtage aan ge-
bit).. Textiel en dergelijke: bronzen knoopje ter hoogte van nek. 

Vnr.41,, Koor niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Detail graf: 4x handvat type 2, een 
grotee "spijker" met moer. 

Vnr.43,, Koor 26 niveau 1, 17-12-1828, Hendrik Adriaan Daey, 32 jaar. Detail graf: 6x handvat type 
2.. Textiel: enkele kleine fragmenten zijde. 
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Vnr.45,, Koor 44 niveau 1, 24-12-1806, Jan Jacob Helling, 3 jaar. Textiel: fragmenten van zijden 
kapje,, spelden. 

Vnr.46,, Koor 77 niveau 1, 30-1 1823, Dirk Dappelius, 88 jaar. Medisch attribuut: complete breuk-
bandd voor rechter liesbreuk. Textiel en dergelijke: een benen knoopje. 

Vnr.47,, Koor 90 niveau 1, 16-8-1825, Gerrit Smit, 74 jaar (kruisschedel). Detail graf: 7x handvat 
typee 2. 

Vnr.48,, Noordergang 347 niveau 1, 25-11-1825, Jan van den Toorn, 87 jaar (vertebrale osteoar-
throse;; alle gebitselementen voor de dood verloren; lichaamslengte in situ 175 cm en bere-
kendd 175,6 cm). Detail graf: turf onder het hoofd. Textiel en dergelijke: tien fragmenten grof 
wollenn weefsel van diverse afmetingen, fragmenten van wollen breiwerk (mogelijk kousen), 
eenn knoopje. 

Vnr.50,, Noordergang 382 niveau 1, 15-3-1785, Adrianus Blom, 45 jaar (lichte vertebrale osteofy-
tose;; pijprokersslijtage aan gebit). Medisch attribuut: breukband (gebroken). 

Vnr.54,, Noordergang 348 niveau 1, 3-5-1737, Pieter Comans, circa 45 jaar (vertebrale osteofytose; 
pijprokersslijtagee aan gebit; lichaamslengte in situ 173 cm en berekend 172,2 cm). 

Vnr.55,, Koor 27 niveau 1, 12-1-1829, Pieter Boersen, 70 jaar (vertebrale osteofytose; zware hume-
rii  waarvan de rechter met extra sterk ontwikkelde spieraanhechtingen; ankylose van rechter 
dijbeenkopp en heupgewricht maar linkerzijde onaangetast; email hypoplasie en pijprokersslij-
tagee aan gebit). 

Vnr.56,, Noordergang 381 niveau 1, 9-12-1820, Maria Fiene, 29jaar (email hypoplasie aan gebit). 
Textiel:: zijden haarlint, twee zijden linten in kruisvorm, zijden strikje (vermoedelijk van doods-
hemd). . 

Vnr.57,, Koor 45 niveau 1, 23-7-1777, Alida Christina Schoenmaker, 58 jaar (lichte vertebrale oste-
ofytose;; klein bekken met ernstige arthrose van heupgewrichten, slijtage opmerkelijk). Detail 
graf:: lx handvat type 1. Textiel en dergelijke: 5 fragmenten zijde, koperen speld in haar, gou-
denn vriendschaps- of trouwring met twee handjes die elkaar vastgrijpen (de handjes wit geë-
mailleerd.. De binnenmaat is 15,5 mm.). 

Vnr.58,, Koor niveau 1, ongeïdentificeerde oude vrouw (skelet incompleet). Textiel en dergelijke: 
zijdenn strikje (waarschijnlijk voor doodshemd), twee fragmentjes wollen weefsel beide met een 
haakje,, twee knopen, diverse spelden. 

Vnr.59,, Noordergang 362 niveau 1, ongeïdentificeerd kind van ca. 10 jaar (gegevens in Begraaf-
boekk kloppen niet) (email hypoplasie aan gebit). 

Vnr.61,, Koor 92 niveau 1, 26-5-1828, Johan Ferdinantvan Geel, 56jaar (lichaamslengte berekend 
176,66 cm). Detail graf: 5x handvat type 2. 

Vnr.62,, Koor niveau 1,12-31-1782, Aafje Paardekoper, vrouw van Pieter Klaverweij (volgens doop-
registerss R.K. gedoopt). Detail graf: 1 munt links van het hoofd, een vermoedelijke achttiende-
eeuwsee duit (niet te determineren). 

Vnr.63,, Noordergang 361 niveau 1, kind (metVnr.64 twee kindergraven: 1-2-1808, Gerrit Colom, 
11 jaar; en 9-7-1808, Maartje Colom, 9 maanden). Textiel: zijden strikje, waarschijnlijk voor 
doodshemd. . 

Vnr.64,, Noordergang 361 niveau 1, kind (met Vnr.63 twee kindergraven: 1-2-1808, Gerrit Colom, 
11 jaar; en 9-7-1808, Maartje Colom, 9 maanden). 

Vnr.65,, Koor niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen vrouw (skelet incompleet). Detail graf: 2x 
handvatt type 1. Textiel: zijden haarlint. 

Vnr.66,, Koor niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Detail graf: lx handvat type 1. 
Vnr.67,, Koor 116 niveau 1, 26-5-1790, Wilhelmina Hoefman, 71 jaar (vertebrale osteofytose; oste-

oarthrosee aan kniegewrichten; lichaamslengte in situ 170 cm en berekend 169,5 cm). Detail 
graf:: 5x handvat type 1. Textiel: klein fragment van zijden haarlint. 

Vnr.68,, Noordergang 380 niveau 1, 6-5-1767, Cornelia Winkel, 59 jaar (ankylose borstwervels, sco-
liose,, vervorming wervellichamen, zware osteofytvorming aan facetten; email hypoplasie aan 
gebit;; skeletlengte in situ 144cm). 
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Vnr.69,, Noordergang 379 niveau 1, 7-3-1826, Barendje van de Schild, 64 jaar. 
Vnr.70,, Koor 114 niveau 1, 13-4-1822, pastoor Joannis Kok, 62 jaar. Detail graf: begraven met het 

hoofdd naar het oosten gekleed in ambtstenue; lx handvat type 1, 5x handvat type 5. Textiel en 
dergelijke:: (94GRK70A) met bloemmotieven beschilderde zijden kazuifel met opgenaaide 
brokaatbanden,, (94GRK70B) zijden stola van dezelfde stof, (94GRK70C en 70D) schoenen 
mett (vergaan) bovenblad van textiel circa maat 39-40, (94GRK70E) gebreide wollen kousen, 
(94GRK70F)) pruik van paardenhaar op zijde met korte bruine krullen. 

Vnr.71,, Noordergang 378 niveau 1, 9-8-1817, Frederik Muller, 37 jaar (email hypoplasie aan ge-

bit). . 
Vnr.72,, Noordergang 373 niveau 1, 1-12-1801, Isaac van der Steen, 69 jaar. Detail graf: in de graf-

kistt een zestiende-eeuwse Hollandse penning (Bourgondische Nederlanden, niet nader de-
termineerbaar).. Medisch attribuut: breukband (gebroken). Textiel en dergelijke: paar minus-
culee fragmenten wollen weefsel, gekleefd aan haken en oogjes, zijden strikje, diverse kleine 
stukjess zijde (van strikje ?), (fragmenten van) minimaal 24 haken en oogjes, 9 benen knopen, 
spoelvormigg zwart houten object (een zware knoop ?). 

Vnr.73,, Koor 136 niveau 1, 13-2-1830, Jeannette Agnes van Deelen, 68 jaar (genezen fractuur aan 
rechterr sleutelbeen). 

Vnr.74,, Koor 59 niveau 1, 26-2-1827, Helena van der Schild, 70jaar (scoliose, ankylose van de rug-
genwervelss met brug linksvoor tussen wervellichamen, alle facetten osteofytvorming; enteso-
patiee aan patella, crista iliaca, calcaneus en linker aspera, mogelijk DISH maar niet zeker; pe-
riostitisriostitis aan rechter scheenbeen). Detail graf: 6x handvat type 2. Op de bodem van de grafkist 
lagg zaagsel (dit zit deels nog op kleding gekleefd). Textiel en dergelijke: (94GRK74A:) wollen 
lakenss jak/lijfj e met rijgvetersluiting en mouwen, vermoedelijk niet gevoerd, (94GRK74B:) 
fragmentenn van wollen voering van onbekend kledingstuk, (94GRK74C:) fragmenten van wol-
lenn damast, (94GRK74D:) fragmenten van wollen damast, (94GRK74E:) zijden strikje, 
(94GRK74F:)) zijden haarband. Haardracht: haar opgestoken in een knot. 

Vnr.75,, Koor 113 niveau 1, 12-8-1809, Jan Baptist Peeters, 43 jaar (lichaamslengte in situ 165 cm 
enn berekend 173 cm). 

Vnr.76,, Noordergang 372 niveau 1, 11-10-1787, Maartje van Gelderen, 70 jaar (vertebrale osteo-
arthrose;; slijtage in kniegewrichten). Textiel: fragment van zijden haarlint. 

Vnr.78,, Koor 60 niveau 1, 14-12-1828, Lucas Boerhave, 30jaar (email hypoplasie aan gebit). Tex-
tiel:: fragment van wollen kous. 

Vnr.79,, Koor 95 niveau 1, 17-10-1789, Trijntje Kuiper, 68 jaar (verbening strottehoofd; Fossa van 
Allenn caput femur links en rechts; cortical defect proximaal linker femur; spondylolysis dege-
neratieff  (eburnatie en osteofytvorming) in verscheidene ruggenwervels; ankylose in ruggen-
wervels;; email hypoplasie aan gebit). 

Vnr.80,, Koor 96 niveau 1, 10-1-1805, Willem Bruinvis, 4 dagen. 
Vnr.81,, Koor 28 niveau 1, 4-2-1800, Johanna Verburg, 60 jaar (foramen sternale). Medisch attri-

buut:: breukband (gebroken). Textiel en dergelijke: een benenn knoopje. 
Vnr.82,, Koor 43 niveau 1, 5-12-1795, Anna Maria Rogge, 4 en een halfjaar. 
Vnr.83,, Koor 112 niveau 1, 25-11-1820, Maria Dorothea Bergknegt, 78 jaar. Textiel en dergelijke: 

haarbandd van glanzende zijde, bij de haarband een bronzen speld, fragmenten wollen weefsel, 
fragmentenn wollen breiwerk (trui ?). 

Vnrr 84, Koor niveau 1, ongeïdentificeerd kind van circa 6 maanden. Textiel: fragment van zijden 
strikje. . 

Vnr.86,, Koor 72 niveau 1, 29-7-1825, Anna Maria Petronella Ausems, 12 jaar. 
Vnr.88,, Koor 62 niveau 1, 10-5-1824, Trijntje Kuiper, 40 jaar (os acromiale zowel linker als rechter 

scapula;; vertebrale osteofytose; lichaamslengte in situ 172 en berekend 172,7 cm). 
Vnr.91,, Koor 110 niveau 1, 10-5-1830, Hendrika Weyns, 62 jaar (heupslijtage rechts, links niet te 

beoordelen).. Textiel en dergelijke: stukjes wollen rand met metalen beugeltje (kapje ?). 
Vnr.92,, Koor 109 niveau 1, 8-10-1789, Otto van Westreenen, 72 jaar (verbening strottehoofd; ver-



298 8 BB Begraven onder de zerken 

tebralee osteofytose; ankylose in sacrum linkerbekken helft; verbening kraakbeen tussen ster-
numm en ribben; sterke slijtage van voortanden maar achter minder, hij heeft wellicht alleen 
mett voortanden gegeten vanwege pijnlijk e ontstekingen achter). 

Vnr.93,, Koor 32 niveau 1, 14-12-1827, Witse Sybrand Stooker, 80 jaar (DISH, kyfose, ankylose en 
botbrugg rechtsvoor langs wervellichamen, vertebrale osteofytose, entesofytvorming langs crista 
iliaca,, calcaneus, linea pulpitra tibia en patella; spina bifida door onvolledige sluiting van wer-
velbogenn in heiligbeen). Detail graf: 1 koperen spijkertje met bolle kop diam. 8 mm. 

Vnr.94,, Koor 29 niveau 1, 7-9-1759, Geertruij Schut, leeftijd onbekend. Textiel: twee fragmenten 
vann wollen kledingstuk. 

Vnr.96,, Koor 42 niveau 1, 29-9-1801, Arie Wit, 70 jaar. Detail graf: 5x handvat type 2. Textiel: frag-
mentt van wollen weefsel. 

Vnr.97,, Zuidergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Detail graf: in de kist een Bezem-
stuiverr uit Friesland (1619-1664; Verkade 1834 130.5/6). Textiel en dergelijke: twee fragmen-
tenn van zijden lint met twee spelden. 

Vnr.98,, Zuidergang 383 niveau 1, 19-5-1802, Jannetje Rentmeester, 62 jaar (periostitis aan beide 
tibia,, metatarsalia, patella's, distale deel humeri en proximale deel van ulna). Detail graf: in de 
kistt een duit uit Gelderland (1739-1757; Verkade 1834 19.5/6). Textiel en dergelijke: kleine 
textielfragmentjess en twee spelden. 

Vnr.100,, Koor 97 niveau 1, 6-7-1798, Jannetje Snoek, 20 weken. 
Vnr.102,, Koor 98 niveau 1, ongeïdentificeerde baby (gegevens in Begraafboek kloppen niet). 

Textiell  en dergelijke: twee fragmenten zijden lint met een speld. 
Vnr.. 103, Koor niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen man. Detail graf: 2x handvat type 2. 
Vnr.104,, Zuidergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Detail graf: onder het babykistje 

tweee munten, namelijk achttiende-eeuwse duiten uit de Nederlanden (niet te determineren). 
Vnr.105,, Zuidergang 379 niveau 1, 30-1-1794, Jan Harmensz. Veenkamp, 36jaar (vertebrale oste-

ofytose;; pijprokersslijtage aan gebit; lichaamslengte in situ 162 cm en berekend 174,7 cm). 
Vnr.106,, Zuidergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Textiel en dergelijke: diverse 

zeerr kleine textielfragmenten op het hoofd met 28 spelden, deel van kralensnoer met ronde 
glazenn kraaltjes met als sluiting een S-vormig glazen haakje. 

Vnr.110,, Zuidergang 376 niveau 1,14-11-1737, Johanna Grootlant, circa 25 jaar. 
Vnr.111,, Zuidergang 377 niveau 1, 17-3-1806, Zacharias de Medius, 82 jaar. 
Vnrr 112, Zuidergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde baby/kind. Detail graf: in de kist res-

tenn textiel met versiering van bloempjes van filégaren met glazen kralen in het midden van elk 
bloemblad.. Textiel en dergelijke: 5 beschadigde schijfvormige knoopkernen (hout of been), 
koperenn speld, kleine koperen nestel. 

Vnr.113,, Zuidergang 380 niveau 1, 9-9-1826, Aafje Verhoeve, 22jaar (email hypoplasie aan gebit). 
Vnr.114,, Zuidergang 366 niveau 1, 27-2-1810,Jeremias de Molijn , 73 jaar. 
Vnr.115,, Zuidergang 349 niveau 1, 10-5-1800, dochter van T. Bradé, 8 dagen. 
Vnr.116,, Koor 38 niveau 1, 22-12-1820, Hendrik Vlasbloem, 81 jaar (vertebrale osteofytose). De-

taill  graf: 7x handvat type 2. Textiel en dergelijke: (94GRK116A:) wollen damast hemdrok met 
dubbelee knoopsluiting, (94GRK116B:) met wol gevoerde fijne wollen "gezondheid" met dub-
belee knoopsluit ing, (94GRK116C:) onbekend wollen kledingstuk met knoopsgaten, 
(94GRK116D:)) onbekend wollen kledingstuk met fijne wollen voering, (94GRK116E:) fijn wol-
lenn weefselfragment (voering?), (94GRK116F:) wollen keper-weefsel, (94GRK116G:) zijden 
bandd met twee knoopsgaten (van kledingstuk), (94GRK116H:) grote rechthoekige wollen lap 
(gezondheidd ?), (94GRK116I:) onbekend kledingstuk van grof wollen weefsel, (94GRK116K) 
gebreidee wollen kousen, (94GRK116L en 116M:) twee zijden strikjes, voorts een reeks textiel-
knopenn op de rugzij de van 94GRK116A en een benen knoopje. 

