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Afb. 1 Ligging van de onderzoekslocatie (Zuiderkerk) binnen West-Friesland (boven) en op de 
kaart van Enkhuizen (onder). Schaal 1:10.000.
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1. Inleiding

Van 29 juli tot en met 9 augustus 2013 (9 dagen) is onder toezicht van Archeologie West-
Friesland een archeologische opgraving uitgevoerd in de Kruiskapel van de Zuiderkerk, in 
de binnenstad van Enkhuizen (afb. 1 en 2). De projectleiding was in handen van senior-
archeoloog M.H. Bartels. Het veldteam bestond uit M.H. Bartels, archeoloog/veldtechnicus M. 
Kossen, archeologisch medewerker A. Weel en studenten N. Tuinman en J. van Kouwen. Zij 
werden geassisteerd door T. van Meurs (vrijwillig medewerker Archeologie West-Friesland) en 
jongeren van de NJBG (Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis). 
De uitwerking van het onderzoek is verricht door senior-archeoloog C.P. Schrickx, M.H. Kossen 
en vrijwillig medewerkers van Archeologie West-Friesland. Het fysisch antropologisch onderzoek 
van de aangetroffen menselijke skeletresten werd tot slot uitgevoerd door archeoloog C. van 
der Linde van onderzoeksbureau Tot op het bot.
De opdrachtgever voor het archeologisch onderzoek was de Protestantse Gemeente Enkhuizen; 
EAB was de aannemer voor de graafwerkzaamheden.

De Zuiderkerk (rijksmonument nr. 15268) staat binnen de historische stadskern van Enkhuizen. 
De gemeenteraad van Enkhuizen heeft op 2 april 2013 de ‘Archeologische Beleidsnota gemeente 
Enkhuizen 2013’ vastgesteld en tegelijkertijd de Erfgoedverordening Enkhuizen 2010 daarop 
aangepast. Een belangrijk onderdeel van deze nota is de ‘archeologische beleidskaart’. Op 
deze kaart is aangegeven waar de bekende archeologische vindplaatsen zich bevinden en 
welke archeologische verwachtingszones er zijn in de categorieën (zeer) hoog, middelhoge en 
lage verwachting. De verwachting is gecombineerd met een beleidsadvies per archeologische 
verwachtingszone. Het plangebied kent een hoge archeologische verwachting.

De Kruiskapel bevindt zich aan de noordzijde van de Zuiderkerk en heeft een oppervlakte 
van circa 125 m2. Binnen de kapel is een unit met twee verdiepingen gerealiseerd (afb. 3). 
Hiertoe moest een betonvloer binnen de kapel worden aangebracht. De vloer met natuurstenen 
grafzerken is op de betonvloer teruggeplaatst.

In februari 2013 is een Archeologische Quickscan (QS) door Archeologie West-Friesland 
opgesteld, waarin de archeologische verwachting van het plangebied aan de hand van 
historische gegevens en vergelijkbaar archeologisch onderzoek is uiteengezet.1 Op basis hiervan 
kon worden gezegd dat bij de verbouwing van de Kruiskapel in de Zuiderkerk rekening moest 
worden gehouden met de aanwezigheid van (veel) menselijke resten in verschillende lagen en 
uiteenlopende stadia van conservering. De fundering van de buitenmuur van de noordbeuk, 
rond 1516 weggebroken voor de bouw van de kapel, was zeer waarschijnlijk nog in de bodem 
aanwezig. Delen van deze fundering konden tijdens graafwerkzaamheden tevoorschijn komen.

Bij het grond- en sonderingsonderzoek dat in opdracht van Van Hoogevest Architecten is 
uitgevoerd, is vastgesteld dat de menselijke resten op circa 70 cm onder het huidige vloerpeil 
liggen. In het funderingsplan is uitgegaan van een maximale afgraving van 65 cm onder het 
vloerpeil (circa 40 cm onder de zerken) en zouden dus geen menselijke resten worden verstoord. 
Om die reden is besloten tot een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Bij de 
uitvoering van het graafwerk bleken wel menselijke resten in situ in de te ontgraven zandlaag 

1 Duijn & Bartels 2013, adviesnr 13114.
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aanwezig te zijn. In overleg met de Gemeente Enkhuizen, Van Hoogeveen Architecten namens 
de Protestantse Gemeente Enkhuizen en EAB is het archeologische werk opgeschaald naar een 
archeologische begeleiding onder het protocol opgraven. 

In dit rapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek (project 377) weergegeven. 
In het eerste hoofdstuk wordt de historische achtergrond van de onderzoekslocatie beschreven. 
De aandacht gaat hier specifiek uit naar het aantal begravenen in de Kruiskapel. Hierna 
volgt een beschrijving van het doel en de methodiek van de opgraving. Vervolgens worden 
de aangetroffen sporen en het verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd. In dit hoofdstuk 
zijn tevens de resultaten van het fysisch-antropologisch onderzoek naar de aangetroffen 
skeletresten opgenomen. Tot slot zijn in de synthese de archeologische gegevens gecombineerd 
met de historische gegevens
De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.3, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2013.

Afb 2 Plattegrond van de Zuiderkerk. De Kruiskapel is aangegeven in geel.
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Afb. 3

Boven: 
De Kruiskapel voorafgaand aan de nieuwbouw in 2013 (foto constructiebureau De Prouw BV, 
2013). In het midden staat de 15de-eeuwse zuil die bij de bouw van de kapel omstreeks 1516 
is geplaatst.

Onder: 
De Kruiskapel na de nieuwbouw van 2013 (foto Van Hoogevest Architecten, 2013).
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2. Historische achtergrond (C. Schrickx)

2.1 De Kruiskapel
De Zuiderkerk (St. Pancraskerk) is de kerk van een van de twee parochies van de stad 
Enkhuizen, namelijk van het oude dorp Enchusen. De Westerkerk, de ander grote kerk in de stad, 
behoorde tot de parochie van Gommerskarspel. Beide plaatsen werden in 1356 samengevoegd 
tot de stad Enkhuizen. De middeleeuwse voorganger van de Zuiderkerk, een kleinere kerk 
van vermoedelijk tufsteen, stond niet op de locatie van de huidige Zuiderkerk: de oudste kerk 
bevond zich meer naar het oosten, in het huidige IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee. Het 
hier gelegen land is in de loop van de Middeleeuwen verdwenen door de oprukkende Zuiderzee. 
De definitieve genadeklap voor de oude kerk van Enchusen vormde de Sint Elisabethsvloed 
uit 1421: de kerk werd door de stormvloed waarschijnlijk sterk beschadigd en vervolgens 
opgegeven. Het jaar daarop gaf de graaf van Holland toestemming om de oude kerk af te 
breken en binnen de Westfriese Omringdijk een nieuwe kerk te bouwen. Deze nieuwe kerk, de 
huidige Zuiderkerk, werd volgens historische bronnen gebouwd tegen een bestaande kapel uit 
de 14de eeuw. Deze kapel zou ten westen van de Zuiderkerk hebben gestaan.

De bouw van de kerk is waarschijnlijk in 1423 of 1424 van start gegaan. Uit dendrochronologisch 
onderzoek blijkt dat de oudste balken in de kerk uit omstreeks 1430 dateren. Pas rond 1460 
waren beide beuken voltooid. De bouw van de toren begon kort voor 1500 en was rond 1525 
voltooid.
De Kruiskapel is een latere toevoeging aan de kerk: de kapel is waarschijnlijk in 1516 
gebouwd (afb. 4). Hiertoe is op dat moment een deel van de buitenmuur van de noordbeuk 
afgebroken en vervangen door een dragende natuurstenen zuil. Deze is afkomstig uit de Oude 

Afb. 4 De Zuiderkerk met links van het natuurstenen poortje de Kruiskapel.
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Kerk in Amsterdam, waar omstreeks 1515 
het dwarsschip werd gebouwd en twee 
kolommen werden verwijderd.2 De 15de-
eeuwse kolommen van het middenschip van 
de Oude Kerk zijn inderdaad identiek aan de 
kolom van Enkhuizen.

De bouw van de Kruiskapel hangt samen 
met de cultus van het Heilig Kruis. Hierover 
is op de website van het Meertensinstituut 
informatie te vinden.3

In de Divisiekroniek van Cornelius Aurelius 
uit 1517 – geschreven vlak nadat de 
gebeurtenissen zich hadden voorgedaan 
- staat de toedracht van de bouw van de 
Kruiskapel uiteengezet:

“In dye maent van augusto is het teyken des 
Heiligen Cruys van veel grote heren mit milde 
gaven versocht geweest, dat in Noerwegen an 
enen hoelen bome wonderlic gewassen was, in 
welken boom een maecht overgegeven hadde, 
die opten Heiligen Paeschdach ten Heiligen 
Sacrament geweest hadde, welke Cruys 
ontellicke gracien blincken in Sinte Pancraes 
kerck tot Enchuysen, dat noch dagelix van allen 
menschen die in node zijn mit milde gaven 
versocht wert, alst blijct bi die legende ende 
miraculen daer of sijnde.”4

Bij de tekst is een houtgravure afgebeeld met 
een biddende vrouw (maagd) geknield voor 
een boom met daarin een kruisbeeld (afb. 
5). Hoewel de afbeelding waarschijnlijk geen 
natuurgetrouwe weergave van het kruisbeeld 
is, vallen toch twee zaken op, namelijk de 

2 Janse 2004.
3 http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/215. Auteur Tim Graas.
4 Divisiekroniek fol. 433r. Omgezet naar hedendaags Nederlands door het Meertensinstituut: ‘in 

augustus hebben vele grote heren met milde gaven het H. Kruis vereerd, dat in Noorwegen op 
wonderbaarlijke wijze aan een holle boom was gegroeid. In die boom had een maagd overgegeven, 
die op Paasdag te communie was geweest. Dit kruis heeft (na overbrenging naar deze kerk) in de 
St. Pancraskerk talloze blijken van genade gegeven en wordt nog dagelijks door mensen in nood met 
gaven bezocht, zoals blijkt uit de legende en de mirakelen’.

Afb. 5 Houtgravure met de ontdekking van 
het wonderbaarlijke kruisbeeld in een boom 
in Noorwegen in 1515, afgebeeld in de 
Divisiekroniek uit 1517.

Afb 6 Een voorbeeld van een zogenoemd 
‘Gabelkreuz’, in de kerk St. Maria im Kapitol 
in Keulen.
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Y-vorm en de grootte van het kruisbeeld. Een 
Y-vormig kruis (type Gabelkreuz) was in de 
Nederlanden niet gangbaar, maar wel in de 
Duitse en Scandinavische gebieden (afb. 6).5

Kroniekschrijver Brandt (1666) heeft het 
verhaal over het kruis duidelijk uit de 
Divisiekroniek overgenomen. Hij voegt 
eraan toe dat veel inwoners ten tijde van 
de reformatie (1572) “dit stuk anders 
ingesien, en vastelijk gelooft, dat men dit 
hout wonderwerken toe schreef, die bij de 
kerkelijken uit gierigheit waren verdicht. Men 
hadt, seiden se, d’eenvoudige menschen van 
die verblinde eeuwe door het voeden van hun 
bijgeloof bedrogen”.6

Na de Reformatie is het kruisbeeld en 
de daarmee samenhangende cultus uit 
de Zuiderkerk verdwenen. De naam van 
de ruimte veranderde van Kruiskapel in 
Kruiskamer. In 1954 is de Zuiderkerk grondig 
gerestaureerd waarbij ook deze kamer onder 
handen is genomen (afb. 7).

