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Lijstt van afbeeldingen 

Plattegrondd van de kerk met aanduiding van onderdelen van de kerk en de grafnummers 18 
Bijj  de afbraak van het Rijks Opvoedings Gesticht in 1970 onderzocht de Rijksdienst voor 20 

Oudheidkundigg Bodemonderzoek de resten van de grote torenfundering, die in 1895 
deelss was gesloopt. Foto E.HP Cordfunke, Schoorl 

Tegenn de westgevel werd in 1638-1646 het bakstenen balghuis opgetrokken voor het Grote 20 
Orgel.. Deze kwam op een zesdende-eeuwse onderbouw die toen reeds sterk was verzakt. 
Menn heeft de verzakking bij het opmetselen gecompenseerd. De verzakking komt 
doordatt de zuidkant van dit bouwsel bovenop een deel van de grote toren fundering 
buitenn de kerk is gezet en de noordkant van het bouwsel niet. Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingg monumentenzorg en archeologie 

Dee opgraving in het koor, onder publieke belangstelling. In het schip zijn de zerken nog niet 23 
verwijderd.. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Overzichtt van de opgegraven grondsporen. Schaal 1:500. Het noorden is links. 26 
Tekeningg auteur 

Plattegrondd van grondsporen in het koor, transept en viering en in het oostelijk deel van het 28 
schip.. Schaal 1:250. Het noorden is links. Tekening auteur 

Misbakselss van inheems-Romeins aardewerk, tweede-derde eeuw n.Chr. (spoor IF). 30 
Fotoo gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Plattegrondd van grondsporen in het westelijk deel van de kerk. Schaal 1:250. Het noorden 35 

iss links. Tekening auteur 

Overzichtt van de sleuf in noordtransept en viering. Middenboven is in de sleuf de lichtgrijze 31 
kiezelfunderingg van de tufstenen kerk (3A) herkenbaar. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgg en archeologie 

Dee sleuf in het noordtransept met linksachter de resten van de kiezelfundering van de 32 
tufstenenn kerk (3A). Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Detaill  van de kiezelfundering in het noordtransept (3A). Behalve kiezels is er ook Romeins 32 
tegel-- en baksteenpuin in verwerkt. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 

archeologie e 

Kiezelfunderingg van de zuidmuur van de tufstenen kerk (3E) aangetroffen in een sleuf in het 33 
schip.. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Inn het gele zand tekent zich de schelpenbaan af van de fundering van de tufstenen toren 34 
(spoorr 3F, gezien vanaf het oosten), Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie e 

Brokstukk van "romaans beton" bestaand uit witte kalk en grove kiezels. Foto gemeente 36 
Alkmaar,, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Dee zijkapellen en de westgevel van de huidige Sint Laurenskerk zijn bekleed met tufsteen, 37 
afgewisseldd met speklagen van witte Belgische steen. Deze bekleding is bij vorige 
restauraties,, eind negentiende en begin twintigste eeuw, vernieuwd. Foto gemeente 
Alkmaar,, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Tussenn de steunberen aan de westzijde van het noordtransept bevindt zich onderin nog een 37 
deell  van de originele tufsteenbekleding. Deze is bij de restauratie eind negentiende eeuw 
niett verwijderd, omdat er bebouwing tegenaan stond. Deze tufsteen komt waarschijnlijk 
uitt de afgebroken tufstenen kerk. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie e 
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Driee Romeinse dakpanfragmenten met stempels EXGERINF en LEGXXX, aangetroffen in 38 
dee kiezelfundering van de tufstenen kerk (3A). Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgg en archeologie 

Reconstructieschetsenn van de bouwfasen van perioden 3, 4 , 5 5 en 6. Schaal 1:1000. 41 

Tekeningg auteur 
Inn de zware funderingen midden in het schip zijn verscheidene graven diep uitgehakt. 46 

Fotoo gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 
Dee zware funderingen midden in het schip. Geheel op de voorgrond een deel van de toren- 46 

funderingg 4B/5F. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 
Dee noordoosthoek van de torenfundering 4B/5F, opgegraven in de noorderzijbeuk. Het 47 

Grotee Orgel was tijdens de werkzaamheden tegen stof beschermd door een bekisting die 
opp overdruk werd gehouden (rechtsachter). Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgg en archeologie 