Vnr.118,, Zuidergang bij koor niveau 1, beenderkist minimaal 3 baby's. Textiel en dergelijke: tex-
tielfragmentje,, fragment wollen draadjes van mengweefsel, 8 koperen spelden. 

Vnr.. 121, Koor niveau 2, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Detail graf: 5x handvat type 2, een 
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grotee "spijker" met een moer. Textiel en dergelijke: veel kleine fragmenten textiel, 4 benen 

knopen. . 
Vnr.125,, Koor 47 niveau 2, Johanna Cornells van der Nolle, 23-2 1820, 29 jaar. Detail graf: 8x 

handvatt type 4. Textiel en dergelijke: fragment zijde, fragment wollen weefsel, een gouden 
oorbell  bestaande uit een ovalen beugel met een simpele gouden halve bol als ornament. 

Vnr.127,, Koor niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 40-60 jaar. Textiel en dergelijke: haar met 
dee koperen beugel van een 'pol' (bruin haar, in vlechten opgestoken onder de pol). 

Vnr.130,, Zuidergang 350 niveau 1, 17-1-1815, Anna Margaretha Elscher, 84 jaar. (vertebrale oste-
ofytose;; alle elementen gebit voor de dood verloren). Textiel en dergelijke: op het hoofd frag-
mentt van kapje en haarband van zijde. 

Vnr.131,, Koor 114 niveau 2, 4-9-1819, pastoor Engelbertus Vinkestijn, 53 jaar. Detail graf: begra-
venn met het hoofd naar het oosten gekleed in ambtstenue. Bijgif t bij de hand een duit uit Gel-
derlandd uit 1703 (Verkade 1834 19.3). Textiel en dergelijke: (94GRK131A:) zijden damasten 
kazuifell  met brokaatbanden versierd, (94GRK131A:) zijden stola van dezelfde stof, 
(94GRK131C:)) fijne wollen tunica, (94GRK131D:) wollen bonnet met zijden voering, 
(94GRK131E:)) pruik van paardenhaar op zijde met korte bruine krullen, (94GRK131F:) linten 
vann goudbrokaat, (94GRK131G en 131H:) gebreide wollen kousen, (94GRK131I en 131K:) 
schoenenn (alleen de leren zolen met lage hak zijn bewaard, bovenbekleding van textiel ver-
gaan,, circa maat 38-41). 

Vnr.132,, Koor 39 niveau 1, vrouw van circa 48 jaar (gegevens in Begraafboek kloppen niet). De-
taill  graf: 7x handvat type 2. 

Vnr.133,, Zuidergang 344 niveau 1, 3-9-1825, Johanna Lieveloo vrouw van L.J. Lefebre. Textiel: 
fragmentt wollen weefsel, 4 kleine fragmenten wol (waarschijnlijk voering). 

Vnr.135,, Koor niveau 2, ongeïdentificeerde oude man. Detail graf: lOx handvat type 1. Bovenop 
dee deksel lag (Vnr.134) een duit uit Holland van 1702 (Verkade 1834 57.6). Textiel en derge-
lijke:: een benen knoop gevonden op bovenlichaam. 

Vnr.137,, Zuidergang bij koor niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Textiel: zijden strikje. 
Vnr.138,, koor 41 niveau 2, 19-9-1811, R.K pastoor Johannes van Beek, 73jaar. (skeletlengte in situ 

1788 cm.). Detail graf: begraven met het hoofd naar het oosten gekleed in ambtstenue; 7x 
handvatt type 2. Textiel en dergelijke: zijden bandje, fragment van zijden band met leer, frag-
mentt zijden band, fragment van zijden band met leer, schoenen (alleen de leren zolen met 
lagee hak zijn bewaard, bovenbekleding wschl. textiel, circa maat 42), zes benen knoopjes. 

Vnr.142,, Koor 46 niveau 3 (volwassen man; volgens de grafboeken ligt op niveau 3 Cornelia Valk, 
mett daaronder op niveau 4:), 4-7-1778, Albert Valk, 59 jaar. Textiel en dergelijke: 
(94GRK142A:)) wollen borstlap, (94GRK142B:) vest van wollen damast, gesloten met "stofkno-
pen",, (94GRK142C:) ongevoerd wollen hemdrok met dubbele knoopsluiting met benen kno-
pen. . 

Vnr.143,, koor niveau 3, ongeïdentificeerde man van 40-80 jaar. Textiel en dergelijke: koperen kle-
dinghaakje. . 

Vnr.145,, koor niveau 3, uit knekelkist. Textiel: fragment grof wollen weefsel. 
Vnr.146,, Koor 31 niveau 1, 26-11-1770, Johanna de Craan, leeftijd onbekend (berekend circa 44 

jaar;; lichte vertebrale osteoarthrose). Detail graf: 4x handvat type 1. Textiel en dergelijke: twee 
goudenn oorbellen met diamantjes in zilveren zetting. 

Vnr.147,, Koor 30 niveau 2, 10-6-1809, Dirk Roleeuw 1'Epie, circa 80 jaar (hij staat in 1751 inge-
schrevenn aan de Leidse Universiteit). Detail graf: 7x handvat type 5. Textiel en dergelijke: di-
versee kleine textielfragmenten, twee benen knoopjes. 

Vnr.148,, koor niveau 1, ongeïdentificeerde man van 40-60jaar. Detail graf: 2x handvat type 1. Tex-
tiel:: fragmenten van wollen damast. 

Vnr.149,, Koor 26 niveau 2, 28-12-1805, Adriana Maria Toulon, 62 jaar. Detail graf: begraven met 
hett hoofd naar het oosten; 5x handvat type 2. Textiel en dergelijke: fragment van zijden band 
enn bronsresten op het hoofd (draadversterking van een kapje ?), groot aantal kleine fragmen-
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tenn van wollen jak/lijfje , een paar losse koperen haken en oogjes van ander kledingstuk, frag-
mentt van wollen breiwerk (waarschijnlijk kous). 

Vnr.150,, koor niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 40-80 jaar. Textiel: fragmenten van wollen 
kledingstukk (deel van gezondheid?), fragment van breiwerk. 

Vnr.152,, koor niveau 2, ongeïdentificeerde volwassen man. Detail graf: lx handvat type 1. 
Vnr.153,, Koor 25 niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw van 40-60 jaar (gegevens in Begraafboek 

kloppenn niet). Detail graf: 8xhandvat type 1. Textiel en dergelijke: fragmenten wollen damast 
(jakk ?), stukje breiwerk, leren riem met fijn ruitjes-motief met een geelkoperen gesp. 

Vnr.154,, koor niveau 2, ongeïdentificeerde oude man. Detail graf: 6x handvat type 2. 
Vnr.156,, Zuidergang bij koor niveau 2, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Textiel: kleine 

fragmentenn textiel. 
Vnr.157.. Koor 40 niveau 1, 17-2-1820, Gerard de Wijs, 33 jaar. Detail graf: 5x handvat type 2 en 2x 

typee 1. Textiel: diverse fragmenten grof breiwerk. 
Vnr.158,, Koor 41 niveau 3, 18-2 1769, Pieter Bouman, leeftijd onbekend (30-50jaar). Detail graf: 

l xx handvat type 1. Medisch attribuut: breukband (gebroken). 
Vnr.159,, Koor niveau 3, ongeïdentificeerde man van 25-30 jaar. Detail graf: 2x handvat type 1. 

Textiell  en dergelijke: twee fragmenten zijden lint, twee benen knoopjes. 
Vnr.160,, Koor niveau 3, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Detail graf: 3x handvat type 1. 
Vnr.163,, Koor niveau 5, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Textiel en dergelijke: zilveren haar-

speld. . 
Vnr.164,, Koor 45 niveau 2, 1-2-1772, Gerrit van Manen Stuurman, 47jaar. Detail graf: 3x handvat 

typetype 1. Textiel en dergelijke: een benen knoop. 
Vnr.165,, Zuidergang 324 niveau 1, 7-11-1785, Albert Bakker, 70 jaar (verbening thyroid en hyoid; 

vertebralee osteofytose; pijprokersslijtage gebit). Textiel: een paar kleine fragmenten wollen 
weefsel. . 

Vnr.166,, Zuidergang 325 niveau 1, 27-2-1827, Gerrit van de Pol, 86 jaar (verbening van thyroid, 
xiphoidess en kraakbeen tussen ribben en sternum; vertebrale osteotytose; gebit alle elementen 
voorr de dood verloren). 

Vnr.167,, Zuidergang 335 niveau 1, 6-11-1822, Klaasje de Geus, 27jaar (lichaamslengte in situ 145 
cmm en berekend 148,1 cm), 

Vnr.168.. Koor niveau 5, ongeïdentificeerde volwassen man. Detail graf: 3x handvat type 1. 
Vnr.169,, Zuidergang 309 niveau 1, doodgeboren zoontje van B van Barneveld. Detail graf: kop-

spijkertekstt op kistdeksel BVB. Textiel en'dergelijke: een benen knoopje. 
Vnr.172,, Zuidergang 326 niveau 1, 25-10-1792, Wilhelmina Klimmer, 82 jaar (slijtage van knieën 

bijj  distale femur gewrichten; osteotytose langs rand van de condylus lateralis rechts; cortical 
defectt onder de rand van de caput femur). Textiel en dergelijke: (94GRK172A:) gebreide wol-
lenn mitaines, (94GRK172B:) gevoerd gestreept wollen jak met mouwen dat werd gesloten met 
haakjess en oogjes. 

Vnr.173,, Zuidergang 333 niveau 1, 29-12-1804, Jan Schinge, 54jaar (lichte periostitis aan linker ti-
biaa en zware aan linker fibula; osteoarthrose aan voeten; sterke knilc in sacrum ter hoogte van 
3'' sacrale lichaam; spina bifida vanaf 2' sacrale lichaam; spondylolysis van wervel L5; vertebra-
lee osteotytose; lichte email hypoplasie en pijprokersslijtage aan gebit). 

Vnr.176,, Zuidergang 307 niveau 1, 21-2-1805, Melchior Puffins, 51 jaar (cortical defect aan rand 
linkerr caput femur; pijprokersslijtage gebit). 

Vnr.177,, Zuidergang 298 niveau 1, 16-9-1814, Gornelia Bongaard, 54 jaar. 
Vnr.180,, Zuidergang 315 niveau 1, 13-9-1757 een kind van Symon Voorhout. 
Vnr.181,, Zuidergang 315 niveau 1, 9-6-1747, een kind van Leenden van Willigen. Detail graf: kop-

spijkertekstt op kistdeksel LVW, van koperen spijkertjes met bolle kop diam. 6 mm. 
Vnr.184,, Zuidergang 316 niveau 1, 10-11-1805, Johanna Claverweide, anderhalve maand. Bijgift : 

166 biconische kralen van bruingrijze gebakken klei, met een ijzerdraadje in de kern, grootte 
varieertt van 12 tot 18 mm. 
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Vnr.188,, Zuidergang bij koor niveau 2, ongeïdentificeerde kind. Detail graf: op grafkist kopspij-
ker-opschriftt CVB (eerste letter niet compleet), van koperen spijkertjes met bolle kop diam. 8 
mm.. Textiel en dergelijke: 2 benen knoopjes. 

Vnr.189,, Koor 44 niveau 3, 17-4-1800, Anna Pilger, 8 jaar. Textiel en dergelijke: twee kleine oor-
ringetjess van brons. 

Vnr.191,, Zuidergang 308v, 27-5-1800, Gerrit Roodhof, 51 jaar (verbening thyroid en xiphoidus; 
vertebralee osteofytose; pijprokersslijtage in gebit). 

Vnr.193,, Koor 40 niveau 2, 25-2-1800, Gilli s Schuit de Wijs, 30 jaar. Detail graf: 2x handvat type 1. 
Textiell  en dergelijke: een handvol kleine fragmenten van fijn wollen weefsel (voering ?), 4 be-
nenn knopen. 

Vnr.194,, Zuidergang 299 niveau 1, 9-8-1783, zoontje van Nicolaas Honkoop, 9 dagen, N.-H. ge-
dooptt 3-8-1782. Detail graf: 4x handvat type 1. In de kist een duit van Holland uit 1702 (Ver-
kadee 1834 57.6). 

Vnr.201,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde man? van 30-60 jaar. Detail graf: turf onder 
hett hoofd. Textiel en dergelijke: een ivoren knoop, een gegoten bronzen knoop, een metalen 
knoopp (zilver ?), drie benen knopen. 

Vnr.202,, Noorderkruis 100 niveau 1, 13-12-1764, Susanna van der Gronden, circa 75 jaar. Detail 
graf:: turf onder het hoofd. 

Vnr.203,, Noorderkruis 80 niveau 1, 17-6-1763, Trijntje van Bergen, circa 58 jaar (kruisschedel; os-
teoarthrosee linkerheup, beide enkels en voeten; osteofytvorming en osteoporose in enkele 
wervels;; periostitis aan rechter fibula, enkelbeenderen, talus en licht op distale einde van ti-
bia). . 

Vnr.205,, Noorderkruis 59 niveau 1, 6-7-1747, Geertruij Bindels, circa 55 jaar (kruisschedel). 
Vnr.206,, Noorderkruis 79 niveau 1, 13-9-1822, Evert Willem Honkoop, 1 jaar. 
Vnr.208,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Textiel en dergelijke: tex-

tielfragmentje,, 2 haakjes en 1 oogje. 
Vnr.210,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde kind. Textiel en dergelijke: fragment van zij-

denn strikje, 4 fragmenten wollen weefsel, 5 haakjes en 2 oogjes. 
Vnr.211,, Noorderkruis 57 niveau 1, 15-11-1826, Gerrit Moeriaans, 17 jaar. Detail graf: turf onder 

hett hoofd. 
Vnr.212,, Noorderkruis 58 niveau 1, 24-12-1750, Agnies Toscanen, circa 35 jaar (cortical defect on-

derr rand van linker caput femur). Textiel en dergelijke: koperresten en textiel bij hoofd. 
Vnr.214,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Textiel: een fragment wol-

lenn haarlint, een fragment van wol op het hoofd. 
Vnr.215,, Noorderkruis 95 niveau 1, 29-1-1774, Dirk Vester, 33 jaar. Detail graf: op de bodem van 

dee grafkist lag zaagsel (er zit nog wat aan kleding gekleefd). Textiel: (94GRK215A:) wollen 
hemdrokk met dubbele knoopsluiting met benen knopen, gevoerd, (94GRK215B:) gebreide 
wollenn trui. 

Vnr.216,, Noorderkruis niveau, ongeïdentificeerde baby. Bijgift : kleine knikker van steengoed. 
Vnr.217,, Noorderkruis 75 niveau 1, 12-10-1808,JosefusJacobus de Sonnaville, 9jaar. Detail graf: 

turff  onder het hoofd. 
Vnr.218,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde oude man. Detail graf: handvat (type onbe-

kend).. Textiel en dergelijke: klein fragment gestreept wollen weefsel, 1 benen knoop. 
Vnr.220,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerd kind. Detail graf: op buikhoogte werd een 

concentratiee plantenzaadjes gevonden. Textiel en dergelijke: een benen knoopje. 
Vnr.221,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde oude vrouw (?). Detail graf: 3x handvat type 

1.. Textiel: 3 wollen linten, zeer fragmentarisch kledingstuk van wollen damast (patroon niet 
herkenbaar)) met fijn wollen voering, drie stukken zijden haarlint. 