5 http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/
plaats/215

6 Brandt 1747, 59.

Afb 7 Foto’s van de Kruiskapel voorafgaand aan de restauratie van 1954 (col. Oud Enkhuizen). 
Op de rechter foto is de oostmuur van de kapel te zien, met daar tegenaan de spreekstoel.

Afb. 8 De preekstoel met bijbehorende koperen 
kandelaars is in 2013 uit de Kruiskamer 
verwijderd en aan een kringloopwinkel 
verkocht.
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Afb 9 De Kruiskapel in de 19de eeuw. 
In 1864 maakte Cornelis Springer 
een schets van de Zuiderkerk met 
Kruiskapel. In 1867 werkte hij deze 
uit tot een schilderij.
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2.2 Begraven in de Kruiskapel
2.2.1 De 16de eeuw
Waarschijnlijk is vanaf het begin in deze 
aanbouw aan de noordelijke beuk van de kerk 
begraven. Uit de 16de eeuw resteert in ieder 
geval één grafzerk. Deze zerk is gemaakt 
van een witte kalksteen en is voorzien van 
een afbeelding van een geraamte dat door 
wormen wordt aangeknaagd (afb. 10).7 Deze 
merkwaardige voorstelling zou verwijzen 
naar een gebeurtenis die zich in het begin 
van de 16de eeuw in de Kruiskapel zou 
hebben afgespeeld.8 Het verhaal gaat dat 
een vrouw zich had laten begraven met al 
haar geld onder haar hoofd in de kist. Haar 
erfgenamen, die hier achter kwamen, lieten 
de kist met toestemming van de Vroedschap 
van Enkhuizen na enkele dagen openmaken. 
Tot hun schrik kroop over het lichaam allerlei 
ongedierte en was de stank overweldigend, 
waarna ze het geld niet meer durfden te 
pakken.

2.2.2 De boekhouding
De administratie van de graven en de begravingen werd in verschillende boeken bijgehouden. 
Het oudste begraafboek vangt aan in 1630.9 De begraafboeken zijn voortgezet tot 1831.10 In 
de boeken werden de begravingen van zowel de Westerkerk als de Zuiderkerk bijgehouden. 
Per week werden de namen van de begravenen genoteerd. Het grafnummer werd in een van 
de kolommen daarachter gezet. Bij de Zuiderkerk werden in het oudste boek twee kolommen 
gebruikt: S (Zuidbeuk) en N (Noordbeuk). Uit bijschriften valt op te maken welke begravingen 
in de Kruiskapel (in de boekhouding Kruiskamer genoemd, want het was immers geen kapel 
meer), het noordportaal en het zuidportaal plaatsvonden. In het tweede boek, dat aanvangt 
in 1648, kreeg de Kruiskapel een eigen kolom onder de code XK. Hierin werden ook de 
begravingen in het noord- en het zuidportaal geboekt.

Uit de periode tussen 1806 en 1827 dateert verder nog een register der doden.11 Hierin staan 
de begravenen op datum genoteerd zonder verdere informatie. Het voegt daardoor niet veel 
toe aan de begraafboeken. Vanaf 1806 werd ook nog een register van overledenen bijgehouden 

7 De steen ligt op de graven 34 en 35. Op de grafsteen staan de namen van Pieter Jansz. van de Velden 
en Cornelis Albertsz. Kickert. Uit de begraafboeken blijkt dat Pieter Jansz. vander Vellde is begraven 
in graf 34 op 27 juli 1682 (WFA, dtb, inv.nr. 78). Een begraving van Cornelis Albertsz. Kickert is in de 
begraafboeken niet te vinden. Wel werd op 14 september 1665 in graf 35 Cornelis Kornelijsz. Kickert 
begraven. De grafsteen is helaas zeer afgesleten. 

8 Westra van Holthe, J., ‘Een merkwaardig grafperk in de Zuiderkerk te Enkhuizen’, West-Friesland’s 
Oud en Nieuw 3, 169-174. In het artikel staat een gedicht vermeld, dat door ene G. Akkerman in 
1830 is overgeschreven van een origineel dat van voor 1787 zou dateren.

9 WFA, dtb, inv.nr. 69.
10 WFA, dtb, inv.nr. 75-82.
11 WFA, dtb, inv.nr. 95.

Afb 10 De grafzerk met skelet dat aangevreten 
wordt door de wormen, 16de eeuw.
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met overlijdensdatum, leeftijd, adres, burgerlijke staat en aantal nagelaten kinderen.12 Het 
is opgesteld in verband met de invordering van het recht van successie. Hierin staat niet 
genoteerd in welke kerk en welk graf de overledenen werd begraven, maar het register geeft 
wel aanvullende informatie over de begravenen die in de begraafboeken staan geschreven.

Bij de graven wordt in de boekhouding een onderscheid gehanteerd tussen graven die een 
eigenaar hadden en zogenoemde kerkgraven. Beide categorieën werden bijgehouden in 
grafleggers. Deze administratie werd per kerk gedaan. Het oudste boek van de Zuiderkerk 
vangt aan omstreeks 1650.13 Het tweede en laatste boek loopt van 1793 tot 1831.14 In de 
grafleggers wordt de kerk ingedeeld in vijf secties met ieder een eigen grafnummering. De 
secties zijn: Suijdt Cap. (zuidbeuk), Noordt Cap. (noordbeuk), Cruijs Camer (Kruiskapel), ’t 
Noorder portael (noordportaal) en ’t Zuijderportael (zuidportaal). Het totaal aantal graven 
bedraagt 786. In de Kruiskamer waren 90 graven. In het tweede en laatste boek, dat begint 
in 1793, komen nog maar drie secties voor: Zuijd kap. (zuidbeuk), Noord kap. (noordbeuk) en 
Kruijs kap. (Kruiskapel). Kennelijk werd niet meer begraven in de noord- en het zuidportaal. 
In de grafleggers werden per graf de opeenvolgende eigenaren genoteerd. Bij iedere nieuwe 
eigenaar staat een verwijzing naar de transportboeken (zie onder). Tevens werden in de 
kantlijn de data geschreven waarop de legerstede (grafstede) was betaald. Dit geld was aan 
de kerk verschuldigd voor het maken van een graf. De data komen in principe overeen met de 

12 WFA, dtb, inv.nr. 113.
13 WFA, dtb, inv.nr. 69.
14 WFA, dtb, inv.nr. 70.

Afb 11 Detail van een schilderij van de Nieuwe Kerk in Delft door Hendrick Cornelisz van Vliet 
in 1665. In een kerk was continu werk voor de doodgraver.
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data waarop in het graf werd begraven, maar de begraafboeken en de grafleggers blijken in dit 
opzicht niet geheel overeen te stemmen. In de begraafboeken zijn meer begravingen te vinden 
dan uit de grafleggers blijkt. Dit komt waarschijnlijk onder andere doordat de begravingen in 
de zogenoemde kerkgraven in de grafleggers niet goed zijn bijgehouden. De kerkgraven waren 
bestemd voor armen die geen eigenaar van een graf waren.

In de transportboeken werden de transacties van de graven van zowel de Westerkerk als de 
Zuiderkerk genoteerd. Het oudste boek vangt aan in 1678.15 Het tweede en laatste boek loopt 
van 1780 tot 1851. Hoewel na 1831 in de kerken niet meer werd begraven, bleven enkele 
graven eigendom van particulieren waardoor de boekhouding nog na 1831 doorloopt.

De betaling van de legerstede werd in nog een ander boek bijgehouden.16 Hier is de administratie 
van de Westerkerk en de Zuiderkerk weer gescheiden. Het boek van de Zuiderkerk loopt van 
1774 tot 1833.17 Het standaardtarief voor de legerstede was in deze periode 4 gulden. In het 
boek zijn ook de inkomsten uit het oplezen in de sterfhuizen bijgehouden. Dit kostte 6 gulden 
en werd door slechts weinig mensen gedaan. Het overlijden werd dan door de aanzegger bij 
mensen thuis meegedeeld.

De doodgraver (afb. 11) hield nog een eigen boek bij waarin hij iedere begraving apart noteerde 
met de datum, het precieze tijdstip en de diepte van het graf (1 diep, 2 diep of 3 diep). Het 
oudste boek vangt voor de Zuiderkerk aan in 1818.18 Het tweede en laatste boek loopt voor de 
Zuiderkerk van 1824 tot en met 1830.19

2.2.3 De begravingen vanaf 1630
Uit de begraafboeken kunnen de begravingen in de Kruiskapel voor de periode tussen 1630 en 
1826 worden achterhaald. Er worden 90 graven onderscheiden (nr. 1 tot en met 90). In deze 
periode werd in 86 graven ook daadwerkelijk begraven. Graf 69 was volgens de graflegger 
van ca. 1650 ‘in de kruijskamer niet te vinden’ en volgens de graflegger van 1793 ‘maar een 
gedeelte van een graff’. In de graven 86, 88 en 89 is niemand begraven.

Een volledige reconstructie van de begravenen per graf is niet meer mogelijk. In het oudste 
boek staan de begravingen in de Kruiskapel niet in een aparte kolom genoteerd waardoor 
deze op basis van bijschriften moeten worden achterhaald. In de latere boeken staan in de 
kolom van de Kruiskapel ook begravingen in het noord- en het zuidportaal. Verder staat in de 
begraafboeken zo af en toe genoteerd dat een begraving van een kind in een hoekje van de 
kerk plaatsvond. Deze hebben geen grafnummer.

In totaal zijn uit de boeken voor de Kruiskapel 1441 begravingen te achterhalen. Dat komt 
gemiddeld neer op ongeveer 17 begravenen per graf. In de begraafboeken staan de kinderen 
apart vermeld. In totaal betreft het 658 kinderen, wat neerkomt op ongeveer 46% van het 
totaal aantal begravenen.20 In Alkmaar is voor de periode voor 1800 achterhaald dat onder 

15 WFA, dtb, inv.nr. 71.
16 Het oudste boek dateert uit de periode 1584-1597 en bevat zowel de Westerkerk als de Zuiderkerk. 

De administratie valt niet te koppelen aan grafnummers. WFA, dtb, inv.nr. 73.
17 WFA, dtb, inv.nr. 85.
18 WFA, dtb, inv.nr. 90.
19 WFA, dtb, inv.nr. 91.
20 Dit percentage stemt overeen met onderzoek elders. In de 17de en 18de eeuw zou de kindersterfte 
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een kind iemand van jonger dan 9 jaar werd verstaan.21 Of dezelfde grens ook in Enkhuizen 
geldt, valt niet te zeggen. Bij de volwassenen (dus boven de 9 jaar) kan op basis van de namen 
een onderscheid tussen mannen en vrouwen worden gemaakt. Bij sommige namen is dit niet 
eenduidig en is de meest waarschijnlijke optie aangehouden. In totaal zijn in de Kruiskapel 322 
mannen en 461 vrouwen begraven.

