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Voorwoord

De Open Monumentendag van 2013 heeft als thema ‘macht en pracht’, een 
thema waar Alkmaar zich thuis bij voelt.

Onze stad is door onze voorouders namelijk rijkelijk behangen met de meest 
fraaie versieringen. Vele daarvan zijn nog altijd te zien aan de woonhuismo-
numenten, de kerken en de museale en archeologische objecten. Het bestuur 
pronkte mee, met een imposant stadhuis en het fiere stadswapen op promi-
nente plekken. 

Ook de burgemeesters zelf lieten hun trotse familiewapens vereeuwigen aan 
gebouwen en poorten.
Deze uitingen van macht hebben Alkmaar het historisch aanzicht gegeven dat 
we vandaag de dag als vanzelfsprekend onderdeel van het straatbeeld ervaren. 
Maar achter deze pracht en praal schuilt een boeiend verhaal en dat leest u in 
dit lijvige boek.

Anjo van de Ven
Wethouder monumentenzorg en archeologie
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Begraven op stand. De grafkelder en rouwkas 

van De Dieu in de Grote Kerk te Alkmaar

Machtig en prachtig Alkmaars glas
Gebrandschilderde glas-in-loodramen 

in kerken en openbare gebouwen

Stoelendans om de herenbanken
Macht en pracht in de Grote Kerk

Opschudding in de grafkelder  
van de familie De Dieu

Een macaber voorval in 1823

Harold Bos 

Janneke van Zanten

Carly Misset  

Carly Misset 

393

373

305

357

385

Gert van Kleef

Religieus



9

Voor u ligt een fraai geïllustreerde 
bundel artikelen rondom het thema 
van de Open Monumentendag 2013, 
‘macht en pracht’. Allerlei aspecten 
van het thema komen hierin aan 
de orde. Uiteraard ligt de nadruk 
daarbij op monumentale gebouwen 
en hun interieur. Daarbij gaat het 
niet alleen om bestaande, maar ook 
om verdwenen gebouwen zoals het 
middeleeuwse kasteel de Torenburg 
en de grote huizen van Alkmaarse 
kooplieden en edellieden uit de 13de 
en 14de eeuw. Er is ook ruime aan-
dacht voor de uitingen van macht en 
pracht in de vorm van museale en 
archeologische voorwerpen, zoals 
serviesgoed, glaswerk en schilde-
rijen. Maar ook eenvoudige en zelfs 
lelijke objecten laten aspecten zien 
van machtsuitoefening in het ver-
leden. Zo getuigt bijvoorbeeld de 
stedelijke pijnbank van de vroegere 
juridische macht van de Alkmaarse 
stadsbestuurders. Grafzerken en 
gevelstenen laten zien wie in vroeger 
tijden machtig waren en wie niet. 
 
Grafelijke en stedelijke macht 
De bundel opent met een verken-
ning van de relatie tussen de stad 
Alkmaar en de Hollandse graven. 
Ingegaan wordt op de middeleeuwse 
geschiedenis van Alkmaar en de 
bouwwerken die in deze periode tot 
stand kwamen, zoals de Grote Kerk, 
het grafelijk kasteel De Torenburg, 
het mysterieuze complex van Het 
Hooge Huys, het Alkmaarse stad-
huis en de stedelijke vestingwerken.

Daarna volgen meerdere verhande-
lingen over de uitingen van ste-
delijke macht en pracht, zoals het 
bekende stadswapen. De vroegste 
afdruk van het Alkmaarse stadszegel 
dateert uit 1299 en toonde de Toren-
burg. Hieruit kwam het Alkmaarse 
stadswapen met burcht voor dat we 
nog altijd terugvinden op allerlei 
gebouwen en voorwerpen in de stad. 
Voorts komt de stedelijke straf-
rechtspraak aan de orde, die zich 
hoofdzakelijk afspeelde in en bij het 
stadhuis. De rechtsmacht van de 
stedelijke bestuurders omvatte zelfs 
de mogelijkheid om doodstraffen 
uit te spreken, zonder dat daarbij in 
beroep gegaan kon worden bij een 
hogere rechter.   
Ook de stedelijke burgerij zelf was 
vanouds een belangrijke machts-
factor in de stad. Georganiseerd 
in schutterijen droegen de burgers 
zorg voor de stedelijke verdediging. 
Dit gebeurde onder leiding van het 
stadsbestuur, maar in tijden van po-
litieke onrust was er ruimte voor een 
zelfstandig optreden van de schutte-
rijen, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij 
een politieke crisis in 1609. De trots 
van de stedelijke schutters zien we 
terug in de maar liefst 16 bewaard 
gebleven portretten van groepen 
schutters, meestal officieren.
Vervolgens wordt de weinig bekende 
geschiedenis belicht van het ‘loge-
ment’ dat de stad Alkmaar samen 
met het naburige Enkhuizen bezat 
in Den Haag. Stedelijke vertegen-
woordigers vonden hier onderdak 

Inleiding
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Aan het eind van de 18de eeuw was 
er steeds meer ongenoegen over de 
autocratische regeringsvormen in 
de Republiek. Er ontstond een felle 
strijd tussen patriotten die meer 
democratie nastreefden en de Oran-
jegezinden, die alles bij het oude 
wilden laten. Ook de elite raakte ver-
deeld. Vele archeologische vondsten 
illustreren de politieke verdeeldheid. 
Beide groeperingen hadden hun ei-
gen symbolen, die ze zelfs aanbrach-
ten op eet- en rookgerei. 
Andere archeologische vondsten 
laten zien dat de elite ook bij alle-
daagse activiteiten als eten en drin-
ken hechtte aan het uitdragen van de 
eigen status.

Religie en macht 
In de Alkmaarse kerken speelde 
macht en pracht tevens een grote rol. 
Religie werd vaak gecombineerd met 
macht. De gebouwen op zich zijn 
hier al een uiting van en kerkmees-
ters, bestuurders en rijke burgers 
leverderden aan het interieur de 
pracht. Zo kwamen kleurrijke glas-
in-loodramen in kerken en andere 
gebouwen. De Alkmaarse stadsbe-
stuurders vonden het belangrijk dat 
op prominente plaatsen, met name 
in kerken, de glorie van de stad werd 
uitgedragen. Glas-in-loodramen met 
gebrandschilderde voorstellingen 
waren daartoe een geëigend middel. 
In de volgende artikelen wordt inge-
gaan op de rol van macht en sociale 
status bij het meubilair in de Grote 
Kerk en bij de rituelen rondom het 
begraven. Een ware stoelendans 
ontspon zich bij de keuze voor de 
herenbanken ook in een hemels 
gebouw was de aardse rangorde van 
groot belang. Ook in het begraven 

uitten zich de machtsverschillen in 
de stad: burgemeester Carel de Dieu 
domineerde met zijn prachtige wo-
ning niet alleen de Langestraat, maar 
na zijn dood was hij ook in de Grote 
Kerk erg aanwezig, met een eigen 
grafkelder en een groot rouwbord. 
Getoond wordt dat ook in de negen-
tiende eeuw de macht van vooraan-
staande families in het kerkelijke 
reilen en zeilen nog steeds groot 
was, zoals bleek bij een rel rond de 
grafkelder van de familie De Dieu in 
1823.
Dat kerkgenootschappen door mid-
del van kerkbouw ook hun macht en 
pracht uitdroegen wordt behandeld 
in het laatste artikel van de bundel, 
waarin het verhaal wordt verteld van 
de in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw gesloopte Sint Dominicuskerk 
aan de Laat.

De redactie hoopt dat u al deze 
verhalen met plezier zult lezen en 
dat het uw kennis en liefde voor het 
Alkmaars erfgoed zal vergroten. 
Monumenten en objecten uit het 
verleden komen pas echt tot leven 
als we ook de context kennen waarin 
ze zijn ontstaan. Deze publicatie wil 
daartoe een bijdrage leveren.

de stedelijke elite lieten dan ook bij 
voorkomende gelegenheden hun fa-
miliewapens op stedelijke gebouwen 
bevestigen. Vele voorbeelden hier-
van zijn opgenomen in een kleur-
rijke uiteenzetting over het gebruik 
van familiewapens op Alkmaarse 
gebouwen en voorwerpen. Eens 
symbolen van macht, zijn het nu 
kleurrijke versieringen van monu-
menten en objecten. 
Een aantal artikelen gaat in op de 
wooncultuur van de Alkmaarse 
bovenlaag. Met een archeologische 
blik wordt het nog grotendeels 
onbekende verhaal vertelt van grote 
stenen huizen in Alkmaar uit de 
13de en 14de eeuw. Het waren echte 
‘stadskastelen’, bewoond door hoge 
grafelijke ambtenaren, rijke koop-
lieden en edellieden. In later tijd 
zijn de meeste van deze huizen weer 
afgebroken of verbouwd tot kleinere 
woningen. 
De Alkmaarse elite was trots op de 
eigen familie en in hun huizen hin-
gen dan ook op prominente plekken 
de portretten van hun voorouders, 
aangevuld met die van henzelf. Deze 
traditie wordt geïllustreerd aan de 
hand van twee belangrijke collecties: 
de verzameling van de familie De 
Dieu die in de achterzaal van Huize 
de Dieu aan de Langestraat hing en 
de portretten van de familie Van 
Foreest die zich bevonden op het 
landgoed Nijenburg. 
In de 18de eeuw bouwden leden van 
de Alkmaarse stedelijke elite op-
nieuw zeer grote huizen. Ze stonden 
meest in het westelijk deel van de 
binnenstad, met name in de Lange-
straat en aan de Oudegracht. Inge-
gaan wordt op de bijzondere ken-
merken van deze panden. 

als zij namens de stad vergaderingen 
moesten bijwonen van de Hollandse 
en landelijke regeringscolleges. Dat 
Alkmaar niet met alle buren op even 
goede voet stond, blijkt uit het relaas 
van de eeuwenlange rivaliteit tussen 
Alkmaar en Hoorn.  
De behandeling van de stedelijke 
macht en pracht eindigt weer in 
het Alkmaarse stadhuis. Ingegaan 
wordt op de belangrijke rol van het 
Alkmaarse stadhuis als vergader-
locatie voor de vele polderbesturen 
en (hoog)heemraadschappen in 
de wijde regio. Er waren speciale 
kamers in het stadhuis waar deze be-
sturen vergaderden zoals de ‘Uitwa-
terende Sluyzenkamer’ en de ‘Zijpse 
kamer’. In deze vertrekken stonden 
ook fraaie meubels, zoals bijvoor-
beeld de archiefkast van de Scher-
meer. Afsluitend een bijdrage over 
de Prinsenzaal in het stadhuis, een 
vertrek dat eind 16de eeuw speciaal 
werd ingericht voor de ontvangst 
van de stadhouder bij bezoeken aan 
Alkmaar. De zaal werd in de 19de 
eeuw bestemd tot onderkomen van 
de gemeentelijke secretarie en is 
enkele jaren geleden weer in de oude 
luister teruggebracht. 

Burgerlijke macht 
Het volgende onderdeel behandelt 
aspecten van macht en pracht van de 
burgerij. Tussen de burgers onder-
ling waren de machtsverhoudingen 
zeer ongelijk. Deze weerspiegelden 
de eveneens enorme verschillen in 
rijkdom en welstand tussen de stads-
bewoners. De stad kende lang een 
aristocratische regeringsvorm, met 
een gesloten elite, die nauw bedacht 
was op de handhaving van de eigen 
voorrechten en privileges. Leden van 
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In de eerste eeuwen van haar bestaan 
had Alkmaar een bijzondere band met 
het grafelijk huis. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de begrafenis van Floris V in 1297. 
Na de moord bij Muiderberg werd zijn 
lichaam gebalsemd en per schip naar 
Alkmaar gebracht. Vervolgens was hij 
een vol jaar in het koor van de Grote 

De schriftelijke bronnen over Alkmaar 
komen in de eerste paar eeuwen voorna-
melijk uit de archieven van de abdij van 
Egmond. Het betreffen vooral schenkin-
gen die gedaan zijn door de graaf van 
Holland aan de abdij. In de afgelopen 
jaren zijn historici tot nieuwe inzichten 
in deze bronnen gekomen. In de 20ste 
eeuw werden deze als vervalsingen 
aangemerkt vanwege het taalgebruik en 
schrijffouten, maar sinds nieuw onder-
zoek door Burgers en Mostert in 2008 
worden de documenten beschouwd als 
taalkundig bijgewerkte afschriften van 
originele, betrouwbare transacties.   
De abdij werd in 922 gesticht door graaf 
Dirk I als een vrouwenklooster. Bij de 
oudste schenkingen aan de abdij beho-
ren ‘2 boerderijen in het dorp Alkmaar’. 
Gezien de omvang van de nederzetting 
zal dit maar een heel klein stukje zijn 
geweest van het 10de-eeuwse Alkmaar. 
Rond 980 was het vrouwenklooster in 
verval geraakt en graaf Dirk II stichtte 
iets verderop in Egmond een nieuwe 
abdij, bestemd voor Benedictijner mon-
niken. De abdij kreeg toen van de graaf 
onder meer de tol van Alkmaar. Mis-
schien al bij deze gelegenheid, maar in 
elk geval vóór 1063, werd ook de kerk 
van Alkmaar door de graaf aan de abdij 
geschonken. In 1083 verwierf de abdij 
in een ruiltransactie met de graaf ook 
het “ambacht” van Alkmaar – dat betrof 
waarschijnlijk het schoutambt. Het is 
echter niet duidelijk of de abt voort-
aan zowel het benoemingsrecht van 
de schout had als de inkomsten uit de 
rechtspraak, of alleen het laatste.

Bij opgravingen aan weerszijden van 
de Koorstraat zijn in 1993, 1998 en 
2008 sloten gevonden die wijzen op een 
erfgrootte van ongeveer 30 bij 30 meter. 
Opvallend genoeg bleven deze erfgren-
zen hier tot in de late 13de of vroege 
14de eeuw gehandhaafd – dit iets hoger 

gelegen deel van de nederzetting werd 
ook niet aangetast door de 12de-eeuwse 
overstromingen. Een dergelijke verka-
veling kennen we eigenlijk alleen van 
agrarische nederzettingen en dat roept 
de vraag op, of we ons op deze erven een 
mengvorm van landbouw, ambachten en 
handel moeten voorstellen.
Alkmaar en omgeving werden getrof-
fen door zware overstromingen in 1170, 
1196 en 1248. Veengebieden werden 
weggevaagd en in het verspoelde land-
schap bleven brakke klei-afzettingen 
achter. Het lager gelegen oostelijke deel 
van de nederzetting werd grotendeels 
weggespoeld en opgegeven. Rond 1200 
werd een dijk aangelegd van Alkmaar 
naar Bergen. Mogelijk danken we aan 
die dijk de hoge ligging van de huidige 
straten Langestraat en Houttil. Deze dijk 

Kerk opgebaard voordat hij naar Rijns-
burg ging. Zijn ingewanden - waaronder 
zijn hart - bleven in de Grote Kerk. Nog 
steeds is er een bijzondere tombe voor 
bewaard - helaas bleek hij bij de restau-
ratie in 1996 geheel leeg. De tombe stond 
vermoedelijk centraal in een grafelijke 
herdenkingskapel in de kerk, die in 1414 
wordt vermeld.
De beschikbare informatie over die 
eerste eeuwen van Alkmaar is beperkt. 
De schaarse geschreven bronnen worden 
aangevuld met informatie uit archeolo-
gisch onderzoek. Er zijn aanwijzingen 
dat de graven van Holland een belang-
rijke rol hadden in de vroegste stedelijke 
ontwikkeling van Alkmaar.

Alkmaar in den beginne
De eerste schriftelijke bronnen over Alk-
maar gaan terug op de vroege 10de eeuw. 
Tot dusverre lijken archeologische resten 
van vóór eind 9de eeuw afwezig, met uit-
zondering van een handvol vondsten uit 
de 7de of 8de eeuw nabij de Doelenstraat. 
Wel zijn sporen met 10de-eeuws vondst-
materiaal inmiddels op diverse locaties in 
de westelijke binnenstad aangetroffen. Ze 
bestrijken een gebied van 2 tot 3 hectare, 
ongeveer tussen de Laat en Koningsweg 
en tussen de Koorstraat-Laurensstraat en 
Schoutenstraat-Hoogstraat-Doelenstraat. 
In de 11de-12de eeuw heeft de nederzet-
ting al een omvang van ongeveer 6 tot 
10 hectare. Als we hierop boerenerven 
zouden projecteren van pakweg 30-50 
meter bij 30-50, dan telde Alkmaar in 
de 10de eeuw al tussen de 8 en 35 erven, 
in de 11de/12de eeuw tussen 24 en 111 
erven! In 1116 wordt een akte over be-
grafenisrechten ondertekend door circa 
70 mannen van Alkmaar, wellicht het 
toenmalige aantal gezinshoofden.

Alkmaar en de graaf van Holland

De “tombe” van Floris V in de Grote Kerk 
van Alkmaar. De zerk dekte van origine 
de begrafenis van Floris’ ingewanden af 
en is mogelijk in 1414 voorzien van een 
opschrift toen hij werd herplaatst in een 
herdenkingskapel. De houten sokkel is 
16de-eeuws.

Kaart van Alkmaar omstreeks 1200. 
Legenda: 1 Torenburg, 2 Grote Kerk, 3 
Hooge Huijs, 4 Geestmerambachtsdijk, 5 
Dijk van Alkmaar naar Bergen. Tekening 
auteur.

Vermelding van de schenking van de tol in 
Alkmaar aan de abdij van Egmond door 
graaf Dirk II en zijn vrouw, op een akte 
uit 1083.
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ging dwars over de vernielde delen van 
de oude nederzetting heen en vormde 
vervolgens in de 13de en vroege 14de 
eeuw de nieuwe hoofdas van de handels-
plaats, met de haven gesitueerd aan de 
Houttil.

De Grote Kerk is vermoedelijk eind 10de 
eeuw gesticht. De kerk is náást de toen-
malige nederzetting gebouwd, aan de 
westzijde van de Koorstraat bovenop de 
zandrug. Sint Laurens was de patroon-
heilige van de Duitse keizers nadat Otto 
I in 955 de Hongaren in een veldslag 
had verslagen op de naamdag van deze 
heilige. In deze periode had de graaf van 
Holland nauwe banden met het Duitse 
hof en hij kan de verering hebben mee-
genomen naar Holland. Er blijkt in later 
tijd ook een reliek van Sint Laurens in de 

kerk van Alkmaar bewaard te worden. 
Kerken werden toen doorgaans gesticht 
door edellieden. Als stichter behielden 
ze bijzondere rechten, zoals het beheer 
van de kerkbezittingen. De kerk van 
Alkmaar zal zijn gesticht door de graaf, 
die de kerk ook aan abdij van Egmond 
schonk. 
Bij de opgravingen in de Grote Kerk 
werden in 1994-1995 enkele sporen ge-
vonden van een tufstenen kerkgebouw. 
Deze tufstenen kerk werd in de 14de 
en 15de eeuw enkele keren in baksteen 
vergroot, totdat een pas voltooide toren 
in 1468 instortte. Het tegenwoordige 
kerkgebouw stamt uit 1470-1520 en 
de buitenzijde van het schip is bekleed 
met een flinke hoeveelheid tufsteen. 
Ongetwijfeld was dit afkomstig van het 
gesloopte tufstenen gebouw. 

De tufstenen kerk was naar Hollandse 
begrippen tamelijk groot, met een 
breedte van circa 13 meter uitwendig 
(11 meter inwendig) en een totale lengte 
van omstreeks 40-45 meter. Hij had een 
vierkante westtoren met zijden van 7,5 
meter, een schip van 26,5 meter lang en 
een koor van onbekende afmetingen 
(dit deel van de kerk kon niet opgegra-
ven worden). Er zijn slechts de onderste 
funderingsresten van bewaard gebleven, 
niet alleen vanwege het hergebruik van 
de tufsteen maar ook door de diepe 
grafkuilen van de latere begraafplaats in 
de kerk. Het kerkgebouw rustte op een 
decimeters dikke onderlaag van keien 
en romeins puin. Dit laatste was ken-
nelijk meegekomen met de tufsteen die 
toen dus nog werd gedolven in romeinse 
ruïnes in midden-Nederland. Onder 
de toren lag echter een schelpenlaag, 
zodat het mogelijk is dat deze later is 
toegevoegd. Over de bouwdatum van 
de tufstenen kerk is niets bekend. We 
veronderstellen dat hij is gebouwd in de 
12de eeuw, nadat de oudste kerk door 
West-Friezen in brand was gestoken – 
volgens schriftelijke bronnen gebeurde 
dit in 1132 en 1169. De oudste kerk zal 
wel houtbouw zijn geweest. 

Graafschap Holland
Keizer Karel de Grote (overleden 814) 
stelde voor het eerst graven aan als 
zijn officiële vertegenwoordigers. Deze 
werden meestal benoemd uit leden van 
aanzienlijke families en samen met de 
bisschoppen en abten namen zij deel aan 
de grote rijksvergaderingen. Aanvanke-
lijk was het gravenambt een persoonsge-
bonden titel en was een graaf afzetbaar. 
Maar vanaf de 10de eeuw werd het ambt 
toch als erfelijk ervaren. Vanaf de 12de 
eeuw werd dit erfrecht door de graven 
opgeëist en door de vorsten gedoogd. 
Meestal werden uit de grafelijke geslach-
ten ook bisschoppen en abten verkozen. 

Vanaf de 9de eeuw lag er een groot graaf-
schap in west-Nederland, dat omstreeks 
1100 voor het eerst als graafschap Hol-
land werd benoemd. Het graafschap 
werd vanaf de 9de eeuw bestuurd door 
de dynastie van het Hollandse Huis, ook 
wel de Gerulfingen genoemd, naar de 
stamvader graaf Gerulf die rond 885 
werd aangesteld. De opvolging verliep 
zeker al binnen een eeuw via vererving, 
meestal van vader op zoon. Het roer was 
vier keer in handen van een gravin, in 
drie gevallen de moeder van de overle-
den graaf en in een geval een dochter. 
De laatste was alleen in naam gravin, 
haar broer nam de honneurs waar. Met 
de dood van graaf Jan I in 1299 stierf het 
Hollandse Huis uit. De graven van Hol-
land kwamen daarna steeds van buiten 
het graafschap: achtereenvolgens het huis 
van Avesnes (Henegouwen), het huis 
Wittelsbach (Beieren), het huis Valois 
(Bourgondië) en het Habsburgse huis. 

Opgraving Grote Kerk 1995. Onderzoek 
van funderingen van de “vorige kerk”.

Plattegrond en reconstructie van de tufste-
nen kerk van Alkmaar. Tekening auteur.
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Tot het midden van de 13e eeuw reisde 
de graaf voortdurend van hof naar hof 
waar hij de rechtspraak en het bestuur 
aanstuurde. De logeerpartijen zullen 
van korte duur zijn geweest. Jaarlijks zal 
hij drie volledige rondes in zijn graaf-
schap hebben kunnen afleggen. Deze 
hoven waren verbonden met de op-
komst van de steden van Holland: Mid-
delburg, Zierikzee, Dordrecht, Geer-
truidenberg, Vlaardingen, Delft, Leiden 
en Haarlem. Blijkbaar koos de graaf 
bewust deze handelscentra en er moet 
een complexe relatie zijn geweest tussen 
handel en belastinginning, bestuurlijke 
bijeenkomsten en de marktdagen die 
vaak werden gecombineerd met religi-
euze feesten. 
Het kan geen toeval zijn dat juist die 
handelsplaatsen tot de eerste behoorden 
die stadsrechten kregen.

Het grafelijk kasteel de Torenburg
De 12de en 13de eeuw stonden in het 
teken van een reeks conflicten tussen de 
graaf van Holland en de West-Friezen 
die het grafelijk gezag niet wilden erken-
nen. Zij voelden zich meer verbonden 
met de Drechterfriezen in het huidige 
Friesland. Alkmaar was meermalen 
direct betrokken in de strijd: in 1132, 
1133, 1166, 1169, 1197, 1256 en 1272 
vonden er gevechten plaats. Ondanks 
de vele conflicten met de West-Friezen 
moet er toch vaak een effectief grafelijk 
bestuur zijn geweest. Immers, zonder dat 
bestuur zouden bijvoorbeeld de talrijke 
bedijkingen in het gebied niet mogelijk 
zijn geweest.
Volgens de geschreven bronnen stichtte 
de graaf van Holland en tevens Duits 
koning Willem II in 1255 nabij Alkmaar 
het kasteel de Torenburg als basis voor 
de strijd met de opstandige West-Frie-
zen. Hij kwam vlak daarna in een win-
terse veldtocht om het leven. Een jaar 
eerder had Willem II de West-Friezen 
een nederlaag toegebracht in een veld-
slag. Het zal geen toeval zijn dat precies 
een maand na die veldslag de graaf aan 
Alkmaar stadsrechten verleende, op 10 
juni 1254. De stadsrechten zijn zowel 
een beloning voor de Alkmaarders als 
een versterking van de plaats als grafelijk 
steunpunt.
Het kasteel lag op 500 meter verwijderd 
van het toenmalige Alkmaar aan de 
overzijde van de Rekere, bij de samen-
vloeiing van Zeglis en Die. Troepen wer-
den destijds veelal per schip verplaatst 
en de Torenburg lag dus op de ideale 
plek. Van het uiterlijk van het kasteel 
is niets bekend, maar mogelijk stond 
het model voor het oudst bewaarde 
stadszegel van Alkmaar, bevestigd aan 
een oorkonde uit 1299: een hoge stenen 
hoofdtoren met kantelen, omgeven door 
een weermuur met kleinere muurtorens. 
Het stadswapen zou dan ook symbool 

staan voor de banden van het stadsbe-
stuur met het grafelijk huis (zie foto op 
pagina 32).
De Torenburg huisvestte vanaf 1255 de 
baljuw van Kennemerland die namens 
de graaf regionale bestuurstaken waar-
nam. Het kasteel heeft maar een heel 
korte glorietijd gekend. In 1289 ontving 
Floris V de verslagen West-Friezen op 
de Torenburg en gaf hen nieuwe wetten. 
Rond die tijd was begonnen met de bouw 
van een nieuw kasteel op 1,4 kilometer 
ten noordoosten van de Torenburg: de 
Nieuwburg, gesitueerd aan de zuidoe-
ver van de Vronermeer en vlak naast de 
zandrug van Vronen en Oudorp. Midden 
tussen beide kastelen verrees zelfs een 
derde kasteel, de vrij kleine Middelburg 
die als een soort wachtpost een vaart 
tussen de Vronermeer en het Zwijnsmeer 
bewaakte. Rond 1300 werd de Nieuw-
burg de residentie van de baljuw van 
Kennemerland en West-Friesland. De 
Torenburg raakte daarna op de achter-
grond. Het kasteel werd omstreeks 1360 
verlaten en gesloopt. Inmiddels was de 
stad Alkmaar al tot onder de rook van 
het kasteel uitgebreid.

De ligging van de Torenburg is bekend 
door de vondst van puin bij het graven 
van nieuwe vestgrachten in 1528 en 
Drebbel gaf de plek in 1597 zelfs aan op 
zijn stadskaart. In 1569 werd een nieuw 
aangelegde straat nog ernaar vernoemd. 
Bij het uitdiepen van de vestgracht werd 
in 1660 een grote massa tufsteenpuin ge-
vonden en verkocht voor tras. De locatie 
werd in 1835 verder vergraven bij de 
aanleg van het Noordhollands Kanaal. 
Nog in 1992 kwam er tufsteenpuin van 
de bodem van het kanaal bij kabelwerk-
zaamheden. Tufsteen is een natuursteen 
die werd geïmporteerd uit het Eiffelge-
bied in Duitsland, of in de ruïnes van 
Romeinse gebouwen in het Nederlandse 
rivierengebied die nog eeuwenlang als 

een soort steengroeve werden gebruikt. 
Vanaf 1200 deed baksteen zijn intrede 
als bouwmateriaal, ter plekke gemaakt 
van de aanwezige klei, en dit werd al 
snel populair. Het gebruik van zo veel 
tufsteen in kasteel de Torenburg wekt het 
vermoeden dat de resten wel eens ouder 
kunnen zijn geweest dan 1255. Mis-
schien was dit aanvankelijk het grafelijke 
‘Huis te Oudorp’ dat rond 1200 een paar 
keer is vermeld in de geschriften.

Een hof in de stad
Naast de Grote Kerk stond een rijk 
wooncomplex met de naam Het Hooge 
Huijs. De vroegste overgeleverde schrif-
telijke bron erover is in 1491, toen het in 
particuliere handen was. Het was toen de 
woning van de machtige poorter Claes 
Corff die in het brandpunt stond van 
een uitzonderlijk heftig belastingoproer, 
de bloedig verlopen “Commocie van 
het Kaas- en Broodvolk”. Het huis werd 
midden 16de eeuw van zijn erfgenamen 
gekocht door Dirk van Teylingen en het 
bleef daarna twee eeuwen in de familie. 
In 1753 werd het Hooge Huijs door de 
stad aangekocht en afgebroken om een 
plein aan te leggen. Er bestaan daardoor 
maar drie contemporaine afbeeldingen 
van, namelijk op de stadskaart van  

Uitsnede uit de kaart van Alkmaar door 
Cornelis Drebbel (1597), met het Hooge 
Huijs donker gemarkeerd. 

Uitsnede uit de kaart van C. Drebbel 
(1597), waarop hij de locatie van kasteel 
Torenburg aangeeft in de vestgracht. Hier 
waren bij het graven van de vestgracht in 
1528 funderingen herkend van het ander-
halve eeuw eerder gesloopte kasteel. 
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tufsteenpuin uit de bodemlaag verza-
meld. De omgrachting omsloot een 
erf van circa 45 bij 45 meter. De ver-
onderstelde woontoren stond precies 
middenin de zuidzijde, op ongeveer 10 
meter van de Langestraat. Hij zal wel 
zijn gebouwd toen de gracht nog open 
lag. In de opgraving aan de Nieuwe-
sloot bleek de gracht in de tweede helft 
van de 14de eeuw te zijn gedempt. Er 
kwam toen een zware tuinmuur met 
steunberen, gelijkend op de tuinmuur 
die Pronk nog in 1727 aan de zuidkant 
tekende. Binnen de omgrachting zijn 
bij opgravingen enkele sporen uit de 
10de-12de eeuw gedocumenteerd. Het 
is echter onduidelijk welke sporen uit 
de tijd van de omgrachting kunnen zijn 
geweest. In 2003 werden archeologische 
onderzoekjes gedaan bij het graven van 
boomgaten en de herbestrating van 
het Kerkplein en de Sint-Laurensstraat. 
Hierbij konden onderdelen van het 
Hooge Huijs opgezocht worden: in een 
werkput op het Kerkplein waren dit 
puinbanen van de 16de-eeuwse haakse 
vleugel aan de linkerzijde en puin van de 
daarna gebouwde 17de-eeuwse vleugel, 
in een boomkuil in de Sint-Laurensstraat 
werd de zuidwesthoek van de woontoren 
aangetroffen. Deze bleek gebouwd van 
baksteen van 22/23 x 10,5/11 x 5/5,5 cm, 
een steensoort die in Alkmaar slechts 
vaag is te dateren in de tweede helft van 
de 14de of de 15de eeuw.

Er is een relatie tussen dit omgrachte 
erf en de Grote Kerk. In 1994-1995 was 
onder het noordtransept in de kerk 
eveneens een oude gracht aangesneden, 
waaruit 11de- of 12de-eeuws aardewerk 
kwam en wat tufsteenpuin. Hoogst-
waarschijnlijk was ook het kerkterrein 
rondom omgracht geweest en sloten 
deze grachten op elkaar aan. Er was dan 
een soort 8-vormige omgrachting van 
het Hooge Huijs en de Sint-Laurenskerk 

Cornelis Drebbel uit 1597, op een ano-
nieme kaartenset met gevelaanzichten 
van circa 1660/1673 en op een tekening 
van Cornelis Pronk uit 1727.
Het was een complex van panden, met in 
de kern een vierkant huis dat doet den-
ken aan een middeleeuwse woontoren. 
Tussen 1597 en 1660 werd dit groten-
deels gesloopt en herbouwd, waarbij 
alleen die toren bleef staan. In de 16de 
eeuw stond achterlangs de toren een 
rij tegen elkaar aangebouwde panden, 
met aan de linkerzijde haaks daarop 
een pand met een trapgevel. Midden 
17de eeuw was het complex kleiner, met 
alleen aan de linkerzijde van de toren 
een tweetal geschakelde vleugels en een 
traptoren aan de achterzijde.

In 1995 werd in een opgraving de noord-
westhoek ontdekt van een omgrach-
ting van het erf van het Hooge Huijs. 
De gracht was minstens 8 meter breed 
en 3 meter diep. Er werd een handvol 
11de- of 12de-eeuwse potscherven en 

samen. Het geheel kan worden verklaard 
als de resten van een versterkt huis met 
een bijbehorende kerk. 

Alkmaar, de abdij van Egmond  
en de graaf van Holland
Het Hooge Huijs diende van oorsprong 
vermoedelijk als een curtis of hof in de 
zin van een versterkte hoofdboerderij of 
centrale plaats. Hieraan waren diverse 
onderhorige boerderijen en lande-
rijen verbonden, waarvan de bewoners 
feodale verplichtingen hadden zoals het 
verrichten van werkzaamheden en dien-
sten, of het afdragen van pacht. 
Als stichter kan worden gedacht aan de 
graaf van Holland of aan de abdij van 
Egmond. De schaarse schriftelijke bron-
nen maken duidelijk dat beiden rechten 
en bezittingen hadden in Alkmaar die 
aanleiding zouden kunnen geven tot de 
stichting van een dergelijk huis. 

De graaf had in de 14de en 15de eeuw 
nog diverse leengoederen in de stad, 
waaronder minstens 18 huizen. Hij had 
midden 14de eeuw ook een rentmeester 
en ander personeel in dienst binnen de 
stad Alkmaar. De rentmeester beheerde 
en inde voor de graaf diverse inkomsten 
in Alkmaar, zoals het visserijrecht, de 
gruit (belasting op kruiden voor bierbe-
reiding), molenrecht en het weegrecht. 
De rentmeester woonde midden 14de 
eeuw in een grafelijk huis naast de sluis 
in de Kaarsemakersgracht. Deze sluis 
zal op zijn vroegst rond het midden van 
de 13de eeuw zijn gebouwd en het huis 
stamt vermoedelijk ook pas uit die tijd. 
Als er al eerder een grafelijke rentmees-
ter in de stad woonde, moet deze elders 
hebben verbleven. 

Er zijn ook argumenten aan te voeren 
voor een hof van de abdij. Weliswaar was 
het Alkmaarse grondbezit van de abdij 
in de 14de eeuw van geringe omvang - 

en dat lijkt in eerdere eeuwen ook het 
geval te zijn geweest - maar toch blijkt de 
abdij in de 11de en 12de eeuw belangrij-
ke rechten in handen te hebben, name-
lijk de tol, de kerk en het schoutambt, 
zoals we hierboven al zagen. Er is in dit 
verband nog een heel ander gegeven dat 
licht kan werpen op de betrokkenheid 

Uitsnede uit een kaartenreeks van 
Alkmaarse gevelbeelden, anoniem circa 
1660/1673, met het Hooge Huijs donker 
gemarkeerd. 

Prent van het Hooge Huijs door Cornelis 
Pronk, 1727. 

Opgraving Kerkplein 2003. Funderings-
onderzoek naar de westelijke vleugels van 
het Hooge Huijs.
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nen zijn van een rentmeester van de 
abdij, die we dan inderdaad in “onze” hof 
zouden kunnen huisvesten. Het is ver-
volgens een “kip-en-ei” vraag, of de hof 
is gesticht bij een al opbloeiende han-
delsplaats, of misschien andersom dat de 
handelsplaats is opgebloeid dankzij de 
hof met haar goederenstromen. Of moe-
ten we deze beeldspraak loslaten en kan 
een en ander gelijktijdig zijn ontstaan? 
In dit verband is ook de zeer vroege tol 
bij Alkmaar interessant, eind 10de eeuw 
reeds in handen van de abdij, want er 
kan een relatie zijn tussen tienden die 
naar de hof kwamen en handelsverkeer. 
Let wel, we begeven ons inmiddels wel 
steeds verder op het gladde ijs van de 
speculaties – de curtis zou dan zelfs een, 
nota bene geheel onbewezen, 10de-
eeuwse oorsprong kunnen hebben!

In 1248 verkocht de abt zijn rechten 
in Alkmaar aan de graaf van Holland 
tevens Duits koning Willem II. Die rech-
ten worden op dat moment omschreven 
als “mediati oppidi de Alcmar” met de 
tol en de “denarii modii”. Dit laatste is 
een onbekende term die door historici 
wel wordt vertaald als “mudpenningen”, 
vermoedelijk een of andere belasting 
op waren die per mud gemeten werden, 
zoals granen. Met “de helft van de hoofd-
plaats Alkmaar” wordt waarschijnlijk het 
schoutambt bedoeld. De andere helft was 
op dat moment in het bezit van Simon 
van Haarlem. Het is geheel onduidelijk 
hoe deze vooraanstaande edelman aan 
die rechten kwam, en ook wanneer hij er 
weer afstand van deed.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat 
de schriftelijke bronnen alles behalve 
eenduidig zijn over de invloed van zowel 
de graaf als de abdij. Daarbij moet wel 
bedacht worden dat de abdij in de 12de 
eeuw nog alle kenmerken had van een 
grafelijk eigenklooster, met de kloos-
terkerk als grafelijke grafkapel (tot in 

van de abdij bij Alkmaar. In de 12de 
eeuw werden door de abdij in een reeks 
plaatsen in de omgeving tienden gehe-
ven “volgens de hoed naar de Alkmaarse 
maat”. Het gaat waarschijnlijk om de 
kerkelijke belasting die verband hield 
met de parochies van Alkmaar, Vronen, 
Broek op Langedijk, Oudorp, Oterleek, 
Mijsen en Ursem. Opvallend genoeg 
vormen al deze plaatsen een vrijwel 
aaneengesloten gebied ten oosten van 
Alkmaar. Deze kerken hoorden al in de 
11de eeuw bij de abdij. De verwijzing 
naar de Alkmaarse maat is steeds gezien 
als een aanwijzing voor een vergaande 
invloed van de Alkmaarse markt op het 
handelsverkeer, met een soort markt-
meester die hier de maateenheden 
bepaalde zoals later in de middeleeuwen. 
Er is evenwel ook een andere interpreta-
tie mogelijk, namelijk dat de tienden van 
de abdij verzameld werden in Alkmaar 
en dat daarom die maatvoering werd 
voorgeschreven. Dat zou het werk kun-

1203). Bij de stichting van eigenkerken 
en –kloosters was het vanouds gebruike-
lijk dat de kerk en bezittingen in beheer 
van de stichter bleven die ermee omging 
alsof het persoonlijk eigendom was. De 
graaf hield zich dus als advocatus oftewel 
voogd persoonlijk bezig met beheer en 
bestuur van de bezittingen van de abdij. 
Dat ging veel verder dan de normale 
rol van de landsheer in het bestuur en 
rechtspraak. De graaf ging zelfs over de 
aanstelling van de abt, hetgeen volgens 
kerkelijk recht in samenspraak met de 
monniken zou moeten gaan. De macht 
van de abt was dus aan beperkingen 
onderhevig. 
Het is dan ook de vraag hoe ver de 
bevoegdheden van de abt reikten ten 
aanzien van de kerk en het schoutambt 
van Alkmaar. Het is zelfs mogelijk dat 
het kerkbezit niet meer was dan het col-

latierecht (de priesteraanstelling met de 
daarbij behorende goederen) en niet het 
fysieke gebouw (met de goederen voor 
het onderhoud daarvan). Volgens Fasel 
kunnen het patronaat en de eigendom 
van de kerk al vóór 1350 gescheiden zijn, 
met de kerk onder beheer van de kerk-
meesters en het stadsbestuur, zoals de 
parochiekerk in de meeste steden - het is 
net als elders onduidelijk hoe en wan-
neer deze verdeling tot stand is geko-
men. Daarmee blijft dus de hamvraag 
wie dan de bouwer kan zijn geweest van 
de tufstenen kerk. Het blijft denkbaar 
dat de graaf hem in de tweede helft 12de 
eeuw heeft neergezet, of minstens een 
groot aandeel erin had als advocatus van 
de abdij. Het gebouw kan tevens hebben 
gediend als zijn machtssymbool ten tijde 
van de West-Friese conflicten. 

De schout van Alkmaar
In 1248 is de helft van het schoutambt 
door de abdij terug verkocht aan de 
graaf. Zoals gezegd, het is onbekend 
hoe dat vervolgens met de andere helft 
is verlopen. De schout was een directe 
vertegenwoordiger van de graaf in het 
plaatselijke bestuur en rechtspraak en hij 

Gereconstrueerde plattegrond van het 
Hooge Huijs rond 1350. Legenda: 1 
Sint-Laurenskerk, 2 hoofdtoren. Tekening 
auteur.

Gereconstrueerde plattegrond van het 
Hooge Huijs rond 1600. Legenda: 2 hoofd-
toren, 3 vleugels naar de kaart van Drebbel 
(1597).

Gereconstrueerde plattegrond van het 
Hooge Huijs rond 1750. Legenda: 2 
hoofdtoren, 4 vleugels naar de kaart van 
1660/1673 en de prent van Pronk uit 1727. 
Tekeningen auteur.

Plattegrond van de opgegraven vestingwer-
ken uit de tweede helft 13e en eerste helft 
14e eeuw bij de Gasthuisstraat (1972, 2003) 
en het Canadaplein (1998). Uit Bitter en 
Van Zanten 2013.
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werd normaliter ook door de graaf zelf 
benoemd. Hierin kwam géén verande-
ring bij de verlening van stadsrechten 
aan de Alkmaarders in 1254. Zelfs wer-
den nadien niet alleen de schout maar 
ook diens schepenen nog door de graaf 
benoemd.

De graaf verleende Alkmaar in 1254 
stadsrechten en binnen enkele decennia 
was de plaats al versterkt: in 1297 trok-
ken troepen zich volgens de contempo-
raine kroniekschrijver Melis Stoke te-
rug “in de vesten, tot Alkmaar”. Van de 
oudste versterkingen zijn tot dusverre 
alleen de funderingen van de bakstenen 
Geesterpoort (tussen de Gasthuisstraat 
en het Zevenhuizen) archeologisch 
terug gevonden. Vermoedelijk beston-
den ze uit grachten met aarden wallen 
of houten palissades, die weinig of geen 
overblijfselen in de bodem hebben na-
gelaten. In de 14de eeuw kwam er langs 
de westkant van de stad een bakstenen 
stadsmuur voor in de plaats. De resten 
ervan zijn in 1998-1999 opgegraven bij 
het Canadaplein. Het was een 1,3 meter 
dikke en waarschijnlijk slechts 4 meter 
hoge muur, voorzien van een gracht 
van maar liefst 15 meter breed. 
In 1346 werd een bijzondere schenking 
gedaan door gravin Margaretha, doch-
ter van graaf Willem III en de weduwe 
van koning Lodewijk van Beieren. Zij 
schenkt het bedrag van 300 pond om 
de vestingwerken te voltooien, met een 
merkwaardige omschrijving: “... om-
bieden van Florens van Alcmade onsen 
rentmeester van Kennemerland ende 
van Vrieslant die nu is of ter tijt wesen 
sal, dat ghi uutreict ende betaelt onsen 
goeden lieden van onser poirte van 
Alcmaer driehondert pont Hollands die 
wi hem sculdich sijn tot horen vesten 
te helpen, wanneer dat sij vesten willen 
alse die brief hout dien sij van onsen 
voirvorders hebben daer of sprekende.” 

Blijkbaar was er al een brief van haar 
voorvader over nieuwe vesten, maar het 
lijkt zelfs alsof de burgers nog moesten 
bedenken of ze die wel gingen bouwen. 
Misschien was de onderneming ook 
wat te duur en verstrekte de gravin dus 
een soort bouwsubsidie. Wie is hier 
de initiatiefnemer? Het lijkt zelfs of de 
gravin er meer belang bij had dan de 
poorters van Alkmaar. 
Vaak worden de privileges geïnterpre-
teerd als een stuk bestuurlijke vrijheid 
en die eerste versterkingen als een 
uiting daarvan. Opvallend is dat in 
geen enkel stadsrecht ooit sprake is van 
het recht tot versterken. Die bestuur-
lijke vrijheid zal aanvankelijk ook niet 
zo groot zijn geweest. De schout werd 
door de graaf benoemd en trad op als 
regeerder, met de raad - het woord zegt 
het al – louter als zijn adviseurs. De 
schout moet een belangrijke rol heb-
ben gehad bij de bouw van vestingwer-
ken – hij zal bij de besluiten hierover 
zeker ruggespraak met de graaf hebben 
gehouden!

Het huidige stadhuis dateert uit begin 
16de eeuw. Daarbij is een veel ouder 
huis op de hoek van de Schoutenstraat 
gehandhaafd. Bij bouwhistorisch on-
derzoek en een bescheiden opgraving 
in 2003 is ontdekt dat op de plek van 
het stadhuis in de 14de eeuw grote bak-
stenen huizen stonden, waarschijnlijk 
particuliere woningen (zie afbeeling). 
Van het 14de-eeuwse hoekhuis met de 
Schoutenstraat staat het grootste deel 
zelfs nu nog overeind, zij het ingekap-
seld in een latere buiten-bekleding. 
Dit hoekhuis, evenals trouwens een 
groot perceel ten zuiden ervan, was in 
de 14de eeuw een grafelijk leengoed. 
Mogelijk was het hoekpand vanouds de 
ambtswoning van de schout. Eind 15de 
eeuw was het hoekpand in particuliere 
handen geraakt - de eigenaar was Claes 

Corff, die overigens zelf in het Hooge 
Huijs woonde. De stad kocht dit huis 
begin 16de eeuw van hem om het in 
een vergroting van het stadhuis op te 
nemen. 

Pas rond 1480 kwam er een echte 
raadszaal, direct ten oosten van het 
hoekhuis. Er werden drie grote bakste-
nen panden afgebroken om plaats te 
maken voor een pand met de kap paral-
lel aan de straat. Het achterste deel van 
het eerste huis naast het hoekpand (de 
tegenwoordige ‘burgemeestersvleugel’) 
bleef nog wel staan - het werd verhoogd 
zodat er een L-vormig stadhuiscomplex 
ontstond. Tussen 1509 en 1520 werd 
het stadhuis verhoogd en verbouwd 
tot de vorm die het tegenwoordig nog 
steeds heeft.

Het stadhuis aan de Langestraat uit 1509-
1520, met rechts het vroeg-14e-eeuwse 
hoekpand van de Schoutenstraat met een 
gevel uit 1694. 

(Hiernaast) Opgraving Canadaplein 1998. 
De onderste funderingsresten van de 
14de-eeuwse stadsmuur.

Reconstructietekening van de 14e-eeuwse 
stadsmuur bij het Canadaplein (1998). 
Tekening auteur.
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Het heeft sinds 1254 dus nog lang 
geduurd voordat de raad een eigen 
huisvesting kreeg. Dit zal een afspiege-
ling zijn van de machtsverhoudingen 
tussen de burgers en de vertegenwoor-
diger van de graaf. 

Eigenzinnige stedelingen
In de 15de eeuw veranderden de ver-
houdingen. De graaf was inmiddels een 

buitenlander en hij vertoonde zich niet 
zo vaak in onze gewesten. In sommige 
perioden vertoonden de stadsbesturen 
dan ook een zeer eigenzinnig gedrag. De 
steden waren intussen militair van groot 
belang, voorzien van moderne vesting-
werken en met een eigen stadsleger, de 
schutterij.

In 1417 waren de steden genoodzaakt 
tot het kiezen van een partij bij het 
conflict over de erfopvolging na het 
overlijden van graaf Willem VI. Zijn 
dochter Jacoba van Beieren werd toen 
aan de kant gezet door de machtige her-
tog Filips van Bourgondië. In 1425 brak 
in Kennemerland een grote opstand uit 
naar aanleiding van militaire verplich-
tingen aan Filips, met Alkmaar in een 
hoofdrol. Jacoba werd ingehaald als 
vorstin en Waterland en West-Friesland 
werden ingenomen. De strijd liep echter 
verkeerd af en Alkmaar werd streng 
bestraft, onder andere met intrekking 
van het stadsrecht, een grote geldboete 
en het onklaar maken van de vesting-
werken. Deze laatste strafmaatregel 
lijkt in de praktijk te zijn meegevallen, 
want toen in 1445 en 1452 de straf werd 
ingetrokken, waren de reparaties slechts 
vervanging van een valhek en deuren 
van de stadspoorten. De muren stonden 
dus nog. 

Zwaarder was de straf die Alkmaar 
kreeg naar aanleiding van de woeste 
opstand van het zogeheten Kaas en 
Brood Volk in 1491-92. Aanleiding was 
belastingverhoging met het zogeheten 
ruitergeld, voor de oorlog van kei-
zer Maximiliaan. Deze grote opstand 
duurde bijna een jaar. Honderden 
uitgehongerde boeren en stedelingen 
namen eind 1491 in Alkmaar de macht 
over, overvielen in het volgend voorjaar 
het platteland en zelfs werd Haarlem 
ingenomen. De schout van Alkmaar 

was omgekomen bij een aanslag, zijn 
collega in Haarlem werd door de bende 
gelyncht. Een belegering van Leiden 
mislukte. De onrust eindigde in een 
bloedbad in de zogenaamde Slag bij 
Heemskerk, waar het Duitse leger 
onder leiding van hertog Albrecht 
van Saksen de orde kwam herstellen. 
Alkmaar werd zwaar gestraft, met een 
verlies van zijn privileges, zware boetes 
en de verplichte sloop van de stads-
poorten en de muren. 
Hierdoor was Alkmaar in 1517 een 
gemakkelijk slachtoffer voor de overval 
van de Friese bende van Grote Pier. 
Alkmaar werd geplunderd en deels 
platgebrand. Kort daarna werd Alk-
maar door keizer Karel V opgeroepen 
om de vestingwerken te herstellen! In 
1528-1551 omgaven de Alkmaarders 
hun stad met moderne aarden wallen  Plattegronden en reconstructietekeningen 

van het stadhuiscomplex rond 1350, 1480 
en 1520. Blauw zijn de schoutswoning en 
het raadhuis, oranje is het Gasthuis uit 
1341. Tekening auteur, bewerking van te-
keningen door Van der Hoeve en Wevers 
in Cox e.a. 2004.

Plattegrond van de vestingwerken uit 
1528-1550, opgegraven aan de Wageweg 
in 2006/2008. Tekening auteur.

Reconstructietekening van de wal en 
walmuur bij de Wageweg (2006). Tekening 
auteur.

Opgraving Wageweg 2006. Foto van de 
walmuur gezien van de achterzijde (links 
de kant die tegen de aarden wal rustte), 
met schade en verzakkingen van de 
Spaanse beschieting en een massa puin in 
de vroegere gracht gestort op 18 septem-
ber 1573 (rechts).
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gecombineerd met zware bakstenen 
walmuren en stevige bakstenen muur-
torens. Aan de westzijde besloot men 
wegens ruimtegebrek nog wel tot de 
bouw van alleen zware bakstenen 
muren. Van deze vestingwerken is veel 
bekend geworden door de archeologi-
sche opgravingen bij het Canadaplein, 
de Wageweg en de Paardenmarkt.

Kort daarna speelden de steden een 
cruciale rol in de Opstand van Willem 
van Oranje tegen zijn Spaanse koning 
Filips II. De Spaanse onderdrukking 
van de protestanten leidde in 1566 
tot de Beeldenstorm. De genadeloze 
vervolging van opstandige edellieden 
door de Raad van de Beroerten bracht 
in 1568 de Opstand onder leiding van 

Willem van Oranje op gang. Na een 
wisselvallig begin van de strijd gingen 
in de zomer van 1572 grote delen van 
de noordelijke Nederlanden over naar 
Oranje en de geuzen. 