Bovenaanzichtt van het schip tijdens het onderzoek, terwijl in de zuiderkapellen wordt 49 
gegraven.. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Onderr de scheidingsmuur tussen zuiderkapellen C en D werden oudere funderingen 49 
aangetroffen.. Bij de troffel bevindt zich een bouwnaad tussen de steunbeer 5D en muur 
6C.. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Fotoo van de westmuur van het zuidtransept, genomen in de bouwput van de verwarmings- 50 
kelderr in 1942. Onder de scheidingsmuur met zuiderkapel F zijn rechts de afgehakte oude 
funderingenn (5E) te zien van de kerk van vóór 1470, met ernaast een spaarboog. Links 
daarvann zijn zware steunberen (8B) aanwezig ter hoogte van de zuidmuur van de 
zuiderkapellen.. Foto Regionaal Archief Alkmaar 

Dee scheidingsmuur tussen zuiderkapellen A en B rust op de oude fundering van een steun- 52 
beerr (6B). Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Dee funderingen met steunbeer (6C). aangetroffen in zuiderkapel B. Foto gemeente Alkmaar, 52 
afdelingg monumentenzorg en archeologie 

Dezee torenfundering werd in 1895 opgemeten doorJohannesJ. van Schuijlenburg, opzichter 55 
derr Justitiegebouwen, in de bouwput van het nieuwe tuchthuis. De beide westelijke delen 
moestenn worden verwijderd voor de aanleg van een kelder. Foto Regionaal Archief Alkmaar 

Grafiekk van baksteenmaten en hun dateringen, afkomstig uit archeologisch en bouw- 57 
historischh onderzoek te Alkmaar (vergelijk bijlage 2). Tekening auteur 

Aardewerkk uit de tiende eeuw, opgegraven in 1998 bij Laat 208-212: Badorf-type, reliefband- 60 
amfoor-,, Pingsdorf-type en Duisburger aardewerk. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgg en archeologie 

Topografiee van Alkmaar: A geestgrond, B tiende-eeuwse nederzetting, C elfde/twaalfde- 60 

eeuwsee nederzetting, D Torenburg, E Westfriese Omringdijk, F de dijk van 1196/1203. 

Tekeningg auteur 
Uitsnedenn uit de kaart van Cornelis Drebbel uit 1597 en uit de kaart van 1660/1673. 73 

Fotoo Regionaal Archief Alkmaar 
Hett Hooge Huijs op een prent van C. Pronk, 1727. Foto Regionaal Archief Alkmaar 74 
Hett Hooge Huijs op een prent van P. van Looy, 1889, naar een tekening van Jacob 74 

Stellingwerff.. Foto Regionaal Archief Alkmaar 
Topografischee reconstructie, ingetekend in de kaart van 1820 (vereenvoudigd, dikke lijn) die 77 

deelss is aangevuld met huidige rooilijnen (onderbroken lijn) : B Bagijnestraat, C Canada-
plein,, G Gasthuisstraat, K Koorstraat, L Langestraat, N Nieuwesloot, P Paternosterstraat, 
SS Sint Laurensstraat; 1 Hooge Huijs, vierkante toren met vleugels in 1660/1673 
(doorgetrokkenn lijn) en in 1597 (stippellijn), 2 opgegraven gracht met reconstructie van 
dee omgrachting van het Hooge Huijs, 3 kerkgracht uit de elfde/twaalfde eeuw, 4 en 5 
lateree Noorder- en Zuiderkerkhof, 6 Kapel van het Oude Hof met belendende panden 
(1820).. Schaal 1:1500. Het noorden is links. Tekening auteur 
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Hett memoriebord uit 1605 in de Grote Kerk. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 83 
monumentenzorgg en archeologie 

Dee grafzerk met sokkel, gewijd aan Floris V. De grafzerk dekte vermoedelijk van origine het 87 
graff  af waarin de ingewanden van Floris V in de Grote Kerk ter aarde waren besteld. Foto 
gemeentee Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Vindplaatsenn in de binnenstad met bewoningssporen uit de tiende tot de twaalfde eeuw, 90 
mett in de tekst genoemde straatnamen. Tekening auteur 

Vindplaatsenn in de binnenstad met bewoningssporen uit de dertiende en veertiende eeuw, 93 
mett in de tekst genoemde straatnamen. Tekening auteur 

Hoogtelijnenkaartt van de huidige binnenstad ten westen van de Bierkade. De hoogten zijn 94 
aangeduidd in meters boven NAP. Tekening auteur 

Reconstructiee van enkele hoofdonderdelen in de topografie rond 1400: waterlopen en dijk- 95 
tracés.. Ervan uitgaande dat de Frieseweg een inlaagdijk is van na 1248, moet het oudere 
tracéé meer westelijk gelegen zijn geweest langs de Kwakelkade. De situatie aan de Kanaal-
kadee is het minst helder. Mogelijk liep de vestgracht meer zuidelijk, langs de onderbroken 
lijn .. Vanwege de waterkerende functie is de dijk van 1196/1203 tussen de Houttil en de 
Kwakelkadee in de reconstructie niet doorbroken door de stadsgracht en de doorgang zou 
hierr door een poort moeten zijn afgesloten. Er zal (ook) een stadspoort moeten hebben 
geleidd naar de Westfriese Omringdijk, oftewel de Frieseweg. Tekening auteur 