Een grafiek van de begravingen in de Kruiskapel weerspiegelt de algemene bevolkingstendens 
in Enkhuizen (afb. 12). We zien een geleidelijke daling van het aantal begravingen, wat 
samenhangt met een geleidelijke afname van de bevolking. De grafiek vertoont een zeer 
duidelijke piek bij het jaar 1636 (72 begravingen). Dat jaar heerste een grote pestepidemie in 
Enkhuizen.22

2.2.4 De graven
De 1441 begravingen in de 85 graven in de Kruiskapel vonden plaats tussen 1630 en 1826. 
De verdeling over de graven is zeer ongelijk, zoals blijkt uit een grafiek van de looptijd per 
graf (afb. 13). In 1650 waren 80 graven in gebruik, in 1700 waren dit 61 graven, in 1750 nog 
maar 31 graven en in 1800 nog maar 11 graven. De datering van de laatste begraving per graf 
verschilt dus sterk.
Het aantal begravingen per graf is bij diverse graven zeer hoog. Dat geldt vooral voor de 
particuliere graven. Soms hadden deze meerdere eigenaren van wie in het graf familieleden 
werden begraven. Het kon gebeuren dat een graf meerdere malen per jaar werd geopend. Bij 
de kerkgraven vonden de begravingen (vaak series van drie of vier) over het algemeen met 
grotere tussenpozen plaats. Graven werden dus continu geruimd: kisten werden verwijderd en 
botten afgevoerd of herbegraven in knekelkuilen of beenderkisten.

in diverse steden tussen 40% en 60% hebben gelegen. Bitter 2002, 222.
21 Bitter 2002, 220.
22 Willemsen 1988, 109-110.
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Afb 12 Grafiek van het aantal begravingen in de Kruiskapel vanaf 1630 tot en met de laatste 
begraving in 1826.
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Binnen de Kruiskapel lag een groot aantal kerkgraven. In totaal waren 20 van de 85 graven 
vanaf 1630 kerkgraven (de grafnummers 3, 7, 9, 11, 12, 13, 24, 26, 40, 41, 42, 50, 53, 55, 
76, 79, 80, 85, 87 en 90). De meeste overige graven werden op zeker moment kerkgraven, 
hoewel niet in allemaal ook nog daadwerkelijk is begraven. Slechts graven 48, 54 en 57 bleven 
tot in ieder geval 1831 in particulier bezit.

Een apart geval is graf 57. Dit graf was volgens de graflegger vanaf ca. 1650 eigendom van 
Cornelis Claesz. Goutsmit. Uit de begraafboeken blijkt dat in ieder geval zes personen tussen 
1634 en 1673 in het graf zijn begraven. In de legger staat genoteerd dat het graf in 1730 is 
‘voor altoos verzegelt, zonder daar in mag werden begraven, en zallen uijt de inkomste van 
een obligatie van 800 gulden door Dr. Petrus Hovius aan de kerk gemaekt het verstaande geld 
op hogen van de vloer en onderhoud van de steen als anders voor eeuwig bij de kerk moet 
werden onderhoud’. Petrus Hovius was een vooraanstaand persoon in die tijd in Enkhuizen. 
Hij was stadsdoktor en tussen 1695 en 1715 diverse malen schepen. Hij overleed in 1730 en 
vermaakt kennelijk aan de Zuiderkerk een obligatie van 800 gulden waaruit het ophogen en 
onderhoud van het graf moesten worden betaald. Het graf werd in ruil hiervoor voor eeuwig 
gesloten.

2.2.5 Grafzerken
Hiervoor is al één grafzerk uit de Kruiskapel genoemd, namelijk de opvallende steen met 
afbeelding van een skelet dat wordt aangevreten door wormen. De grafzerk dateert uit de 
16de eeuw en hierop staan enkele namen van latere begraven personen, namelijk CORNELIS 
ALBERTSZ KICKERT en PIETER JANSZ VANDER VELDE, met hun huismerken. Tevens staan op 
de steen de grafnummers 34 en 35. Uit de boekhouding is te achterhalen dat hier in de 17de 
eeuw leden van de familie Kickert (graf 35) en Pieter Jansz vander Velde in 1682 (graf 34) zijn 
begraven.
Een andere grafzerk, behorend bij 
grafnummers 38 en 39, heeft een in de 
Franse tijd weggekapt wapenschild (afb. 14). 
Op de steen staan ‘Simon Jansz Corf obijt 
16 april 1657’ en ‘Maritjen Sijmonsdr obijt 
2 julij 1657’. In de begraafboeken staan zij 
genoteerd onder grafnummer 38 als Sijmon 
Jansz Kursius en Marijtjen Sijmons. In de 
graflegger wordt hij Sijmon Jansz inde Pars 
genoemd. De graven waren naderhand 
eigendom van de familie Vos en vervolgens 
van de familie Romond.
Van twee andere grafzerken is onduidelijk of 
deze oorspronkelijk in de Kruiskapel hebben 
gelegen.23 De familiewapens zijn van de 
stenen weggekapt en er staan geen namen 
op. De stenen zijn identiek en beslaan drie 
grafnummers. Mogelijk komen ze van een 
andere plek in de kerk.

23 Postma, Zerkenpracht te Enkhuizen. Bron: www.thijspostma.nl.

Afb. 14 Grafzerk van graf 38 en 39 met 
weggekapt wapenschild.
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Het vermelden waard is verder een grote grafzerk van de familie Proost met grafnummers 77 
en 78, met opnieuw een weggekapt wapenschild.
De andere grafzerken zijn minder fraai versierd dan bovenstaande zerken. Op de stenen staan 
vooral namen, huismerken en grafnummers.
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3. Doel en methode van het onderzoek

De nieuwe betonnen vloer voor de Kruiskapel van de Zuiderkerk is op een dieper niveau gelegd 
dan de oude vloer. Hiertoe moest ongeveer 40 cm onder de zerkenvloer worden afgegraven. De 
skeletten die direct onder de oude vloer lagen, zijn gedocumenteerd en zorgvuldig geborgen.

Bij aanvang van de graafwerk-
zaamheden is evenwijdig aan 
de muren van de kapel een 
meetsysteem uitgezet. Het 
vaste NAP-punt is met behulp 
van een laserwaterpas uitgezet. 
Het opgegraven oppervlak in 
de Kruiskapel was circa 13,50 
meter lang en 7,70 meter breed. 
In totaal is een oppervlakte van 
circa 105 m2 blootgelegd. Het 
grove graafwerk werd uitgevoerd 
met behulp van een kleine 2-tons 
kraan op rupsbanden. Met de hand 
is het vlak verder verdiept om de 
skeletten vrij te leggen.

Binnen de Kruiskapel is één 
werkput aangelegd in twee 
vlakken. Het aanleggen van vlak 1 
en het verdiepen naar vlak 2 werd 
per grafstructuur bepaald. Vlak 
2 werd voornamelijk gebruikt om 
direct op elkaar gelegen graven 
en/of skeletten goed uit elkaar te 
kunnen houden op de tekening en 
in de documentatie. Profielen zijn 
niet gedocumenteerd.

De skeletten zijn vanwege de 
tijdsdruk globaal ingetekend, schaal 
1:10. Elk graf is gefotografeerd. 
Het vondstmateriaal is met de hand 
en voor zover mogelijk per spoor 
verzameld. De vlakken en stort zijn 
intensief met een metaaldetector 
afgezocht.
Het afgegraven en afgevoerde zand 
is door de aannemer uitgezeefd 
zodat zich hierin geen menselijke 
resten meer  bevinden. Dit losse 

Afb 15 De bovenlaag is verwijderd met een kleine 
rupskraan.

Afb 16 Student Niels Tuinman houdt de velddocumentatie 
bij achter de tekentafel.

Afb 17 Uittroffelen en documenteren van de skeletten.
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botmateriaal is verzameld en herbegraven in de Zuiderkerk. Tevens zijn uit deze grond 
archeologische vondsten geborgen.

Wegens het grote aantal studenten en vrijwilligers, die bij het archeologische werk hebben 
geassisteerd, werd door Constance van der Linden, onderzoeksbureau Tot op het Bot, zo nu 
en dan een korte les gegeven over methoden en technieken van het fysisch antropologisch 
onderzoek (afb. 18).

Het gravend onderzoek en de uitwerking zijn verricht volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie versie 3.3 en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn / West-Friesland, versie 
2013.

Afb 18 Constance geeft een kort college.



21

4. Resultaten

4.1 Inleiding
In totaal zijn 30 sporen gedocumenteerd. Hiervan waren 21 sporen graven, drie knekelkuilen24, 
drie sporen in de vorm van los botmateriaal en drie grote ingegraven verstoringen. In de 
bijlage is de digitale tekening met hierop de aangetroffen sporen opgenomen.
Het grafveld binnen de kapel werd horizontaal begrensd door de muren van de kapel. Een 
verticale begrenzing van de begravingen is aan de hand van het archeologisch onderzoek 
niet te maken. Onder de bestudeerde graven van spoor 6, 11 en 19 werd nog een individu 
waargenomen. Tussen de benen van het skelet in spoor 6 werd een schedel aangetroffen van 
een dieper gelegen graf. Het graf spoor 11 was geruimd. Direct onder dit spoor, op een iets 
dieper niveau bleek wel een individu te liggen. Zo ook bij het lichten van het skelet uit spoor 
19 werden de onderbenen van het skelet van een dieper gelegen individu gezien. Vanwege 
de diepte waarop de resten van de personen onder spoor 6, 11 en 19 lagen werden deze niet 
bedreigd door de bouwwerkzaamheden. Deze graven blijven in situ bewaard.

In het fysisch antropologisch onderzoek worden als eerste de 27 sporen en het bijbehorende 
vondstmateriaal besproken. Hierna komen de 3 verstoringen aan bod waarbij het vondstmateriaal 
en de losse vondsten tijdens het onderzoek worden beschreven.

4.2 Fysisch antropologisch onderzoek25 (C. van der Linde)
4.2.1 Begraafwijze
Doodskisten
De overledenen werden in houten doodskisten begraven. In totaal zijn tijdens het archeologisch 
onderzoek op basis van houtresten of grondverkleuringen 21 doodskisten geteld. Dit is een 
minimum aantal aangezien alleen de bovenste niveaus met graven van de Kruiskapel in 
kaart zijn gebracht. Van de doodskisten was weinig bewaard gebleven wat te wijten is aan 
de zandgrond in de kerk. De kistrestanten bestonden uit slechts donkerbruine contouren 
houtmolm van de wanden rondom de skeletten. Op de hoeken en zijkanten van de vergane 
grafkisten waren in een aantal graven nog kistnagels en spijkers op het houtmolm aanwezig. 
Onder vier skeletten was ook houtmolm van de bodem van de kisten zichtbaar. Er zijn geen 
handvatten van de doodskisten gevonden.

De lichamen van de allerjongste overledenen zijn eveneens in houten doodskisten gelegd. Dit 
is geconcludeerd op basis van spijkers en fragmenten houtmolm in de kindergraven (afb. 19). 
Bij de vervaardiging van de doodskisten voor de lichamen van overleden zuigelingen is geen 
onderscheid gemaakt in de breedte van het hoofd- en voeteneinde. Zij waren rechthoekig van 
vorm.26 Daarentegen waren de doodskisten van twee kinderen en vier volwassen individuen 
niet geheel rechthoekig maar iets taps toelopend bij het voeteneinde.

De kindergraven lagen niet in een bepaald gedeelte van de Kruiskapel geconcentreerd 
maar verspreid over de gehele onderzochte ruimte. Zelfs langs de rand van de vloer, in 
de noordwestelijke hoek van de Kruiskapel zijn twee kleine doodskisten voor zuigelingen 

24 S5, S15 en S16
25 Dit hoofdstuk is een ingekorte versie van het fysisch-antropologisch rapport.
26 De grafkisten van baby’s en kinderen in de Grote Kerk van Alkmaar waren ook rechthoekig van vorm: 

Bitter 2002, 231.
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neergelegd (afb. 20). Tijdens het archeologisch onderzoek werd snel duidelijk dat er veel meer 
doodskisten voor niet-volwassenen in vergelijking tot volwassenen in de onderzochte lagen 
van de Kruiskapel voorkomen.

Meerdere overledenen in één grafkist
In een aantal graven lag meer dan één skelet in anatomisch verband onder elkaar in één 
grafkist of lagen dezelfde bottypen in één grafkist. Spoor 1 bevatte de skeletten van twee 

Afb 19 Skelet van een kind (spoor 13) met aan weerskanten donkerbruine rand van de houten 
grafkist.