Toen de Spaanse tegenaanval onder 
leiding van don Frederik van Toledo 
uitliep op massamoorden in Zutphen, 
Naarden en Haarlem, kreeg men het 
in Alkmaar ‘Spaans benauwd’. De niet 
zo lang tevoren voltooide vesting-
werken leken onvoldoende bestand 
tegen het nieuwste Spaanse geschut. 
In de zomermaanden van 1573 werd 
met man en macht gewerkt aan een 
compleet nieuwe vesting volgens een 
revolutionair ontwerp, gemaakt door 
de Alkmaarse kaartenmaker Adriaan 

Anthonisz. Hij paste het Italiaanse 
bastionsysteem aan op het Nederlandse 
landschap èn op de financiën. Waar 
de Italiaanse ingenieurs nog bouwden 
met metersdikke bakstenen muren 
gecombineerd met aarde, ging hij over 
tot het maken van wallen en bastions 
van alleen aarde. Hij bespaarde zo niet 
alleen op de kosten maar de vesting 
werd ook in recordtijd opgericht. Dit 
ontwerp bewees zijn effectiviteit in 
de herfst, toen de ver in de minder-
heid zijnde Alkmaarders het Spaanse 
leger wisten te weerstaan. De aftocht 
van de Spaanse troepen op 8 oktober 
was doorslaggevend in de oorlog van 
Willem van Oranje en Alkmaar werd 
beloond met het epitaaf ‘Alcmaria Vic-
trix’. Anthonisz maakte in de jaren erna 
furore als vestingbouwer bij ongeveer 
50 steden en forten. Zijn ontwerp werd 
later bekend als ‘het Oud-Hollandse 
Vestingstelsel’.

In 1581 zwoeren de Staten-Generaal 
van de Nederlanden de toenmalige 
graaf, koning Filips II, af en daarna was 
er in de praktijk geen graaf meer. Op-
merkelijk is dat in 1584 een document 
is opgesteld om de grafelijke rechten 
aan prins Willem van Oranje aan te 
bieden. Hij werd echter vlak voor de ge-
plande datum van verheffing vermoord. 
De Staten van Holland en West-Fries-
land stelden hierna buitenlandse edelen 
aan als heer van Holland c.q. de Neder-
landen. Dit was geen succes, waarop de 
Staten-Generaal besloten om de Neder-
landen zelf te besturen in afwachting 
van een oplossing. De grafelijke macht 
lag nu bij het Hof van Holland en deze 
werd voorgezeten door een stadhouder 
(letterlijk plaatsvervanger, van de graaf). 
Toen een oplossing uitbleef werd deze 
situatie definitief. De functie van graaf 
werd officieel pas afgeschaft tijdens de 
Bataafse Republiek (1795-1801).
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Het zijn uiteraard de oudste Hollandse 
steden die al in de 13de eeuw een stads-
zegel gebruiken, en Alkmaar hoort 
daarbij. Het zegel is de eerste formele, 
externe uiting van een stad(sbestuur) als 
zelfstandig handelend orgaan. Het ligt 
voor de hand dat Alkmaar al snel na het 
verkrijgen van de stadsrechten in 1254 
over een zegel zal hebben beschikt maar 
de vroegst bewaard gebleven afdruk 
ervan dateert uit 1299. Een zegel was in 
die tijd een bewijs van bekrachtiging van 
een akte of oorkonde wat tegenwoordig 
gebeurt door het zetten van handteke-
ningen. Door een zegelstempel - vaak 
van zilver- in gesmolten was of lak te 

de dood van graaf Floris V en zich op hen 
te zullen wreken. Het Latijnse randschrift 
luidt: SGILLVM LIBERI OPIDI  DE AL-
CMARE ofwel ‘het zegel van de vrije stad 
Alkmaar’. Dit exemplaar blijkt in ieder 
geval al in 1532 te zijn vervangen door 
een nieuw zilveren stadszegel (ø 5.6 cm.) 
met het randschrift: SIGILLUM OPIDI 
ALCMARIENSIS ofwel ‘zegel van de 
stad Alkmaar’. Overigens staat er feitelijk 
ALCMARIENГIS maar vermoedelijk is 
hier sprake van een zogenaamde lange 
s (eigenlijk een f zonder het dwars-
streepje). Dit zilveren zegel wordt het 
grootzegel genoemd dat voor alle plech-
tige handelingen met de graaf en andere 
steden wordt gebruikt en zorgvuldig 
achter slot en grendel opgeborgen ligt. In 
de praktijk van alledag is echter vanwege 
de forse toename van administratieve 
taken, vermoedelijk al in de 14de eeuw, 
behoefte ontstaan aan een zegel voor 

de dagelijkse zaken, zo kwam er een 
kleinzegel of zegel ten zaken, dat  in 1461 
werd omschreven als ‘onsen Stede Zeegel 
van saken die wy dagelyks gebruiken’. 
Dit zegel (ø 4.4 cm.) is al vóór 1414 
in gebruik; het heeft vrijwel dezelfde 
afbeelding als het grootzegel (eenzelfde 
burcht met een torentje meer en ook een 
bijgebouw). In 1415 geeft de landsheer, 
graaf Willem VI van Holland, specifieke 
voorschriften aan de burgemeesters van 
Alkmaar gezien het zwak bestuur in de 
stad. De burgemeesters zullen voortaan 
namelijk geen schuldbrieven van stads-
wege mogen uitgeven tenzij ze bezegeld 
zijn met het stadsgrootzegel. In diezelfde 
akte is ook specifiek sprake van het 
kleinzegel van de stad. In 1582 wordt het 
koperen kleinzegel vervangen door een 
zilveren exemplaar met het randschrift: 
SILLILU[M] + OPIDANORU[M] + DE 
+ ALCKM[AER] + AD + CAUS[AS], 

drukken ontstaat een zegelafdruk. In het 
graafschap Holland heeft Dordrecht het 
oudste bewaarde stadszegel (van 1240), 
gevolgd door Delft (van 1260); het oudst 
bewaarde stadszegel in tegenwoordig 
Nederland is dat van Utrecht uit 1230 
(terwijl er al een wordt vermeld uit 
1196). Maar die beide vroege Hollandse 
zegelafdrukken vertonen dan nog niet 
het latere stadswapen. Voordat de oor-
sprong en ontwikkeling van het wapen 
van Alkmaar kan worden beschreven, 
is het van belang duidelijk te maken wat 
een (heraldisch) wapen eigenlijk is. Een 
wapen is een gekleurd onderscheidings-
teken op een schild. Het gebruik stamt 
oorspronkelijk uit de Middeleeuwen 
toen het werd gebruikt voor herkenning 
en onderscheid om duidelijk te maken 
voor de veelal in een harnas strijdende 
partijen wie bij wie hoorde. In de loop 
der eeuwen is het Alkmaarse stadswa-
pen op enorm veel manieren afgebeeld 
en bij vele gelegenheden toegepast als 
teken van de macht van de stad, waarvan 
een aantal uitingen hieronder nader zal 
worden belicht.

Oudste stadszegel van Alkmaar
De oudst bewaarde zegelafdruk van de 
stad Alkmaar dateert van het einde van 
de 13de eeuw en vertoont een grote toren 
achter een gekanteelde muur met in het 
midden een poort en op de hoeken van 
die muur twee afgedekte hoektorentjes. 
Dit beschadigde zegel (ø 7.5 cm.) is be-
vestigd aan een oorkonde van 17 oktober 
1299 waarbij de graven van Henegou-
wen en van Holland en de stadsbesturen 
van Dordrecht, Middelburg, Zierikzee, 
Leiden, Delft, Haarlem, Alkmaar en 
Geertruidenberg verklaren zich nooit te 
zullen verzoenen met de schuldigen aan 

‘Een burcht van zilver op een veld van keel’
Het wapen van de stad Alkmaar

De oudste bewaarde zegelafdruk met het 
Alkmaarse stadswapen is bevestigd aan 
een oorkonde van 17 oktober 1299. Het 
is gemaakt met een zegelstempel van 7.5 
cm doorsnede dat werd gebruikt voor het 
waarmerken van bestuurlijke besluitstuk-
ken. Het Latijnse randschrift zegt ‘het 
zegel van de vrije stad Alkmaar’.

Bovenste rij, links de voor- en rechts de 
achterzijde. Het zilveren grootzegelstem-
pel van 5.6 cm doorsnede met in Latijn 
het randschrift ‘zegel van de stad Alkmaar’ 
(vóór 1536 in gebruik). Het zegel werd 
gebruikt ter bezegeling van de oorkonden 
die met de graaf en andere steden werden 
vastgelegd.

Onderste rij van links naar rechts: 
Dit zogeheten sigillum ad causas (‘zegel 
ten zaken’; vóór 1414 in gebruik) werd 
gebruikt voor de dagelijkse zaken en 
transacties in de stad. Het was door zijn 
kleine formaat van 4.4 cm doorsnede 
praktisch in gebruik. 

Afdruk in lood van het lakenzegel met als 
randschrift ALCMAARS STAEL ANNO 
1593. Dit werd gebruikt als stedelijk keur-
merk van kwaliteit van de lakenproductie 
in Alkmaar. Collectie Stedelijk Museum 
Alkmaar.

Afdruk van het secreetzegel uit 1701. Dit 
is het vroegste zegel waarop het wapen van 
Alkmaar wordt afgebeeld (de burcht op 
een schild). Het is te vinden op een acte in 
het  stadsarchief (inv.nr. 2273).



34 35

Het wapen van AlkmaarJoost C.M. Cox

‘zegel van de poorters van Alkmaar ten 
zaken’ (ø 5.1 cm.); het weegt ’10 loot min 2 
Engels’ (ongeveer 150 gram) en kost f. 60. 
En er is ook een zilveren stadszegel voor-
handen dat in gebruik is voor alle zaken 
en contracten aangaande de stedelijke 
zoutziederij aan de Schelphoek, met als 
randschrift SIGILLUM SALARIUM 
CIVITATIS ALCMARIENSIS (zegel van 
de zoutziederij van de stad Alkmaar), 
alsmede een koperen stadszegel voor 
gebruik door de bestuurders – de Wees-
meesters – van de stedelijke Weeskamer. 
Voor het garanderen van de kwaliteit 
van de Alkmaarse lakenproductie zijn 
er sinds eind 16de eeuw ijzeren zegel-
stempels in gebruik (met als afbeelding 
uiteraard ook weer de burcht), waarvan 
afdrukken in lood aan het laken worden 
bevestigd. Het wapen van Alkmaar – dus 
de burcht op een schild – treffen we voor 
zover nu bekend pas voor het eerst in 
1701 aan en wel op een zogenaamd ge-
heimzegel ook wel secreetzegel of contraze-
gel (dat als sluitzegel het eigenlijke groot- 
of kleinzegel aan de achterzijde afsluit, en 
ook wel ‘clavis sigilli’ letterlijk ‘sluitzegel’ 
wordt genoemd).

Vroegste stadswapen
Stadszegels zijn beduidend ouder dan 
stadswapens. De gewoonte om een 
wapen te gaan voeren treffen we in Hol-

landse steden pas geruime tijd later aan. 
Onbekend is wanneer de stad Alkmaar 
voor het eerst het wapen als zodanig 
voerde, dus met het schild in keel (de 
heraldische naam voor rood) en daarop 
de burcht in zilver (wit). De tot he-
den oudst bekende afbeelding van het 
wapen dateert van voor 1541 en staat op 
een exacte kopie van een kaart van de 
nog onbedijkte Berger- en Egmonder-
meren waarvan bekend is dat deze in 
1541 in het stadhuis van Alkmaar hing 
(de kopie dateert van 1624). Het toont 
de burcht met geopende valdeur, twee 
schietgaten en drie ronde ramen en vier 
kantelen. Van 1543 dateert de een na 
oudste afbeelding van het stadswapen 
die we aantreffen op de houten klok 
met een arm en hand als wijzer die 
boven de viering aan de zoldering van 
de Grote Kerk hangt. Het is logisch dat 
het wapen toen al geruime tijd bestond 
en vrijwel zeker al in de 15de eeuw of 
wellicht zelfs al in de 14de eeuw ge-
voerd werd. In het geval van Alkmaar 
is het aannemelijk dat het stadswapen 
is voortgekomen uit het stadszegel: de 
zegelfiguur wordt de wapenfiguur – het 
kasteel in het zegel wordt de burcht-
toren in het wapenschild – , aldus ook 
de gedachtegang van de befaamde 
heraldicus J.B. Rietstap in zijn Hand-
boek der Wapenkunde. Er is eerder wel 
gedacht dat de afbeelding van het zegel 
een ommuurde stad weergeeft maar dat 
is een misvatting. De vroegste stenen 
stadsmuren in Holland stammen na-
melijk pas uit de 14de eeuw. Bovendien 
vertoont het zegel duidelijk een kasteel 
met een sterke burchttoren. Het is aan-
nemelijk dat we hier te maken hebben 
met een gestileerde afbeelding van het 
grafelijke kasteel de Torenburg, die 
rond 1250 even buiten het toenmalige 
stadje werd gebouwd als strategische 
versterking tegen de Westfriezen, op de 
plek van de huidige Friese brug. In de 

loop der tijd wordt de afbeelding van 
dit kasteel voor wat betreft het stadswa-
pen teruggebracht tot de burchttoren. 
In al die eeuwen wordt tenslotte ook 
steeds gesproken van een burcht, ofwel 
kasteel, op een rood veld. Een andere 
vroege afbeelding treffen we aan op de 
‘banpalen’ die de stad in 1561 aan de 
grenzen met Heiloo, Egmond en Bergen 
van haar bangebied plaatst,ter begren-
zing van het gebied waar de Alkmaarse 
jurisdictie geldt. Deze banpalen staan er 
heden ten dage nog steeds. En in 1580 
treffen we voor het eerst het stadswapen 
aan,getooid -zelfs geheel omgeven- een 
lauwerkrans, namelijk op het prachtige 
belegschilderij van Pieter Adriaensz 
Cluyt in het Stedelijk Museum Alkmaar. 
Vanaf de 16de eeuw komen we het 
fraaie Alkmaarse stadswapen werkelijk 
overal tegen in en her en der ook buiten 
de stad. 

Romantische verklaringen herkomst 
stadswapen
Bij de Alkmaarse geschiedschrijvers 
Eikelenberg, Boomkamp en later 
Van der Woude treffen we een aantal 
meer romantische beschouwingen 

aan omtrent de mogelijke afbeelding 
en herkomst van het stadswapen. Zij 
vermelden dat het wapen volgens som-
migen eerst zou hebben bestaan uit een 
meerman en een meermin (conform 
de beelden op de Vismarkt en omdat 
de naam Almeer daarin doorklinkt) 
en volgens anderen juist een boeren-
schop (spade) zou zijn geweest vanwege 
de aanleg van de stadsomwalling als 
bolwerk. Weer anderen hielden het 
blijkbaar op een kruislings geplaatst 
zwaard en scepter. Verder tekenen deze 
geschiedschrijvers aan dat het wapen 
wellicht in 1071 gegeven zou zijn door 
de Lotharingse graaf Godfried met den 
Bult vanwege de hulp die de Alkmaar-
ders hem toen gaven bij zijn strijd 
tegen de Westfriezen. Waarbij de stad 
beschouwd werd als een burcht voor de 
graven op de grenzen van vijandelijk 
gebied en de kleur rood van het schild 
werd verklaard door het bloed van de 
Westfriezen dat in en rondom Alkmaar 
herhaaldelijk en rijkelijk gevloeid heeft. 
Dat de burcht in zilver -de kleur van de 
zuiverheid- is uitgevoerd, weerspiegelt 
dan weer de oprechte trouw van Alk-
maar aan hun heer, de graaf. 

Detail van een kopie van de kaart van de 
Berger- en Egmondermeren naar een origi-
neel uit 1541 dat in het stadhuis hing. Deze 
kaart is voorzien van de oudst bekende 
afbeelding van het Alkmaarse stadswapen. 
Provinciale atlas van Noord-Holland.

Op het plafond in de viering van de Grote 
Kerk hangt deze klok uit 1543, met een 
arm met hand als wijzer. De wijzerplaat is 
voorzien van de oudste afbeelding van het 
Alkmaarse stadswapen. Foto Joop Elsinga.

In 1561 werden deze ban- of grenspalen 
neergezet met aan een zijde het eigen 
stadswapen en aan de andere kant het 
wapen van de aangrenzende heerlijkheid. 
Deze paal op de Groeneweg markeert nog 
altijd de grens tussen Alkmaar en Bergen.

Op dit schilderij van de belegering van 
Alkmaar uit 1580, gaf Pieter Adriaensz 
Cluyt het stadswapen voor het eerst weer 
met een lauwerkrans. Collectie Stedelijk 
Museum Alkmaar.
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Bevestiging en verlening van  
gemeentewapens in 1816
In 1814 wilde de nieuwe Soeverein en 
latere Koning, Willem I, de overheidshe-
raldiek in Nederland op orde brengen. 
Hij beschouwde het als een soeverein 
recht titels en wapens te verlenen en 
bevestigen, zowel van de adel als van 
de overheidsorganen. Hij stelde in juni 
1814 bij Soeverein Besluit daartoe de 
Hoge Raad van Adel in, als adviescollege 
van de Vorst; in december 1814 werd 

de Hoge Raad van Adel ook belast met 
wapenaangelegenheden. De raad kreeg 
vervolgens opdracht om alle steden, 
dorpen, heerlijkheden, districten en 
corporaties die vroeger of tot dat mo-
ment een wapen voerden, uit te nodigen 
dat wapen door de Vorst te laten beves-
tigen. Op 5 januari 1815 kreeg men de 
oproep om dat vóór 1 mei van dat jaar te 
doen, ook indien men een nieuw wapen 
wilde laten verlenen. De burgemeester 
van Alkmaar stuurt op 25 april 1815 een 
voorstel tot bevestiging van het Alk-
maarse stadswapen aan de Hoge Raad 
van Adel toe met de volgende beschrij-
ving: “een zilveren Burg op een rood veld 
gehouden door twee roode Leeuwen, 
welken een Laaurierkrans boven het wa-
pen houden”. Bij besluit van 26 juni 1816 
wordt het wapen door de Raad ‘van wege 
den Koning’ bevestigd met de volgende 
officiële beschrijving: “zijnde van keel, 
beladen met een burg van zilver; boven 
het schild een krans van synople en tot 
schildhouders twee leeuwen van keel”.

Huidige gemeentewapen
Uit een briefwisseling met de Hoge Raad 
van Adel in 1956 blijkt dat de heraldi-
sche omschrijving van het gemeente-
wapen niet in alle opzichten voldoet. 
Ook komt dan aan de orde dat Alkmaar 
inmiddels (vanaf circa 1830) op gemeen-
telijke, officiële stukken de historische 
wapenspreuk Alcmaria Victrix is gaan 
voeren, die echter niet officieel tot het 
wapen behoort! Zo prijken vanaf 1851 
de gemeentebladen ook hiermee. De 
toenmalige gemeentearchivaris gaat op 
zoek naar de oorsprong van het gebruik 
van die spreuk sinds het beleg van Alk-
maar in 1573, waarbij Alkmaar de eerste 
stad is die de Spanjaarden weerstaat. 
Die onderbouwing blijkt voldoende om 
tot aanvulling ermee van het wapen te 
komen alsmede tot een betere heraldi-
sche omschrijving. Bij Koninklijk Besluit 

van 28 december 1956, nr. 20, werd het 
gemeentewapen gewijzigd vastgesteld en 
op 27 januari 1957 door de Hoge Raad 
van Adel als volgt omschreven: “in keel 
een ronde, gekanteelde en geopende 
burcht van zilver, voorzien van een val-
deur van hetzelfde en verlicht van sabel. 
Het schild gedekt door een lauwerkrans 
van sinopel en gehouden door twee leeu-
wen van keel. Wapenspreuk: Alcmaria 
Victrix in latijnse letters van keel op een 
wit lint”.
Het is overigens van belang te weten dat 
het de officiële schriftelijke omschrijving 
van het wapen is, die bepalend is voor 
de heraldische juistheid. Met andere 
woorden: als het daaraan voldoet, mag 
men voor de afbeelding een eigen keus 
maken, dat hoeft niet het wapen te zijn 
zoals het door de Hoge Raad van Adel 
is afgebeeld. Dat verklaart ook waarom 
alle afbeeldingen van het wapen in de 
afgelopen eeuwen met steeds wisselende 
aantallen kantelen op de burcht allemaal 
juist zijn. Dat aantal wordt namelijk niet 
in de omschrijving nader bepaald, dus 
is men vrij om dat naar eigen inzicht 
weer te geven. En zo zien we in de loop 
der tijd ook vele varianten van de burcht 
zelf.

De stadsbanier
Al vroeg gaan de steden een eigen banier 
voeren als symbool van de stedelijke ge-
meenschap, waarmee men bijvoorbeeld 
ten strijde trekt als de landsheer, in dit 
geval de graaf van Holland, de stedelijke 
contingenten oproept ter heervaart (de 
verplichting om een vooraf bepaald 
aantal bewapende manschappen per stad 
te leveren voor een grafelijke veldtocht). 
Uit een vermelding uit 1481 blijkt dat 
men niet alleen een banier voert als trots 
symbool van hun stad maar dat de eigen 
manschappen ook gekleed gaan in een 
soort stedelijk uniform (in ieder geval 
met een duidelijke afbeelding van het 

stadswapen als herkenningsteken): ‘ende 
alle die Hollantsche Steden groot ende 
kleyn […] hadden hoer volck daer mede. 
Dit volck […] heeft elck groot of cleyn 
enen Borgermeyster of enen Oversten 
uit hoerre Stede mede gehadt, die sy 
gehoer gaven, ende elcke Stede hadde 

hoer wympel mede, ende hoer volck 
gecleet mit der Stede cledinghe’. Bij de 
felle strijd om Hoorn tussen de getrou-
wen van Jacoba van Beieren (waaron-
der Alkmaar) en die van hertog Filips 
van Bourgondië (waaronder Hoorn) in 
1426 wordt de stadsbanier van Alkmaar 

Het wapendiploma van het gemeentewa-
pen is in 1957 toegekend door de Hoge 
Raad van de Adel. Het document bevat de 
officiële heraldische omschrijving met als 
toevoeging de spreuk ‘Alcmaria Victrix’. 
Het diploma hangt in het stadhuis. 

Stadsvlaggen uit de 16de eeuw zijn niet 
bewaard gebleven. Een van de oudste 
afbeeldingen van de Alkmaarse stadsvlag 
is te zien op een anonieme gravure uit 
1577 met de prachtige titel Houdt op in 
mijn tuin te wroeten. Dat slaat dan op de 
Spanjaarden die de “Hollandsche Tuyn” 
willen aantasten, die beschermd wordt 
door een hek bestaande uit de verzamelde 
Hollandse steden met hun banieren. De-
tail, Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

De vlag op een schip op een schilderij van 
H.C. Vroom uit 1638. Detail van Gezicht 
op Alkmaar vanaf de nog onbedijkte 
Schermeer. Collectie Stedelijk Museum 
Alkmaar.
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ontworpen vlag officieel vastgesteld als 
stadsvlag van Alkmaar (op 26 februari 
2002 bij B&W-besluit opnieuw vast-
gesteld, nu als gemeentevlag) met de 
volgende officiële beschrijving: ‘De 
Alkmaarse vlag zal bestaan uit drie 
witte en drie rode banen om en om, 
in de linker bovenhoek een rood veld 
ter grootte van drie banen, waarop een 
getrouwe weergave van de burcht uit 
het officiële stadswapen van Alkmaar’. 
De vlag is in 1920 ontworpen door de 
heer T. van der Laars, docent Heraldiek 
aan de hogeschool van Amsterdam. 
De eerste maal dat de nieuwe stadsvlag 
werd ontvouwd was bij het bezoek van 
koningin Wilhelmina aan Alkmaar op 
11 september 1920, toen zij op doorreis 
was naar de Landbouwtentoonstelling 
in Schagen. 

Bij de herdenking van 300 jaar Ontzet 
van Alkmaar in 1873 werd voor de 8-ok-
toberoptocht een speciaal stadsvendel 
gemaakt dat verwijst naar het hulpkorps 
van de schutterij ten tijde van het beleg 
van Alkmaar. Het is getooid met het 
stadswapen van Alkmaar met een kroon 
en gehouden door twee leeuwen en is 
uitgevoerd in de kleuren van de traditi-
onele Prinsenvlag (‘oranje-blanje-bleu’), 
die ten tijde van de Opstand werd ge-
bruikt. De stadskleuren zijn in een rode 
en witte baan in de linkerbovenhoek 
toegevoegd; het vendel wordt in het Ste-
delijk Museum Alkmaar bewaard. 

buitgemaakt en aldaar triomfantelijk 
opgehangen in de kerk. Het zal tot 1482 
duren voordat Alkmaar kans ziet haar 
stadsbanier op Hoorn te heroveren en 
een einde te maken aan deze vernede-
ring. Er zijn geen oude stadsbanieren of 
vlaggen van Alkmaar bewaard gebleven 
zodat we niet precies weten hoe die er 
uit gezien hebben. Maar we treffen wel 
een stadsbanier of stadsvlag aan op een 
prent uit 1577 van de zogenaamde Hol-
landse Tuyn die door de Spanjaarden 
wordt bedreigd en verdedigd door de 
steden van Holland. En daar wappert 
ook fier de stadsvlag van ‘Allickmaar’. 
En ook staat die banier afgebeeld aan 
de mast van een schip op het schilderij 
‘Gezicht op Alkmaar vanaf de nog on-
bedijkte Schermeer’ van H.C. Vroom uit 
1638 en tevens op een schilderij van een 
anonieme meester van rond 1700. Die 
banieren tonen ons duidelijk de zilveren 
burcht op een rode vlag!

De stadsvlag 
Op 27 augustus 1920 werd bij besluit 
van het college van B&W een speciaal 

De bodebus
Een bodebus is een onderscheidings-
teken, dat vanouds werd gedragen 
door zgn. ‘reizende bodes’, die bevelen 
of boodschappen van hun heersers 
waar dan ook, moesten bezorgen. Dat 
gebeurde al in de tijd van de Grieken 
en Romeinen, die hun boden er ook 
met een teken van waardigheid en 
bescherming op uit stuurden. In de 
middeleeuwen is de rol van de bode 
eveneens belangrijk, gelet op het veel-
vuldige contact van de landsheer met 
zijn stadsbesturen en de onderlinge 
uitwisselingen tussen de steden. In die 
periode treffen we naast de reizende 
bode, ook de stadhuisbode aan, die 
de burgemeesters terzijde staat en de 
gerechtsbode of gezworen roededrager, 
die schout en schepenen terzijde staat 
bij hun justitiële taken. In Alkmaar 
treffen we de functie van bode al in het 
stadsrecht van 1254 aan (o.a. in art. 6), 
als dienaar van de schout. In die begin-
tijd werd de stad door schout en sche-
penen bestuurd en waren er nog geen 
burgemeesters. In 1540 blijken er vier 
stadsboden aanwezig, die als teken van 
hun functie en waardigheid een stok of 
roede dragen. In 1583 stelt het stadsbe-
stuur een ‘Ordonnantie opte Bosdrager 
der stede Alcmaer’ vast waarbij één 
van de bepalingen luidt: “De Bode sal 
verleent worden tsynen costen een Bos 
met het stadtswapen tot een teecken van 
syn ordinaris en wettich boodtampt”. 
Het is echter niet duidelijk in welke 
vorm de bodebus toen is uitgevoerd. Er 
zijn drie koperen bodetekens bewaard 
gebleven die vermoedelijk rond die tijd 
zijn gemaakt; uiteraard zijn ze voorzien 
van het Alkmaarse stadswapen. Ook de 
prachtige, van verguld zilver gemaakte 
bodebus van 1674, die in het Stedelijk 
Museum Alkmaar wordt bewaard, is 
voorzien van het Alkmaarse wapen met 
een koningskroon; ook draagt deze het 

wapen van koning-stadhouder Wil-
lem III met diens wapenspreuk ‘Hony 
soit qui mal y pense’ (Wee degene die 
er slecht van denkt). In 1992 is deze 
eeuwenoude traditie in ere hersteld 
door toenmalig burgemeester Pop, die 
een tweetal replica’s liet maken van de 
bodebus uit 1674. Bij raadsvergaderin-
gen en bijzondere gelegenheden doet de 
bode heden ten dage dus nog steeds zijn 
werk getooid met de bodebus.

Het oorlogsschip “Alkmaer” in 1658
In het Stedelijk Museum Alkmaar hangt 
een schilderij van Willem van de Velde 
de Oude, getiteld een Episode uit de 
Slag op de Sont. Bij deze zeeslag waren 
Zweden, Denemarken en de Republiek 
betrokken. In 1658 vielen de Zweden 
Denemarken aan en bezetten de Sont. 
Gelet op de grote belangen van de Repu-
bliek vanwege de handel op de Baltische 
staten, werd door de Staten-Generaal 
een grote vloot naar dit gebied gestuurd. 
Op 8 november 1658 vond de beslis-
sende zeeslag plaats die door Zweden 
werd verloren. Van de Velde schilderde 
de zeeslag met twee schepen met de 
naam Alkmaar op de spiegel, terwijl er 
in werkelijkheid maar één schip met die 
naam aan de slag deelnam. Gelet op de 
prominente plaats die de beide schepen 
met de naam ‘Alkmaer’ op het schilderij 
innemen, zal het rond 1660 in opdracht 

Links: Stadsvendel gemaakt in 1873 ter ge-
legenheid van 300 jaar Alkmaars Ontzet. 
Collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Rechts: De huidige vlag van Alkmaar.
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stenaar Romeijn de Hooghe een ontwerp 
maken. De stempels werden vervolgens 
geleverd door de bekende Amsterdamse 
medailleur Reinier Arondeaux, die ook 
in zijn atelier de eerste serie van de 
bestelde penningen sloeg. De zilveren 
penningen hadden in 1693 een waarde 
van 25 stuivers en werd per twee bijge-
woonde vergaderingen uitgereikt (er zijn 
ook gouden exemplaren geslagen). Men 
kon ze desgewenst bij de stadsthesaurier 
inwisselen voor de volle waarde. De pen-
ningen hebben als zodanig dienst gedaan 
tot de Franse omwenteling in 1795. Op 
de ene zijde is o.a. het stadswapen van 
Alkmaar afgebeeld, alsmede een teken 
van de gerechtigdheid en twee leeuwen 
die de moed van de stad verbeelden en 
de letters S. C. die staan voor Senatus 
Consulto, volgens besluit van de raad. 
Op de andere zijde staat een krijgsman 
met zwaard die Alkmaar verbeeldt met 
het stadswapen op zijn schild, onder zijn 
voeten staat de welbekende spreuk Al-
cmaria Victrix; rechts liggen de wapens 
van de verslagen Spanjaarden. In 1990 

van het stadsbestuur zijn gemaakt, wel-
licht ter versiering van de kamer voor 
Burgemeesteren. 
Gelet hierop is het aardig te wijzen op de 
mijnenjagers van de Koninklijke Ma-
rine, die tegenwoordig behoren tot de 
“Alkmaar-klasse”. De mijnenjager M850 
Alkmaar zelf heeft dienst gedaan van 
1983 tot 2000; sinds 2010 is het schip 
overgedragen aan Letland en maakt het 
onderdeel uit van de Letse marine onder 
de naam LVNS Rŭsinš.

In 1691 besloot de Alkmaarse vroed-
schap (de gemeenteraad van toen) tot de 
uitgifte van een penning als presentie-
geld voor de leden van de vroedschap bij 
haar vergaderingen (de stad Middelburg 
kende een dergelijke penning al sinds 
1488). Tot de vroedschap werd men voor 
het leven verkozen en uit haar midden 
werden jaarlijks op kerstavond de vier 
burgemeesteren van de stad verkozen, 
die het dagelijks bestuur vormden en 
met veel macht waren bekleed. Men liet 
in dat jaar de zeer vooraanstaande kun-

werd de vroedschapspenning door de 
gemeente Alkmaar ‘heringevoerd’ als 
ereteken o.a. voor nieuwe raadsleden en 
als relatiegeschenk. Ze worden geslagen 
door de Koninklijke Nederlandse Munt. 

In diezelfde periode kreeg De Hooghe 
opdracht tot het maken van schilderin-
gen in grijs (zgn. grisailles) langs de kan-
ten van de centrale trap in het stadhuis 
(bij de verbouwing in 1913 is die trap 
verwijderd). Van die schilderingen zijn 
slechts twee panelen bewaard gebleven, 
die tegenwoordig in de kleine voorhal, 
de Bruinvishal, van het stadhuis hangen. 
Beide allegorieën zijn nogal grof geschil-
derd, alsof het decorstukken voor een 
theater betreft. Dit kan te maken hebben 
met het feit dat ze waarschijnlijk bedoeld 
waren voor een hoge plek bovenaan het 
trapgat. Op de ene voorstelling zijn de 
Maagd van Holland en een in Romeins 
harnas gehulde krijger afgebeeld. Dit 

paneel toont de Maagd van Holland in 
gezelschap van een geharnaste vrouw 
met een schild dat voorzien is van het 
wapen van Alkmaar. Zij laat zich aldus 
identificeren als de Alkmaarse steden-
maagd, die haar territorium verdedigt. 

Op dit schilderij uit circa 1660 Episode 
uit de Slag op de Sont van Willem van 
de Velde de Oude, kregen twee schepen 
genaamd Alkmaer een prominente plaats. 
Het schilderij werd vermoedelijk gemaakt 
in opdracht van het Alkmaarse bestuur. 
Collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Twee grisailles van de hand van Romeijn de 
Hooghe gemaakt voor het stadhuis. 

Hedendaagse replica van de vroedschaps-
penning, ontworpen in 1691 door Rome-
ijn de Hooghe. De zilveren penningen 
werden uitgereikt na het bijwonen van 
twee vergaderingen en stonden gelijk aan 
25 stuivers. Enkele originele exemplaren 
(ook gouden) bevinden zich in de collectie 
van het Stedelijk Museum Alkmaar. 

Detail van de schildering boven het grote 
orgel in de Grote Kerk, De Deugd die het 
Kwaad vernietigt, van Romeijn de Hooghe. 
Een hoofdrol is weggelegd voor de stede-
maagd, daarnaast aartsengel Michael als 
krijger met het stadswapen op zijn schild.
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De God Mars ligt verslagen onder haar 
voeten. Net als bij het vorige paneel 
wordt ook hier de relatie tussen Alkmaar 
en Holland onderstreept.

De stad Alkmaar was een goede op-
drachtgever want in hetzelfde jaar 1693 
heeft De Hooghe ook nog een enorme 
paneelschildering van 11,5 meter breed 
en 5,5 meter hoog aangebracht boven 
het Hagerbeerorgel in de Grote Kerk. 
Het is een schitterende allegorische 

compositie geworden van de Deugd 
(de vrouw in het wit centraal op de 
voorstelling) die het Kwaad (de slang) 
vernietigt. De Deugd wordt geholpen 
door de aartsengel Michael, met een 
schild waarop het stadswapen van 
Alkmaar staat afgebeeld, die met een 
bundel bliksems zwaait en ook door 
Vrouwe Justitia, traditioneel geblind-
doekt afgebeeld, met een weegschaal en 
de Tien Geboden.   

Alkmaar, Delft en Oudewater:  
‘t Oude Verbont’ 
In Alkmaar, Delft en Oudewater en ook 
in Amsterdam, treffen we op een aantal 
plaatsen het stadswapen van Alkmaar in 
combinatie met die van Delft en Oude-
water aan. In Alkmaar zelf betreft het 
drie gevelstenen aan de Waag en geschil-
derde wapens op maar liefst drie plaat-
sen in de Grote Kerk: aan de zoldering 
van de consistoriekamer (de voormalige 
sacristie), op de houten wijzerplaat uit 
1543 aan het gewelf boven de viering 
en op het grote bord van het Alkmaarse 
schippersgilde uit 1581 in het zuidtran-
sept. In Amsterdam treffen we die drie 

wapenstenen aan in de Sint Luciënsteeg 
om de hoek bij het Amsterdam Museum, 
waarvan die van Oudewater voorzien 
is van het jaartal 1607 (deze stenen zijn 
afkomstig van de in 1857 afgebroken 
Waardpoort van Oudewater). In Delft 
zaten de wapenstenen zowel aan de toren 
van het stadhuis aan de Markt als aan 
het oude Lombardhuis. In Oudewater 
zien we de drie wapenstenen nog immer 
aan de voorgevel van het stadhuis. De re-
den voor deze combinatie van stadswa-
pens zou zijn gelegen in het ‘Oude ver-
bont’ dat de drie steden als aanhangers 
van Jacoba van Beieren in de periode 
1421-1426 zouden hebben gesloten ter 
onderlinge bijstand. Nu is er wel een akte 
van 4 maart 1427 voorhanden waarbij 
schout, burgemeesteren, schepenen en 
raad van Oudewater een overeenkomst 
‘van geheel vriendschappelijken aard’ 
aangaan met Delft. En inderdaad wordt 
ook in een brief van de burgemeesters 
van Alkmaar van 25 mei 1588 naar dat 
blijkbaar aloude verbond verwezen. 
Naar aanleiding van de verwoesting van 
Oudewater door de Spanjaarden in 1575 
biedt het Alkmaarse stadsbestuur na-
melijk in dat jaar ‘als een gedenkteeken 
en onderhouding van het oude verbond 
onderling gemaakt’ een steen met hun 
stadswapen aan om in de gevel van het 
nieuw te bouwen stadhuis te plaatsen. 
Eerder, in 1579, was er door Alkmaar al 
een raam voor de kerk gegeven, een zeer 
kostbaar geschenk. Het verbond bestond 
er blijkbaar in dat de drie steden elkaars 
poorters toestonden om zich zonder 
betaling van poortergeld te vestigen in 
elk der steden en aldaar een beroep uit 
te oefenen; ook zouden de poorters van 
deze steden voorrang hebben gehad bij 
de inname van standplaatsen tijdens de 
jaarmarkten. Het onderlinge poorters-
recht werd door de drie steden blijkbaar 
in 1746 nog als geldig beschouwd, aldus 
Van Aelst in zijn Schets [..] der stad 

Oudewater […]. Ondanks onderzoek 
door diverse schrijvers en geleerden (al 
vanaf de 17de eeuw) is er tot op heden 
nog geen sluitende verklaring gevonden 
voor ontstaan en inhoud van dit ‘Oude 
Verbond’.

Gevelstenen, orgels, Waag en  
Latijnse School
In de binnenstad van Alkmaar zijn 
talloze, vaak eeuwenoude gevelstenen 
met een afbeelding van het stadswapen 
te zien. Zo vinden we bijvoorbeeld het 
stadswapen op het oostportaal van de 

Op de Grote Kerk prijkt op het oostpor-
taal recht tegenover de Langestaat, een 
groot stadswapen.

De drie stadswapens van ’t Oude Verbont 
op de Alkmaarse Waag: Alkmaar, Oude-
water en Delft. Foto’s Joop Elsinga.

De kam van het grote rouwbord van het 
Schippersgilde in de Grote Kerk, is voor-
zien van de drie stadswapens van  
‘t Oude Verbont. 
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Grote Kerk, een bijzondere versie (met 
zijtorens) op de Accijnstoren (1622), op 
de grenspalen met Heiloo en Bergen en 
op het voormalige Artilleriehuis in de 
Doelenstraat maar ook een fraai exem-
plaar uit de jaren dertig van de 20ste 
eeuw in de voorgevel van het voormalige 
politiebureau tegenover de Grote Kerk, 
ontworpen door architect Kropholler. 
Ook is het aangebracht op de preekstoel 
en orgel van de Grote Kerk, en op het 
orgel van de Kapelkerk. In het Stedelijk 
Museum Alkmaar treffen we ook nog 
een aantal wapenstenen aan, ook van 
voormalige stadspoorten (o.a. van de 
Friese buitenpoort uit 1617) en van het 
voormalige gildehuis van de graanschep-
pers en zakkendragers (1643). Ook de 

Waag is gesierd met enkele wapenste-
nen met het Alkmaarse wapen, zoals 
mooi te zien is op een schilderij van ca. 
1660. Een prachtig voorbeeld is ook 
het poortje uit 1616 van de voormalige 
Latijnse School in de Doelenstraat, dat 
sinds 1940, geheel gerestaureerd, op het 
achterterrein van het Murmelliusgymna-
sium staat.

De Leeuwenburg
Bovenop de gevel van het pand Mient 
23 staat een van de meest bijzondere 
gevelstenen van Alkmaar. Het welbe-
kende wapen van Alkmaar wordt hier 
volgens de regelen van de heraldische 
kunst afgebeeld maar het zijn de schild-
houders die onze bijzondere aandacht 
trekken. De twee fiere leeuwen houden 
normaal met hun klauwen het schild 
met het stadswapen stevig omklemd 
maar hier staan ze met hun achtereinde 

naar het wapen. Dit was het gevolg 
van een fikse ruzie tussen de eigenaar 
van het pand, Jacob Leeuwenburg, en 
de vroedschap van Alkmaar. De heer 
Leeuwenburg – ‘een heer van veel mid-
delen, levende stil, behalve dat hij was 
kerkmeester’- was van mening dat hij 
rond 1707 te lang moest wachten op 
de toestemming van het stadsbestuur 
voor de bouw van zijn nieuwe gevel en 
ergerde zich ook aan de vele aanpassin-
gen in het ontwerp door de stadsarchi-
tect (de ‘fabrieksmeester’). Als publiek 
teken van zijn minachting voor de gang 
van zaken liet hij de leeuwen dus omge-
keerd plaatsen.

Het bestuur en de stedelingen hebben 
de macht en pracht van Alkmaar op tal 
van manieren willen uiten door een zeer 
verschillende toepassing van het trotse 
stadswapen!   

Op de topgevel van Mient 23 staat dit 
stadswapen in een opmerkelijke context.

Gevelsteen met stadswapen op de zijgevel 
van de Accijnstoren uit 1622.

Rechts: Gevelstenen op het voormalige 
artillerie- of kruithuis aan Doelenstraat 4.

Het poortje van de Latijnse School uit de 
binnenstad, dat sinds 1940 bij de fietsen-
stalling van het Murmelliusgymnasium 
langs de Westerweg staat.

Gevelsteen op het voormalige politiebureau 
(architect Kropholler) aan Kerkplein 9 
gebouwd in 1932.
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Harry de Raad



48 49

StrafrechtHarry de Raad

Het Alkmaarse stadhuis heeft een lange 
geschiedenis als centrum van de stede-
lijke rechtspraak. Eeuwenlang waren 
rechtspraak en bestuur niet helemaal 
van elkaar gescheiden. De stadsbe-
stuurders hadden namelijk niet alleen 
bestuurlijke taken, maar spraken ook 
recht. Pas in de negentiende eeuw 
kwam er een onafhankelijke recht-
spraak, die nog lange tijd plaatsvond in 
het stadhuis. 

Als we voor het Alkmaarse stadhuis 
staan, zien we boven de meeste rechtse 
ingang een raam met aan weerszijden 
twee vrouwenfiguren die Justitia (Recht-
vaardigheid) en Prudentia (Voorzichtig-
heid) voorstellen. 
Vanuit dit raam werden in vroeger tijd 
officiële mededelingen gedaan door het 
stadsbestuur. Dit was ook de plek waar 
strafvonnissen bekend werden gemaakt 
aan de Alkmaarse bevolking. Na het 
voorlezen van het vonnis volgde veelal 
een lijfstraf, die evenals de uitspraak van 
het vonnis, in principe in het openbaar 
plaatsvond. 
Als we spreken over macht is de 
toediening van lijfstraffen, tot en met 
de doodstraf, wel de meest vergaande 
vorm ervan. Niet voor niets zijn de 
beelden van Justitia en Prudentia op 
de gevel van het stadhuis bevestigd. 
Rechtvaardigheid en voorzichtigheid 
waren deugden waarvan het belang 
bij de rechtspraak niet genoeg onder-
streept kon worden. In oude zestiende-
eeuwse vonnissen van de Alkmaarse 
schepenen lezen we heel vaak ook over 
een andere deugd, de barmhartigheid. 
Biijna bij ieder vonnis wordt gezegd 
dat schepenen meer genegen zijn tot 
barmhartigheid dan tot ‘rigore van 
jusiticie’ ofwel een strenge toepassing 
van het recht. 

Hoe werd het strafrecht in vroeger  
tijden in Alkmaar toegepast? En ging  
het daarbij inderdaad steeds om 
rechtvaardigheid, voorzichtigheid en 
barmhartigheid? In dit artikel komt 
niet alleen de rechtspraktijk aan de 
orde, maar ook de sporen ervan in 
de gebouwen en in bewaard gebleven 
voorwerpen. 

“Genegen zijnde tot barmharticheyt” 
Strafrecht in en bij het Alkmaarse stadhuis 

Beelden van Justitia (rechts) en Pru-
dentia (links) boven de meest westelijke 
stadhuisingang. Vanuit het raam boven de 
ingang werden in de zeventiende en acht-
tiende eeuw de strafvonnissen publiekelijk 
bekendgemaakt. Foto: Joop Elsinga.

Justitia is ook afgebeeld boven de ooste-
lijke ingang van het stadhuis. In 1998 is 
het beeld gerestaureerd; de rechterhand 
ontbrak. Sinds die tijd is het voorzien 
van een traliewerk om nieuw vandalisme 
te voorkomen. Links het beeld voor de 
restauratie (foto: Joop Elsinga);  
rechts erna. (foto: Harry de Raad).

Hiernaast: Gedrukte bekendmaking van 
een vonnis uit 1756 waarbij de Alk-
maarse ‘gewesen rooms priester’ Willem 
Daniel Kleeff wegens sodomie bij verstek 
eeuwig werd verbannen uit het gewest 
Holland. Onder het vonnis lezen we dat 
het afgekondigd werd vanaf de ‘puye des 
Raadhuyses’. Het gedrukte vonnis zal ook 
te zien zijn geweest op een publicatiebord 
bij het stadhuis.   
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Schout en schepenen
Tot 1811, toen Nederland ingelijfd werd 
bij het Frankrijk van Napoleon, werd er 
in Alkmaar recht gesproken door een 
college van schout en schepenen. Men 
sprak van ‘gereghte’ of ‘vierschaar’. De 
hoofdrol bij een strafproces was weg-
gelegd voor de schout, ook vaak ‘officier’ 
of ‘hoofdofficier’ genoemd. Hij werd 
aanvankelijk aangesteld door de Hol-
landse graaf en later door de stadhouder. 
Pas na 1573 kreeg Alkmaar zelf invloed 
op de schoutsbenoeming. De stad mocht 
een voordracht indienen, waarop de 
benoeming plaatsvond door de gewes-
telijke overheid. Meestal werd na 1573 
een vroedschapslid voorgedragen. De 
schout, die in later tijd steeds voor drie 
jaar werd aangesteld, met mogelijkheid 
tot verlenging, zorgde samen met zijn 
‘dienaars’ voor handhaving van de open-
bare orde, spoorde eventuele delinquen-
ten op, vervulde tijdens het strafproces 

de rol van voorzitter van het gerecht en 
openbare aanklager en zorgde daarna 
voor de uitvoering van het vonnis. Zijn 
inkomsten kreeg hij uit opgelegde boe-
ten en de opbrengsten van schikkingen 
met verdachten, zogenaamde ‘composi-
ties’.
Naast de schout als vertegenwoordiger 
van het landsbestuur, hadden de zeven 
schepenen een belangrijke rol in het 
strafproces. In de zestiende eeuw en later 
werden ze voorgedragen door de vroed-
schap, het hoogste stedelijke bestuurs-
orgaan. Benoemd werden ze vervolgens 
door de stadhouder of het Hof van Hol-
land uit door de vroedschap ingediende 
dubbeltallen. In stadhouderloze peri-
oden benoemde de vroedschap zelf de 
schepenen. De schepenen waren meestal 
twee jaar in functie. Bij een strafproces 
waren ze op drie cruciale momenten aan 
zet: zij beslisten of een verdachte door 
de schout in hechtenis genomen mocht 
worden, zij beslisten op verzoek van de 
schout of er fysieke druk op de verdachte 
uitgeoefend mocht worden om tot een 
bekentenis te komen (de zogenaamde 
‘tortuur’) en tenslotte velden zij het 
uiteindelijke vonnis, waarbij ze niet ge-
bonden waren aan de eis van de schout. 
De schepenen hadden niet alleen de 
lage, maar ook de hoge jurisdictie, wat 
wil zeggen dat ze ook de zogenaamde 
halsmisdrijven konden berechten, waar 
doodstraffen op stonden.

De verdachte
De positie van de verdachte was zwak. 
Bij strafzaken werd meestal de zoge-
naamde ‘extra-ordinaire’ procedure toe-
gepast, waarbij de verdachte voorwerp 
van onderzoek was en verstoken bleef 
van rechtsbijstand. Het proces was erop 
gericht een bekentenis los te krijgen, 
desnoods met toepassing van geweld, 
de tortuur. Om tot een veroordeling te 
komen, was een bekentenis een ver-

eiste, aangevuld door andere bewijzen. 
Een bekentenis moest wel naderhand 
herhaald worden zonder pijniging, om 
rechtskracht te bezitten. Na een bekente-
nis die aan deze vormvereisten voldeed 
was er vervolgens geen beroep mogelijk 
op een hogere rechtbank.

Bij de rechtspraak baseerde men zich op 
de eigen stedelijke privileges en keuren, 
aangevuld met algemene rechtsregels, 
zoals vastgelegd in keizerlijke plakkaten 
of bijvoorbeeld de ‘criminele ordonnan-
tiën’ die in juli 1570 door Philips II voor 
de Nederlanden waren uitgevaardigd. 
De schepenen vroegen vaak advies aan 
onpartijdige rechtsgeleerden over het te 
vellen vonnis. 

Straffen
Ondanks het sterk versnipperde rechts-
bestel in vroeger tijd, waren er veel over-
eenkomsten in de bepaling van strafmaat 
en het soort straffen. De opgelegde straf 
was meestal een lijfstraf, gecombineerd 
met andere straffen, vooral verbanning. 
Vooral de lijfstraffen vormen een groot 
verschil met de hedendaagse recht-
spraak. Onze voorouders geloofden in 
de afschrikwekkende werking ervan. 
Daarom vond de toepassing van derge-
lijke straffen dan ook meestal plaats in 
de publieke ruimte. De toeschouwers 
moesten gewaarschuwd worden.  

Tot de lichtere straffen behoorden 
verbanning, geselen, brandmerken en 
veroordeling tot korte gevangenisstraf-
fen in het tuchthuis. Alkmaar bezat sinds 
1613 een tucht- of verbeterhuis waar 
geprobeerd werd een zeer diverse popu-
latie, variërend van bedelaars tot psy-
chiatrische patiënten, door middel van 
handarbeid weer in het maatschappelijk 
gareel te krijgen. Gevangenisstraffen 
gingen in het strafstelsel overigens pas 
in de achttiende eeuw een belangrijker 

rol spelen. Lange tijd beschouwde men 
verbanning en toediening van lijfstraffen 
als veel efficiënter.
Wat de lijfstraffen betreft, was er meestal 
een vaste relatie tussen het delict en 
de straf. Een doodstraf werd meestal 
uitgesproken bij moord of gewelddadige 
beroving, of als het getal van eerdere 
misdrijven een kritiek punt had be-
reikt. Gecombineerde misdrijven zoals 
bijvoorbeeld een roofmoord, leverden 
een verzwaarde straf op, bijvoorbeeld 
radbraken (doodstraf met vooraf het 
breken van de ledematen). Geselen of 
brandmerken, al dan niet samen met 
een verbanningsstraf was gewoonlijk 
verbonden met de iets minder ernstige 
vermogensdelicten. Het opnieuw plegen 
van een diefstal of diefstal onder verzwa-
rende omstandigheden, bijvoorbeeld ge-
paard gaande met zware mishandeling, 
werd meestal gestraft met ophanging. 

Op een verdachte wordt tortuur toegepast, 
terwijl hij op de pijnbank is vastgebonden. 
Illustratie uit J. de Damhouder, Practijcke 
in criminele saecken (Rotterdam 1628; 
eerste druk 1555).

Diverse vormen van lijfstraffen: geseling, 
ophanging, onthoofding en brandstapel. 
Illustratie uit J. de Damhouder, Practijcke 
in criminele saecken (Rotterdam 1628; 
eerste druk 1555).
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Een onthoofding hoorde bij een dood-
slag of moord waarbij er geen sprake was 
van een beroving. Als een veroordeelde 
zelfmoord had gepleegd, werd hij meest-
al alsnog aan één been ondersteboven 
opgehangen. Vrouwen werden ter dood 
gebracht door wurging aan een paal; 
deze straf trof bijvoorbeeld vrouwen die 
hun kind hadden vermoord. 
Bij al deze straffen waren er vaak bijzon-
dere toevoegingen, die de misdaad spie-
gelden. Zo werd in 1725 bij een gifmoor-
denares een doosje of ander teken boven 
het tentoongestelde lijk bevestigd, dat 
het toegediende gif moest verbeelden. 
Bij brandstichters werd vaak het gezicht 
geblakerd, een verwijzing naar het delict.
We moeten niet denken dat onze 
voorouders sadisten waren, die als het 
maar even kon hun medemensen op een 
gruwelijke manier terechtstelden. In de 
praktijk kwamen doodstraffen niet veel 
voor. Men had vaak lang geduld met een 
misdadiger.