Bijj  een winkeluitbreiding aan de Langestraat 16-18 werd in 2000 een deel gevonden van een 96 
buitengewoonn zwaar gefundeerd bakstenen huis van 9 meter breed en minstens 22 meter 
lang,, dat in de dertiende eeuw aan de Houttil stond. Het achterste gedeelte had het ka-
rakterr van een woontoren, terwijl het voorgedeelte aan de straat iets minder zwaar gefun-
deerdd was. Foto gemeente Akmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Inn 1999 werden in de bouwput van het nieuwe Cultureel Centrum aan het Canadaplein de 99 
funderingenn gevonden van een stadsmuur uit 1538 (uiterst rechtsachter), waarvan bijna 
600 meter werd vrijgelegd, alsmede de onderste resten van een bakstenen stadsmuur uit 
eindd dertiende of begin veertiende eeuw (midden, naast een achttiende-eeuwse be-
schoeiing).. Foto gemeente Akmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Reconstructietekeningenn van de stadsmuur uit 1538 (boven) en van de laat-dertiende of 101 

vroeg-veertiende-eeuwsee stadsmuur. Tekening auteur 
Kaartt van Alkmaar, gemaakt door Jacob van Deventer circa 1560. 104 
Kaartt van Alkmaar en omgeving door Lourens Pietersz, in of kort na 1573. 107 
Dee belangrijkste middelen van bestaan, zoals opgegeven door de dorpen van Holland in de 117 

Informaciee van 1514. De steden zijn weggelaten, a uitsluitend scheepvaart en handel, 
bb hoofdnering scheepvaart en handel, secundair landbouw, c hoofdnering landbouw, 
secundairr scheepvaart en handel, d de zeven kustplaatsen die uitsluitend visserij opgaven 
(gebaseerdd op Fruin 1866). Uit: Bos 1990, fig.2. 

Noord-Hollandd in de achtste-negende eeuw. 1 strandwallen en Oude Duinen, 2 pleistocene 119 
gronden,, 3 relatief hooggelegen zandige afzettingen, 4 kleidekken, 5 veen, 6 waterlopen, 
77 provinciegrens, 8 huidige kustlijn; a archeologische vindplaats met (waarschijnlijke) 
bewoningg in de karolingische tijd, b idem maar ook reeds bewoond in de merovingische 
tijd,, c vermoedelijke woonplaats, d losse vondsten, e gebied met talrijke losse vondsten, 
ff  muntvondsten. Uit: Besteman 1997, afb.1. 

Noord-Hollandd in de veertiende eeuw. 1 gereconstrueerde kustlijn, 2 huidige kustlijn, 122 

33 wadden en kwelders, 4 Jonge Duinen, 5 provinciegrens. Uit: Besteman 1990, fig.3. 
Aantekeningg achterop een in 1501 gemaakt afschrift van een pachtcontract van een huis 126 

behorendd bij het Oude Hof, betreffende huurderving gedurende de bouw van een toren 
bijj  de Grote Kerk. Foto Regionaal Archief Alkmaar 

Inn 1865 maakte B.G. ten Berge deze tekening van de westgevel van de Grote Kerk, met 128 
geheell  links de gevel van de kapel van het Oude Hof. Op de achtergrond de Gasthuis-
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straatt met de weeshuispoort (het weeshuis was toen nog gevestigd in de oude gebouwen 
vann het St. Elisabethgasthuis). Foto Regionaal Archief Alkmaar 

Linkss de kapel van het Oude Hof, kort voor de afbraak in 1895. Foto Regionaal Archief 128 
Alkmaar r 

Schilderijj  van de Grote Kerk met een daaraan toegevoegd torenontwerp. Het deel met de 129 
torenn (wellicht het gehele schilderij) moet na 1502 geschilderd zijn. Foto gemeente 
Alkmaar,, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Diversee keramiekvondsten: A-D inheems-Romeins handgevormd aardewerk uit kuil IC 138 
(A-B,, Vnr.664) en uit spoor IB (C-D, Vnr.613), E geïmporteerd Romeins grijs draaischijf-
aardewerkk uit kuil ID (Vnr.659), F Pingsdorf-type aardewerk uit kuil 2A (Vnr.673), G 
geïmporteerdd Romeins ruwwandig Mayen aardewerk uit kiezelfundering 3A (Vnr.660). 
Schaall  1:4. Tekening auteur 