Afb 20 Twee kleine doodskisten voor zuigelingen in de noordoostelijke hoek van de Kruiskapel 
(spoor 25 en 26).
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op elkaar gestapelde kinderen (afb. 21). In spoor 10 zijn de botten van een kind en een 
zuigeling gevonden. In spoor 7, een graf met ondiepe houten doodskist van 5,5 centimeter 
hoog, lagen twee skeletten van foetussen naast elkaar (afb 22). Hoogstwaarschijnlijk zijn de 
twee foetussen vlak na elkaar overledenen en vervolgens in één doodskist begraven. Dit is 
het enige graf uit het onderzochte gedeelte van de Kruiskapel waarin de lichamen van twee 
individuen naast elkaar in één doodskist zijn bijgezet. Uit het historisch onderzoek blijkt dat dit 
de twee kinderen van Zueeris Andriesz. Bloem zijn, die zijn begraven in 1751.

Afb 21 Twee op elkaar gestapelde kinderen in één graf (spoor 1).

Afb 22 Twee foetussen naast elkaar begraven in één grafkist (spoor 7).
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In spoor 6 lagen de skeletdelen van een aantal volwassenen (afb. 23). Het skelet van één 
individu lag in situ. Tussen en onder de scheenbenen van deze persoon lag een los kuitbeen 
(fibula) met hieronder een schedel. Deze twee botten maakten deel uit van een knekelkuil 
(spoor 17) die zich onder spoor 06 bevond. Ter hoogte van het linkerdijbeen van het individu 
uit spoor 06 lag een fragment van een schedel van een volwassen individu. Dit schedelfragment 
is niet meegenomen voor nader onderzoek.

Oriëntatie
Het merendeel van de overledenen 
was in de gebruikelijke west-
oostelijke richting begraven. Dit 
betekent dat de schedel aan de 
westzijde en de voeten aan de 
oostelijke zijde van het graf waren 
gepositioneerd.27

Drie skeletten lagen in een afwijkende 
houding, met de schedel juist aan de 
oostkant van het graf. Het betreft 
een volwassen individu uit spoor 8 
(afb. 24) aan de oostkant van de 
Kruiskapel, een kind uit spoor 18 aan 
de zuidkant van de kapel en een baby 
die aan de westelijke zijde van de 
Kruiskapel lag begraven (spoor 27). 
De reden dat deze drie individuen 
in een afwijkende oriëntatie zijn 
begraven is vooralsnog onduidelijk. 
Een verklaring bij de kindergraven 

27 Bij graven van pastoors is de oriëntatie precies in tegengestelde richting: de schedel in het oosten en 
de voeten in het westen. Pastoors zouden tijdens de Wederopstanding de gelovigen moeten leiden, 
en daarom andersom, met de schedel in het oosten, worden begraven: Grolman 1923, 90. 

Afb 23 In het graf van een volwassen individu lagen de schedelfragmenten van twee andere 
individuen, waaronder een schedel tussen de benen (spoor 6).

Afb 24 Het skelet van een kind lag zeer schuin (spoor 
10) en een volwassen persoon lag met het hoofd aan 
de oostkant (spoor 8).
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kan de vorm van de doodskist zijn. Bij de grafkisten van niet-volwassenen is niet altijd een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen hoofd- en voeteinde. Door de rechthoekige vorm kan 
tijdens het vervoer naar het graf de doodskist per ongeluk in positie zijn gedraaid.28 Het is 
goed mogelijk dat in het geval van de doodskisten in spoor 18 en 27 daarom de schedel aan 
de ongebruikelijke oostelijke zijde lag. De grafkist van een volwassen vrouw uit spoor 8 had 
echter een iets taps toelopend voeteneinde.
Het skelet van een kind uit spoor 10 lag niet recht in een west-oostelijke richting maar zeer 
schuin (afb. 24). De schuine houding wijkt af van de andere skeletten. Rondom het skelet in 
spoor 10 lagen wel spijkers, wat op een begraving in een houten doodskist duidt.

Lichaamshouding
Bijna alle lichamen van de overledenen zijn 
op de rug en met gestrekte benen in een 
doodskist gelegd. Alleen het lichaam van een 
kind uit spoor 18 (afb. 25) lag op de linkerzij. 
Ondanks deze schuine positie tonen de 
donkerbruine strepen van houtmolm rondom 
het skelet aan dat dit kind in houten doodskist 
is begraven.
De armen van de overledenen lagen niet 
in één identieke houding. Op basis van 
de ligging van de skeletdelen kan worden 
vastgesteld dat de overledenen, zowel 
jong als oud, zorgvuldig zijn begraven. Het 
neerleggen van de onderarm op de borst, of 
de handen in elkaar op het bekken vergt een 
extra handeling en meer tijd gedurende de 
teraardebestelling.

Grafruimingen en knekelkuilen
Een grafkist in de noordoostelijke hoek van 
de Kruiskapel bevatte geen skeletresten 
(spoor 11). Onder spoor 11 is een ander 
graf vastgesteld waarin wel een skelet 
in anatomisch verband lag. Dit graf is 
niet onderzocht aangezien dit niveau niet 
verstoord zou worden bij de geplande 
bouwwerkzaamheden. 
Vier sporen zijn als knekelkuil geïnterpreteerd: spoor 5 (afb. 26), 15 en 16 die gesitueerd waren 
aan de oostelijke zijde van de Kruiskapel en spoor 17, onder spoor 6, aan de zuidkant van 
de Kruiskapel. De op verschillende locaties aangelegde knekelkuilen vormen het bewijs voor 
grafruimingen. De onderzochte botten uit spoor 5 zijn van zowel volwassenen als kinderen.

28 Deze optie is eveneens voor mogelijk gehouden bij de incidentele gevallen in de Broerenkerk te 
Zwolle waarbij de schedels in het oosten lagen en de voeten in westelijke richting: Aten 1992, 26. In 
twaalf graven in de Grote Kerk te Alkmaar hadden de individuen ook een afwijkende oriëntatie. Drie 
hiervan waren katholieke pastoors. Zij lagen met de schedel in het oosten omdat zij de gelovigen 
moesten leiden ten tijde van de Wederopstanding: Bitter 2002, 255-256.

Afb 25 Het lichaam van een kind lag op de 
linkerzij (spoor 18).
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Knopspelden voor lijkwade of doodshemd
De lichamen van de allerjongste overledenen waren gekleed in een doodshemd of gewikkeld 
in een lijkwade.29 Dit is geconcludeerd aan de hand van één of meerdere zeer kleine metalen 
knopspelden die op zes skeletten zijn 
aangetroffen.30 Daarnaast zijn diverse 
spelden gevonden, die niet aan een 
graf kunnen worden gekoppeld.31 Met 
de knopspelden werd een lijkwade of 
doodshemd dicht gespeld. In de graven 
van volwassenen zijn geen knopspelden 
gevonden. Het lijkt erop dat de volwassen 
individuen niet in een lijkwade maar in 
kleding zijn begraven.

De schedels en botten van vijf skeletten 
van zuigelingen zijn op verschillende 
locaties groen van kleur (afb. 27). Een 

29 S7, S24, S25, S27 en S28
30 Skelet uit spoor 7 individu 1 vondstnummer 53 (één speld op 1e borstwervel (vertebra thoracica) 

gevonden).  Skelet uit spoor 7 individu 2 vondstnummer 55 (een speld lag op de schedel en een 
op de borstwervel). Bij het skelet uit spoor 27 lag een speld op het linkerspaakbeen (radius). Op 
de schedel en sleutelbenen (claviculae) in spoor 28 lagen twee knopspelden. Tijdens de uitwerking 
is tussen de botten van het jongste individu uit spoor 10 (vondstnummer 31) een glazen bewerkte 
kraal gevonden.

31 V06 (2 spelden), V56 (1 speld), V60 (2 spelden)

Afb 26 Skeletresten in een knekelkuil tegen de oostmuur (spoor 5).

Afb 27 Skelet van een kind met bij de zwarte pijl 
een groene verkleuring.
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aantal dezelfde bottypen zijn groen gekleurd zoals de wandbeenderen van de schedel, 
de onderkaak, de sleutelbenen en spaakbenen. Bij in ieder geval drie skeletten zijn de 
verkleuringen veroorzaakt door koperen spelden. Op de schedels met metaalrestanten zijn 
plukjes hoofdhaar bewaard. Dit komt door de 
conserverende werking van het metaal op de 
schedels (afb. 28).

Hoofdbedekking
Op twee schedels, van een kind en een 
zuigeling, zijn behalve groene verkleuringen 
ook textielfragmenten waargenomen. Een 
fragment van stof en een groene verkleuring 
is eenmaal vastgesteld aan de rechterzijde 
van een achterhoofd.32 Van een andere kind 
lag een stuk stof op de linkerkant van de 
onderkaak. Zowel dit deel van de onderkaak, 
het rechter jukbeen als de halswervels 
zijn groen gekleurd door koperoxide.33 De 
stofrestanten kunnen onderdeel zijn geweest 
van een lijkwade of van een hoofdbedekking 
zoals bijvoorbeeld een kapje. 

Het achterhoofd van een vrouwelijk individu 
uit spoor 8 heeft een halfronde cirkelvormige 
groene verkleuring (afb. 29). Deze is 
veroorzaakt door een metalen voorwerp. 
Tijdens de opgraving was achterop de schedel 
van deze vrouw nog een metalen object met 
een fragment stof aanwezig. Waarschijnlijk 
droeg de vrouw een kapje achter op haar 
hoofd dat door een metalen beugel aan de 
onderzijde op het hoofd bleef zitten. 

In de knekelkuil (spoor 5) lag een onderkaak 
waarop aan de rechterzijde een groene 
verkleuring zichtbaar is van koperoxide en 
een restant van stof.

4.2.2 Conserveringstoestand
Het bot is zeer goed geconserveerd en hard, 
met uitzondering van twee skeletten die 
beiden aan de oostzijde van de Kruiskapel 
zijn opgegraven. De goede kwaliteit is 
opmerkelijk gezien de zandgrond waarin het 

32 Schedel individu 1 uit spoor 01, vondstnummer 2.
33 Het skelet uit spoor 24, vondstnummer 49.

Afb 28 Op de schedel van een kind bevindt 
zich een metaalrestant, waardoor plukjes 
hoofdhaar bewaard zijn gebleven.

Afb 29 Het achterhoofd van een vrouwelijk 
individu heeft een halfronde cirkelvormige 
groene verkleuring veroorzaakt door een 
metalen voorwerp. Tijdens de opgraving was 
achterop de schedel van deze vrouw nog 
een metalen object met een fragment stof 
aanwezig. Waarschijnlijk droeg de vrouw een 
kapje op haar hoofd dat door een metalen 
beugel (oorijzer) op het hoofd bleef zitten.
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bot heeft gelegen in de Kruiskapel. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om graven die dateren uit de 
laatste fase van de Kruiskapel waardoor de botten nog goed intact zijn.

4.2.3 Aantal begravenen
Aan de hand van de skeletdelen kan worden vastgesteld dat er 34 individuen zijn opgegraven. 
Twee schedels zijn niet meegerekend. Dit zijn de schedelfragmenten onder spoor 11 en onder 
spoor 6. Zij lagen onder het bedreigde niveau.