Trijn Blaeugaren
Een mooi voorbeeld is de levensloop van 
de beruchte Trijn Jans van Bremen, alias 
Trijn Blaeugaren. Geboren rond 1630, 
besloeg haar criminele loopbaan een pe-
riode van zeker 35 jaar. Trijn verdiende 
kost als landarbeidster en dienstmeid. 
Meestal bedelde ze en maakte deel uit 
van diverse benden. Tussen 1655 en 
1688 is ze zeker 17 keer veroordeeld 
(onder meer 6 keer in Amsterdam, 2 
keer in Hoorn en 4 keer in Alkmaar). 
Meestal werd ze veroordeeld tot geseling 
en verbanning, een enkele keer kreeg ze 
een tuchthuisstraf. Ook met een eerdere 
Trijn (‘van Hamburg’ genoemd, maar in 
Maaslandssluis geboren) had justitie veel 
geduld. Haar criminele loopbaan duurde 
11 jaar en eindigde in 1617 met ophan-
ging in Amsterdam. Ze was toen 21 
keer gevangengenomen, meerdere keren 
gegeseld, 5 keer gebrandmerkt en ooit 

beroofd van beide oren. In 1614 verbleef 
ze enige tijd in het Alkmaarse tuchthuis.  
Het is moeilijk om te beoordelen in 
hoeverre de rechtspraak eerlijk was. 
Duidelijk is wel dat er geen echt onaf-
hankelijke rechtspraak bestond, want de 
schepenen hadden immers ook deel aan 
het stadsbestuur. Vooral vreemdelingen 
merkten vaak dat ze extra streng werden 
behandeld, als ze met het strafrecht in 
aanraking kwamen. Het niet hebben van 
een vaste woon- of verblijfplaats gold in 
het algemeen als een strafverzwarende 
omstandigheid.

Grenzen rechtsgebied  
Het rechtsgebied van Alkmaar strekte 
zich in de zestiende eeuw uit tot 100 
roeden (335 m) buiten de omwalling van 
de stad. Later werd dat gebied uitgebreid 
tot 600 roeden (2010 m). Bovendien 
behoorde ook een deel van de droogge-
maakte Berger- en Egmondermeer ertoe.
Na het beleg van 1573 viel ook Oudorp 
een tijd lang onder de jurisdictie van 
Alkmaar. Later werd het dorp weer 
zelfstandig. Na de droogmaking van 
de Schermeer in 1633 viel een deel van 
de nieuwe polder onder de Alkmaarse 
gerechtsban.

Rechtspraak in het stadhuis
Recht werd gesproken op het stadhuis. 
Hier werden ook de verdachten opge-
sloten in afwachting van hun proces. 
Het stadhuis was ook lang de plek waar 
lijfstraffen ten uitvoer werden gebracht. 
Hoe de gevangenen werden gehuisvest in 
de zestiende eeuw zien we op een paneel 
van de bekende schildering van de zeven 
werken van barmhartigheid door een 
anonieme kunstenaar. Het schilderij is in 
1504 vervaardigd voor het Heilige Geest-
gasthuis in Alkmaar (het latere Waag-
gebouw). Onder de open arcade wordt 
een man gegeseld. Een andere man zit 
op de grond, met hand- en voetboeien 

om. Achter de arcade zien we de tralies 
van cellen, waarachter de hoofden van 
twee gevangenen zichtbaar zijn. Het zou 
heel goed kunnen dat wat we zien een le-
vensgetrouwe afbeelding is van een deel 
van het Alkmaarse stadhuis zoals het er 
toen uitzag.

Verdachten werden in de zestiende eeuw 
ook wel opgesloten in de nieuwe in 1532 
gereedgekomen Kennemerpoort, die 
men dan ook wel de Gevangenpoort 
noemde. Ook daarvoor werden stads-
poorten al gebruikt om er mensen in 
op te sluiten. In een vonnis uit 1526 is 
er sprake van iemand die gevangen zit 
‘opter stedepoort’; jammer genoeg staat 
er niet bij vermeld op welke poort.
In de achttiende eeuw was er sprake van 
een tweetal ‘gijselkamers’, in het stadhuis, 
ook wel ‘gaten’ genoemd, waar mensen 
tijdelijk gevangen gezet konden worden. 
De ene was bedoeld voor ‘boeren’ ofwel 
voor mensen die van buiten de stad 
afkomstig waren, de ander voor ‘burgers’. 
Het betrof verdachten die in afwachting 
waren van hun proces, of mensen die 
wegens dronkenschap of om een andere 
reden een relatief korte tijd werden 
opgesloten. Deze gevangenvertrek-
ken bevonden zich op de begane grond 
onder de schepenkamer en vierschaar 
aan de oostzijde van het stadhuis. Via de 
stadhuistoren kon men ze snel bereiken. 
Soms werden verdachten overigens ook 
opgesloten op de zolders van het stad-
huis.

Vierschaar
De behandeling van de rechtszaak vond 
plaats in de ‘vierschaar’. Deze bevond 
zich in het in 1509 gereedgekomen 
nieuwe stadhuis op de eerste verdieping. 
Daar was de zogenaamde ‘groote sael’ 
met aan de oostzijde ervan de vierschaar, 
met een traliewerk gescheiden van de 
rest van de zaal. Tegenwoordig is de grote 

Hiernaast: Het vertroosten van de gevan-
genen, een van de panelen van het veelluik 
met de zeven werken van barmhartigheid, 
dat in 1504 door een anonieme schilder 
werd vervaardigd voor de kapel van het 
Heilige Geestgasthuis (de latere Waag). 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
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zaal opgedeeld in raadzaal, vestibule en 
polderkamer. Het woord vierschaar ver-
wijst naar een vroegere situatie, waarbij 
de rechtspraak plaatsvond in een vier-
kant gevormd door een viertal banken. 
Uit de oude vierschaar stammen nog 
de zestiende-eeuwse leeuwtjes met het 
stadswapen, nu opgesteld in de raadzaal 
en in de Prinsenzaal. 

In 1616 kreeg de Alkmaarse schilder 
Nicolaes Jacobsz van der Heck (ca. 
1578-1652) de opdracht om een tekst-
bord en drie schilderijen over de recht-
spraak te maken voor de schepenkamer 
dan wel de vierschaar. Op het tekstbord 
staat de bekende vermaning ‘Audite et 
alteram partem’ (Hoort ook de andere 
partij). 

De schilderijen behandelen drie vonnis-
sen, ontleend aan de bijbelse, de vader-
landse en de klassieke historie. Uit de 
bijbelse historie koos Van der Heck het 
verhaal van het Salomonsoordeel, een 
voorbeeld van wijze rechtspraak. Uit de 
vaderlandse geschiedenis werd gekozen 
voor de uit de volksoverlevering bekende 
geschiedenis van de baljuw van Zuid-
Holland die zijn eigen magere koe ver-
wisselde met de vette koe van een boer 
en daarvoor door de Hollandse graaf 
Willem III ter dood veroordeeld werd. 

Plattegrond van het voorste gedeelte van 
de eerste etage van het stadhuis, met links-
onder, grenzend aan de ‘groote sael’, het 
vertrek van de vierschaar, ca. 1694.

Leeuwtje met het wapen van Alkmaar, af-
komstig uit de vierschaar in het stadhuis, 
nu in de raadzaal. Foto: Joop Elsinga.

De vierschaar bevond zich in het stadhuis 
waar nu de raadzaal is. Op deze foto uit 
1910 zien we bij de ingang boven een hek 
een viertal beelden met leeuwen, afkom-
stig van de voormalige vierschaar.

Na de restauratie van het stadhuis door 
Stuyt in de jaren 1911-1914 bleven de 
leeuwen in de raadzaal, maar wel in een 
andere opstelling. We zien ze hier op 
een foto van de raadzaal uit 1930. Op de 
achterwand twee schilderijen met gerech-
tigheidstaferelen, die oorspronkelijk in de 
schepenkamer of de vierschaar en later in 
de burgemeesterskamer hingen.  

Tekstbord uit de schepenkamer: “Audite et 
altera(m) parte(m)” (Hoor en wederhoor), 
ca. 1616-1620. Het bord hoort bij de drie 
door Nicolaes Jacobsz van der Heck voor 
het Alkmaarse stadhuis geschilderde 
gerechtigheidsstukken. Collectie Stedelijk 
Museum Alkmaar.

Het oordeel van Salomo, in 1616 door 
Nicolaes Jacobsz van der Heck geschilderd 
voor het Alkmaarse stadhuis. Collectie 
Stedelijk Museum Alkmaar.
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De schilderijen hingen overigens al in 
1676 niet meer in de vierschaar of de 
schepenkamer, maar op de kamer van 
de burgemeesters. Vandaag de dag zijn 
ze te vinden in het Stedelijk Museum 
Alkmaar.

Andere rechtbanken
Van de Alkmaarse vierschaar werd 
overigens ook gebruik gemaakt voor 
strafprocessen van diverse jurisdicties 
uit de omgeving van Alkmaar, zoals bij-
voorbeeld de dijkgraafschappen van de 
Zijpe- en Hazepolder en de polder Heer-
hugowaard en de baljuwschappen van de 
Egmonden en van de Nieuwburgen. Het 
laatstgenoemde baljuwschap bestreek 
het gebied dat ongeveer samenvalt met 
dat van de tegenwoordige gemeenten 
Langedijk, Schermer en Graft-De Rijp.

Bij dit schilderij was het onderwerp een 
rechter die het zelf niet zo nauw nam 
met het recht, maar gecorrigeerd werd 
door de rechtvaardige landsheer. Ook 
het laatste schilderij had een dergelijk 
onderwerp. Het was ontleend aan de 
klassieke oudheid en beeldde de geschie-
denis uit van rechter Sisamnes die zich 
had laten omkopen om een onjuist von-
nis uit te spreken en door de Perzische 
koning Cambyses werd veroordeeld om 
levend te worden gevild.

De schilderijen en het tekstbord herin-
nerden de schepenen aan hun zware 
taak: als rechtvaardige rechters te oorde-
len zonder aanzien des persoons (denk 
aan de geblinddoekte Vrouwe Justitia!), 
volgens rechtsbeginselen waar ze zich 
zelf ook aan moesten houden.

Pijnzoldertje
In het stadhuis was ook een folterkamer 
te vinden, het ‘pijnzoldertje’ of ‘gruwel-
kamer’ genoemd. Dit vertrek bevond 
zich op de zolder boven de vierschaar, 
tegen de toren aan. De kamer was voor-
zien van de nodige instrumenten om 
aan onwillige verdachten een bekentenis 
te ontlokken, zoals duimschroeven en 
een pijnbank, waarop de verdachte werd 
vastgebonden tijdens het toedienen van 
de foltering. Sommige banken waren 
voorzien van mogelijkheden om ie-
mand uit te rekken, wat erg pijnlijk was. 
Vandaag de dag zijn er in het stadhuis 
nog steeds twee pijnbanken te vinden. 
In de Bruinvishal staat een massief 
eikenhouten exemplaar uit ca. 1590 van 
ongeveer 3 meter lang. Hier kon iemand 
desgewenst mee opgerekt worden. Een 
andere pijnbank uit het midden van de 

achttiende eeuw staat opgesteld onder de 
bordestrap van het stadhuis. 

Voltrekking van vonnissen
Het vonnis werd afgelezen vanuit het 
raam boven de ingang van het stadhuis 
op de hoek Langestraat/Schoutenstraat. 
Daarop volgde de tenuitvoerlegging die, 
als het een lijfstraf betrof, zich meestal 
afspeelde bij het stadhuis. De Kaksloot 
achter het stadhuis was vanouds de plek 
waar de lijfstraffen (men sprak ook wel 
van ‘schavotstraffen’) werden toegediend. 
Incidenteel werd ook wel eens op een 
andere plek bij het stadhuis een von-
nis ten uitvoer gelegd. In 1557 werden 
twee vrouwen die gebedeld hadden en 
omgang hadden gehad met dieven en 
rovers, gegeseld op de trappen van het 
stadhuis. Bovendien werd bij beide het 
linkeroor afgesneden en op de deur 

Het oordeel van graaf Willem III, in 
1618 door Nicolaes Jacobsz van der Heck 
geschilderd voor het Alkmaarse stadhuis. 
Collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Het oordeel van Cambyses, in 1620 door 
Nicolaes Jacobsz van der Heck geschilderd 
voor het Alkmaarse stadhuis. Collectie 
Stedelijk Museum Alkmaar.
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van het stadhuis gespijkerd. In de zeven-
tiende en achttiende eeuw gebeurde het 
ook wel dat lijfstraffen zoals geselingen 
zonder publiek binnenkamers werden 
afgehandeld.
De stedelijke vroedschap besloot in 
december 1557 een schavot te doen 
maken dat op de Kaksloot opgesteld zou 
kunnen worden. Het werd nodig gevon-
den ter ‘bewaernisse ende bescermenisse 
van de scout mitte gerechte ende scarp-
rechter’. Blijkbaar gebeurde het wel eens 

dat de rechterlijke functionarissen zich 
niet geheel veilig voelden te midden van 
het publiek. Een hoger gelegen schavot 
was dan een uitkomst. Misschien had de 
plaatsing van het schavot ook te maken 
met plannen om de Kaksloot te dempen, 
waardoor de justitieplaats beter bereik-
baar werd. Dit vond plaats ergens tussen 
1560 en 1564. De op de plek van de 
vroegere sloot ontstane straat kreeg later 
de toepasselijke en nog steeds gebruikte 
naam Breedstraat. Het schavot heeft tot 
in de negentiende eeuw gefunctioneerd. 
Als er een lijfstraf voltrokken moest 
worden, werd het houten schavot opge-
bouwd aan de achtergevel van de meest 
westelijke stadhuisvleugel op de hoek 
Breedstraat/Schoutenstraat. Er waren 
daar vier ramen, met een deur ertus-
sen. Ter hoogte van die deur werd het 
schavot gebouwd. Vanuit het stadhuis 
werd de veroordeelde via de deur naar 
het schavot gebracht, waar de lijfstraf 
werd voltrokken. Tot rond 1909 waren 
er nog sporen van de bevestiging van het 
vroegere schavot zichtbaar aan de gevel. 
Het betrof een kram waar de galgbalk 
aan werd bevestigd en de houten onder-
dorpel van de deur om het schavot te 
betreden. Die deur was later vervangen 
door een raam. Vier muurgaten waar 

De beul scherpt zijn zwaard, terwijl rechts 
een galg in gereedheid wordt gebracht. Il-
lustratie uit J. de Damhouder, Practijcke in 
criminele saecken (Rotterdam 1628; eerste 
druk 1555).

De Alkmaarse executieplaats aan de 
noordkant van het Zeglis, zoals afgebeeld 
op een anonieme kaart van het beleg van 
Alkmaar uit circa 1640.

Stedelijke pijnbank, ca. 1590. Collec-
tie Stedelijk Museum Alkmaar, locatie 
stadhuis. 

Stedelijke pijnbank, midden achttiende 
eeuw. Collectie Stedelijk Museum Alk-
maar, locatie stadhuis.

De Breedstraat in 1789 getekend door 
J.A. Crescent (detail). Op de hoogte van 
het ruituig, is rechts, op de de hoek met 
de Schoutenstraat, de achtergevel van het 
stadhuis waar het schavot werd opgesteld. 



60 61

StrafrechtHarry de Raad

de ijzeren pinnen van de schavotbalken 
in gestoken werden, waren al eerder 
verwijderd.

Als het een doodstraf betrof kon het zijn 
dat het lijk vervolgens naar de stedelijke 
galgenplaats werd overgebracht, om 
daar ter afschrikking ten toon te wor-
den gesteld en door de ‘injuriën van de 
lucht’ te vergaan. Deze plek bevond zich 
aan de noordzijde van het Zeglis, goed 
zichtbaar vanaf het water. In 1616 werd 
besloten om op een ‘nieuw aangemaakt 
eiland’ aldaar een galg op te stellen.   

Beul
Alkmaar had geen eigen beul in dienst, 
maar maakte evenals andere steden in 
Holland gebruik van de beul van het Hof 
van Holland, die Haarlem tot stand-

plaats had. De avond voor de terecht-
stelling arriveerde hij met een of 
twee knechten uit Haarlem. In 
ieder geval in de achttiende eeuw 
nam hij zijn intrek in Wapen van 
Munster aan Verdronkenoord. 
Er waren Alkmaarders die de 
beul daar opzochten en hem 
raadpleegden vanwege zijn me-
dische kennis. Ook sensatiezucht 
zal wel een rol hebben gespeeld.

Rode steen
Er waren overigens nog andere plek-
ken in de stad die met de uitoefening 
van stedelijke justitie te maken hadden. 
Op de Platte Stenenbrug aan de Mient 
bevond zich de zogenaamde ‘Rode Steen’. 
Burgers die schulden hadden werden 
door de schout een aantal keren rond 
de steen gevoerd, waarbij medeburgers 
werden opgeroepen om borg te staan. 
Was niemand bereid dit te doen, verloor 
de stadsburger zijn poorterrecht.
Een straf die we in het zestiende-eeuwse 
vonnisboek van Alkmaar regelmatig te-
genkomen is het dragen van zogenaamde  
schandstenen van het stadhuis naar de 
Rode Steen en weer terug. Het waren 
steeds vrouwen die hiertoe veroordeeld 
werden, wegens beledigingen of ander 
slecht gedrag. De stenen werden om de 
hals gedragen. 
Een rode of blauwe gerechtssteen was 
ook in andere steden te vinden, denk 
bijvoorbeeld aan Hoorn. Later werd op 
dezelfde plek een kaak opgesteld, waar 
bijvoorbeeld overtreders van stedelijke 
keuren een tijdlang ‘te pronk’ moesten 
staan. Het woord ‘kaak’ is waarschijnlijk 
afgeleid van een oud woord voor een 
steiger of een stellage. Eind achttiende 
eeuw koos men een andere plek voor 

de kaak, bij de Kennemerpoort. Zo 
moesten bijvoorbeeld in 1790 vrouwen 
die zich aan prostitutie schuldig had-
den gemaakt, een half uur bij de Ken-
nemerpoort staan met een bord waarop 
het woord ‘hoer’ stond. Op een tekening 
van Crescent uit 1788 zien we de kaak 
afgebeeld: een paal met een bord erbo-
ven, waarop een mededeling bevestigd 
kon worden.  

Een enkele keer vond een terechtstel-
ling buiten de stad plaats. In 1557 
werden twee mannen die samen met 
anderen ’s nachts te Castricum een 
boerderij hadden overvallen en de 
bewoners hadden mishandeld en 
beroofd, buiten de Kennemerpoort 
op het Ropjeskuil (in oude bronnen 
ook wel ‘Ropperts cuyl’ genoemd) aan 
een paal gewurgd en daarna verbrand. 
Een vuur midden in de stad vond men 
blijkbaar toch te gevaarlijk. Eerder 
in de zestiende eeuw was ook al een 
wederdoper op de brandstapel beland; 
ook zijn vonnis zal wel op het Ropjes-
kuil zijn voltrokken.

Het oudste vonnisboek
Alkmaar beschikt over een vonnisboek 
uit de periode 1517-1557, een unieke 
bron die ons veel vertelt over de straf-
rechtspraak in het zestiende-eeuwse 
Alkmaar. 
De eerste helft van de zestiende eeuw 
was een roerige periode. Op religieus 
gebied zien we de opkomst van allerlei 
nieuwe stromingen, zoals bijvoorbeeld 
de wederdopers. Deze laatstgenoemde 
groep wezen de kinderdoop af en eer-
biedigden de kerkelijke sacramenten 
niet. Bovendien waren ze bereid om 
geweld te gebruiken bij hun streven om 
het Godsrijk op aarde te vestigen. Zo 
was de Duitse stad Münster enkele jaren 
in handen van doperse opstandelingen. 
In 1535 probeerde een dergelijke groep 

Amsterdam in handen te krijgen, wat 
op het laatste moment verijdeld kon 
worden. Door middel van uiterst strenge 
wetgeving probeerde de overheid de 
wederdopers, die gezien werden als een 
uiterst gevaarlijke ketterse beweging, te 
bestrijden.   

Vonnissen tegen de wederdopers
In het vonnisboek komen 126 strafrech-
terlijke vonnissen voor, die uitgesproken 
worden over 153 personen. Er werden 
38 doodstraffen uitgesproken, waarvan 
maar liefst 18 tegen wederdopers of 
mensen die hen onderdak of hulp had-
den geboden. De meeste veroordeelden 
kwamen overigens niet uit Alkmaar, 
maar uit de omgeving of van verder weg. 
Al deze 18 doodvonnissen vielen in de 
periode 1535-1544, toen iedereen diep 
onder de indruk was van de aanslag op 
Amsterdam en de gebeurtenissen in 
Duitsland. Er waren veel vrouwen onder 
de veroordeelden: maar liefst 12 van de 
18. De mannen werden op de Kaksloot 
onthoofd behalve één actieve doper, 
Frans Diericxz. Quyntijn van Wormer, 
die op de brandstapel kwam. Hij was 
niet alleen zelf een wederdoper, maar 
had ook anderen gedoopt. Strafverzwa-
rend werkte voor hem, dat hij niet eens 
in Holland mocht zijn; hij was door het 
Hof van Holland eerder uit de provincie 
verbannen. Een aantal mannen werd bo-
vendien veroordeeld om na onthoofding 
op een rad tentoongesteld te worden met 
hun hoofd op een staak erbij. Heyn-
drick Busckvarcken, geboren in Brussel, 
betuigde zijn spijt en verklaarde alles te 
geloven wat ‘een guet karstenmensch’ 
schuldig was te geloven, maar het hielp 
hem niet; ook hij werd onthoofd.
De vrouwen werden allemaal gestraft 
‘mitten watere’, wat betekende dat ze 
verdronken werden in een ton. Ont-
hoofden en verdrinken gold overigens 
nog als een relatief milde straf. Slechts 

Rechtsonder: De kaak werd eind achttien-
de eeuw overgebracht van de Mient naar 
een plek buiten de Kennemerpoort, on-
geveer waar nu het borstbeeld van Truitje 
staat. Op een tekening van J.A. Crescent 
uit 1788 van de Kennemerpoort is de kaak 
afgebeeld (rechts op de voorgrond).  

Van oude schandstenen is een  
voorbeeld bewaard gebleven van  
het eiland Tholen (Oud  
Vossemeer). Foto: Ivo  
Wennekes. Collectie  
Zeeuws Museum  
Middelburg.
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drie van de op grond van de ketterplak-
katen aangeklaagden kwamen er milder 
vanaf. Thomas Rietwaertz had wederdo-
pers geholpen en moest voor straf naar 
Maarssen aan de Vecht reizen om daar 
een mis bij te wonen met een brandende 
waskaars in zijn hand. Teruggekomen 
in Alkmaar moest hij vervolgens drie 
zondagen in de Grote Kerk verschij-
nen, op blote voeten en blootshoofds, 
alleen in een linnen hemd gekleed en 
voorzien van een brandende kaars, die 
geplaatst moest worden bij de reliek-
schrijn van het Heilige Bloed. Daarmee 
was hij er nog niet, er moest ook een 
boete betaald worden en hij diende de 
gevangeniskosten te vergoeden. Ook 
Lammert Dierickz, die ‘onwetend’ do-
persen had gehuisvest, kwam er relatief 
mild vanaf. Gedurende één zondag 
moest hij met een brandende kaars in 
de hand, blootshoofds en barrevoets in 
de kerk verschijnen en vervolgens een 
aantal maanden lang iedere zondag een 
mis bijwonen. Katrijn Jacopsdochter 
tenslotte, geboren in Münster, was in 
haar jeugd herdoopt. Haar man had 
wederdopers gehuisvest en zij had dit 
niet aan het gerecht gemeld. Na rechts-
geleerd advies te hebben ingewonnen 
werd ze door de schepenen veroordeeld 
om 6 jaar binnen Alkmaar te moeten 
blijven. Verder moest ze barrevoets en 
in linnen gekleed met een waskaars 
van een half pond in de kerk tot God 
bidden om vergeving van haar zonden. 
Op de eerstvolgende zittingsdag van 
het gerecht moest ze bovendien op het 
stadhuis verschijnen en voor burge-
meesters en schepenen om vergeving 
vragen. Ten slotte werd ook nog be-
paald dat ze een jaar lang iedere vrijdag 
op haar knieën de mis moest bijwonen 
en daar een bewijs van moest overleg-
gen, getekend door twee getuigen. Voor 
iedere mis die ze niet bijwoonde, zou ze 
gegeseld worden.           

De vervolging van de wederdopers was 
specifiek voor deze periode. Vonnissen 
wegens ketterij komen we in de zeventien-
de en achttiende eeuw niet meer tegen.

Bedevaarten
Bij veel straffen in het vonnisboek zien 
we dat door middel van de straf gepro-
beerd werd van de misdadiger een beter 
mens te maken. Zo werd bijvoorbeeld 
vaak een bedevaart voorgeschreven. We 
zagen in het voorgaande al dat Tho-
mas Rietwaertz naar Maarssen moest. 
Wellicht is het vlakbij Maarssen gele-
gen Kockengen bedoeld, in die tijd een 
bekend bedevaartsoord. Favoriet was 
een bedevaart naar ’s Gravenzande, waar 
een houten beeld van een zogende Maria 
moest worden bezocht. Andere heilige 
plekken waar een bedevaart naar moest 
worden ondernomen waren gelegen 
in Utrecht, de Zuidelijke Nederlanden 
en in Duitsland. Meestal ging het om 
een bedevaartsoord gewijd aan een 
bepaalde heilige (bijvoorbeeld Sint Job, 
Sint Adriaan, Sint Digna, Sint Hubert), 
een keer betrof het een plek waar een 
bloedwonder was gebeurd: Cornelis 
Hugen, een melaatse uit het leprooshuis 
die zich toch onder de stadsbevolking 
had gemengd, moest in 1520 naar Bad 
Wilsnack in Duitsland, waar het Heilig 
Bloed al sinds 1383 werd vereerd. In 
1539 moest Claes Jansz alias Huysman 
helemaal naar de kerken van ‘Sint Pieter 
ende Pauwels’ in Rome, maar hij had 
dan ook de Alkmaarse ziekenhuismees-
ters beledigd en mishandeld. Altijd 
moest er een ‘authentyc’ bewijs overlegd 
worden bij terugkomst, een verklaring 
getekend door of namens de pastoor.
In veel vonnissen werd als extra straf 
de verplichting gesteld om hoogmissen 
in de Grote Kerk bij te wonen, meestal 
samen met de verplichting tot het geven 
van was en kaarsen aan de kerk. Ook 
kwam het vaak voor dat er vergiffenis 

Correcxie van Aechte Bisschops ende haer dochter
Alzoe die heere van den gerechte deser stede van Alckmaer well ende te vollen 
geinformeert zijn van eenen genaemt Aechte Bisschops ende huere dochter, hoe 
dat zij te sammen ende elcks bijsonder tot veele ende diverssche stonden zeker 
abuyselijck woorden ende aentichte gedaen ende vervoordert opten gebuyeren 
naeder hemluyden woenende, dair bij dickwils vechtinge ende andere ongenuchte 
geschepen zijn geweest te commen alhier binnen deser stede ende want dit zaecken 
zijn die niet en behoren t’ ooverlijden omme de consequencie sonder groote ende 
famose correxie in exempell van allen anderen. Die heeren van de gerechte deser 
stede nochtans meer ghenegen zijnde tot bermherticheyt dan tot riguer van justicie 
hebben den selven Aechte Bisschops ende huere dochter in gracie onfangen alzoe 
dat zij in emende ende beterschap van den voors. delicte sullen den steenen dragen 
gehangen over huer hals. Aechte Bisschops van der stadthuys totte opten Rooden 
Steen ende huere dochter nemende de steenen van dair hangende over hals, sal de 
selve weder omme dragen alhier aen den stedehuys, hier en boven sullen zij te sa-
men op sonnendage naestcomende hebbende elcks een kaers in huere hant van een 
half pont was, gaen voor den processie onbedecks hoofts omme den kerck ende nae 
dat zij den selve kaerssen den heyligen bloede geoffert hebben, zullen op dingisdage 
naestecomende weder compareren alhier voor den gerechte omme huere gracie te 
ontfangen. Ende dat dit noch niet genoech is sullen elcx bijsonder den schout geven 
een Philipsgulden. Actum den xviien decembris anno XVC seventhien.

Eerste vonnis in het oudste vonnisboek 
van Alkmaar uit de jaren 1517-1557 met 
daaronder een transcriptie. Hieronder  
een verklarende woordenlijst.  

Verklaring van woorden en begrippen
correcxie = straf
abuyselijck = ergerlijk, schandalig
aentichte = aantijgingen, beschuldigingen
vervoordert = zich verstouten tot
gebuyeren = omwonenden
ongenuchte = ongenoegen, onenigheid
’t ooverlijden = aan voorbijgaan
famose = grote, aanzienlijke
rigueur = strengheid
gracie = genade
emende = boete, satisfactie, geldstraf
den heyligen bloede = geofferd bij  
de reliekschrijn van het heilig bloedwonder
dingisdage = dinsdag
compareren = verschijnen
Actum = gedaan
XVC seventhien = 1517
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Op de doodstraffen zijn we al ingegaan. 
Er werd veel gedreigd met het afkappen 
van de rechterhand, als men niet aan alle 
eisen van het vonnis voldeed. Er is ove-
rigens geen geval bekend waarbij dit ook 
echt gebeurde. Een merkwaardig vonnis 
is dat van Willem Pietersz en Frans Jansz 
(alias de ‘Duytsche Moeriaen’) in 1544 
die veroordeeld werden om elkaar op het 
schavot te geselen. Als ze het niet wilden 
doen, zouden ze gegeseld worden door de 

gevraagd moest worden aan de bena-
deelde partij, aan de rechters of in de 
kerk aan God.

Straffen
Maar de kern van een straf was toch 
meestal een lijfstraf, vaak gepaard gaande 
met een verbanning. Bij de lijfstraffen 
kwamen geselingen veel voor, verder wer-
den er ogen uitgestoken, oren en neuzen 
afgesneden en schouders gebrandmerkt. 

schout en zijn dienaren.
Verbanningen waren er in soorten en 
maten. Meestal betrof het een verban-
ning uit de jurisdictie Alkmaar, soms 
werd men verbannen uit geheel Holland. 
De meeste verbanningen waren voor een 
periode van een tot zes jaar. Bij ernstige 
delicten werd men levenslang verbannen 
of voor een periode van tien of twintig 
jaar. Een variant op de verbanningsstraf 
was de verplichting om een tijd lang de 
stad niet te mogen verlaten, of het opleg-
gen van huisarrest. Zo werd Jan van Vel-
zen in 1526 onder meer veroordeeld om 
een aantal maanden ‘ghebannen te wezen 
binnen zijn woening’. Op zondag mocht 
hij wel de Heilige Geestkapel bezoeken 
om daar ‘misse ende sermoen’ te horen.   
Gevangenisstraffen waren bijzonder 
schaars. Voor de eerste keer horen we er 
pas van in 1556, toen Gerryt Jansz een 
maand gevangenisstraf met alleen water 
en brood kreeg voor wanordelijk en 
beledigend gedrag.
Onderdeel van een straf was ook vaak 
een geldboete. Een speciale variant ervan 
was de verplichting om kalk en stenen te 
leveren voor de vestingwerken. Alkmaar 
kreeg in de eerste helft van de zestiende 
eeuw een geheel nieuwe fortificatie, en 
er was dringend behoefte aan bouwma-
terialen.   
Als we het geheel aan delicten en straffen 
bekijken, valt er een opvallende conclu-
sie te trekken: bijna alle zware straffen 
werden opgelegd aan niet-Alkmaarders! 
Vaak betrof het ook delicten die buiten 
Alkmaar waren gepleegd, zo bijvoor-
beeld in Castricum, Heiloo en Schagen. 
Meestal ging het om lieden aan de rand 
van de samenleving. Door armoede en 
omstandigheden hadden ze geen vaste 
woon- en verblijfplaats en konden ze al-
leen aan de kost komen door bedelarij en 
soms ook door te stelen. Een voorbeeld is 
Heyndrick Bruynz uit Gelderland, die in 
1537 al bedelend rondtrok in de om-

geving van Alkmaar. Bij het Reguliers-
klooster in Heiloo sloeg hij een monnik 
met een staak, omdat hij vond dat hem 
niet genoeg werd gegeven. Hij dwong 
dezelfde broeder om hem iedere dag 
zeven stukken brood met zuivel te geven 
en ook nog gestolen goed te verstoppen. 
In Alkmaar werd hij opgepakt en veroor-
deeld tot onthoofding. 
Soms was er sprake van een groep die 
doelbewust op roof uitging. Zo bijvoor-
beeld het gezelschap dat de boerderij van 
de 74-jarige Jan Willemsz in Castricum 
binnendrong via een gegraven gat onder 
de muur. De boer en zijn vrouw werden 
met hun eigen lakens vastgebonden 
en mishandeld. De boer werd bloot op 
een stoel gezet boven een strovuur. Het 
echtpaar moest vertellen waar hun geld 
verstopt was en deed dat uiteindelijk ook. 
Het lag in drie buidels tussen het bedstro. 
De dieven telden en verdeelden het geld 
en vertrokken vervolgens. Later werden 
twee leden van deze groep in Alkmaar 
opgepakt en terechtgesteld. Hun vonnis 
werd al eerder genoemd: op het Rop-
jeskuil werden ze in 1557 gewurgd en 
daarna verbrand.           

Rechtspraak in de zeventiende en 
achttiende eeuw
Over de rechtspraak in Alkmaar in 
deze periode zijn pas weer uitvoerige 
gegevens te vinden vanaf 1665. De grote 
verschillen met de zestiende eeuw zijn 
het verdwijnen van straffen als verplichte 
bedevaarten en kerkbezoek. Ook werd 
er niemand meer wegens ketterij veroor-
deeld.
Naarmate in de achttiende eeuw de Ver-
lichting overal meer voet aan de grond 
kreeg, daalde vaak het aantal lijfstraffen. 
Maar daar was in Alkmaar niets van 
te merken. Het aantal vonnissen met 
lijfstraffen bleef op hetzelfde peil. Zelfs 
als er rekening gehouden wordt met de 
geconstateerde misdrijven, zijn er geen 

Lijken van terechtgestelde wederdopers 
op het Amsterdamse galgenveld, 1535. 
Bron: L. Hortensius, Verhaal van de oproer 
der Wederdoopers (...) (Amsterdam 1694). 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam. 
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messen en zeisen verdedigden. De ro-
vers trokken zich terug, maar kwamen 
later terug, achtervolgden de bewoners 
en schoten op hen. Een boerenknecht 
werd afgetuigd en vermoord, het lijk 
werd in een sloot gegooid. De boeven 
hadden overigens geen geld kunnen 
vinden.  
Sinds het eind van de zeventiende eeuw 
werd ook steeds meer overlast onder-
vonden van groepen zigeuners of ‘hei-
denen’ zoals men ze veelal aanduidde. 
Ook in de omgeving van Alkmaar wa-
ren deze te vinden. Zo trok in 1687 een 
groep van ongeveer 40 zigeuners rond 
in de Schermer. Een aantal vrouwen uit 
de groep pleegde een tweetal inbraken, 
waarbij geld, kleding en textiel werd 
gestolen. De hele groep bedelde en stal 
katten, eenden, kippen en ganzen. Ze 
kraakten een leegstaande boerderij en 
legden vervolgens drie grote vuren aan 
met gestolen turf en sprokkelhout, wat 
brandgevaar opleverde voor de omge-
ving. Ze waren afkomstig uit Duitsland, 
de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk.
Om de overlast van deze benden en 
zigeunergroepen te bestrijden, werd in 
1725 door de gewestelijke overheid een 
zeer streng strafbeleid ingezet. Bepaald 
werd dat landlopers en vagebonden met 
de dood mochten worden gestraft, ook 
al werden ze voor het eerst opgepakt, 
als ze ‘eenig overlast of geweld zullen 
hebben bedreeven’. Ook hun metgezel-
len, als ze in een groep rondtrokken die 
meer dan 6 mannen telde die boven de 
16 jaar oud waren, konden tot dezelfde 
straf veroordeeld worden.  
  
Nathan Mozes
Toch was er ook later in deze eeuw nog 
een vergelijkbare zaak. In 1766 werd de 
pastoor van Spanbroek beroofd door 
een criminele bende. De Alkmaarse 
schout Paludanus slaagde er in 1768 
in een aantal bendeleden te arresteren, 

duidelijke verschillen. Wat wel veran-
derde was een toename aan het eind van 
de achttiende en begin van de negen-
tiende eeuw van het aantal gevangenis-
straffen. In 1810 waren er in het tucht-
huis 92 gevangenen, waaronder mensen 
met veroordelingen tot 20 en 30 jaar. 
Een van de gevangenen, Jan Woudman, 
was in 1807 tot een straf van 50 jaar ver-
oordeeld; in 1810 kreeg hij van koning 
Lodewijk Napoleon 30 jaar afslag.
Wel krijgen we de indruk dat er over het 
algemeen milder werd gestraft dan in 
de zestiende eeuw. In ieder geval waren 
er veel minder doodvonnissen. Tussen 
1680 en 1795 werden er 12 mannen en 
2 vrouwen in Alkmaar ter dood veroor-
deeld. Zes van hen hadden zelf iemand 
vermoord, de anderen kregen de dood-
straf om andere redenen, meestal was 
dat veelvuldige recidive of diefstal met 
verzwarende omstandigheden.
Veelal hadden ze de delicten niet in 
Alkmaar gepleegd, maar in de omge-
ving. Van 10 personen weten we dat 
ze niet in Alkmaar geboren waren. Ze 
zullen er vaak ook niet woonachtig zijn 
geweest.

Bende van Sjako
Veel van de ter dood veroordeelden 
waren mensen die aan de zelfkant van 
de maatschappij leefden. Hun delicten 
pleegden ze vaak in groepsverband. Zo 
bijvoorbeeld Salomons Piet, die in 1716 
levend werd geradbraakt en onthoofd. 
Hij behoorde tot de beruchte bende van 
Sjako die actief was in de jaren 1715-
1717 en vanuit Amsterdam opereerde. 
Met anderen had hij in de nacht van 8 
juli het huis van weduwe Ariaantje Vel-
serboer in de Heerhugowaard bestormd 
en beschoten. De vrouw en haar kin-
deren waren gevlucht. Na de boerderij 
te zijn binnengedrongen begonnen de 
overvallers te schieten op een aantal 
aanwezige landarbeiders, die zich met 

waaronder de aanvoerder, de 72-jarige 
Nathan Mozes, geboren in Wartenscheid 
in Westfalen. Twee andere leden van de 
groep werden samen met hem opgepakt. 
Het betrof de ongeveer 40-jarige Corne-
lis Labans (bijgenaamd ‘Klein Keesje’), 
geboren in Kopenhagen en de 20-jarige 
Marijtje van Hove, afkomstig uit Olden-
burg. Negen andere bendeleden wisten 
te ontvluchten. Nathan Mozes, die de 
laatste 30 jaar voor zijn gevangenname 
al zes keer gegeseld en tweemaal ge-
brandmerkt was, had te Arnhem 10 en 
te Utrecht vijf jaar gevangen gezeten en 
was al vier keer veroordeeld tot verban-
ningsstraffen. Tijdens zijn verhoren 
was vooral Nathan zeer loslippig. Zijn 
verhalen werpen een uniek licht op het 
bendewezen in de tijd van de Republiek. 
Tijdens zijn leven nam hij deel aan al-
lerlei criminele netwerken. Zigeuners en 
arme joden hadden hierin een belang-
rijke rol.
Nathan en zijn compagnons werden alle 
drie opgehangen. Marijtje had welis-
waar zelf niet direct iets gestolen, maar 
kreeg toch dezelfde straf omdat ze deel 
uitmaakte van een criminele groep. Ze 
moet een opvallende verschijning zijn 
geweest. Verkleed als man trok ze onder 
de bijnaam Almonde Sjouwels mee met 
deze groep en allerlei andere benden. 
Schout Paludanus wist aan het drietal de 
namen van maar liefst 87 andere ver-
dachten te ontlokken. Hij maakte veel 
werk van de zaak en reisde in het kader 
van zijn opsporingsactiviteiten zelfs 
helemaal naar Brugge.

De strengheid van het optreden tegen 
deze in groepsverband opererende 
marginale lieden, steekt erg af bij de 
mildheid die schepenen wisten op te 
brengen als het ging om eigen burgers. 
In 1750 had de Alkmaarse slagersvrouw 
Stijntje van Oosten met een mes een 
andere vrouw bedreigd en diens man 

Hiernaast: Eerste blad van het vonnis van 
Nathan Mozes, 1783.
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verwond. Tot drie keer toe haalde ze 
nieuwe messen, toen deze haar door 
omstanders werden afgepakt. De schout 
eiste geseling, brandmerking en eeuwige 
verbanning uit Holland. De schepenen 
hadden blijkbaar meer begrip voor de 
daad van hun medeburgeres en veroor-
deelden de vrouw tot slechts 14 dagen 
hechtenis op water en brood.

Guertje Jans en Gerrit Pietersz Gluur
Spectaculair vanwege de gruwelijkheid 
van de daad en de straf was de zaak van 
Guertje Jans in 1725. Guertje, geboren 
te Broek op Langedijk, was nog maar 15 
jaar oud. Al sinds enkele jaren ging ze 
om met een groep dieven. Ze werkte als 
dienstmeid bij Luytje Ijsbrandsz, een boer 
aan de Middenweg in de Heerhugowaard. 

Begin en eind van het vonnis van Guertje 
Jans, 1725.

Transcriptie begin vonnis Guertje Jans:

Crimenele sententie tegen Guertje Jans geboortig tot Broek op Langedijk, out ruym 15 jaren
Alsoo Guertje Jans geboortig van Broek op Langedijk, out ruym 15 jaren,
nog naulix haer kindse jaren uytgetreden zijnde, de verdorvene nateur den ruy-
men toom heeft geviert, haer voegende bij, en soekende zoodanige mackers en
gesellinnen, welke met geen goede oogen andre het bezit van hare eygene
goederen gunnen, met hoedanige zij al ontrent voor 4 jaren heeft aen-
gespannen, en binnen Alkmaer gekomen zijnde, present is geeweest met
nog twee andre, wanner enen Immetje een ketting binnen dese stad stal,
dat zij op dese voet voortgaende nogh van erger tot erger is vervallen, en 
geen acht slaende op Gods heylig Gebodt en ontzag van zijn justitie hier
op aerden, tot straffe der boosdoenderen gestelt, vervallen is tot de uyter-
ste boosheyt en godloosheyt, wanneer zij haer hebbende verheurt voor 
dienstmaegt bij een Luytje IJsbrandsz. en Anne Symons, egteluyden
woonende in de Heer Huygen Waart vooraen, aen de Middelweg, en op 
nieuwe jaerdag laast leden in haer dienst en heur geekomen zijnde,

Transcriptie eind vonnis:

Alle het welke zaken zijn, afgrijsselijk en qualijk wegens de gruweldaet te noemen
en daarom in geen lant van justitie of eenige persoon te dulden, maar alleen 
andren na de afgruwelijkheyt van het feyt door een voorbeeldige straffdood publyke-
lijk te straffen, soo is ‘t, dat schepenen van de Heer Huygen Waert, gehoort ende 
geexamineert hebben den crimenelen eysch en conclusie bij jonkheer Willem van 
Egmont van de Nijenburg, balliuw van de Heer Huygen Waart, ratione officii, op ende jegens 
den gevangenen gedaan ende genomen, mitsgaders ook gelet hebben op de confes-
sie van de zelve gevangen, buyten pijn en bande gedaan, en verders op het 
geene in dese te considereren stonde, ende mooveeren mogte in de name ende 
van wegen de hooge overigheyt van Hollandt ende Westvrieslandt, doende 
regt, condemneren den gevangen gebragt te werden ter plaatse daer men 
alhier openbare en criminele justitie gewoon is te doen, ende aldaer door den 
scherprechter aen den wurgpael gebonden en vastgemaekt zijnde, de regterhandt op
een blok gelegt, en door den selvigen afgekapt te werden, en daer op immidiatelijk 
met den koorde gestranguleert te worden dat er de dood na volgt, en wijders dat
haer doode lighaem zal worden gebragt op het galgevelt, en aldaer op op een rad geset
ten afschrik van andre, met de afgekapte handt boven ‘t hooft, en aen den selve een 
doosje of ander teken, verbeeldende het toegerijckte vergiff, omme ten prooye aen de
vogelen overgegeeven, en door injurien van de lugt verteert te worden. Condemneren
de selve in de koste en misen van justitie met de aenkleve van sien, ontsegge den 
heer eysser sijn verdere eysch en conclusie op ende jegens den gevangenen gedaen ende
genomen. Actum en gepronuntieert in de openbare vierschaer der stadt Alkmaer, 
den 3 february 1725. Was getekent .... mij present sekretaris Jacob Josias Vrijburgh.

Verklaring van woorden 
en begrippen
criminele = strafrechtelijke
sententie = vonnis
balliuw = rechterlijk ambtenaar, 
vertegenwoordiger van de landsheer 
of de heer van een zogenaamde 
‘hoge heerlijkheid’; spreekt met zijn 
‘mannen’ recht in hoogste instantie
ratione officii = in functie
buyten pijn en bande = buiten tor-
tuur
mooveren = in beweging zetten
gestranguleert = gewurgd
injurien van de lugt = smetstoffen in 
de lucht
kosten en misen van justitie = 
gerechtskosten (‘mise’ is uitgave die 
men voor iets doet) 
gepronuntieert = uitgesproken
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Titelpagina van een ca. 1763 verschenen 
anoniem pamflet waarin justitiedienaar 
Weijnand Rochel wordt beticht van allerlei 
laakbaar gedrag.

Harry de Raad

Samen met Trijn Jans, die eerder bij deze 
boer had gewerkt, beraamde ze een plan 
om hem uit de weg te ruimen. Het lijkt er 
op dat Trijn nog een rekening te vereffe-
nen had met de boer en daarvoor Guertje 
gebruikte. In Zuid-Scharwoude werd rat-
tenkruit gekocht, dat door de meel werd 
gemengd waarmee de vrouw van de boer, 
Anne Symons, gewoon was ‘koeken’ te 
bakken. In ruil voor haar daad zou Guer-
tje van Trijn een kledingstuk krijgen, een 
beugeltas en een schelling. Het echtpaar 
at met smaak en kreeg veel gif binnen. 
De man overleefde door veel te braken 
en een ‘onbeschrijflicke stoelgangh’, maar 
de vrouw stierf na 9 dagen gruwelijk te 
hebben geleden. Ook haar drie maanden 
oude baby, die zij borstvoeding gaf, over-
leefde het niet.
Guertje werd na de daad opgepakt door 
de baljuw van de polder Heerhugowaard 
en in Alkmaar ter dood veroordeeld. 
We zagen eerder al dat ook rechtbanken 
buiten Alkmaar gebruik maakten van 
de vierschaar in het Alkmaarse stadhuis. 
Het vonnis was even gruwelijk als de 
daad. Eerst werd haar rechterhand - de 
hand waarmee het gif was toegediend - 
afgekapt. Vervolgens werd Guertje door 
de beul aan een paal gewurgd. Het dode 
lichaam werd vervolgens naar het Alk-
maarse galgenveld gebracht en werd daar 
op een rad gelegd, met de afgekapte hand 
boven het hoofd en tevens met een ‘doos-
je’ of ander teken erbij dat het toegediende 
vergif moest verbeelden. Het lichaam 
moest daar blijven totdat het een prooi 
van de vogels was geworden en door de 
‘injurien van de lugt’ zou zijn verteerd.
Ook bij een andere opzienbare gifmoord 
later in dezelfde eeuw was de dader nog 
maar 15 jaar. Gerrit Pietersz Gluur had, 
omdat hij niet ter zee mocht gaan, zijn 
vader, een beurtschipper van Zuid-
Scharwoude op Alkmaar, met ratten-
kruit vergiftigd. Hij werd in Alkmaar 
gevonnist door de baljuw van de Nieuw-

burgen. Ook dit vonnis was niet mals: 
hij werd op een kruis gelegd, gewurgd 
en daarna geradbraakt. Gelukkig niet 
andersom!  

Alkmaarse boefjes
In 1736 had Alkmaar last van een paar 
ondeugende jongens. De een was klein 
en ‘teder’ van gestalte en slechts 11, 
de ander 13 jaar oud. Zij heetten Jan 
en Jaap, de eerste bijgenaamd Kleine 
Jan Veel, de tweede Jan Lachterom. Ze 
waren weggelopen bij hun behoeftige 
ouders, die hen met veel slaag op het 
rechte pad probeerden te houden, en 
ingetrokken bij een arme vrouw in de 
Spaanslegersteeg. De vrouw gaf hun te 
verstaan dat zij niet hoefden te werken, 
omdat er wel andere manieren waren 
om aan de kost te komen. De jongens 
werden vervolgens door haar op het die-
venpad gestuurd. Na enkele weken wer-
den ze opgepakt. De vrouw ontvluchtte 
de stad. Wat moesten de schepenen met 
de jongens beginnen? Ze besloten tot 
het volgende: de jongens werd verteld 
dat ze gegeseld zouden worden. Alles 
werd voor de straf in gereedheid ge-
bracht. Pas toen ze al jammerend klaar 
stonden om hun straf te ondergaan, 
kregen ze te horen dat de geseling niet 
doorging, mits ze in de toekomst beter-
schap beloofden. De jongens werden wel 
in de justitiekosten veroordeeld, maar 
dat leverde niets op, want ze hadden 
geen bezittingen. Het is niet overgele-
verd of de boefjes later brave burgers 
zijn geworden. 

Weijnand Rochel alias het Keulsche 
Rosalijntje
Een onverwachte bron geeft een weinig 
fraai beeld van het reilen en zeilen van 
het Alkmaarse politieapparaat in het 
midden van de achttiende eeuw. In de 
bibliotheek van het Regionaal Archief 
bevindt zich het enige exemplaar ter 

wereld van een uit ca. 1763 daterend 
anoniem pamflet. Het beschrijft de wei-
nig fraaie levensloop van de Alkmaar-
der Weijnand Rochel, alias ‘het Keul-
sche Rosalijntje’ die midden achttiende 
eeuw onder meer de functie van dienaar 
van justitie vervulde, zeg maar politie-
agent. Weijnand heeft echt bestaan en 
de gegevens over hem en zijn vrouw 
kloppen met de Alkmaarse genealogi-
sche bronnen. Weijnand was bepaald 
geen voorbeeldige functionaris. Volgens 
het pamflet was hij er zeer op gebeten 
om de Alkmaarders te bekeuren als ze 
de stedelijke verordeningen overtraden. 
Hij zag niets door de vingers, belust als 
hij was op het kleine percentage van de 
boeten dat hij zelf mocht houden. Ie-
dereen was bang voor hem. Ook schrok 
Weijnand er niet terug, alweer volgens 
de schrijver van het boekje, om mensen 
geld af te troggelen onder bedreiging 
van opsluiting in de cellen van het stad-
huis. Zo zou hij een Duitse jood twee 
keer een schuldbekentenis voor grote 
bedragen hebben laten tekenen. Ook 
suggereert de schrijver dat Weijnand 
samen met de schout een Alkmaarse 
burger geld liet betalen om arrestatie 
te ontkomen. Volgens het boekje was 
Weijnand een wrede man, die genoot 
van het geselen van landlopers en der-
gelijke, wat ook behoorde tot het werk 
van de dienaren van de schout. Dat de 
schrijver het raadzaam achtte om zijn 
kritiek in de vorm van een anoniem 
pamflet te gieten, geeft aan dat in het 
Alkmaarse openbare leven van die tijd 
sommige zaken niet openlijk bespreek-
baar waren.  
             
