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Bijlagee 4 Textielvondsten 

Inn 1999 verscheen de publicatie Goed gevonden. Textielvondsten uit archeologische opgravingen in de 
GroteGrote of Si.lMurenskerk te Alkmaar, Alkmaar (Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en 
Archeologiee nr.7). Hierin worden alle vondsten van textiel en andere kledingattributen beschre-
venn die in 1994-1995 zijn gevonden in de Grote Kerk. De publicatie is opgedragen aan Fred Be-
rendsee (1931-1999) die samen met Hennie Scharff de berging, conservering en eerste inventari-
satiee van de vondsten ter hand heeft genomen. Hoofdauteur Peter Bitter beschrijft uitgebreid 
eenn tachtigtal kledingstukken uit de graven, heeft vervolgens (deels met gebruikmaking van aan-
tekeningenn van F. Berendse en H. Scharff) een gedetailleerde inventarislijst van alle kledingres-
tenn en sieraden opgesteld en sluit het boek af met conclusies over het gebruik van kleding en sie-
radenn in het begrafenisritueel. De publicatie bevat ook een artikel van Juliet M. van Seters over 
wollenn damast, waarin ze onder meer aantoont dat deze stoffen uit Norfolk in Engeland afkom-
stigg waren en via Londen en Amsterdam waren ingevoerd. Ook heeft zij een catalogus gemaakt 
vann de motieven van deze stoffen aan de hand van zowel kledingstukken die in diverse musea zijn 
overgeleverdd als de vondsten uit de Grote Kerk. Onderstaand wordt een samenvatting gegeven 
vann de belangrijkste punten uit het onderzoek van de textielvondsten.""' 

HetHet textielonderzoek 

Tott ieders verrassing werd bij het archeologisch onderzoek van de graven in de St. Laurenskerk 
eenn unieke verzameling textielvondsten ontdekt. Het gaat om honderden (fragmenten) van kle-
ding,, meegegeven in het graf en daterend uit de achttiende en begin negentiende eeuw. Het ma-
teriaall  is waarschijnlijk in de bodem bewaard gebleven als gevolg van zeldzaam droge omstandig-
hedenn in delen van de kerk. Het meeste textiel kwam te voorschijn tussen 1 en 1,5 meter diep 
(ruimm boven het grondwater) en op enige afstand van de buitenmuren. Omdat plantaardig ma-
teriaall  niet is bewaard maar dierlijk materiaal wel, zijn alle objecten van linnen en katoen ver-
gaan.. De vondsten zijn alle van wol en zijde. 

Reedss op de eerste dag van de opgraving werd een bijzondere textielvondst gedaan (vondst-
nummerr 4). Deze vondst had meteen gevolgen voor de organisatie van het graafwerk, dat nu nog 
voorzichtigerr diende te gebeuren. Vaak was op de textiel een laagje houtmolm gekleefd en kon 
menn de textiel in eerste instantie niet of nauwelijks zien. De textiel bleek door de bodemwerking 
zijnn originele kleuren verloren te hebben (de kleurstoffen waren destijds vooral organisch en de 
kleurstoff  is vergaan) en de kleur van zijn omgeving te hebben opgenomen, meestal een bruine 
teintt die sterk leek op de kleur van het houtmolm. Gelukkig was één van de vrijwilligers, Fred Be-
rendse,, tevens actief lid van de Weefkring Alkmaar e.o. Samen met Hennie Scharff, eveneens een 
vrijwilligster,, werd alle textiel geborgen en handmatig ontdaan van vuil. Indien er veel textiel in 
eenn graf was werd de berging van het skelet anders aangepakt. Normaliter werden de beenderen 
naa documentatie opgeraapt en in een krat verzameld. Bij de grootste textielvondsten werd het 
skelett echter niet geheel in het veld geruimd maar het deel met de textiel werd apart geborgen: 
eerstt werd het zo diep mogelijk vrijgelegd, vervolgens (met handschoenen aan) met de hand er 
onderr door twee personen opgelicht en op een gereed liggende plaat hout geschoven. Op de 
werktafell  werd het "pakket" vervolgens uitgepeld, inclusief berging van de nog aanwezige been-