4.2.4 Sterfteleeftijd en geslacht
Niet-volwassenen
In de onderzochte laag van de Kruiskapel zijn veel meer niet-volwassenen begraven in vergelijking 
tot volwassenen. Van de 34 geïdentificeerde individuen waren er 23 niet-volwassen. Aan de 
hand van het fysisch antropologisch onderzoek is vastgesteld dat alle leeftijdscategorieën van 
kinderen in de Kruiskapel zijn begraven. Het aantal sterfgevallen voor het eerste levensjaar 
is het hoogst (11 individuen), gevolgd door de categorie tussen 1-5 jaar (9 individuen). Vier 
niet-volwassen waren ouder dan vijf jaar. 
De twee jongste overledenen (spoor 7) waren te vroeg geborenen. De leeftijden bij overlijden 
zijn geschat op slechts zeven maanden in de baarmoeder. Het feit dat de twee foetussen 
naast elkaar zijn begraven in één doodskist en de vrij overeenkomstige afmetingen van de 
diafysen doet vermoeden dat het om een tweeling gaat. De oudste niet-volwassene is niet 
ouder geworden dan vijftien jaar.

Volwassenen
Van de 34 onderzochte overledenen hadden elf een volwassen leeftijd bereikt. Het individu uit 
spoor 6 heeft een anatomische schatting van de leeftijd bij overlijden van vijftig jaar (+/- 2.5 
jaar) en het individu uit spoor 22 van ruim 45 jaar (+/- 2.5 jaar). Van het skelet uit spoor 8 is 
de leeftijd geschat op 30 jaar. De wervels van het heiligbeen van het skelet uit spoor 20 waren 
nog niet geheel gefuseerd. Hierdoor valt de sterfteleeftijd van dit individu tussen 20 en 27 jaar. 
Aan de hand van twee leeftijdsindicatoren is de leeftijd bij overlijden van een individu uit spoor 
12 geschat tussen 52 en 61 jaar.
Tenslotte is er van vijf skeletten slechts één leeftijdsindicator voorhanden, wat resulteert in 
zeer globale sterfteleeftijden van 23-40, 30-60 en 40-80 jaar.

De onderzochte skeletten uit de Kruiskapel bestaan dus uit 23 niet-volwassenen en elf 
volwassenen. Het aantal kinderen ten opzichte van het aantal volwassenen uit de onderzochte 
graven in de Kruiskapel is hoog. Bovendien waren elf kinderen al voor het eerste levensjaar 
overleden (32,3%). Toch lijkt dit niet uitzonderlijk. In de begraafboeken van de Kruiskapel 
zijn 1441 begravingen genoteerd over de periode 1630-1826. Hiervan zijn 658 graven van 
kinderen (45,6%).

Van de elf volwassen individuen is er van tien een geslachtsdiagnose mogelijk. Aan de hand 
van de anatomische beschikbare morfologische kenmerken van de schedels en in zes gevallen 
ook van de bekkens is geconcludeerd dat er zes vrouwen en vier mannen zijn.

4.2.5 Ziektekundige afwijkingen en traumata
Als havenplaats was Enkhuizen vatbaar voor besmettelijke ziekten. Medische rapporten van 
Johannes Robol, een inwoner en praktiserend medicus uit Enkhuizen, vormen belangrijke 
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getuigenissen voor de in omloop zijnde ziekten in achttiende-eeuws Enkhuizen. Hij vermeldt 
dat de stad in 1774 werd geteisterd door de rotkoorts, de oude benaming voor tyfus.34 In 
1775-1776 heerste er pokken (variola).35 Kinderpokken (varicella) zouden in het jaar 1776 
door een ‘vreemde schipper’ in Enkhuizen zijn ontstaan. Kinderen die in 1776 geen pokken 
hadden gekregen, werden in hetzelfde jaar in de zomer besmet met roodvonk (scarlatina). 
In de herfst van 1777 hadden veel kinderen last van kinkhoest (pertussis).36 De rodeloop 
(dysenterie) woedde in Enkhuizen in ieder geval in 1729 en 1778-1780.37 Al deze ziektes zijn 
niet met het blote oog zichtbaar op skeletmateriaal. Het aantal gediagnosticeerde ziekten 
van de onderzochte skeletten in de Kruiskapel is dan ook een minimum aantal van de ziektes 
waaraan de individuen tijdens het leven hebben geleden.

Er zijn verschillende botafwijkingen bij de skeletten uit de Kruiskapel gediagnosticeerd: een 
botafwijking van de neusopening hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een infectie, sporen 
van een chirurgische handeling op een schedel, periostale botafwijkingen van scheenbenen, 
meerdere vormen van deficiëntieziektes zoals mogelijk een geval van scheurbuik en de 
Engelse ziekte. Daarnaast komen afwijkingen voor ten gevolge van fysieke overbelasting en 
verschillende gewrichtsafwijkingen.

De scheenbenen van twee individuen uit de sporen 19 en 22 hebben periostaal (botvlies) 
nieuw bot. In het geval van het skelet uit spoor 19 zijn de meerdere lagen nieuw botweefsel 
hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een infectie. Bij de scheenbenen en kuitbenen uit spoor 22 
lijkt het te gaan om plaatselijke geheelde en niet genezen verwondingen. De verwondingen zijn 
vermoedelijk ontstaan door een valpartij of stoten. Aangezien de scheenbenen en kuitbenen 
niet beschermd worden door omliggende spieren zoals dijbenen, lopen zij meer risico voor een 
huidbeschadiging.

Skelet spoor 19
Het skelet uit spoor 19 wordt hieronder uitvoerig besproken aangezien er meerdere 
botafwijkingen aan de schedel, de scheenbenen en kuitbenen zijn gediagnosticeerd die 
karakteristiek zijn voor meerdere ziektes. De schedel  heeft de volgende zeven afwijkingen:
- Atrofie aan de onderzijde van de linkerneusopening.
- Een peervormige neusopening, afgeronde randen, de rechterneusopening is breed.
- Een poreuze, verdikte rand van de rechterneusopening en van een klein bewaard deel van de 
  linkerneusopening, vermoedelijk door een ontsteking. 
- Enorme poreusheid van de gehele bovenkaak.
- Enorme atrofie van de onderrand van de bovenkaak. 
- Het gehemelte heeft een behoorlijke mate van periodontitis en is op twee locaties 
  gedeeltelijk vergaan.
- Van de bovenkaak zijn vier voortanden (incisieven) en de linkerhoektand (dens caninus)   
  voor de dood verloren gegaan.
De overige tanden en kiezen van de bovenkaak zijn wel aanwezig. Het kaakbot van de 

34 Rôbol 1783, 829.
35 Ook in 1834 en 1843-1844 heerste er pokken in Enkhuizen maar deze jaren vallen buiten de fase 

van het in gebruik zijn van de Kruiskapel.
36 Rôbol 1783, 829-830.
37 Dysenterie kwam voor in 1726, 1727-1728 en 1778-1779 volgens Zwart-Kramer/Kramer 1993, 125. 

Volgens Rôbol kwam dysenterie tot 1727-1728 niet in Enkhuizen voor. Ook in 1779 heeft dysenterie 
stevig gewoed in Enkhuizen, met name in de bocht aan het (Zuider-)Spui : Rôbol 1783, 831.
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onderkaak is enorm geslonken. Hierdoor zit alleen de onderzijde van de tandwortels nog vast 
in de tandkassen. Alle vier de voortanden, de rechterhoektand en de twee rechter premolaren 
van de onderkaak zijn carieus. De rechterhoektand is vrijwel geheel door tandbederf vergaan. 
De tandkassen van de rechter eerste en tweede molaar zijn reeds dichtgegroeid. Een deel van 
de linkerzijde van de onderkaak ontbreekt.

De poreusheid en atrofie bij de neusopening kan een indicatie zijn voor: 
1. Syfilis (treponematose)
2. Kanker 
3. Huidtuberculose (lupus vulgaris) 
4. Lepra (facies leprosa)
5. Infectieziekten veroorzaakt door de Leishmania-parasieten.38 

De diagnose syfilis valt in dit geval af. Het schedeldak heeft namelijk niet de karakteristieke 
botveranderingen (caries sicca) van syfilis. Gezien de geschatte sterfteleeftijd van het individu 
van ongeveer vijftien jaar lijkt de diagnose van verkregen syfilis uitgesloten. Dit is eveneens 
geconstateerd door Dr. Tjasse Bruintjes van het Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.
Een kwaadaardig gezwel (carcinoom) van de neusopening waarbij het gehemelte en de 
bovenkaak wordt aantast lijkt ook niet het geval bij de schedel uit spoor 19. Er is namelijk 
sprake van reactief bot wat bij kanker juist niet voorkomt.
Inwendig is in de schedel aan de rechterzijde van het voorhoofd een cluster van vasculaire lijnen 
zichtbaar. Dit kan het gevolg zijn van een tuberculeuze haard van nabijgelegen zacht weefsel.39 
Bovendien is het wiggebeen licht poreus. Het 
is een mogelijke indicatie voor tuberculose.40

Andere opties die nog overblijven zijn de 
infectieziekte leishmaniasis of lepra. Er is 
echter één kenmerk aan de schedel die de 
diagnose van lepra tegenspreekt. Aan de 
onderrand van de toegang tot de neusholte 
bevindt zich een naar voren gericht uitsteeksel 
(spina nasalis anterior) die niet is aangetast. 
Daarmee lijkt volgens Dr. Tjasse Bruintjes, 
KNO-arts van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn 
de diagnose lepra uitgesloten. Vooralsnog 
blijft het onduidelijk welke infectieziekte 
de botafwijkingen in de schedel heeft 
veroorzaakt. 

Snijsporen van trepanatie
Op de schedel lijkt aan de rechterzijde een 
chirurgische behandeling verricht (afb. 30). 
Dit is bevestigd door Dr. Tjasse Bruintjes, 

38 Mann/Hunt 2005, 32, 36; Ortner 2003, 268.
39 De botafwijking aan de binnenkant van de schedel uit spoor 19 komt sterk overeen met fig. 10.36 in 

Ortner 2003.
40 Ortner 2003, 252 fig. 10-40c en d.

Afb 30 Schedel met een incisie in het 
rechterwandbeen (spoor 19).
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KNO-arts van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Voor de dood is in het rechterwandbeen met een 
scherp voorwerp een incisie aangebracht. Het gat van de incisie meet ongeveer 1,5 x 1,1 cm. 
Er zijn geen sporen van genezing rond de incisie vastgesteld.  

4.2.6 Deficiëntieziekten
De Engelse ziekte (rachitis)
De oorzaak voor het ontstaan van de Engelse ziekte is meestal een tekort aan vitamine D. De 
voornaamste bron voor de opname van vitamine D is zonlicht. Kleine hoeveelheden vitamine 
D kunnen ook worden verkregen door de consumptie van eieren, lever, melk en vette vis. De 
combinatie van een vitamine D-arm dieet en weinig zonlicht is de meest voorkomende oorzaak 
van rachitis.41 Door vitamine D-gebrek ontstaat er een storing in de kalkstofwisseling waardoor 
de kraakbeengrondstof te traag verbeend. Botten verliezen hun stevigheid aangezien zij te 
weinig kalk opnemen. Met name botten die veel gewicht dragen, zoals dijbenen en scheenbenen 
kunnen dan doorbuigen. Ook de armen kunnen doorbuigen in de fase voorafgaand aan het 
lopen, tijdens het kruipen.42 
Behalve een vitamine D gebrek kan de Engelse ziekte ontstaan door een tekort aan calcium 
of fosfor in het dieet. Indien het lichaam de fosfor of calciummineralen niet kan absorberen 
door darmziekten zoals chronische buikloop, een stofwisselingsstoornis of niet goed werkende 
nieren dan kan dit leiden tot de Engelse ziekte.43 Kinderen waarvan de darmen niet goed 
functioneren zijn hier vatbaar voor. Degene die aan de Engelse ziekte lijdt is gevoelig voor een 
longontsteking. Als de Engelse ziekte aanwezig is in skelet samples dan is het goed mogelijk 
dat longontsteking de doodsoorzaak is.
De Engelse ziekte ontstaat in de kinderjaren. Het komt zelden voor bij individuen jonger dan vier 
maanden. Vitamine D wordt namelijk van moeder op kind door de placenta gegeven en wordt 
in de lever van het kind opgeslagen. De Engelse ziekte ontstaat vooral in de leeftijd tussen zes 
maanden en twee jaar.44 Bij de Engelse ziekte ontstaat een verbreding in de kraakbeenzones, 
gebogen pijpbeenderen en poreuze ribuiteinden en pijpbeenderen.