Bataafs-Franse tijd
In de jaren 1795-1805 ging het rechts-
bestel nog grotendeels door op de oude 
voet, behalve dan dat er meer gevan-
genisstraffen werden uitgedeeld en 
dat er na 1798 bij het strafproces geen 

tortuur meer mocht worden toegepast. 
Lijfstraffen bleven populair in Alkmaar: 
in deze periode kregen 101 personen 
een dergelijke straf, variërend van op 
de billen slaan, geselen, te pronk stel-
len, brandmerking en de doodstraf. De 
laatste werd in deze periode één keer 
voltrokken door iemand te radbraken.  
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Een voorbeeld van een milde lijfstraf. De 
17-jarige Hendrik Kok stal in 1803 twee 
koperen voorwerpen, naar eigen zeggen 
‘uit armoede en om zijn honger te lessen’. 
Voor straf werd hij binnenskamers door 
de justitiedienaars met roeden ‘voor zijn 
billen geslagen’ en veroordeeld in de 
justitiekosten.  

kwam het pas in 1835 tot een grondige 
verbouwing, wat alleen lukte dankzij 
de inzet van 6000 gulden uit een ge-
heim fonds, afkomstig uit de boedel 
van het opgeheven pesthuis. Sinds 1838 
heette de rechtbank arrondissements-

Bij dit doodvonnis moeten we nog een 
ander meetellen, dat werd geveld door 
een krijgsraad te velde tijdens de Engels-
Russische invasie in Noord-Holland in 
1799. De oranjegezinde Zeger David-
son had de invasiemacht inlichtingen 
verschaft en werd daarom wegens col-
laboratie ter dood veroordeeld. Zeger 
werd in Alkmaar veroordeeld en in Sint 
Pancras gefusilleerd. Volgens de over-
levering zou hij een dag de tijd hebben 
gekregen om afscheid te nemen van zijn 
gezin. Hoewel hij gemakkelijk had kun-
nen ontsnappen, hield hij zich aan zijn 
erewoord en keerde terug in gevangen-
schap om zijn lot te ondergaan. 

Een nieuw rechtsbestel
Snelle veranderingen traden op nadat 
Nederland in 1810 werd ingelijfd bij het 

Franse Keizerrijk. De Franse wetgeving 
en rechterlijke organisatie werd in 1811 
ingevoerd. In Alkmaar werd een recht-
bank ‘van eerste aanleg’ gevestigd en een 
tweetal vredegerechten. De rechtbank 
behandelde in eerste aanleg (vandaar de 
naam!) de zogenaamde ‘wanbedrijven’ 
uit het Franse wetboek van strafrecht, de 
Code Pénal, die ook in Nederland werd 
ingevoerd. De vredegerechten hielden 
zich bezig met overtredingen. 
Het werkgebied van de nieuwe rechtban-
ken was veel groter dan dat van de oude 
rechtskringen. De nieuwe Alkmaarse 
rechtbanken vervingen maar liefst 48 
bestaande rechtbanken in Alkmaar en 
wijde omgeving waar recht werd ge-
sproken door schepenen, schouten en 
baljuwen. De nieuwe instellingen kregen 
onderdak in het Alkmaarse stadhuis. De 

rechtbank werd gehuisvest in de voor-
malige gehoorzaal van de schepenen en 
de griffie kwam in de oude stadssecre-
tarie. De huisvesting liet veel te wensen 
over, men liep elkaar voortdurend voor 
de voeten. Na een kleine opknapbeurt 

Het stadhuis in of vlak voor 1882, toen de 
rechtbank er nog gevestigd was. Foto uit 
het album amicorum, in 1882 aangeboden 
aan Geertruida Bossboom-Toussaint.

Strafrecht
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rechtbank. De vredegerechten werden 
vervangen door een kantonrechtbank. 
Na de opheffing van de rechtbank in 
Hoorn in 1877 - bijna had Alkmaar 
dit lot moeten ondergaan - kwam het 
werkgebied van deze rechtbank onder 
die van Alkmaar te vallen. Tot 1888 
lagen alle oude rechterlijke archieven in 
het Alkmaarse stadhuis; daarna werden 
ze naar Haarlem overgebracht. Dat was 
net op tijd, want in 1890 woedde er een 
grote brand in het Alkmaarse stadhuis. 
De bovenvertrekken van de rechtbank 
brandden uit en onder was er veel wa-
terschade. De archieven van de recht-
banken gingen grotendeels verloren. De 
brand vormde de aanleiding voor de 
bouw van een nieuw gerechtsgebouw 
aan de Geestersingel, waarin zowel de 
rechtbank als ook het kantongerecht 
werden gevestigd. De nieuwbouw kwam 
in 1893 gereed. Dit was een belangrijk 
moment: na eeuwen kwam er een einde 
aan de rechtspraak in het Alkmaarse 
stadhuis.

Het straffen zelf gebeurde overigens 
al sinds 1816/1817 niet meer bij het 
stadhuis, maar bij het oude tuchthuis, 
inmiddels Huis van Arrest geheten. Dit 
gebeurde toen de gebouwen rond de 
zuidelijkste binnenplaats van het oude 
begijnhof ten westen van de Grote Kerk 
waren afgebroken en er daar een plein, 
genaamd het Klooster, was aangelegd.
In de verwarde overgangstijd naar het 
koninkrijk Holland werd in 1814 in 
Alkmaar de uitvoering van een dood-
vonnis op spectaculaire wijze voorko-
men. Jan Volkers, een korporaal van 
het Alkmaarse garnizoen, was wegens 
ongehoorzaamheid en het slaan van 
een sergeant ter dood veroordeeld door 
een militaire rechtbank. De executie 
zou plaatsvinden bij de Friese poort. De 
oudste zoon van koning Willem I was 
toevallig in Alkmaar en de moeder van 

de korporaal smeekte hem om gratie. 
De erfprins kreeg medelijden met haar 
en stuurde vervolgens een snelbode 
naar zijn vader met een genadeverzoek. 
Dat kwam nog juist op tijd: de korpo-
raal was al naar de poort gebracht en 
het executiepeleton stond al klaar.  

Laatste doodvonnis
Op 22 juni 1816 werd voor het laatst in 
Alkmaar een doodstraf voltrokken. De 
28-jarige Alkmaarder Maarten Petra 
werd opgehangen voor de moord op 
een boerenmeid in Heerhugowaard. 
Bijna was er na 1816 nog een tweede 
doodvonnis geveld. Een korporaal van 
het Alkmaarse garnizoen, Aäron L. 
van Os, had in 1842 een dienstmeid op 
gruwelijke wijze vermoord. Hij werd ter 
dood veroordeeld, maar wist dankzij de 
inzet van zijn moeder, gratie te krijgen. 
Zij deed in 1844 bij een bezoek van 
Willem II in het openbaar een knieval 
voor de koning, terwijl ze om genade 
riep. Deze Willem had als erfprins in 
1814 ook al een korporaal in Alkmaar 
van de doodstraf gered. Ook deze kor-
poraal zag zijn doodstraf op het laatste 
moment gewijzigd in geseling, brand-
merking en 20 jaar gevangenisstraf.    

De eerste Alkmaarse archivaris C.W. 
Bruinvis, geboren in 1829, herinnerde 
zich later nog goed de indruk die de 
lijfstraffen op hem als kleine jongen 
maakten. Het te pronk stellen, wat toen 
vaak gebeurde bij schapendieven, wekte 
weinig belangstelling, wist Bruinvis te 
vertellen, maar de zwaardere lijfstraffen 
zoals geselingen daarentegen trok-
ken veel toeschouwers, waaronder veel 
vrouwen. Marktgangers kwamen in 
drommen op het schouwspel af en ook 
kinderen ontbraken niet. Hij vond het 
een treurig schouwspel om ‘de bloe-
dende ruggen met telkens vernieuwde 
roeden te zien teisteren, terwijl het 

gekrijt of gegil om genade der patiënten 
luide weerklonk’.     
In 1936 haalde de toen honderdja-
rige Laurens Sluys van der Veer in de 
Alkmaarsche Courant herinneringen 
op aan de openbare terechtstellingen. 
Hij werd als kleine jongen op een dag 
door een dienstbode meegenomen naar 
een geseling: ‘Daar ging iedereen altijd 
naar kijken. ’t Ging niet malsch. Ik was 
pas 6 jaar; de dief die gegeeseld werd 
schreeuwde zo erbarmelijk, dat ik ook 
begon te schreeuwen. En in ’t gedrang 
nog verdwaald raakte bovendien’.  
Pas in 1854 werd de doodstraf in 
Nederland flink ingeperkt en werden 
lijfstraffen als te pronk stellen, geselen 
en brandmerken afgeschaft. Uiteindelijk 

verdween ook de doodstraf in 1870. Mr. 
P. Van Bemmelen, van 1861 tot 1870 
rechter bij de Alkmaarse rechtbank, had 
in zijn geschriften sterk geijverd voor 
het verdwijnen ervan.
Met het afschaffen van de lijfstraffen 
werd eindelijk afgerekend met de oude 
manieren van strafrechtspleging. Wrede 
en mensonterende straffen, die vaak op 
gespannen voet stonden met de door de 
rechters beleden begrippen als recht-
vaardigheid, voorzichtigheid en barm-
hartigheid, behoorden nu definitief tot 
de geschiedenis. 
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ongelijkheid in de NoordelijkeNe-
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In een Hollandse stad als Alkmaar is de 
schutterij op vele manieren beeldbepa-
lend geweest. Wachtlopende schutters 
waren onderdeel van het straatbeeld. 

om met deze wapens om te leren gaan. 
De eerste gezelschappen die zich geza-
menlijk in het schieten gingen oefenen 
ontstonden in Vlaanderen. In de veer-
tiende eeuw werden deze gezelschappen 
ook in Holland opgericht. Zoals in die 
tijd gebruikelijk organiseerden ze zich 
in gildeverband en werden daarom ook 
schuttersgilden genoemd. 
Wanneer de Alkmaarse schutterij is op-
gericht is niet helemaal zeker. De oudste 
bronnen melden dat er in 1408 al een 
schuttersgilde bestond. Op dat moment 
bestond het gilde uit zestig voetboog-
schutters. Niet veel later wordt dit gilde 
omschreven als: ‘het oude scutterghilde’. 
Dit zou betekenen dat er ook een ‘nieuw’ 
gilde was opgericht. Deze nieuwe schut-
terij oefende niet met voetbogen, maar 
trainde met de handboog. Vanaf de zes-
tiende eeuw werden de hand- en voet-
bogen langzaam maar zeker vervangen 
door vuurwapens, zogenaamde ‘klovers’. 
In sommige steden leidde dit tot de op-
richting van een apart ‘kloveniersgilde’. 
In Alkmaar kwam het niet zover. Toch 
bleef men in Alkmaar altijd onderscheid 
maken tussen de ‘oude’ schutterij en de 
‘nieuwe’ of ‘jonge’ schutterij. Een an-
dere manier om het verschil duidelijk 
te maken was door te verwijzen naar 
hun beschermheiligen. Sint Joris was de 
beschermheilige van de oude voetboog-
schutterij. Het Sint-Sebastiaansgilde was 
de jonge handboogschutterij. Ook na 
de Reformatie zouden deze termen in 
gebruik blijven.

In het dagelijks leven waren de schut-
terbroeders duidelijk aanwezig. Niet 
alleen waren ze opvallend gekleed, met 
hun geborduurde schutsrok en hun 
hoofdbedekking, maar ze waren ook een 
belangrijk onderdeel van het sociaal-cul-
tureel leven binnen de stad. De schutters 
liepen mee in processies, escorteerden 
hooggeplaatste gasten en onderhielden 

een altaar in de Grote Kerk. Een be-
langrijke jaarlijkse gebeurtenis was het 
uitroepen van de schutterskoning. Om 
te bepalen wie dit zou worden werden 
schietwedstrijden gehouden, het zoge-
naamde ‘papegaaischieten’. Wie als eerste 
een houten vogel, of ‘papegaai’, uit een 
boom of staak schoot, werd tot koning 
van het gilde uitgeroepen. Op dit soort 
hoogtijdagen werd door de schutters 
ook altijd samen een feestmaal gedeeld. 
Het gezamenlijk delen van een maaltijd, 
en vooral ook het gezamenlijk drinken, 
werd ervaren als een belangrijk mo-
ment van verbroedering en eendracht. 
Ook in de latere schutterijen en op hun 
schuttersstukken zal het samen eten 
en drinken een belangrijk terugkerend 
thema zijn om de eensgezindheid van de 
schutters te onderstrepen. 

Hun kapiteins waren vooraanstaande en 
gezaghebbende burgers, vaak nauw ver-
bonden met de stadsbestuurders. Ook 
hun gebouwen namen een prominente 
plek in binnen de stad. Deze schutters-
doelen met de prachtige kunstvoorwer-
pen en portretten die de schutters voor 
deze doelen lieten maken, laten zien dat 
de schutterij een machtig apparaat was. 
Een invloedrijk instituut dat zelfs een 
stempel kon drukken op de stedelijke 
politiek. 
Het beeld dat wij tegenwoordig van de 
Hollandse schutterijen hebben is gro-
tendeels bepaald door kunstwerken. 
Bekende voorbeelden zijn natuurlijk De 
Nachtwacht van Rembrandt en de grote 
schuttersstukken van Frans Hals. Ook 
Alkmaar vormt hierop geen uitzonde-
ring. Alkmaar bezit na Amsterdam en 
Haarlem de grootste serie schuttersstuk-
ken. Maar liefst zestien verschillende 
werken zijn bewaard gebleven. Samen 
bestrijken ze een periode van meer dan 
zes decennia. Ze tonen verschillende 
kostuums, verschillende composities van 
verschillende bekende en minder beken-
de meesters. Wat al deze schuttersstuk-
ken gemeen hebben is de trots, macht en 
kracht die de geportretteerde schutters 
uitgedragen. Deze uitstraling heeft bijge-
dragen aan het idee dat de schutterij ook 
politieke invloed had. Toch bestaat er 
een wezenlijk verschil tussen de macht 
die de schutterij uitstraalt en de macht 
die zij daadwerkelijk kon uitoefenen.

De schuttersgilden
De schutterijen die we van de portretten 
kennen, zijn ontstaan uit middeleeuwse 
schuttersgilden. Toen pijl en boog steeds 
belangrijker werden op het slagveld 
groeide ook in de steden de behoefte 

De Schutterij in Alkmaar
Symbool van stadsmacht

De doelengebouwen waren niet alleen de 
bewaarplaats van imposante kunst, maar 
ook zelf ontworpen om te imponeren. 
Oude Doelen te Alkmaar van binnen, 
1726 en Nieuwe Doelen te Alkmaar van 
binnen, 1726 door H. Spilman, ca. 1750. 

Twee prenten met de beschermheiligen 
van de Alkmaarse schutterij: Sint Joris van 
het oude gilde dat de voetboog gebruikte, 
en Sint Sebastiaan van het nieuwe gilde 
dat oefende met de handboog.
Boven: Sint Joris die de draak verslaat. 
Onder: De marteldood met pijl en boog 
van Sint Sebastiaan. ca. 1750.

‘Scutten’
De woorden ‘schutterij’ en ‘schut-
tersgilde’ worden vaak verklaard 
aan de hand van het werkwoord 
‘beschutten’ oftewel beschermen. 
De schutters hadden inderdaad 
een verdedigende en beschermende 
taak. Toch heeft het oud-Hollandse 
‘scutten’ weinig met beschutten 
te maken, maar des te meer met 
schieten. Een ‘scut’ is een schutter, 
oftewel iemand die schiet. 
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Schutters en het Beleg
Hoewel er twee verschillende schut-
tersgilden bestonden die beiden hun 
schietvaardigheid oefenden waren zij 
formeel niet verantwoordelijk voor de 
verdediging van de stad. Die verplichting 
lag in de middeleeuwse Hollandse steden 
bij de gehele stadsbevolking. Gezamen-
lijk moesten de stadsbewoners voor hun 
rechten en privileges opkomen. De aan-
wezigheid van een schutterij veranderde 
weinig aan dit principe. Iedere burger 
die het zich kon veroorloven moest in 
het bezit zijn van een goed wapen. Op 
het moment dat er alarm geslagen werd 
moest hij zich direct met alle bewapening 
melden op een centraal punt in de stad. 

Ook op het moment dat in 1573 het 
Spaanse leger voor de stadspoorten 
stond werd de gehele stadsbevolking 
gemobiliseerd. Desondanks moet de 
aanwezigheid van geoefende schutters 
belangrijk zijn geweest voor de georga-
niseerde verdediging van de stad. De 
belangrijkste overgebleven bron over 
het Beleg en Ontzet, het Kort Verhaal 
van Nanning van Foreest, meldt hoe de 
Alkmaarse schutters meerdere malen 
een uitval hebben gedaan op de Spaanse 
schansen. Ook vergaderden hun kapi-
teins mee met burgemeesters en hoofd-
lieden van de geuzen. Hoe moedig de 
schutters ook zullen zijn geweest, ze 
hebben geen hoofdrol gekregen in het 
daadwerkelijke afslaan van de Spaanse 
aanval. Aan de ene kant zal dit alles te 
maken hebben met de eerdergenoemde 
gezamenlijke verdedigingsplicht. Aan de 
andere kant maakte deze plicht het ook 
mogelijk dat het afslaan van de Spaanse 
belegering achteraf gezien kon gaan 
worden als een gezamenlijke prestatie 
van alle Alkmaarders. Het verhaal van 
de eensgezindheid waarmee mannen, 
vrouwen en kinderen samen de Span-
jaard verslaan wordt nog tot op de dag 
van vandaag doorgegeven. Deze lezing 
van het Beleg en Ontzet versterkte 
ook vlak na het Beleg al de collectieve 
identiteit. Saamhorigheid stond immers 
in de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
samenleving hoog in het vaandel. Ook 
het beeld van de schutters hing samen 
met deze stedelijke identiteit. 

Vendels met verplichtingen
In veel Hollandse steden veranderde 
rond 1580 de stadsverdediging. De mid-
deleeuwse organisatie met burgers die op 
vrijwillige basis in gildeverband schiet-
oefeningen hielden ging op de schop. 
Vanaf dat moment wordt er ook niet lan-
ger gesproken over schuttersgilden, maar 
over de schutterij. Het grote verschil met 

het oude gilde was dat er een dienst-
plicht werd ingevoerd. Alle weerbare 
burgers tussen de achttien en zestig jaar 
oud waren verplicht om in deze nieuwe 
burgerwacht te dienen. In Alkmaar werd 
deze reorganisatie al in 1578 doorge-
voerd. Het onderscheid tussen een Oude 
en een Nieuwe Schutterij bleef bestaan. 
De Oude Schutterij bestond voortaan 
uit een oranje en een blauw vendel. De 
Jonge Schutterij zou gaan bestaan uit 
een groen en een wit vendel. De vendels 
werden aangevoerd door eigen officieren 
en onderofficieren. Ieder vendel bestond 
weer uit rotten. Een rot kende ongeveer 
tien tot twaalf manschappen met een 
rotmeester aan het hoofd. 

De taken en verplichtingen waren in 
beide schutterijen hetzelfde. De schut-
ters waren in oorlogstijd verantwoor-
delijk voor de verdediging van de stad. 

Daarnaast kon de stedelijke schutterij 
ook buiten Alkmaar worden ingezet bij 
de verdediging van het land. Deze mili-
taire verplichting stamt nog af van de 

De schietpaal op het Doelenveld werd 
gebruikt bij het ‘papegaaischieten’. Op de 
achtergrond zijn de Doelen zichtbaar. B.G. 
ten Berge, ca. 1870. Collectie Stedelijk 
Museum Alkmaar. 

Erfgenamen van het Beleg
Hoewel de moedige rol van de 
schutters tijdens het Beleg nooit 
uitgebreid is opgetekend waren hun 
latere opvolgers natuurlijk over-
tuigd van hun heldendaden. Zij 
lieten diverse schilderijen met voor-
stellingen van het beleg maken. Ook 
beriepen zij zich op de dapperheid 
van hun voorgangers. Het door-
staan van het Beleg en het afslaan 
van de Spanjaarden was een presta-
tie waar latere schutters zich aan 
konden spiegelen. Als erfgenamen 
van deze zwaar bevochten over-
winning beschouwden de schutters 
zichzelf ook als de beschermers van 
de rechten en privileges die hiermee 
verworven werden.

De fundering van de paal is bij archeolo-
gisch onderzoek in 2012 teruggevonden 
en in de bestrating zichtbaar gemaakt. 
Foto: Archeologisch Centrum Alkmaar.

Dit anonieme schilderij over de belegering 
van Alkmaar werd door de Oude Schut-
terij al in 1598 besteld en in 1603 voltooid. 
Het bleef eeuwenlang in de schuttersdoe-
len bewaard. 

Dit anonieme schilderij uit 1608 is één 
van weinige groepsportretten van een rot 
‘gewone’ schutters daarop verbeeld. De 
mannen tonen hun rijk bewerkte wapens 
in diverse fases van paraatheid.
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De provooststaf was een ereteken dat al-
leen door deze schuttersofficier gedragen 
mocht worden.

middeleeuwse ‘heervaart’. Het was het 
recht van de landheer om stedelingen 
te mobiliseren in tijden van oorlog. 
Na de reorganisatie van de schutters-
gilden beloven de schutters niet alleen 
trouw aan het stadsbestuur, maar ook 
aan de stadhouder en de Staten van 
Holland. Ook zij beriepen zich als 
‘landheren’ in oorlogstijd op de inzet 
van de Hollandse schutterijen. Gedu-
rende de zeventiende eeuw zouden de 
Alkmaarse schutters meerdere malen 
naar grenssteden worden gezonden. Zij 
werden in zulke gevallen nooit ingezet 
om daadwerkelijk aan de strijd deel 
te nemen, maar namen de taken over 
van de professionele garnizoenstroe-
pen. Zodoende hielden de schutters de 
wacht en behielden de controle over de 
onrustige grensstreek, terwijl de troe-

pen op andere plekken konden worden 
ingezet. In vredestijd was het hun taak 
om de openbare orde te bewaren. De 
‘nachtwacht’ maakte hier ook deel van 
uit. Ieder rot had om de beurt de ver-
antwoordelijkheid om een nacht lang 
op te blijven en de wacht te houden. Het 
was een van minst geliefde schuttersta-
ken. De meeste manschappen hadden 
al hun eigen dagelijkse werkzaamheden 
en combineerden die liever niet met een 
lange wachtdienst. Toch was aanwe-
zigheid verplicht en wie niet kwam 
opdagen kreeg een boete. Een ander 
probleem was dat de schutters die de 
nacht lang moesten wakker blijven zich 
gingen vervelen. Ondanks de strenge 
ordonnanties kwamen baldadigheid, 
ruzies en dronkenschap ook onder de 
‘wakende’ schutters voor. 

De nieuwe dienstplicht betekende echter 
nog niet dat daadwerkelijk iedere weer-
bare man een schutter was. Door de her-
indeling in vendels en rotten bestond er 
namelijk een maximum aantal schutters. 
Daarnaast waren er groepen burgers die 
waren vrijgesteld van de schuttersdienst. 
Doopsgezinden waren bijvoorbeeld vrij-
gesteld omdat zij vanuit hun geloof geen 
wapens mochten hanteren. Degenen 
die niet werden gerekruteerd of waren 
vrijgesteld moesten nog wel een speci-
ale belasting betalen. Voor de schutterij 
een belangrijke inkomstenbron. De 
manschappen die wel in de schutterij 
dienden waren voornamelijk afkomstig 
uit de Alkmaarse middenstand. Vanuit 
het stadsbestuur werd hier ook sterk 
op geselecteerd. Wie niet vermogend 
genoeg was werd niet gerekruteerd. Deze 
praktijk ontstond uit de verplichting 
dat iedere schutter vermogend genoeg 
moest zijn om zijn eigen bewapening 
te betalen. Later zou deze controle op 
vermogen vooral een instrument blijken 
om het goede imago van de schutterij 
te waarborgen, en mannen uit gegoede 
kring toe te laten. Mede door deze selec-
tiecriteria was het dienen in de schut-
terij niet alleen een verplichting, maar 
bestond er onder de schutters zelf ook de 
nodige trots.

Pracht, praal en portretten
Deze trots zien we zeker terug in de 
overgebleven groepsportretten. Vol 
pracht en praal hebben de officieren 
van de diverse vendels zich door de 
jaren heen laten portretteren. De zes-
tien verschillende groepsportretten zijn 
bewaard gebleven op de schuttersdoe-
len. Het vroegst bekende schuttersstuk 
stamt uit 1593. Dankzij het jaartal op de 
provooststaf, het ereteken van deze offi-
cier, kunnen we het schilderij zo precies 
dateren. Naast het jaartal draagt de staf 
de letters H en R. Deze verwijzen naar 

de provoost zelf: Harpert Rembrandsz. 
De tinnen beker heeft ook een mono-
gram. Waarschijnlijk heeft het betrek-
king op de naam van de kastelein die de 
beker vasthoudt. De schilder heeft de 
compositie waarschijnlijk afgekeken van 
de Amsterdamse schilder Cornelis Ketel, 
die vijf jaar eerder de compagnie van 
de Amsterdamse kapitein Rosecrans in 
precies eenzelfde opstelling schilderde. 
Dit portret was daarom eerder aan Ketel 
toegeschreven, maar volgens de laatste 
inzichten moet het een andere schilder 
zijn geweest. De compositie met links en 
rechts twee rijen schutters is tot ca. 1634 
telkens in Alkmaar herhaald. Vaak staat 
één figuur of voorwerp centraal opge-
steld. Van de attributen die staan afge-
beeld zijn er helaas maar weinig bewaard 
gebleven. Ook van het grote zilveren 
schild, een zogenaamde rondas, met een 
afbeelding van de Sabijnse maagden-
roof is niks meer bekend. Wel zijn er 
in Alkmaar nog enkele provooststaven 
bewaard gebleven.

Opvallend is de kledij waarbij de stof 
‘gehackelt’ is. Dat wil zeggen dat deze is 
opengewerkt waardoor de laag eronder 

Op het vroegst bekende schuttersstuk, 
door een anonieme schilder, staan de of-
ficieren van de Jonge Schutterij uit 1593. 

Rangen en standen
De officieren die op de schutters-
stukken worden geportretteerd 
houden dikwijls diverse attributen 
vast die hun rang binnen de schut-
terij duidelijk maken. Sierdegens, 
spontons, partizanen en helle-
baarden waren voorbehouden aan 
verschillende officiersrangen. Zo 
waren de hellebaard en sponton 
vaak de onderscheidingstekenen 
van onderofficieren. De sierdegen 
en partizaan daarentegen worden 
vaker door hoofdofficieren gedra-
gen. Naast de verschillende wapens 
konden kapiteins ook onderschei-
den worden door een eigen staf 
of ‘rotting’. Deze rotting is niet te 
verwarren met de provooststaven 
die ook veel op de schuttersstukken 
staan afgebeeld. De provoost was 
belast met het beslechten van ru-
zies, opleggen van boetes en toezien 
op de orde onder de schutters. De 
provooststaf was een apart ereteken 
voor deze speciale officiersrang. In 
Alkmaar zijn nog drie originele 
provooststaven bewaard gebleven.
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De schuttersofficieren gezamenlijk tijdens 
een gezellig uitstapje naar Bergen. Een 
absoluut uniek schuttersportret door Claes 
Jacobsz van der Heck, 1613. 

van de verschillende personen, maar ook 
alle attributen hebben dezelfde plek in 
het portret gekregen. Hellebaarden, pro-
vooststaf en een tweede zilveren rondas 
met een voorstelling van Sint Joris zijn 
nagenoeg op dezelfde plek afgebeeld. De 
schilder is er daarnaast in geslaagd om 
er drie extra personen bij te portretteren. 
De voorstelling is daarom wel erg ‘vol’. 
Omdat hij zoveel figuren moest afbeel-
den lijkt hij eerst de hoofden te hebben 
gemaakt en vervolgens de lichamen daar-
bij te hebben geschilderd. De houding 
van enkele schutters ziet er daardoor 
enigszins onnatuurlijk uit. Met name de 
officier rechtsvoor is hier een goed voor-
beeld van. Met de handen in zijn zij zou 
hij een krachtige en assertieve indruk 
moeten maken. Het is een lichaamstaal 
die veelvuldig in schuttersstukken terug-
gevonden wordt. De houding met deze 

zichtbaar is. Zeker de vaandeldragers 
zijn fraai gekleed en dragen als enigen 
een hoed met pluimen. Wel vaker zijn 
het de vaandeldragers, oftewel vaandrigs, 
die opvallen binnen de voorstelling. 
Gekleed in felle rode of oranje stoffen, 
met brede kragen, hoeden met pluimen 
of een juweel vastgespeld, de vaandels 
nonchalant over de schouder gedragen. 
Het vaandel was het herkenningsteken 
voor de gehele groep. Het was het punt 
waarbij je in geval van strijd en onrust 
moest verzamelen. Geen wonder dat 
ook hun dragers zich opvallend laten 
verbeelden. Zij werden gezien als het 
visitekaartje van het hele vendel. 

Het eerstvolgende schilderij waarin 
hetzelfde compositieschema wordt her-
haald is het groepsportret van de Oude 
Schutterij uit 1598. Niet alleen de positie 

‘renaissance-elleboog’ was een typisch 
militair gebaar. Voor de schilder van dit 
portret was het echter nog net iets te 
hoog gegrepen waardoor deze schutters-
officier niet echt imponeert.

In 1613 werd een verbouwing aan de 
Oude Doelen voltooid. In de nieuwe 
ruimte werd ook een nieuw schutters-
stuk geplaatst. Een uniek schuttersstuk, 
niet alleen omdat het brak met de vaste 
opstelling in twee rijen, maar ook door 
de informele aard van het portret. De 
bekende Alkmaarse schilder Van der 
Heck portretteerde de officieren niet 

in een formele omgeving, maar toont 
ze tijdens een gezellig uitstapje naar 
Bergen. Allen dragen gewone burgerkle-
ding. Daardoor is ook alleen de kastelein 
te herkennen aan het feit dat hij een 
beker wijn inschenkt. Met veel aandacht 
voor de details is ook het decor van het 
groepsportret, het landschap bij Ber-
gen, vereeuwigd. Zo kunnen we op de 
achtergrond nog steeds de Grote Kerk 
herkennen. De man die in het midden 
van het schilderij staat is geïdentificeerd 
als de schilder zelf. Binnen de traditie 
van Hollandse schuttersstukken is dit 
een volstrekt uniek groepsportret. 

De anonieme schilder had kennelijk 
moeite met dit ‘volle’ groepsportret van 
officieren, vaandeldragers en trompetter 
van de Oude Schutterij, 1598.
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Ook van de Alkmaarse topschilder 
Caesar Boetius van Everdingen zijn drie 
verschillende schuttersstukken bewaard 
gebleven. Recent is gebleken dat twee 
groepsportretten in hetzelfde jaar ge-
schilderd zijn. In 1657 maakte Van Ever-
dingen zowel een portret van de Jonge 
als van de Oude Schutterij. Jarenlang is 
echter aangenomen dat het portret van 
de Jonge Schutterij uit 1659 zou stam-
men. De verwarring is ontstaan door de 
betaling die Van Everdingen pas in 1659 
ontving. Een notariële akte van twee jaar 
eerder biedt meer duidelijkheid. Bij de 
notaris klaagde Van Everdingen name-
lijk over de slechte medewerking van de 
Oude Schutterij en prees hij de Jonge 
Schutterij. Door hun goede medewer-
king is hun portret al af: ‘Gelijck hij al-
reede de capiteynen van de Jonge Doelen 
Mette andere goede schutters dewelcke 
het raeckt voldaen heeft’. Beide portret-
ten zijn dus in 1657 ontstaan. Ook Van 
Everdingen breekt met de ‘ouderwetse’ 
compositie en schildert de schutters-

In navolging van Frans Hals volgde 
ook in Alkmaar in 1634 het eerste 
groepsportret tijdens een zogenaamde 
schuttersvergadering. Hiermee werd 
gebroken met de lokale traditie om de 
officieren in een staande formatie af 
te beelden. In de vergadering wordt 
nadrukkelijk op een kaart met vesting-
werken gewezen om nog maar eens het 
militaire karakter te onderstrepen. Deze 
schutters hadden zich al als militairen 
onderscheiden. In 1629 was stadhou-
der Frederik Hendrik een campagne 
begonnen om Den Bosch in te nemen. 
Daarbij mobiliseerde hij onder an-
dere troepen uit Nijmegen. Zij werden 
afgelost door de Alkmaarse schutters 
die op dit groepsportret staan afgebeeld. 
Of dit ook de aanleiding is geweest om 
de jonge schilder Bartsius opdracht te 
geven tot het maken van dit schilderij is 
onbekend. Wel weten we dat hij f225,- 
voor het schilderij ontving, en f90,- voor 
de ebbenhouten lijst die er nog steeds 
omheen zit.

officieren ten voeten uit. Interessant is 
dat hij daarbij toch de schutterskapiteins 
net iets prominenter weet af te beelden 
dan de andere officieren. Bij de Jonge 
Schutterij door hen als enige een zitplek 
te gunnen. Bij de Oude Schutterij door 
hen net een treetje op de trap naar voren 
te plaatsen. 

Deze groepsportretten waren meer 
dan alleen wanddecoratie op de schut-
tersdoelen. Het waren goed doordachte 
voorstellingen waarmee de geportret-
teerde groep officieren kon imponeren. 
Ze legden op die wijze het verleden van 
de schutterij vast en maakten nieuwe 
officieren bewust van de traditie waar Zou dit portret gemaakt zijn als herinne-

ring aan de missie naar Nijmegen? Willem 
Bartsius, 1634. 

Met de officieren van de Jonge Schutterij 
viel goed samen te werken volgens schil-
der Van Everdingen. 

Ondanks het gebrek aan medewerking van 
de officieren van de Oude Schutterij heeft 
de schilder het werk toch nog in 1657 
kunnen voltooien. 
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ze deel van zouden gaan uitmaken. Een 
ander belangrijk gegeven is dat beide 
schuttersdoelen waar deze doeken 
hingen openbare gebouwen waren. Het 
was geen klein select groepje schutters 
dat deze portretten te zien kreeg, maar 
iedereen die er binnenliep. In de zalen 
van de doelen werden schutters die zich 
misdragen hadden ter verantwoording 
geroepen, de gezamenlijke schutters-
feesten vonden er plaats en belangrijke 
gasten werden er getrakteerd op ban-
ketten. En dat alles onder het toeziend 
oog van de schuttersofficieren uit het 
verleden. 

Burgers en bestuur
In de praktijk had de schutterij echter 
nauwelijks echte politieke macht of 
invloed op het dagelijks bestuur van de 
stad. Die macht hebben de schutters 
aanvankelijk wel in enige mate gehad. 
Aan het begin van De Opstand hadden 
de Hollandse schutterijen een belang-
rijke functie vervuld. Ook in Alkmaar 
was de schutterij ten tijde van het Beleg 
betrokken bij het verdedigen van de 
stad. Deze belangrijke rol in de stadsver-
dediging zorgde ervoor dat de schutters 
ook een vorm van politieke invloed 
hadden verkregen. Zij konden als verte-
genwoordigers van de burgerij worden 
geraadpleegd bij belangrijke politieke 
besluitvorming. 
Het idee dat burgers inspraak hadden 
bij het regeren van stad of land was voor 
veel regenten echter een gruwel. Het 
botste met hun opvatting dat alleen zij 
de verantwoordelijkheid hadden om te 
regeren. Hier diende de gewone burger 
zich niet mee te bemoeien. Bovendien 
maakte het telkens maar overleggen met 
gilden of schutters het besturen natuur-
lijk alleen maar onnodig veel trager en 
lastiger. 
Nadat de ergste oorlogsjaren voorbij 
waren en de situatie in Holland zich 

stabiliseerde deden de regenten er alles 
aan om een einde te maken aan deze 
burgerinspraak. Op 23 maart 1581 lukte 
hen dit ook. De regenten in de Staten 
van Holland besloten toen dat de steden 
met vertegenwoordigers in de Staten-
vergadering geen overleg meer mochten 
hebben met gilden of schutterijen. 

Het is niet geheel toevallig dat dit 
besluit ongeveer gelijktijdig plaatsvond 
met de reorganisatie van de Hollandse 
schutterijen. Het bevel over de schut-
terij werd sindsdien gevoerd door 
twee kapiteins, twee luitenants, een 
provoost, een provoost-luitenant en zes 
adelborsten. De kapiteins, luitenants 
en adelborsten waren verdeeld over de 
twee vendels. Het waren echter niet de 
officieren, maar het stadsbestuur die de 
belangrijke beslissingen over de schut-
terij namen. Deze besluiten moesten 
vervolgens wel door de schutters wor-
den uitgevoerd. Om zeker te zijn dat de 
schutterij het stadsbestuur gehoorzaam 
was werden de hoofdofficieren door 
de vroedschap aangesteld. Meestal 
waren dit weer andere regenten. Zelfs 
voor de onderofficieren werden nog 
met regelmaat mannen uit de regen-
tenklasse verkozen. Andersom was het 
niet zo dat een mooie carrière binnen 
de schutterij betekende dat je in het 
stadsbestuur kon worden opgenomen. 
Voor sommigen was de functie van  
schuttersofficier het hoogst haalbare op 
de sociale ladder. 
Het stadsbestuur en het officierenkorps 
raakten zo steeds meer met elkaar ver-
weven. De regerende bestuurders wis-
ten zich verzekerd van de steun van de 
schutterij, en een officiersfunctie werd 
een logische stap in de loopbaan van 
een jonge regent. Toch betekende dit 
niet dat de schutters totaal geen invloed 
meer hadden bij politieke gebeurtenis-
sen. Met name in tijden van onrust is 

gebleken dat de schutters een bepalende 
rol konden spelen.  

Schuttersoproer
In de eerste jaren van het Twaalfjarig 
Bestand deed een dergelijke situatie 
zich voor. In veel Hollandse steden 
zouden de meningsverschillen tussen 
remonstranten en contraremonstranten 
tot onenigheid leiden. Alkmaar liep 
hierin zelfs voor op andere steden. Nog 
voordat de Leidse theologen Arminius 
en Gomarus met hun discussie de aan-
zet gaven voor de grote richtingenstrijd 
binnen de calvinistische kerk hadden 
de Alkmaarse predikanten Hillenius en 
Venerator de stad al in twee kampen 
verdeeld. De ‘precieze’, streng calvinis-

tische Hillenius botste in 1608 al met 
de ‘rekkelijke’ Venerator. Het religieuze 
conflict tussen de twee predikanten 
had ook z’n weerslag op de stedelijke 
politiek. Beide partijen probeerden om 
gelijkgestemden op belangrijke be-
stuurlijke posities te krijgen. 
De vooravond van kerst was traditie-
getrouw een belangrijk moment voor 
de Alkmaarse politiek. Op deze avond 
werden de nieuwe burgermeesters en 
de nieuwe schepenen, de plaatselijke 
rechters, gekozen. Op aandringen van 
Hillenius had stadhouder prins Mau-
rits in 1609 zijn stempel op de nieuwe 
benoeming gedrukt. Een sterk anti-
arminiaanse regering werd gevormd 
rond de nieuwe burgemeester Cornelis 

Een van de twee vaandrigs is Boudewijn 
van Rietwyck. Hij was schutter tussen 
1597 en 1619 en wist het zelfs tot kapitein 
te schoppen. Toch zou hij nooit worden 
toegelaten tot de vroedschap. Anoniem, 
1606.

Regenten, magistraten en 
vroedschap
Het bestuur van een Hollandse stad 
in de Republiek was doorgaans 
in handen van een magistraat: 
burgemeesters en schepenen. Deze 
burgemeesters en schepenen, die 
verantwoordelijk waren voor de 
rechtspraak, werden gekozen uit 
de vroedschap. De vroedschap was 
een college van tien tot veertig 
vooraanstaande mannen uit 
regentenfamilies. Dit college had 
inspraak bij financiële kwesties en 
bij belangrijke benoemingen, zoals 
de schuttersofficieren.
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Matthijsz Schagen. Bij de bevolking van 
Alkmaar, die overwegend arminiaans 
gezind was, zorgde deze benoeming 
voor de nodige commotie. Niet al-
leen vanwege de streng calvinistische 
achtergrond van dit nieuwe bestuur, 
maar ook omdat de benoeming tegen 
de bestaande tradities inging. Onder 
de nieuwe burgemeesters en schepenen 
bevonden zich namelijk familieleden: 
vaders, zonen, kleinzonen en zwagers. 
En bovendien waren zes van hen niet-
Alkmaarders die pas sinds kort poorter 
van Alkmaar waren geworden. De oude 
privileges verboden echter dat nauwe 
bloedverwanten en onaanzienlijke 
poorters in een bestuursambt benoemd 
zouden worden. Al snel ontstonden 
de eerste opstootjes. Er deed zelfs het 
gerucht de ronde dat er troepen onder-
weg waren om de rekkelijke Alkmaar-
ders terug ‘tot devotie te brengen’.
Slechts enkele dagen later, op 30 
december, grepen leden van de schut-

terij in. Als vertegenwoordigers van 
de ontevreden burgerij stelden zij een 
rekest op. Hierin maakten ze bezwaar 
tegen de verkiezing van het nieuwe 
bestuur, en vroegen de stad te mogen 
verdedigen tegen troepen van buiten. 
De kapiteins die het verzoekschrift 
overhandigden werden door hun man-
schappen gedwongen dit doen. Er werd 
zelfs gedreigd de kapiteins af te zetten 
wanneer ze weigerden. De kersverse 
burgemeesters ontvingen de kapiteins, 
maar wilden het rekest niet in behande-
ling nemen. Het was een ‘vileijn pas-
quil’, een verachtelijk schotschrift. Toen 
de kapiteins vervolgens met ‘nul op het 
rekest’ bij de verzamelde schutters in de 
doelen terugkeerden kwam het tot een 
oproer. Dat betekende dat de volgende 
dag ‘de schutterije deser stede Alcmaer 
met twee vliegende vaendels optrok in 
‘t geweer, hebben het stathuys ingeno-
men met weynig tegenstandt en hebben 
de wallen beset’. 

Acht weken lang waren de schutters 
heer en meester in de stad. Er vond 
zelfs geen rechtspraak meer plaats, 
omdat de nieuwe schepenen niet meer 
de schepenkamer in mochten. Om hun 
gelijk te halen stuurden beide partijen 
vervolgens afvaardigingen naar Den 
Haag. Daar volgden onderhandelingen 
met de Staten van Holland, landsadvo-
caat Van Oldenbarnevelt en stadhouder 
prins Maurits. Na een paar maanden 
onderhandelen werden uiteindelijk 
de schutters in het gelijk gesteld. De 
zittende burgemeesters werden uit hun 
functie ontheven en de vroedschap 
werd gezuiverd van de aanhangers van 
Hillenius. Zo werden ‘ten laesten die 
scutterije en burgerije in vrede gestelt’.
Tijdens het oproer van 1609 greep de 
schutterij dus direct in op de politieke 
situatie. De gevolgen zijn echter niet 
erg lang meer merkbaar geweest. Met 
de val van Van Oldenbarnevelt in de 
landelijke politiek kwam er ook een 
einde aan de invloed van Alkmaarse 
remonstranten. In 1618 werd het gehele 
stadsbestuur afgezet en burgemeester 
Schagen en zijn aanhangers keerden 
weer terug op het pluche. Ook de 
schutterij werd dit keer gezuiverd. Het 
voltallige officierskorps werd vervangen 
door nieuwe regenten.

Symbool van stedelijke macht
Zowel de verschillende schuttersstuk-
ken, als de gebeurtenissen van 1609 ma-
ken ons veel duidelijk over de schutterij 
als machtsfactor. Anders dan de prach-
tige schilderijen in eerste instantie doen 
vermoeden hadden de schutterskapi-
teins geen directe politieke macht. De 
leiding over de schutterij lag in handen 
van het stadsbestuur, dat zich boven-
dien verzekerde van de loyaliteit van 
schutters door mensen uit eigen kring 
als officieren aan te stellen. Wanneer er 
echter politieke verdeeldheid heerste 

bood dit de schutters de gelegenheid 
om zich op te werpen als vertegenwoor-
digers van de gehele Alkmaarse burge-
rij. Gezien de wijze waarop de schutters 
zorgvuldig uit de hogere middenklasse 
werden gerekruteerd lijkt dit terecht. 
Ook door tijdgenoten werd er dan ook 
vaak naar de schutters verwezen als de 
‘burgerij’. 
In deze vertegenwoordigende functie 
bezaten de schutters dus nog steeds 
enige macht. Weliswaar geen politieke 
macht, maar vooral een symbolische 
macht. Zij droegen nog steeds uit dat zij 
verantwoordelijk waren voor de rechten 
en privileges van de Alkmaarse burger. 
Net zoals de gezamenlijke burgerij dat 
volgens middeleeuws principe al was 
geweest. Het openbare optreden van 
de schutterij versterkte zo de identiteit 
van de gehele gemeenschap. Zonder de 
schutterij was het rijke heden en ver-
leden van Alkmaar nooit mogelijk ge-
weest moet men in de zeventiende eeuw 
gedacht hebben. De schutters konden 
zodoende uitgroeien tot een symbool 
van de macht en kracht van de gehele 
stad Alkmaar. Die uitstraling hebben de 
geportretteerde schuttersofficieren tot 
op de dag van vandaag behouden. 

Dit anonieme portret werd gemaakt 
in1609, het jaar van het schuttersoproer. 
Het toont de officieren die het rekest 
hebben aangeboden en vervolgens het 
stadsbestuur tijdelijk aan de kant hebben 
gezet.

De schilderijen en objecten zijn 
afkomstig uit de collectie Stedelijk 
Museum Alkmaar.
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Een belangrijk aandeel van de ‘macht 
en pracht’ die de stad Alkmaar in vroe-
ger eeuwen genoot, vertelt de geschie-
denis van het logement ‘De Twee Ste-
den’. Dit logement lag in ’s-Gravenhage, 
het centrum van het landelijk bestuur 
en ruim anderhalve eeuw, van 1636 tot 
1795, hebben de Alkmaarse stadsbe-
stuurders hier vanuit hun invloed laten 
gelden. 

Dagvaarten 
Tijdens de Republiek der Verenigde 
Nederlanden was Alkmaar één van de 
achttien stemhebbende steden in de 
Staten van Holland en West-Friesland. 
Minstens viermaal per jaar kwamen 
de Ridderschap (de vertegenwoordiger 
van de adel) en de vertegenwoordigers 
van de achttien Hollandse steden bijeen 
op het Binnenhof (de zogenaamde 
‘dagvaarten’). Die dagvaarten stammen 
nog uit de middeleeuwen. In 1276 vindt 
te Leiden de vroegst bekende dagvaart 
in het graafschap Holland plaats. Bij de 
dagvaart in 1291 staan de steden Dor-
drecht, Middelburg, Zierikzee, Delft, 
Leiden, Haarlem en Alkmaar borg voor 
de aflossing van een schuldbekente-
nis van Floris V. In Holland heeft de 
Statenvergadering zich ontwikkeld uit 
de landsheerlijke raad, die steeds een 
belangrijke ‘stem in het kapittel’ heeft 
gehad bij de besluitvorming door de 
graaf. De Staten worden door de lands-
heer ‘beschreven’ ofwel opgeroepen – 
‘ter dagvaart’ – om te vergaderen over 
allerlei politieke zaken maar vooral 
over de buitengewone bede (belasting). 
De vertegenwoordiging van de steden 
in de Staten van Holland vertoont in 
de loop van de vijftiende en de zes-
tiende eeuw een wisselend beeld. In de 

e.d. In dergelijke gelegenheden konden 
buitenlanders tenslotte wel erg gemak-
kelijk meeluisteren naar al te loslippige 
(en wellicht zelfs dronken) gedeputeer-
den. De geheimhouding van staatsza-
ken was dus in het geding! 

De Twee Steden  
Voor die aankoop van een eigen loge-
ment logeerden de Alkmaarders in Den 
Haag bij een zekere juffrouw Comans. 
In 1636 koopt de stad voor 1500 guldens 
een huis op de hoek van Buitenhof en 
de Hofsingel (tegenwoordig Hofweg), 
tegenover het Binnenhof. De eerste 
kastelein is Hermanus van Stopendaal 
en zijn vrouw Anna Maria Pronck 
(tot 1690). Op 23 dec. 1664 verklaart 
Alkmaar zich bereid om ‘met die van 
Enkhuizen woongemeenschap aan te 
gaan’. Waarschijnlijk vanwege de kosten 
achten beide partijen dit een goede zaak 
zodat de helft van het huis aan Enkhui-
zen wordt verkocht en het logement 
de naam ‘De Twee Steden’ krijgt. Aan 
de voorgevel boven de entree worden 
de wapens van beide steden in steen 
aangebracht. Overigens hebben ook de 
overige vijf stemhebbende steden van 
het Noorderkwartier een gezamenlijk 
logement (sinds 1656). Deze steden, 
Hoorn, Edam, Monnickendam, Medem-
blik en Purmerend, verhuizen in 1747 
naar het voormalige woonhuis van Van 
Oldenbarneveldt aan de Kneuterdijk. In 
dat pand is tegenwoordig de Raad van 
State gevestigd.

Rang en voorrang
Een uitermate belangrijke zaak is de ka-
merverdeling tussen de afgevaardigden 
van Alkmaar en Enkhuizen. In de con-
ventie van 1772 tussen de beide steden 
wordt bepaald wie er in het logement 
mogen logeren en wie er recht hebben 
op welke kamers: de gedeputeerden in 
de Staten van Holland komen uiteraard 

op de eerste plaats. Op de tweede plaats 
komen de leden van beide stadsbe-
sturen (de hoofdofficieren, burge-
meesteren en vroedschappen met de 
pensionarissen en de stadssecretaris). periode 1477-1494 worden maar liefst 

negenendertig verschillende Hollandse 
steden ‘beschreven’ ter dagvaart waar-
onder uiteraard de zes hoofdsteden, 
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, 
Amsterdam en Gouda. 

Logementen in Den Haag
Op 19 juli 1572 zijn het de vertegen-
woordigers van de burgerij uit twaalf 
Hollandse steden, waaronder Alkmaar, 
die, samen met gewestelijke edellieden, 
in protest bijeenkomen te Dordrecht 
onder andere vanwege de minachting 
van de hertog van Alva voor de eeu-
wenoude en steeds opnieuw bevestigde 
(stedelijke) privileges en vanwege de 
invoering van nieuwe, vaste belastin-
gen. Begin 1579 besluiten de Staten 
voortaan naast de vertegenwoordi-
gers van de ridderschap en van de zes 
hoofdsteden ook vertegenwoordigers 
van de steden Rotterdam, Gorinchem, 
Schiedam, Den Briel, Alkmaar, Hoorn 
en Enkhuizen te beschrijven, later 
dat jaar nog uitgebreid met de steden 
Schoonhoven, Edam, Monnicken-
dam, Medemblik en Purmerend. De 
gedeputeerden ter dagvaart (de ‘Edel 
Grootmogende Heeren’) verbleven dan 
meestal in hun eigen stedelijke Loge-
menten. Bekende logementen zijn dat 
van Amsterdam aan het Plein (vroeger 
het ministerie van Buitenlandse Za-
ken) en van Rotterdam, ook aan het 
Plein, waar nu nog het ministerie van 
Defensie is gehuisvest. Alkmaar had 
al in 1636 een eigen logement gekocht 
terwijl in 1670 de Staten van Holland 
bepaalden dat voortaan niemand die in 
de vergaderingen van de hoge colleges 
van staat zitting had nog gebruik zou 
mogen maken van openbare herbergen 

Logement “De Twee Steden” Tekening van de voorgevel van het Loge-
ment ‘De Twee Steden’ in Den Haag, dat 
het stadsbestuur van Alkmaar samen met 
dat van Enkhuizen van 1636 tot 1795 in 
gebruik had. 
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En Alkmaar heeft daarbij als oudste en 
dus eerste stad van het Noorderkwar-
tier weer voorrang boven Enkhuizen. 
Overigens komen de heren die voor 
de beide steden in de Staten-Generaal, 
de Raad van State en de Generaliteits-
Rekenkamer zitten niet eens in aan-
merking om in het logement te logeren! 
De positie van vertegenwoordiger in de 
Staten van Holland gaat dus duidelijk 
boven de vertegenwoordiging in de 
Staten-Generaal! 

Bode François 
In de stukken betreffende de inven-
taris van het logement in het Regio-
naal Archief Alkmaar treffen we een 
bijzonder opmerkelijk voorwerp aan 

namelijk een schilderij van een bode 
van Alkmaar: Een Contrefaictsel van de 
Bode van Alcmaer françois. Dit schil-
derij wordt in 1644 in opdracht van de 
heren van Alkmaar geschilderd en in 
een ebben lijst gevat voor de forse prijs 
van 48 gulden. Het hangt in 1666 in de 
groote Voorcamer boven en wordt in 
1717 nog eens in de stukken vermeld. 
Schilder en verblijfplaats zijn sinds die 
verwijzing uit het begin van de 18de 
eeuw onbekend gebleven totdat in 2011 
de Alkmaarse gemeentesecretaris het 
schilderij kon traceren bij een Amster-
damse kunsthandel en identificeren aan 
de hand van de ‘bodebus’ (insigne) van 
Alkmaar waarmee de geportretteerde 
was afgebeeld. Hij ondernam vervol-

gens actie om dit unieke stuk aan te 
kopen door het Stedelijk Museum Alk-
maar. Inmiddels heeft nader onderzoek 
uitgewezen dat het geschilderd is door 
de Alkmaarse meester Gerrit de Bucq, 
waarvan tot dusverre geen schilderijen 
bekend waren. 