Vnr.222,, Noorderkruis 35 niveau 1, 23-12-1808, Antje Krakeling, 54jaar (verbening xiphoidus; fo-
ramenn sternale; email hypoplasie aan gebit). Textiel: (94GRK222A:) fragment van wollen kle-
dingstukk (jak ?) met knoopsluiting, (94GRK222B:) fijn wollen halsdoek, (94GRK222C:) ge-
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breidee wollen kniekous, (94GRK222D:) fragmenten wollen kledingstuk, (94GRK222F.:) frag-
mentt zijden weefsel. 

Vnr.223,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde man van 30-60 jaar. Detail graf: turf onder 
hett hoofd. Bijgift : knikker van steengoed gevonden naast hoofd (wellicht naderhand met loop-
zandd in de kist geraakt). 

Vnr.225,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerd (twee skeletten vermengd in graf). Textiel en 
dergelijke:: zijden strikje, zijden lint, haar met veel spelden (vastzetten kapje?). 

Vnr.226,, Noorderkruis 73 niveau 1, 11-3-1745, Hendrik de Graaff, leeftijd onbekend (40-80jaar). 
Detaill  graf: op het voeteneind op de kistdeksel een rood aardewerken Nederrijns bord. 

Vnr.227,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw van 40-80 jaar. Detail graf: handvatten 
(typee onbekend). Textiel en dergelijke: kleine fragmenten wollen weefsel. 

Vnr.228,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen man. Detail graf: 3x handvat type 
2. . 

Vnr.233,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Detail graf: turf onder het 
hoofd. . 

Vnr.234,, Noorderkruis 32 niveau 1, 6-10-1825, Burghardus Strackius, 84 jaar (genezen lichte pe-
riostitiss aan linker fibula; vertebrale osteoarthrose; osteofytvorming langs de rand van incisura 
radialiss ulnae beide zijden). Detail graf: 5x handvat type 2. Textiel en dergelijke: 4 benen kno-
pen. . 

Vnr.236,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde kind. Textiel: fragmenten van smalle zijden 
bandjes. . 

Vnr.239,, Noorderkruis 30 niveau 1, 8-5-1819, Anna Banning, 54 jaar. 
Vnr.242,, Noorderkruis 89 niveau 1, 16-2-1822, Cornells van Oostveen, 68 jaar. Detail graf: 7x 

handvatt type 2, turf onder het hoofd. 
Vnr.243,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde peuter. Textiel en dergelijke: textielfrag-

menten,, o.a. stuk van bandje, in het haar met sporen van koperen spelden, wol en zijde (van 
eenn kapje ?), een knoopje. 

Vnr.244,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Textiel en dergelijke: fragmentje zijde 
inn haar, met sporen van koperen spelden. 

Vnr.252,, Noorderkruis 9 niveau 1, 5-12-1828, Jelderich Hanke, 59 jaar (osteofytvorming op apex 
dentis,, vertebrale osteofytose; verbening xiphoidus; lichaamslengte berekend 173,8 cm). De-
taill  graf: oesterschelpen in de kist, ongearticuleerd skelet; 4x handvat type 2. 

Vnr.255,, Noorderkruis 8, 26-8-1816, Adriana de Vreede, 58 jaar. 
Vnr.257,, Noorderkruis 11 niveau 1, 17-3-1801, Guurtje de Wit, 47 jaar. Detail graf: handvatten 

(typee onbekend). Textiel: (94GRK257:) ongevoerd wollen jak/rijglij f met mouwen. 
Vnr.263,, Noorderkruis 85 niveau 1, 31-8-1784, Christina van Rossum, 63 jaar (ernstige scoliose en 

ankylose,, met veel osteofytose en porositeit; periostitis op beide fibula's), 
Vnr.264,, Noorderkruis 25 niveau 1, 9-1-1801, Anna Nelisze, 87 jaar. Textiel en dergelijke: frag-

mentt van zijden kapje, een koperen haarspeld. 
Vnr.265,, Noorderkruis 6 niveau 1, 19-4-1809, Barend Ibink, 55 jaar (periostitis aan beide fibulae 

enn aan mediale zijde linker tibia; vertebrale osteofytose; verbening kraakbeen tussen sternum 
enn ribben; email hypoplasie en pijprokersslijtage aan gebit). Textiel: zijden strikje, fragment 
vann zijden strikje. 

Vnr.268,, Noorderkruis 45, 14-4-1819, Anna Aquila, 65 jaar (ankylose borstwervels, vertebrale os-
teofytose;; verbening kraakbeen ribben en sternum). Textiel en dergelijke: 15 fragmenten van 
eenn wollen kledingstuk, fragment van een zijden haarlint met een koperen speldje erin, 2 
haakjess en een oogje, koperen gesp. 

Vnr.269,, Noorderkruis 44 niveau 1, 20-9-1827, Johanna van het Land, 81 jaar (slijtage heupge-
wrichten;; alle elementen gebit voor de dood verloren). 

Vnr.270,, Noorderkruis 84 niveau 1, 4-5-1795, Cornelia Maria van Hoorn, 51 jaar (foramen ole-
crani;; vertebrale osteoarthrose). 
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Vnr.271,, Noorderkruis 42 niveau 1, 19-1-1828, Klaas Nierop, 71 jaar (verbening thyroid; lichte ver-
tebralee osteofytose; alle elementen gebit voor de dood verloren). Textiel en dergelijke: drie be-
nenn knopen. 

Vnr.272,, Noorderkruis 7 niveau 1, 16-4-1799, JacobaJohanna Bergman, 89 jaar (lichte porositeit 
inn olecranon; vertebrale osteofytose en ankylose aan wervels; fractuur rechter femur; alle ele-
mentenn gebit voor de dood verloren; lichaamslengte in situ 144 cm). 

Vnr.273,, Noorderkruis niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 30-50 jaar. Detail graf: onder het 
hoofdd biezen van biezenmat. Textiel en dergelijke: diverse kleine stukjes en een groot frag-
mentt kledingstuk, fragmenten van zijden lint, losse draadjes wol van een mengweefsel, een 
haakje. . 

Vnr.275,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde kind. Textiel en dergelijke: een benen 

knoopje. . 
Vnr.276,, Noorderkruis 83 niveau 1, 14-6-1781, Jacobus Haringa, 38 jaar (periostitis beide tibia's 

enn fibula's; vertebrale osteofytose; cribra orbitalia; pijprokersslijtage aan gebit). 
Vnr.281,, Noorderkruis niveau 2, 3-8-1807, Anthonie Moot, 69 jaar. Textiel en dergelijke: koperen 

off  bronzen ringetje (mogelijk een knoopkern), deel van onbekend wollen kledingstuk. 
Vnr.283,, Noorderkruis 43 niveau 1, 31-12-1764, Margaretha Poelwij, 68 jaar (vertebrale osteo-

arthrose;; aanzet tot partiële sacralisatie rechts). 
Vnr.284,, Noorderkruis 46 niveau 1, 12-M790, Agatha Lucia Marchand, 26 jaar (kon niet lopen 

doorr aangeboren heupdislocatie; lichaamslengte in situ 145 cm). Bijgift : metalen heupband 
vanwegee de heupafwijking. Textiel: fragmenten van een wollen kledingstuk met sluiting van 
hakenn en ogen. 

Vnr.285,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde baby/kind. Textiel en dergelijke: kleine 
koperenn nestel. Bijgiften: 14 minuscule koperen/bronzen ringetjes diam. 2,5 mm (!) van on-
bekendee functie, brokje gecorrodeerd koper/brons. 

Vnr.286,, Noorderkruis niveau 1, knekelkist. Haardracht: haarvlecht met kleine koperen kopspel-
den. . 

Vnr.287,, Noorderkruis 82, 14-5-1796, Dirk van Meijerik, 60 jaar (vertebrale osteofytose; pijpro-

kersslijtagee aan gebit). 

Vnr.289,, Noorderkruis 81 niveau 1, 5-11-1789, Maria Klimmer, 74 jaar (vertebrale osteoarthrose). 
Detaill  graf: kist met handvat aan hoofdeinde (type onbekend; andere handvatten niet be-
kend). . 

Vnr.290,, Noorderkruis 5 niveau 1,12-12-1809, Sara Groenhoff, 69 jaar (lichaamslengte in situ 142 
cmm en berekend 147,9 cm). Textiel: fragment wollen breiwerk, aangetroffen op het hoofd. 

Vnr.294,, Noorderkapel F niveau 1, ongeïdentificeerde jong volwassen vrouw (skelet incompleet). 
Textiell  en dergelijke: haar opgestoken, met vage afdruk van koper (pol ?), met daaraan vast-
gespeldd met koperen kopspelden fragmenten van zijden haarband. 

Vnr.298,, Noorderkapel F niveau 1, ongeïdentificeerde volwassene. Textiel: een paar kleine wollen 
weefselfragmenten.. Haardracht: haar met vlecht. 

Vnr.299,, Noorderkapel F niveau 1, ongeïdentificeerde peuter. Textiel en dergelijke: zijden lint, 
eenn haakje en een oogje. 

Vnr.300,, Noorderkruis 4 niveau 1, 11-3-1814, Guurtje Bruijneman, 67 jaar, als dochter van Pieter 
Bruijnemann en Jannetje Keetman N.-H. gedoopt 2-11-1747 (skeletlengte in situ 146 cm). De-
taill  graf: restanten van houtwerk onder het hoofd, waarschijnlijk van hoofdsteun. In de mond-
openingg een achttiende-eeuwse duit uit de Nederlanden (niet te determineren). 

Vnr.303,, Noorderkruis 62 niveau 1, 21-11-1779, Clasina Porcinus, 68 jaar (cortical defect rechter 
caputt femur; vertebrale osteoarthrose; supra condyloid processus linker humerus congenitaal; 
lichaamslengtee in situ 144 cm en berekend 151,2 cm). Textiel en dergelijke: fragmenten van 
dee voorpanden van een gevoerd zijden kledingstuk, een fragment van een kledingstuk van een 
fijnfijn  wollen weefsel met voering, fragmenten van een leren riem versierd met n tvormig stik-
werkk met een koperen of bronzen gesp. 
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Vnr.304,, Noorderkruis 3 niveau 1, 28-8-1800, Catharinavan Daalhof, 16 jaar (foramen olecraiii). 
Detaill  graf: begraven met het hoofd naar het oosten. 

Vnr.305,, Noordergang 157 niveau 1, 15-12-1826, Johanna Bootsman, 84jaar. Textiel en dergelij-
ke:: een zijden haarlint, fragment van rossig lint, fragmenten van gebreide wollen trui, klein 
fragmentt wollen weefsel, een koperen haakje en oogje. 

Vnr.306,, Noordergang 168 niveau 1, 7-12-1827, Anna Christina Wagenaar, 55jaar. 
Vnr.307,, Noordergang 153 niveau 1 24-12-1818, Johannes Goutier, 70 jaar. 
Vnr.308,, Noorderkapel F niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw van 30-50 jaar. Textiel: fragmenten 

vann een wollen bandje, zijden strikje. 
Vnr.310,, Noorderkapel F niveau 1, ongeïdentificeerde oude vrouw. Textiel: zijden strikje. 
Vnr.311,, Noordergang 155 niveau 1, 13-8-1799, Johanna Maria Muller, 3 jaar. 
Vnr.312,, Noordergang 155 niveau 1, 14-8-1805, Hendrik Muller, 2 weken. 
Vnr.313,, Noorderkruis 56 niveau 1, 21-8-1792,Johanna Dunnebier, 19jaar (email hypoplasie aan 

gebit). . 
Vnr.314,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerd kind van 10-20jaar. Detail graf: houtresten on-

derr het hoofd, van hoofdsteun. 

Vnr.315,, Noordergang 158 niveau 1, 1-2-1804, Maria Hessing, 54 jaar. Detail graf: 4x handvat type 
2.. Textiel en dergelijke: ovalen beugeltje van brons/koperdraad van een "pol", fragmenten van 
wollenn kledingstuk. 

Vnr.316,, Noordergang 154 niveau 1, 17-10-1814, Hendrik Hoogland, 81 jaar. 
Vnr.318,, Noordergang 174 niveau 1, 25-10-1825, Margaretha Rosina Grabowski, 81 jaar. 
Vnr.319,, Noordergang 172 niveau 1, 27-1-1823, Pieter Tamez Kuijper, 78 jaar. 
Vnr.320,, Noordergang 162 niveau 1, 12-1-1820, Elisabeth Carlier, 65 jaar. Textiel en dergelijke: 

kleinee fragmenten textiel, restanten van knopen. 
Vnr.322,, Noordergang 160 niveau 1, 28-12-1775, Neeltje Sonnis, 49 jaar. 
Vnr.323,, Noordergang 150 niveau 1, 4-3-1723, Jan van de Nollen, circa 55 jaar. 
Vnr.324,, Noordergang 151 niveau 1, 10-2-1800, Hendrik Chistoffelsz., 9 en een halfjaar. 
Vnr.326,, Noordergang 192 niveau 1, ongeïdentificeerde baby. Textiel: fragment van wollen brei-

werk. . 
Vnr.327,, Noorderkruis 61 niveau 1, 9-1-1794, Allotta Volders, 79jaar (verbening kraakbeen tussen 

sternumm en ribben; vertebrale osteofytose met lichte scoliose naar links; osteoarthrose aan 
heupenn en knieën; alle elementen gebit voorde dood verloren). Textiel: fragmenten van wol-
lenn rijglijfj e met vetersluiting. 

Vnr.333,, Noordtransept niveau 1, in een beenderkist voor 1 volwassen man. Detail graf: een Hel-
lerr (Judenpfennig) uit Frankfurt van 1821. 

Vnr.334,, Noordergang 182 niveau 1, 9-7-1812, Willem Veen Verhoeve, 41 jaar. 
Vnr.335,, Noordergang 181 niveau 1, 21-2-1820, Hendrica van Ommen, 23jaar. 
Vnr.336,, Noordergang 180 niveau 1, 12-2-1827, Johanna Christina Kornleijn, circa 48 jaar. 
Vnr.337,, Noordergang 178 niveau 1, 2-6-1768, Guurtje Tromp, 60jaar. 
Vnr.338,, Noorderkruis 34 niveau 1, 5-1-1790, Jacob Midi , 53 jaar (verbening thyroid en hyoid; os-

teofytvormingg op enkele wervels; pijprokersslijtage aan gebit). 
Vnr.339,, Noorderkruis niveau 2, ongeïdentificeerde oude man (?). Textiel: zijden haarband. 
Vnr.344,, Noordergang 228 niveau 1, 16-4-1822, Alida Koning, 92 jaar. Detail graf: 4x handvat type 

2.. Textiel en dergelijke: fragmenten van wollen rijglij f met vetergaatjes, op de stof groene roest-
vlekjess van haken en ogen van ander kledingstuk. 

Vnr.345,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde peuter. Textiel: fragmenten wollen weefsel, 
fragmentt zijden lint met daarop metaaldraad versierselen. 

Vnr.346,, Noordergang 204 niveau 1, 4-2-1772, Hendrik dejongh, 62 jaar. 
Vnr.347,, Noordergang bij viering 194 niveau 1, 4-9-1784, Debora Tieleman, 83jaar. Detail graf: 4x 

handvatt type 1. Textiel en dergelijke: (94GRK347A:) ongevoerd wollen jak/rijglijf , (94GRK347B:) 
zijdenn haarband, (94GRK347C:) gouden filigrain ring met binnenmaat 15,5 mm. 
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Vnr.348,, Middengang 272 niveau 1, 2-1-1828, Klaas Klaver, 70 jaar (zware linker heup arthrose; 
vertebralee osteofytose; entesopatie aan crista iliaca, linea aspera, kleine en grote trochanter). 
Textiel:: klein fragmentje wollen weefsel. 