2999 Voor nadere toelichtingen en verwijzing naar de gebruikte literatuur zie het rapport Goed gevonden. 
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deren.. De textielvondsten werden daarna droog opgeslagen. De eventuele nazorg bestond in eer-
stee instantie uit het handmatig eraf peuteren van de houtmolm. De textiel bleef na de opgraving 
inn goede staat, maar het houtmolm droogde uit tot harde klontjes of beschimmelde. Door be-
vochtigingg met gedestilleerd water en voorzichtig drogen op zuurvrij karton, werden de ineen ge-
frommeldee stukken vervolgens vlak gemaakt. Behalve het handmatig verwijderen van zand en 
houtmolmm bleek behalve anti-mot-voorziening geen conservering van de textiel nodig. 

Naa de opgravingen hebben Fred en Hennie de circa 270 gevonden (fragmenten van) objecten 
globaall  geïnventariseerd, circa 30 objecten zijn schoon gemaakt en enkele zijn getekend. Het on-
derzoekk is in het voorjaar van 1999 overgenomen door Peter Bitter die alle vondsten in detail 
heeftt beschreven en een groot deel ervan heeft getekend. 

TextielTextiel in Alkmaar 

Textiell  is er al eeuwenlang in allerlei soorten. Een verscheidenheid aan garens en weeftechnieken 
leverdee uiteenlopende stoffen op. Hierin werd levendig gehandeld. De productie was zeer ar-
beidsintensieff  en gaf werk aan grote aantallen mensen. Textiel was voorheen dan ook een kost-
haarr product, waar zorgvuldig mee werd omgesprongen. De belangrijkste materialen waren wol 
enn vlas (l innen), maar ook zijde en (vanaf de zeventiende eeuw) katoen werden gebruikt. Er wa-
renn verschillen in kwaliteit en soorten, terwijl de materialen ook gemengd werden geweven. 

Inn Alkmaar werd kleding gemaakt van lokaal geweven en van geïmporteerde stoffen. De eigen 
textielproductiee van Alkmaar was rond 1750 vermoedelijk maar van beperkte omvang. Voor het 
toezichtt op het laken (wolnijverheid) waren er in de zestiende eeuw maar liefst 10 waardijns 
(=staalmeesters)) geweest, maar in 1700 was dit aantal gedaald tot slechts twee en in 1742 werd 
zelfss besloten om de vacante plek van de laatste waardijn niet meer in te vullen. Van 1769 tot 1794 
wass er weer één waardijn aangesteld. In archiefbronnen komen we in de achttiende eeuw nog 
wolploterss (scheerders), wolververs en een volmolen tegen. Linnen werd in Alkmaar in de acht-
tiendee eeuw vermoedelijk weinig of niet meer geproduceerd. De fraaie Vlas-, garen- en linnen-
marktt aan de Breedstraat, vernieuwd in 1687, diende vermoedelijk tot de sluiting aan het einde 
vann de achttiende eeuw vooral voor de handel in import-linnen, waarvan een deel in Alkmaar was 
gebleekt.. In 1747 waren er in Alkmaar vier blekerijen die zowel actief waren in de reiniging van 
gebruiktee textiel als in de afwerking van ruw importlinnen. 

Hett meeste textiel zal van elders ingevoerd zijn en via de lokale stoffenwinkels bij de kleerma-
kerss en naaisters beland, niet alleen exotische producten als zijde en sits maar ook wollen en lin-
nenn stoffen uit Brabant, Twente, Westfalen, Silezië en anderelanden. Uit Engeland kwam onder 
meerr wollen damast. Door de V.O.C, werden grote hoeveelheden zijden en sitsen (soort katoe-
nen)) stollen uit de Oost aangevoerd. In Holland hielden slechts een paar productiecentra voor 
textiell  het in de achttiende eeuw nog vol, zoals Leiden met haar wolnijverheid en Haarlem mei 
haarr linnennijverheid. Wel hield men zich op veel plaatsen nog bezig met de afwerking van geïm-
porteerdee stoffen, zoals verven en (linnen) bleken. Vanaf het einde van de zeventiende eeuw ont-
stondd in Amsterdam zelfs een omvangrijke nijverheid in de afwerking van ruwe katoenen sloffen 
uitt de Oost. In Amsterdam en Haarlem bestonden vanaf eind zestiende eeuw ook zijde-weverijen, 
inn de zeventiende eeuw gestimuleerd door het op gang komen van de directe aanvoer van Chi-
nesee en Bengaalse ruwe zijde door de V.O.C. In de zeventiende en achttiende eeuw was het we-
venn van zijden linten een belangrijke gespecialiseerde nijverheid te Haarlem. 

