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Stadsarcheoloog Anja van Zalinge is regelmatig te gast bij NH Radio om over een archeologischen historisch onderwerp te vertellen. De uitgebreide versie van haar verhaal leest u hier.
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Vorige keer hebben we het gehad over ziek zijn, en
dan vooral over nare epidemieen die de bevolking in
Haarlem door de eeuwen heen teisterden. We zagen
hoe het stadsbestuur besmetting probeerde te voorkomen door allerlei regels op te stellen voor quarantaine, afzondering en ‘social distancing’. De situatie
rondom ziek zijn was in de middeleeuwen net even
anders dan vandaag de dag. Er waren nog geen dokters en apothekers met een keur aan behandelingen
en medicijnen, en ook geen ziekenhuizen zoals wij
die nu kennen. Zieken werden thuis verzorgd en als
ze geen familie of vrienden hadden die hen konden
verzorgen, gingen ze naar het gasthuis.
Burenplicht
Ook rondom overlijden ging het net even anders dan
we nu gewend zijn. Zo kwam er geen dokter langs om
het overlijden vast te stellen en een overlijdenscertificaat op te stellen. En er waren geen professionele
begrafenisondernemers om de uitvaart van begin tot
einde te regelen.
Als een zieke niet meer beter werd en overleed,
moest de dood worden vastgesteld door twee personen, maar dat mochten geen familieleden zijn van
de overledene. Om te zien of iemand daadwerkelijk
het tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld, werd
een spiegel voor de mond gehouden of rook in de
neusgaten geblazen.
Van naaste buren werd verwacht dat zij de zorg voor
de overledene en de begrafenis op zich namen. Familie en verwanten kregen de tijd om zich terug te
trekken om te rouwen. De buren sloten de ramen en
deuren van het huis, dekten schilderijen en spiegels
in het huis af of draaiden ze om. Ze wasten het lijk
en trokken het een doodswade aan: een muts en een
nieuw hemd. Dat hemd was een breed geplooid kleed
dat behalve de armen en het hoofd het hele lichaam
bedekte. Iedereen had standaard in de kast thuis een
setje per bewoner klaarliggen, voor het geval dat.
Het lijk werd op stro gelegd totdat de timmerman de
kist klaar had. Ogen en mond werden gesloten en
moesten gesloten blijven, daarom legde men er vaak
muntstukken op. Bij archeologische opgravingen van
menselijke skeletten worden nog wel eens groene
verkleuringen op de schedel gevonden, restanten van

deze munten. Ook werd onder de kin wel een opgerolde doek gelegd om te zorgen dat de mond gesloten bleef. Nadat de overledene in de kist was gelegd
werd deze, met de voeten naar de voordeur, in het
voorhuis of een zijkamer opgesteld.
Vervolgens werd een zogenaamde bidder of noder
uitgenodigd om de begrafenis verder te begeleiden.
Hij bracht de buurt, familie en vrienden, ook buiten
de stad, op de hoogte van het overlijden en de begrafenis.
De uitvaart
Assisteren bij de uitvaart was ook een burenplicht: de
verplaatsing van de kist naar de kerk en/of het kerkhof was verplicht gesteld voor de naaste buren van
de overledene. Natuurlijk alleen als ze daar lichamelijk
toe in staat waren en ze kregen er een kleine vergoeding voor. Kom daar in deze tijd maar eens voor bij je
buren in de straat!
De buren haalden en brachten de draagbaar van en
naar de kerk. Als de lijkkist op de baar stond, werd de
kist bedekt met een doodskleed. Deze kleden werden
na de uitvaart automatisch eigendom van de kerk,
maar nabestaanden konden het lijkkleed terugkopen
als ze dat wilden.
Een keur van Haarlem uit 1468 beschrijft dat het
doodskleed voor de kerk was, tenzij de nabestaanden