Vnr.349,, Middengang (middengang) niveau 1, ongeïdentificeerde volwassene (zeer slecht ge-
conserveerd).. Detail graf: turf onder het hoofd, ook veel zaagsel bij het hoofd, 5x handvat type 
4.. Textiel: fragmenten van zwart zijden haarband. 

Vnr.350,, Middengang 268 niveau 1, 2-6-1826, Gijsbert Rensen, 91 jaar (osteoarthrose aan beide 
schouders,, knieën, enkels en voeten; wervels merendeel niet te beoordelen; lichaamslengte in 
situu 173 cm en berekend 174,3 cm). 

Vnr.351,, Noordergang bij viering 190 niveau 1, 5-8-1815, Johannes Jozephus Fernink, 45 jaar. Tex-
tiel:: fragmenten van rood wollen vest/hemdrok met knoopsgaten. 

Vnr.352,, Noordergang 214 niveau 1, 10-7-1818, Jacomina Smit, 40 jaar. Detail graf: l x handvat 
typee 1 en 3x type 2. Textiel en dergelijke: fragmenten van wollen kledingstuk (jak/lijfje?), vier 
lossee haakjes. 

Vnr.353,, Noordergang bij koor 223 niveau 1, 2-6-1803, Cornelis Graafland, 67 jaar. Detail graf: 
handvattenn (type niet te bepalen). Medisch attribuut: breukband (fragmentarisch). Textiel: 
deell  van strik van wollen lint, wellicht van het onderhemd, met een kledinghaakje (van een an-
derr kledingstuk) eraan gekleefd. 

Vnr.354,, Noordergang bij viering 221 niveau 1, 10-10-1828, Nanning van Foreest, 72 jaar. Detail 
graf:: 3x handvat type 2. Textiel en dergelijke: vier benen knopen. 

Vnr.356,, Noordergang 203 niveau 1, 11-9-1795, Benjamin Lulius, 37 jaar. Detail graf: handvatten 
(typee niet te bepalen). 

Vnr.357,, Noordergang 149 niveau 1, 23-12-1740, Barentje Schoute (v.), circa 50 jaar. Textiel en 
dergelijke:: op het hoofd fragmenten van zijden bandje met koper-resten (kapje ?) en spelden. 

Vnr.358,, Noordergang 189 niveau 1, 3-1-1812, Jacob Oijevaar, 57 jaar. 
Vnr.359,, Noordergang 175 niveau 1, 27-4-1827, Willem AlexiusTuijn, 28 jaar. 
Vnr.360,, Noordergang 185 niveau 1, 6-1-1808, Caatje Roelofs, 54 jaar. 
Vnr.361,, Noordergang 222 niveau 1, 17-11-1763, Jan Peereboom, circa 75 jaar. 
Vnr.362,, Noordergang 211 niveau 1, 15-12-1796, Geertruij Adolph, 71 jaar. 
Vnr.365,, Noorderkruis 33 niveau 1, 3-5-1782, Trijntje Koning, 48 jaar (vertebrale osteoarthrose; 

emaill  hypoplasie aan gebit). 
Vnr.368,, Noordergang 201 niveau 1, 19-10-1815, Maria Brouwer, 23 jaar. 
Vnr.369,, Noordergang 200 niveau 1, 5-12-1810, Douwe Ecoma, 33 jaar. 
Vnr.370,, Noordergang bij viering 198 niveau 1, 1-11-1819, Dirkjacobsz Krom, 96 jaar. Textiel: 2 

fragmentenn van zijden strikje (s) . 
Vnr.371,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde man van 30-60 jaar. Detail graf: begraven met 

hoofdd naar het oosten. Textiel en dergelijke: drie benen knopen. 
Vnr.373,, Noorderkruis niveau 3, ongeïdentificeerde oude man. Textiel en dergelijke: twee benen 

knopen. . 
Vnr.376,, Noordergang 186 niveau 1, 20-5-1818, Helena Winkelhaak, 36 jaar. Detail graf: turfblok 

onderr het hoofd. 
Vnr.380,, Noorderkruis niveau 1, 14-10-1826,Jacob Koker, 66jaar. Textiel en dergelijke: wollen ve-

terr van "gepunnikt" rond koord (sluiting van hemd ?). 
Vnr.383,, Noorderkruis niveau 2, ongeïdentificeerde oude vrouw. Textiel en dergelijke: fragmen-

tenn van zijden haarband en kopspelden in het haar. 
Vnr.387,, Noordergang 196 niveau 1, 29-6-1828, Magteltje van Reijen, 64 jaar. 
Vnr.390,, Noordergang 208 niveau 1, 13-12-1808, Wilhelmina Frederica Manot, 28 jaar. Textiel: 

wollenn draadjes en enkele draadjes brokaat (met groene koperoxide), gevonden op middel. 
Vnr.391,, Noordergang 210 niveau 1, 2-1-1823, Cornelis Stoel, 67 jaar. Textiel en dergelijke: een 

kopspeld. . 
Vnr.394,, Noorderkruis 29 niveau 1, 26-4-1788, Johannes Jacobus Janssen, 68 jaar (waarschijnlijk 
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DISH,, ankylose Th4 en Th5, botbrugvorming aan wervels, entesopatieën aan /op crista iliaca, 
grotee en kleine trochanten, tuber ischiadicum, linea aspera, fossa trochanter en olecranon; po-
rositeitt en osteofytose aan extremis acromialis en stemalis van clavicula; email hypoplasie en 
pijprokersslijtagee aan gebit). Detail graf: lx handvat type 2 en 1 lx handvat type 1. 

Vnr.395,, Noorderkruis 47 niveau 1,17-1 l-1826,Jacoba Schroor, 46 jaar (verbening thyroid; verte-
bralee osteofytose). Textiel en dergelijke: fragmenten van wollen breiwerk, twee haakjes en twee 
oogjes. . 

Vnr.397,, Noordergang 197 niveau 1, 31-12-1799, Jan Best, 8 maanden. 
Vnr.398,, Noordergang 209 niveau 1, 18-3-1815, MariaJacobaTelvooren, 31 jaar. Textiel: fragment 

vann zijden haarband. 

Vnr.399,, Noordergang 195 niveau 1, 16-10-1826, Johanna Catherina Rittbergen, 76jaar. 
Vnr.402,, Noordergang 220 niveau 1, 26-3-1792, Francinajacoba Burmanus, 56 jaar. Detail graf: 

volgenss veldnotities "houtwol onder het hoofd" (of wellicht kussenvulling van gedroogd zee-
wier?).. Textiel en dergelijke: zijden bandje met zijden strikken, zijden strikje, vele kleine frag-
mentenn wollen weefsel, 5 haakjes en 2 oogjes. 

Vnr.403,, Noorderkruis niveau 1, ongeïdentificeerde man van 20-40 jaar. Textiel en dergelijke: een 
benenn knoop. 

Vnr.407,, Noorderkruis niveau 3, ongeïdentificeerde man van 30-60 jaar. Textiel en dergelijke: 
tweee benen knopen. 

Vnr.410,, Noorderkruis 33 niveau 2, volwassen vrouw. Medisch attribuut: breukband (fragmenta-
risch). . 

Vnr.412,, Noordergang 218 niveau 1, 3-3-1791, Lijsbet Koelemans, 66jaar. 
Vnr.413,, Noordergang 207 niveau 1, 12-11-1792, Jan Coster, 70 jaar. 
Vnr.414,, Noorderkruis niveau 3, ongeïdentificeerde man van 40-80 jaar. Textiel en dergelijke: 

driee benen knopen. 
Vnr.416,, Noorderkruis 24 niveau 2, 2-11-1785,Jannetje Post (leeftijd onbekend, weduwe). Textiel 

enn dergelijke: vier benen knopen. 
Vnr.417,, Noordergang 199 niveau 1, 10-6-1790, Elisabeth Schagen, 67jaar. 
Vnr.422,, Middengang 269 niveau 1, 30-10-1810, Alida Hazelkamp, 69 jaar (sterke knie arthrose; 

vertebralee osteoarthrose). 
Vnr.430,, Noorderkruis niveau 2, ongeïdentificeerde volwassene. Detail graf: "schaafsel matje" on-

derr het hoofd (kussenvulling? Van gedroogd zeewier?). 
Vnr.433,, Noorderkruis niveau 2, ongeïdentificeerde volwassen man. Textiel: zijden bandje op het 

haar. . 
Vnr.434,, Noorderkruis 31 niveau 1, 11-1-1827, Jan de Visser, 62 jaar (verbening kraakbeen tussen 

sternumm en ribben en van thyroid; entesopatie aan trochanter major, linea palitea, tuber 
ischiaticum,, crista iliaca; lichte pitting onderzijde acromion; ankylose en vertebrale osteoar-
throse;; pijprokersslijtage aan gebit). Textiel en dergelijke: 1 fragment textiel niet determi-
neerbaar,, vier benen knopen. 

Vnr.445,, Noorderkruis niveau 3, ongeïdentificeerde volwassene van 20-40jaar. Detail graf: begra-
venn met het hoofd naar het oosten. 

Vnr.447,, Noorderkruis niveau 4, ongeïdentificeerde man van 30-60 jaar. Textiel en dergelijke: 
driee benen knopen. 

Vnr.451,, Noorderkruis 41 niveau 1, ongeïdentificeerd kind van circa 7jaar (gegevens in Begraaf-
boekk kloppen niet) (zeer slecht melkgebit met ernstige cariës in alle 8 molaren en abces rond 
l cc molar). Detail graf: op buikhoogte werd een concentratie plantenzaadjes gevonden. Textiel 
enn dergelijke: zijden lint, 4 spelden. Haardracht: stuk van een haarvlecht. 

Vnr.464,, Noorderkruis 25 niveau 3, 14-2-1758, Jan Barnebos, 78 jaar. Detail graf: onder het hoofd 
kippenveren,, waarschijnlijk kussenvulling. 

Vnr.482,, Noorderkruis niveau 4, ongeïdentificeerde oude vrouw. Textiel: fragmenten van een fijn 
wollenn lint, paar kleine fragmenten van zijden lint op de borst gevonden (voor doodshemd), 
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eenn hoeveelheid wollen draden lag in de lengterichting van de kist (restant van mengweefsel). 
Vnr.489,, Noorderkruis niveau 2, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Textiel en dergelijke: frag-

mentenn van zijden haarlinten (effenbinding, gaas) van 22 mm breed, met kopspelden, frag-
mentenn van wollen gebreide kousen, diverse kleine fragmenten fij n wollen weefsel, enkele 
fragmentenn van haken en oogjes. 

Vnr.506,, Noordergang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde volwassene. Detail graf: 5x hand-
vatt type 2. 

Vnr.510,, Middengang 348 niveau 1, 30-10-1826, Wilhelmina Plagmans, 71 jaar (porositeit en os-
teofytvormingg aan wervels). 

Vnr.511,, Middengang 354 niveau 1, 12-10-1756, Geertruij Molhelm, circa 52 jaar. 
Vnr.512,, Zuidergang 204 niveau 1, 29-11-1825, Gerardus van Bemmel, 16jaar. 
Vnr.513,, Middengang 329 niveau 1, ongeïdentificeerd kind (Vnr.513, Vnr.532 en Vnr.533 drie 

kindergraven,, waarvan geregistreerd staat op 18-8-1818, Anna Margaretha van Dalen, 3 we-
ken). . 

Vnr.515,, Middengang 319 niveau 1, 24-4-1806, Jan van Leeuwen, 69 jaar. 
Vnr.517,, Middengang 355 niveau 1, onbekend kind (niet opgezocht). 
Vnr.530,, Middengang 341 niveau 1, 1-10-1819, Margaretha Wilhelmina Hamer, 2 jaar. 
Vnr.531,, Middengang 340 niveau 1, 6-12-1804, Hendrik Goosen, 70 jaar (angulaire kyfose iets 

naarr rechts door ingezakte wervels LI en Th 12, als gevolg van tuberculose; osteofyten en po-
rositeitt aan wervels; alle elementen gebit voor de dood verloren). 

Vnr.534,, Middengang 339 niveau 1, 7-1-1783, Johanna Margaretha Winder, 38 jaar (slijtage knie-
gewrichtenn opmerkelijk voor leeftijd; email hypoplasie aan gebit). 

Vnr.536,, Middengang 338 niveau 1, ongeïdentificeerd kind (met Vnr.535 twee kindergraven, één 
ervann is 27-7-1820, zoontje van F.C.W. Druijvestein, leeftijd onbekend). Detail graf: spijkertekst 
opp deksel ..MON (eerste letter niet leesbaar, mogelijk I) van koperen spijkertjes met bolle kop 
diam.. 6 mm, 2x klein handvat type 2. Textiel: zijden strikje. 

Vnr.537,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde oude vrouw. Detail graf: munten 
opp de ogen, namelijk op elk oog 1 Cent van Nederland (1819-1877). 

Vnr.539,, Noordergang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde volwassene. Detail graf: 3x hand-
vatt type 1, een grote "spijker" met een moer. 

Vnr.540,, Noordergang 202 niveau 1,13-11-1777, Godefrida Machteld Boor, 88 jaar. Detail graf: l x 
handvatt type 1 en l x type 2. 

Vnr.541,, Middengang 344 niveau 1, 24-4-1806, Meindert Boekhoud Brouwer, 33 jaar (ankylose 
doorr ingezakte wervels L3 en L2, verder wervels in goede staat; email hypoplasie aan gebit). 

Vnr.543,, Noordergang bij viering niveau 4, ongeïdentificeerde volwassen man. Textiel: 
(94GRK543A:)) wollen hemdrok (?), (94GRK543B:) onbekend wollen kledingstuk. 

Vnr.545,, Noorderkruis niveau 5, ongeïdentificeerde volwassen man. Textiel: op het hoofd frag-
mentt van band, 4 fragmenten wollen weefsel. 

Vnr.546,, Middengang 334 niveau 1, 12-4 1821, Jonkheer G.C. van Vladeracken, 58 jaar. Detail 
graf:: spijkertekst op kistdeksel G CW (GC staat boven de W ) , glazen vaasje op voeteneinde op 
deksel. . 

Vnr.549,, Noorderkruis niveau 4, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Detail graf: lx handvat 
typee 1 en 2x type 2. 

Vnr.551,, Middengang bij viering niveau 3, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Textiel en der-
gelijke:: fragment van kledingstuk van grof wollen weefsel, een ronde koperen ring (functie on-
duidelijk),, 5 ivoren knopen, een benen knoop. 

Vnr.552,, Noordergang bij viering 187 niveau 1, 4-4-1804, Antje Harp, 40 jaar. Detail graf: 3x hand-
vatt type 1. Textiel en dergelijke: fragmenten van twee zijden haarbandjes, diverse kleine wollen 
weefselfragmentenn op het hoofd. 

Vnr.554,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde man van 20-40 jaar. Textiel en der-
gelijke:: 3 kleine fragmenten textiel niet determineerbaar, klein fragmentje wollen weefsel met 
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opgenaaidd knoopje van paarlemoer, 11 paarlemoeren knopen met op een ervan nog herken-
baarr een ingegraveerd stervormig motief, vier benen knopen, 

Vnr.555,, Middengang 330 niveau 1, 2-3-1827, Gerard Vermeere Kloek, 61 jaar. Detail graf: 6x 
handvatt type 2. Textiel en dergelijke: vele kleine fragmenten zeer fijn wollen weefsel, wellicht 
vann een hemdrok, een benen knoop. 