Dee handel in stoffen had in die tijd enorme afmetingen aangenomen. Textiel werd uit alle 
windstrekenn verhandeld. De internationale handel speelde zich vooral af via Amsterdam, dat im-
merss de helft van alle V.O.C.-handel verwerkte. In de achttiende eeuw waren er in Amsterdam 
honderdenn textielhandelaren en -winkels gevestigd. Ook in Alkmaar waren er enkele textielwin-
kels.. Daarnaast moet er tevens handel van buitenlandse kooplui zijn geweest op de marktdagen. 
Inn Noord-Holland waren in de achttiende eeuw vooral kooplui uit Westfalen actief. 

Kledingg werd in de achttiende eeuw op bestelling en op maat gemaakt. Dit was het werk van 
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WollenWollen ongevoerd rijglijjje, 
afkomstigafkomstig uit hel graf van 
DorotheeDorothee Catharina Maria 
Schluters,Schluters, 44 jaar oud, begraven 
opop 19 maart 1777 (Vnr. 959). Het 
heeftheeft een lange voorschoot. De 
zijdenzijden rijgveter heeft koperen 
nestels.nestels. De borden van de mouwen 
enen van de hals en voorsluiting zijn 
metmet een zijden bandje afgezet. 
SchaalSchaal 1:10. Tekening auteur. 
Uit:Uit: Bitter 1999, cat.nr.1. 

kleermakerss (vooral voor de bovenkleding) en naaisters. In de achttiende eeuw was het gebrui-
kelijkk om meerdere lagen kleding over elkaar heen te dragen. De eerste laag onderkleding was bij 
zowell  mannen als vrouwen een lang linnen hemd, met daar overheen op het bovenlichaam een 
borstrokk (ook wel onderborstrok genoemd, bij vrouwen ook wel lijfje) . Het hemd en de borstrok 
werdenn samen ook wel als slaapkleding gedragen. Voor extra verwarming van met name de rug 
droegg men wel een "gezondheid", een strook stof met een sluiting van haken en oogjes of met ge-
knooptee linten, of (met name de meer luxe uitgevoerde mannen-gezondheid) met een knoop-
sluiting.. De vrouw kon hierover een keurslijf en een hoepelrok dragen, met op het bovenlichaam 
dee kroplap of halsje, bestaande uit twee lappen textiel die op de schouder aan elkaar waren gezet, 
mett een onderhalsdoek. De onderarmen konden bedekt worden met wantjes of moffen (in chi-
quee versie mitaines genoemd). Vrouwen droegen vaak een of meerdere onderrokken, van uit-
eenlopendd materiaal. Vervolgens kon men kiezen tussen een jak met een bovenrok (beide van 
eenn fraaie stof en met voering), of (luxueuzer) een japon. Als laatste kon hier overheen een 
schortt gedragen worden en om de hals een halsdoek. De belangrijkste kledingstukken gedragen 
doorr mannen in deze periode zijn een hemd (soms een onderbroek), onder- en bovenkousen, 
eenn borstrok, een vest, een hemdrok of wat chiquer een kamisool, een kniebroek en een mans-
rokk (jas). Gedurende de achtüende en begin negentiende eeuw waren er diverse varianten in 
dezee kledingstukken, die ook aan mode-wijzigingen onderhevig waren. 

Aann de vondsten uit de Grote Kerk is te zien dat de modetrends invloed hadden op de vorm 
vann de lijfjes en jakjes en de hemdrokken. De lijfjes/jakjes kregen aan het einde van de achttien-
dee eeuw een hogere taille, een korte voorschoot en een decolleté. De hemdrokken kregen een 
bredee overslag met een dubbele knoopsluiting. 