een Beierse gulden betaalden: het kleed k‘lossenen
mogen met ene Beyerschen gulden, en indien dat zij
niet terstond en lossen zo zal dat peleur toebehooren
den outaar van St. Sebastiaen’.
De nabestaanden volgden in een stoet de draagbaar
naar de kerk en het kerkhof. Bij de begraafplaats liep
men één of twee keer om de kist heen en daarna
werd de kist in het graf gezet. De doodgravers, kerkelijke functionarissen, bedekten de kist met zand en
spreidden een lijkkleed over het graf. Daarna werd de
stoet langs het graf geleid en terug naar huis.
Pas vanaf het einde van de 18e eeuw begint dit verschijnsel langzaam te verdwijnen door de komst van
uithalers: mannen die hun beroep maakten van het
dragen van grafkisten. Ook verdwijnt dan de standaard lijkwade, vooral welgestelde overledenen worden dan in hun eigen kleding opgebaard en begraven.
Ook worden de uitvaartstoeten van de rijkere Haarlemmers grootser en mooier aangekleed, men wilde
pronken. Zo was het bijvoorbeeld luxe om de kist op
een koets te vervoeren. En het werd deftig om een
begrafenis na 15.00 uur te doen of zelfs in het donker bij fakkellicht. Dat was in afwijking op de regels
want die bepaalden dat een begrafenis voor 15.00 uur
moest plaatsvinden. Op begraven na dit tijdstip stond
een boete, die alleen rijke mensen zich konden veroorloven.
Ter aarde
In christelijk Nederland werden de overledenen niet
gecremeerd maar begraven, bij voorkeur in of vlakbij kerken. In Haarlem was dat onder andere bij de
Grote- of St. Bavokerk. De rijken kochten een graf
in de kerk zelf. De armen lagen buiten, op een begraafplaats ten noordoosten van de kerk, dat van de
Jansstraat tot aan de Damstraat liep. Ook in en bij de
Bakenesserkerk werd begraven. Na verloop van tijd

kregen steeds meer kloosters het
recht om te begraven in hun kerken, kapellen en begraafplaatsen.
Daar werden kloosterlingen begraven, maar tegen betaling ook
personen uit de burgerij.
Vanaf de 17e eeuw werden de
plekken buiten de kerken, zoals
de Bavokerk, de Bakenesserkerk,
de St. Ganggolfskapel en de kerken van de kloosters in de stad,
niet meer gebruikt voor begravingen. Veel van die begraafplaatsen
werden bovengronds opgeruimd.
Vanaf dat moment zijn er een
paar gemeentelijke begraafplaatsen buiten de Haarlemse stadsmuren. Alleen in de kerk kon nog
wel begraven worden, totdat het in 1827 bij wet werd
verboden.
In de middeleeuwen, toen de meeste mensen katholiek waren, werden de overledenen begraven met
het hoofd in de richting van het westen en de voeten
naar het oosten. Dat werd gedaan met het oog op de
opstanding. Op de Dag des Oordeels ziet men Jezus
Christus vanuit het oosten tegemoet. Deze oriëntatie
werd daarna algemeen gebruik.
De lichamen van pastoors en priesters werden precies in tegenovergestelde richting begraven. Het idee
hierachter was dat de geestelijke de anderen daardoor goed kan begeleiden bij de opstanding.
Toch kan er als een overledene met de schedel in
oostelijke richting is begraven, zoals op de Botermarkt in Haarlem, niet klakkeloos van uit worden gegaan dat het een pastoor moet zijn geweest. Als de
lijkkist rechthoekig van vorm was, in plaats van breder
bij het hoofd en smaller bij de voeten, dan kan tijdens
de begraving de kist soms per ongeluk verkeerd zijn
neergezet. Dat is bijvoorbeeld in een aantal graven in
de Broerenkerk te Zwolle gezien.
Een krans van rozemarijn
Bij opgravingen van skeletten in Haarlem worden
maar kleine fragmenten van grafkisten en kledij gevonden. Organische resten, zoals bot, hout en textiel,
maar ook metaal blijft slecht bewaard in de bodem.
Dat komt omdat zandgrond erg slecht is voor het behoud van deze materialen.
We kunnen op basis daarvan niet veel te weten komen
over het feit of mensen nog speciale of persoonlijke
voorwerpen mee kregen in hun graf.
Toch vinden we soms een kleine aanwijzing. Bij de
opgraving van een paar honderd skeletten op het Begijnhof zijn sporen gevonden die wijzen op het gebruik van rozemarijn. Rozemarijn kan bij de begrafenis

lijken verbrandde. De gedachte erachter was dat de
aroma’s van rozemarijn de lijken conserveerde.
In de vroeg christelijke tijd werd rozemarijn over de
Alpen naar het westen gebracht en in kloostertuinen
en tuinen van hoven geplant. Volgens onderzoekers
is rozemarijn uiteindelijk in de late middeleeuwen in
Nederland geïntroduceerd.