Aardewerkk uit spoor 3/4H: A-B Elmpt-type, C Paffrath-type en D-F Pingsdorf-type aarde- 142 
werk,, GJ kogelpotaardewerk. Schaal 1:4. Tekening auteur 

1.11 Ligging van Alkmaar en Heiloo 148 
1.22 In de kerkplattegrond zijn de opgegraven gedeelten gerasterd, waarvan de diepere 150 

sleuvenn donker. Onder de vlaktekening is een reconstructie gemaakt van het profiel: 
A=zandplaggen-kuil;; B=kuil met turfzodenrand en aangebakken bodemplaat. 
Tek.. P. Bitter, Alkmaar 

1.33 Randfragmenten afkomstig uit de zandplaggenkuil A. Schaal 1:4. Tek. R. van Wilgen, 151 
Alkmaar r 

AA Alkmaar, Grote Kerk 1995: fragment van een "aardewerkring", metbuitenlangs 151 
touwindrukken.. Foto P. Bitter, Alkmaar 

1.44 Brokstuk van de "oven-ring" met touwindrukken (donker gerasterd); bodemfragment 152 
mett twee holten erin (rechts ervan twee doorsneden); ronde schijf met gat. Tek. R. van 
Wilgen,, Alkmaar 

BB Alkmaar, Grote Kerk 1995: twee verschillende afwerkingen van kartelranden. 153 
Fotoo P. Bitter, Alkmaar 

CC Alkmaar, Grote Kerk 1995: misbaksel van een orenpot (type Ge6) met gesinterd 153 
oppervlakk aan één zijde, zonder gebruikssporen. Foto P. Bitter, Alkmaar 

1.5AA Misbaksels: kartelranden type V4c met afgerond profiel en vrij grove vingerindrukken. 154 
Schaall  1:4. Tek. R. van Wilgen, Alkmaar 

1.5BB Misbaksels: kartelranden type V4c met vlakke zijkant van de rand en ondiepe 155 
indrukken.. Schaal 1:4. Tek. R. van Wilgen, Alkmaar 

1.66 Misbaksels: boven randen van twee nauwmondige orenpotten type Ge6; onder randen 156 
vann wijdmondige orenpotten type Gw6a. Schaal 1:4. Tek. R. van Wilgen, Alkmaar 

DD Alkmaar, Grote Kerk 1995: onderzijde van een ongebruikte pot die ook onderop de 157 
bodemm is besmeten. Foto P. Bitter, Alkmaar 

1.77 Misbaksels: bodemfragmenten van besmeten aardewerk (boven) en ruwwandig 157 
aardewerk.. Schaal 1:4. Tek. R. van Wilgen, Alkmaar 

EE Alkmaar, Grote Kerk 1995: misbaksel van een voetschaal (type K4c) met gesinterd opper- 158 
vlakk met blaasjes, gebarsten en vervormd, zonder gebruikssporen. Foto P. Bitter, Alkmaar 

1.88 Misbaksels: klein kartelrandpotje type K3b, onversierd randfragment met geknikte 158 
wandd type K4a, voetschaal K4c (misvormde pot en reconstructie) en los voetje, twee rand-
fragmentjess van ondetermineerbaar pottype. De voetschaal is gepolijst; het losse voetje is 
gepolijstt en zwart gesmoord. Schaal 1:4. Tek. R. van Wilgen, Alkmaar 

2.11 Profieltekening van mogelijk een huisplattegrond, gemaakt door Holwerda in 1921 159 
(Archieff  RMO Leiden) 

2.22 Brok gebakken klei met touwindrukken. De opbouw uit kleirollen is op de zijkant van 160 
hett brok duidelijk te zien. Tek. M. Boulonois 

2.33 Brok gebakken klei met touwindrukken. Tek. M. Boulonois 161 
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2.44 Afgebroken kleirol met vingerindrukken. Tek. M. Boulonois 162 
2.55 Brok gebakken klei met schuin opstaande rand. Tek. T. de Ridder 163 
2.66 De enige brokken die aan elkaar passen. De schuin opstaande rand is met pijlen 164 

aangegeven.. Tek. T. de Ridder 
2.77 Onregelmatig gevormde "bak" van aardewerk. Tek. T. de Ridder 165 
2.88 Weefgewichten. Foto T. de Ridder 165 
2.9.. Weefgewichten uitgezet tegen gewicht. Op de verticale balk staat het aantal (N), op de 165 

horizontalee balk het gewicht (gram) 
2.100 Weefgewicht met scheurtjes, gesinterd oppervlak en blaasjes. Gaat het hier om een 166 

misbaksel?? Tek. T. de Ridder 
2.111 Half weefgewicht waarop slijtagesporen van touw te zien zijn. Tek. T. de Ridder 166 
3.11 Het verschil tussen verbrande scherven en misbaksels (- is niet aanwezig, + kan aanwezig 168 

zijnn maar hoeft niet) 