Vnr.556,, Middengang 333 niveau 1, 15-5-1829, Adolph Holland, 65 jaar. 
Vnr.559,, Middengang 331 niveau I, ongeïdentificeerde man van circa 69 jaar (gegevens in Be-

graafboekk kloppen niet). 
Ynr.560,, Middengang 332 niveau 1, 22-2-1732, Antje Bruijninks, 43 jaar. 
Vnr.561,, Middengang 345 niveau 1, 9-2-1813, Matthijs Kuiper, 48 jaar. Detail graf: 5x handvat type 

2.. Textiel: diversee kleine fragmenten wollen weefsel. 
Vnr.562,, Middengang 346 niveau 1, 16-3-1814, Servaas Colom, circa 48 jaar (osteofytvormingaan 

rechterkantt wervels Thl2-Th8; verbening thyroid). Medisch attribuut: ivoren kunstgebitje 
(brugg tussen drie snijtanden middenvoor in onderkaak). Textiel en dergelijke: een fragment 
textiell  niet determineerbaar, vier benen knopen. 

Ynr.563,, Noordergang bij viering niveau 2, 31-8-1772, Andries Bootsman, 41 jaar. Textiel en der-
gelijke:: twee benen knopen. 

Vnr.564,, Noordergang bij viering niveau 3, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Detail graf: 2x 
handvatt type 1. 

Vnr.566,, Noordergang 212 niveau 1, 9-11-1791, Sophia baronesse van Deelen, 32 jaar. Detail graf: 
6xx handvat type 1. 

Vnr.567,, Middengang 336 niveau 1, 5-10-1810, Egberdina Wilhelmina Stierling, 25 jaar. Detail 
graf:: op de kist gespijkerde koperen naamplaat, ovaal model met vier koperen schroeven be-
vestigdd met fraai cursief opschrift: Egberdina / Wilhelmina van Vladeracken / Gebn Stierling 
// Obiit 2 October / Ao 1810, bij de kist drie grote "spijkers" met moeren. Textiel en dergelijke: 
hakenn en oogjes. 

Vnr.568,, Middengang 347 niveau 1, 16-12-1782, Jan Heerkamp, 77 jaar. 
Vnr.569,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 20-50 jaar. Textiel: en-

kelee kleine fragmenten fijn wollen weefsel. 
Vnr.570,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 30-40 jaar. Textiel: frag-

mentenn van zijden haarlint met kopspelden. 
Vnr.572,, Middengang 318 niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw van 40-80jaar. 
Vnr.573,, Middengang 337 niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw van circa 33 jaar (laatst begravenen 

inn 1815 en in 1820 een kind) (email hypoplasie aan gebit). Detail graf: handvatten (type niet 
bekend)) en spijkertekst op kistdeksel: MAS, daaronder staan een 18 en een 21 met ertussen 
eenn streep met boven de streep 5M en onder de streep 5D. NB Als voorlaatst begravene is in 
Middengangg 336 (van dezelfde eigenaar als 337) genoteerd: "8 Mei 1821 Maria Anna Story van 
Blokland,, W. v. GPv. Vladeracken; het kind uit Nr.380 MGang van GP v. Vladeracken Den 6 Mei 
18211 begraven alhier overgebragt". 

Vnr.575,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerd babygraf. Detail graf: aan het hoof-
deindee lx klein handvat type 2. 

Vnr.576,, Middengang 343 niveau 1, 2-2-1807, Mathijs Volkers, 51 jaar. 
Ynr.587,, Noordergang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 30-60 jaar. Detail graf: 

l xx handvat type 1. Textiel: fragmenten wollen weefsel. 
Vnr.590,, Middengang bij viering (middengang) 338 niveau 2, 3-7-1765, Adriaan Bijl , 50 jaar. De-

taill  graf: handvatten (type niet bekend). Textiel: fragmenten van gebreide wollen trui. 
Vnr.597,, Noordergang 213 niveau 3, 4-4-1735, Jacob van Oudensteijn, circa 75 jaar. Detail graf: 6x 

handvatt type 1. 
Vnr.599,, Noordergang bij viering niveau 5, ongeïdentificeerde volwassene. Detail graf: handvat-

tenn (type niet bekend). 
Vnr.603,, Middengang 334 niveau 2, 18-10-1806, Margaretha Petronella de Lange. Detail graf: met 



BijlageBijlage 1 309 9 

spijkerss opgebrachte tekst op kistdeksel: M ... de LANGE (met eronder:) 1806: lx handvat type 
1,, 8x handvat type 2. Textiel en dergelijke: kleine fragmenten textiel, kleine koperen kopspel-
denn in het haar. 

Vnr.606,, Middenschip bij viering niveau 2, 7-11-1780, Willemijntje van der Hoeven (gehuwd met 
Jann Otter, hun zoon Willem N.-H. gedoopt op 29-10-1737). Detail graf: bij het hoofd een duit 
vann Holland uit 1702 (Verkade 1834 57.6). 

Vnr.609,, Middengang bij viering niveau 3, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Textiel en der-
gelijke:: diverse kleine fragmenten van vrij grof wollen weefsel, diverse kleine fragmenten van 
fijnfijn  wollen weefsel, kleine fragmenten van wollen lint, een zwart zijden strik, een benen knoop. 

Vnr.612,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 30-60 jaar. Textiel: frag-
mentenn zijde. 

Vnr.615,, Noordergang bij viering niveau 3, ongeïdentificeerde volwassene. Detail graf: 5x hand-
vatt type 1. 

Vnr.617,, Noordergang bij viering niveau 5, ongeïdentificeerde man van 20-40 jaar Detail graf: in 
dee kist een achttiende-eeuwse munt (mogelijk Italiaans, niet te determineren). 

Vnr.621,, Noordergang bij viering niveau 4, ongeïdentificeerde oude man. Detail graf: begraven 
mett hoofd naar het oosten. 

Vnr.624,, Noordergang bij viering niveau 4, ongeïdentificeerde oude man. Detail graf: handvatten 
(typee niet bekend). 

Vnr.627,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde man van 30-60 jaar. Textiel: vele mi-
nusculee fragmenten van een kledingstuk van een zeer fijn mengweefsel met zijde (!), waarvan 
alleenn de zijden draden nog over zijn, met twee benen knopen er nog aan vast. 

Vnr.632,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentif iceerde oude vrouw. Textiel: 
(95GRK632A:)) ongevoerd wollen jak/rijglijf , (95GRK632B:) fragment wollen weefsel, 
(95GRK632C:)) fragment van zijden lintje. 

Vnr.640,, Middengang bij viering 338 niveau 3, (volgens Begraafboek Theodorus Saskerus circa 70 
jaar.. 29-7 1762; niveau 4:) 2-6-1736, Levina van der Lijn, circa 59 jaar. Detail graf: handvatten 
(typee niet bekend), spijkertekst op kistdeksel (fragmentarisch, niet leesbaar). Medisch attri-
buut:: breukband (fragmentarisch). 

Vnr.642,, Noordergang bij viering, niveau 5, ongeïdentificeerde man van 20-40 jaar. Detail graf: 
begravenn met het hoofd naar het oosten, handvatten (type niet bekend). 

Vnr.648,, Noordergang bij viering niveau 5, ongeïdentificeerde oude man. Textiel en dergelijke: 
fragmentenn fijn geweven wollen band, koperen spelden, knopen. 

Vnr.650,, Middengang bij viering niveau 3, 12-5-1780, Jacob Brouwer, 49 jaar. Textiel en dergelij-
ke:: een klein fragment wollen weefsel, twee benen knopen. 

Vnr.655,, Middengang bij viering niveau "3" (niveau 3: kind begraven; maar in niveau 4:), 12-12-
1795,, Maria Elisabeth Kloek (wed Hendrik van Vladeracken), circa 60 jaar. Textiel en dergelij-
ke:: fragmenten breiwerk met aangekleefd (van ander kledingstuk) twee haakjes en twee kno-
penn (koperen ringetje met maaswerk), haakjes en ogen. 

Vnr.668,, Middengang bij viering niveau 3, ongeïdentificeerde vrouw van 30-40 jaar. Textiel en 
dergelijke:: fragment van een wollen kledingstuk, met daarop roestplekken van kledinghaakjes, 
driee haakjes, een grote knoop. 

Vnr.683,, Middengang bij viering niveau 4, 25-1-1774, Wilhelmina Berru, 77 jaar. Detail graf: 3x 
handvatt type 1. Textiel en dergelijke: klein fragment zijden haarband, een paar kleine frag-
mentenn van onbekendd kledingstuk van wollen damast met een voering van rood grof wollen 
weefsel,, een benen knoop, leren riemfragmenten met een bronzen gesp, achter op de riem 
kleinee fragmenten van zeer fijn wollen weefsel. Haardracht: haar opgestoken in een knot; bij 
hett haar fragmenten van een benen haarspeld. 

Vnr.684,, Middengang bij viering niveau 4, ongeïdentificeerd. Textiel en dergelijke: fragment van 
lerenn riem. 

Vnr.688,, Noordergang bij viering niveau 2, 29-7-1780, Maria Gla, 56 jaar. Detail graf: 3x handvat 
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typee 1. Textiel: (95GRK688A:) ongevoerd wollen mouwloos rijglijf,  (95GRK688B:) fragmenten 
vann onbekend wollen voorwerp, (95GRK688C:) fragment zijde (haarband of kapje). 

Vnr.689,, Noordergang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde man van 30-40 jaar. Textiel: on-
herkenbaree kleine fragmenten textiel. 

Vnr.698,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde oude vrouw. Detail graf: 2x hand-
vatt type 1. 

Vnr.699,, Noordergang, knekelkist. Textiel en dergelijke: diverse brede riemfragmenten, waaron-
derr een riemtong met gaten voor een gespsluiting en stukken met ingestempeld fijn ruitjes-
motief. . 

Ynr.700,, Noordergang bij viering niveau 5, ongeïdentificeerde man van 30-60 jaar. Detail graf: 6x 
handvatt type 1. Textiel en dergelijke: koperen/bronzen "dubbelknoop"(voor hemdsluiting of 
manchett ?). 

Vnr.701,, Noordergang bij viering niveau 3, ongeïdentificeerde man van 30-50jaar. Textiel en der-
gelijke:: een benen knoop. 

Ynr.713,, Middengang bij viering niveau 5, ongeïdentificeerde man van 30-60jaar. Detail graf: 2x 
handvatt type 1. Textiel en dergelijke: een benen knoop. 

Vnr.714,, Middengang bij viering niveau 2, ongeïdentificeerde volwassene. Detail graf: 2x handvat 
typee 2. 

Ynr.716,, Middengang bij viering niveau 3, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Detail graf: 3x 
handvatt type 2. Textiel en dergelijke: fragmenten van gebreide kousen, op het hoofd drie zij-
denn bandjes, spelden. 

Vnr.718,, Noordergang 166 niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen persoon. Textiel: diverse klei-
nee fragmenten van een kledingstuk van wollen damast met een grof wollen voering, een paar 
kleinee fragmenten van wollen breiwerk. 

Vnr.720,, Noordergang 163 niveau 1, 20-7-1793, Marijtje Tin, 41 jaar. Textiel en dergelijke: grote 
koperenn kopspeld op lichaam gevonden. 

Vnr.721,, Noordergang 164, 7-7-1783, Gesina van Lank, 58 jaar. 
Ynr.728,, NB niveau 3, ongeïdentificeerde oude man. Textiel en dergelijke: twee kleine fragmen-

tenn wollen weefsel elk met een koperen kledingoogje eraan, kleine fragmenten van erg fijn 
wollenn weefsel, zijden lint, fragmenten zijde, klein fragment leer, een speld. 

Vnr.730,, NB niveau 4, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Textiel en dergelijke: diverse klei-
nee fragmenten van fijn wollen weefsel, een benen knoop. 

Ynr.732,, Noordergang (noorderzijbeuk) niveau 3, ongeïdentificeerde vrouw van 30-50 jaar. De-
taill  graf: lx handvat type 1. 

Vnr.743,, Middengang 276 niveau 1, 6-4-1825,Jacobus Havik, 69jaar (sterke osteofytvorming, pit-
tingg en porositeit van de wervels; pijprokersslijtage aan gebit). 

Ynr.744,, Middengang 259 niveau 1 (met Vnr.742 en Ynr.745, drie kindergraven, één ervan is 7-8-
1827,, Bernardus Gerardus Kroon, 1 j r ) . Textiel en dergelijke: fragment van zijden lint, frag-
mentt van zijde, een grote speld. 

Vnr.746,, Middengang 278, 31-10-1800, Wilhelmina Geertruida Daeij, 9 en halfjaar. Detail graf: 
handvattenn (type niet bekend). 

Vnr.747,, Middengang 230 niveau 1, 16-5-1782, Antje Gerrits, 35 jaar (kruisschedel). 
Vnr.748,, Middengang 245 niveau 1, 1-12-1826, Christoffel Harmeijer, 93 jaar (vertebrale osteofy-

tose;; osteoarthrose aan knieën; verbening kraakbeen tussen ribben en sternum). 
Vnr.749,, Middengang 279 niveau 1, ongeïdentificeerd kind van circa 5 jaar (gegevens in Begraaf-

boekk kloppen niet) (email hypoplasie). Detail graf: lx handvat type 1 normaal formaat en lx 
kleinn formaat. 

Vnr.752,, Middengang 263 niveau 1 (met Vnr.751 twee kindergraven, één ervan is, 20-5-1800, Hen-
ricuss Kikkert, 12 dagen). Textiel: zijden lintjes. 

Vnr.753,, Middengang 243 niveau 1, ongeïdentificeerd kindergraf. Textiel: enkele wollen draad-
jes. . 
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Vnr.754,, Middengang 243 niveau 1, ongeïdentificeerd kindergraf. Detail graf: in de kist een duit 
uitt Holland van 1704. 

Vnr.756,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde man van 30-40 jaar. Textiel en dergelijke: zij-
denn kousen, twee benen knopen, fragment zijden lint. 

Vnr.757,, Middengang 281 niveau 1, 3-2-1751, Dirk Lommert, circa 58 jaar (osteoarthrose rechter 
schouderr en beide heupen; lichte vertebrale osteofytose). 

Vnr.761,, Middengang 266 niveau 1, 24-2-1817, Catharina Stil, circa 53 jaar (rachitis aan linker en 
rechterr tibia en fibula). 

Vnr.762,, Middengang 249 niveau 1, 17-5-1803, Maria Elisabeth Guldenaar, 9 weken. 
Vnr.765,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde kind. Textiel: enkele wollen draadjes. 
Vnr.766,, Middengang 251 niveau 1, 7-3-1812, Willem Keijzer, 57 jaar (vertebrale osteofytose; pijp-

rokersslijj  tage aan gebit). 
Vnr.767,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde oude vrouw. Textiel: fragmenten fijn wollen 

weefsel,, fragmenten zeer fijn wollen breiwerk (kousen ?), een paar kleine fragmenten bruin-
geell  gestreept fij n wollen weefsel. 

Vnr.768,, Middengang 247 niveau 1, 30-12-1779, Cornelis Klooster, 55 jaar (vertebrale osteofytose; 
pijprokersslijtagee aan gebit). Detail graf: turf onder het hoofd. 

Vnr.769,, Middengang 283 niveau 1, 10-4-1829, Dirk Zaadnoordijk, 11 maanden. 
Vnr.770,, Middengang niveau 2, ongeïdentificeerde oude vrouw. Detail graf: handvatten (type 

niett bekend). Textiel en dergelijke: fragmenten wollen jak/lijfj e (?) met vetergaten, fragmen-
tenn van wollen gebreide kousen, haakjes en ogen, deel van leren riem gevonden bij het hoofd. 