Zowel de dijbenen, scheenbenen als kuitbenen van een vierjarig kind uit spoor 10 zijn erg 
krom gebogen (afb. 31). De dijbenen zijn O-vormig en de scheenbenen en kuitbenen zijn juist 
naar binnen gebogen. De pijpbeenderen zijn ook veel breder dan gebruikelijk. 

41 Brickley/Mays/Ives 2007, 68.
42 Roberts/Manchester 2010, 237; Waldron 2009, 127, 129-130.
43 Mann/Hunt 2005, 107.
44 Ortner 2003, 393.

Afb 31 Het linker dijbeen, scheenbeen en kuitbeen van een vierjarig kind uit zijn erg krom 
gebogen ten gevolge van de Engelse ziekte (spoor 10).
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De ribben van een kind van ongeveer zes maanden oud uit spoor 24 zijn aan de uiteinden 
verdikt. In het skelet van hetzelfde kind zijn de gedeeltes van de groeizones van een aantal 
pijpbeenderen zeer poreus.
De pijpbeenderen van zuigelingen uit de sporen 9, 24 en 25 en van een vierjarig kind uit spoor 
13 hebben eveneens poreuze groeizones en zijn breder dan normaal. 

Rachitis of osteomalacia
De volwassen variant van de Engelse ziekte is rachitis of osteomalacia en ontstaat pas nadat 
de botten zijn uitgegroeid. Bij de skeletten van twee volwassenen, zijn de dijbenen licht naar 
buiten gebogen. Het is niet duidelijk of het rachitis of osteomalacia is. 
Van de 34 onderzochte individuen uit de Kruiskapel is bij zeven 20.6% rachitis geconstateerd, 
twee volwassenen (5.9%) en vijf niet-volwassenen (14.7%). De medicus Rôbol beschrijft 
juist dat rachitis zelden voorkwam in Enkhuizen.45 Het percentage rachitis uit de Kruiskapel 
is zeer hoog in vergelijking met andere onderzochte skeletpopulaties uit ongeveer dezelfde 
tijdsperiode.46 Alleen in een skelet sample uit Breda, daterend uit de periode 1700-1824, is een 
hoger percentage rachitis geconstateerd van maar liefs 25% onder de niet-volwassenen en 33% 
onder de volwassenen.47 Van een andere skelet sample uit Noord-Holland, een begraafplaats 
uit de Middenbeemster (1617-1866) is geconstateerd dat vijf van de 49 kinderen rachitis heeft 
(10.2%).48

Scheurbuik?
Scheurbuik ontstaat door een gebrek aan vitamine C, wat vooral voorkomt in zeevis, groente 
en fruit en dan vooral in citrusvruchten. Bij volwassenen kan het maanden duren voordat de 
symptomen van scheurbuik zich voordoen terwijl bij kinderen in de groei dit snel kan gaan.49 
Het schedeldak van een individu dat is overleden toen het ongeveer negen maanden à 1 jaar 
oud was is op verschillende plekken poreus. Aan de buitenzijde van de schedel uit spoor 23 
is ook enorme botaanwas gevormd. De botafwijkingen aan het schedeldak kunnen het gevolg 
zijn van de ziekte scheurbuik. De pijpbeenderen van het kind zijn erg dik en de groeizones van 
de pijpbeenderen erg poreus. Deze botafwijkingen van de pijpbeenderen kunnen veroorzaakt 
zijn door rachitis of scheurbuik. Een individu kan aan beide deficiënties lijden.
Alleen in de skelet sample van de Onze-Lieve-Vrouwenkerk in Breda is, voor zover bekend, 
scheurbuik vastgesteld.50

Cribra orbitalia
Poreuze oogkassen (cribra orbitalia) ontstaat door een tekort aan rode bloedlichaampjes wat 
een hyperactiviteit van het beenmerg teweeg brengt. Het beenmerg verdikt en er komen 
perforaties in de oogkassen. Over het algemeen worden deze perforaties veroorzaakt door 
chronische bloedarmoede door een gebrek aan bepaalde bouwstoffen zoals de vitamines 
foliumzuur en/of B12.

45 Rôbol 1783, 827.
46 Het percentage met rachitis uit de Grote Kerk in Alkmaar is 1% van de 177 onderzochte skeletten 

(Baetsen 2001, 51 tabel 7.1, 58); van de Broerenkerk te Zwolle 5,3% (Aten 1987-1988, 88 tabel 
7, geen onderscheid in volwassenen/niet-volwassenen); het percentage rachitis onder 58 niet-
volwassenen van het Sint Janskerkhof in Den Bosch is 4% en van de 121 volwassenen is het 7% 
(Maat/Mastwijk/Jonker 2002, table 6). 

47 Maat/Mastwijk 2000, 145.
48 Veselka 2012, 53 table 7.
49 Brickley/Yves 2006, 163.
50 Maat/Mastwijk 2000, 145.
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Drie schedels van kinderen (uit de sporen 10, 13, 25) en een schedel van een adolescent (uit 
spoor 19) hebben cribra orbitalia. Van de 34 individuen is het percentage met cribra orbitalia 
11,8%. Vergeleken met andere skelet samples uit ongeveer dezelfde periode vormt het 
percentage van 11.8% onder de niet-volwassenen een tussenpositie. Het hoogste percentage 
met cribra orbitalia komt uit de Middenbeemster (1617-1866) met 37.5% gevolgd door de 
begraafplaats van de Onze-Lieve-Vrouwenkerk te Breda (1600-1824) waar 17% van de niet-
volwassenen en 3% van de volwassenen cribra orbitalia heeft.51

Cribra femora
De dijbeenhalzen van één skelet, uit spoor 22, zijn poreus. Het percentage cribra femora in de 
skelet sample van het Sintjanskerkhof in Den Bosch bedraagt 30% onder niet-volwassenen en 
41% onder volwassenen.52 In de andere skelet samples wordt deze afwijking niet behandeld 
of komt niet voor.

Het aantal onderzochte individuen uit de Kruiskapel met één of meer deficiënties is negen. 
Hiervan hebben er vier meer dan één deficiëntie.

Trauma ten gevolge van fysieke overbelasting
Osteochondritis dissecans
De aandoening osteochondritis dissecans (OCD) is een aandoening van het subchondrale bot 
en het kraakbeenweefsel dat hier overheen ligt. In het geval van OCD laten stukjes kraakbeen 
(gewrichtsmuizen) los uit het gewrichtskraakbeen. De exacte oorzaak van OCD is niet 
bekend. Wel is duidelijk dat OCD gemiddeld meer voorkomt bij personen die veel lichamelijke 
krachtinspanning uitoefenen en bij jonge (mannelijke) individuen in het bijzonder.53 
De linkerbovenarm van een nog vrij jonge vrouw, de sterfteleeftijd is geschat tussen 20-27 
jaar, heeft distaal op de gewrichtsrol een botafwijking. De onderzochte vrouw uit de Kruiskapel 
heeft haar linkerelleboog intensief gebruikt waardoor OCD is ontstaan. Haar rechterelleboog 
heeft geen botafwijkingen.

Gewrichtsafwijkingen
Noduli van Schmorl
In de wervelkolom van de hiervoor genoemde vrouw waarbij OCD in de linker bovenarm 
is geconstateerd, komen lineaire impressies voor. De impressies heten ‘noduli van Schmorl’ 
en ontstaan door de degeneratie van de tussenwervelschijf. Door de degeneratie drukt de 
tussenwervelschijf zich in de boven en onder gelegen wervellichamen en zodoende ontstaan er 
impressies in de wervellichamen. In de onderzochte wervelkolommen van de andere volwassen 
individuen uit de Kruiskapel zijn geen noduli van Schmorl vastgesteld.

Vertebrale osteofytose (VO)
Bij deze aandoening ontstaat botwoekeringen als reactie op het uitstulpen van de 
tussenwervelschijf tussen het bovengelegen en ondergelegen wervellichaam. 
In de wervelkolommen van de skeletten uit de sporen 6 en 12 is bij de lage borstwervels 

51 Cribra orbitalia in Middenbeemster 37.5% (Veselka 2012, 640); Breda 17% niet-volwassenen en 3% 
volwassenen (Maat/Mastwijk 2000, 145). Het Sint Janskerkhof te Den-Bosch: 16% niet volwassenen, 
6% volwassenen (Maat/Mastwijk/Jonker 2002, 16, table 6). Het percentage met cribra orbitalia uit 
de Grote Kerk in Alkmaar is 1% (Baetsen 2001, 57, tabel 7.1, 58)

52 Maat/Mastwijk/Jonker 2002, 16, table 6.
53 Verhaar/Van Mourik 2008, 233, 395; Waldron 2009, 154.
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en de lendenwervels een geringe mate van botwoekeringen langs de randen van de 
wervellichamen vastgesteld. Een vrouwelijk individu uit spoor 22 heeft enorme osteofyten 
langs de wervellichamen. 

Vertebrale osteoarthrose (VOA)
Bij vertebrale osteoarthrose is een mate van slijtage aanwezig tussen twee wervels. De mate 
van slijtage is onder te verdelen in verschillende gradaties. Het gewrichtsoppervlak kan poreus 
zijn of onder het kraakbeen gelegen holtes bevatten of marginale osteofyten. Bij de hevigste 
fase van VOA is er sprake van bot-op-bot polijsting waardoor er een ivoorachtige verdichting 
van beenweefsel ontstaat.
In de lendenwervels van twee wervelkolommen uit de sporen 12 en 22 zijn de facetgewrichtjes 
van de wervelbogen gesleten.

Perifere osteoarthritis (POA)
POA betekent gewrichts-arthrose, of slijtage van de kleine en grote gewrichten van het skelet 
(met uitzondering van de facetgewrichten van de wervelbogen). POA heeft dezelfde gradaties 
als VOA. 
In het skelet van een vrouwelijke individu uit spoor 22 is op verschillende botten de hevigste 
vorm van POA vastgesteld. Eburnatie komt voor op de kop van de linkerduim, het daaraan 
grenzende vingerkootje, op de rolvormige structuur van de linkerbovenarm en op de linkerknie. 
De asymmetrische aanwezigheid van de botten met POA doet vermoeden dat de vrouw 
de linkerhelft van haar lichaam overbelast heeft. Mogelijk heeft zij tijdens haar leven door 
bepaalde werkzaamheden steeds dezelfde bewegingen gemaakt waardoor eburnatie aan de 
linkerelleboog, -duim en -knie is ontstaan. In het skelet uit spoor 12 zijn op de linkerelleboog 
-pols en duim osteofyten vastgesteld.