Dee vloerverwarming bestaat uit een web van warmwaterslangen, opgenomen in een beton- 184 
vloerr die onder de grafzerkenvloer is gestort. Onder deze betomloer ligt een pakket 
isolatiemateriaal.. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Voorr de afvoer van de zerken (en brokstukken ervan) zette de aannemer een shovel in. 187 
Fotoo gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Graafwerkk in het noordtransept. Met de baak (verticale meetlat) worden hoogtemetingen 188 
gedaan.. Geheel linksJuke Dijkstra. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg 
enn archeologie 

Paginaa uit het Boek der Uitgaven van de Grote Kerk, waarop voor hetjaar 1762 de vaste 190 
personeelslastenn zijn opgesomd onder de kop "Suppoosten". Foto Regionaal Archief 
Alkmaar(RAAA Archief Kerkvoogdij Herv gem Alkmaar inv nr.238) 

Dee doodgraver, prent van Jan Luiken uit het boek "Het Menselyk Bedrijf', 1694 194 
ff  iraven in het noordtransept. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 199 

archeologie e 
Inn het gele zand van de ondergrond zijn de sporen zichtbaar van ingeslagen "heiplanken" 201 

diee de doodgraver gebruikte voor het stutten van de kuil. Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingg monumentenzorg en archeologie 

Onderzoekk van een knekelkist. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 202 
archeologie e 

Rekeningg van vaste personeelskosten in 1806, in het Boek der Uitgaven van de Grote Kerk, 204 
mett daaronder onder meer een uitgave van 12 gulden aan de doodgraversknecht wegens 
ledigenn beenenhok. Foto Regionaal Archief Alkmaar (RAA Archief Kerkvoogdij N44 gem 
Alkmaarr inv.nr. 238) 

Kwitantiee voor de ontvangst van 4/5 gulden, op 26 september 1767 ondertekend door Pieter 205 
Kookerr en Jan Stuijt onderaan het contract met de kerkmeesters dat ze vijf maanden 
eerderr hadden afgesloten voor het verhogen en herstellen van de zerkenvloer. Foto 
Regionaall  Archief Alkmaar (RA\ Archief Kerkvoogdij N44 gem Alkmaar inv.nr.205) 

Aanheff  van het contract dat de kerkmeesters op 8 april 1775 sloten met Pieter Kooker voor 206 
hett ophogen van de vloer en het hakken van de zerken, voor een bedrag van 500 gulden. 
Hijj  was verantwoordelijk voor de zerken vanaf het moment dat de kerkmeesters ze op de 
"wall  van de oude gragt" leverden. Foto Regionaal Archief Alkmaar (RAA Archief 
Kerkvoogdijj  N-H gem Alkmaar inv.nr.205) 

Bladzijdee in het Boek der Uitgaven van de Grote Kerk met de betaling in 1811 aan Jan 206 
Henskess en Jacob Kranenburg voor het verhogen van de Middelgang. Foto Regionaal 
Archieff  Alkmaar (RAA Archief Kerkvoogdij N44 gem Alkmaar inv.nr.238) 

Voorbedruktt formulier ten behoeve van de openbare veiling van graven in de Grote Kerk 207 
opp 29 december 1753. De veiling was succesvol want ze werden alle verkocht. Foto 
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Regionaall  Archief Alkmaar (RAA Archief Kerkvoogdij N-H gem Alkmaar inv.nr 2029) 
Inn het zuidprofiel van de opgraving in het koor is de gelaagdheid van verschillende op- 208 

hogingenn goed zichtbaar doordat soms geel zand is gebruikt en soms vuil bruin zand. 
Fotoo gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Tabell  1: Overzicht van uitgaven en ontvangsten van de kerkmeesters van de Grote Kerk, met 209 
daarnaastt de ontvangsten van begrafenissen in de kerk en op het kerkhof, 1750-1830. De 
bedragenn zijn afgerond op guldens 

Tabell  2: Ontvangsten van de kerkmeesters uit de verkoop van graven en uit geïnde 210 
ophooggelden,, 1750-1830. De bedragen zijn afgerond op guldens 