Aangenaam vertoeven
Het is aangenaam vertoeven geweest in 
al die logementen tijdens de pruiken-
tijd. Elke kans werd te baat genomen 
voor het geven van een souper met een 
goed glas – en vooral veel – wijn. On-
der het motto ‘volle stoopjes’ werden de 
glazen net zo lang bijgevuld tot de afge-
vaardigden onder tafel gingen en de be-
dienden, die ook goed bedacht werden, 
door de gangen wankelden. Wie een  
mooi ambt kreeg, trouwde, een kind 
kreeg of vrijgezel bleef – ieder werd 
geacht te trakteren. En wie erfde gaf 
‘een natte mis ter eere van de dooden’. 
Aldus brachten de afgevaardigden bij-
zonder aangename dagen door tijdens 
hun verblijf in Den Haag, met dagelijks 
gasten aan tafel en vaak ook in het 
bijzijn van hun vrouwen en kinderen. 
Die konden tijdens de vergaderingen 
van de Staten dan uit rijden gaan in de 
stadskoets of uit varen in het stadsjacht 
op de Vliet. En dan te bedenken dat 
het alleen de stadspensionaris was die 
het woord voerde in de Statenvergade-
ring; de afgevaardigden waren er alleen 
voor de stemmingen, en die werden 
ook nog vaak aangehouden voor nader 
beraad met de stadsbesturen thuis. De 
weerstand die dit algemeen onder de 
bevolking opriep is mooi verwoord in 
dit gedichtje van een Rotterdammer uit 
de 17de eeuw:

Sy comen bij paren,
Om te vergaeren,
In den Haegh.
Sij sijn er zo graegh.

Sij drinken een glas,
Sij pissen een plas
En laten de saek soo als hij was.
Sondaghs absent,
Maendaghs in ’t Logement,
Dingsdaghs present
Woensdaghs compleet
Donderdaghs niet gereed,
Vrijdaghs niets gedaen,
Saterdagh na huijs gegaen.

Verkoop in 1800 
Tot 1795 blijft het logement in gebruik 
door de steden Alkmaar en Enkhuizen. 
De intocht van de Fransen betekent het 
einde van de republiek en de stedelijke 
soevereiniteit. In 1800 wordt ‘De Twee 
Steden’ voor f 9000 verkocht en krijgt 
het een hotelbestemming. Na een brand 
in 1894 wordt op die locatie een groot 
nieuw gebouw neergezet in neorenais-
sance stijl: het voorname hotel ‘De 
Twee Steden’. In 1905 vindt een uitbrei-
ding tot aan het Buitenhof plaats door 
de architect Joh. Mutters waarin het 
restaurant van het hotel komt, onder de 
naam ‘Des Deux Villes’. In 1956 komt 
er in de plaats van het hotel aan de Hof-
weg een nieuw gebouw voor de Hol-
landsche Bank Unie (later ABN-AM-
RO). Ter herinnering aan het logement 
wordt aan de buitengevel daarvan een 

Het hotel ‘De Twee Steden’ in 1951 in Den 
Haag. Het hotel werd nieuw opgetrok-
ken nadat het voormalige logement was 
verbrand in 1894. Foto Haagsche Courant 
22 april 2000.

Anoniem Contrefaictsel van de Bode van 
Alcmaer françois, geschilderd in 1644. 
De bode heeft een ’bodebus’ op de borst, 
een insigne waaraan zijn functie was te 
herkennen. Collectie Stedelijk Museum 
Alkmaar.

Protocol
Ook de tafelschikking is bijzonder 
belangrijk en dus in de conventie 
geregeld. In haar prachtige boek Een 
Alkmaarsche burgemeestersdochter 
(1898) geeft Margaretha Maclaine 
Pont een fraaie beschrijving van 
de gang van zaken in ‘De Twee 
Steden’: ‘De verhouding tusschen de 
heeren van de beide steden leek op 
een gewapenden vrede. Het gebruik 
van de kamers, de voorrang bij het 
zitten aan tafel, bij het drinken van 
de toasten, dat alles had aanleiding 
gegeven tot warme discussiën met 
woord en pen. Niet omdat de heeren 
voor hun eigen persoon zoo op den 
voorrang gesteld waren, o neen! 
Daar zat een beginsel achter. Zij 
vertegenwoordigden hunnen stad en 
de eer van de stad moest hoog ge-
houden worden. En dat niet alleen, 
maar zij hadden gezworen hare 
privilegiën en voorrechten te hand-
haven, en zij zouden zich dus aan 
eed- en trouwbreuk schuldig maken, 
zoo zij niet nauwkeurig hadden acht 
gegeven op het innemen van hun 
rang en volgorde.’
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Bovenaan de rechter trap naar de eerste 
verdieping van Pathé cinema staat deze 
schildering van de wapens van Alkmaar 
en Enkhuizen. Foto auteur.

gevelsteen bevestigd met de wapens van 
beide steden met als tekst: Hier stond 
eertijds het logement ‘De twee steden’. 
Tegenwoordig zijn aan de Hofweg 1 de 
NOS en de Haagsche Courant gevestigd 
alsmede Café Brasserie Dudok. 

Wapens van Alkmaar en Enkhuizen 
Ondanks dat het Logement zelf geheel 

is verdwenen, resteren er op die locatie 
nog enkele herinneringen aan dit Alk-
maarse verleden. Aan de voorgevel van 
Pathé cinema (voorheen de Cineac) aan 
het Buitenhof prijken nog steeds fier 
de wapens van Alkmaar en Enkhuizen 
met daartussen de naam Des Deux 
Villes. En binnen, op de verdieping van 
het trappenhuis van de bioscoop, treft 

men de wapens ook weer aan. Maar 
ook als je Café Dudok binnengaat en 
helemaal naar links loopt tot aan de 
glazen afscheiding met de gang van het 
naastgelegen gebouw, kun je nog een 
monumentale herinnering hieraan be-
kijken. Op de hoek van die gang hangt 
namelijk de gedenksteen die tot enkele 
jaren geleden buiten aan het gebouw 
van de ABN-AMRO hing. Het loont 
dus de moeite om dit mooie Alkmaarse 
‘plekje’ in Den Haag even te gaan bekij-
ken, als herinnering aan de toenmalige 
macht van onze stad!

Gevelsteen in de hal van het gebouw 
naast café Dudok van de stadswapens 
van Alkmaar en Enkhuizen en de tekst: 
Hier stond eertijds het logement De Twee 
Steden. Foto auteur.

Bronnen
 Regionaal Archief Alkmaar, 
Stadsarchief van Alkmaar 1254-
1815, Inventarisnummers 1782-
1793.
 Westfries Archief, Oud archief 
stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), 
inventarisnummer 1376.1-28.
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Het restaurant ‘Des DeuxVilles’ in Den 
Haag is in 1905 gebouwd als uitbreiding 
van het hotel ‘De Twee Steden’. In de gevel 
(van de tegenwoordige Pathé cinema) 
aan het Buitenhof prijken nog steeds de 
stadswapens van Alkmaar en Enkhuizen. 
Foto auteur.
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Alkmaar is een gemeente naast andere 
gemeenten, niet meer en niet minder, 
hoe groot Alkmaar nu ook is. Aldus de 
wet. Dat was vroeger, ten tijde van een 
veel kleiner Alkmaar wel anders. Vóór 
ongeveer 1795 was Alkmaar een Mo-
gendheid. Met wallen en poorten om 
zichzelf te verdedigen. Te verdedigen 
’s nachts, het kon toen erg donker zijn, 
tegen landlopers en dieven. Én overdag, 
in tijd van oorlog, tegen de vijand. In 
1573 tegen de Spanjaarden. Met suc-
ces, de legendarische Alkmaarse Vic-
torie! In 1799 tegen Engelsen en Rus-
sen, met aanvankelijk minder succes, 
Alkmaar werd bezet. Poorten en wallen 
hielpen toen niet meer, in de eeuw die 

Hoorn was geducht, want anders dan 
Alkmaar lag Hoorn aan zee. Hoorn was 
rijk, had rond 1650 17.000 inwoners, 
Alkmaar had er toen 16.000. 
Hoorn deed zaken overzee, grote zaken. 
Bovendien had het een eigen achterland, 
oostelijk West-Friesland. Dat was in 1248 
nadrukkelijk van het Westen gescheiden 
geraakt doordat de dijk bij Schagen en 

Sint Maarten was doorgebroken en de 
Heerhugowaard was volgelopen, een ver-
vaarlijk binnenmeer was ontstaan. Het 
was toen dat het Alkmaarse achterland 
zo waterrijk was geworden, terwijl het 
Hoornse relatief droog bleef. Op Hoorn 
voeren rond 1700 dan ook nog geen vijf 
binnenlandse schuiten, de kaas werd er 
met paard en wagen aangevoerd.

volgde werden de verdedigingswerken 
dan ook afgebroken, kwamen er de sin-
gels voor in de plaats.

Ook economisch was het oude Alkmaar 
lang een Mogendheid, die zijn uiterste 
best deed zijn klantenkring rondom aan 
zich te binden. Eenvoudig was dat niet, 
want rond Alkmaar was veel water, po-
tentiële klanten konden het gemakkelijk 
voorbijvaren richting de Zaan, Haarlem 
en Amsterdam. Het was daarom dat 
Alkmaar rond 1700 met maar liefst 39 
plaatsen een vaste dienst onderhield 
van veren en marktschuiten. Alkmaars 
grootste concurrent lag echter niet in het 
zuiden, maar in het oosten, Hoorn.

Alkmaar tegen Hoorn
Ruststand 0-1, eindstand 2-1

De stadswapens van Alkmaar en Hoorn 
(gevelstenen Mient 31 te Alkmaar).

Detail uit Joost Jansz. Beeldsnijder, ‘Caerte 
Van noorthollant’. West-Friesland met de 
nog niet ingepolderde Waard en Scher-
mer. Collectie Noord-Hollands Archief.
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Ruzie om sluizen en overtomen 
Alkmaar voelde zich door het grote 
Hoorn bedreigd, deed zijn best zijn 
marktgebied af te schermen, blokkeerde  
waterwegen om de concurrent klanten af 
te snoepen. Dat gebeurde vooral in het 
‘grensgebied’ oostzijde Heerhugowaard 
en aan de Berkmeerdijk, van Hensbroek 
tot Opmeer.
Na 1600 werd de Waard ingepolderd, 
evenals trouwens Beemster en Schermer. 
Alkmaars verbinding met de Zuiderzee, 
toch al niet daverend, ging verloren. Het 
Noord-Hollandse landschap veranderde 
ingrijpend en daarmee de grenzen van 
de economische invloedssferen. Hevig 

werd geruzied om overtomen en sluizen. 
Alkmaar en Hoorn verkeerden onder-
ling soms bijna in staat van oorlog.
Zo verhinderde Alkmaar in 1618 de 
aanleg van een sluis in de Omringdijk 
bij Avenhorn. Die sluis was vitaal voor 
Hoorn, want anders dan Alkmaar had 
Hoorn geen directe waterverbinding 
binnenslands richting het Zuiden. 
Hoorn had in Avenhorn een overtoom, 
goederen of soms hele schuiten moes-
ten er over de dijk worden gehaald. Wat 
natuurlijk bijzonder onpraktisch was.
Alkmaar lag ook dwars bij Rustenburg, 
waar nog een overtoom op kosten van 
Hoorn lag. Ook daar wilde Hoorn een 
schutsluis. Maar het kreeg niet zijn zin, 
in Avenhorn noch in Rustenburg. De 
overtomen daar waren in de negentiende 
eeuw nog intact.
In 1625 nam Hoorn wraak door vier 
compagnieën schutters gewapend met 
musketten, spaden en schoppen de 
nieuwe vaart tussen Alkmaar en de 
ringsloot van de polder Heerhugowaard 
te laten vernielen.
Maar gewoonlijk vochten Alkmaar en 
Hoorn hun conflicten uit in de rechts-
zaal, in Den Haag, bij het Hof van 
Holland. Meestal won Alkmaar. Hoorn 
moest zich tevreden stellen met sabo-
tage aan de Berkmeerdijk bij Opmeer, 
nog een overtoom. Daar gunde het 
Alkmaar geen sluis en dwong het de 
boeren van Hoogwoud, Spanbroek, 
Sijbekarspel en Wadway hun kaas naar 
Hoorn te brengen.

Hoofdstad 
Intussen keerde het tij, ging Alkmaar wat 
belangrijkheid betreft Hoorn langzamer-
hand voorbij. Hoorns overzeese handel 
verliep en ook industrieel kwam Hoorn 
stil te liggen. Het inwonertal liep terug. 
Had Alkmaar in 1809 7809 inwoners, 
Hoorn had er toen nog maar 8193. In 
1830 had Hoorn nog maar 7418 inwo-

ners, Alkmaar 9439. En het verschil 
groeide steeds harder! In 1900 was de 
verhouding 10.804 versus 18.304 en in 
1940 12.988 tegen 33.837.

Alkmaar wilde zijn positie als voor-
naamste plaats van het Noorderkwartier 
verzilverd hebben. Daar begon het al 

mee in de achttiende eeuw. Toen al werd 
beweerd dat Alkmaar van oudsher altijd 
al de eerste stad van West-Friesland 
was geweest. Werd gedaan alsof het niet 
primair een Kennemer stad was geweest. 
Ook Alkmaars Victorie van 1573 werd 
als argument gebruikt, Alkmaar zou ooit 
het vaderland hebben gered!

Zo zag een overtoom eruit: het Bangerter 
Rad, Noorderdracht, Westerblokker, in 
1910 gesloopt. Foto Westfries Archief, 
Hoorn.

De overtoom te Avenhorn. De overhaal 
wordt bediend door middel van twee 
windspillen (kaapstanders). Detail van een 
tekening van J.Bulthuis, 1794. Collectie 
Noord -Hollands Archief.

Het netwerk van veer- en markt-
schuiten benoorden het IJ in 1722.  
Uit: Aten, ‘Als het gewelt comt...’ 1995.
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Daar kwam nog het volgende bij. Het 
bestuur van het Noorderkwartier, 
de Gecommitteerde Raden, zetelde 
vanouds in Hoorn, maar Alkmaar gold 
vanouds als eerste stad. Niet voor niets 
staat het Alkmaarse wapen bovenaan 
de gevel van het Westfries Museum, 
niet het Hoornse! Het Museum is 
tegenwoordig in het gebouw van de 
Raden gehuisvest. Een en ander symbo-
liseert de oude wedijver.

In 1798 werden de Alkmaarse aan-
spraken voor het eerst verzilverd. Tot 
woede van Hoorn, dat tot 1795, de 
Bataafse Revolutie, hoofdstad van het 
Noorderkwartier was geweest. Alk-
maar werd nu tot hoofdstad van het 
Departement Texel verheven, dat zich 
helemaal uitstrekte van Vlieland tot 
Leiden en Utrecht. Het Departement 
hield niet lang stand, maar de trend 
was gezet, voortaan ging Alkmaar voor 
Hoorn. Zo kreeg Alkmaar het Kantoor 
van Waarborg van goud- en zilver-
werken, terwijl Hoorn nota bene meer 
edelsmeden had. En Alkmaar kwam in 
1824 aan het Noordhollands kanaal te 
liggen. Veel economisch effect had dat 
niet, maar psychologisch deed het zijn 
werk, Hoorn was vreselijk jaloers. Tot 
na 1900 bleef het soebatten om ook een 
kanaalverbinding.

Alleen in politiek opzicht wist Hoorn 
Alkmaar bij te benen, want vanaf 1850 
kende Noord-Holland boven het IJ 
twee kiesdistricten: Alkmaar en Hoorn, 
elk met 90.000 inwoners. De grens 
liep noord-zuid, wat soms tot compli-
caties leidde: kiezers van Sint Pancras 
moesten om te stemmen aanvankelijk 
helemaal naar Hoorn! Hoe dan ook, de 
indeling verleende beide plaatsen status 
en aanzienlijke politieke activiteit, er 
kwamen kiesverenigingen en er werden 
meetings gehouden.

Dat kon echter niet voorkomen dat 
Hoorn in 1857 in grote woede ontstak, 
nadat de regering tot een treinspoor 
naar Alkmaar had besloten. Een derge-
lijk besluit volgde voor Hoorn pas later, 
het station daar ging pas open in 1884. 
In 1898 kwam trouwens de spoorlijn 
Alkmaar-Hoorn tot stand.

Rechtspraak
Het laatste bedrijf in de concurren-
tiestrijd speelde in 1876. Omdat de 
verbindingen allengs beter werden, 
wilde de minister van justitie rechtban-
ken opheffen, ook de Hoornse, terwijl 
die van Alkmaar werd gehandhaafd. 
Opnieuw voelde Hoorn zich tekort 
gedaan. In de Tweede Kamer verklaar-
den de Hoornse afgevaardigden hoe 
belangrijk Hoorn voor het vaderland 
was geweest, als stad maar ook dankzij 
Horinezen als Jan Pieterszoon Coen en 
Abel Tasman, die overigens helemaal 
niet uit Hoorn kwam, maar wie wist dat 
toen. En dank zij Kaap Hoorn ook, tus-
sen Zuid-Amerika en Antarctica, door 
een Horinees zo gedoopt. Ook werd 
betoogd dat het Hoornse achterland 
verhoudingsgewijs de meeste boeren 
telde, die geweldig veel belasting ople-
verden. Dus Hoorn was zijn rechtbank 
waard! Eerst hield een amendement 
opheffing nog tegen, 36 tegen 36, maar 
bij herstemming verloor Hoorn het 
pleit. Hoorn verkeerde in diepe rouw, 
het voelde zich definitief gedegradeerd 
tot plattelandsstad. Aan Alkmaar was 
de victorie.

Tot slot
Nu is dat alles verleden tijd. De over-
loop van de Randstad sinds de jaren 
1960 heeft de verhoudingen totaal 
veranderd. Alkmaar is een grote stad 
geworden en ook Hoorn is niet langer 
vooral vergane glorie, maar een stad 
van 70.000 inwoners. Stellen we de ge-

schiedenis voor als een wedstrijd - ook 
in dat opzicht steekt Alkmaar met AZ 
Hoorn de loef af -, dan stond Hoorn 
lang voor, maar heeft Alkmaar uitein-
delijk toch gewonnen.
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Het eeuwenoude stadhuis van Alkmaar 
heeft uiteraard vooral gediend voor tal 
van stedelijke taken. Dit is anno 2013 
nog steeds het geval. Maar er zijn ook 
nogal wat andere bestuurlijke functies 
die hier in de loop der eeuwen letterlijk 
onderdak hebben gevonden. De vroegste 
schriftelijke vermelding van het Alk-
maarse stadhuis treffen we aan in 1455 
als er in een akte sprake is van een we-
duwe die tegenover het stadhuis woont, 
‘teghent raethys over wonende’. In die 
tijd, en nog lang daarna, is het stadhuis 
vooral een representatieve plaats waar 
het stadsbestuur bestaande uit de leden 
van de vroedschap en de vier burge-
meesters met het gerecht bestaande uit 
schout en de zeven schepenen, samen-
komen voor vergaderingen, ontvangs-
ten en feestelijke bijeenkomsten. In 
Boomkamp’s boek Alkmaer en deszelfs 
geschiedenissen (1747) worden uitstra-
ling en functies van het stadhuis als volgt 
en nogal jubelend beschreven: “Verder 
het stadhuys staande aan de zuydzyde 
van de Langestraat ’t welk versiert en 
geappropieert is met extraordinaire fraye 
kamers, zaalen en vertrekken, waarin de 
Heere Magistraten mitsgaders andere 
buijtencolegien alhier resideerende, 
haar daagelijxe vergadering houden en 
ook meermalen gebruikt is, om den 
Stadhouder van den landen of andere 
groote personagien alhier komende inte 
logeeren ende froyeren, ’t welk vermits 
de fraye en aanzienlijke vertrekken daar 
in zoo heerlijk kan geschieden als ergens 
in eenige plaatsen”.

De stadsbestuurders worden bij hun 
dagelijkse werkzaamheden ondersteund 
door de stads- en gerechtssecretarissen 
en door een viertal bodes. Er zal nog 

verbeterd. Dat ging overigens niet van-
zelf, de stad Alkmaar stelde verbetering 
van haar infrastructuur als eis bij deze 
droogmakingen. In de Heerhugowaard 
moesten bijv. op verlangen van Alkmaar 
alle wegen op Alkmaar aanlopen en 
in de Schermer moest alle infrastruc-
tuur ten genoege van Alkmaar worden 
aangelegd. Of de droogmakerijen steeds 
een verbetering van de waterwegen 
betekenden, ligt minder gemakkelijk. Bij 
de droogmaking van de Schermer was 
er grote ongerustheid in de stad over 
mogelijke verslechtering van de verbin-
dingen nu het Schermeer als vaarwater 
wegviel. Tot deze droogmaking was 
Alkmaar een stad gelegen aan groot 
open vaarwater. Vanuit de dorpen op het 
Schermereiland kon men recht overste-
ken naar Alkmaar en zo ook de boeren 
van de Beemster via Schermerhorn. Dat 
ging nu echter niet meer. Daarom stond 
het stadsbestuur op de aanleg van de 
Noordervaart naar Schermerhorn met 
schutsluizen en overtomen aan weers-
zijden en goede wegen langs deze vaart. 
Die schutsluizen zijn er overigens door 
onwilligheid van de Schermer nooit 
gekomen. Al deze voorzieningen droe-
gen bij aan de versterking van de positie 
van Alkmaar als marktstad voor de wijde 
omgeving, die het gevolg was van de 
centrale ligging tussen het nieuwe land 
van Berger- en Egmondermeer, Heer-
hugowaard en Schermer. Ook was de 
stad organisatorisch en financieel nauw 
betrokken bij talrijke droogmakerijen 
en bedijkingen waarbij de Alkmaarse 
magistraten ‘hun’ plaatsen opeisten in de 
vele polderbesturen. En die hadden of 
kregen weer op het Alkmaarse stadhuis 
hun vaste vergaderplaatsen vanwege 
het feit dat Alkmaar centraal gelegen en 
goed bereikbaar was voor de van heinde 
en verre komende polderbestuurders. In 
het geval van de Heerhugowaard heeft 
Alkmaar bij de droogmakers wel con-

tractueel bedongen dat er in Alkmaar 
vergaderd moest worden. Deze bepaling 
werd ook opgenomen in het octrooi. 
Zo was er vroeger onder andere sprake 
van een “Schermer Camer”, een „Zijpse 
kamer” en een “Hondsbossche Kamer”. 

een zeer beperkt aantal klerken werk-
zaam zijn geweest maar de uitgebreide 
ambtelijke ondersteuning zoals wij die 
heden ten dage kennen, was er in die 
dagen niet. Uiteraard waren er wel uit-
voerende functionarissen die stedelijke 
taken uitvoerden maar die hadden geen 
werkplek ten stadhuize. Daarvoor was 
bijvoorbeeld in later tijd de Stadstim-
merwerf waar de fabrieksmeester (hoofd 
van openbare werken) resideerde. Het 
echte ambtelijke werk bestond eigenlijk 
alleen uit ondersteuning van het bestuur 
bij het vastleggen en uitwerken van de 
beslissingen die werden genomen en de 
administratie van het financieel beheer. 
De bestuurders waren beleidsbepalend 
en veelal uitvoerend tegelijk, het stad-
huis was dan ook eeuwenlang voorna-
melijk een plaats waar de bestuurlijke 
bijeenkomsten en vergaderingen plaats-
vonden. De stad wilde haar macht en 
invloed letterlijk zichtbaar maken door 
een trots stadhuis met monumentale 
elementen als een forse toren en dubbele 
trappen met beelden en wapens en door 
decoraties met spreuken, schilderijen en 
beeldhouwwerken in het interieur die 
een stichtelijke werking hadden of de 
grandeur van de stad weergaven.  

Droogmakingen rondom de stad  
Al vanaf de vroege 16de eeuw vonden 
rondom Alkmaar de nodige droogma-
kingen plaats, waarvan de droogmakerij 
van de Achtermeer (octrooi 1533, enkele 
jaren later droog) de vroegst bekende 
is. Door de grote schaal waarop dat in 
de 16de en met name in de 17de eeuw 
gebeurde in geheel Noord-Holland en 
met name in de Beemster en de Scher-
mer, werden de aanvoerroutes over land 
en water van en naar deze stad sterk 

Polderbesturen in het Alkmaarse stadhuis

Ontwerptekeningen uit 1910 van de 
polderkamer door Jan Stuyt voor de 
verbouwing van het stadhuis. 
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Behalve de polderbesturen van de Zij-
per en Hazepolder, het bestuur van de 
zeewering van de Hondsbossche en van 
de droogmakerij de Schermer, kwamen 
ook de bestuurders van het Hoogheem-
raadschap van de Uitwaterende Sluizen 
hier bijeen. Daarnaast vonden nog o.a. 
de besturen van de Heerhugowaard, de 
Berger- en Egmondermeren, de Oost-
zijderpolder en de Wieringerwaard hier 
eveneens een vergaderplek. Overigens 
vergaderde het dagelijks bestuur van 
de Wieringerwaard ook wel op locatie 
waar het een eigen polderhuis had. En 
de rekening van de Egmondermeer werd 
ieder jaar in de periode april/juni door 
de hoofdingelanden gecontroleerd en 
wel in Alkmaar, maar niet altijd op het 
raadhuis. Afgaande op genoemde reke-
ningen werd ook gebruik gemaakt van 
de schuttersdoelen of een herberg als het 
Moriaanshoofd. In 18de eeuw beschikte 
het dagelijks bestuur over een polderhuis 
bij de Geestmolen voor vergaderingen 
op locatie.

Al in de 16de eeuw hield het bestuur 
van het Waterschap van de Hondsbos-

sche op het stadhuis van Alkmaar zijn 
jaarlijkse ‘rekendag’: ‘By zeekere Sen-
tentie provisioneel blykt dat de Waert-
schappen van den Hondtbossche jaerlyks 
gehouden zyn hunne Rekeningen op 
het Stadthuis te Alkmaer te doen’. Het 
dagelijks bestuur van de Hondsbossche 
had echter ook een groot gemeenlands-
huis bij Petten waar ook het algemeen 
bestuur vergaderde. In de tweede helft 
van de 17de eeuw ging het zo dat eerst 
het complete bestuur rond letare, de 
vierde vastenzondag eind maart, te Pet-
ten bijeen kwam om de zeewering te be-
zichtigen en te besluiten over de nood-
zakelijke werken. De volgende dag ging 
men naar Alkmaar waar op het stadhuis 
de rekening werd gecontroleerd. In 1654 
werd echter een nieuw huishoudelijk 
reglement vastgesteld waarbij ter be-
sparing van kosten aan het doen van de 
rekening op stadhuis Alkmaar een einde 
werd gemaakt.

De polderbesturen van de Schermer 
(drooggemaakt 1633-35) en de Heer-
hugowaard (1631) hadden ieder een 
eigen kast op het stadhuis staan voor 
hun archieven. De prachtig gesneden 
Schermerkast uit 1638 staat sinds 2001 
in het Stedelijk Museum Alkmaar, die 
van de Heerhugowaard in het Polder-
museum aldaar. Over de vervaardiging 
van de Heerhugowaardse kast is over 
het jaar 1631 in het uitstekend bewaard 
gebleven polderarchief de volgende 
vermelding te vinden: ‘Noch den 6den 
Decembris betaelt aen Jan Cornelisz Kort 
de somme van hondert elf gulden,ses 
stuivers over het maecken van seeckere 
kasse ten dienste van de heer huyge 
waert daeronder begrepen het snijwerck, 
slootwerck ende het schilderen van de 
voet, staende in het stadhuys tot Alcmaer 
dus hierbij declaratie, ordonnantie ende 
quitancie 1c 11gl vi st’. Bij de Heer-
hugowaard trad in december 1795 na 

verkiezingen – die waren mogelijk ge-
worden door de Bataafse revolutie – een 
bestuur van boeren-ingelanden uit de 
polder zelf aan. Dat besloot ter bespa-
ring van kosten direct op te houden met 
het vergaderen op het stadhuis. Men 
kwam voortaan bijeen in het polderhuis 
aan de Huigendijk. Daar kwam men 
later weer op terug maar in augustus 
1860 besloot het dagelijks bestuur 
van de Heerhugowaard voorgoed om 
niet langer van de polderkamer in het 
stadhuis gebruik te maken vanwege de 
verschuldigde huur. In 1879 blijkt dat 
ook het archief is overgebracht naar het 
polderhuis.

Het bestuur van de Schermeer bestelde 
in 1638 een monumentale eiken kast, 
voorzien van toepasselijk snijwerk en 
het toepasselijke opschrift ‘Schermeers 
beschermer’. De kast werd gemaakt 
door Jacob Willemsz. Kistemaker en 
voor de panelen met de afbeeldingen 
zorgde Cornelis Cornelisz. Beeltsnijder; 
zeer toepasselijke namen voor deze am-
bachtslieden. In totaal kostte het maken 
van deze kast het lieve sommetje van 
ruim f. 317. Behalve deze kast had het 
polderbestuur van de Schermeer op 
het stadhuis ook nog een 17de-eeuwse 
eikenhouten kist met door cannelures 
(verticale groeven) versierde hoekstij-
len staan. In 1744 besluit het bestuur 
van de Schermer echter om het Noor-
der- en Zuiderpolderhuis te kopen en 
vervolgens er een ‘Herenkamer’ aan te 
bouwen, die in 1752 gereed is. Voort-
aan zal het dagelijks bestuur voorna-
melijk in deze Herenkamer vergaderen. 
Het algemeen bestuur zal nog tot ver 
in de 20ste eeuw ten stadhuize blijven 
vergaderen. Er zijn in het stadhuis te-
genwoordig nog twee kamers aanwezig 
die vroeger ten dienste stonden van de 
waterschapsbesturen: de “Uijtwaterende 
Sluijscamer” en de “Zijpse kamer” en we 

kennen nog de “Polderkamer” die nu als 
trouwzaal dienst doet.De indeling van 
het stadhuis van de 17de tot de 19de 
eeuw.  

Foto van C. van der AA uit ca.1900, van 
het polderbestuur van de Egmondermeer 
in de polderkamer van het Molenhuis van 
de Geestmolen, Hoeverpad 13. V.l.n.r.: A. 
Slotemaker, P. Helder, J.M. de Sonnaville, 
secretaris, P. Roskam Pzn. dijkgraaf, de 
heemraden Th. Bijman, L. Buren en R. 
Groot.

Hiernaast: Het voltallige polderbestuur 
van de Schermer in het Alkmaarse stad-
huis, met in het midden dijkgraaf Cornelis 
Kramer Glijnis, links naast hem secretaris 
Mr. Johan Belonje. Op de achtergrond 
de Schermerkast met daarboven een 
schilderij door A. Colnot van de molens 
bij Driehuizen. Collectie Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier, 
Heerhugowaard.

De besturen van de diverse polders 
hadden op het Alkmaarse stadhuis ieder 
een eigen archiefkast. De fraai gesneden 
Schermerkast uit 1638 staat sinds 2001 in 
het Stedelijk Museum Alkmaar.
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Vanaf de 14de eeuw tot heden is er veel 
veranderd in en aan het stadhuis. Er 
werd aangebouwd, afgebroken en weer 
verbouwd. Vooral binnen het stadhuis 
zijn er steeds weer veel kamers en zalen 
veranderd, zowel qua functie alsook qua 
indeling. Over de periode voor 1500 is 
geen informatie beschikbaar, en voor de 
periode daarna diende het nodige ar-
chiefonderzoek plaats te vinden, op basis 
waarvan (hypothetische) reconstructies 
mogelijk waren. Een belangrijke bijdrage 
aan het reconstrueren van de indeling 
van het stadhuis vormden de inventa-
rislijsten van de stadhuisconciërges/
bodes die bij hun taakoverdracht aan 

hun opvolgers steeds een lijst dienden op 
te stellen van alle spullen die zich in de 
diverse vertrekken bevonden. Daartoe 
volgden zij veelal een vaste route door 
het stadhuis, waardoor de verschillende 
kamers, vertrekken en zalen alsnog kon-
den worden gelokaliseerd. 

De vroegst bewaard gebleven inventaris 
is uit 1676. Meyndert Santvelt was toen 
conciërge en liep op 1 mei 1676 zijn 
ronde in het bijzijn van de stadssecre-
taris Pieter Schaghen. De lijst begint als 
volgt: “Inventaris van de meuble, goede-
ren berustende in den stadshuysse der 
stadt Alcmaer onder bewaringe ende 

verantwoordinge van Meyndert Santvelt 
als concherge”. De volgorde van de ka-
mers was: “ ‘t voorhuys, ‘t binnenheert, 
de camer beoosten de binnenheert ende 
‘t gangetje, de Zijpse camer, de Prinse-
camer, ’t Erff, de suyderste camer, de 
tweede camer over ’t erff, de derde camer 
over ’t erff, ‘t blauwe portael, de kokeuc-
ken, de weescamer, de Bailjuw camer, de 
Verpondingh camer, de camer van den 
heeren burgemeesteren, ’t vertreck van 
burgemeesteren, ’t portael off gangh nae 
burgemeesters camer, de rekencamer, 
de schepenen camer en ‘t vertreck van 
schepenen. Aldus geinventariseert op 
het aenwijsen ende bijsijn van Meyndert 
Santvelt concherge in de raethuysse der 
stadt Alcmaer op den 1en may 1676 in 
kennisse van mij secretaris, P. Schaghen, 
1676.”

Op de lijst van 1692 is hieraan nog de 
Uitwaterende Sluyzenkamer toegevoegd, 
die al vanaf circa 1565 ten stadhuize 
aanwezig was, maar waarvoor toen 
blijkbaar nog de eigen bode van het 
Hoogheemraadschap uitsluitend verant-
woordelijk was. Bijna honderd jaar later 
is een van zijn opvolgers aan de beurt, 
Pieter Voller, die in 1767 en 1781 zijn 
lijst op een prachtige wijze in schoon-
schrift vervatte. Zijn lijst begint aldus: 
“Inventaris der goederen toebehorende 
de Stad Alkmaar ten dienste en gebruijke 
van het Raadhuijs der voorm. Stad, die 
zijn onder bewaring van de conchergie, 
Pieter Voller”. Daarna begint hij zijn 
“route” door het stadhuis, en beschrijft 
wat er in de vele vertrekken voorhanden 
is: “de binnenkamer der conchergie, de 
vaste kas in de Capitijnskamer, de Zijpse 
Kamer, de Prinsesael, de Verponding 
Kamer, de Hal, het Secretarie, de Wees-
kamer, de Rekenkamer, de Burgemees-
terenkamer, het Vertrek van de Heeren 
Burgemeesteren, de Scheepenenkamer, 
het Vertrek van de Heeren Scheepe-

nen, de Vuurschaar, de Kleer en Pijning 
Solder, de Zaal, de Kamer van de Uijtwa-
terende Sluijsen, de Balliuwskamer, de 
Agter Keuken, het Meijden Kamertje en 
de JustitieKamer”.

De laatste keer dat een dergelijke lijst 
werd opgemaakt was in 1821. Toen 
was de volgorde van de vertrekken als 
volgt: “het Voorportaal, de Secretarie, 
de Kleine Secretarie, de Wees Kamer, de 
Thesaurie, de Polder Kamer, het Bordes, 
de Nieuwe Burgemeesters Kamer, de 
Kleyne Burgemeesters Kamer, de Raad-
kamer, de Charterkamer, het Goudleer 
kamertje, het Portaal naar de Regtbank, 
de Deurwaarders Kamer, de Recht-
bank, de Practizijns Kamer, de Griffie, 
de Leijzolder, de Eerste of Polder ka-
mer, de Tweede Kamer, de Prince Zaal, 
de Concherges Kamer, Kantoor inde 
Gang, Binnen Kelder, Buiten Kelder, het 
Houtzoldertje, het Meijde Kamertje, de 
Keuken en de Turfschuur”.

“Uijtwaterende Sluijscamer” 
Al in 1544 wordt door keizer Karel V in 
het Gravensteen te Gent de ordonnantie 
vastgesteld waarbij feitelijk de aanzet 
wordt gegeven tot de latere oprichting 
van het hoogheemraadschap van de 
Uitwaterende Sluizen. De uitvoering 
van de ordonnantie van 1544 wordt 
door Karel V aan twee commissaris-
sen opgedragen. De directe aanleiding 
vormde de dreiging dat, door de vrije 
in- en uitstroom van (zout) water uit de 
Zuiderzee, in het noorden van Hol-
land ter plekke van de Beemster en 
Schermeer één groot meer zou ont-
staan, mede gelet op evident zwakke 
plekken in tal van dijken, waaronder 
de Huigendijk. Toch zou het nog jaren 
duren voor er daadwerkelijk actie 
werd ondernomen. Dat lag o.a. aan het 
verzet van Edam tegen de bouw van 
een sluis aldaar, die naar hun mening 

Zilveren bodebus van Uitwaterende Slui-
zen. collectie Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier, Heerhugowaard.

Anonieme plattegrond van het stadhuis 
in de 17de eeuw gemaakt ten behoeve van 
de modernisering van de trappen. Op de 
tekening zijn de namen van de afzonder-
lijke kamers aangegeven. 
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Willem van Herwen, die hem in 1746 
zal opvolgen. 

Begin 18e eeuw neemt Uitwaterende 
Sluizen een serie sluizen in Edam over 
en laat aldaar aan de Schepenmakers-
dijk een vergaderlocatie bouwen voor 
het dagelijks bestuur. Dat vergadert 
steeds vaker in Edam. De hoofdingelan-
den blijven echter nog lange tijd, tot ver 
in de 19de eeuw in Alkmaar bijeen ko-
men. Tijdens WO II wordt er door het 
algemeen bestuur weer enkele malen in 
de Alkmaarse raadszaal vergaderd met 
name vanwege de betere bereikbaarheid 
ten opzichte van Edam. In de loop van 
de 19de eeuw wordt deze voorname 
kamer van de Uitwaterende Sluizen 
tot 1911 zelfs de burgemeesterskamer 
en sindsdien is het de werkkamer van 
een van de wethouders. Deze kamer 
was op de eerste verdieping boven de 
rechter ingang van het stadhuis gele-
gen, op de hoek van de Langestraat 

een bedreiging zou vormen voor hun 
haven en dus voor hun economische 
ontwikkeling. In 1565 wordt doortas-
tend opgetreden en wordt er een nieuw 
heemraadschap of waterschap opge-
richt om de ordonnantie van 1544 uit 
te voeren en het daarvoor benodigde 
geld in te vorderen: de eerste dijkgraaf 
is Sebastiaen Craenhals, die in dat jaar 
door koning Filips II als zodanig wordt 
benoemd. De eerste heemraden zijn 
Cornelis Willemsz. uit Alkmaar, Geert 
Cornelisz. uit Graft, Cornelis Symonsz. 
uit Ursem, Harck Jansz. uit Schagen 
en Claes Jansz. uit Bergen. Dit bestuur 
neemt zijn intrek in het stadhuis van 
Alkmaar waar het eeuwenlang verga-
dert in de eigen “Uijtwaterende Sluijs-
camer”. Tot ergens in de 19de eeuw 
blijft dat de bestuurskamer van het 
hoogheemraadschap met zelfs een eigen 
bode. In 1739 is Dirk Bosch al geduren-
de 39 jaar de bode, is dan ‘seventig jaar’ 
en krijgt ondersteuning van een zekere 

en de Schoutenstraat. Hij wordt als 
volgt beschreven: “Was lang 23 ½ voet, 
breed 17 voet 4 duim, waarin de kast 
stond voor de charters, de kaarten en 
het zilver. Hier hing ook de prachtige 
zestienvelskaart van het werkgebied van 
het hoogheemraadschap (die kaart was 
zo groot dat hij op 16 vel papier moest 
worden gedrukt) en stonden de stoelen 
van dijkgraaf en hoogheemraden met 
de geborduurde kussens. Over alles 
waakte, met zilveren bus als teken van 
zijn waardigheid, de eigen bode”. Die 
kussens vervulden letterlijk en figuurlijk 
een belangrijke rol in de vele bestuurs-
colleges in de Republiek. Je zat er niet 
alleen gerieflijker op maar het spreek-
woord luidde ook: ‘Hoge heren zitten 
op de kussens’, die hebben het voor het 
zeggen. Hierna zullen diverse kussens 
de revue passeren.

Heel wat episodes uit de rijke geschie-
denis van de “Uitwaterende Sluizen” 
hebben zich ten stadhuize van Alkmaar 
afgespeeld, zo bijvoorbeeld in 1648 als 
de Heeren Burgemeesteren van Alkmaar 
eigenmachtig de sluis te Nauerna laten 
openen. En er spelen voortdurend ook 
de nodige prestigekwesties. Zo ver-
zoeken over en weer de beide colleges, 
van Alkmaar en van de Uitwaterende 
Sluizen om voor elkaar in ieders eigen 
kamer te verschijnen, op hetzelfde stad-
huis! Beide colleges blijven weigeren 
vanwege het feit dat men de eigen status 
voornamer acht dan die van de ander. 
Een dergelijke situatie doet zich onder 
andere voor in 1678:
“De Heeren van Uytwaterende Slui-
zen te Alkmaar vergaderd zijnde op 
het Raadhuis in de Prinsenkamer en 
de Heeren van de Zijpe in de Zijpse 
Kamer, zo worden de Heeren van de 
Zijpe verzocht om te willen komen bij 
die van Uytwaterende Sluizen. Die van 
de Zijpe zijn daartoe niet genegen, zoals 

zij laten zeggen door de secretaris. En 
die van Uytwaterende Sluizen zijn ook 
niet genegen om bij die van de Zijpen te 
komen. Ergo is geen gesprek gevallen”!

In 1716 laat het college van Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van Uitwaterende 
Sluizen in Den Haag kussens met hun 
familiewapens maken voor de stoelen in 
hun kamer op het stadhuis in Alkmaar. 
In 1732 geven zij wederom opdracht 
om vijf nieuwe kussens te maken aan 
de borduurmeester van de Raad van 
State, Wout Libergen, inclusief wapens 
en de aanduiding: “anno 1732”, voor de 
lieve som van 25 gulden per stuk. Ook 
in 1755 geldt: “Nieuwe heren, nieuwe 
kussens”! Nu voor maar liefst 42 gulden 
per stuk. Op 7 mei 1754 toen dijkgraaf 
Sevenhuijsen “deze wereld overleed” was 
hij sinds november 1753 al niet meer 
“wegens zwakheid ter kamere van Uitwa-
terende Sluizen op het Raadhuis van 
Alkmaar verschenen”. In 1756 worden 
nieuwe kaarten van het gebied van Uit-
waterende Sluizen besteld, inclusief de 
familiewapens van de op dat moment 
regerende heren. Vijf van deze kostbare 
kaarten gaan naar de burgemeesters van 
Alkmaar, en worden in de Kamer van 
Burgemeesters overhandigd.

In 1760 vangen de sluiswachters van 
Nauerna in de duikersluis een steur 
van maar liefst zes voet (bijna 2 meter)! 
Dat is sinds mensenheugenis niet meer 
gebeurd. De steur wordt als een cadeau 
naar de Heren Dijkgraaf en Hoog-
heemraden op het stadhuis in Alkmaar 
gezonden. Een bedankje van de heren 
gaat retour, inclusief een gouden rijder 
(ter waarde van 14 gulden)! En meerdere 
keren per jaar komen de Heren Dijk-
graaf en Hoogheemraden in hun kamer 
ten stadhuize bijeen voor hun vergade-
ringen, en eenmaal per jaar worden ook 
de Hoofdingelanden uitgenodigd om 

Op de Uijtwaterende Sluijscamer hing de 
zestien vellen tellende kaart van het gebied 
van Uitwaterende Sluizen van J.J. Dou uit 
1730. Collectie Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier, Heerhugowaard.
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Volgens de inventarislijst van de stad-
huisbode van 1781 zijn in de kamer de 
volgende voorwerpen aanwezig: “tien 
gladde stoelen met groene Sittingen, een 
Leuning Stoel, een tafel met een groen 
lakens kleet daar op, twee tinnen borden 
met twee Ink-kokers en twee Santlopers, 
een grote kaart van het Hoogheemraad-
schap van de Uijtw. Sluijsen, een Dito 
van Rijnland, een staande en een leg-
gende plaat, twee beelden op de kas en 
een Schuijer”. 
In okt. 1792 worden ‘volgens oude 
gebruike’ voor de zittende dijkgraaf van 
Uitwaterende Sluizen, jonkheer Gerard 
Cornelis van Vladeracken, en voor de 
nieuwe hoogheemraad, Adriaan van 
Egmond, in Den Haag voor maar liefst 
f. 84 twee prachtig geborduurde kussens 
gemaakt. Van Vladeracken was afkom-

de rekening te helpen sluiten. Daarna 
vindt de traditionele “wafelmaaltijd” in 
de Oude of in de Nieuwe Doelen plaats, 
al naar gelang de geboden kwaliteit en 
prijs. In 1770 wordt de rekening van kas-
telein Berkhout van de Nieuwe Doelen 
te hoog bevonden! “Er wordt nu geaccor-
deerd voor 120 gulden, alles inbegrepen, 
onder andere 1200 oesters en 50 fles-
sen wijn”. Ook oudergewoonte komen 
jaarlijks namens de heren bestuurders 
uit De Rijp twee tonnetjes “puike haring 
naar Alkmaar voor de regenten, en drie 
gulden voor de bode” met het jaarlijkse 
verzoek om het peil in de ringvaarten te 
verhogen zodat de Rijper haringbuizen 
gemakkelijker zee konden kiezen. En 
iedere week gaat een peilverslag van de 
diepte van de Edammer haven naar hun 
kamer op het stadhuis te Alkmaar.

stig uit een bekend Noord-Hollands 
regentengeslacht en was tevens schepen 
en heemraad van de Wieringerwaard, 
hoofdingeland van de Heerhugowaard, 
secretaris-penningmeester van het 
Hoogheemraadschap van de Hondsbos-
sche, baljuw van Petten en schepen en 
raadslid van Alkmaar. In 1805 kwam 
het overigens tot een groot schandaal 
rond zijn persoon toen uitkwam dat hij 
jarenlang geld uit de kas van de Honds-
bossche had verduisterd. Voordat men 
hem kon arresteren, nam hij de benen 
naar de Duitse stad Kleef waar men hem 
niet kon vervolgen. In de jaren daarna 
treffen we geen verdere bijzonderheden 
aan omtrent de wederwaardigheden van 
Uitwaterende Sluizen ten stadhuize van 
Alkmaar. Ergens in de loop van de 19de 
eeuw wordt de bestuurszetel verplaatst 
naar Edam. 

De Zijpe- en Hazepolder 
Vermoedelijk is het grote Zijper (zee-)
gat ontstaan door stormvloeden die eind 
1248 de Noordhollandse kust teisterden. 
Voor 1350 is het echter alweer verzand 
en in 1388 hebben de graven van Hol-

land (uiteindelijk niet gerealiseerde) 
plannen om de Zijpe te bedijken, mede 
ter bescherming van de Westfriese dijk 
langs het Geestmerambacht. Door de 
Sint Elizabethsvloed van 1421 ontstond 
een gat in de duinen benoorden Petten 
en moesten de nodige herstelwerk-
zaamheden worden uitgevoerd. In 1443 
wordt het eerste octrooi ter bedijking 
van de Zijpe verleend door Filips van 
Bourgondië gelet op de noodzaak 
Westfriesland te beschermen tegen 
overstromingen vanuit de Noordzee; in 
1487 wordt een tweede octrooi verleend 
aan de graaf van Egmond en in 1516 
een derde aan weer een ander. Maar 
feitelijk gebeurt er niets. Pas op initiatief 
van Jan van Scorel wordt er vanaf 1552 
actie ondernomen, juist met het oog op 
de financieel interessante mogelijkheid 
de nodige landbouwgronden tot ont-
wikkeling te brengen. De financiering 
regelt hij in Antwerpen, aan de beurs; 
daar vindt hij ook een compagnon in 
de persoon van de koopman Servaes de 
Haese, naar wie de Hazepolder is ver-
noemd. In 1553 is het karwei geklaard 
maar blijkt niet succesvol en een tweede 

Onder het motto “nieuwe heren, nieuwe 
kussens” werden voor de nieuwe lichting 
bestuursleden van Uitwaterende Sluizen 
eigen kussen besteld voorzien van sierlijke 
borduursels. Deze is in 1792 gemaakt voor 
dijkgraaf jhr. G.C. van Vladeracken. Col-
lectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Concept van de bedijckinge van de Zijpe 
ons lange jaeren gedaen’; bedijkingsplan 
van Jan van Scorel uit ca. 1550 (kopie van 
ca. 1850). Collectie Regionaal Archief 
Alkmaar.
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bedijking volgt in 1561. Deze blijkt 
vervolgens weer niet bestand tegen de 
Allerheiligenvloed van 1570. De vierde 
bedijking in 1596/7 levert dan toch het 
gewenste resultaat op: in 1597 valt de 
grote Zijpe- en Hazepolder droog. Deze 
wordt gerealiseerd op basis van een 
octrooi tot herbedijking verleend aan 
mr. Adriaen Anthonisz uit Alkmaar, mr. 
Willem Schouten en jonkvrouwe Eliza-
beth van Egmond. Er wordt vervolgens 
een college van tien hoofdingelanden 
ingesteld bestaande uit personen met 
veel grond in de polder en die afkomstig 
waren uit Amsterdamse en Alkmaarse 
regentenfamilies. Ze voerden het be-
stuur over zowel waterschaps-, gemeen-
telijke en kerkelijke aangelegenheden. 
Daarnaast was er een dagelijks bestuur 
van dijkgraaf en heemraden, die tevens 
als baljuw en schepenen de rechterlijke 
macht uitoefenden. Men vergaderde in 
de Zijpsche kamer in Alkmaar als be-
stuurszetel van de Zijpe. In de Zijpe- en 
Hazepolder woonde de plv. baljuw, die 
tevens bode was. Aanvankelijk was ove-

rigens het `Gemeenlandsch Huis’ aan 
de Grote Sloot  bedoeld als bestuurszetel 
(tegenwoordig nr. 201; nu ‘Comman-
deurswoning’ geheten). Doordat het 
echter feitelijk niet als zodanig werd 
gebruikt, is het in 1635 verkocht door 
het polderbestuur. 

De Zijpse Kamer 
Vanaf het aantreden van het polderbe-
stuur wordt er dus op het Alkmaarse 
stadhuis vergaderd in de eigen bestuurs-
kamer, de Zijpsche Kamer. Tegenwoor-
dig is dit de kamer van de gemeentese-
cretaris, gelegen naast de Prinsenzaal in 
het stadhuis. Op de inventarislijst van 
1676 staan vermeld: ‘9 rinslederen stoe-
len en een armstoel, ses groen houten 
stoelen, tien kussens met het stadswa-
pen ende een outje, een tafel en slecht 
groen cleet, twee nerslagende tafeltjens 
(= klaptafels), een spiegel met een ver-
gulde lijst, een caertje van Bergen, een 
ut supra van den Wieringerwaert, een 
ut supra van de Schermer, een ut supra 
van de Zijp, een slecht eycken bortje, 

een viercant schilderij, in jeucht groey-
ende (= de zinspreuk van de Alkmaarse 
Rederijkerskamer), een geschildert 
schut (= kamerscherm) van ses deuren, 
een groen schut van vier deuren, een 
slecht groen gardijntje tegens de kast 
van de Zijp, vijff kasten en een eycken 
kist van Geestmerambacht’. Ook op de 
inventarislijst van de bode van 1781 
wordt de ‘Zijpse Kamer’ nog genoemd 
maar niet meer op die van 1821. 
Gelet op de inventarissen lijkt het dat 
ook andere polderbesturen van deze 
kamer gebruik maakten, zoals die van 
de Wieringerwaard, de Berger- en 
Egmondermeren, de Schermer en het 

Geestmerambacht. Aangezien er in 
1821 geen sprake meer is van de Uitwa-
terende Sluiskamer noch van de Zijpse 
Kamer maar wel van de Polder Kamer 
ligt het voor de hand te veronderstellen 
dat er een andere kamer ten stadhuize 
beschikbaar is gesteld voor de vergade-
ringen van de vele polderbesturen. Ook 
in de 19de eeuw blijft het polderbestuur 
van de Zijpe- en Hazepolder in Alk-
maar vergaderen, hoewel men er dan 
geen eigen vergaderkamer meer heeft. 
Het was tenslotte traditie dat de talloze 
polderbesturen ten stadhuize van Alk-
maar vergaderden, een rijke traditie die 
eeuwenlang heeft standgehouden!