Anatomische afwijkingen
In het skeletmateriaal uit de Kruiskapel zijn vier anatomische botafwijkingen vastgesteld en 
één anatomische afwijking in het gebit. De schedel van het individu uit spoor 19 vertoont extra 
schedelbotjes. Het skelet uit spoor 20 heeft een wervelkanaal bij de eerste halswervel. Dit 
individu heeft tevens een aangeboren afwijking aan de rechtervoet. Het vierde middenvoetsbeen 
is veel korter ten opzichte van de andere middenvoetsbenen. Tweemaal komt een extra knobbel 
op de eerste molaar in een gebit voor, namelijk bij twee kinderen uit spoor 1.

4.3 Vondstmateriaal
Bij de opgraving is zowel het vondstmateriaal uit de graven als uit de grond rondom de graven 
verzameld. De meeste vondsten zijn afkomstig uit het zeefresidu.

4.3.1 Keramiek en glas
In het zand zijn honderden scherven keramiek en glas aangetroffen. Het materiaal is 
fragmentarisch en onsamenhangend. De scherven dateren uit de 17de , 18de en 19de eeuw. 
Opmerkelijk is de aanwezigheid van materiaal uit de 19de eeuw, onder andere industrieel 
wit aardewerk. Dit materiaal dateert uit de tijd dat niet meer in de kerk werd begraven. Dat 
houdt in dat in de 19de eeuw werkzaamheden onder de zerkenvloer hebben plaatsgevonden. 
Incidenteel kunnen verzakkingen zijn hersteld door plaatselijk grond onder een zerk te storten. 
Een andere mogelijkheid is dat de gehele vloer een keer is opgehoogd met zand. Het feit dat 
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de grafkuilen niet direct bij verwijderen van de zerken zichtbaar waren, maar dat eerst een 
zandlaag van enkele decimeters dik moest worden verwijderd, wijst op dit laatste. Het deel van 
het vondstmateriaal is met zand en grond van elders meegekomen. Verschillende scherven 
hebben duidelijk afgeronde breuken door ligging in water. Kennelijk is gebruik gemaakt van 
opgebaggerd zand uit bijvoorbeeld de havens of zandbanken in de Zuiderzee.
Bij de glasvondsten is het mogelijk dat flessen of flesjes zijn gebruikt om bloemen in te zetten 
in of bij het graf, maar hierover is historisch niets bekend.
Het aantal aangetroffen tabakspijpen (zie onder) is groot. Opnieuw kunnen we ons de 
vraag stellen hoe deze onder de zerkenvloer zijn beland. Uiteraard kunnen ze net als de 
keramiekscherven met het zand en de grond van elders zijn meegekomen. Maar wellicht werd 
zo nu en dan ook een pijpje in de kerk opgestoken en zijn de gebroken pijpen als afval in het 
zand gebezemd.

Bijzonder is de vondst van een glazen kraal in een kindergraf.54 Kennelijk is als grafgift een 
eenvoudige ketting met kraal meegegeven.

Knikkers
Het meest in het oog springend bij het vondstmateriaal is de zeer grote hoeveelheid knikkers.55 
De telling omvat minimaal 65 knikkers van klein formaat en 24 fragmenten van knikkers 
van groot formaat.  Dit roept direct het beeld op dat we kennen van diverse 17de-eeuwse 
schilderijen van kerkinterieurs met daarop spelende kinderen (afb. 32). We kunnen ons goed 
voorstellen hoe de kinderen op de stenen zerken knikkerden. Menig knikker zal in de spleten 
tussen de zerken verloren zijn gegaan.

Het spelen in de kerken werd van overheidswege en door de kerkbesturen tegengegaan. In de 
Westerkerk bevindt zich een bijzonder bord uit 1594 met daarop allerlei verbodsbepalingen.56 
De inhoud op het bord is overgenomen van een stadskeur van 16 januari 1594.57 In de tekst 
wordt expliciet het spelen met kloten (verzwaarde houten ballen) en knikkers genoemd:

“Is bij mijne heeren de schout, burgemeesteren en schepenen deser stede, gekeurt en geordoneert, 
keuren en ordoneren bij dezen: dat van nu vortan nijemant, ‘t sij Jonk ofte out, hem sal 
vervorderen in de kercken deser stede te lopen, raesen, stoeijen, getier ofte onbehoorlijck geluijt 
te maeken ofte enige insolentie te bedrijven op pene van ‘t opperste cleet, of tien stuiver daer voor. 
Sal ook nijemant hem verorderen met crijt, houtkool ofte ander materijalen te schrijven 
aen enigen mueren ofte colommen binnen de kercke deser stede, noch inde bancken ofte 
houtwerck te sniden op pene als boven. Voort sal oock nijemant, ‘t sij Jonck ofte out, in de 
kercken mogen spelen met cloten, knickerkens ofte anderen instumenten op pene als boven. 
Oock sal hem nijemant vervorderen met slijck, steenen en andere matery te werpen inde 
kercke glasen noch oock de kercke ofte kerckhove met dreck ofte vuijl te ontreijnigen op 
pene van drie ponden, en wat de kinderen misdoen an d’ouders te verhalen, d’executie te 
dreygen an ‘t opperste cleet. Voort sal hem nijemant vervoorderen te schieten met enige 
roers ofte bogen aen kercken ofte opde kerckhoven, op pene drie ponden als boven. Ook 

54  V81, S10
55  V14 (37x klein en 9x groot), V09 (7x klein en 6x groot), V12 (1x groot), V13 (1x klein), V23 (1x 

klein), V30 (1x groot), V48 (3x klein en 1x groot), V65 (1x groot), V66 (1x groot), V80 (1x klein), 
V82 (4x klein en 1x groot), V83 (10x klein en 3x groot)

56  Voets  1953; Brozius 2010.
57  De overgeleverde ordonnantie- en keurboeken van Enkhuizen vangen aan in 1639.
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sal hem nijemant vervorderen enige cleeren te bleken op de kerckhoven op pene van tien 
stuijvers. Al dese boeten d’ene helft tot profijt van officier en d’andere helft tot profijt 
van opsiender vande kercken daertoe geordoneert. En wie hem opposeert tegens de 
verschrevenen, ‘tsij met woorden ofte wercken, op pene drie ponde tot profijt als boven. 
DEN 16 JANVARIVS, Ao 1594.”

4.3.2 Tabakspijpen (J. van Oostveen)
In totaal zijn 937 fragmenten van tabakspijpen aangetroffen die hebben toebehoord aan 
een minimaal aantal van 174 exemplaren. De tabakspijpen kunnen gedateerd worden in de 
periode circa 1640/1650 tot het midden van de 19de eeuw. Daarbij dient opgemerkt te worden 
dat karakteristieke pijpmodellen die in de tweede helft van de 19de eeuw gedateerd kunnen 
worden, zoals de Izabé, in zijn geheel ontbreken.
Met uitzondering van de tabakspijpen uit de periode 1640-1660, zijn de kleipijpen in Gouda 
geproduceerd. De producten die gedateerd worden in de periode 1640-1660 zijn over het 
algemeen regionaal (West-Friesland) geproduceerd.
Ten aanzien van het kwalitatieve aspect van de aangetroffen tabakspijpen valt op dat de 
producten die vanaf circa 1750 gedateerd kunnen worden veelal tot de best verkrijgbare 
tabakspijpen kunnen worden gerekend. Uiteraard ontbreekt daarbij het fameuze merk van 
Barend van Berkel (BVB) niet.

Afb 32 Schilderij van de Oude Kerk in Delft door Hendrick Cornelisz van Vliet in 1662 met 
spelende kinderen.
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Vermeldenswaard is een pijp waarop een handbeschreven tekst staat. Helaas valt de tekst 
op deze 19de eeuse pijp niet meer te achterhalen maar vermoed wordt dat er tenminste 
‘BACH’ op staat. Dit soort met inkt beschreven tabakspijpen werden bijvoorbeeld gebruikt in 
sociëteiten en door bestuurders. Alhoewel ze niet algemeen worden aangetroffen zijn er de 
afgelopen jaren toch diverse aangetroffen.58

4.3.3 Metaal
Munten
Bij de metaalvondsten valt het grote aantal munten op, namelijk 117 stuks. Slechts twee 
munten zijn in een grafkuil gevonden.59 De munten kunnen in de kerk zijn verloren, maar 
de hoeveelheid is wel erg groot. Bovendien ontbreekt kleingeld uit de 19de eeuw volledig (de 
jongste munt dateert uit 1794) en toen stopte ook het begraven in de kerk. Op één van de 
munten is de afdruk van een stukje textiel zichtbaar, wat inhoudt dat deze in of op de lijkwade 
of kleding van een begravenen heeft gezeten.60 Dit houdt in dat de munten als grafgiften zijn 
meegegeven: zogenoemde dodenmunten. Deze zouden bij de dode in de mond, in de hand 
of onder het hoofd zijn gelegd en ook in de kist of in het graf zijn gelegd. Het gebruik zou 
de symboliek van een rechtshandeling hebben, waarbij de nabestaanden als het ware het 
aardse bezit van de overledene afkochten.61 De dodenmunten zouden ook wel Petrusgeld zijn 
genoemd en gediend hebben als betaling aan apostel Petrus als bewaker van de Hemelpoort. 
Het waren altijd munten van lage waarde. 
De aangetroffen munten in de Zuiderkerk behoren vrijwel alle tot de categorie met de minste 
waarde, namelijk eenvoudige duitjes en enkele oordjes (afb 34). Ze dateren alle uit de periode na 

58 Voor met inkt beschreven tabakspijpen zie bijvoorbeeld de publicaties van de opgraving van het 
Weeshuis in Hasselt (zie Clevis e.a., 2010) en de beerput van de armenkamer in Zwolle (zie Van 
Oostveen, 2011). Voor tabakspijpen die aan een sociëteit worden toegeschreven zie bijvoorbeeld de 
in Amsterdam aangetroffen tabakspijp van Estoppey (zie Gawronski e.a).

59 V23 uit S8
60 V13
61 Dezutter 1975.

33 Zilveren munten van de Spaanse Nederlanden uit 1644 (1), Overijssel uit 1619 (2), Over-
ijssel (3) en Zeeland (4).

1 2

3 4
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de Reformatie. Dat houdt in dat dit volksgebruik onder de Hervormden is blijven voortbestaan.
Het gebruik van dodenmunten is archeologisch ook bij andere kerken vastgesteld.62 In Alkmaar 
zijn munten aangetroffen bij begravenen van wie historisch bekend is dat zij Hervormd waren, 
wat aantoont dat het gebruik niet specifiek katholiek is. Bitter veronderstelt dat de katholieke 
betekenis (als Petrusgeld) van het gebruik niet meer bekend was.

Vijf munten zijn van zilver, namelijk drie 2-stuiver-munten uit Overijssel en een 2-stuiver-
munt uit Zeeland (afb 33). Een munt van 2 stuivers vertegenwoordigde een waarde van 16 
duiten. De waarde was dus vrij gering. Tot slot is er een zilveren stuiver geslagen in 1644 voor 
de Spaanse Nederlanden onder Filips IV in Brugge. 

62 Arts 2013, 32-33; Bitter 265-267.

Afb 34 Bij de metaalvondsten valt de grote hoeveelheid munten op. Waarschijnlijk zijn deze 
als dodenmunten aan de begravenen meegegeven. Hier is een aantal van de munten (duiten 
en één oord) afgebeeld, namelijk van Gelderland (1), Holland (2), Zeeland (3), Utrecht (4), 2x 
Friesland (5 en 6), Groningen (7), Overijssel (8), West-Friesland (9), Reckheim (10 voor en 
achter), Batenburg (11), Zutphen (12), Kampen (13) en Zwolle (14).