Tabell  3: Gemiddelde jaarontvangsten van de kerkmeesters gedurende enkele perioden, 214 
mett daarnaast de ontvangsten uit begrafenissen. De bedragen zijn afgerond op guldens 

Inn de Begraafboeken van de Grote Kerk van Alkmaar wordt per begrafenis de afrekening 215 
gespecificeerd,, bijvoorbeeld de begrafenis van Carel de Dieu op 3 november 1789 in de 
grafkelderr in het koor. Het ophangen van wapenkas en schild ad 93 gulden met nog eens 
400 gulden voor de 8 kwartieren, de kosten van tweemaal boete en het klokkenluiden 
makenn de begrafenis bijzonder prijzig. Foto Regionaal Archief Alkmaar (RAA DTB 49) 

Kindergravenn in de "restruimten" langs de noordmuur van de kooromgang. Foto 219 
gemeentee Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Tabell  4: Begrafenissen van kinderen op het kerkhof en in de Grote Kerk tijdens enkele 221 
periodenn tussen 1750 en 1830 

Eenn begrafenis in het koor, negentiende-eeuwse litho naar een prent door L. Doomer, 1692. 226 
Dee kist, meteen wapenschild aan het doodkleed, wordt naar het open graf gedragen. De 
grafzerkk is met een stammetje eronder opzij geschoven. De mannen dragen allen lange 
rouwmantelss (lamfers aan hoeden waren toen nog niet in gebruik). Foto Regionaal 
Archieff  Alkmaar 

Tweee Amsterdamse aansprekers aan het begin van de negentiende eeuw, litho naar een 227 
prentt van H. Greeven. Hun hoed is getooid met lamfers, in de hand houden ze ieder een 
cedeel.. De linker is een protestantse aanspreker met een tricorne op het hoofd, de 
rechterr is een katholieke aanspreker met een Napoleontische bicorne. Foto Nederlands 
Openluchtt Museum Arnhem 

Dee wanden van een grafkist tekenen zich af als bruine strepen houtmolm. Het graf is tot op 230 
hett gele zand uitgegraven en de donkere vulling van de grafkuil is goed zichtbaar. Foto 
gemeentee Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Dee bodem van deze grafkist is nog goed herkenbaar. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 230 
monumentenzorgg en archeologie 

Eenn grafkist met handvatten, van origine twee aan elke lange zijde en één aan elke korte 232 
zijde.. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Handvattenn van type 1 (linksboven Vnr.148, rechtsboven Vnr.700), type 2 (Vnr.157, kleine 233 
versiee Vnr.575), type 3, type 4 en type 5 (resp. Vnr. 15, Vnr.349 en Vnr. 147). Grote smeed-
ijzerenn spijkers met vierkante kop (Vnr.43, Vnr.43, Vnr.61), koperen kopspijker (Vnr.61) 
enn twee vermoedelijke "schroeven" (Vnr. 121, Vnr.567). Schaal 1:4. Tekening auteur 

Tabell  5: Verspreiding van grafkisten met handvatten en beenderkisten, opgegraven in: Koor, 235 
Noordergangg bij koor, Zuidergang bij koor, Noorderkruis, Noordergang bij viering, 
Middengangg bij viering, Middengang in schip, Noordergang bij schip en Noorderkapel F 

Detaill  van de deksel van de grafkist van het zoontje van B. van Barneveld (Vnr. 169) met 236 
incompletee kopspijkertekst ..BVB. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie e 

Grafkistt met op de deksel de kopspijkertekst M ... DE LANGE 1806 (Vnr.603). Foto 236 
gemeentee Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Johannaa Beekma, 75 jaar oud geworden, werd op 9 november 1811 begraven met een 238 
linnenn kapje op het hoofd, waarvan de koperen draadversterking van de onderrand nog 
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aanwezigg is. Op het bovenlichaam werden resten gevonden van een wollen lijfje . De kist 
hadd handvatten van het type 1. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie e 

Hett bovenlichaam van Anthonie Moot, 69jaar oud geworden en begraven op 3 augustus 238 
1807,, was (vermoedelijk overeen linnen hemd) bedekt met een wollen hemdrok. Foto 
gemeentee Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Opp 19 maart 1777 werd Dorothee Catharina Maria Schluters, 44 jaar oud geworden, 240 
begravenn met op het bovenlichaam vermoedelijk over een linnen hemd: twee wollen 
lappenn op de buik, daarover een fijn wollen rijglijf  met zijden randafwerkingen en veter-
sluiting,, daarover om het middel een wollen "gezondheid" met zijden strikken. Over de 
onderarmenn droeg ze gebreide wollen polsmoffen die op de ellebogen waren doorgesle-
tenn (Vnr.959). Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Albertt Valk, 59 jaar oud geworden, werd op 4 jul i 1778 begraven met, vermoedelijk over 240 
eenn linnen hemd (thans vergaan), een rode wollen borstlap met daarover een vest van 
wollenn damast met witte bloemen op donkerblauw en daarover een fijn wollen hemdrok. 
Hett vest vertoonde talloze reparaties met "stopwerk" en de hemdrok had doorgesleten 
ellebogen.. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Eenn begrafenisstoet begeeft zich door de Langestraat naar de Grote Kerk. Anoniem 242 
schilderij,, één van de vijf panelen over de kinderopvang door het Weeshuis, 1619. Foto 
Stedelijkk Museum Alkmaar 