Vnr.771,, Middengang 264 niveau 1, 30-4-1793, Dirk van de Groenekamp, 65 jaar (verbening thy-
roid,, xiphoidus en van kraakbeen tussen sternum en ribben; gedeeltelijke spina bifida sacrum; 
osteoarthrosee in de voeten; porositeit en vertebrale osteofytose; alle elementen gebit voor de 
doodd verloren). 

Vnr.773,, Middengang 233 niveau 1, 4-3-1785, Grietje de Groot, 53 jaar (osteofytose langs rand 
rechterr caput femur, links niet; osteofytose aan enkele wervels; lichte periostitis tibia en fibula 
links;; aanzet tot partiële sacralisatie L5). 

Vnr.774,, Middengang 235, 25-4-1795, Trijntje Wilkens, 58 jaar. 
Vnr.775,, Middengang (middengang) niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw van 30-40 jaar. Detail 

graf:: handvatten (type niet bekend). Textiel en dergelijke: koperen kledinghaakje en frag-
mentenn van haken en ogen, in het haar gestoken kam van hoorn. 

Vnr.782,, Middengang niveau 2, 23-7-1789, Ariaantje Rijken, 65 jaar. Textiel en dergelijke: frag-
mentt zwart zijden kapje op het hoofd, spelden. 

Vnr.786,, Middengang 100 niveau 1, 24-3-1785, Willem Krijgsman, 73 jaar (porositeit en osteofyt-
vormingg aan enkele wervels). 

Vnr.787,, Middengang niveau 1, 8-12-1788, Clara Levert, 40 jaar. Textiel en dergelijke: op het 
hoofdd dichtgeknoopt zijden bandje met sporen koperdraad van kapje en met spelden, leren 
riemm met bronzen/koperen gesp op middel aangetroffen, leren riemfragmenten op middel 
aangetroffen,, kleine fragmenten wollen kleding aan riem vastgekleefd, vier haakjes, fragmen-
tenn van vetertjes van wollen lint met een koperen nestel, zijden strik met dubbele lussen met 
speld,, één bronzen oorringetje (de andere is niet gevonden). 

Vnr.789,, Middengang 104, 24-6-1816, Cornelis Steeman, 48 jaar (kruisschedel; vertebrale osteo-
fytose;fytose; pijprokersslijtage aan gebit). Textiel en dergelijke: fragmenten van zijden strikje, frag-
mentt wollen weefsel met speld. 

Vnr.790,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde oude man. Textiel: brede wollen band om het 
hoofd,, fragmenten van zijden linten. 

Vnr.791,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde volwassen vrouw. Textiel en dergelijke: zijden 
vetertjee , koperen oogje. 

Vnr.794,, Middengang 73 niveau 1, 14-5-1812, Jansje van der Laan, onbekende leeftijd (berekend 
circaa 40jaar; email hypoplasie aan gebit). Textiel:: groot aantal fragmenten van zeer fijn meng-
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weefsel,, alleen de wollen draden zijn bewaard, met een opgenaaid kledinghaakje er nog aan, 
zwartt zijden strikje. 

Vnr.795,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde man van 40-80 jaar. Textiel: zijden strikje bij 
dee hals. 

Vnr.796,, Middengang 94 niveau 1, 22-3-1824, Hendrik de Vries, 59 jaar (beide kanten zware heup-
arthrose,, mobiliteit rechts beperkt; vertebrale osteofytose en osteoarthrose; pijprokersslijtage 
aann gebit). 

Vnr.797,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde oud persoon (vrouw?). Textiel: bij de hals 
draadjee garen. 

Vnr.798,, Middengang niveau 1, 22-11-1818, Diewertje Wijdenes, 67 jaar. Detail graf: handvatten 
(typee niet bekend). Textiel: fragment breiwerk, kleine fragmenten van wollen rijglijfj e met rijg-
vetersluiting,, zijden strikje. 

Vnr.799,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde man van 30-60jaar. Textiel en dergelijke: frag-
mentenn van wollen kousen, twee fragmenten van grof wollen weefsel, groot aantal fragmenten 
vann zeer dun (linnen ?) weefsel, 10 benen knopen. 

Vnr.801,, Middengang 106 niveau 1, 11-12-1779, Barta Hardeveldt, 58 jaar. 
Vnr.802,, Middengang 109, 21-2-1823, Anna Geertrui] Bokma, anderhalfjaar, 
Vnr.803,, Middengang 90 niveau 1, 13-4-1821, Elisabeth Bakkersloots, 4 maanden. 
Vnr.807,, Middengang 138 niveau 1, ongeïdentificeerde baby (gegevens van Begraafboek kloppen 

niet).. Textiel en dergelijke: fragmenten van mengweefsel met wollen draad, 13 bronzen kno-
penn en twee koperen spelden. 

Vnr.808,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde oud persoon (vrouw ?). Textiel en dergelijke: 
fragmentenn wollen breiwerk, op het hoofd groene afdruk koperdraad van kapje. 

Vnr.812,, Middengang 116 niveau 1, 12-2-1794, Willem Smit, 60 jaar (spondylolysis van wervel L4; 
osteofytenn aan enkele wervels; pijprokersslijtage aan gebit). Textiel: zijden strikje bij de hals 
vann stevig dik weefsel (van kledingstuk ?). 

Vnr.814,, Middengang 133 niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw van 40-80jaar (gegevens in Begraafboek 
kloppenn niet) (lichte vertebrale osteofytose; alle elementen gebit voor de dood verloren). 

Vnr.819,, Middengang 126 niveau 1, ongeïdentificeerde vrouw (niet opgezocht; berekende leef-
tij dd circa 49 jr ; lichaamslengte in situ 142 cm en berekend 151,2 cm). 

Vnr.820,, Middengang 135, 7-7-1791, Jan Schuurman, 74 jaar (verbening strottehoofd en xiphoi-
dus;; periostitis aan rechter femur en aan linker tibia en fibula; osteoarthrose aan ellebogen, 
heupen,, knieën en enkels; porositeit en osteofytvorming aan enkele wervels; mogelijke pijp-
rokersslijtagee aan gebit). 

Vnr.821,, Middengang 120 niveau 1, 18-12-1805, Geertrui) van Erkelens, 74jaar (porositeit en lich-
tee osteofytvorming aan enkele wervels; alle elementen gebit voor de dood verloren). Textiel: 
opp het hoofd zijden linten en fragmenten van mengweefsel (alleen zijden draden bewaard), 
fragmentenn van een niet gevoerd wollen rijglij f met rijgvetersluiting, fragmenten van onbe-
kendd wollen kledingstuk (gezondheid ?) met sluiting van haken en ogen, fragmenten van zij-
denn kapje. 

Vnr.822,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Textiel en dergelijke: 
bronzenn gesp. 

Vnr.823,, Middengang 141 niveau 1, 29-12-1732, Cornelis Schoen, leeftijd onbekend (berekend 
40-644 j r ) . 

Vnr.824,, Middengang niveau 3, ongeïdentificeerde vrouw van 20-40 jaar. Textiel: op het hoofd 
tweee wollen bandjes. 

Vnr.833,, Middengang (middengang) 284 niveau 2, 21-1-1754, Immetje Bergen (huisvrouw van 
Jann Hemel), 20jaar. Textiel en dergelijke: ijzeren ring (gesp ?). 

Vnr.840,, Middengang 237 niveau 1, 17-7-1730, Catharina van Woudenberg, circa 45 jaar. (bere-
kendee leeftijd 71 jaar, identificatie juist?; geheelde fractuur linker humerus schacht; vertebra-
lee osteofytose). 
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Vnr.849,, Middengang 285 niveau 1, 6-10-1757, George Hendrik Hitsel, circa 25 jaar (kruissche-
del;; email hvpoplasie en lichte pijprokersslijtage aan gebit). 

Vnr.859,, Zuidergang 40 niveau 1, kindergraf (drie kindergraven met Vnr.860 en Vnr.861:28-5-1825, 
Josephuss Petrus Kuijpers, 2 weken; 7-3-1827, Petronella Catherina Kuijpers, 1 jaar; 6-7-1829, Pie-
terJohannes,, l jaar). 

Vnr.860,, Zuidergang 40 niveau 1, kindergraf (drie kindergraven met Vnr.859 en Vnr.861: 28-5-1825, 
Josephuss Petrus Kuijpers, m, 2 weken; 7-3-1827, Petronella Catherina Kuijpers, v, 1 jr ; 6-7-1829, 
PieterJohannes,, m, 1 j r ) . Textiel en dergelijke: koperen kopspeldje 18 mm lang 

Vnr.861,, Zuidergang 40 niveau 1, kindergraf (drie kindergraven met Vnr.859 en Vnr.861:28-5-1825, 
Josephuss Petrus Kuijpers, m, 2 weken; 7-3-1827, Petronella Catherina Kuijpers, v, 1 jr ; 6-7-1829, 
Pieterr Johannes, m, 1 j r ) . Textiel: zijden bandje, losse zijden draadjes. 

Vnr.862,, Zuidergang 42 niveau 1, 10-8-1822, Anna Beerling, 55 jaar. Detail graf: op de textiel kle-
venn nog zaagselresten. Medisch attribuut: breukband (gebroken). Textiel en dergelijke: kleine 
fragmentenn van kledingstuk van wollen damast met een voering van grof gebreid (!) wollen 
weefsel,, kleine fragmenten van een kledingstuk met aan één zijde een fij n mengweefsel (alleen 
dee wollen draden bewaard) en aan de andere zijde een fijn wollen weefsel, kleine fragmenten 
vann een rood fij n wollen weefsel met haken erop, vier oogjes. 

Vnr.880,, Middengang bij schip niveau 2, ongeïdentificeerde volwassene. Detail graf: handvatten 
(typee niet bekend). 

Vnr.882,, Middengang 118 niveau 1, 18-12-1724, Johan Lycochton, circa 75 jaar (lichte knie ar-
throse;; osteofytvorming in enkele wervels; alle elementen gebit voor de dood verloren). 

Vnr.886,, Zuidergang 43 niveau 1, 27-3-1822, Thomas Donné, 62 jaar. Textiel: gebreide wollen 
kousen. . 

Vnr.893,, Middengang niveau 2, ongeïdentificeerde man van 30-50 jaar. Textiel en dergelijke: lin-
tenn in kruisvorm, haken en oogjes. 

Vnr.896,, Middengang 123 niveau 2, 30-4-1801, Gerrit Wouter Brunius, 32 jaar. Textiel: fijn ge-
breidee wollen kousen. 

Vnr.897,, Middengang 125 niveau 3, 4-5-1805, Resina Catharina Elizabeth Beerman, 48jaar. Detail 
graf:: in de kist een duit van de Stad Utrecht uit 1788 en een duit van Zeeland uit 1790. Textiel 
enn dergelijke: koperen kopspeld 

Vnr.898,, Middengang 124 niveau 1, 6-1-1755, Trijntje Dirks Bel, circa 20 jaar. Detail graf: hand-
vattenn (type niet bekend). 

Vnr.899,, Zuidergang 41 niveau 1, 15-5-1824, Anna Maria Kuijt , 50 jaar. 
Vnr.912,, Middengang 232 niveau 1, 9-11-1811, Johanna Beekma, 75 jaar (vertebrale osteoarthro-

se;; porositeit in linker en rechter condylus medialis van de femur). Detail graf: handvatten van 
typee 1. Textiel: op het hoofd resten van koperen draadversterking voor kapje, gebreide wollen 
kousenn (grootste fragment 47 cm, liep tot over de knie), zijden lint. 

Vnr.914,, Middengang niveau 3, ongeïdentificeerde vrouw van 20-40jaar (aangeboren heupafwij-
king).. Textiel: enkele fragmenten van fijn gebreide wollen kousen. 

Vnr.917,, Middengang 122 niveau 1, 20-2-1777, Juriaan van der Horst, 1 jaar en 3 maanden (= mo-
gelijkjurriaantjee van der Horst, zoon van Benjamin van der Horst en Catharina Leuring, N.-H. 
gedooptt 15 oktober (!) 1775, moeder overleden). Detail graf: in de kist een duit uit Friesland 
vann 1618. Textiel en dergelijke: kledinghaakjes en spelden. 

Vnr.940,, Middengang 71 niveau 1, 16-10-1818, Johannes Bernardus Loomeijer, 40 jaar (vertebra-
lee osteofytose; pijprokersslijtage aan gebit). 

Vnr.941,, Middengang 66 niveau 1, 24-7-1778, Johanna Bierom, 65 jaar (osteomyelitis aan de rech-
terr fibula; cortical defect aan rechter caput femur; porositeit en eburnatie aan enkele wervels; 
ribb met vals gewricht na fractuur; alle elementen gebit voor de dood verloren). 

Vnr.942,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde oude vrouw. Textiel: fragmenten van fijn wol-
lenn weefsel. 

Vnr.943,, Middengang 69 niveau 1, 21-12-1808, Francina Christopha Frése, 30 jaar. Textiel: vele 
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kleinee fragmenten van wollen rijglijf  met rijgvetersluiting met een zijden veter met een kope-
renn nestel, zijden haarband, fragmenten grof wollen kledingstuk met vetergaatjes en koordje. 

Vnr.944,, Middengang 75 niveau 1, 14-4-1812, Pieter Al, 61 jaar (cribra orbitalia; pijprokersslijtage 
aann gebit). Textiel: (95GRK944:) wollen damasten hemdrok met enkele knoopsluiting, met 
wollenn voering. 

Vnr.945,, Middengang 84 niveau 1, 29-9-1827, Pieter Roskam, 71 jaar. 
Vnr.947,, Middengang niveau 2, ongeïdentificeerde man van 20-40jaar. Textiel en dergelijke: twee 

benenn knopen, brokje brons (functie onbekend, sterk gecorrodeerd). 
Vnr,954,, Middengang niveau 1, ongeïdentificeerde oude vrouw. Textiel en dergelijke: fragmen-

tenn van een wollen damast jak met rijgvetersluiting (zeer veel reparaties met stopwerk) met ste-
vigee wollen voering, op de buitenkant (!!) afdruk van de voorpanden en haken en ogen van 
volgendee kledingstuk, fragmenten van een mouwloos "halsje" of een borstrok met sluiting van 
77 haken en oogjes, een klein fragment van onbekend wollen damast kledingstuk met sluiting 
vann haken en ogen met restje voering van onbekende stof, drie benen knopen en twee frag-
mentenn van koperen kledinghaakjes. 

Vnr.955,, Middengang 85 niveau 1, 13-3-1780, Michiel Breda, 79 jaar. Medisch attribuut: breuk-
bandd (fragmentarisch). Textiel en dergelijke: wollen gestreept kledingstuk met grof wollen 
voeringg op de borst gevonden (vermoedelijk een hemdrok), benen knopen. 

Vnr.958,, Middengang 150 niveau 1, 25-8-1814, Elisabeth Hoogland, 60 jaar (dunne femurs, bek-
kenn fragmentarisch bewaard maar linker acetabulum lijk t onregelmatig door mogelijke heu-
pafwijking;; lichaamslengte in situ 142 cm). Textiel en dergelijke: (95GRK958:) op de borst een 
fragmentt van een gevoerd kledingstuk van wollen damast met knoopsgaten, twee benen kno-
pen. . 

Vnr.959,, Middengang 69 niveau 3, 19-3-1777, Dorothee Catharina Maria Schluters, 44 jaar. Tex-
tiell  en dergelijke: (95GRK959A:) ongevoerd wollen jak/rijglij f met mouwen, (95GRK959B en 
959C:)) twee wollen lappen, (95GRK959D:) wollen gezondheid, (95GRK959E en 959F:) twee 
gebreidee wollen polsmoffen, (95GRK959G:) zijden haarband en fragmenten van zijden kapje. 