GrafvondstenGrafvondsten en begrafenisgebruiken 

Inn de opgravingen zijn in totaal fragmenten gevonden van circa 270 voorwerpen van textiel, waar-
vann circa 240 stuks afkomstig uit 170 van de 901 opgegraven grafkisten.'"" Daarnaast zijn er nog 

3000 Er zijn wat kleine verschillen in de aantallen objecten ten opzichte van de samenvatting in de publica-
tiee in Goed gevonden in 1999, doordat er toen per abuis ook enkele stortvondsten zijn meegeteld bij de 
vondstenn uit grafkisten. Bovendien zijn onlangs in het depot nog enkele vondstzakjes gevonden met daarin 
benenn knoopjes en haken-en-oogjes die abusievelijk waren ingepakt bij vondsten van een ander project 
(Vnrs.. 34, 567, 893 en 517). 
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DelenDelen van een wollen ongevoerd 
rijglijfjerijglijfje met korte mouwen, 
afkomstigafkomstig uit het graf van Guurtje 
dede Wit, 4 7 jaar oud, begraven op 
1717 maart 1801. Het heeft een 
modieuzemodieuze korte voorschoot en paste 
hijhij kleding met een hoge taille. 
SommigeSommige fragmenten vertonen 
stopwerk.stopwerk. Schaal 1:11. Tekening 
auteur.auteur. Uit: Bitter 1999, cat.nr.6. 

eenss circa 35 graven waarin alleen de knopen, haakjes-en-ogen of riemen van kleding zijn gevon-
den.. In totaal zijn er dus resten van kleding afkomstig uit 205 van de opgegraven 901 individuele 
grafkisten."""  Ook zijn er resten uit 2 van de 62 beenderkisten en zijn er 26 stortvondsten. De 
meestee textielvondsten waren zeer fragmentarisch. Van een veertigtal kledingstukken is echter 
eenn groot deel bewaard, tot geheel compleet. De hoeveelheid textiel is verrassend groot. Gezien 
hett feit dat de textiel alleen in bepaalde gedeelten van de kerk op bepaalde diepten bewaard is 
gebleven,, mogen we verwachten dat dergelijke textilia ook in de overige graven zullen zijn mee-
gegeven. . 

Volgenss historische gegevens was het in de achttiende en negentiende eeuw in de regio ge-
bruikelijk,, dat de overledene werd uitgekleed en in het sterfbed werd opgebaard, gehuld in een 
doodshemd.. Het doodshemd, dat wel als huwelijksgeschenk was gegeven, was van wit linnen, vaak 
mett zwarte boorden en strikken."2 De vondsten in de Grote Kerk nuanceren ons beeld van deze 
grafrituelen.. Inderdaad blijk t uit de vondsten dat men de doden niet volledig gekleed heeft op-
gebaard,, zoals tegenwoordig gebruikelijk is. Er zijn immers, op één enkele (unieke) kniebroek na 
(eenn stortvondst), geen kledingstukken voor het onderlichaam gevonden. Broeken, vrouwen-
rokkenn en japons zijn opvallend afwezig. Toch is er veel meer kleding dan alleen het doodshemd. 
Inn slechts 8 graven van volwassenen zijn uitsluitend (zijden) strikken gevonden zonder aanwij-
zingenn voor meer kleding, maar strikken zijn ook gevonden in nog 27 graven van volwassenen 
waarr wél nog andere kleding over het doodshemd aanwezig moet zijn geweest. De meeste graven 
mett kledingvondsten hebben evenwel in het geheel geen strikken opgeleverd. 

Inn totaal zijn er 50 vrouwengraven met resten van kleding over het hemd op het bovenlichaam, 
pluss nog 9 graven waarin alleen de knopen of haken-en-oogjes van de kledingsluitingen nog aan-
wezigg waren. In zestien graven is de textiel herkenbaar als wollen lijfjes of jakjes die werden ge-
slotenn met een rijgvetersluiting of met haken en ogen."" Van acht hiervan kon worden geconsta-
teerdd dat ze niet gevoerd waren geweest - dit zullen onderborstrokken zijn geweest. Van drie jak-
jess die waren voorzien van een voering is het aannemelijk dat ze als bovenkleding gedragen zijn. 
Eénn ervan was van een fijne wollen buitenstof met een wollen voering, de tweede had een zijden 
buitenstoff  en de derde was van gevoerd wollen damast.'"4 In nog eens acht vrouwengraven zijn res-
tenn gevonden van een niet-herkenbaar kledingstuk van wollen damast - de kans is erg groot dat 
ditt eveneensjakjes met voering waren.'"'' In één vrouwengraf werden resten gevonden van brokaat 