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12 13 14
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De munten zijn afkomstig uit de zeven provincies Gelderland (Gelre), Holland, Zeeland, 
Utrecht, Friesland, Groningen, Overijssel (afb 35). Opvallend is dat het hoogste aantal uit 
Friesland komt. Verder zijn veel munten afkomstig van West-Friesland, waar de muntslag 
afwisselend in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik plaatsvond. Een klein aantal munten komt uit 
een specifieke stad, namelijk uit Batenburg, Zutphen, Deventer, Kampen en Zwolle. Verder 
zijn er diverse munten uit het graafschap Reckheim (Belgisch Limburg), waar munten uit de 
verschillende provincies en steden werden geïmmiteerd. We zien vooral imitaties van Friese 
duiten en daarnaast ook twee Utrechtse duiten.
De datering van de munten loopt uiteen van eind 16de eeuw tot en met 1794 (afb 36). Als we 
de munten verdelen in perioden van 25 jaar ontstaat een grafiek met de top in de periode 
1625-1650.63 Het beeld van de grafiek komt overeen met de grafiek van de begravingen. De 
afname van het aantal munten hangt dus niet samen met het verdwijnen van het gebruik van 
het dodengeld, maar met de afname van de begravingen.

Rekenpenningen
Naast een grote hoeveelheid munten, zijn ook twee rekenpenningen gevonden (afb. 37).64 Een 
mogelijkheid is dat deze door kinderen als speelfiches zijn gebruikt en net als de knikkers per 

63 De munten die niet zijn voorzien van een jaartal, maar een looptijd hebben, zijn geplaatst in de 
periode waarin het gemiddelde van de looptijd valt. 

64 V05
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ongeluk in de bodem zijn beland. Een andere mogelijkheid is dat deze net als het scherfmateriaal 
met grond/zand van elders zijn meegekomen. Tot slot is mogelijk dat de rekenpenningen net 
als de munten als ‘dodenmunten’ zijn meegegeven.

Vingerringen
Onder de metaalvondsten bevinden zich drie eenvoudige vingerringen (afb. 38).65 Twee zijn 
van brons (of een andere koperlegering) en één van ijzer. Eén van de ringen zat nog rondom 
een vingerkootje.66

Spelden
Bij de bespreking van de graven is al genoemd dat diverse knopspelden zijn aangetroffen. 
Deze zijn uitsluitend bij kindergraven (baby’s en foetussen) vastgesteld, waaruit blijkt dat de 
spelden dienden om de lijkwade van een kinderlijk dicht te spelden. Volwassenen werden niet 
in een lijkwade, maar in kleding begraven.

65 V05, V64 en V82
66 V64

Afb 37 Twee rekenpenningen, gemaakt in Neurenberg door Johann Albrecht Dorn (1732-1783) 
en Johann Georg Holtzhey (1695-1760) en een loden speelschijf.

Afb 38 Twee eenvoudige bronzen 
vingerringen
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Speelschijf
Tot het speelgoed behoort een loden schijf 
(diameter 22 mm) met aan een zijde een 
kruis (afb. 37).67 

Sieraden
Enkele vondsten zijn in te delen bij goedkope 
sieraden (afb. 39). Een van deze is reeds 
besproken bij de beschrijving van de graven, 
namelijk een restant van een messing oorijzer 
op een schedel. Een andere, die als losse vondst 
is geborgen, is een gebogen messing staafje 
met daarbij een messing sierstukje.68 Bij de 
West-Friese vrouwenkleding hoorde een kap met oorijzer. Deze werd vastgezet met kapspelden, 
een voorhoofdsnaald en zijnaalden (afb. 40). Als overleveringsstukken kennen we vooral de 
gouden en zilveren sieraden. De goedkope versies van messing (geelkoper) zijn minder bekend.

Mes
In kindergraf S25 is ten westen van de schedel een mes met spiraalvormig ivoren heft gevonden 
(afb. 41).69 Onduidelijk is of deze bewust in het graf (of zelfs in de kist) is meegegeven, of 
dat deze per ongeluk met grond in het graf terecht is gekomen. Het laatste lijkt het meest 
aannemelijk.

67 V05
68 V13
69 V73

Afb 41 Mes met ivoren heft, gevonden in een kindergraf (spoor 25)

Afb 40 Een onderdeel van de West-Friese 
klederdracht was een kap met oorijzer, 
kapspelden, voorhoofdsnaald en zijnaalden 
(collectie Nederlands Openluchtmuseum).

Afb 39 Goedkoop sieraad waarmee een van 
de vrouwen is begraven.
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4.3.4 Textiel
In het zand zijn enkele losse stukken textiel aangetroffen, die bij elkaar hebben gehoord (afb. 
42). Het gaat om een gedrukte sits (bonte katoenen stof). De fragmenten zijn afkomstig van 
katoenen vrouwenkleding (afb 43).

Afb 42 Fragmenten van textiel van een vrou-
wenjurk.

Afb 43 In de collectie van het Nederlands 
Openluchtmuseum bevindt zich deze katoe-
nen jurk uit West-Friesland uit de 19de eeuw.
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5. Synthese

Hoewel de grafnummers uit de boekhouding bekend zijn, is het toch moeilijk om deze precies 
te lokaliseren. Een plattegrond met daarop de graven met grafnummers is niet bekend. Bij 
een eerdere restauratie of andere werkzaamheden in de Zuiderkerk is de vloer opnieuw gelegd 
waardoor de grafzerken deels niet meer op hun oorspronkelijke plek liggen.
Om de aangetroffen archeologische sporen te kunnen koppelen aan de historische gegevens 
is gepoogd een reconstructie van de zerkenvloer te maken. Uitgangspunt is de vloer zoals 
die voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden in 2013 bestond. Deze is door Van Hoogeveen 
architecten vastgelegd. Helaas zijn de grafnummers die op de stenen staan niet op tekening 
gezet. Het tweede uitgangspunt is de archeologische veldtekening. De grafkuilen en andere 
sporen die zijn aangetroffen, moeten binnen de contour van een graf(zerk) vallen.
Uit de maten van de grafzerken is af te leiden dat een graf gemiddeld ongeveer 196½ bij 62½ 
cm groot was. In de lengterichting van de kapel (OW) passen 7 rijen met graven, waarbij de 
meest oostelijke rij iets smaller is dan de andere rijen. In de breedterichting van de kapel (NZ) 
passen precies 14 rijen met graven. Een klein aantal graven was voorzien van een grafdekkende 
zerk. De meeste graven hadden als afdekking drie min of meer vierkante graftegels.
In de Kruiskapel was plek voor 96 graven doordat op de locatie van de zuil twee graven 
vervielen. Toch is in de boekhouding sprake van slechts 90 graven. Gepoogd is de juiste 
grafnummers aan de graven toe te kennen door rekening te houden met de archeologische en 
fysisch-antropologische resultaten. Spoor 22 is bijvoorbeeld een graf met daarin een volwassen 
vrouw. Hieraan moet dus een grafnummer worden gekoppeld waarbij de laatste begraving 
een volwassen vrouw is. Uitgaande van een nummering die begint in de zuidwesthoek, is 
dit grafnummer 9 met als laatste begraving Rebecka Catharine Pieters in 1776. Als we deze 
nummering voorzetten, blijken de meeste gegevens met elkaar te kloppen. 
De nummering bij de laatste rij aan de oostzijde is niet duidelijk. Mogelijk lagen hier niet veertien 
graven, zoals in de andere rijen, maar slechts acht graven. De graven hebben bovendien een 
kortere lengte dan de andere graven in de kapel. Een verklaring kan zijn dat hier vóór 1572 
geen graven lagen omdat tegen deze muur een altaar stond en daar boven het kruisbeeld 
aan de muur hing. Na verwijdering van deze katholieke zaken is hier een rij graven gemaakt. 
Tegen de muur lag een natuurstenen plaat, waarop een spreekstoel (kleine preekstoel) heeft 
gestaan. Als we daarmee rekening houden, kunnen we grafnummers aan de gevonden graven 
toekennen (zie reconstructie in bijlage), maar de gegevens uit de begraafboeken kloppen dan 
niet met de opgravingsgegevens. Er zijn bijvoorbeeld geen begravingen bekend in de graven 
88 en 89, terwijl daar wel individuen zijn aangetroffen. Een mogelijkheid is dat deze graven als 
armengraven werden gebruikt en dat de boekhouding niet helemaal volledig is.

Op basis van deze reconstructie valt het volgende te zeggen:

Graf 4 = S13
Archeologie: kind, 4 jaar (+/- 12 maanden)
Begraafboeken: kind van Jacob Hendriks, 1797

Graf 9 = S22
Archeologie: vrouw, 45-46 jaar (+/- 2.5 jaar)
Begraafboeken: Rebecka Catharina Pietersz. (kerkengraf), 1776
Opmerking: Rebecca Catharina Pieters trouwde in Enkhuizen in 1749 met Winselaar Louis. Zij 
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is dus omstreeks 1730 geboren en was dus bij overlijden ongeveer 46 jaar oud.

Graf 14 = S25 en 26
Archeologie: kind, 6 maanden (+/- 3 maanden)
Begraafboeken: kind (niet gespecificeerd) in 1639, 1640, 1643, 1647, 1650, 1652, 1669, 
1670, 1671, 1673 en 1680
Opmerking: kerkengraf

Graf 32 = S7 en S24
Archeologie: - twee foetussen (S7)
kind, 6 maanden (+/- 3 maanden) en een foetus
Begraafboeken:  - twee kinderen van (onleesbaar) Andriesz. Bloem
kind van Hendrik Elkhuijsen, 1727 en kind van Hendrik Elkenhuijsen, 1739

Graf 43 = S18
Archeologie: kind, 3 jaar (+/- 12 maanden)
Begraafboeken: kind, 1666

Graf 44 = S6
Archeologie: man, 50 jaar  (+/- 2.5 jaar)
Begraafboeken: Jan Schrijver, 1755

Graf 45 = S20
Archeologie: vrouw, 20-27 jaar
Begraafboeken: Geert Lamberts, 1668

Graf 46 = S23
Archeologie: kind, 9 maanden/1 jaar
Begraafboeken: kind van Fredrik Goos, 1790

Graf 48 en 49
Archeologie: verstoring
Historie: grafzerk (nr. 48) met uitgekapt wapen en ‘Crijn Albertsz Verruhert, is in den Heere 
gerust den 12 september anno 1657’ (ligt op andere plek)

Graf 59 = S21
Archeologie: kind, 3 jaar (+/- 12 maanden)
Begraafboeken: Hiltien Claas, 1740
Opmerking: archeologie en begraafboeken kloppen in dit geval niet met elkaar

Graf 63, 64 en 65
Archeologie: verstoring
Historie: locatie grote grafzerk?

Graf 74 = S4
Archeologie: kind, 1 a 1.5 jaar
Begraafboeken: kind van Jan Brouwer, 1744
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Graf 77 en 78
Archeologie: verstoring
Historie: grafzerk met uitgekapt wapen en ‘Hier leidt begraven Maerten …. Proost …. Anna 
Pietersz Proost. Pieter Martsoon Proost, gerust Ao. 1617 den 3 september’ (lag in 2014 nog op 
oorspronkelijke plek)

De grote verstoringen die bij de opgraving zijn vastgesteld, hangen mogelijk samen met 
grafruimingen en verplaatsing van grote grafzerken. De contouren komen precies overeen met 
de liging van twee of drie graven naast elkaar. Eén van de verstoringen is vastgesteld op een 
locatie waar tot voor kort nog een grote grafzerk lag. Bij de andere twee is dat niet het geval. 
De centrale ligging in de ruimte zal geen toeval zijn: een fraaie centrale plek was uiteraard bij 
de rijkeren die zich een grote grafzerk konden veroorloven in trek.
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