op verschillende manieren zijn toegepast. De rozemarijn kan als losse takjes in het graf zijn gelegd, onderin op de bodem de kist hebben gelegen of in de
vulling van een kussen hebben gezeten. Maar omdat
de rozemarijn in dit geval is gevonden op een schedel
en versmolten met koperoxide van koperen haarspelden, gaat het hier waarschijnlijk om een hoofdkrans
van rozemarijn.
Rozemarijn staat bekend staan om de aromatische
eigenschappen en komt van origine uit Zuid-Europa
en Klein-Azië. Rozemarijn, Rosmarinus, betekent dan
‘dauw van de zee’.
Rozemarijn werd al door de Romeinen gebruikt. Het
speelde een rol in de dodencultus en stond symbool
voor onsterfelijkheid. Rozemarijn- en olijftakken werden toentertijd neergelegd op locaties waar men de

Het is bekend dat rozemarijn een rol speelde bij begrafenissen van de 15e tot 18e eeuw, omdat het symbool stond voor herinnering. Daarnaast staat rozemarijn ook symbool voor onsterfelijkheid omdat de plant
‘s zomers en ‘s winters groen blijft. Rozemarijn werd
daarom op verschillende manieren toegepast bij de
dood, bijvoorbeeld als wierook en (hoofd)kransen.
Rozemarijn werd, zoals vermeld in geschriften uit Engeland, Duitsland en Italië soms al voor de uitvaart op
de kist gelegd. Lijkdragers en mensen in de processie
droegen rozemarijn in de hand of mond. De takjes
werden ook wel op en in het graf gelegd of er werden
struiken gepland nabij het graf, het hierdoor verbloemen van de ontbindingsgeur van het lichaam was een
belangrijke reden.
In 18e-eeuws Brabant werd bij ongehuwden een
krans van bloemen en groene kruiden op het hoofd
gelegd, als teken van de maagdelijke staat. Het niet
dragen van een krans werd opgevat als een onkuise
levenswandel. Rozemarijn stond namelijk ook symbool voor liefde en huwelijk.

Op een schilderij uit 1621 bijvoorbeeld (zie vorige
bladzijde) van een vierling uit Dordrecht is te zien dat
de jongste, Elisabeth, die slechts anderhalf uur heeft
geleefd, een krans op haar hoofd heeft van rozemarijntakken. Palmtakken en rozemarijntakken zijn om
haar heen gelegd. Ze draagt een doodshemd, in tegenstelling tot haar broer en twee zussen die zijn ingebakerd en niet zijn overleden.
Protestanten vonden het juist een verwerpelijke gedachte dat rozemarijn en bloemen zouden beschermen tegen hekserij en allerlei kwaad. Het gebruik van
rozemarijn en andere versierselen had een niet-christelijke oorsprong en pasten niet bij hun sobere stijl.
In Groningen was het vanaf 1627 verboden om kinderlijken te versieren met bloemen, palm of kruiden. In
1644 kwam er in Deventer een verbod op het versieren van de overleden jonge gezellen en dochters met
twijgen van laurier en rozemarijn. In 1656 was het in
Wormer verboden om bloemen of kruiden in het graf
te leggen en kransen te maken voor de overledene.

haaldienst). Een andere, geloofwaardige verklaring is
dat de straat genoemd is naar verciersters, vrouwen
die vroeger als taak hadden om bruiloften, doopfeesten en begrafenissen te versieren en groenmaken,
vooral met rozemarijn. Zo is bijvoorbeeld bekend dat
de Rozemarijnsteeg in ‘s-Hertogenbosch genoemd is
naar een bewoonster die kransen maakte van rozemarijn voor overledenen.
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Haarlem heeft sinds het midden van de 17e eeuw een
Oude Molensteegh off Rozemarijnsteeghjen. Waarschijnlijk heet deze steeg zo omdat er in deze buurt
veel tuinen en hoven waren. De steeg kan ook genoemd zijn naar een uithangteken dat er hing of een
verbastering zijn van het woord mozemerij (vuilnisop-
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