3011 Het gaat om 80 vrouwengraven, 86 mannengraven, nog 6 graven van volwassenen en 33 kindergraven. 
3022 Havermans-Dikstaal 1998, 233-246. 
3033 Lijfjes of jakjes zonder voering: Vnr.4A, Vnr.74A, Vnr.257, Vnr.347A, Vnr.632A, Vnr.688A, Vnr.821, 
Vnr.959A;; met voering: Vnr. 172A, Vnr.327, Vnr.954 (wollen damast); voering niet bekend: Vnr. 149, Vnr.344, 
Vnr.352,, Vnr. 798, Vnr.943. 
3044 Respectievelijk Vnr. 172A, Vnr.303 en Vnr.954. 
3055 Vrouwenkleding met wollen damast is gevonden in: Vnr.74C en 74D, Vnr.153, Vnr.221, Vnr.683, 
Vnr.862,, Vnr.954 (jak), Vnr.958, Vnr.986. 
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VoorpandenVoorpanden van een vest van 
wollenwollen damast, afkomstig uit hel 
grafgraf van Albert Valk, 59 jaar oud, 
begravenbegraven op 4 juli 1778. Het vest 
toonttoont een fijn bloemenmotief in geel 
(of(of wit) op een blauw fond. De 
rugpandenrugpanden en de voering 
ontbreken,ontbreken, vermoedelijk omdat ze 
vanvan linnen of katoen waren. De 
sluitingsluiting bestond uit opgenaaide 
"stofknopen"stofknopen " (een houten of benen 
kernkern bedekt met maaswerk van geel 
enen donkerblauw garen). Het vest 
vertoontvertoont een lappendeken aan 
reparatiesreparaties in verschillende garens. 
SchaalSchaal 1:6. Tekening auteur. Uit: 
BitterBitter 1999, cat.nr.16. 

terr hoogte van het middel, wellicht ook afkomstig van een jak.'06 In twee graven werden boven-
dienn resten van gebreide wollen truien gevonden. In vier vrouwengraven werd rond het middel 
eenn riem gevonden.307 Bij de vrouwen lijk t het erop, dat we vooral te maken hebben met lijfjes die 
overr het nachthemd of het doodshemd in bed gedragen zijn. In tien gevallen werden er resten 
vann meerdere kledingstukken in het graf aangetroffen en hier kan het zijn dat men bij het opba-
renn de dode meer heeft willen kleden (het onderlichaam werd in de kist afgedekt door kistbe-
kleding,, een waadkleed)."'" In diverse vrouwengraven werden op het hoofd resten gevonden van 
haarbandenn en hoofddeksels - in totaal is dit 39 keer geconstateerd. Andere textilia zijn gebrei-
dee wollen kousen (zeven of acht graven) en mitaines of polsmoffen (twee graven).509 

Err zijn 37 mannengraven met resten van kleding over het hemd en op het bovenlichaam. In 
nogg eens 26 mannengraven zijn alleen knopen gevonden. In acht of negen graven zijn gebreide 
wollenn kousen gevonden en eenmaal zijden kousen."" Herkenbare kledingstukken zijn vesten en 
hemdrokken,, in totaal zeven stuks uit zes graven,5" die destijds bijna alle van origine als boven-
kledingg gedragen zullen zijn. Van de vier hemdrokken zijn er twee gemaakt van gevoerde wollen 
damast,, één is van fijne wollen stof met voering, terwijl er één wollen hemdrok niet gevoerd is. 
Dezee laatste was overigens over een wollen damasten vest gedragen. Twee vesten zijn van een gro-
vee wollen stof en niet gevoerd - dit zullen onderborstrokken zijn. Van de gevoerde hemdrokken 
zouu men toch niet verwachten dat deze als bed-kleding gedragen werden en in de drie gevallen 
waarinn dit met nog meer kleding was gecombineerd lijk t het wel zeer onwaarschijnlijk dat de 
dodee in "slaap-kleding" was opgebaard.5'2 Waarschijnlijk heeft men toch sommige doden in het 
sterfbedd netter willen tonen door hen huis-kleding (négligé) aan te doen. 