De voormalige polderkamer zoals inge-
deeld door Jan Stuyt in 1911-14. Stuyt 
maakte gebruik van bestaande onderde-
len, zoals waarschijnlijk ook deze lambri-
sering. De 16de-eeuwse schouw komt uit 
de Prinsenzaal, heeft dienst gedaan in de 
Rekenkamer en Stuyt heeft hem hier een 
bestemming gegeven. De polderkamer is 
sindsdien in gebruik als trouwzaal.

De eerste algemene vergadering op 12 
december 1921 van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, bijeen in de 
raadszaal van het stadhuis van Alk-
maar’. In het midden dijkgraaf Cornelis 
Wijdenes Spaans Jr. Collectie Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier, 
Heerhugowaard.
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Het stadhuis is een prachtig illustratief 
voorbeeld van een monument waarin de 
bestuurlijke macht en pracht tot uitdruk-
king komt. Een ruimte in het stadhuis 
waar dit speciaal voor geldt is de Prin-
senzaal. Een representatieve ruimte die 
eind 16de eeuw werd ingericht voor de 
ontvangst van de Prins van Oranje. In 
1572 had Alkmaar de zijde van Willem 
van Oranje gekozen tegen de overheer-
sing door de Spaanse Koning Filips II. 

doeld voor de ontvangst van de stadhou-
der, de Prins van Oranje, maar er werden 
ook andere officiële ontvangsten en 
feestelijke maaltijden gehouden. Om de 
feestelijkheden te faciliteren werd langs 
de Schoutenstraat een conciërgewoning 
met keuken gebouwd. 
Op de kaart van Drebbel uit 1597 is het 
stadhuiscomplex duidelijk te zien. We 
kijken vanuit het zuiden en zien aan 
de Breedstraat de Garenmarkt staan. 
Hierachter ligt de binnenplaats met het 
wapen van de stad. Aan de westzijde van 
de binnenplaats tussen de Garenmarkt 
en de vleugel met de burgemeesterska-
mer ligt de Prinsenzaal. De Prinsenzaal 
is net iets lager dan de vleugel met de 
burgemeesterskamer; de topgevel tussen 
beide bouwdelen is duidelijk te zien op 
de prent van Drebbel.
 
De kans is groot dat deze zaal niet geheel 
nieuw werd opgetrokken. Bij het arche-
ologisch onderzoek in de binnentuin in 
2002 zijn sporen aangetroffen, die wijzen 
op een veel vroegere datering van de 
eerste bebouwing. Er wordt aangenomen 
dat de vroegste bebouwing ter plaatse 
uit de 14de eeuw stamt. De Alkmaarse 
geschiedschrijver Boomkamp schrijft 
in 1747 dat de Prinsenzaal “geordineert 
(werd) in de Hal en agter ’t Oude Mannen 
Gasthuis”. Het ‘Oude Mannengasthuis’ dat 
naast en achter het stadhuis was gelegen, 
is waarschijnlijk het in 1341 gestichte 
gasthuis van Aloud. In 1589 was het gast-
huis verhuisd naar de Paternosterstraat, 
naar het gebouw waar voorheen het 
St.Elisabethgasthuis gevestigd was. Het 
Elisabethsgasthuis was naar de naastgele-
gen kloostergebouwen van het Middelhof 
verhuisd. Het klooster was leeg komen 
staan na de ontruiming in 1572. Vlak na 
de verhuizing van het ‘Oude  Mannen-
gasthuis’ werd in 1591 de Garenmarkt aan 
de Kacksloot (gedempt in 1560-1564 en 
nu de Breedstraat genoemd) gebouwd.

Het is dus aannemelijk dat voor de 
inrichting van de Prinsenzaal de grote 
zaal van het Mannengasthuis werd (her)
gebruikt. Een andere aanwijzing is dat 
de Prinsenzaal al een halve eeuw later 
compleet werd ‘vernieuwd’. Er werd ech-
ter bij het bouwhistorisch onderzoek in 
2009 in het opgaand werk geen sporen 
van metselwerk uit de 14de of 15de eeuw 
aangetroffen. Hoe de oorspronkelijke 
Prinsenzaal er voor de 17de-eeuwse 
verbouwing uit heeft gezien blijft in de 
nevelen van de geschiedenis gehuld.

‘Wierd de Prinsenkamer in het stad-
huis vernieuwd en de kamer daarboven 
gemaakt’

In 1656 werd de Prinsenzaal opgehoogd 
en vergroot. Op de verdieping werd een 
nieuwe kamer gemaakt, de zogenaamde 
Rekenkamer. Op basis van het bouw-
historisch onderzoek is aannemelijk dat 

Bij de belegering van Alkmaar door de 
Spaanse troepen werden dezen succesvol 
afgeslagen door de standvastige verdedi-
ging en vechtlust van Alkmaar en door 
de strategische keuze van Willem om de 
dijken door te steken. Het was het begin 
van de Victorie. Alkmaar kreeg hierna 
een belangrijke stem binnen het nieuwe 
landsbestuur. De Prinsenzaal was de 
steen geworden uitdrukking van deze 
gezamenlijke geschiedenis en de plek om 
deze te vieren.
In 1584 werd Willem vermoord in Delft. 
Zijn zoon Maurits volgde hem op als 
stadhouder van Holland nadat hij 18 
jaar oud was geworden in 1585. Maurits 
was niet Willem’s oudste zoon. Dit was 
Filips Willem, vernoemt naar de Spaans 
Koning. Echter toen zijn vader in 1568 
de wapenen had opgenomen tegen Filips 
II, werd zijn zoon Filips Willem, die toen 
student was aan de Universiteit van Leu-
ven, gevangengenomen en vanuit Leu-
ven naar Spanje gevoerd. Hij fungeerde 
als gijzelaar in Spaanse handen. Na zijn 
dood in 1618 erfde Maurits de titel Prins 
van Oranje, maar voor die tijd werd hij 
‘geboren prins van Oranje’ genoemd.

In 2009 werd de Prinsenzaal weer 
‘in oude luister’ hersteld. Tijdens de 
ontmanteling van de ruimte kwam het 
muurwerk op cruciale plekken deels 
bloot te liggen. De bouwsporen die 
werden aangetroffen stellen de ontwik-
keling van dit deel van het stadhuis in 
een nieuw daglicht.

De geschiedenis
Achter het stadhuis werd (parallel aan 
de Schoutenstraat en gelegen aan de bin-
nentuin) in 1593-1595 de ‘Prince Zael’ 
gebouwd. Deze zaal was speciaal be-

‘De Prince Zael of Hof van zyn Excellentie’
De reconstructie van de Prinsenzaal in het stadhuis

Portret van prins Willem I van Oranje 
geschilderd door Michiel Jansz. van Mie-
reveld (1567-1641) . Collectie Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed (voorheen Instituut 
Collectie Nederland).

Uitsnede Drebbel 1597.
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toen de steeg (latere gang) die vanaf de 
Langestraat langs de burgemeesterska-
mer door naar achter liep bij de Prinsen-
zaal is getrokken. De knik die nu in de 
gang zit is waarschijnlijk toen ontstaan. 
In die hoek troffen we een dichtzetting 
aan met afwijkende baksteen. De dicht-
zetting sloot aan op ouder metselwerk 
die in het verlengde lag van de westelijke 
gevel van de burgemeesterskamer. Hier 
werd duidelijk voegwerk aangetroffen, 
wat betekent dat dit metselwerk in het 

zicht en buiten moet zijn geweest. De 
westelijke muur van de Prinsenzaal, ook 
opgetrokken in de dezelfde kenmer-
kende geel-roze 16de-eeuwse baksteen 
had muurankers, voegwerk en duidelijke 
vervuiling, die je alleen bij buitenmuren 
aantreft. Mogelijk was dit de achtergevel 
van de Latijnse school, dat op de hoek 
van de Schoutenstraat en de Kacksloot 

was gesitueerd en daar vanaf het einde 
van de 15de eeuw tot aan 1595 gevestigd 
was. In combinatie met de bouwhisto-
rische gegevens van de opname van de 
muur in de Rekenkamer is het aanneme-
lijk dat de Prinsenzaal even breed was als 
de Burgemeestersvleugel en dat er een 
steeg vanaf de Langestraat langs beide 
bouwvolumes richting Kacksloot heeft 
gelopen. 
Op basis van het archeologisch onder-
zoek uit 2003 is aannemelijk dat haaks 
op de steeg vanaf de Langestraat rond 
1400 een steeg liep vanaf de Schouten-
straat. Er is plaveisel en de fundering 
van een poortje aangetroffen. Dit zou 
de zogenaamde Herenstraat of Comen 
Sijmonszsteeg moeten zijn, die in diverse 
akten is aangetroffen en tussen het gast-
huis en de Burgemeestersvleugel gelopen 
moet hebben. Het is aannemelijk dat 
deze steeg in de 14de-eeuwse Burge-
meestersvleugel is gebroken en mogelijk 
bij de verbouwing van 1480 weer over-
dekt is. Dit verklaart de smalle ruimte op 
de begane grond tussen de burgemees-
tersvleugel en de Prinsenzaal. Het smalle 
gangetje werd overigens begin 20ste 
eeuw door restauratie-architect Jan Stuyt 
verbreed. Of beide stegen tegelijkertijd 
in gebruik zijn geweest is onduidelijk.

Over het interieur van de oorspronke-
lijke 16de-eeuwse Prinsenzaal zijn een 

aantal zaken bekend. Waarschijnlijk 
werden de ‘ouderwetse’ interieuronder-
delen van de uitmonstering van de zaal 
hergebruikt in de bovengelegen Reken-
kamer. Van daaruit werden ze bij de 
restauratie in 1879 opnieuw verplaatst. 
Zo is het aannemelijk dat de imposante 
schouw, die zich nu in de Polderkamer 
bevindt, oorspronkelijk in de Prinsen-
zaal heeft gestaan. 

Zicht op de Garenmarkt vanuit de Breed-
straat. De nieuwe topgevel van de Prinsen-
zaal steekt prominent boven de kap van 
de in 1687 herbouwde Garenmarkt uit. 
Crescent 1789.

Documentatie topgevel burgemeesters-
vleugel in de Rekenkamer (gelegen boven 
de Prinsenzaal) uit het bouwhistorisch on-
derzoek van Vlaardingerbroek & Wevers 
i.s.m. Jan van der Hoeve uit 2002. De kap 
behorende bij deze topgevel is opgetild bij 
de verhoging van de vleugel begin 17de 
eeuw (1603, dus voor de verhoging van de 
Prinsenzaal in 1656) is dendrochronolo-
gisch gedateerd op 1480. 

Detailopname van de dichtzetting. Links 
de rode 17de-eeuwse baksteen, rechts de 
kenmerkende 16de-eeuwse geel-roze bak-
steen. In de rechte naad werd voegwerk op 
het 16de-eeuwse metselwerk aangetroffen.

De versmalde gang en de huidige entree 
tot de Prinsenzaal.

Hiernaast linksonder: De ontmantelde 
ruimte in 2009. Rechts tegen het plafond 
het kozijn dat bij de opname van de 
topgevel in de Rekenkamer ook al was 
waargenomen. Links de ontmoeting van 
de 17de-eeuwse invulling van rode bak-
steen op het 16de-eeuwse metselwerk. (zie 
rode streep) In het midden de getoogde 
doorgang, die bij de verbouwing van Jan 
Stuyt (1911-1914) is aangebracht t.b.v. de 
Secretarie.

Hiernaast rechtsonder: Plattegrond van 
het stadhuis, zoals Jan Stuyt die in 1911 
aantrof voordat hij een verbouwingsplan 
maakte.
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De prachtige schouw uit de Polderka-
mer heeft alle stijlkenmerken van de 
late 16de eeuw; de renaissance is dan op 
z’n hoogtepunt en wordt dan ook wel 
maniërisme genoemd. Op het fries van 
de kroonlijst van de schouw zitten kleine 
gesneden kopjes met zowel menselijke 
als dierlijke vorm. Het fries rust op fraai 
gesneden consoles met bladmotieven en 

grotesken, die op hun beurt rusten op 
zandstenen pilasters in menselijke vorm. 
Deze pilasters worden ook wel hermen 
genoemd, naar de Griekse Hermesbeel-
den. Hermes was de beschermer van we-
gen en reizigers. Stenen pilaren markeer-
den ondermeer grenzen en kruispunten 
van wegen. In het bovenste deel van deze 
pilaren was vaak de buste van de god 
Hermes gehouwen. In de renaissance 
werd het motief opnieuw toegepast, 
maar nu niet meer in vrijstaande vorm. 
Het bood de beeldhouwer de mogelijk-
heid om architectuurelementen zoals 
pilaren te vervlechten met meer vrije 
vormen.   

De Prinsenzaal kreeg in de 17de eeuw 
tegen de zuidelijk wand een monumen-
tale schouw in classicistische stijl. Ter-
wijl in de Renaissance ook de klassieke 
oudheid de grote inspiratiebron was 
voor de decoratie van de architectuur, 
ging men bij het classicisme nog een 
stapje verder. De klassieke bouwwerken 
en het bekende tractaat van de romein 
Vitruvius werden minutieus bestudeerd 

en zorgden voor een nieuwe inter-
pretatie van de klassieke bouwkunst. 
Nieuwe tractaten van onder andere 
Palladio, Serlio en Scamozzi zorgden 
voor een brede verspreiding van deze 
kennis door heel Europa. Waarbij elke 
kolomorde zijn eigen toepassing kende 
met bijbehorende decoratieschema’s en 
maatverhoudingen.
Van het interieur uit die periode is een 
aantal zaken bekend. Er werd een mar-
meren schouwpartij aangebracht met 
twee roodgeaderde marmeren zuilen 
met wit marmeren basementen en ka-
pitelen. Op de schouwboezem kwam in 
1662 het schilderij “Lycurgus toont de 
gevolgen van opvoeding” van de Alk-
maarse schilder Ceasar van Everdingen 
te hangen. Het bijzondere schilderij 
werd besteld naar aanleiding van de zit-
ting van de vroedschap van Alkmaar in 
de Educatiecommissie. In een resolutie 
van 1660 werd deze commissie door de 
Staten van Holland ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de jonge prins Willem III, 
die werd opgevoed door zijn moeder 
Maria Stuart, niet teveel onder invloed 
van het Engelse Hof kwam. De Educa-

tiecommissie werd namens de Staten 
van Holland verantwoordelijk voor zijn 
opvoeding. Toen het imposante stuk 
af was, was Willems moeder echter 
net overleden, was de voogdijsituatie 
veranderd en hadden de Staten zich 
teruggetrokken als voogden. Nu hangt 
in de ‘nieuwe’ Prinsenzaal een digitale 
replica, het origineel bevindt zich in 
de collectie van het Stedelijk Museum 
Alkmaar.  

Een grootse entree
Bij de 17de-eeuwse verbouwing werd 
waarschijnlijk recht tegenover de impo-
sante schouw een fraaie doorgang ge-
plaatst. Bij de restauratie van 1911-1914 
tekende Jan Stuyt het interieur van de 
B&W-kamer met daarin opgenomen een 
bestaande deur uit de Prinsenkamer. De 
deur heeft een prachtige omlijsting met 
rankenversiering, die typisch is voor de 
17de eeuw. De deur zelf is veel strakker 
en vlakker, maar daar later meer over. 
De deur en de omlijsting werden uitein-
delijk niet door Jan Stuyt (her)gebruikt 
en verdween. Wat restte was de tekening 
en een foto. 

 Op het ontwerp van Jan Stuyt uit juli 1911 
is duidelijke de nieuwe indeling van de 
Secretarie te zien. De 16de-eeuwse schouw van de prinsen-

zaal staat sinds de restauratie van 1879 in 
de Polderkamer.

Ontwerp Jan Stuyt voor het interieur van 
de Polderkamer juli 1910. 

Gevel aan de binnentuin van het stad-
huiscomplex. Er is duidelijk te zien aan 
de verschillende vensters en kleine sprong 
in de lijn van de dakgoot dat het hier om 
oorspronkelijk 2 verschillende gebouwen 
gaat. 

Hiernaast: Geveltekening Jan Stuyt. Op 
het bovenste gedeelte van de tekening de 
gevels gelegen aan de binnentuin. Er is 
nog duidelijk te zien dat het oorspronke-
lijk twee bouwdelen waren. Het linkerdeel 
is de Prinsenzaal met daarboven de 
Rekenkamer uit 1676. Vermoedelijk werd 
daarbij ook de samengestelde balklaag 
hoger gelegd en werden daarom de bogen 
boven de vensters aangebracht. Onder-
aan de tekening een van de gevels aan de 
Schoutenstraat. Hier is het poortje te zien 
waar vermoedelijk de Herenstraat begon.
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De deur van de Prinsenzaal uit ca 1955. 

De Alkmaarse burcht leidde deze bijzon-
dere deur weer terug naar het stadhuis.

eeuwse verbouwing, maar had buiten 
het stadhuis een zwerftocht gemaakt. 
Door het Alkmaarse torentje midden 
in het fries was een antiquair op het 
goede spoor gezet. Na aankoop kon de 

In 2009 tijdens de werkzaamheden 
aan de nieuwe Prinsenzaal stuitte de 
gemeentesecretaris op de oorspronke-
lijke 17de-eeuwse entree. Deze was niet 
op zolder beland bij de vroeg 20ste-

deur terugkeren naar een plekje in de 
nieuwe Prinsenzaal. De deur kon echter 
niet exact op z’n oorspronkelijke locatie 
worden aangebracht aangezien hier 
door Jan Stuyt bij de verbouwing tot 
Secretarie een grote getoogde doorgang 
was gemaakt. Omdat de deur te lijden 
had gehad van z’n omzwervingen werd 
hij gerestaureerd door Leonieke Pol-
man. Toen de opleveringsdatum van 
de zaal al snel dichterbij kwam is er 
alleen een verkennend kleuronderzoek 
gedaan. Hierbij werd duidelijk waarom 
de strakke en vrij vlakke deur in stijl 
niet aansluit op z’n zeer rijk geornamen-
teerde kozijn. Op het kozijn werden veel 
meer verflagen aangetroffen dan op de 
deur. Het is dan ook aannemelijk dat 
de deur later in de omlijsting is aan-
gebracht. Waarschijnlijk gebeurde dit 
bij de restauratie van 1877-1880, maar 
mogelijk al bij een eerdere verbouwing 

waarbij de Prinsenzaal tijdelijk als 
raadzaal heeft gediend. Toen diende er 
blijkbaar achter gesloten deuren verga-
derd te worden.

In mei 1687 werd besloten de wanden 
van de Prinsenzaal te voorzien van 
kostbaar goudleerbehang. In de gehele 
17de eeuw is dit kostbare ‘behang’ zeer 
in trek, door de zeer rijke uitstraling. De 
techniek komt van oorsprong uit Noord 
Afrika, kwam met de Moren mee naar 
Spanje en is van daaruit verder door Eu-
ropa verspreid. Begin 17de eeuw werd 
de techniek in Nederland verder ver-
fijnd door het leer niet alleen te beschil-
deren, maar er ook met houten blokken 

Lycurgus 
Het verhaal over Lycurgus is 
ontleend aan de Moralia van de 
Griekse schrijver Plutarchus (ca. 
46-120 na Chr.). Van deze ethische 
geschriften bestonden zeventiende-
eeuwse Nederlandse vertalingen. 
De wetgever Lycurgus hield de 
bevolking van Sparta een mora-
listische vergelijking voor. Hij had 
twee honden op geheel verschil-
lende wijze opgevoed, de een als 
goed afgerichte jachthond, de ander 
als ongedisciplineerde gulzigaard. 
De gevolgen van deze opvoeding 
maakte Lycurgus aanschouwelijk 
door beide honden hetzelfde voor te 
zetten: een haas en een pot eten. De 
jachthond ging meteen achter de 
haas aan, terwijl de gulzige hond 
begon te eten, zoals op het schilderij 
te zien is op de voorgrond. Naast 
de wetgever staat de trouwe hond 
- Lycurgus legt waarderend zijn 
rechterhand op diens snuit - met op 
de treden van de verhoging de ge-
vangen haas. Volgens Lycurgus zijn 
beide reacties het logische gevolg 
van hun opvoeding. Deze wordt 
bepaald door natuurlijke begaafd-
heid, onderwijs en oefening.

De deur bij aanvang van de restauratie van 
de verflagen. De deur is eerst schoonge-
maakt, waarna de storende beschadigin-
gen zijn bijgewerkt.

Caesar Boetius van Everdingen, Lycurgus 
toont het belang van de opvoeding, 1661-
1662, olieverf op doek, 167 x 218,5 cm. 
Collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

De ontwerptekening van Jan Stuyt voor 
de inrichting van de B&W kamer. Het 
ontwerp is niet uitgevoerd.

Verkennend kleuronderzoek door het 
maken van zogenaamde ‘kleurentrapjes’ 
door Leonieke Polman.

Portret van Willem III
Rond 1677 vervaardigde sir Peter 
Lely (pseudoniem van Pieter van 
der Faes 1618-1680), , een portret 
van Willem III ter gelegenheid 
van diens huwelijk in 1677. Het 
schilderij zelf is verdwenen, maar 
het leeft voort in talloze varianten, 
waaronder die van atelier Wissing.  
Het toont de koning-stadhouder in 
harnas, staand voor een gordijn. 
Rustte bij Lely de linkerhand op 
een helm, hier houdt de koning 
zijn hand op een kroon. Dit zou 
kunnen betekenen dat het portret 
werd vervaardigd ter gelegen-
heid van diens kroning in 1689. 
Wissing zelf leefde toen niet meer. 
Het schilderij is vervaardigd door 
een van zijn assistenten. Ook na 
Wissing’s dood werden door zijn 
atelier nog portretten in zijn stijl 
geleverd. 
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Bij zo´n rijke wandafwerking zal ook een 
rijkelijk versierd plafond hebben ge-
hoord. Hoe?... daar zullen we niet direct 
meer achter komen, want bij de restaura-
tie van Stuyt is de oorspronkelijke balk-
laag verdwenen. De huidige moerbalken 
zijn stalen balken met een omtimmering, 
zoals ook door Stuyt toegepast in de 
Raadzaal. Bij de grote verbouwing van 
Stuyt kreeg de Prinsenzaal een nieuwe 
functie. De zaal werd ingericht als Secre-
tarie, dat wat we nu de burgerlijke stand 
zouden noemen. Hiertoe werd een ge-
heel nieuw interieur aangebracht met als 
belangrijkste zaken een balustrade met 
extra kasten voor de administratie en 
een grote getoogde doorgang met hierin 
de balie voor de burgers. In 1969 werd 
aan de Breedstraat nieuwbouw gepleegd 
ten behoeve van de uitbreiding van het 
stadhuis. Het museum dat daar z’n plek 
had vertrok naar het Doelengebouw en 
de bestaande bebouwing werd gesloopt. 
Hierbij verdween ook de zuidelijke wand 
van de Prinsenzaal en daarmee de spo-
ren van de imposante schouw, die tegen 
die wand moet hebben gestaan. 

motieven in hoogreliëf in te drukken. 
Deze werden vervolgens bedekt met 
een dun laagje zilver om vervolgens te 
worden afgewerkt met een dun laagje 
gele vernis voor de gouden glans. Het 
goudleer werd verder beschilderd met 
kleur om de motieven beter tot hun 
recht te laten komen.

De huidige Prinsenzaal
Bij de verbouwing van 2009 werd de 
complete ruimte uitgepeld en verdween 
ook het restant van de balustrade uit 
de tijden van de secretarie. Omdat er 
geen originele interieuronderdelen 
van de uitmonstering van de represen-
tatieve ruimte aanwezig waren, werd 
een 19de-eeuwse schouw met een deel 
lambrisering uit Den Haag aangekocht. 
De rest van de lambrisering werd bij-
gemaakt. Omdat de wand uit 1969 niet 
haaks op de wanden van de oorspron-
kelijke Prinsenzaal stond en de nieuwe 
schouw erg ondiep was, is lang gezocht 
naar een goede manier om de nieuwe 
schouw goed tegen de wand te plaatsen. 
De schouw wordt nu gesierd door een 
portret van Koning- Stadhouder Wil-
lem III uit 1689. Links van de schouw 
het portret van Erfstadhouder Willem V 
uit 1765 en rechts een portret van Prins 
Willem I van Oranje geschilderd door 
Van Miereveld (1567-1641). De portret-
ten van Willem III en Willem V hadden 
eerder een ander plekje in het stadhuis 
en zijn onderdeel van de collectie van het 
Stedelijk Museum Alkmaar. Het portret  

vanWillem I is sinds 2009 in bruikleen 
uit de kunstcollectie van het Rijk.

Na door de eeuwen heen verschillende 
gedaanteverwisselingen te hebben on-
dergaan, kreeg de Prinsenzaal weer zijn 
oorspronkelijke representatieve functie. 
Het is nu nog wachten op hooggeëerd 
bezoek om de naam van de ruimte weer 
eer aan te doen en in de voetstappen te 
treden van illustere voorouders. 

Hiernaast: De prinsenzaal in hui-
dige toestand. Op de schouw het portret 
van Koning-Stadhouder Willem III.  
Werkplaats Willem Wissing, Koning-
Stadhouder Willem III, 1689, olieverf op 
doek, 131,2 x 119,5 cm. Collectie Stedelijk 
Museum Alkmaar.

De Prinsenzaal voor de verbouwing van 
2009. De balustrade met kastenwand van 
de secretarie was nog half aanwezig, om-
dat de ruimte in tweeën was gedeeld t.b.v. 
de kantoorfunctie.

De prinsenzaal is z’n gedaante als Secreta-
rie omstreeks 1920.
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De robuuste deurklink van de toegangs-
deur naar de Prinsenzaal is fraai uit been 
gesneden.
 

Zo ziet de deur er tegenwoordig uit, 
gezien vanuit de Prinsenzaal.
Foto: Leonieke Polman.
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De rijke Alkmaarse families profileer-
den hun afkomst en status met uiterlijk 
vertoon. Zij waren bestuurders of suc-
cesvolle zakenlieden en onderscheid-
den zich van de gewone stadgenoten 
door hun titels, hun mooie huizen, hun 
geschilderde portretten en door hun 
zorg voor ouderen en minder bedeel-
den. Maar je telde pas echt mee als je 
een eigen familiewapen had. Het was 
een eervol herkenningsteken waarmee 
tegelijkertijd respect werd opgeroepen. 
Als er geen wapen in de familie was, dan 
werd er een samengesteld. Van vader op 
zoon werden de wapens soms aangepast, 
aan een nieuwe status of aan de nieuwe 
tijd. Door de verschillende combinaties 
en variaties ontstonden bijzondere en 
soms vindingrijke wapens. We vinden 
deze wapens terug op gevels van be-
stuursgebouwen, op toegangspoorten, 
op historische patriciërshuizen en in de 
kerken van onze stad. Zij vertellen de 
voorbijganger over de macht en prestige 
van deze ‘beroemde’ Alkmaarders.

het stadhuis gedeeltelijk afbreken en 
verscheen een nieuw pand, het hui-
dige hoekpand. Boven de entree is dit 
in Latijn in gouden letters verwoord: 
“Burgemeesters en Vroedschap zorg-
den volgens besluit voor herstel van dit 
door ouderdom ingestorte bouwwerk, 
1694”. 
 
De vier toenmalige ‘Burgemeesters’ 
waren op kerstavond 1693 uit de leden 
van de vroedschap gekozen: 
Mr. Adriaan Schaegen, Henderick 
Brandt, Jhr. Floris van Teijlingen, 

Simon Sevenhuijsen’. Hun namen 
herkennen we onder de wapens boven 
de entree. Na hun verkiezing werd op 
14 januari 1694 ‘bij de presiderende 
burgemeester Henderick Brandt’ be-
kend gemaakt dat op 5 januari 1694 
zijne majesteit Willem III, koning van 
Engeland, en stadhouder alhier, de lijst 
van benoemde burgemeesters heeft 
gezien en goedgekeurd. Zij konden aan 
het werk. 

Ontstaan van familiewapens
Het voeren van een wapen is in de mid-
deleeuwen ontstaan en werd gebruikt 
door krijgers en ridders, die in zware 
metalen harnassen gehuld waren. Hun 
wapenschild werd al voor 1100 beschil-
derd, maar er was toen nog geen sprake 
van persoonlijke tekens, meer van ‘oor-
logskleuren’. Rond 1100 veranderde dat, 
omdat de helmen gesloten werden zodat 
men een ridder niet meer aan zijn ge-
zicht kon herkennen. Om nu te zien wie 
je vriend en wie je vijand was, was het 
handig om een kenteken op je wapen-
schild of op je kleding af te beelden. Dat 
kenteken vond naast de militaire toepas-
sing ook zijn weg als familiesymbool, 
bijvoorbeeld op zegelringen, grafstenen, 
gevelstenen, ramen en banieren; het 
werd het familiewapen. Het bezit van 
een familiewapen werd gebruikelijk 
bij adellijke families. Steden, gilden en 
belangrijke burgers namen het gebruik 
over. En natuurlijk de staat zelf; zij kreeg 
meestal het wapen van de vorst. 

Wapens op het stadhuis
Wandelend door Alkmaar valt op dat 
het stadswapen veelvuldig is toegepast. 
Het meest uitbundig is dat te zien bij 
het stadhuis in de Langestraat, met 
vier indrukwekkende, wapendragende 
leeuwen op de balustrade van de stad-
huistrappen. Familiewapens vindt men 
boven de deur, rechts van de trappen. 
De wapens boven de rechter entree 
worden gedragen door Vrouwe Justitia 
en Vrouwe Prudentia. Ze zijn aan het 
einde van de 17de eeuw in zandstenen 
festoenen aangebracht door de toen-
malige vier burgemeesters. Zij vonden 
het tijd voor verandering en onder het 
mom van ‘bouwvalligheid’ lieten zij 

Familiewapens in Alkmaar

Middeleeuwse ridders. Archief auteur. helften of kwarten. Kleuren kregen 
een aparte naam: blauw werd 
lazuur, rood – keel, groen – sinopel, 
zwart – sabel, geel of goud – or en 
zilver of wit – argent. Toen na de 
riddertijd het wapengebruik meer 
gemeengoed werd, gebruikte men 
meer wapentekens die betrekking 
hadden op de leefomstandigheden, 
religie of natuur. In 1814 werd de 
Hoge Raad van Adel opgericht, zij 
nam de registratie van de familie-
wapens over tot in deze tijd. Bij 
de wapens in Alkmaar kom je alle 
vormen en kleuren tegen, dikwijls 
zijn ze gevierendeeld. De bovenste 
twee schildvlakken hebben dan 
van links naar rechts nr. 1 en 2, de 
onderste twee, nr. 3 en 4, soms zijn 
ze voorzien van een hartschildje. 

Leeuw met Alkmaars wapen op de trap-
pen van het stadhuis.

Wapengebruik
De spelregels rond dit wapengebruik 
werden in de heraldiek vastgelegd. 
Deze wetenschap houdt zich bezig 
met het optekenen en beschrijven 
van wapens, het onderzoeken van de 
geschiedenis en het ontwikkelen van 
nieuwe wapens. Oorspronkelijk wer-
den de wapens geregistreerd door 
herauten, die nog altijd bestaan. Het 
waren vanouds belangrijke ceremo-
niemeesters, behorend bij een rid-
derorde. De kennis die de herauten 
bij het organiseren van toernooien 
opdeden, maakten hen tot autori-
teiten op het gebied van heraldiek 
en etiquette. Zij bepaalden hoe een 
wapen er uit zou komen te zien en 
welke vormen en kleuren er gebruikt 
zouden worden. De zogeheten 
herautstukken hielpen hen daarbij. 
Dit zijn de geometrische patronen, 
dat wil zeggen dat de vormen vaak 
eenvoudig zijn en een specifiek 
wapenkundig karakter hebben zoals 
strepen, stippen en blokken. Het 
wapenschild kon worden gedeeld in 

Latijnse tekst boven de deur van het 
stadhuis.

Gekozen burgemeesters, kerstavond 1693.

De vier burgemeesterswapens boven de 
rechter deur van het stadhuis.
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Burgemeester mr. Sijmon Sevenhuijsen
Het wapen van burgemeester Sijmon Se-
venhuijsen (1624-1694) is gevierendeeld. 
Het is een variant op een wapen dat al 
door zijn voorvaderen werd gebruikt. 
De familie heeft de naam weergegeven 
als een huis met trapgevel in de azuur-
blauwe schildvlakken 1 en 4. De van 
oorsprong helderrode roos in vlak 2 
en 3 heeft meestal 5 blaadjes en staat 
voor reinheid, schoonheid, vreugde en 
onschuld. Een rode roos is symbool van 
de liefde, een purper roos van smart. De 
reinheid van de roos, gebruikt op raad-
huizen en kloosters, drukt integriteit, 
geheimhouding en zwijgzaamheid uit. 
Zo’n roos heeft meestal vier blaadjes, zo-
als ook hier het geval is. Sijmon Seven-
huijsen is zoon van Adriaen Sevenhuij-
sen (1600-1669) en Elisabeth Simons. 
Sijmon overleed 5 oktober 1694 en 
werd begraven op 9 oktober 1694 in het 
koor van de Grote Kerk. Hij trouwde in 
1649 in Alkmaar met Elisabeth Snellius. 
Sijmon en Elisabeth kregen tussen 1650 
en 1666 negen kinderen, waaronder 
een ‘baerkint’ (doodgeboren kind), drie 
dochters en vijf zonen. Twee dochters en 
twee zonen werden volwassen. 

Sijmon komt uit een rijke onderne-
mersfamilie. Zijn grootvader Cornelis 
Thomasz. was een rijke zeilmaker en 
had bestuurlijke functies als kapitein 
der schutterij, hoofdingeland van de 
Schermer, landmeter, schepen en lid van 
de vroedschap. Hij was bekend onder 

zijn beroepsnaam Cornelis Thomasz. 
Seijlmacker. Hij stierf in 1649 echter als 
Cornelis Thomasz Sevenhuijsen. Sijmons 
vader Adriaen Cornelisz. trouwde in 1623 
onder de naam Seijlmacker en zijn kin-
deren zijn onder die naam gedoopt. Maar 
ook hij overleed in 1669 onder de naam 
Sevenhuijsen. Tussen 1636 en 1642 moet 
voor de leden van deze familie de naam 
Sevenhuijsen ingeburgerd en opgetekend 
zijn. Mogelijk hebben ze zeven huizen 
in bezit gehad, in ieder geval speelden er 
in die tijd veel kopen en verkopen in de 
familie. Zo kocht de familie later nog het 
huis Bierkade 10, de voormalige bier-
brouwerij De Burg en het grote buurhuis. 
Vader Adriaen speelde een imposante rol 
in Alkmaar. Hij was naast zeilmaker, ka-
pitein, gecommitteerde der Admiraliteit 
in Hoorn, regent van het provenhuis van 
Jan van Nordingen, maar ook schepen, 
lid van de vroedschap en een aantal keren 

burgemeester tussen 1658 en zijn dood 
in 1669. Sijmon kennen we na zijn doop 
alleen onder de naam Sevenhuijsen. 

Het familiewapen ontwikkelde zich door 
de jaren. Cornelis Thomasz. had zijn 
handmerk, waarmee hij zijn producten 
merkte en contracten tekende in zijn 
wapen verwerkt, maar ook zijn zeilmaker-
gereedschap. Het gereedschap is weer-
gegeven met een koeienhoorn als naald, 
een speld met knop en een vingerhoed. 
Verder heeft het wapen een hond en een 
vijfbladige roos. Adriaen heeft uit zijn va-
ders wapen alleen de indeling en de roos 
overgenomen. Met een huis met trapgevel 
paste hij het wapen aan, aan de nieuwe, 
ingeburgerde naam. De roos maakte hij 
vierbladig. Hij was bestuurder, mogelijk 
heeft hij de geheimhouding en integriteit 
die bij de bestuursfunctie past, met deze 
roos willen uitdrukken. Sijmon nam dit 
wapen over en maakte het huis iets meer 
opvallend met donkere openingen. Ten-
slotte maakte zijn zoon Adriaen Sijmonsz. 
het wapen persoonlijker door de roos als 
plant in de grond te zetten en het huis een 
zijkant te geven. De betekenis bleef het-
zelfde, hoewel zijn roos weer vijfbladig is. 
Leuk is dat Cornelis Cornelisz., een neef 
van Sijmon, die de naamsverandering ook 
meemaakte, dezelfde tekens gebruikte, 
maar hij beeldde werkelijk Seven-huijsen 
uit; de vierbladige roos zette hij in een 
hartschildje. De roos als wapenteken 

kwam veel voor, zo had de familie van 
Sijmons vrouw Snellius een rood wapen 
met drie vijfbladige witte rozen. 

Zo vader, zo zoon. Zoals het vroeger 
dikwijls ging, werd ook Sijmon zeilmaker. 
Hij had zijn bedrijf aan het Voormeer. 
Hij had er zijn personeel, want hij had 
meerdere bezigheden. Hij handelde met 
zijn broer in fluitschepen, maar was ook 
bestuurder. Deelname aan het bestuur 
leverde meestal geen salaris op, het 
waren vrijwilligersfuncties, die je veel 
aanzien en macht gaven. Zo was Sijmon 
Sevenhuijsen onder meer weesmeester, 
kerkmeester der Grote Kerk en in 1673 
en 1674 schepen. Later op 4 juli 1682 
werd hij voorgedragen voor de vroed-
schap. Hij was vele malen burgemeester 
tussen 1686 en zijn dood in 1694. Als 
burgemeester had hij te maken met de 
verbouw van het stadhuis en speciaal met 
de nieuwe ingang. Hij bracht een model 
in als voorstel, zoals in een verslag van de 
vroedschapvergadering van 24 april 1694 
staat:
De vroedschap stemde er mee in en 
sindsdien prijken de namen van de bur-
gemeesters en hun wapens prominent op 
de gevel. In de vergadering van 16 oktober 
1694 moest burgemeester Van Teijlingen 
bekend maken dat zijn collega de Heer 
Sijmon Sevenhuijsen, burgemeester, ‘deser 
werelt’ was ‘koomen te overlijden’, zoals 
dat toen werd uitgedrukt. 

Burgemeesters
Toen Alkmaar in 1254 haar stad-
rechten ontving werd het bestuur 
uitgeoefend door een schout, 
benoemd door de graaf van Hol-
land. De schout benoemde een groep 
burgers als schepenen. Samen vorm-
den zij de schepenbank. Zij spraken 
recht en vormden het dagelijks 
bestuur van de stad. Na enige tijd 
kwam er een groep mensen naar vo-
ren, de raad, die de schepenen van 
advies diende, voornamelijk oud 
schepenen en voorname burgers. 
In de raad kwamen weer leiding-
gevenden of ‘meesters’ naar voren. 
Zij werden de ‘burgermeesters’, eerst 
drie, later vier in getal. Zij regelden 
voornamelijk de stadsfinanciën, 
vaak met behulp van een thesaurier 
ofwel penningmeester, maar later 
vormden zij het dagelijks bestuur. 
Zij streefden in belangrijkheid de 
schout en schepenen voorbij. Voor 
de schout en schepenen bleef het 
gezag in de rechtspraak en het ma-
ken van wetten. Alle bestuursleden 
werden voor een jaar aangesteld. 
De vacatures werden uit hun mid-
den en op voordracht opgevuld. De 
belangrijkste avond in het jaar was 
kerstavond, waarop de leden van de 
vroedschap de burgemeesters voor 
het komende jaar kozen. 

Hiernaast van inks naar rechts: 
grootvader Cornelis Thomasz. 
vader Adriaen Cornelisz. 
Sijmon Adriaensz.
zoon Adriaen Sijmonsz. 
neef Cornelis.
Tekeningen auteur.

Wapen van Sijmon Sevenhuijsen, foto 
Joop Elsinga.

Tekst uit vroedschapverslag 24 april 1694 
 ‘De Heer President burgemeester Seven- 
huijssen, heeft mede ter vergaderinge ver-
toont eene model van een poorte om deselve 
te stellen aan de ingangh van het stadhuijs 
ende in deliberatie ge-steld’.
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Burgemeester mr. Hendrik Brant
Het familiewapen van burgemeester 
Hendrik Brant (1640-1713) vertoont 
een dubbelkoppige adelaar met een rode 
snavel op een gouden ondergrond. Het 
is een fabeldier dat al ver voor Christus 
voorkomt in het verre oosten, Assyrië, 
Egypte en later in het Byzantijnse rijk. 
Ook op de wapens van de Duitse adel 
komt hij vaak voor. Hij vertegenwoor-
digt het Heilig Roomse Rijk. De adelaar 
staat voor macht en heerschappij, maar 
is ook een zonnedier. Hendrik Brant is 
de oudste zoon van het Alkmaarse echt-
paar Gualtherus (Wouter) Brandt en Eli-
sabeth Rotgans. Hij trouwde in 1669 met 
Adriana Brassers. Hendrik en Adriana 
kregen zeker 6 dochters van wie er maar 
twee volwassen werden. Hun laatste kind 
was een zoon. Hij werd nog geen 5 jaar 
oud. Hendricus Brant werd op 11 januari 
1713 begraven in de Grote Kerk als ‘heer 
burgemeester’.

Hendrik Brant heeft het ver gebracht. 
Hij kwam uit een gegoede familie en 
kreeg de gelegenheid te studeren aan de 
Leidse Universiteit en studeerde af als 
meester in de rechten. Bij aanmelding 
zei hij dat hij 20 jaar was, in werkelijk-
heid was hij slechts 18 jaar oud, maar 

als je 20 was kreeg je een flinke belas-
tingkorting op bier en wijn, dus dat was 
wel een leugentje waard. In 1672 kreeg 
hij een plaats in de vroedschap en van 
1687 tot zijn dood bekleedde hij met 
tussenpozen het burgemeestersambt. 
Hij moet plotseling overleden zijn, want 
op kerstavond in 1712 kreeg hij nog een 
nieuwe benoeming en 4 januari 1713 
stierf hij. 

Burgemeester jhr. Floris van Teijlingen
Jhr. Floris van Teijlingen (1658-1728) 
was een telg uit een oud geslacht met 
een rijke geschiedenis. Men denkt 
dat het verwant is aan de Hollandse 
graven. Er is wat voor te zeggen, want 
hun wapen is het zelfde als dat van het 
Hollandse gravenhuis: het bevat een 
rode, getongde, klimmende leeuw met 
blauwe tanden op een gouden schild. 
De leeuw staat voor dapperheid en 
moed. Over het wapen ligt een blauwe 
barensteel met drie hangers. Het woord 
barensteel is afgeleid van het oud franse 
‘palestel’, hetgeen ‘doek’ betekent. De 
barensteel onderscheidde de jongere 
generatie van de oudere. De verklaring 
is dat als een zoon met zijn vader ten 
strijde trok, hij met een doek de boven-
kant van zijn wapen bedekte en wan-

neer de vader sneuvelde, de zoon het 
doek kon wegnemen, het wapen kon 
voeren en de leiding overnemen. Toe-
gevoegd aan het wapen gebruikt men 
de barensteel om de jongere generatie 
van de oudere te onderscheiden.

Floris trouwde Alida van der Moer in 
1691 en kreeg één zoon. Hij was heer 
van Haringkarspel, hoofdingeland en 
heemraad van de Zijpe, de Schermer 
en de Wieringerwaard, heemraad van 
de Heerhugowaard en dijkgraaf van de 
Uitwaterende Sluizen, daarnaast zat hij 
in het stadsbestuur. Hij was schepen in 
1683 en 1684, maar was al eerder op 19 
juli 1681 beëdigd in de vroedschap. Hij 
was burgemeester tussen 1693 en 1714 
en tussen 1720 en 1724; hij functioneer-
de daarna nog in het stadsbestuur en 
is daaruit ontslagen op zijn verzoek op 
24 februari 1728. Hij overleed 6 weken 
later. 

Burgemeester Van Teijlingen is ver-
noemd naar een illustere voorvader, 
ook een Floris (1510-1582). Hij zat in de 
vroedschap, was schepen, thesaurier en 
vele malen burgemeester. Hij verrichtte 
tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 als 
burgemeester een beslissende daad om 
de troepen van de prins door de Friese-
poort binnen te laten. 

Ook het wapen van zijn overgrootva-
der, de tweede Floris (1577-1624), is in 
het Alkmaarse straatbeeld te zien in de 
St. Laurensstraat, op de plaats van zijn 
woonhuis, het eerdere ‘Hoge Huis’. Hij 
was vier maal burgemeester en voerde 
voor het eerst in de familie de titel jonk-
heer. Zijn wapen was dezelfde leeuw, 
maar dan komend uit een blauw vlak, 
water uitbeeldend. Hij had als heem-
raad en als bewindhebber van de West 
Indische Compagnie veel met water te 
maken. 

Burgemeester mr. Adriaen Schagen 
Het wapen van de familie Schagen is 
gevierendeeld. In de zilveren vlakken 
2 en 3 staan drie rode stippen, koeken 
genaamd. Deze behoren tot de herauts-
tukken. In de gouden vlakken 1 en 4 
staat een blauwe rijksappel. Een bol met 
beslag en kruis, met aan de uiteinden 
een zilveren parel. De rijksappel stelt de 
kosmos voor en staat voor wereldheer-
schappij en volkomenheid. De symbo-
lische betekenis is: teken der genade, 
vaderlandsliefde en vastheid van geloof. 

Wapen van Floris van Teijlingen  
(1577-1624) bij het Hoge Huis.

Wapen van Hendrik Brant, foto Joop 
Elsinga.

Wapen van Floris van Teijlingen, foto Joop 
Elsinga.

Wapen van Adriaen Schagen, foto Joop 
Elsinga.
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de vroedschap geïnstalleerd en was tussen 
1684 en 1699, tot in het jaar van zijn dood 
regelmatig burgemeester. 

Wapens op het Schermerhek
Met het verkrijgen van het stadsrecht in 
1254 verkreeg Alkmaar tegelijkertijd het 
recht om markten te houden. De week-
markten, de kaasmarkten, veemarkten en 
jaarmarkten maakten Alkmaar bekend tot 
in onze tijd. Omdat wateren als de Scher-
mer en de Beemster in de 17de eeuw wer-
den drooggelegd en er meer landbouw en 
veeteelt mogelijk werd, kwamen er in die 
tijd meer producten naar de Alkmaarse 
markten. Alkmaar was echter vanwege het 
beleg door de Spanjaarden, omgeven door 
een brede stadsgracht waardoor handela-
ren uit de Schermer met een omweg via 
de Friesepoort hun producten moesten 
binnen brengen. Het stadsbestuur wilde 
het hen graag makkelijker maken en 
besloot de Schermerweg aan te leggen 
met een brug over de stadsgracht. In 1639 
kwam er een houten ophaalbrug met aan 
de stadskant de stenen Schermerpoort. 

Burgemeester mr. Adriaen Schagen 
(1633-1699) behoorde tot een bekende 
regentenfamilie en was zoon van Cor-
nelis Schagen en Livina du Gardijn. Hij 
trouwde in 1667 met Maria Vrijburch, 
ook uit een regentenfamilie afkomstig. 
Zij kregen 2 zonen en 2 dochters, waar-
van de laatste jong is overleden. 

Adriaen Schagen studeerde af als meester 
in de rechten. Hij bekleedde de functies 
van heemraad en hoofdingeland van de 
Schermer, heemraad van de Heerhugo-
waard en hoogheemraad van de Uitwate-
rende Sluizen. Hij was actief in het stadsbe-
stuur en schepen tussen 1657 en 1672. Hij 
was tussen 1674 en 1682 ‘pensionaris’, een 
van de zeven die de Republiek heeft gehad. 
Een pensionaris was een rechtsgeleerde die 
de secretaris bijstond en verving, maar ook 
vroedschap, burgemeesters, schout, schepe-
nen, weesmeesters en regenten van gods-
huizen van advies diende. Hij werd daarna 
benoemd als rentmeester van de grafelijke 
Vroon- en Zijpelanden en der Egmonden. 
Ook werd hij in december 1782 als lid van 

Op de poortbrug stond een houten hamei, 
een voorpoort met een afsluithek. In 1712 
besloot men dit hek tot een pronkstuk van 
de stad te maken. Er werden twee zand-
stenen zuilen neergezet, met ijzeren hek-
ken. Aan de buitenkant werden de wapens 
van de toenmalige vier burgemeesters 
aangebracht. Alsof ze wilden laten weten, 
‘wie hier binnen komt heeft zich aan onze 
regels te houden, wij hebben het hier voor 
het zeggen’, over macht gesproken. De 
wapens lijken twee aan twee opgehangen 
aan een gouden koord dat door een ring 
is gehaald, samen geknoopt aan het eind 
met twee dikke gouden kwasten. Boven 
de wapens zit een grafelijke kroon. De 
Schermerpoort werd in 1853 afgebroken 
toen de ophaalbrug werd vervangen door 
een vaste stenen brug. De hamei of het 
Schermerhek is er nog altijd, compleet 
met ijzeren hekwerk en de wapens van de 
vier burgemeesters.

Burgemeester jhr. Gerrit van Egmond 
van den Nieuwburgh
Het wapen aan de hamei van burge-
meester jonkheer Gerrit van Egmond 
van den Nieuwburgh is een pronkstuk. 
Door haar samenstelling doet het denken 
aan een ridderlijk verleden. Jhr. Ger-
rit van Egmond van den Nieuwburgh 
of Nijenburgh is lid van een oud, zeer 
rijk geslacht, een van de belangrijkste in 
Alkmaar. Zijn wapen is kort voor zijn 
dood op het Schermerhek geplaatst. 
Gerrit of Gerard (1646-1712) was de 
oudste zoon van Jan van Egmond. Zijn 
vader was een vooraanstaand man die 
hoogwaardige functies bekleedde. Dat hij 
gewaardeerd werd en rijk was, blijkt wel 
uit zijn begrafenis in de Grote kerk op 3 
november 1712. De kosten waren maar 
liefst ƒ171,12. 
Gerrit trouwde in 1675 met Machtelt van 
Foreest, zij kregen 7 kinderen. Gerrit was 
in zijn leven zes maal schepen tussen 1671 
en 1678 en vijftien maal burgemeester tus-

sen 1682 en 1712. In 1687 werd hij lid van 
Alkmaarse vroedschap. Hij volgde in 1682 
zijn vader op als dijkgraaf van de Uitwate-
rende Sluizen van Kennemerland en West 
Friesland. Hij was dijkgraaf van de Heer-
hugowaard. In 1691 kocht hij voor ƒ15000 
de heerlijkheid van Petten en Nolmerban 
en in 1691 het Hof van Sonoy voor ƒ5200. 
Ook kocht hij een buitenhuis in Heiloo, 
dat later door zijn derde zoon Gerard 
werd verbouwd werd tot Huize Nijenburg. 
Hij liet zich Gerard Dirk noemen; hij 
voegde de naam van zijn schoonvader aan 
zijn naam toe, een teken dat de Foreesten 
van belang waren. 

Gerrits wapen is op schildvlak 1 en 4 goud 
van kleur, gevuld met rode kepers. Een 
keper of chevron wil hechtheid, steun en 
kracht uitdrukken. De andere twee vlakken 
zijn zilverwit met ieder twee rode, beurte-
lings gekanteelde herautstukken, in heral-
dische taal heet dat ‘van zilver beladen met 
2 gebretesseerde en contra gebretesseerden 
fasces van keel’ (rood). In het midden zijn 
twee naar elkaar toegekeerde Hollandse 
leeuwen in een gedeeld hartschildje. 

Detail van de gravure van L. Schenk, ca. 
1735. Het Zeglis, de Schermerpoort met 
daarvoor het Schermerhek met wapens 
van burgemeesters. 

Rechts: Het schermerhek anno 2012.

Wapen van Gerrit van Egmond van den 
Nieuwburgh.