Tweee baren worden nog steeds bewaard in de Grote Kerk. Op de voorgrond de baar van 243 
hett St.Lucasgilde en erachter die van Gerrit Wildeman. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgg en archeologie 

Kwitantiee ad ƒ 60:-:- voor de huur van de lijkkoets bij de begrafenis van Anna Bregitta 246 
dee la Croix, de echtgenote van Carel de Dieu, op 7 september 1771. De rouwstoet ging 
'ss avonds begeleid door flambouwdragers in koetsen van het sterfhuis in Heiloo, de 
buitenplaatss Langgewenscht, naar de Grote Kerk in Alkmaar, Foto Regionaal Archief 
Alkmaarr (RAA Familiearchief De Dieu e tc, Archief de Dieu inv.nr.72) 

Detaill  van een prent door S. Fokke, 1758, opgenomen in Le Franq van Berkhey's Natuur- 248 
lijk ee Historie, van een kinderbegrafenis met slede,vooraf gegaan door twee aansprekers. 
Fotoo Regionaal Archief Alkmaar 

Tabell  6: Aantallen begrafenissen per jaar van volwassenen en kinderen met of zonder 249 
bijzonderee handelingen bij de kerk, gedurende enkele perioden tussen 1750 en 1803 

Tabell  7: Aantallen begrafenissen per jaar van volwassenen en kinderen met of zonder 249 
bijzonderee handelingen bij de kerk, gedurende enkele perioden tussen 1811 en 1822 

Tabell  8: Aantallen begrafenissen per jaar van volwassenen en kinderen met verschillende 250 
tarievenn voor het kerkrecht, naar gelang de "luxe" uitingen bij de begrafenis, 1822-1830 

Eenn rouwstoet komt de Grote Kerk binnen, detail van een schilderij door Pieter Saenre- 251 
dam,, 1637. Particuliere collectie 

Eenn begrafenis in de Grote Kerk van Alkmaar, schilderij door Pieter Saenredam, 1637. 254 
Particulieree collectie 

Opp de deksel van de grafkist van jonkheer G.C. van Vladeracken, begraven op 14 april 256 
1821,, werd aan het voeteneinde een glazen vaas gevonden (Vnr.546). De kistdeksel was 
versierdd met de kopspijkertekst GCW. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumenten-
zorgg en archeologie 

Dezee glazen vaas werd aangetroffen op de kist van jonkheer G.C. van Vladeracken. Foto 257 
gemeentee Alkmaar, afdeling monumentenzorgen archeologie 

Opp de deksel van de grafkist van Hendrik de GraafF, begraven op 11 maart 1745, werd een 257 
bordd gevonden van eenvoudig Nederrijns rood aardewerk (Vnr.226). Foto gemeente 
Alkmaar,, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Dee grafkist van Jelderich Hanke, begraven op 5 december 1828, bleek gevuld te zijn met 258 
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oesterschelpenn (Vnr.252). Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 

archeologie e 
Enkelee munten uit de losse grond in de Grote Kerk: duiten uit Holland 1723, West- 262 

Frieslandd 1723, Stad Utrecht 1723 en Zeeland 1724, stuiver uit West-Friesland 1738, duit 
uitt Gelderland 1739 en stuiver uit Holland 1739. Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgenn archeologie 

Ongeïdentificeerdee jonge vrouw, begraven met achttiende-eeuwse duiten op de ogen 264 
(Vnr.36).. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Ongeïdentificeerdee oude vrouw, begraven met op elk oog een Nederlandse cent (Vnr.537). 264 
Fotoo gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en archeologie 

Inn de boedelinventaris, opgemaakt wegens de erfenis van Claas Nierop, overleden 268 
200 januari 1782, worden bij de "doodsschulden" onder meer betalingen vermeld voor 
geleverdee rode wijn, 120 geraspte broodjes, tabak en pijpen. Foto Regionaal Archief 
Alkmaarr (RAA ONA Alkmaar inv.nr.695 akte 24) 