3066 DitisVnr.390. 
3077 Dit zijn Vnr.153, Vnr.268 (alleen een gesp), Vnr.303 en Vnr.787. 
3088 Vnr.74, Vnr.172, Vnr.303, Vnr. 344, Vnr.632, Vnr.688, Vnr.862, Vnr.943, Vnr.954, Vnr.959. 
3099 Gebreide wollen kousen in Vnr.149, Vnr.222, Vnr.489, Vnr.716, Vnr.770, Vnr.912, Vnr.914 en mogelijk 
ookk in Vnr.767. Polsmoffen in Vnr. 172 en Vnr.959. 
3100 Gebreide wollen kousen zijn gevonden in Vnr.70 en Vnr.131 (pastoors), Vnr.78, Vnr.116, Vnr.756, 
Vnr.799,, Vnr.886, vnr.896 en mogelijk Vnr.48. Zijden kousen in Vnr. 1009. 
3111 Hemdrokken: Vnr.ll6A (wollen damast), Vnr.l42C (wol, niet gevoerd), Vnr.215A (fijne buitenstof, 
mett voering), Vnr.944 (wollen damast); vest: Vnr. 142D (wollen damast); vest of hemdrok net duidelijk (alle 
zonderr voering): Vnr.351, Vnr.543A. Een fragmentarisch kledingstuk van wollen damast (Vnr.148) zou 
eventueell  ook een gezondheid kunnen zijn. 
3122 Vnr.ll6,Vnr.l42enVnr.215. 
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Uitt een zestal graven van volwassenen, waarvan het geslacht niet vastgesteld is, komen ook wat 
restenn van kleding, waaronder een fragment wollen damast."1 Bij graafwerk door de aannemer tij -
denss herstelwerkzaamheden aan kolomvoeten in het schip kwamen verscheidene kledingresten 
naarr boven, waarvan het graf helaas niet gedocumenteerd kon worden. Hieronder bevinden zich 
vierr wollen jakjes/lijfjes zonder voering'" en vijf wollen hemdrokken (waarvan drie van wollen da-
mast),, twee vesten en een hemdrok of vest."" 

Opvallendd is dat van de kledingstukken die als bovenkleding (kunnen) zijn gebruikt, het me-
rendeell  zware slijtage en veel reparaties vertoont. Tijdens de opgravingen verbaasden de veldar-
cheologenn zich al over het schijnbaar gebruik om de mensen "in hun oude kloffie" te begraven. 
Wee vermoeden nu dat de gevonden bovenkleding toch vooral "negligé-kleding" was, gedragen in 
dee private sfeer. Het gaat herhaaldelijk om van origine fraaie dure kleding, die men binnenshuis 
heeftt afgedragen. Sommige kledingstukken zijn vrijwel doorgesleten en meermalen opgelapt. 

Err is kleding bij van kostbare wollen damast (acht keer uit vrouwen- en vier keer uil mannen-
graven,, eenmaal uit onbekend1" ) en van zijde (tweemaal'17). Dit correspondeert met het gegeven, 
datt we te maken hebben met de graven van de Alkmaarse middenklasse en rijker. Het geheel af-
dragenn van kleding zou ook een teken des tijds kunnen zijn geweest. De meeste kleding dateert 
immerss uit de periode 1775-1830. In deze periode bereikte de economie van Holland een diep-
tepunt,, doordat de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de strijd met de Engelsen in de Fran-
see Tijd (1795-1813) de zeevaart hadden stilgelegd en de V.O.C, uiteindelijk ten onder ging. 
Noord-Hollandd werd bovendien zwaar getroffen door de mislukte Engels-Russische invasie van 
1799.. De textiel was toen schaars en duur geworden. 