Van boven naar onder:
Wapen van Van Egmond
Wapen Van Arkel, dat via het huwelijk 
van Jan II van Egmont met Maria van 
Arkel in 1409 aan het familiewapen werd 
toegevoegd.
Wapen van Gelre en Gulik samengesteld 
door Arnout van Egmont, geboren 1410. 
Hij kreeg van zijn vader het hertogdom 
Gelre en Gulik onder zijn hoede en werd 
hertog van Gelre. Het blauwe vlak met de 
gouden leeuw is van Gelre, het gouden 
vlak met de zwarte leeuw is van Gulik.
Tekeningen auteur.
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bolen wijst zij op de vergankelijkheid en 
ongelijkheid van het aardse. 
Jacob van Oudensteijn (1659-1735) 
trouwde in 1699 met Machtilda Coorne. 
Jacob en Machtilda kregen 7 kinderen, 
waarvan er vier volwassen werden.

Jacob van Oudensteijn was schepen 
tussen 1687 en 1692 en burgemeester 
tussen 1697 en 1728. Naast dit werk 
voor de stad Alkmaar had hij een 
indrukwekkende reeks titels en func-
ties in de omgeving en verderop in het 
land. Hij was rentmeester der grafelijke 
Vroonlanden, Zijpen en Egmonden, 
hij was gecommitteerde van de Admi-
raliteit in West Friesland en het Noor-
derkwartier en gecommitteerde van de 
Raad in Hoorn, voorts hoofdofficier van 
Niedorper Coggen, meester-knaap van 
Holland en West Friesland, hoofdinge-
land van de Heerhugowaard, heemraad, 
hoofdingeland en kerkmeester van de 
Schermer. 
Het echtpaar Oudensteijn woonde op de 
hoek van de Coorstraat en het Konings-

Het Huis Van Egmond begon met de 
stichting van de Egmondse abdij door 
Dirk I, graaf van Holland. De stamva-
der regeerde vanuit het nabij gelegen 
kasteel Egmond. De heren van Egmond 
kochten en kregen ‘heerlijkheden’ en 
werden rijk. Zij werden tot graaf verhe-
ven, werden lid van het Gulden Vlies en 
speelden hun rol in de geschiedenis. De 
tak van burgemeester jonkheer Gerrit 
van Egmond heeft van der ‘Nieuwburgh 
of Nijenburgh’ achter de naam gekregen. 
De kastelen de Nieuwburg en Middel-
burg waren van de graven van Holland. 
Zij gaven het beheer of het pandschap 
vaak aan plaatselijke grootheden. Karel 
de Stoute gaf het aan Jan van Egmond, 
en via deze weg werd langzamerhand de 
naam ‘Van Egmond van de Nijenburgh’ 
geboren.

Burgemeester mr. Jacob van 
Oudenstein
Het wapen van mr. Jacob van Ouden-
stein is gevierendeeld. Het heeft louter 
herautstukken. In de zilverwitte schild-
vlakken 1 en 4 staan drie rode schijven, 
koeken genaamd. In de rode vlakken 2 
en 3 negen gouden ruiten. De ruit is een 
rechtssymbool. Volgens de wapensym-

straatje, nu Augustijnsteeg. Maar ook 
had de familie het huis ‘De Wolbaal’ op 
de Heerengracht in Amsterdam en de 
hofstede ‘Oud Corensteijn’ met plantage 
in de Schermer. Zij zullen nu eens hier 
en dan daar verbleven hebben, al naar 
gelang de werkzaamheden of het plezier 
het wenselijk maakte. Verder in het land 
had hij nog landerijen waarvan hij de 
pachtgelden ontving. 

Burgemeester Pieter Sijms
Het wapen van Pieter Sijms is gevieren-
deeld. Schildvlak 1 en 4 is rood, schild-
vlak 2 en 3 blauw. In de rode vlakken 
staan twee zilveren Franse lelies rechts 
en één lelie links van een schuine, zil-
veren balk. In de literatuur lezen we dat 
er 6 in elk schildvlak moeten zijn, dus 
3 boven de balk en 3 onder de balk. De 
blauwe schildvlakken zijn gevuld met 
een zilveren lopende zwaan, daarboven 
drie zilveren, gehalsde zwanenkoppen, 
alsof het een zwanenfamilie met drie 
jongen betreft. De zwaan is een zielevo-
gel en eeuwigheidsymbool en staat voor 
waardigheid en deftigheid.

Pieter Sijms (1645-1713) was zoon van 
Maria Anna Massonij en Adriaan Sijms, 
lakenkoper op de Mient en burgemeester. 
Pieter trouwde in 1676 met Geertruijd 

Stuijlingh. Pieter en Geertruijd kregen 
5 kinderen, waarvan er 4 volwassen 
zijn geworden. De zonen Adriaan en 
Gerard waren ook lid van de vroed-
schap, hoogheemraad, burgemeester en 
schepen. 

Het wapen van Pieter Sijms is deels het-
zelfde als dat van zijn vrouw, Geertruijd 
Stuijlingh. Het wapen van de familie Stuij-
lingh is ook gevierendeeld. Vlak 1 en 4 
zijn eveneens van lazuur (blauw) met een 
zilveren, lopende zwaan en drie vogelkop-
pen er boven. De vlakken 2 en 3 zijn an-
ders. Daar bevinden zich twee, gevleugel-
de, gouden, naar elkaar gekeerde leeuwen 
met vleugels, griffioenen genaamd, op 
een zilverwitte ondergrond. De identieke 
blauwe vlakken doen vermoeden dat er 
eerder een samengaan van beide families 
heeft plaatsgehad. Het wapen van Pieter 
en zijn vader Adriaan waren gelijk, dus 
als er een vermenging heeft plaats gehad 
moet het al drie generaties daarvoor ge-
beurd zijn. Vlak 2 en 3 bij het wapen van 
Sijms is van keel (rood) met drie Franse 
lelies. De Franse lelie is een symbool van 
de Franse koningen; zij gebruikten echter 
de lelie meestal op een blauwe onder-
grond. De lelie is het Mariasymbool van 
onschuld en reinheid. Veel connecties van 
het Franse koningshuis gebruikten de lelie 
in hun wapen, het werd echter gemeen-
goed en is verworden tot een decoratief, 
heraldisch figuur. De schuine, zilveren 
balk in de rode vlakken is een bastaard-
balk. De onwettige kinderen waren ver-
plicht hun wapen door een balk te breken, 
om verschil aan te geven tussen legitieme 
kinderen en bastaardkinderen. De meeste 
bastaards hebben dat aan hun laars gelapt, 
maar familie Sijms niet, mogelijk hebben 
zij een bastaard als voorvader. 
De familie Sijms speelde een belangrijke 
rol in Alkmaar, zij had ontegenzeggelijk 
macht. Zowel Pieter Sijms als zijn vader 
Adriaen Sijms waren groot geworden in 

Het wapen van Lamoraal van Egmont. 
Bron Wikipedia.

Wapen van Pieter Sijms.Wapen van Jacob van Oudenstein.

Wapen van Stuilingh. Bron J.B. Rietstap 
De wapens van den tegenwoordigen en den 
vroegeren Nederlandschen Adel, 1890.

Lamoraal van Egmond 
De verschillende takken van de 
familie lieten door hun wapen zien 
dat ze bij elkaar hoorden en één 
stamvader hadden. Een bekend lid 
van een andere tak van dit geslacht 
is Lamoraal van Egmont, geboren 
1522 in Henegouwen, de vierde 
graaf van Egmond. Hij kreeg het 
prinsdom Gavere in handen en werd 
graaf en prins. We kennen hem als 
slachtoffer van de inquisitie, het uit-
roeien van ketters. Hij werd samen 
met de graaf Van Hoorne in 1568 in 
Brussel op last van Alva onthoofd. 
Het wapen van Lamoraal van 
Egmont is uit dezelfde onderdelen 
opgebouwd. Alleen het hartschildje 
is anders, het vertegenwoordigt zijn 
moeders familie. Lamoraals moeder 
Françoise van Luxembourg is een 
kind van fam. Luxembourg en fam. 
Baux. De leeuw hoort bij Luxem-
bourg, de ster komt van Baux. 
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de lakenproductie. Pieter was waardijn, 
dat wil zeggen: hij was opzichter van 
het lakengilde ‘de Draperie’. Hij keurde 
niet alleen de lakens, maar bepaalde ook 
welke soorten wol er gebruikt moch-
ten worden, hoe er geweven en geverfd 
moest worden en fungeerde tevens als 
belangrijkste bestuurder van het wa-
pengilde. Pieter was daarnaast penning-
meester van de Heerhugowaard, schepen 
tussen 1679 en 1698 en werd 7 augustus 
1690 in de vroedschap benoemd. Tussen 
1701 en 1712 was hij dikwijls burge-
meester. Na het beëindigen van dit ambt 
op 31 december 1712 werd hij voorge-
steld als schout en 16 januari 1713 als 
zodanig benoemd. Hij stierf ruim een 
maand later plotseling op 24 februari 
1713 in Den Haag, mogelijk tijdens een 
werkbezoek. 

Burgemeester mr. Nicolaas Vrijburg
Het wapen van Nicolaas Vrijburg is 
gevierendeeld. In vlak 1 staat een zil-
verwitte burcht in een blauw schildvlak, 
vlak 2 is zilverwit met een rode, groot 
uitgetande lijn, vlak 3 is rood met een 
zilverwitte roos met vijf blaadjes en vlak 
4 is zilverwit en heeft een rode zittende 
hond. 

Nicolaes Vrijburg (1661-1737) is zoon 
van doctor Jacob Vrijburgh en Willemina 
Kessels. Vader Jacob Vrijburg was in zijn 
leven schepen, vroedschap, thesaurier en 
burgemeester. Nicolaes trouwde met Ma-
ria van Kapelle. Ze kregen twee dochters 
en een zoon. De zoon was een Josias Jacob 
Vrijburg, die op zijn beurt ook meester, 
schepen, vroedschap en burgemeester was.

Nicolaas Vrijburg was een leergierige 
man. Hij schreef zich in voor een studie 
rechten aan de Leidse Universiteit op 15 
februari 1680, hij zei 20 jaar te zijn, waar-
schijnlijk vanwege de eerder vermelde 
belastingkorting op bier en wijn. Hij was 
nog maar net 18 jaar. Hij was meermalen 
schepen tussen 1685 en 1700. Hij was lid 
van de vroedschap tussen 1693 en 1723 en 
daarin meermalen burgemeester. Ook be-
kleedde hij het schoutambt en diende de 
tijd van 3 jaar uit, tussen het burgemees-
terschap door; hij was ook secretaris van 
de Heerhugowaard, heemraad en aalmoe-
zenier van de Zijpe, hoofdingeland, heem-
raad en kerkmeester van de Schermer.
Hij droeg het onderwijs een warm hart 
toe, hij was curator van de Latijnse 
school. Hij hield redevoeringen in het 
Latijn in de Grote Kerk die in boekvorm 
verschenen, terwijl hij zelf ook verhan-
delingen uitgaf, een actief man, een 
wetenschapper. 

Het wapen van Nicolaes Vrijburg bestaat 
uit vier aparte delen. Schildvlak 1 heeft 
een burcht. Om dit symbool in een 
schildvlak te mogen verbeelden moet er 
een aanleiding geweest zijn. Zijn naam 
‘Vrijburg’ geeft het aan. Ten eerste kan 
het zijn dat een voorouder een functie 
heeft gehad met betrekking tot een leen-
verband van een vrije burcht, ten tweede 
dat een voorouder betrokken is geweest 
bij de bestorming van een burcht, ten 
derde dat ze simpelweg gewoond hebben 
in de buurt van een vrije burcht en dat is 

mogelijk met de Nieuwburg, de Mid-
delburg en misschien de Torenburg in de 
buurt. In ieder geval moet de landsheer 
toestemming gegeven hebben om een 
burcht in het wapen te zetten. Vlak 2 
geeft het wapen van familie Van Foreest 
weer. De overgrootmoeder Marietgen 
Dircksdr. van Foreest, getrouwd met 
Jacob Claesz. Vrijburg zorgde voor 
deze toevoeging in het wapen. Vlak 3 
is een rood vlak met een witte roos, die 
vreugde en reinheid uitbeeldt. In vlak 4 
zit een rode hond in een zilverwit veld. 
In de literatuur zie je dat de hond wit is 
in een blauw vlak. Ook het wapen van 
zijn vrouw Maria van Kapelle heeft een 
zittende hond. Honden worden in wa-
pens zelden zittend uitgebeeld, meestal 
springend als een hazewind. Een hond 
staat voor waakzaamheid, trouw en aan-
hankelijkheid.
Grootvader Dirck, vader Jacob, burge-
meester Nicolaas en zoon Jacob Josias 
Vrijburg voerden hetzelfde wapen. 

Wapen behorend bij het Koning 
Willemshuis 
In 1254 verleende graaf Willem II stads-
rechten aan Alkmaar. Hij maakte daar-
mee Alkmaar tot een bestuurlijk en mili-
tair centrum. De graaf had daarvoor een 
baljuw nodig, die de rechtspraak en het 
bestuur regelde en een rentmeester, die 
hem in de stad vertegenwoordigde. De 
baljuw woonde in kasteel Torenburg en 
voor de rentmeester is het Koning Wil-
lemshuis gebouwd in de Pieterstraat op 
huidige nummer 16. Graaf Willem II zou 
zelf de opdracht gegeven hebben om dit 
huis te bouwen. Het huis diende tevens 
als onderdak voor de graaf van Holland 
zelf op de momenten dat hij in Alkmaar 
verbleef. In de geschiedenisboeken lezen 
we dat graaf Willem II ook bekend is als 
Rooms Koning, omdat hij de opvolger 
werd van de Duitse keizer en in 1248 als 
zodanig in Aken werd gekroond. Van-

daar dat het huis de naam kreeg ‘Koning 
Willemshuis’. Hoog in de gevel staat links 
het beeld van een jonge Graaf Willem II 
en rechts zijn zoon Floris V.
Het prachtige pand dat er tegenwoordig 
staat is niet het oorspronkelijke Koning 
Willemshuis. Het 13e-eeuwse huis werd 
in de 16e eeuw afgebroken en opnieuw 
opgebouwd in een vroege Renaissance-
stijl. Het was deel van een complex dat 
doorliep tot de hoek van de Konings-
straat. In de negentiende eeuw is het 
complex grotendeels afgebroken, het 
huidige pand bleef staan. 

Het huis had vroeger een ommuurde tuin 
toegankelijk via de Koningsstraat. Boven 
de ingang was een bijzondere gevelsteen 

Koning Willemshuis.

Wapen van Nicolaas Vrijburg.

Wapen van Vrijburg en Van Kapelle. Bron 
W. van der Lely Namen en Wapenen Ed. 
Agtbaare Heeren Vroedschappen der stad  
Alckmaer. Jaartal onbekend.



148 149

FamiliewapensEmmy Reijngoud - 
Posthuma

gemetseld met een wapen en een mysteri-
euze spreuk. Deze gevelsteen is nu ingemet-
seld in de nieuwbouw op de hoek van de 
Pieterstraat en de Koningsstraat. In de steen 
is het wapen van Jeruzalem gebeiteld, daar 
boven een helm met een gesloten vizier. Aan 
de helm zit een rijk gekruld dekkleed, dat 
verwijst naar de riddercape. In toernooien 
werd zo’n cape gauw aan flarden gescheurd 
en wapperde het in stukken om de schou-
ders van de ridders heen. De flarden van het 
dekkleed aan een wapen zijn in de loop der 
tijd verworden tot zwierige, krullerige ver-
siersels. Bovenop de helm ligt de wrong, een 
opgerolde doek, gevuld met paardenhaar 

of wol. Daar weer boven zit het helmteken, 
in dit geval twee wijkende palmtakken met 
daartussen drie konijntjes. Bovenin de steen 
zit een hand met een duim die vooruit wijst 
en twee vingers die naar beneden wijzen, 
de andere vingers zijn gesloten. En dan is er 
nog de intrigerende tekst: 

BLIJT HIER 
OPYNENE REGEERT

Het wapen heeft een krukkenkruis met 
vier Latijnse kruisen in de hoeken. Het 
wordt een Jeruzalemkruis genoemd. Het 
is er sinds de kruistochten. Na de eerste 
kruistocht waarin Godfried van Bouillon 
in 1099 Jeruzalem veroverde, koos hij dit 
krukkenkruis als wapen voor zijn konink-
rijk Jeruzalem. Bij hem zie je een gouden 
kruis op een zilveren veld en eigenlijk 
kan dat niet in de heraldiek; er mogen 
geen twee metaalkleuren op elkaar, maar 
misschien heeft hij aan willen geven dat 
we met een bijzonder wapen te maken 
hebben! De kruisvaarders en pelgrims die 
daarna in Jeruzalem aankwamen werden 
tot ridder geslagen in de Ridderorde van 
het Heilige Graf, een kerkelijk orde, die na 
de kruistochten het doel had de katholieke 
kerk in het Heilig Land te steunen. Deze 
ridderorde had hetzelfde krukkenkruis in 
het wapen als symbool, maar was rood van 
kleur. De ridders werden ‘Gods ridders’ 
genoemd. Het helmteken, de palmtakken 
herinneren aan de intocht van Jezus in 
Jeruzalem; hij werd met het wuiven van 
palmtakken begroet. Ze zijn het insigne 
van een pelgrim, als aanduiding van een 
lange, gevaarlijke bedevaart. 

Vele onderzoekers hebben het geheel, 
maar vooral de tekst boven het wapen ge-
probeerd te verklaren, waaronder Multa-
tuli. Hij schreef in ‘Ideeën’: “Neen, stelsels 
regeeren de wereld niet, noch de opiniën, 
zoals Koning Willem meende en beitelen 
liet in een steen te Alkmaar, die nog te 
zien is”. 

In 1918 meende H. Makkink de beel-
tenissen en de tekst te kunnen verkla-
ren. Hij merkte op dat ‘opijnene’ een 
meervoudsvorm was en ‘regeert’ een 
enkelvoudsvorm, dat paste niet in één 
zin. Hij meende dat de steen niets met 
het Koning Willemshuis zelf te maken 
zou hebben, het zou een ‘ridderblazoen’ 
zijn. De hand boven de steen zou een 
aanwijzing zijn voor personen die niet 
konden lezen of schrijven en toch moes-
ten weten wat in de tekst was verwoord. 
De hand zou een eed afleggen, het zou 
een eedzwerende hand zijn. Iemand die 
moest zweren in die tijd deed dat op 
een naar hem toegestoken zwaard, op 
een staf van de rechter, op de Bijbel, op 
of het kruis, dat alles met twee vingers 
naar beneden en de duim ernaast, zoals 
de hand is afgebeeld. De tekst zou dan 
ook handelen over een eed, die betrek-
king heeft op het ‘HIER’, de plaats waar 
de steen oorspronkelijk ingemetseld 
is geweest, namelijk in het kasteel van 
Opijnen nabij Tiel, in de heerlijkheid Est 
en Opijnen. Er staat echter ‘Opijnene’. 
Makkink denkt dat de steenhouwer er 
een potje van heeft gemaakt, mogelijk 
dat hij niet goed kon lezen en schrijven. 
Van spaties tussen de woorden is haast 
geen sprake en volgens hem staat de 
ene die er is in de tweede regel, niet op 
de goede plek. Ook kon de laatste ‘t’ er 
niet meer op en moest hoger geplaatst 
worden. Volgens hem staat er: 

BLIJT HIER
OPIJNEN ERE GEERT 

Zijn verklaring is daarbij: ‘blijt’ komt van 
‘belijen’ ofwel belijden. De woorden ‘Be-
lijt hier’ in verband met de eedzwerende 
hand zouden dan betekenen ‘zweert 
hier’. 
Makkink stelt dat het woord ‘regeert’ 
niet bestond in de Middeleeuwen. Dat 
zou ‘regneren’ moeten zijn en hij leest 
‘geert’, van ‘geeren’ of ‘gheeren’, ofwel 
begeren. Tussen ‘Opijnen’ en ‘geert’ blijft 
het woord ‘ere’ over, ons woord ‘eer’. De 
zin: ‘Opijnen ere geert’ is nu een dui-
delijke Middelnederlandse zin, die de 
betekenis oplevert: ‘Opijnen begeert de 
eer, die hem toekomt’. Makkink zegt: 
“De tweede regel schijnt mij toe de oude 
wapenspreuk te bevatten van de Heeren 
van Opijnen, terwijl tevens de vijf krui-
sen (in het wapen) aan de vijf wonden 
van Christus herinneren”. Hij kan alleen 
de konijntjes niet verklaren. Het zou 
misschien een verband hebben met een 
jachtrecht.
Het geheel past in de oude tijd. De 
leenboeren in de heerlijkheid van Est en 
Opijnen moesten hun eed afleggen en 
hun ‘heergewade’, een geldelijke vergoe-
ding, voldoen en wel HIER; het vertrek 
achter de deur, waarboven de steen was 
ingemetseld op de binnenplaats van het 
kasteel Est en Opijnen. De familie Van 
Opijnen is uitgestorven en een nazaat, 
ene jonkheer Vladderacken, heeft de 
steen, toen het kasteel eind 18de eeuw 
werd afgebroken, meegenomen en in la-
ten metselen in de muur van het Koning 
Willemshuis, waar hij toen woonde. 
Makkink wist niet dat het wapen met het 
Jeruzalemkruis en de palmtakken niet 
bedoeld was als symbool om bij te zwe-
ren, maar het gaf aan dat de Heer van 
Opijnen als kruisvaarder of pelgrim naar 
Jeruzalem was geweest en hij had die reis 
volbracht. Mogelijk ‘begeerde hij daarom 
de ere die hem toekwam’. 

Vele onderzoekers hebben zich gebogen 
over het verhaal achter deze gevelsteen.

Kruis van het koninkrijk Jeruzalem.
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Wapens op het Provenhuis Paling en 
Van Foreest 
Op de hoek van de Geest en het Ze-
venhuizen staat het Provenhuis van 
Paling en Van Foreest. Een van de vele 
en een van de oudsten die Alkmaar 
bezit. Een provenhuis werd vaak bij 
testament gesticht door rijke aristo-
craten om oudere, verarmde familie-
leden of geloofsgenoten te huisvesten. 

Tegelijkertijd hielden ze met deze 
goede daad hun naam levend voor het 
nageslacht door aan het huis de naam 
en wapens te verbinden. Zo ook bij 
het Hofje van Paling en Van Foreest. 
In de oude gevelsteen boven de ingang 
staan de wapens en namen van P(i)eter 
Claesz. Paling, zijn vrouw Josina van 
Foreest, van hun schoonzoon Andries 
Willemsz. Outshoorn en hun dochter 

Wilhelmina Paling. Sinds haar ont-
staan is er veel gebouwd en verbouwd 
aan het hofje. Oorspronkelijk had het 
een poortgebouw met een trapgevel. 
Omstreeks 1860 werd dat vervangen 
door een bescheiden hoekgebouw. De 
gevelsteen met wapens en namen is 
bewaard gebleven. 

Pieter Claesz. Paling behoorde tot de 
rijkste families in Alkmaar. Hij was 
rentmeester van de Abdij van Egmond, 
was in 1510 burgemeester, werd daarna 
benoemd in de vroedschap en was 
tussen 1516 en 1533 nogmaals vele 
keren burgemeester. Hij was in 1534 
thesaurier, beheerder van de inkom-
sten en uitgaven van de stad. Toen 
hij in 1546 op hoge leeftijd overleed, 
was hij nog steeds lid van de vroed-
schap. Als burgemeester was hij een 
van de opdrachtgevers aan schilder 
Maarten van Heemskerk (1498-1574), 
om het grote altaarstuk te maken voor 
de Grote Kerk, dat later in de Dom 
van Linköping in Zweden is terecht 
gekomen. Pieter trouwde in 1492 met 
Josina van Foreest. Zij kwam ook uit 

een vooraanstaande familie. In 1540 liet 
het echtpaar een testament opmaken 
waarin zij geld reserveerden voor een 
provenhuis. Josina overleed 28 febru-
ari 1541 en Pieter 21 maart 1546, dus 
de verwerkelijking van het Huis zal in 
handen geweest zijn van hun dochter 
Wilhelmina en schoonzoon Andries 
van Outshoorn, omdat ook zij met hun 
wapens op de gevelsteen vermeld staan. 
Het wapen van familie Paling heeft een 
blauw vlak met drie gouden Latijnse 
kruisen, religieuze tekens. Zoals hier-
onder blijkt, behoort het schildvlak 
groen te zijn. Familie van Foreest heeft 
een zilverwit vlak met een getande, 
rode band, een heraldisch teken. Het 
wapen van Andries Outshoorn geeft 
heel toepasselijk drie zilveren jacht-
hoorns, die met banden om het lichaam 
gedragen konden worden, zij worden 
verbeeld op een rood schildvlak. De 
jachthoorns hebben gouden banden. 
De hoorn duidt op jacht en roem. Het 
wapen van Wilhelmina is het familie-
wapen van haar vader, zoals het hoort. 
De wapens van de echtelieden zijn 
samengevoegd. 

Gevelsteen op het Hof van Paling en Van 
Foreest.

Hoek Geest en Zevenhuizen, Hof van  
Paling en Van Foreest.

Pieter Claesz. Paling.
Josina van Foreest.
Collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Hiernaast en de volgende pagina: De 
schilderijen van het viertal zijn geschil-
derd door Maarten van Heemskerck. De 
portretten van Pieter Claesz. Paling en 
Josina van Foreest worden beschouwd 
als kopieën van eerdere portretten. Naast 
hun portret zijn hun wapens verbeeld, 
waardoor we de persoon met zekerheid 
kunnen duiden. Het is tevens een blijk van 
aanzien. Pieter draagt een palmtak, hij 
zou als pelgrim in Jeruzalem zijn geweest. 
Josina en Wilhelmina dragen een rozen-
krans. Aan het fluweel, bont en de rode 
kleding is te zien dat de familie rijk was; 
rood pigment was duur. De schilderijen 
hangen in het Stedelijk Museum Alkmaar, 
als bruikleen. Gepubliceerd met toestem-
ming van de Stichting Provenhuis Paling 
en Van Foreest. 
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Begijnhof, de voorloper van het Hof 
van Sonoy. In 1642 was het woonhuis 
en werd bewoond door de weduwe 
van burgemeester Pieter Schagen. Zij 
verhuurde het aan haar neef, priester 
Dirk Harmsz. De katholieke geeste-
lijkheid mocht in die tijd echter geen 
eigendommen bezitten, zodoende 
werd het pand op naam gezet van mr. 
Johan van Nordingen, getrouwd met 
Maria Heijcken. Hij kwam uit Den 
Haag, was advocaat en werd een voor-
name Alkmaarder. Na zijn overlijden 
erfde zijn zoon, de ‘Edele Heer Johan 
van Nordingen de jonge’, getrouwd 
met Maria Steenhuijsen, het pand en 
werd de stichter van het provenhuis. 
Deze Johan overleed overigens drie 
maanden later, hij werd 5 februari 
1656 bijgezet in het graf van zijn vader. 
Hij zal dus slechts de aanzet hebben 
kunnen geven tot het stichten van het 
provenhuis. Het werd geheel aangepast 
en bood plaats aan acht oude mannen, 
uitgebeeld hoog in de gevel, door twee 
oude mannen met een stok, leunend 
op het wapenschild van familie Van 
Nordingen.

Andries van Outshoorn werd om-
streeks 1490 geboren in Amsterdam, 
als zoon van Willem Andriesz. en 
Elisabeth Jansdr. van Outshoorn. Hij 
vestigde zich in Alkmaar onder zijn 
moeders naam en trouwde in 1516 met 
een rijke bruid, Wilhelmina Pietersdr. 
Paling. Hij heeft geen bestuursfunctie 
in Alkmaar bekleed, maar wel in de 
omgeving. In 1527 volgde hij schoon-
vader Pieter Paling op als rentmeester 
van de Abdij van Egmond, daarna was 
hij enige jaren eerste dijkgraaf van de 
Uitwaterende sluizen van Kennemer-
land en West Friesland. Een paar jaar 
later werd hij eigenaar van landgoed 
Sonnevelt. Zijn nageslacht en hij zou-
den voortaan deze naam gebruiken. 
Andries Willemsz. van Oudshoorn van 
Sonnevelt stierf in 1555, zijn vrouw 
Wilhelmina Paling in 1567. 

Wapen op het Huis van Achten
Het Huis van Achten heeft de ingang 
in de Lombardsteeg en de zijgevel 
aan de Gedempte Nieuwesloot. Het 
was waarschijnlijk ooit deel van het 
ziekenhuis van het klooster, het Witte 

Het wapen is gevierendeeld in twee, 
schuin tegenover elkaar staande, rode 
en blauwe schildvlakken. In de rode 
vlakken zouden 3 ruitvormen, herauts-
tukken, moeten staan. In de blauwe 
vlakken twee gouden sterren boven 
en één gouden ster onder een gouden 
balk. De ster is een Maria symbool en 
staat voor geluk en heil. De balk is een 
herautstuk. In het midden is een blauw 
hartschildje aangebracht, waarin een 
gouden vogel moet staan. Op de foto 
uit 1989 is dit goed weergegeven. Na 
de schilderbeurt van 2012 zijn de de-
tails van de oude mannen naar beho-
ren gekleurd, maar bij het wapen bleef 
dit achterwege. 

Andries van Outshoorn.
Wilhelmina Paling.
Collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Gevel van het huis van Achten.

Oude mannen op de gevel van het Huis 
van Achten, boven april 1989. Foto: Joop 
Elsinga. Onder januari 2013.
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Wapen van Bardesius, op het poortje van 
het Hof van Sonoy, oktober 2012.

Gravure van L. Schenk, datering ca. 1735. 

Willem Bardesius, geb. 1528, met zijn 
familiewapen. 
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lem Bardesius, een Amsterdamse bur-
gemeester. Bardesius bezat uitgestrekte 
landerijen o.a. in Heiloo en Limmen 
en mogelijk wilde hij van hieruit de 
landerijen beheren. 

Zijn zoon Willem (1563-1619) nam in 
1601 het hof over. Hij was ridder en 
heer van Warmenhuysen en Krabben-
dam en trouwde met jonkvr. Cornelia 
van Loo die vroegtijdig stierf in1607. 
Buiten zijn hof had men al eerder een 
Lange Nieuwe Sloot gegraven, die om 
de hoek overging in een Korte Nieuwe 
Sloot. Het straatje langs die Nieuwe 
Sloot lag aan de overkant. En Willem 
kreeg op 7 januari 1607 toestemming 
van de vroedschap om ‘nevens zijn 
grote sale’ een brug over deze Lange 
Nieuwe Sloot te mogen maken. Aan de 
hofzijde kwam het sierlijke Bardesius 
poortje, met het familiewapen in de 
top. 

Het familiewapen heeft een gouden 
kruis in een veld van synople, helder 

Wapens bij het Hof van Sonoy
De oudste delen van het Hof van So-
noy behoorden tot het Maria Magda-
lena klooster, ook wel het Witte Hof 
genaamd. Het complex kwam in 1572 

in handen van de gemeente, die het 
in 1576 verkocht aan Diederick van 
Sonoy. Hij was geuzenleider en hulp 
van Willem van Oranje, die hem tot 
gouverneur van het Noorderkwartier 
had benoemd. Door zijn opdracht, de 
sluizen te openen en de dijken rondom 
Alkmaar door te steken, zagen de 
Spanjaarden af van hun plannen om 
het Alkmaar nog langer moeilijk te 
maken. Diederick vond in het hof een 
plek vanwaar hij het Noorderkwartier 
met zijn krijgsdienst kon bedienen. 
Lang heeft hij er echter niet gewoond. 
Reeds in 1588 vertrok hij omdat zijn 
hulp op andere plaatsen in ons land 
nodig was. Het geheel van gebouwen 
heeft er echter wel haar naam aan 
overgehouden. Hij verkocht het in 
1591 aan een goede bekende, aan Wil-

groen, met in schildvlak 1 en 4 een zes-
puntige gouden ster. Onder het portret 
van de oude Willem staat het wapen 
duidelijk getekend. Het veld is geschil-
derd in een te donker groene kleur 
en de gouden sterren zijn weggelaten. 
Het wapen van de adellijke familie van 
zijn vrouw, familie Van Loo, heeft nog 
altijd een plek in de hoftuin. Het is 
uitgevoerd in steen en een leeuw treedt 
op als schilddrager. Het wapen heeft 
een rood schildvlak met twee zilveren 
degens met handvatten of gevesten van 
goud. Tussen de degens zaten zilveren 
klaverbladen. 

In 1742 kwam het hof in handen van 
de diaconie van de hervormde kerk, 

die het inrichtte als oude mannen- en 
vrouwenhuis, te lezen in het fronton 
van het poortje. Het heeft als zodanig 
gefunctioneerd tot 1970. Wetenswaar-
dig is dat het huidige parkeerterrein 
op het Hofplein de vroegere kruiden-
tuin was van Diederick van Sonoy en 
Willem Bardesius en dat in 1863 de 
Lange en Korte Nieuwe Sloot werden 
gedempt, zodat de brug niet langer 
noodzakelijk was. Het poortje is geble-
ven. 
De oude waterloop is nog te zien in de 
bestrating van de Gedempte Nieuwe-
sloot; deze is gemarkeerd met blauwe 
steentjes. 

Wapen van familie van Loo in de tuin van 
het Hof van Sonoy.

Op een foto van Joop Elsinga uit 1989 zijn de 
sterren te zien.
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Impressie van het oorspronkelijke wapen 
van Cappiteijn Jan Thijmansz. Van Emme-
loort. In documenten zijn bij deze naam 
geen wapens overgeleverd, maar gecombi-
neerd met het helmteken zou het er zo uit 
hebben kunnen zien. Tekening auteur. 

Wapen op Oudegracht 241
Aan de gevel van Oudegracht 241 prijkt 
een opvallend familiewapen, vergezeld 
door twee zeilschepen en kanonslopen. 
De zeilschepen wijzen op de scheepvaart, 
maar wie liet deze aanbrengen en wat 
deed hij op zee? Een lange zoektocht langs 
archiefstukken en heraldische tekens, 
leidde uiteindelijk tot de man achter deze 
gevel, een kapitein van de Admiraliteit 
van West-Friesland waarvan het hoofd-
kwartier in Hoorn lag. Het was Cappiteijn 
Jan Thijmansz. van Emmeloort. Wan-
neer hij het huis kocht of liet bouwen is 
niet overgeleverd. In ieder geval liet hij 
vol trots zijn wapen verbeelden. De twee 
schepen vertellen hun eigen verhaal: 
het schip op de rechter gevelsteen zeilt 

vooruit en beeldt zijn zeemansleven uit, 
het andere schip zeilt achteruit, wat zou 
aangeven dat hij met pensioen is gegaan. 

Het familiewapen is uitgevoerd zoals de 
grootheden dat meestal doen. Op het 
blauwe wapenschild staat een stralende, 
gouden zon, daarboven rust de helm met 
een gesloten vizier. Aan de helm zit een 
rijk gekruld dekkleed in witte en blauwe 
kleuren weergegeven. Bovenop de helm 
ligt de wrong met het helmteken, in dit 
geval een hand met geheven zwaard, 
waaruit een strijdbare geest spreekt. Een 
helmteken komt vaak terug als één van de 
stukken op het wapenschild. Dat is hier 
niet het geval, wat is de geschiedenis van 
dit een mysterie? 

Het familiewapen zou ooit zijn gekapt, 
ofwel vernield. Dit is zeer waarschijn-
lijk al in de Franse Revolutie gebeurd, 
om het ideaal ‘gelijkheid’ uit het motto: 
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ 
zichtbaar te maken: geen wapens, 
geen aristocraten, allen gelijk. Volgens 
overleveringen zou er een Friese adelaar 
op hebben gestaan: een halve, zwarte 
adelaar op een gouden vlak. Oorspron-
kelijk vertegenwoordigde deze vogel 
het Keizerlijke Roomse Rijk en zou dus 
uitdrukken dat de Fries geen andere 
Heer dan de Keizer erkende. Maar het 
is verworden tot een algemeen beeld en 
komt veel voor in Friese familiewapens. 
Na een restauratie is het gekapte wapen 
in 1999 in kleur gezet door de Alkmaar-
se kunstschilder Michel van der Zwan 
en aangevuld met een zon, naar keuze 

van de bewoners. Een aardigheid is dat 
de adelaar als een zonnevogel wordt 
beschouwd, dus de onderwerpen liggen 
niet ver uit elkaar.

Al op 23 februari 1614 maakte Jan Thij-
mansz. van Emmeloort ten overstaan 
van een notaris zijn testament op; hij 
was ‘sieck te bedde leggende, doch zijn 
‘verstand, redenen en memorie’ waren in 
orde. Hij was niet getrouwd en liet veel 
geld na aan de ‘huijsarmen en weeskin-
deren’ in Alkmaar, in Emmeloort, Has-
selt, Enkhuizen en Hoorn. Zijn zusters, 
broers en hun kinderen woonden in 
Emmeloort, Enkhuizen en Vollenhoven; 
zij werden goed bedeeld. Vier dagen 
later veranderde hij zijn testament nog. 
Een stukje grond dat hij onlangs van zijn 
buurman had gekocht, liet hij na aan de 
diaconie. En hij voegde eraan toe dat als 
het bebouwd werd, er geen ‘geluidma-
kende handwerkneringen’ of ‘herberg-
activiteiten’ gevestigd mochten worden. 
Deze akte van legaat is nog lang met 
latere verkoopaktes van het huis mee-
gegaan. Jan Thijmensz. overleed kort na 
het opmaken van zijn testament en werd 
op 13 maart 1614 begraven in de Grote 
Kerk van Alkmaar. 

De gevel van Oudegracht 241 is rijkelijk 
voorzien van gevelversieringen. Uit de 
informatieve tekst naast de deur blijkt dat 
men niet weet, wie voor deze versieringen 
verantwoordelijk is. 

Een achteruitvarend zeilschip.

Handtekening van Cappiteijn Jan Thij-
mansz. van Emeloort.

Wapen op gevel van Oudegracht 241, 
januari 2013.
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Wapens op het huis van Willem  
Frederik Stoel
Frederik Willem Stoel had geen fami-
liewapen en wilde zich wel profileren. 
Hij was een succesvolle zakenman en 
was creatief. Hij bouwde zijn huis op 
de hoek van de Kennemersingel en 
de Vogelenzang. De oplettende voor-
bijganger ziet hoog in de gevel aan de 
Vogelenzang twee wapens: van Haar-
lem en van Alkmaar, met daaronder 
het jaartal 1885, waarmee Willem 
wilde uitdrukken: “Ik ben in Haar-
lem geboren en heb het gemaakt in 
Alkmaar; kijk maar naar mijn pracht-
huis, gebouwd in 1885 op deze mooie 
plek”. De jaartallen 1831 en 1903 die 
er boven staan, verwijzen naar zijn 
geboorte en overlijden en zullen later 
zijn toegevoegd. 

Frederik Willem Stoel (1831-1903) was 
het negende kind van de Haarlemse 
bouwkundige Abraham Stoel en Jansje 
van Brederode. Hij kwam als 19 jarige 
jonge man naar Alkmaar en startte 
er een metselbedrijfje. De kalk die hij 
verwerkte vond hij van slechte kwaliteit. 
Hij ontwikkelde een oven, die kalk van 
betere kwaliteit produceerde. Het leverde 
hem een octrooi op. Dit was het begin 
van zijn succesvolle loopbaan in bouw-
stoffen. Hij trouwde in 1851 Margaretha 
Elisabeth Zaadnoordijk. Zijn zoon 
Willem Frederik Stoel jr., kleinzoon ir. 
Willem Frederik Stoel en achterklein-
zoon Matthieu Stoel, hebben de zaak 
geleid tot een fusie met Van Klaveren in 
1971. Tot op de dag van vandaag bestaat 
Stoel & Van Klaveren Bouwstoffen B.V. 
De oude Willem Frederik heeft veel voor 
de samenleving in Alkmaar betekend. 
Zijn leiderscapaciteiten kwamen in vele 
organisaties van pas. Ook de Alkmaarse 
raad heeft van 1876 tot 1883 en van 1887 
tot 1903 van zijn werkkracht genoten. 

Wapens in de Grote Kerk
In de oude Grote of St. Laurens kerk 
houdt Magere Hein de wacht. Wie op 
zoek is naar familiewapens in Alkmaar, 
mag de Grote Kerk niet overslaan. De 
stenen vloer bestaat geheel uit grafzer-
ken. Er liggen meer mensen begraven 
dan de grootte van de plek doet ver-
moeden. Door de eeuwen heen wilde 
men zijn laatste rustplaats vinden op de 
plek waar men zijn geestelijke waarden 
vond. Als je meer geld had kon dat in 
de kerk, als je minder geld had, naast 

de kerk op de begraafplaats. Mensen 
met een wapen hadden veelal zoveel 
geld dat ze in de kerk begraven kon-
den worden. Dwalend door de Grote 
Kerk proberen we de graven te vinden 
van de burgemeesters, waarvan je de 
wapens in stad tegenkomt. In de oude 
grafboeken staat dikwijls wie, waar is 
begraven. Men heeft echter in de loop 
der eeuwen de vloer open gehad, gra-
ven geruimd, verkocht, stenen vervan-
gen, onderhoud gepleegd, een nieuwe 
indeling gemaakt en het geheel anders 
genummerd. Dus eenvoudig is het 
niet om de juiste terug te vinden. Enig 
houvast geeft de studie van J. Belonje 
uit 1928, maar dan is het nog puzzelen. 
Bovendien zijn er in de loop der jaren 
zoveel voeten overheen gegaan, dat 
de graven soms moeilijk te herkennen 
zijn. Ook werd er gekapt tijdens de 
Franse Revolutie. Een enkeling is terug 
te vinden en niet alle hebben wapens 
op de grafstenen. Zo heeft de zerk van 
burgemeester Adriaen Schagen in het 
koor alleen tekst. Er zijn veel grootse 
grafstenen. De beschreven graven met 
wapens zijn slechts een keuze. 

Graf van Pieter Paling en Josina van 
Foreest
Dit graf is prachtig en zeer apart. Het ligt 
in het zuider transept. Het is afgedekt 
met een koperen plaat en wordt tegen-

woordig tegen onze voeten beschermd 
door een hekje. De koperen plaat uit 
1541 is oorspronkelijk, dus al erg oud. 
Een koperen plaat als afdekplaat van een 

Huis van Willem Frederik Stoel, genaamd 
Caprera.

Wapens in de gevel van huize Caprera. 

Grafsteen van Pieter Paling en Josina van 
Foreest.
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Wapen van Josina van Foreest.

tekst wordt Pieter Paling Gods ridder 
genoemd; in samenhang met het wapen 
van Jeruzalem en de palmtakken mag je 
aannemen dat Pieter Palinck op pel-
grimstocht naar Jeruzalem is geweest en 
dat hij het heeft gehaald. Hij is aldaar tot 
ridder geslagen in de Ridderorde van het 
Heilige Graf, tot Gods ridder. 

Graf van mr. Van Westhoven
In het koor ligt een grafzerk met prach-
tige wapens in een medaillon. Ze zijn 
geheel volgens de regels uitgevoerd en 
samengevoegd tot een ‘alliantiewapen’. 
Het wapen van de man heeft een wapen-
vorm en staat heraldisch rechts, voor 
ons links en dat van de vrouw is ovaal en 
staat heraldisch links, voor ons rechts. 
In de heraldiek bekijkt men de stand van 
de wapens vanuit de ridder, die achter 
zijn schild staat. Het is het graf van de 
weledelgestrenge heer mr. Anthony van 
Westhoven (1716-1779) en zijn vrouw 
Margaretha Forangier, begraven in 1780. 
Van Westhoven was president heemraad 
van de Schermer, schepen tussen 1757 
tot 1776 en lid van de vroedschap vanaf 
1770 en kapitein van het Groene Vendel 
der Schutterij. Hij overleed op 63 jarige 
leeftijd. 
Het wapen van de man wordt omschre-
ven als: ‘in goud drie korenaren aan 
een gebladerde steel, alles groen, op 
blauwe grond. Links en rechts van de 
steel een naar elkaar toegewende reiger, 
van natuurlijke kleur. Het wapen van de 
vrouw heeft een Andrieskruis, waarvan 
de bovenste uiteinden zijn verbonden 

grafsteen komt weinig voor in Neder-
land. In Engeland ziet je het vaker, maar 
hier in Holland is het een teken van 
grote welstand. Zo’n grootse, bewerkte 
plaat was ontzettend duur. 

In de rand staat de tekst: 
“Hier leyt begr. Pieter Claessoe Palinck, 
Gods ridder die gherust is de XXI dach 
meerte ano MCCCCC en XLVI en Iosina 
van Foreest Willems dochter, zijn huys-
vrouwe die gherust is de XXVIII february 
ano MVC ende XLI”. 
Dat wil zeggen dat Pieter Claesz. Paling is 
overleden 21 maart 1546, en zijn vrouw 
Josina van Foreest is overleden 28 februari 
1541. 
De zerk is uit de overgangstijd van Gotiek 
naar Renaissance. Het wapenschild wordt 
gedragen door twee naakte engelen; voor-
heen werden ze afgebeeld in lange gewa-
den. Twee grote figuren, een man en een 
vrouw liggen uitgestrekt op een mat, ze 
hebben kleding aan naar Romeins voor-
beeld. Om hen heen ligt een lint met een 
tekst in Romeinse hoofdletters geschreven: 
“Wij waren als ghi, nu ligghen wij hier. 
denckt om sterven, ghy en weet niet hoe 
schier
wat is op deser werelt bedreve 
als eene roock is des mensche leven”. 

Aan het voeteneind van de figuren de 
tekst: 
“In te Domine speravi no confundar 
in eternum” (Ik vertrouw op U Heer, 
beschaam ons niet in eeuwigheid, psalm 
34, vers 2).

In de rand zijn zes wapenschilden. 
Links boven zit het wapen van familie 
Paling met de drie Latijnse kruisen, 
rechts boven het wapen van familie 
Van Foreest met de getande rand op 
een effen vlak. In het midden links 
een wapen met een Catharina-rad en 
rechts een wapen met de zweetdoek 

van Christus, links onder een wapen 
met een Andrieskruis van ruiten (een 
x-kruis) en rechts onder een wapen 
met twee meerbladeren of waterle-
liebladeren aan de bovenkant en één 
meerblad aan de onderkant. Hoe deze 
laatste twee wapens te pas komen is on-
bekend. Misschien komen ze voor bij 
de moeders van deze grootheden. De 
meerbladeren kunnen van een familie 
van Tetrode zijn, een tak van de Van 
Egmonds; zij voerden dit wapen. 

Het wapen met het Catharina-rad en 
met de zweetdoek van Christus zijn 
uitbeeldingen van het christelijke geloof 
van de familie Paling, waarin het lij-
densverhaal een grote plaats innam. De 
heilige Catharina weerstond het lijden 
met haar gebed. Zij was op een rad met 
scherpe punten gebonden, maar het 
rad brak en niet zij. Ook de zweetdoek 
verwijst naar hevig lijden. Boven aan de 
zerk is het wapen van Jeruzalem aan-
gebracht met twee palmtakken. In de 

Wapen met Catharina-rad.

Wapen met zweetdoek van Christus.

Familiewapens 

Wapen van Pieter Paling.

Jeruzalemkruis met palmtakken op graf 
van Paling en Van Foreest.

Medaillon op grafsteen van Van Westhoven.
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Wapen van Kessel. Bron Wikimedia.

door een balk. In elk van de hoeken die 
het kruis vormt, zit een Franse lelie’. De 
wapens hangen aan een lint, bevestigd 
aan de helm, waarboven een kroon met 
negen parels, de gravenkroon van de lage 
adel, hetgeen overigens niet betekent dat 
hij van adel was. Dat zou zo zijn als de 
kroon boven zijn wapenschild aange-
bracht was. Het helmteken is de vogel in 
het wapen van de man. 

Graf van familie Kessel 
Het graf van de familie Kessel heeft even-
eens een medaillon met familiewapen 

en is voorzien van een uitgebreide tekst. 
In het midden: ’hier leyt begraven den 
E(dele) Heer burgemeester Pieter Wi-
lemsz. Kessel, is gherust den 25 november 
1644’. In de rand staat dat Lysbeth Pie-
tersdochter en ook Pieters’ vrouw Lysbeth 
Florisdr. hier zijn begraven. Deze Kessels 
zijn de grootouders van burgemeester 
Nicolaes Vrijburg, wiens wapen op het 
Schermerhek prijkt. Zijn zerk is verloren 
gegaan. De steen heeft wapenschildjes op 
de hoeken, maar die zijn geheel afgesle-
ten. In het middendeel is een medaillon 
met het wapen van de familie Kessel. Het 
schild is effen en heeft een kruis van 5 
aangesloten ruiten. Boven het wapen is 
een helm uitgehouwen met een wrong en 
dekkleden. Het helmteken is een toer-
nooihoed, passend bij de heraldische ruit-
tekens in het wapen, als rechtssymbool. 
In de ruimtes om het medaillon bevindt 
zich linksboven een bloem, rechtsboven 
twee kerkboeken, rechtsonder een doods-
hoofd met beenderen en linksonder een 
graflamp, zou hij bang zijn geweest voor 
het donkere graf? Het onderste deel van 
het graf is nogal beschadigd en moeilijk 
te lezen. In de bovenrand van het medail-
lon staat het cijfer 162. Het cijfer dat ook 
in het grafboek staat. 

Graf van familie Brasser
In de ‘Suid Capel, letter F, nr 5 en 6’ ligt 
de rijk bewerkte, goed bewaarde grafsteen 
van familie Brasser. Zij hebben duidelijk 
deel uitgemaakt hebben van de elite in 
Alkmaar. In een medaillon is het fami-
liewapen afgebeeld. Al omstreeks 1500 
komen we bij deze naam dit wapen tegen. 
Als een schilder het zou uitbeelden zou 
het zilverkleurig zijn met drie groene 
meerbladeren. Boven het wapen de helm 
met wrong en een schat aan krullende 
dekkleden. Het helmteken is een vlucht 
van adelaarsvleugels met een meerblad er 
tussen. In de omlijsting van het medaillon 
staan mooie versieringen. Boven een ge-

vleugelde engel, naast haar twee graflam-
pen. Onder het medaillon een zandloper 
met links een vogelvleugel, die het leven 
uitbeeldt en rechts een vleugel van een 
vleermuis, het teken des doods. De zand-
loper wordt voor hen die hier wonen niet 
meer omgedraaid. 
Servaes Dirksz. Brasser kwam uit Delft. 
Hij is in 1619 in Delft getrouwd met 
Deborah Steenhuijsen. Servaes had een 
indrukwekkende lijst functies. Hij was 
schepen in 1641 en ’42. Hij was burge-
meester, zonder in de vroedschap te zitten 
tussen 1644 en 1651. Hij was penning-
meester van de Zijpe en de Wieringer-
waard; heemraad, kerkmeester en hoofd-
ingeland van de Schermer; weesmeester, 

kerkmeester en heemraad van de Zijpe. 
Zijn kleindochter Adriana was getrouwd 
met burgemeester Hendrik Brant, wiens 
wapen op het stadhuis is aangebracht. 

Lijkbaren in het koor
In het koor staan twee lijkbaren uit het 
begin van de achttiende eeuw. Het vervoe-
ren van een kist met deze zware lijkbaren 
zal een hele klus zijn geweest. Op een van 
de draagbalken staat de tekst: “De Heer 
Gerrit Wildeman Anno 1702”. Wildeman 
overleed in augustus van dat jaar. 

Op de bevestigingspunten van de vier 
poten van de Wildemans lijkbaar is 
een familiewapen geschilderd. Het Grafsteen van Pieter Willemsz. Kessel.

Begraven in de Grote Kerk 
Een chique begrafenis was een 
belevenis in Alkmaar. De begeleiding 
van een belangrijke dode was vaak 
aan mannen voorbehouden. Zij 
droegen stemmige zwarte kleding, 
gehuurd voor de gelegenheid bij 
het burgerweeshuis, dat daar een 
aardige inkomstenpost aan had. Zij 
liepen in een stoet naar de Grote 
kerk. Vaak was er veel bekijks en 
kwam de stoet later bij de kerk aan 
dan de bedoeling was. Daar moest je 
voor betalen en wel ƒ8 per half uur. 
Ook werd vaak de klok geluid, de 
lengte van de tijd werd afgesproken. 
Je leest in de grafboeken soms ‘3 poo-
sen geluijt’ of in geval van Jan van 
Nordingen ‘3 uijre geluijt’. Een poos 
zou ongeveer 20 minuten duren, de 
tijd die een zandloper nodig had om 
leeg te lopen, kosten ƒ4 per poos. In 
geval van juffrouw Maria Vrijburgh, 
vrouw van burgemeester Adriaan 
Schagen: ‘drie poosen en te laet ƒ22’, 
betekent dat ƒ12 voor het luiden en 
ƒ10 voor het te laat komen; de stoet 
was dus ruim een half uur te laat. 
De plechtigheid in de Grote Kerk 
duurde niet lang. Dikwijls kwa-
men er ook veel burgers in de kerk 
kijken, maar zij werden als de koster 
het voor elkaar kreeg, op afstand 
gehouden. 