Vnr.964,, Middengang 148 niveau 1, 21-9-1792, Dorothea Bleesers, 66 jaar (osteomyelitis aan lin-
kerr fibula en tibia; vertebrale osteofytose; osteoarthrose in de polsen zowel links als rechts; ver-
beningg kraakbeen tussen ribben en sternum). 

Vnr.965,, Middengang 165, 17-1-1792, Jan Jansz. Schuffel, 57 jaar (spondylolysis van wervel L5; 
corticall  defect linker caput femur; osteofytvorming aan enkele wervels; pijprokersslijtage aan 
gebit). . 

Vnr.967,, Middengang niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 20-50 jaar. Detail graf: begraven 
mett het hoofd naar het oosten. 

Vnr.972,, Middengang niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 20-50 jaar. Textiel en dergelijke: 
tweee benen knopen. 

Vnr.980,, Middengang niveau 2, ongeïdentificeerde vrouw van 40-80 jaar. Detail graf: begraven 
mett het hoofd naar het oosten. 

Vnr.985,, Middengang 181 niveau 1, ongeïdentificeerde man van circa 43 jaar (gegevens Begraaf-
boekk kloppen niet) (vertebrale osteofytose; lichaamslengte in situ 166 cm, berekend 175,1 cm). 

Vnr.986,, Middengang 166 niveau 2, 18-4-1786, Geertruij de Jager, 77 jaar. Textiel: vele fragmen-
tenn van een onbekend kledingstuk met grote knoopsgaten, van wollen damast met fijne wollen 
voering. . 

Vnr.988,, Middengang 86 niveau 1, 1-12-1759, Pieter van der Stuer, circa 50 jaar (DISH; arthrose 
inn de rechter pols en aan de grote tenen en in mindere mate in beide heupen; pijprokersslij-
tagee aan gebit). Detail graf: 3x handvat type 1. Textiel en dergelijke: twee benen knoopjes. 

Vnr.994,, Middengang niveau 3, ongeïdentificeerde oude vrouw. Detail graf: hoofd naar het oos-
ten. . 

Vnr.996,, Middengang 72 niveau 3, ongeïdentificeerde oude vrouw. Medisch attribuut: benen 
kunstgebitjee voor de onderste snijtanden met aan de linkerzijde een bevestigingsdraadje. 
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Vnr.. 1009, Noordergang 43 niveau 1, 1-7-1824, Nicolaas Pommerzee van Dordt, 39jaar. Textiel: zij-
denn kousen. 

Vnr.1010,, Noordergang 47 niveau 1, 7-10-1822, Sara Bol, 87 jaar. Textiel en dergelijke: fragmen-
tenn van twee koperen kledinghaakjes. 

Vnr.1011,, Noordergang 44 niveau 1, 5-6-1716, Jacob Ouburgh, circa 60 jaar. 
Vnr.. 1016, Middengang niveau 3, ongeïdentificeerde man van 40-80 jaar. Textiel en dergelijke: 

vierr benen knopen gevonden bij de handen (manchet). 

IBIB Index op de namen van onderzochte begrafenissen 

Vnr.362,, 15-12-1796, Geertrui] Adolph 
Vnr.944,, 14-4-1812, Pieter Al 
Vnr.268,, 14-4-1819, Anna Aquila 
Vnr.86,, 29-7-1825, Anna Maria Petronella Ausems 
Vnr.. 165, 7-11-1785, Albert Bakker 
Vnr.803,, 13-4-1821, Elisabeth Bakkersloots 
Vnr.239,, 8-5-1819, Anna Banning 
Vnr.464,, 14-2-1758, Jan Barnebos 
Vnr.. 169, doodgeboren zoontje van B van Barneveld 
Vnr.138,, 19-9-1811, pastoor Johannes van Beek 
Vnr.912,, 9-11-1811, Johanna Beekma 
Vnr.862,, 10-8-1822, Anna Beerling 
Vnr.897,, 4-5-1805, Resina Catharina Elizabeth Beerman 
Vnr.898,, 6-1-1755, Trijntje Dirks Bel 
Vnr.512,, 29-11-1825, Gerardus van Bemmel 
Vnr.833,, 21-1-1754, Immetje Bergen (huisvrouw van Jan Hemel) 
Vnr.203,, 17-6-1763, Trijntje van Bergen 
Vnr.83,, 25-11-1820, Maria Dorothea Bergknegt 
Vnr.272,, 16-4-1799, Jacoba Johanna Bergman 
Vnr.683,, 25-1-1774, Wilhelmina Berm 
Vnr.397,, 31-12-1799, Jan Best 
Vnr.941,, 24-7-1778, Johanna Bierom 
Vnr.590,, 3-7-1765, Adriaan Bijl 
Vnr.205,, 6-7-1747, Geertruij Bindels 
Vnr.964,, 21-9-1792, Dorothea Bleesers 
Vnr.78,, 14-12-1828, Lucas Boerhave 
Vnr.55,, 12-1-1829, Pieter Boersen 
Vnr.50,, 15-3-1785, Adrianus Blom 
Vnr.802,, 21-2-1823, Anna Geertruij Bokma 
Vnr.1010,, 7-10-1822, Sara Bol 
Vnr.177,, 16-9-1814, Cornelia Bongaard 
Vnr.540,, 13-11-1777, Godefrida Machteld Boor 
Vnr.563,, 31-8-1772, Andries Bootsman 
Vnr.305,, 15-12-1826, Johanna Bootsman 
Vnr.. 158, 18-2 1769, Pieter Bouman 
Vnr.. 115, 10-5-1800, dochter van T. Bradé 
Vnr.955,, 13-3-1780, Michiel Breda 
Vnr.541,, 24-4-1806, Meindert Boekhoud Brouwer 
Vnr.650,, 12-5-1780, Jacob Brouwer 
Vnr.40,, 7-7-1812, Klaas Brugge 
Vnr.300,, 11-3-1814, Guurtje Bruijneman 
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Vnr.560,, 22-2-1732, Amje Bruijninks 
Vnr.80,, 10-1-1805, Willem Bruinvis 
Vnr.896,, 30-4-1801, Gerrit Wouter Brunius 
Vnr.. 402, 26-3-1792, Francinajacoba Burmanus 
Vnr.368,, 19-10-1815, Maria Brouwer 
Vnr.320,, 12-1-1820, Elisabeth Carlier 
Vnr.324,, 10-2-1800, Hendrik Chistoffelsz 
Vnr.184,, 10-11-1805, Johanna Claverweide 
Vnr.562,, 16-3-1814, Servaas Colom 
Vnr.54,, 3-5-1737, Pieter Comans 
Vnr.413,, 12-11-1792, Jan Coster 
Vnr.146,, 26-11-1770, Johanna de Craan 
Vnr.304,, 28-8-1800, Catharina van Daalhof 
Vnr.43,, 17-12-1828, Hendrik Adriaan Daey 
Vnr.746,, 31-10-1800, Wilhelmina Geertruida Daeij 
Vnr.46,, 30-1 1823, Dirk Dappelius 
Vnr.73,, 13-2-1830, Jeannette Agnes van Deelen 
Vnr.566,, 9-11-1791, Sophia baronesse van Deelen 
Vnr.886,, 27-3-1822, Thomas Donné 
Vnr.313,, 21-8-1792, Johanna Dunnebier 
Vnr.3,, 23-11-1808, Abram Duits 
Vnr.369,, 5-12-1810, Douwe Ecoma 
Vnr.130,, 17-1-1815, Anna Margaretha Elscher 
Vnr.147,, 10-6-1809, Dirk Roleeuwl'Epie 
Vnr.56,, 9-12-1820, Maria Fiene 
Vnr.821,, 18-12-1805, Geertruij van Erkelens 
Vnr.351,, 5-8-1815, Johannes Jozephus Fernink 
Vnr.354,, 10-10-1828, Nanning van Foreest 
Vnr.943,, 21-12-1808, Francina Christopha Frése 
Vnr.61,, 26-5-1828, Johan Ferdinant van Geel 
Vnr.76,, 11-10-1787, Maartje van Gelderen 
Vnr.19,, 7-2-1827, doodgeboren dochtervan C.G. van Genderen 
Vnr.747,, 16-5-1782, Antje Gerrits 
Vnr.. 11, 26-3-1776, Steven Gerrits 
Vnr.167,, 6-11-1822, Klaasje de Geus 
Vnr.688,, 29-7-1780, Maria Gla 
V'nr.531,, 6-12-1804, Hendrik Goosen 
Vnr.307,, 24-12-1818, Johannes Goutier 
Vnr.226,, 11-3-1745, Hendrik de Graaff 
Vnr.353,, 2-6-1803, Cornells Graafland 
Vnr.318,, 25-10-1825, Margaretha Rosina Grabowski 
Vnr.6,, 9-11-1813, Jan Hendrik Gram 
Vnr.771,, 30-4-1793, Dirk van de Groenekamp 
Vnr.290,, 12-12-1809, Sara GroenhofF 
Vnr.202,, 13-12-1764, Susanna van der Gronden 
Vnr.773,, 4-3-1785, Grietje de Groot 
Vnr.. 110, 14-11-1737,Johanna Grootlant 
Vnr.762,, 17-5-1803, Maria Elisabeth Guldenaar 
Vnr.2,, 1-12-1809, Henrica Bouwinade Haan 
Vnr.530,, 1-10-1819, Margaretha Wilhelmina Hamer 
Vnr.252,, 5-12-1828, Jelderich Hanke 
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Vnr.801,, 11-12-1779, Barta Hardeveldt 
Vnr.276,, 14-6-1781, Jacobus Haringa 
Vnr.748,, 1-12-1826, Christoffel Harmeijer 
Vnr.552,, 4-4-1804, Antje Harp 
Vnr.743,, 6-4-1825, Jacobus Havik 
Vnr.422,, 30-10-1810, Alida Hazelkamp 
Vnr.568,, 16-12-1782, Jan Heerkamp 
Vnr.45,, 24-12-1806, Jan Jacob Helling 
Vnr.833,, 21-1-1754, Immetje Bergen (huisvrouw van Jan Hemel) 
Vnr.10,, 12-5-1812, Barend Herreweg 
Vnr.5,, 10-1-1811, Jan Herweg 
Vnr.315,, 1-2-1804, Maria Hessing 
Vnr.38,, 23-5-1828, Maria van Heusden 
Vnr.849,, 6-10-1757, George Hendrik Hitsel 
Vnr.67,, 26-5-1790, Wilhelmina Hoefman 
Vnr.606,, 7-11-1780, Willemijntje van der Hoeven 
Vnr.958,, 25-8-1814, Elisabeth Hoogland 
Vnr.556,, 15-5-1829, Adolph Holland 
Vnr.206,, 13-9-1822, Evert Willem Honkoop 
Vnr.194,, 9-8-1783, zoontje van Nicolaas Honkoop 
Vnr.316,, 17-10-1814, Hendrik Hoogland 
Vnr.270,, 4-5-1795, Cornelia Maria van Hoorn 
Vnr.18,, 3-2-1810, Trijntje van Hoorn 
Vnr.917,, 20-2-1777, Juriaan van der Horst 
Vnr.22,, 17-10-1807, Dirk Houtkoper 
Vnr.265,, 19-4-1809, Barend Ibink 
Vnr.986,, 18-4-1786, Geertrui) de Jager 
Vnr.394,, 26-4-1788, Johannes Jacobus Janssen 
Vnr.346,, 4-2-1772, Hendrik de jongh 
Vnr.766,, 7-3-1812, Willem Keijzer 
Vnr.7,, 26-12-1793, Aaltje Kist 
Vnr.348,, 2-1-1828, Klaas Klaver 
Vnr.23,, 26-7-1814, Jan Kroone Kleeff 
Vnr.289,, 5-11-1789, Maria Klimmer 
Vnr.172,, 25-10-1792, Wilhelmina Klimmer 
Vnr.555,, 2-3-1827, Gerard Vermeere Kloek 
Vnr.655,, 12-12-1795, Maria Elisabeth Kloek (wed Hendrik van Vladeracken) 
Vnr.768,, 30-12-1779, Cornelis Klooster 
Vnr.412,, 3-3-1791, Lijsbet Koelemans 
Vnr.70,, 13-4-1822, pastoorJoannis Kok 
Vnr.344,, 16-4-1822, Alida Koning 
Vnr.365,, 3-5-1782, Trijntje Koning 
Vnr.380,, 14-10-1826, Jacob Koker 
Vnr.336,, 12-2-1827, Johanna Christina Kornleijn 
Vnr.222,, 23-12-1808, Antje Krakeling 
Vnr.370,, 1-11-1819, Dirkjacobsz Krom 
Vnr.786,, 24-3-1785, Willem Krijgsman 
Vnr.319,, 27-1-1823, Pieter Tamez Kuijper 
Vnr.561,, 9-2-1813, Matthijs Kuiper 
Vnr.79,, 17-10-1789, Trijntje Kuiper 
Vnr.88,, 10-5-1824, Trijntje Kuiper 
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Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr , , 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr , , 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr , , 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr , , 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr , , 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr , , 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 
Vnr . . 

899 9 
794 4 

269 9 

603 3 
721 1 

515 5 

787 7 
30 0 

133 3 

640 0 
757 7 

940 0 

356 6 

882 2 
390 0 
284 4 
111 1 

287 7 

338 8 
211 1 
511 1 
114 4 

281 1 

71, ' ' 
312 2 
311 1 
264 4 
271 1 
125 5 
323 3 

335 5 

358 8 
242 2 
101 1 
597 7 

62, , 

36, , 
361 1 

75, , 

189 9 
510 0 
283 3 
166 6 

1 1 

303 3 
416 6 

176 6 

350 0 
98, , 

387 7 

782 2 

009 9 

15-5-1824,, Anna Maria Kuij t 
14-5-1812,, Jansje van der Laan 
20-9-1827,, Johanna van het Land 
18-10-1806,, Margaretha Petronella de Lange. 
7-7-1783,, Gesina van Lank 
24-4-1806,, Jan van Leeuwen 
8-12-1788,, Clara Levert 

20-7-1825,, Cornelia Lieveloo 
3-9-1825,, Johanna Lieveloo 
2-6-1736,, Levina van der Lij n 
3-2-1751,, Dirk Lommert 
16-10-1818,, Johannes Bernardns Loomeijer 
11-9-1795,, Benjamin Lulius 
18-12-1724,, Johan Lycochton 
13-12-1808,, Wilhelmina Frederica Manot 
12-1-1790,, Agatha Lucia Marchand 
17-3-1806,, Zacharias de Medius 
14-5-1796,, Dirk van Meijerik 
5-1-1790,, Jacob Midi 
15-11-1826,, Gerrit Moeriaans 
12-10-1756,, Geertrui] Molhelm 
27-2-1810,, Jeremias de Molij n 
3-8-1807,, Anthonie Moot 
-8-1817,, Frederik Muller 
14-8-1805,, Hendrik Muller 
13-8-1799,, Johanna Maria Muller 
9-1-1801,, Anna Nelisze 
19-1-1828,, Klaas Nierop 
23-22 1820, Johanna Cornelis van der Nolle 
4-3-1723,, Jan van de Nollen 
21-2-1820,, Hendrica van Ommen 
3-1-1812,, Jacob Oijevaar 
16-2-1822,, Cornelis van Oostveen 

1,, 5-6-1716, Jacob Ouburgh 
4-4-1735,, Jacob van Oudensteijn 

12-11-1872,, Aafje Paardekoper 
31-1-1740,, Christina Pagenstegger 

17-11-1763,, Jan Peereboom 
12-8-1809,, Jan Baptist Peeters 
17-4-1800,, Anna Pilger 
30-10-1826,, Wilhelmina Plagmans 
31-12-1764,, Margaretha Poelwij 
27-2-1827,, Gerrit van de Pol 