Zwartt rouwservies, Engelse importen uit eind achttiende en begin negentiende eeuw. Drie 269 
roomkannetjess en een theepot met deksel van "blackware" en een kom van "basaltware". 
Afkomstigg uit Alkmaarse beerput-opgravingen (v.l.n.r.: 92WOR3BP1C, 99BL012AO, 
97LAN7BP5ADX,, 97LAN7BP5 en 90BRE71BP3ACZ). Foto gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorgg en archeologie 

Tabell  9: Aantallen begrafenissen, uitgesplitst naar tariefgroep van het Middel op Begraven, 272 
voorr enkele perioden tussen 1750 en 1805, met percentages van het totaal aantal 
begrafenissenn van elke periode. Het gaat om alle begrafenissen, zowel in de Grote Kerk en 
opp het kerkhof als in de Kapelkerk en op de Joodse Begraafplaats 

Inn de boedelinventaris, opgemaakt wegens de erfenis van Claas Nierop, overleden 276 
200 januari 1782, wordt bij de "doodsschulden" onder meer een betaling van 32 gulden 
vermeldd voor een eiken 2 duims kist met 2'/2 duims deksel. Foto Regionaal Archief 
Alkmaarr (RAA ONA Alkmaar inv.nr.695 akte 24) 

Tabell  10: Overzicht van doodsschulden in enkele boedelinventarissen van notaris Van Eijk, 277 
ingedeeldd naar soorten uitgaven 

Verschillendee manieren van begraven in Noord-Holland, op een prent door S. Fokke, 1758, 280 
opgenomenn in Le Franq van Berkhey's Natuurlijke Historie: een begrafenis met koetsen, 
eenn begrafenis te voet alsmede links een kinderbegrafenis met het kistje "onder de arm", 
eenn kinderbegrafenis met slede gevolgd door boerenwagens, begrafenis van een 
kraamvrouww gevolgd door o.a. zwangere vrouwen. Foto Regionaal Archief Alkmaar 

Tabell  11: Verdeling van begrafenissen per jaar over kerkhof en kerk, daarnaast binnen de 281 
kerkk resp. met of zonder extra uitgaven voor bijzondere handelingen bij de begrafenis, 

1750-1818 8 
Tabell  12: Aantallen en percentages begrafenissen in de kerk met extra uitgaven voor 281 

bijzonderee handelingen, gedurende enkele perioden tussen 1750 en 1818 
Tegenn een steunbeer bevindt zich aan de zuidmuur van de kerk een gedenksteen voor een 282 

begrafeniss op het kerkhof, waarop globaal de locatie van het graf wordt aangeduid: "Acht 
stappenn voor dezen steen". Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie e 

Hett omhakken van de Vrijheidsboom bij het stadhuis, symbool van de Franse revolutie, 287 
tijdenss de binnenkomst van de Engelse troepen op 3 oktober 1799. Aquarel door A. Stro, 
1804.. Foto Regionaal Archief Alkmaar 

Wollenn ongevoerd rijglijfje , afkomstig uit het graf van Dorothee Catharina Maria Schluters, 329 
44jaarr oud, begraven op 19 maart 1777 (Vnr.959). Het heeft een lange voorschoot. De 
zijdenn rijgveter heeft koperen nestels. De borden van de mouwen en van de hals en 
voorsluitingg zijn met een zijden bandje afgezet. Schaal 1:6. Tekening auteur. Uit: Bitter 
1999,cat.nr.l l 
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Delenn van een wollen ongevoerd rijglijfj e met korte mouwen, afkomstig uit het graf van 330 
Guurtjee de Wit, 47jaar oud, begraven op 17 maart 1801. Het heeft een modieuze korte 
voorschoott en paste bij kleding met een hoge taille. Sommige fragmenten vertonen 
stopwerk.. Schaal 1:6. Tekening auteur. Uit: Bitter 1999, cat.nr.6. 

Voorpandenn van een vest van wollen damast, afkomstig uit het graf van Albert Valk, 59 jaar 331 
oud,, begraven op 4 jul i 1778. Het vest toont een fijn bloemenmotief in geel (of wit) op 
eenn blauw fond. De rugpanden en de voering ontbreken, vermoedelijk omdat ze van 
linnenn of katoen waren. De sluiting bestond uit opgenaaide "stofknopen" (een houten of 
benenn kern bedekt met maaswerk van geel en donkerblauw garen). Het vest vertoont een 
lappendekenn aan reparaties in verschillende garens. Schaal 1:4. Tekening auteur. Uit: 
Bitterr 1999, cat.nr.16. 