Inn de graven zijn kostbare zaken vrijwel afwezig. Er zijn maar een paar sieraden gevonden"" -
dezee lijken haast bij vergissing meegegeven te zijn. Ook mooie knopen zijn opvallend genoeg vrij -
well  afwezig. In drie mannengraven zijn respectievelijk paarlmoeren knopen gevonden, ivoren 
knopenn en in een graf een ivoren, een bronzen en een zilveren knoop.11" Blijkbaar waren niet al-
leenn goud en zilver maar ook brons en tin kostbaar genoeg om als erfstuk doorgegeven te wor-
den.. Kennelijk gingen dergelijke knopen generaties lang mee! Vermoedelijk zijn om dezelfde re-
denenn ook nauwelijks zijden kledingstukken gevonden. 

Err is een aantal uitzonderlijke graven bij. Zo valt het op dat in baby- en kindergraven zelden 
kledingg herkenbaar is. Doordat deze graven tijdens de opgraving gezeefd zijn, zijn er toch nog 3.3 
gravenn met resten van kleding en dergelijke, vaak alleen sluitingen - de textiel bestaat hoofdza-
kelijkk uit minuscule fragmentjes, bijna alle van zijden strikjes. Van het merendeel valt niet te zeg-
genn of het een doodshemdje of andere kleding betreft, of kistbekleding. Heel soms zijn er bij-
zonderee bijgiften, zoals kralen, oorringetjes of op textiel genaaide bloemetjes van filégaren.*"1 In 
dee graven van drie pastoors was het grafritueel totaal afwijkend: zij zijn begraven met volledige 

3133 Vnr. 34 haken-en-oogjes, Vnr.225 hoofdbedekking. Vnr.298 wollen kledingresten, Vnr.343 haarband. 
Vnr.6844 leren riem, Vnr.718 fragmenten wollen damast. 
3144 Vin. 1034, Vnr. 1036, Vnr.lOOOA, Vnr. 1061. 
3155 Hemdrokken: Vnr. 1045 (wollen damast), Vnr. 1050 (wollen damast), Vnr. 1053 (wollen damast), 
Vnr.. 1062 (wol. met voering), Vnr. 1065A (eventueel rok; wollen damast); vesten: Vnr. 1063 (niet gevoerd), 
Vnr.. 1064 (niet gevoerd; vest of hemdrok net duidelijk (alle zonder voering): Vnr. 1040. 

3166 Vrouwengraven: Vm.74C.. Vnr. 153, Vnr.221, Vnr.683, Vnr.862, Vnr.954, Vnr.958, Vnr.986. Mannengra-
ven:: Vnr.116A, Vnr. I42B. Vnr. 148. Vnr.944. Man of'vrouw: Vnr.718. 
3177 Vrouwengraf Vnr.303 en Maimengraf Vnr.43. 

3188 Aan volwassenen meegegeven sieraden: Vnr.57 gouden vriendschaps- of trouwring, Vnr. 125 gouden 
oorbel,, Vnr. 146 twee gouden oorbellen met diamantjes, Vnr. 163 zilveren haarspeld, Vnr.347C gouden ring, 
Vnr.6833 benen haarspeld, Vnr.775 hoornen haarkam, Vnr.787 bronzen oorringetjes. In kindergraf: Vnr. 189 
bronzenn oorringetjes. 
3199 Respectievelijk Vnr.554, Vnr.551 en Vnr.201. 

3200 Bijzondere bijgiften in baby-/kindergraven: Vnr. 106 glazen kralenketting, Vnr. 112 bloemetjes van f ilé-
garen,, Vnr. 184 klei-kralen, Vnr. 189 bronzen oorringetjes. 
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ambtskledingg aan, zelfs met schoenen, pruiken en een bonnet. 
Hett gevonden goed uit de Grote Kerk onderscheidt zich van de fraaie erfstukken die in musea 

zijnn overgeleverd door het feit dat dit niet de pronkstukken zijn maar de dagelijkse kleding in de 
huiselijkee sfeer. Van de eenvoudige kledingstukken zoals de lijfjes zijn bovendien relatief erg wei-
nigg in musea overgeleverd. Het tot de draad afdragen van chique kleding is één van de opmerke-
lijk ee uitkomsten van het onderzoek. Maar de grootste verrassingen waren natuurlijk, dat de do-
denn in grote getale met kleding waren begraven en dat dit materiaal deels nog bewaard was: de 
meestt omvangrijke archeologische textielvondst van Nederland tot dusverre. 