1-7-1824,, Nicolaas Pommerzee van Dordt 
21-11-1779,, Clasina Porcinus 
2-11-1785,, Jannetje Post 
21-2-1805,, Melchior Puffius 
2-6-1826,, Gijsbert Rensen 

19-5-1802,, Jannetje Rentmeester 
29-6-1828,, Magteltje van Reijen 
23-7-1789,, Ariaantje Rijken 
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Vnr.399,, 16-10-1826, Johanna Catherina Rittbergen 
Vnr.360,, 6-1-1808, Caatje Roelofs 
Vnr.82,, 5-12-1795, Anna Maria Rogge 
Vnr.191,, 27-5-1800, Gerrit Roodhof 
Vnr.945,, 29-9-1827, Pieter Roskam 
Vnr.263,, 31-8-1784, Christina van Rossum 
Vnr.417,, 10-6-1790, Elisabeth Schagen 
Vnr.37,, 12-5-1742, Pieter Schagen 
Vnr.69,, 7-3-1826, Barendje van de Schild 
Vnr.74,, 26-2-1827, Helena van der Schild 
Vnr.173,, 29-12-1804, Jan Schinge 
Vnr.959,, 19-3-1777, Dorothee Catharina Maria Schluters 
Vnr.823,, 29-12-1732, Cornelis Schoen 
Vnr.57,, 23-7-1777, Alida Christina Schoenmaker 
Vnr.357,, 23-124740, Barentje Schoute (v.) 
Vnr.395,, 17-11-1826, Jacoba Schroor 
Vnr.965,, 17-1-1792, Jan Jansz. Schuffel 
Vnr.193,, 25-2-1800, Gilli s Schuit de Wijs 
Vnr.94,, 7-9-1759, Geertrui] Schut 
Vnr.820,, 7-7-1791, Jan Schuurman 
Vnr.812,, 12-2-1794, Willem Smit 
Vnr.47,, 16-8-1825, Gerrit Smit 
Vnr.352,, 10-7-1818, Jacomina Smit 
Vnr.100,, 6-7-1798, Jannetje Snoek 
Vnr.8,, 16-4-1799, Gijsberta van der Soest 
Vnr.217,, 12-10-1808, Josefus Jacobus de Sonnaville 
Vnr.322,, 28-12-1775, Neeltje Sonnis 
Vnr.4,, 7-5-1798, Neeltje van der Stadt 
Vnr.789,, 24-6-1816, Cornelis Steeman 
Vnr.72,, 1-12-1801, Isaac van der Steen 
Vnr.567,, 5-10-1810, Egberdina Wilhelmina Stierling (echtgenote Van Vladeracken) 
Vnr.761,, 24-2-1817, Catharina Stil 
Vnr.391,, 2-1-1823, Cornelis Stoel 
Vnr.93,, 14-12-1827, Witse Sybrand Stooker 
Vnr.234,, 6-10-1825, Burghardus Strackius 
Vnr.988,, 1-12-1759, Pieter van der Stuer 
Vnr.164,, 1-2-1772, Gerrit van Manen Stuurman 
Vnr.398,, 18-3-1815, Maria Jacoba Telvooren 
Vnr.347,, 4-9-1784, Debora Tieleman 
Vnr.720,, 20-7-1793, Marijtje Tin 
Vnr.48,, 25-11-1825, Jan van den Toorn 
Vnr.212,, 24-12-1750, Agnies Toscanen 
Vnr.149,, 28-12-1805, Adriana Maria Toulon 
Vnr.15,, 5-10-1818, Aaron Johan du Tour 
Vnr.337,, 2-6-1768, Guurtje Tromp 
Vnr.359,, 27-4-1827, Willem AlexiusTuijn 
Vnr.142,, 4-7-1778, Albert Valk 
Vnr.105,, 30-1-1794, Jan Harmensz Veenkamp 
Vnr.81,, 4-2-1800, Johanna Verburg 
Vnr.113,, 9-9-1826, Aafje Verhoeve 
Vnr.334,, 9-7-1812, Willem Veen Verhoeve 
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Vnr.9,, 16-8-1803, Sara Antonia Vermels 
Vnr.215,, 29-1-1774, Dirk Vester 
Vnr.131,, 4-9-1819, pastoor Engelbertus Vinkestijn 
Vnr.434,, 11-1-1827, Jan de Visser 
Vnr.546,, 14-4 1821, Jonkheer G.C. van Vladeracken. 
Vnr.567,, 5-10-1810, Egberdina Wilhelmina Stierling (echtgenote Van Vladeracken) 
Vnr.655,, 12-12-1795, Maria Elisabeth Kloek (wed Hendrik van Vladeracken) 
Vnr.116,, 22-12-1820, Hendrik Vlasbloem 
Vnr.327,, 9-1-1794, Allotta Volders 
Vnr.576,, 2-2-1807, Mathijs Volkers 
Vnr.180,13-9-1757,, een kind van Symon Voorhout 
Vnr.255,, 26-8-1816, Adriana de Vreede 
Vnr.796,, 22-3-1824, Hendrik de Vries 
Vnr.306,, 7-12-1827, Anna Christina Wagenaar 
Vnr.92,, 8-10-1789, Otto van Westreenen 
Vnr.91,, 10-5-1830, Hendrika Weyns 
Vnr.798,, 22-11-1818, Diewertje Wijdenes 
Vnr.157,, 17-2-1820, Gerard de Wijs 
Vnr.193,, 25-2-1800, Gilli s Schuit de Wijs 
Vnr.774,, 25-4-1795, Trijntje Wilkens 
Vnr.181,, 9-6-1747, een kind van Leendert van Willigen 
Vnr.534,, 7-1-1783, Johanna Margaretha Winder 
Vnr.68,, 6-5-1767, Cornelia Winkel 
Vnr.376,, 20-5-1818, Helena Winkelhaak 
Vnr.96,, 29-9-1801, Arie Wit 
Vnr.257,, 17-3-1801, Guurtje de Wit 
Vnr.840,, 17-7-1730, Catharina van Woudenberg 
Vnr.769,, 10-4-1829, Dirk Zaadnoordijk 

1C1C Enkele naamplaten van grafkisten, gevonden in de grafkelder in in het koor 

Inn de grafkelder in het koor werd bij de opening van de kelder begin 1995 een aantal naampla-
tenn gevonden. Ze werden aangetroffen aan de voet van de trap, op elkaar gelegd. Achterin de 
hoekk van de kelder lag een berg hout en beenderen van de verstoorde kisten (vermoedelijk ver-
stoordd tijdens een vorige restauratie). De naamplaten zijn juni 1996 weer terug gelegd voordat de 
kelderr weer werd gesloten. De grafkelder zelf is voorts niet betreden (de dekstenen zijn er bij het 
werkk aan de vloer en de vloerverwarming niet af geweest). 

1.. Rechthoekige koperen plaat, 14,0 x 7,1 cm, ca 1 mm dik, spijkergaten op de vier hoeken en 
middeninn de lange zijden, nog vijf koperen spijkerkopen aanwezig, cursief gegraveerde tekst: 

CorneliaCornelia Frederica 
VanVan de Graaf f 

GebarenGebaren 29 September 1812 
GestorvenGestorven den 11 April 1815 

2.2. Rechthoekige koperen plaat, 12,0 x 7,1 cm, ca 1 mm dik, spijkergaten op de vier hoeken en 
middeninn de lange zijden, nog 3 koperen spijkerkoppen aanwezig, cursief gegraveerde tekst: 

CorneliaCornelia Frederica 
VanVan de Graaff 

GeborenGeboren den 15 Julij en Overleden 
denden 29 September 1810 
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3.. Rechthoekige koperen plaat, afgeschuinde randen, 23,8 x 8,2 cm, 1-1,5 mm dik, spijkergaten 
opp de vier hoeken en middenin de lange zijden, nog vijf koperen spijkerkoppen aanwezig, cur-
sieff  gegraveerde tekst: 

MargarethaMargaretha Cornelie Henriette Verschueir 
GeborenGeboren den 8 September 1809 

OverledenOverleden den 6 November November 1811 

4.. Rechthoekige koperen plaat, afgeschuinde randen, 19,6 x 8,2 cm, ca 1 mm dik, ronde ruime 
spijkergatenn (diam. 5 mm!) op de hoeken, cursief gegraveerde tekst mett krullen onderde lan-
gee letters: 

HendrikHendrik Jan . Van . de . Graafj 
GeborenGeboren te Alkmaar den 17 Maij Maij 1806 
enen aldaar overleden den 30 January 

1808 1808 

5.. Koperen rechthoekige plaat, in de hoeken schuin afgesneden, afgeschuinde randen, 20,7 x 
12,44 cm, ca 1 mm dik, spijkergaten op de vier afgeschuinde hoeken en middenin de lange zij-
den,, nog vier koperen spijkerkoppen aanwezig, cursief gegraveerde tekst: 

MariaMaria Eva Douairiere De Dieu, 
GeborenGeboren van Foreest. 

OverledenOverleden te Alkmaar den 5 Januari] 1820. 
inin den Ouderdom van ruim 66Jaren. 

IDID Munten en penningen, opgegraven uit de losse grond 

Dezee lijst geeft een verkorte versie van de determinaties door B. van der Veen van Koninklij k Pen-
ningg Kabinet te Leiden. 

Varia; Varia; 
11 koperen muntgewicht voor een halve reaal (Nederlanden, 1521-1553), Antwerpen: circa 1600 
22 koperen rekenpenningen, Neurenberg: circa 1490-1550, circa 1600 
11 koperen rekenpenning, Dordrecht: 1603 
99 koperen speelpenningen, Neurenberg: lx ca 1600, lx 1670-1727, 4x 17054743, l x 1711-1748, 

l xx 1761-1783,1x1783-1829. 

MuntgeldMuntgeld van vóór 1470: 
11 dubbele groot uit Megen: 1359-1415 
22 vermoedelijke groten uit de Nederlanden: mogelijk veertiende-eeuws (niet te determineren; 

éénn exemplaar is gehalveerd) 
11 mijt uit de Nederlanden: veertiende-eeuws (niet te determineren) 
11 achtste groot uit Anholt: 1408-1432 
11 vermoedelijke kwart groot uit de stad Groningen: circa 1420-1430 
11 penning, Holland: 1434-1467 

MuntenMunten uit de Nederlanden 1470-1830: 
11 gulden uit West-Friesland: 1765 
22 dubbele stuivers van Kampen: 2x 1679 
11 dubbele stuiver van Overijssel: 1619 
11 dubbele stuiver van Friesland: 1652 
33 stuivers van Friesland: 3x 1623 
33 stuivers van Overijssel: lx 1665, 2x 1769 
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33 stuivers van West-Friesland: 1599, 1738, 1739 
11 stuiver van Holland: 1739 
11 stuiver van Groningen en Ommelanden: lx 1681-1684 
11 stuiver van Kampen: circa 1600 
11 stuiver van Nijmegen: lx 1602-1620 
11 halve stuiver, Friesland: circa 1600 
100 oorden van Friesland: 2x 1606-1607, 8x 1606-1648 
22 oorden, Holland: 1578, 1579 
11 oord van Reckheim: lx 1603-1636 
11 oord van Namen: 1712 
700 duiten van Holland: l x 1573-1579, 9x ca.1594, l x 1604, l x 1626/1627, 5x 1702-1780, 19x 1702, 

l xx 1704, 3x 1707, l x 1708, 2x 1710, 2x 1712, lx 1713, l x 1714, 3x 1715, lx 1716, 2x 1717, lx 
1720,, 2x 1721, 3x 1723, 4x 1739, 2x 1742, lx 1754, l x 1765, l x 1766, l x 1769, l x 1780 

322 duiten van West-Friesland: lx 1604, lx 1604-1664, 5x 1626, 2x 1658, 3x 1660, lx 1663, 3x 1702-
1711,, l x 1702, l x 1713, 2x 1716, 2x 1720, lx 1723, 3x 1739, l x 1742, l x 1754, 4x 1780 

266 duiten van Friesland: l x 1617,3x 1618, l x 1619, 2x 1626-1663, 4x 1626, l x 1626/1629, 2x 1629, 
l xx 1645, 2x 1653, l x 1675, lx 1675-1690, lx 1682, 4x 1686, l x 1702, l x 1723 

222 duiten van Zeeland: 5x 1604-1669, l x 1664, l x 1680-1689, l x 1681, l x 1689, l x 1714-1721, l x 
1724,, 3x 1747, l x 1758, 2x 1765, lx 1767, lx 1786, 2x 1790, l x 1791 

166 duiten van Overijssel: lx circa 1600, 6x 1628, lx 1702, 2x 1741, l x 1764, lx 1765, l x 1766, l x 
1767,2x1768 8 

144 duiten van Gelderland: l x 1663, lx 1676, 2x 1690, lx 1692, lx 1702-1720, lx 1703, lx 1720, lx 
1739,, l x 1754, l x 1758, 2x 1761, l x 1765 

100 duiten van Groningen en Ommelanden: lx 1674, 2x 1675, 2x 1681-1692, 3x 1682, lx 1692, l x 
1770 0 

344 duiten van Stad Utrecht: 2x 1617-1637, lx 1625, lx 1637, 2x 1657-1685, 2x 1657, l x 1670, 2x 
1677,, l x 1684, lx 1689, lx 1724, l x 1739, 2x 1740, 3x 1754, lx 1758-1793, l x 1765, lx 1767, l x 
1784,, 2x 1787, 4x 1788, l x 1789, 3x 1792 

55 duiten van Reckheim: 1611, 3x 1636-1665, lx 1642 
33 duiten van Kleef: lx 1609-1624, l x 1696, l x 1753 
33 duiten van Zutphen: 2x 1687,1688 
33 duiten van Huissen: 3x 1609-1626 
22 duiten van Zwolle: 1596, 1618 
11 duit van Kampen: 1660 
11 duit van Culemborg: 1590 
11 duit van Batenburg: l x 1612-1641 
11 duit van Stevensweert: l x 1626-1632 
11 duit van Roermond: circa 1680 
11 duit van Namen: achttiende eeuw 
11 duit van VOC Utrecht: 1790 
22 duiten van Batavia: 2x 1808 
33 vermoedelijke duiten, niet te determineren: achttiende eeuw 
11 halve groot, Bourgondische Nederlanden: circa 1490-1492 
55 penningen, Holland: 2x 1505-1506, 2x 1521-1556, lx 1558-1574 
11 kwart groot, Holland: circa 1490-1492 
11 halve groot, Bourgondische Nederlanden: 1507-1520 
144 centen, Nederland: l x 1819-1877, 6x 1822, l x 1823, l x 1825, lx 1826, 2x 1827, 2x 1828 
33 halve centen, Nederland: 1821, 1822, 1823 
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BuitenlandseBuitenlandse munten 1470-1830: 
11 een-zesde öre uit Zweden: 1686 
11 koperen double Tournois uit Frankrijk: circa 1640 
22 koperen double Tournois uit Orange: 1640, 1641 
22 kwart stuber van Gulik-en-Berg: 1783, 1785 
11 kwart stuber van Wied-Runkel: 1756 
11 vier-heller uit Keulen: 1750-1792 
11 vier-heller uit Aken: 1751 
55 heller van Frankfurt: 1786, 1793, 1821, 1821, 1822 
11 pfennig, Frankfurt: 1819 
11 koperen munt, mogelijk Duitse Rijk: achttiende eeuw 

MuntenMunten uit 1832-1942: 
99 centen, Nederland: 1x1873, lx 1877-1884, 2x 1878, l x 1901, lx 1906, l x 1926, l x Duitse bezet-

tingg 1942 en lx 1941-1944 
22 halve centen, Nederland: 1832, 1846 
22 twee-centimes, België: lx 1863, l x 1823-1865 