Op de rijk versierde grafzerk van bur-
gemeester Brasser staat: ‘Hier onder 

leggen begraven ende verwachten 
de compste Cristi inde opstan-
dinge der dooden’. ‘Servaes 
Brasser, oudt burgemr deser 
stadt Alcmaer is in den Here 
gerust den 10 februari Aō 
1656’. ‘Diuwertge Stenhuysen 
syn huysvrouwe is in den Here 

gerust den 6 februari 1636’. 
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staat. Op alle drie de stenen is zijn mono-
gram aangebracht. 

De tweede baar is gebruikt geweest door 
mensen van het St Lucasgilde. De vier 
geschilderde afbeeldingen op de aan-
hechting van de poten beelden kunste-
naarsberoepen uit, de voorstellingen zijn 
wat verflauwd door de tijd. 
De vier schilderstukjes beelden een 
beeldhouwer uit, werkend aan een beeld; 
een kunstschilder zittend voor zijn ezel; 
een glazenier met zijn gereedschap voor 
hem en waarschijnlijk een drukker met wapen heeft twee schildvlakken. Vlak 

1 is zilverwit met een rode klimmende 
leeuw. Vlak 2 is goud gekleurd, waarin 
een halfnaakte wildeman staat, passend 
bij de genoemde naam. Hij heeft een 
baard, een lange stok in zijn linker hand, 
een krans van groen gebladerte om zijn 
lendenen en om zijn hoofd. De beeltenis 
is aangetast door de tijd.

Gerrit Florisz. Wildeman, is de zoon 
van Floris Florisz. Wildeman en Maria 
Thomasdr. Baert. Gerrit trouwde in 1658 
in Heiloo met Adriana Abrahamsdr. 
van der Veer. Hun twee kinderen zijn 
jong overleden. Hij is voor het gerecht 
getrouwd, niet in de kerk. In zijn testa-
ment spreekt hij over ‘onsse doopsge-
sinde gemeente’. Hij heeft waarschijnlijk 
door zijn religieuze voorkeur nooit in 

het stadsbestuur of kerkbestuur gezeten. 
Gerrit studeerde op latere leeftijd mathe-
matiek in Leiden. Voordien werkte hij op 
het kantoor van zijn vader, die groothan-
delaar en scheepsreder was. Hijzelf is rijk 
geworden met onroerend goed. Daar-
naast had hij aandelen in de koopvaardij, 
schepen, haringbuizen en uitstaande 
kapitalen met losrenten, obligaties en hy-
potheken. Hij was een rijk man en leefde 
op deftige voet. Hij overleed plotseling 
op 12 augustus 1702 op 75 jarige leeftijd, 
na een ‘lichte ziekte’. Hij had geen directe 
erfgenamen en bepaalde dat zijn geld 
besteed werd aan het stichten van een 
provenhuis; dat werd het Wildemanshof 
aan de Oudegracht. 
Hij wenste een ‘eerlijke en christelijke 
begraefenisse’. Zijn begrafenis was ernaar. 
Er zijn nota’s bewaard gebleven, waarin 
genoemd wordt dat waarschijnlijk de 
rouwkamer en de vestibule met ‘rouwbaij’ 
bekleed zijn geweest, dat de wijn rijke-
lijk heeft gevloeid, dat het voornaamste 
rijtuig, een calèche, is geverfd in rouw-
kleuren en van binnen in rouw is bekleed 
om de vier executeuren in de rouwstoet te 
vervoeren. En ook dat J. Jans een 

bedrag heeft gekregen voor ‘het verven 
en beschilderen eener lijkbaar met vier 
wapens en den naam van den overledene’. 
De lijkbaren bestonden dus blijkbaar al en 
een ervan is voor die gelegenheid be-
schilderd. Ook wordt er nog betaald voor 
rouwgoederen, kleden, mantels en lijk-
baardragers. De stoet vertrok vanaf zijn 
woonhuis aan Mient, nu nr. 23. De klok 
heeft 4 pozen geluid; de stoet was een half 
uur te laat bij de kerk. De gehele begrafe-
nis heeft ƒ1204, 16 stuivers en 2 pennin-
gen gekost. Gerrit bepaalde dat zijn laatste 
rustplaats in de Laurens Kerk in Alkmaar 
zou zijn, in een graf in de Zuidergang met 
nr. 148, gelegen achter de preekstoel. Dat 
is een van zijn drie naast elkaar liggende 
graven. Zijn wapen zou erin gebeiteld 
worden. De graven zouden voor hem en 
voor zijn vrouw en kinderen zijn, voor 
niemand anders. Na zijn begrafenis zou-
den de graven voor honderd jaar verze-
geld worden. Het wapen met de leeuw en 
de wildeman met knots is in de middelste 
grafsteen, nr. 147, gebeiteld. Het wapen is 
aangekleed met krullende dekkleden, een 
helm en een wrong. Het helmteken is de 
uitkomende leeuw, die ook in zijn wapen 

Één van de twee lijkbaren in het koor.

Draagbalk van de lijkbaar met naam van 
Gerrit Wildeman.

Wapen van Wildeman.

Wapen van Wildeman op steen nr. 147.
Links: Monogram van Gerrit Florisz. 
Wildeman, steen nr. 148.

De drie graven naast elkaar in de zuider-
gang; vooraan Gerrits grafsteen, nummer 
148. Het is een hergebruikte steen, de helft 
van een vroeger dubbele zerk. In de rand 
staat in gotische letters ‘Meister Hendrik 
Pieter zoo(n) sterf a(nn)o XVc LVII 
(1557). In de hoekpunten staan de tekens 
van de Evangelisten, de os en de arend. 
In het midden staat o.a. (Cornelis Heyn)
rick Rabbi starf (9 jan)uarii a(nn)o 1588. 
Daaronder een uitgesleten schild aan 
een draagstok. Gerrit Wildemans vrouw, 
Adriana van der Veer, was verwant aan 
deze familie Rabbi. 

In de Noordergang op de hoogte van de 
uitgang naar het Canadaplein liggen nog 
twee graven van de familie Wildeman; ze 
hebben nr. 41 en 42 en allebei vertonen ze 
een medaillon met een wildeman. In 1624 
waren ze eigendom van Gerrits vader Flo-
ris Florisz. en zijn tante Maritgen Florisdr. 
Wildeman. In 1645 hadden zijn neven 
Floris Laurensz. en IJsbrandt Laurensz. 
het graf in bezit. Meerdere familieleden 
zijn hier begraven. 
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Gewelf van kapel B met de wapens van 
Van Egmond en Van Teijlingen.
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een steen achter zich. Het raam heeft uit-
zicht op de (Grote ?) Kerk en enige trap-
gevels. De baren hebben lange tijd op de 
zolder van het Wildemanshofje gestaan. 
Sinds enige tijd zijn ze weer aanwezig op 
de plek waar ze horen, in de Grote Kerk.

Familiekapel met wapens
De leden van het oudste en rijkste ge-
slacht van Alkmaar, familie Van Egmond 
van de Nijenburg zijn op meerdere plaat-
sen in de kerk begraven. Het oudste graf 
van de Van Egmonden ligt in de viering. 
De grote toegangssteen is er nog, de kel-
der zelf is opgeruimd. Aan het eind van 
de 16de eeuw liet jhr. Jan van Egmond 
samen met jhr. Floris van Teijlingen een 
grafkelder maken in Noordergang Kapel 
B. De ingang van de grafkelder lag in 
kapel A, de kapel met de ingang naar 
het Canadaplein. In kapel B zitten in de 
gewelven kleine wapenschildjes van beide 
families als sluitstenen in het plafond. 
Het zijn twee samengevoegde wapens. 
Logischerwijs zijn dat de wapens van Van 
Egmond en Van Teijlingen. Je herkent 
direct de rode en gouden kepers van Van 
Egmond. Het andere heeft een blauw vlak 
met een Latijns zilverwit kruis. In vlak 
1 is een zeemeermin uitgebeeld, die in 
haar rechterhand een spiegel opgeheven 
houdt. In een zilverwit hartschildje staat 
een rood kruis. Het kan haast niet anders 
dan dat dit het wapen is van Van Teijlin-
gen, medestichter van dit graf. Familie 
Van Teijlingen heeft echter een wapen 
met een leeuw, zoals aan het stadhuis. Het 
kan ook een wapen van een echtgenote 
zijn, maar dat is minder waarschijnlijk. 
Ik verdenk Floris (1577-1624) ervan dat 
hij een geheel nieuw wapen heeft gepro-
beerd. Zijn wapen, een leeuw komend uit 
het water aan het Hooge Huijs vertoont al 
een andere voorstelling dan dat van zijn 
voorvaderen. Hij zal nog verder hebben 
willen gaan. Zijn wapen zou met zijn 
blauwe kleur en de zeemeermin hele-

maal met het water te maken hebben. 
Hij zat immers in het waterbeheer en 
was bewindhebber van de West Indische 
Compagnie. Zijn nakomelingen zouden 
mogelijk weer met het oude wapen zijn 
verder gegaan, echter met barensteel, de 
balk met de drie doeken, om de nieuwe 
generaties aan te geven, een herintroduc-
tie; het lijkt logisch. 

Op de andere twee sluitstenen van de 
gewelven in de kapel staan twee rozen 
uitgebeeld. Witte rozen met vier blaad-
jes. De witte roos in de kerk is het teken 
dat geloof vreugde, troost en vrede geeft, 
wit is de kleur van de engelen. De roos 
met zijn aardse, groene blaadjes staat in 
een hemelsblauw veld, omdat de vreugde 
en de vrede in het geloof het begin is van 
de hemelse vreugde. Om zo’n blauw veld 
zit een gouden ring, omdat zo’n zalig-
heid in de hemel eeuwig is, geen einde 
kent en kostbaar is; het goud is immers 
het edelste erts. De vier blaadjes van de 
witte roos geven reinheid, integriteit 
en geheimhouding weer, wat hij in zijn 
functie zal hebben toegepast. 

In het grafboek is het gebruik van de 
noorderkapel als volgt genoteerd en 
voorzien van een tekening van een 
wapen met zeemeermin: “Alle die graven 
met die kelder leggen inde noorder capel 
waer van die ingang es van kelder inde 
noorder capel onder de letter A, onder 
een grote witte sarck gemerct met onder-
staande illustratie:

Toecomende d’erfgenamen van Teylingen 
ende Nieuwburgen.” 
De ‘witte sarck’, is niet wit meer. Een ver-
ordening bepaalde nadien dat alle zerken 
van de zelfde steensoort moesten zijn. Er 
zijn toen veel stenen opnieuw gemaakt van 
een blauwe hardsteen soort, zo ook deze.

De beeldhouwer.

De kunstschilder.

De glazenier.

De drukker.

Samengevoegd wapen van Van Egmond 
en Van Teijlingen.

Een roos als sluitsteen.

Toegangssteen tot de grafkelder van Van 
Egmond en Van Teijlingen.

Schets van een wapen voor de noorderka-
pel in het grafboek van de Grote Kerk.
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De toegangssteen tot deze grafkelder is 
een ongenummerde dubbele zerk en ligt 
verborgen onder kerkbanken. De steen 
toont hetzelfde wapen als de schildjes 
in het gewelf van kapel B en ongeveer 
het wapen van de tekening. Het wapen 
hangt aan een draagstok. Op de rechter-
helft met het kruis is de meermin met 
haar spiegel wat duidelijker te zien. 
Meer dan een eeuw later, omstreeks 
1700, zijn alle leden van de gezinnen van 
jhr. Gerrit van Egmond van der Nieuw-
burg, die we kennen van het Schermer-
hek en jhr. Floris van Teijlingen wiens 
wapen op het stadhuis is aangebracht, in 
deze grafkelder begraven. 

Wapens op het Van Covelens orgel 
Ter ondersteuning van de toen nog 
katholieke eredienst werd in 1511 het 
Van Covelens orgel, toen het ‘grote orgel’ 
geplaatst in de noordmuur van de koor-
omgang. Nu is het ‘t kleine orgel’, maar 
ook het oudste, nog bespeelbare orgel 
van Nederland. Op de balustrade van de 
galerij zijn de wapens van de machtheb-
bers uit die tijd aangebracht. 
In 1524 werd die voorstelling uitgebreid 
met de wapens van de kerkmeester 
Augustijn van Teijlingen, rentmeester 
van Egmond en zijn vrouw Josina Jansdr. 
van de Nijenburg. Dat zal niet zomaar 
zijn gebeurd. Verondersteld wordt dat 
zij het orgel hebben laten vervolmaken 
naar de mogelijkheden van die tijd. In 
1703 werd het orgel nogmaals vernieuwd 
en uitgebreid. Het vergrote balkon bood 
plaats aan de wapens van de toenmalige 
burgemeesters. In het kerkbestuur zaten 
vaak meerdere stadsbestuurders. 

De drie wapens aan de westkant, aan 
de kant van het Noorderkruiswerk zijn 
de wapens van Brederode, Wassenaar 
en Van Egmond. Bredero’s wapen is ge-
vierendeeld met vier klimmende rode 
leeuwen. Vlak 1 en 4 zijn goudgekleurd, 
vlak 2 en 3 zijn zilverwit. Het wapen 
van heer Wassenaar heeft in de rode 
vlakken 1 en 4 drie maansikkels, wasse-
naars. Een wassenaar is een groeiende 
maansikkel. Het is een van de attribu-
ten van de heilige maagd Maria en slaat 
op het groeiend gewas. In vlak 2 en 3 
zitten 2 blauwe banden en een gouden 
band. Het wapen van Van Egmond is 
bekend. De wapens zijn getooid met 
helmen en gravenkronen. Heer Was-
senaar heeft een wrong. De helmen 
zijn omringd door vele dekkleden. De 
helmtekens zijn bosjes veren. 

Aan de koorkant in het balkon zitten vier 
wapens. De wapens onder de naar links 

gekeerde helmen zijn van twee Bourgon-
disch-Habsburgse vorsten, zij dragen een 
kroon. De linker kroon heeft als helm-
teken een Turkse muts. Deze vorst heeft 
veel te maken gehad met de oprukkende 
Turken. De wapens van deze vorsten zijn 
bezet met leeuwen, balken, burchten, 
lelies, adelaars, enz. en zijn omringd door 
de ketting die symbool staat voor de 
ridders van het Gulden Vlies. De tweede 
van links is het wapen van Keizer Karel V. 
Op de helm staat de keizerskroon. Het 
wapen zelf toont de twee koppige adelaar 
met als hartschildje het druk bewerkte 
wapenschild dat de Oostenrijkse vorsten 
ook hebben. Ook om het wapenschild 
van Karel V is de ketting van het Gulden 
Vlies aangebracht. 

Helemaal rechts is het wapen van 
Augustijn van Teijlingen, het gou-
den schild met de rode leeuw, die een 
blauwe tong en blauwe klauwen heeft, 
het zelfde als het wapen van Floris van 
Teijlingen op het stadhuis, alleen heeft 
Augustijn geen barensteel, wat Flo-
ris wel heeft. Naast zijn wapen op het 
verlengde deel van het balkon zit het 
wapen van zijn vrouw Josina Jansdr. van 

der Nieuwburg. Haar wapen is dui-
delijk, het vertoont een flinke burcht. 
De leeuw met zwaard laat zien dat de 
Nieuwburgers strijders en vrije mensen 
waren. Hun beider wapens liggen in een 
omheinde tuin, mogelijk de uitbeelding 
van hun landgoed. 

Van Covelens orgel.

 
Wapens aan de westkant van het orgelbalkon.

Wapen van Keizer Karel V.
Wapen van Augustijn van Teijlingen.

Wapens aan de koorkant van het orgel-
balkon.
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burgemeesters uit 1703 aangebracht. 
Dat waren ‘Ger. van Egmont van der 
Nyenburgh, vryheer van Petten en 
Nollemer Ban, Iohan Baert, Jacob van 
Ouden Steyn en Nicolaas Vrijburg’, 
zoals het onder de wapens geschre-
ven staat. Drie van de vier zijn we al 
eerder tegengekomen, alleen Johan 
Baert niet, maar hij telde wel degelijk 

mee in Alkmaar. Hij was secretaris van 
1674 tot hij 1 mei 1684 afstand deed, 
was daarna schepen in 1687 en 1688 
en ook tussen 1724 en 1743. Hij zat 
tussen 1686 en 1721 in de vroedschap, 
was burgemeester tussen 1696 en 1709. 
Hij werd in januari 1712 genomineerd 
als schout en in januari 1713 werd 
hij benoemd in de Gecommitteerde 
Raad. Het wapen van Johan Baert 

heeft een blauw vlak met een rode balk 
met daarin drie gouden, achtpuntige 
sterren. In het onderste blauwe deel 
zwemt een vis. De wapens van Ger-
rit Van Egmond van de Nijenburg en 
Jacob Oudensteijn kennen we. Het 
wapen van Nicolaas Vrijburg is wat 
mooier gemaakt: de hond staat in een 
natuurlijke omgeving, de witte vlakken 
hebben sierlijke takjes gekregen en de 
roos is blauw voor de verandering. Het 
is slecht te zien, maar kruislings achter 
alle vier deze wapens zijn roedenbun-
dels ofwel fasces aangebracht. Een 
roedenbundel takken waarin een bijl 
is bevestigd. Het was een symbool van 
macht in het klassieke Rome. De ge-
dachte was, dat 1 tak makkelijk breekt, 
maar een bundel is taai en praktisch 
niet te breken. De bundel symboliseert 
dan ook ‘kracht door eenheid’ ofwel 
‘samen sterk’. 

Tot slot
De Alkmaarse elite liet met het plaat-
sen van familiewapens op prominente 
plekken een herinnering achter voor 
toekomstige generaties. Zouden zij zich 
toen hebben gerealiseerd dat hun fami-
lienaam tot op de dag van vandaag deel 
zou uitmaken van het straatbeeld? In 
iedere geval hebben zij niet alleen met 
hun daden, maar ook met hun wapens 
bijgedragen aan de rijke geschiedenis 
van macht en pracht in Alkmaar.

Wapens aan de koorkant van het balkon.

Fotoverantwoording
 Foto’s auteur, tenzij anders ver-
meld.
 Foto’s genomen in de Grote Kerk 
zijn alle van Joop Elsinga.

Bronnen
 Afdeling heraldiek van de  
Nederlandse Genealogische  
Vereniging.
 Regionaal Archief Alkmaar. 

Wapens aan de zijde van de Langestraat.

Roedenbundel. Tekening auteur.
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Wie tegenwoordig door de straten van 
Alkmaar loopt en de huidige gevels 
bekijkt, kan vaak al aan de grootte en 
afwerking zien of in een pand in vroeger 
tijden belangrijke Alkmaarders hebben 
gewoond. In de Langestraat en aan de 
Mient zijn de panden ook opvallend 
hoger dan in de rest van de stad, veelal 
met verdiepingen. Sommige gevels 
dateren nog uit de tweede helft van de 
16de eeuw zoals het huis De Kroon op 
de Mient, maar de meeste stammen uit 
de 17de eeuw en later. Het is duidelijk 
dat de elite van Alkmaar zich graag ves-
tigde in de Langestraat en aan de Mient. 
Zij vertoonden hun macht door grote 
woonhuizen te voorzien van prachtig af-
gewerkte statige gevels. In de Middeleeu-
wen was dit nog anders: bij de grootste 
huizen lag het accent bij de weerbaar-
heid in plaats van pronkzucht.
Uit schriftelijke bronnen blijkt dat de 
duurste huizen in de 17de en 18de eeuw 
aan de Langestraat stonden, vooral in de 
nabijheid van het stadhuis. Opgravingen 

linkeroever, er recht tegenover, stond in 
de 14de eeuw een bijzonder gebouw dat 
men in 1593 voor het eerst het ‘Koning 
Willem huis’ noemde, op de hoek van 
de Pieterstraat en de Koningsstraat. De 
historie van dit pand is 40 jaar geleden 
onderzocht door stadsarchivaris Wor-
tel. Het huis stond naast een sluis in de 
Rekere, ter plaatse van de tegenwoordige 
Kaarsemakersgracht. Kort na de enorme 
overstromingsramp van 1248 is de 
Rekere hier afgedamd. Het huis is wel-
licht al in deze periode gesticht en stond 
aan het einde van de 14de eeuw bekend 
als ‘srentmeestershuis’. De ligging was 
ideaal voor het heffen van markttol en de 
inning van visrechten namens de graaf. 
Tegenwoordig staat op deze plek het 
monumentale ‘Koning Willem huis’.

De ontwikkeling van dit deel van Alk-
maar is nog met vraagtekens omgeven. 
Rond 1200 is er volgens schriftelijke 
bronnen een dijk aangelegd van Alk-
maar naar Bergen. Nu liggen in de bin-
nenstad de straten van de Houttil en de 
Langestraat aanmerkelijk hoger dan de 
omgeving en het ligt voor de hand om 
dit te zien als het restant van die ver-
maarde dijk: beginnend bij de strandwal 
tegenover de Grote Kerk gaat het dan 
eerst via de Langestraat recht naar het 
oosten om bij de oever van de Mient om 
te buigen naar het noorden en dan via de 
Houttil verder langs de westelijke oever 
van de Rekere. 

Er is echter een andere verklaring moge-
lijk, die beter aansluit op de naamgeving 
van enkele straten.
In die reconstructie ligt de ‘Dijk van 
Alkmaar naar Bergen’ iets meer naar 
het noorden, langs de Koningsweg. Hij 
begon dan bij de kop van de geestrug bij 
de Doelenstraat en liep pal oostwaarts 
ter plaatse van de Koningsweg, Konings-
straat en Dijk (vandaar ook die naam!). 

Aan de oostkant sloot hij aan op de 
Westfriese Omringdijk. De Westfriese 
Omringdijk was in de 12de eeuw begon-
nen als de Geestmerambachtsdijk en liep 
aanvankelijk vanaf de noordkant van het 
Zeglis en langs het Luttik Oudorp om 
nabij de Kooltuin noordwaarts af te bui-
gen richting de Frieseweg. In de bocht 
lag het kasteel Torenburg. 
De hoge ligging van de Houttil is dan 
te verklaren doordat men hier een 
havengebied heeft gesticht dat buiten-
dijks lag en dus door forse ophoging 
tegen overstromingen moest worden 
beschermd, als een soort terp. Als 
verbindingsweg met de oudste kern van 
Alkmaar, op de rand van de zandrug bij 
de Grote Kerk, werd ook de Langestraat 
hoger aangelegd. Hetzelfde gold voor 
de overzijde van de Mientgracht, in het 
gebied Voordam-Achterdam en het 

van de laatste jaren laten echter zien dat 
in middeleeuws Alkmaar de elite zich 
ook op andere locaties vestigde. 

Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw 
dacht men dat Alkmaar in de 13de 
en 14de eeuw was gebouwd van hout 
en riet. Bij de opgravingen waren tot 
dan toe alleen huizen aangetroffen 
met wanden van hout of van met leem 
bedekte gevlochten takken, al dan niet 
met een bakstenen fundering. Dit beeld 
is inmiddels bijgesteld. Vanaf 2000 zijn 
op diverse locaties in de binnenstad 
de funderingen opgegraven van grote 
bakstenen huizen uit de tweede helft van 
de 13de en eerste helft van de 14de eeuw. 
De grootste hiervan was een ‘stadskas-
teel’, een huis met kenmerken en het 
uiterlijk van een (klein) kasteel. Een 
kasteel was een verdedigbaar adellijk 
huis en de stedelijke elite imiteerde deze 
met de bouw van forse bakstenen huizen 
met een gesloten buitenzijde en stevige 
muren. In de eerste eeuw na de verlening 
van stadsrechten (1254) kreeg Alkmaar 
de eerste versterkingen, maar deze bo-
den maar beperkte veiligheid. Oproer en 
oorlogen waren aan de orde van de dag 
en de vroege bakstenen huizen waren 
dan ook weerbaar, met dikke muren, 
kleine vensters (ook handig tegen kou), 
verdiepingen en vaak gecompleteerd met 
kantelen aan de voet van het dak.

Een grafelijk huis aan de dijk
Nadat Alkmaar in 1254 stadrechten 
kreeg, werd kasteel Torenburg gebouwd 
of vernieuwd door graaf en Duits koning 
Willem II. Het kasteel lag buiten de 
toenmalige stad aan de oostkant van 
de Rekere op de rechteroever, maar er 
liep een weg naar toe, de Dijk. Aan de 

Wonen op stand
‘Stadskastelen’ en grote huizen in middeleeuws Alkmaar

Reconstructie van Alkmaar rond 1300, 
met een dijklichaam langs de Konings-
weg en Dijk, en het havengebied rond 
de Mientgracht opgehoogd als een soort 
terpen. Afgekort zijn de straatnamen 
LANgestraat, HoutTiL en KOningsWeg. 
De belangrijkste gebouwen zijn: 1 kasteel 
Torenburg, 2 het grafelijk rentmeesters-
huis bij de sluis, 3 het Hooge Huijs en de 
Grote Kerk. Tekening P. Bitter.

Pentekening van het Koning Willem Huis 
door C.W. Bruinvis, 1844.
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begin van het Fnidsen. Archeologische 
vondsten uit de omgeving van de Houttil 
en Boterstraat, Voordam-Achterdam 
en het begin van het Fnidsen lijken tot 
dusverre niet eerder te zijn dan om-
streeks 1250/1280. Onze alternatieve 
reconstructie komt dus in feite neer op 
een havenaanleg rond de Mientgracht, 
wellicht als onderdeel van een herinrich-
ting na de overstromingsramp van 1248. 
Als de aanleg samenhangt met de activi-
teiten van graaf en Duits koning Willem 
II, die kasteel Torenburg (her)bouwde, 
wordt ook de straatnaam Koningsweg 
logisch. Prominent in deze haven stond 
het ‘Koning Willem huis’, naast de sluis 
gebouwd op het noordelijke einde van 
de Houttil, op de hoek van de Konings-
straat en Pieterstraat. 

Wortel reconstrueerde hier een enorm 
rechthoekig perceel, dat zich uitstrekte 
van de sluis tot aan de Korte Nieuwe-
sloot. Ongetwijfeld stond hier een groot 
middeleeuws huis op. Daar is nu echter 

niets meer van te zien. Hoewel schit-
terend uitgedost, is het huidige Koning 
Willem huis het resultaat van een 19de 
eeuwse renovatie (lees: sloop en her-
bouw) van een huis in Renaissance stijl. 
Het pand is rijk gedecoreerd maar heeft 
waarschijnlijk niets meer van het vroege-
re grafelijk huis in zich. Het is de rechter-
helft van een dubbelpand dat door C.W. 
Bruinvis in 1844 nog is getekend – het 
hoekgedeelte is in 1858 afgebroken. De 
gevels dateren uit de tweede helft van de 
16de of vroege 17de eeuw. In 1832 werd 
het dubbelpand nog bekeken door de be-
roemde Leidse archeoloog prof. Caspar 
Reuvens. Wortel citeert de notities van 
Reuvens, die opmerkt dat de voorgevel 
‘met veel zekerheid in de eeuw van Karel 
V’ lijkt te zijn gebouwd (dus in de eerste 
helft 16de eeuw), maar dat de zijgevel 
langs de Koningsstraat was gemaakt van 
‘zware geel- en roodachtige mopsteenen 
gelijk aan die der beide Egmonden’. Hij 
doelt op de abdij en het kasteel en ken-
nelijk was dit zeer oud metselwerk! 

Grote bakstenen huizen en een  
stadskasteel bij de Houttil
De eerste keer dat vroege grote bak-
stenen huizen in Alkmaar werden 
gevonden is tijdens een opgraving in 
2000 achter Langestraat 16 en 18 nabij 
de hoek met de Houttil. Bij dit onder-
zoek werden maar liefst vier bakstenen 
huizen naast elkaar aangetroffen uit het 
einde van de 13de en het begin van de 
14de eeuw: de eerste op de hoek van 
de Langestraat met de Houttil (Lange-
straat 14 met Houttil 64 en 62 samen), 
de tweede bij Houttil 58/60 en de derde 
ter plekke van de panden Houttil 56, 54 
en wellicht ook 52. Alledrie waren ze 
gebouwd van grote bakstenen, van de 
steenmaat 29/30 x 14/15 x 7/7,5 cm. Een 
vierde pand, iets later te dateren, stond 
ter plekke van Langestraat 16.

Van het hoekpand werd alleen een stuk 
van de westelijke fundering gevonden, 
met een vierkante beerput tegen de 
achterste hoek van het huis. Het huis 
zal (gezien vanaf de Langestraat) 12,2 
meter lang zijn geweest en maar liefst 
9,2 meter breed. Het is in later tijd aan 
de noordkant 4 meter verlengd. Tussen 
het hoekhuis en het pand ernaast aan de 
Houttil bevond zich een 3 meter brede 
steeg. Een poortdoorgang met een boog 
is hier nog steeds aanwezig. Hij is begin 
20ste eeuw versmald toen het hoekpand 
werd vervangen.
Van het tweede pand, Houttil 58/60, 
werden de meeste resten aangetroffen. 
Het was uitwendig 8,6 meter breed en 
meer dan 22 meter diep. Er konden 
drie delen worden onderscheiden: een 
extreem zwaar gefundeerd achterdeel 
van minstens 8,5 meter lang (mogelijk 
vierkant in grondvorm), een tussen-
ruimte van 4,5 meter en een voorgedeel-
te van 9 meter tot aan de Houttilstraat. 
Het achterste deel van het pand rustte 
op spaarboogfunderingen, bestaande 

uit vierkante funderingsblokken die 
waren ingegraven tot op het vaste zand 
op bijna 3 meter diepte, met daartus-
sen ondergrondse bogen van 1,4 meter 
breed. De tussenruimte en vermoedelijk 
ook het voorgedeelte waren minder 
diep gefundeerd (circa 1 meter diep). 
Het muurwerk van het achterdeel was 
80 cm dik en bestond uit ‘kistwerk’, dat 
wil zeggen tussen twee buitenschillen 
van éénsteens metselwerk een vulling 
van baksteenfragmenten in mortel. 
Het muurwerk van het voorgedeelte 
was minder dik, circa 50 tot 60 cm, en 
bestond uit massief metselwerk. In de 
tussenruimte was een 2,5 meter brede 
schouw aanwezig tegen de oostmuur, 
met aan de linkerzijde een doorgang 
naar het voorgedeelte.

Situatiekaart van vier grote middeleeuwse 
huizen waarvan in 2000 resten werden 
opgegraven bij Langestraat 16. Rood zijn 
de huizen van omstreeks 1300, oranje die 
van 25-50 jaar later. a: beerput hoekpand, 
b: beerput Langestraat16/18, c: zware 
fundering Houttil 58/60, d: tussenmuur en 
schouw houttil 58/60, e: zijmuur Houttil 56.

Het achtererf van Langestraat 16 gezien 
uit het dakraam in 2000. Het bijgebouw 
staat in het voormalige stadskasteel Hout-
til 58/60, waar in de tuin de funderingen 
van worden opgegraven (plattegrond: c). 
De moderne hoge muur rechts van het bij-
gebouw staat deels op stokoud metselwerk 
(nog net zichtbaar zie plattegrond: d).

Funderingen van het stadskasteel van 
Houttil 58/60, met op de achtergrond 
(deels bepleisterd) oud muurwerk van 
Houttil 56 (plattegrond: c en e).
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Er zijn resten gevonden van een vloer 
van ongeglazuurde rode plavuizen van 
20x20x2,5 cm. Het achterste deel heeft 

veel weg van een woontoren zoals wel 
in adellijke kastelen uit die tijd wordt 
gevonden. Een woontoren was een 
vierkante of rechthoekige toren van forse 
afmetingen, ingericht als verdedigbaar 
woonhuis. Zo’n toren maakte bijvoor-
beeld onderdeel uit van het hoofdgedeel-
te van de grafelijke kastelen De Nieuw-
burg en De Middelburg. Opmerkelijk 
genoeg staat er van het voorste gedeelte 
nog muurwerk overeind tot wel 7,5 
meter hoog (in elk geval de tussenmuur 
met de tussenruimte). Het gebouw zal 
minstens één verdieping hebben gehad.
Van het derde pand, bij Houttil 56, is 
alleen een deel van de zijmuur waarge-
nomen, als erfgrens van het onderzoek-
sterrein. Er was slechts 40 cm ruimte 

tussen het tweede en derde pand, die 
was volgestort met rommel en puin, 
met name talrijke fragmenten van rode 
gebakken daktegels. De bestaande muur 
is nog 3,5 meter hoog en ook deze had 
een spaarboogfundering. Naar de afme-
tingen van dit pand kunnen we slechts 
raden – het muurfragment was zichtbaar 
van circa 9 tot 13 meter vanaf de straat. 
Tegenwoordig zijn de panden van Hout-
til 56 en 54 samen 6,6 meter breed. Als 
Houttil 52 erbij zou worden genomen, 
wordt de breedte 10,8 meter, maar hierin 
zou ook nog een voormalige steeg aan de 
noordkant inbegrepen kunnen zijn.
Naderhand is er een vierde bakstenen 
huis gekomen ter plekke van Langestraat 
16 (tegenwoordig de rechterhelft van 
parfumerie Douglas). Van dit pand werd 
alleen de achtergevel gevonden, op 12,3 
meter vanaf de Langestraat. Het gebouw 
maakte gebruik van de oudere zijmuur 
van het hoekpand en was breder dan 
de 5,4 meter van het nu bestaande huis 
(overigens een volledig intact vroeg-
17de-eeuws pand achter een 18de-eeuw-
se lijstgevel). De gebruikte baksteen van 
24x12,5x6 cm is ergens tussen 1325 en 
1400 te dateren. Aan de achterzijde had 
dit huis een enorme rechthoekige beer-
put, half onder de achtergevel gebouwd, 
die aansloot op de oude beerput van het 
hoekpand.

Van slechts één van deze vier huizen is 
dus de hoofdvorm te bepalen, namelijk 
Houttil 58/60. Het is van een twee-
delig huistype, met een woontoren aan 
de achterzijde en een lichter gebouwd 
voorgedeelte. Het is een ongebruikelijke 
opzet. Woontorens binnen steden zijn 
al zeldzaam, maar ze staan normaliter 
ook aan de straatzijde, met een lagere 
vleugel aan de achterzijde. Aan de Grote 
Markt in Haarlem zijn er bijvoorbeeld 
twee van dergelijke woontorens ontdekt. 
De enige parallel voor deze tegendraadse 

opstelling is een woontoren middenin 
een huizenblok in Amsterdam die Zant-
kuijl identificeerde op een 16de-eeuwse 
stadskaart.

Vermoedelijk zijn de andere panden uit 
de opgraving van een veel voorkomend 
type, namelijk het zaalhuis. Een huis, dat 
in 2001 is opgegraven bij Langestraat 66, 
was waarschijnlijk ook van dit type.

Een kapitaal huis, ‘Het Reket’  
in de Langestraat
Bij een opgraving in 2001 in het voor-
malige warenhuis Spruyt bij Langestraat 
64-66 werden de funderingen gevonden  
een vroeg-14de-eeuws bakstenen huis. 
Ondanks de vele verstoringen door 
de 20ste-eeuwse betonbouw van het 
warenhuis konden nog veel details ervan 
worden gedocumenteerd. Aangenomen 
wordt dat het pand een achtererf had dat 
helemaal doorliep tot aan de (in de 19de 
eeuw Gedempte) Nieuwesloot.
Het gebouw was uitwendig 7,2 meter 
breed en 20 meter lang en verdeeld in 

Oud metselwerk onder het pleister, met 
sporen van een schouw in de tussenruimte 
achter Houttil 58/60 (plattegrond: d).

Impressie van stadskastelen en grote hui-
zen aan de Houttil bij de hoek Langestraat 
omstreeks 1300, met eronder de gevels 
anno 1975. Reconstructie R. Roedema.

De geblakerde plavuizenvloer van Het 
Reket, gezien richting de straat, bij de 
inpandige opgraving in voormalig waren-
huis Spruyt in 2001.
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Uitsnede uit de kaart van Cornelis 
Drebbel (1597) met Het Reket. 

Opengewerkte tekening van het huis Het 
Reket in 16de-eeuwse gedaante. Tekening 
P. Bitter.

een ambachtelijke functie had. Op enig 
moment is het voorgedeelte voorzien 
van een vloer van rode ongeglazuurde 
plavuizen, gevleid in geel zand. Deze 
vloer draagt de sporen van een felle 
brand. Niet alleen zijn de plavuizen be-
roet en geblakerd maar zelfs het eronder 
liggende zand is rood verkleurd door de 
hitte. Donkere plekken geven aan waar 
de vloerbalken van de verdieping of de 
dakbalken na de instorting zijn verkoold. 
Gezien de ouderdom van de begelei-
dende aardewerkvondsten zouden dit de 
sporen kunnen zijn van de grote stads-
brand van 25 mei 1328, waarvan onder 
andere bij het Waagplein de brandlagen 
zijn opgegraven. Verspreid over de vloer 
werden ook de scherven gevonden van 
een rood aardewerken waterketel, een 
lavabo. Op dit voorwerp komen we later 
terug. Het huis is na de brand hersteld. 
Op 12 meter van de straat was er een 
eensteens tussenmuur gebouwd, zonder 
stookplaats ertegenaan. Er kwam nu 
tegen de linkerzijmuur van het voor-
gedeelte een trappenhuis, waarvan de 
fundering is gevonden. Mogelijk werd 
toen ook het voorgedeelte nog gesplitst 
zodat het pand wederom drie vertrekken 
op rij kreeg.
Het pand kan worden vergeleken met 
vroege bakstenen huizen uit bijvoor-
beeld Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Zwolle 
en Groningen. Het meest komt hier een 
zaalhuis voor: een rechthoekig huis met 
een half-ondergrondse kelder onder het 
volledige pand, op de hoofdvloer een 
hoge zaalruimte met een schouw tegen 
de zijmuur, met daarboven een of soms 
twee lage verdiepingen en een zolder in 
de kap. In de grotere versie van dit huis-
type is aan de achterzijde van de hoofd-
zaal nog een achtervertrek afgescheiden. 
Ons huis bij Spruyt is te zien als een 
kelderloze variant hiervan. Gezien de 
zwaarte van de constructie had het van-
ouds minstens een verdieping.

drie vertrekken. Het muurwerk was 
60-70 cm dik en gemetseld van bakste-
nen van 29,5/30x13,5/14,5x7/7,5 cm. 
Het huis had een muurafwerking met 
ondiepe nissen, vermoedelijk afgewerkt 
als blinde rondbogen of spitsbogen. 
De voorste vier nissen waren 2,0 meter 
breed en de achterste twee 2,6 meter. 
De laatste 3 meter van het huis had een 
rechte muur. Deze muurindeling zal 
het gevolg zijn van een indeling in drie 
vertrekken, waarvan we geen tussen-
wanden meer hebben terug gevonden. 
De funderingen en vloeren volgden de 
oorspronkelijke helling van het terrein: 
voor aan de straat was het muurwerk 
1,2 meter diep aangelegd, naar achteren 
ging het muurwerk in stappen twee keer 
30 cm dieper. De vloerniveaus voor en 
achter hadden eveneens een hoogtever-
schil van 30-40 cm. De oudste vloeren 
waren simpel, van uitgegoten lichtgrijze 
klei (leem). In het voorste deel van het 
huis werd middenin de kleivloer een 
bakstenen stookplaats gevonden. De 
stookplaats was met 1,6 bij meer dan 2 
meter dermate groot dat hij misschien In de 15de eeuw werd het pand aan de 

rechterzijde uitgebreid met een onder-
kelderd zijhuis van 5,5 bij circa 8 meter. 
Aan de achterzijde ervan is een zwaar 
vierkant blok metselwerk gevonden, met 
aan één kant een trede er nog bovenop. 
Het is de fundering van een traptoren 
in de ‘oksel’ van beide bouwdelen. Door 
deze verbouwing werd het pand gewij-
zigd in een ander voornaam huistype, 
namelijk het grote huis met zijhuis.
Het pand is met toren goed te zien op 
een aantal afbeeldingen. De voorgevel is 
getekend door Cornelis Drebbel op zijn 
stadsplattegrond van 1597. Het hoofd-
huis toont hij met een simpele trapgevel. 
Het zijhuis heeft de kap parallel aan de 
straat, met erachter de hoge veelhoe-
kige toren met ui-vormige spits. Op het 
anonieme schilderij van het Beleg van 
Alkmaar, gemaakt in 1603, zien we een 

soort vogelvlucht van de stad uit het 
noorden. Tussen het Waaggebouw en het 
stadhuis steekt een pand hoog uit boven 
de omgeving, met links ervan een zes-
zijdige toren met een forse ui-vormige 
spits. Dit moet ons pand zijn en niet de 
kapel van het kleine klooster De Witte 
Hof, omdat die iets rechtsonder ervan 
is geschilderd. Een schoorsteen wijst op 
de aanwezigheid van een stookplaats 
tegen de westelijke zijmuur. Het pand 
is ook herkenbaar op het schilderij van 
het Beleg gezien uit het noorden, door 
Pieter Cluyt uit 1580. Jacob van De-
venter tekende op zijn stadsplattegrond 
van circa 1561 de toren als een bruin 
kriebeltje. In de 16de eeuw droeg het 
huis al de naam ‘Het Reket’ en misschien 
was dit een verwijzing naar de toren. 
Volgens een belastinglijst uit 1519 was 
dit het woonhuis van Andries Willemsz 

De fundering van de traptoren met rechts 
ervan het onderkelderde zijhuis van Het 
Reket, doorkruist door betonbalken.
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trap aan de Langestraat, is het resultaat 
van bouwactiviteiten in 1509-1520, maar 
het casco is mogelijk al rond 1480 gere-
aliseerd. Uit de opgegraven funderingen 
blijkt dat daarbij twee grote bakstenen 
huizen werden afgebroken, maar een 
derde werd gedeeltelijk erin opgenomen, 
namelijk de ‘burgemeestersvleugel’ aan 
de tegenwoordige binnenplaats. Het huis 
direct ten oosten naast de ‘burgemees-
tersvleugel’ was voorzien van een forse 
vierkante beerput onder het achterhuis. 
Hieruit kwam ook allerlei slooppuin van 
de afbraak, waaronder een partij rode 
daktegels met gekleurde loodglazuur, 
onderdelen van een bijzonder fraaie 
dakbedekking!

van Oudshoorn die gehuwd was met de 
enige dochter van Pieter Palinc, Wilhel-
mina. Het was het duurste huis van de 
stad. Van Oudshoorn (1490-1555) was 
rentmeester van Egmond en van zijn 
eigen talrijke bezittingen. Het huis werd 
ook in de 17de en 18de eeuw bewoond 
door machtige regenten.

In en onder het stadhuiscomplex
In 2001-2003 vond tijdens de omvang-
rijke restauratie van het stadhuiscomplex 
archeologisch en bouwhistorisch onder-
zoek plaats. Het tegenwoordige stadhuis 
is een complex van middeleeuwse pan-
den met uitbreidingen uit de 20ste eeuw. 
Het bekende gotische hoofdgebouw, met 

Het pand van de ‘burgemeestersvleugel’ 
had in eerste aanleg geen verdieping. De 
gebruikte baksteenmaat van 27x12x6,5 
cm is nog 14de-eeuws. Het huis is 7 
meter breed en maar liefst 25 meter lang. 
Het werd in 1480 met een verdieping 
verhoogd. De oude gevelrand is in het 
muurwerk inpandig nog zichtbaar.

Het meest bijzonder is het hoekhuis met 
de Schoutenstraat, nu onderdeel van het 
stadhuis maar ooit een pand dat met een 
steeg ervan was gescheiden. Die steeg is 
nu een inpandige gang midden door die 
vleugel van het stadhuis. Bij een verbou-
wing is dit pand in 1694 aan de buiten-
zijde omkleed met nieuwe bakstenen 
gevels in classicistische bouwstijl, maar 
de kern is tot in de kap nog laatmiddel-
eeuws, met onderdelen van een hout-
skelet op de verdieping. De gebruikte 
grote baksteen van 28x13x6,5 cm duidt 
op een bouwdatum in de eerste helft van 
de 14de eeuw. Het is een fors gebouw 
op een grondvlak van 8 bij 17,3 meter, 
met de dakvoet op 11 meter boven de 
straat. De hoofdopzet is van een ander 
huistype dan de vorige huizen, namelijk 
met een voorgedeelte en een achterge-
deelte gescheiden door een brandmuur 
en het achtergedeelte voorzien van een 
tussenvloer. Het tweedelige huis heeft 
een voorgedeelte met één verdieping en 
een achtergedeelte met twee verdiepin-
gen op een halfverdiepte ‘kelder’ met 
tongewelf. De ‘kelder’ is slechts 1 meter 
onder de straat verdiept – ook dit huis 
volgde in eerste aanleg de helling van het 
terrein, vanaf de Langestraat naar achter 
aflopend. Blijkens een opmeting uit 1694 
had het huis in het voorgedeelte bene-
den twee aparte vertrekken, elk met een 
eigen schouw. 
Op het anonieme schilderij van het 
Beleg van Alkmaar, geschilderd in 1603, 
heeft het hoekpand nog een rijkversierde 
laatgotische voorgevel met pinakels. Het 

pand heeft alle kenmerken van een zeer 
luxe woonhuis uit de eerste helft van de 
14de eeuw. Wellicht was het gebouwd als 
de schoutswoning. Eind 15de eeuw was 
het in particuliere handen en de stad 

Uitsnede uit het anonieme schilderij van 
het Beleg van Alkmaar, met in het midden 
Het Reket herkenbaar met traptoren (Col-
lectie Stedelijk Museum Alkmaar).

Opgraving van een forse beerput achter 
een groot huis aan de Langestraat, in de 
hoek van het Raadhuis en de ‘burgemees-
tersvleugel’.

Onderzoek op de binnenplaats van het 
stadhuis in 2003, met rechts het Raadhuis 
van 1509-1520 aan de Langestraat en 
boven de ‘burgemeestersvleugel’.
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heeft het pas rond 1520 gekocht om aan 
het stadhuiscomplex toe te voegen.
Het tweedelige huis met een brandmuur 
tussen een voor- en een achtergedeelte 
en met een extra tussenverdieping ach-
ter, is in de 15de en 16de eeuw een veel 
gebruikte type voor de grote huizen in 
de stad.

Steeds meer vroege bakstenen huizen
Sinds 2000 zijn we bij opgravingen en 
een enkel bouwhistorisch onderzoek nog 
diverse vroege bakstenen huizen tegen 
gekomen.
Bij een forse verbouwing volgend op het 
vertrek van de Amrobank uit Lange-
straat 51 werd in 2001 door Wevers een 
bouwhistorisch onderzoek gedaan. Hier 
bleek tot in de kap een laatmiddeleeuws 
pand nog grotendeels overeind te staan. 
De opzet van dit kapitale huis is identiek 
aan het hoekhuis van de Schoutenstraat, 
zij het dat het voorhuis in de 16de eeuw 
was vernieuwd. Dankzij een recente op-
graving in het buurpand Langestraat 49 
(2013) is duidelijk dat het huis omstreeks 
het midden van de 14de eeuw gedateerd 
moet worden.

In 2007 werden bij een winkelverbou-
wing van Langestraat 1 en 3/5 (mo-

dehuis Meijer werd Zara) de resten 
opgegraven van twee grote panden uit 
het tweede en derde kwart van de 14de 
eeuw. Het hoekpand met de Kraanbuurt 
mat 6 bij 11 meter en was geheel onder-
kelderd – van de indeling en opbouw 
is weinig te zeggen. Ter plekke van 
Langestraat 3 tot 7 stond een bakstenen 
huis van 6 meter breed en misschien 
wel 28 meter lang. Het was beneden 
in vier even grote vertrekken verdeeld, 
met aan de achterzijde twee gelijktijdige 
vierkante beerputten. Mogelijk was het 
een soort van dubbel bouwproject, van 
twee tweeledige huizen achter elkaar? In 
de eerste helft van de 15de eeuw werden 
deze panden opgedeeld in zes aparte 
woonhuizen.  

Een winkelverbouwing van Boterstraat 
6/8 was de aanleiding tot een opgraving 
in 2011. Hier werd een groot bakstenen 
huis gevonden uit de eerste helft van de 
14de eeuw met een breedte van bijna 7 
meter en een lengte van 20 meter. De 60 
cm brede fundering was overal ongeveer 
1 meter diep aangelegd. Het pand had in 
het verleden flink last gehad van verzak-
kingen want er waren al snel na de bouw 
overal reparaties gedaan. De ondergrond 
bleek opgebouwd uit lagen slappe klei 

Opgravingsplattegrond van de winkel-
verbouwing van Langestraat 3-5 in 2007. 
Rood zijn de huizen van omstreeks 1300, 
oranje die van 25-50 jaar later.

Opgraving van een van de 14de-eeuwse 
beerputten achter Langestraat 3 in 2007.

Opengewerkte 
tekening van het 
hoekhuis Schoutenstraat om-
streeks 1500, dat er in casco nog steeds 
staat.  
Tekening P. Bitter.

De gevelrand van de 14de-eeuwse achter-
gevel van de ‘burgemeestersvleugel’, inge-
bouwd door een ophoging uit circa 1480.

Aquarel van de stadhuisgevel zoals deze 
er mogelijk heeft uitgezien in de periode 
1520-1694. Deze reconstructie is gemaakt 
door Leo Wevers naar aanleiding van het 
bouwhistorisch onderzoek in 2002.  
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en mest waardoor de problemen niet 
verwonderlijk zijn. Opvallend was dat er 
geen funderingen van bakstenen tus-
senmuren uit de eerste bouwfase wer-
den aangetroffen. De haard was in het 
beginstadium centraal gelegen maar wel 
uitgevoerd met een (lage) brandmuur. 
Pas in later tijd verhuisde de haard naar 
de zijkant van het huis. Het huis was 
weliswaar van grote afmetingen, maar 
het is de vraag of er ooit een verdieping 
op stond. 

In 2012 werden de funderingen van een 
huis aangesneden in een leidingsleuf 
middenin de Van den Boschstraat. Het 
pand stond aan de Langestraat en was 
11 meter diep, met een tussenmuur op 
3 meter van de voorgevel. De breedte 
zal rond de 7 meter zijn geweest. De 
voor- en achtermuur waren 60 cm dik 
en meer dan 1 meter diep gefundeerd, 
gemetseld van donkergele baksteen van 
31x15/15,5x7 cm. Het huis zal uit de late 
13de of vroege 14de eeuw stammen.

Samenvattend: er zijn inmiddels resten 
gevonden van zeker 15 grote bakstenen 
huizen uit de late 13de en eerste helft 
van de 14de eeuw. Ze variëren van een 
zaalhuis zonder verdieping van 7 bij 
20 meter (Langestraat 66, Boterstraat 
6/8) tot een tweedelig huis met deels 1 
en deels 2 verdiepingen (Langestraat/
Schoutenstraat, Langestraat 51) en zelfs 
een tweedelig huis met een woontoren 
aan de achterzijde (Houttil 58/60). Er 
lijkt een concentratie te zijn bij de  
Houttil (doorlopend in de Boterstraat) 
en langs de Langestraat.
De bewoners van deze 14de-eeuwse 
huizen behoorden tot de leidende 
families, al dan niet van adel. De huizen 
combineerden een woonfunctie door-
gaans met opslag van handelswaren. 
Hun weerbare karakter valt tot dusverre 
archeologisch niet meer te achterhalen, 
maar kan zeker voor de woontoren bij 
Houttil 58/60 worden aangenomen. 
Daarnaast waren er ongetwijfeld huizen 
met een ‘schermgevel’, 

dat wil zegen dat er een schijnfaçade is 
gemaakt die het huis groter (met schijn-
verdiepingen) en sterker (met kantelen 
aan de bovenzijde) doet lijken.
Grote bakstenen huizen van de hierbo-
ven beschreven typen staan afgebeeld in 
het stadsgezicht op de achtergrond van 
de schilderijenreeks ‘De Zeven Werken 
van Barmhartigheid’ van een anonieme 
meester uit 1504. De schilderijen waren 
vervaardigd voor het Heilig Geestgast-
huis aan de Houttil (de tegenwoordige 
Waag) en het vermoeden bestaat dat 
hier wel eens stadsgezichten in verwerkt 
kunnen zijn van de directe omgeving 
– bijvoorbeeld de woningen van gulle 
schenkers aan dit gasthuis.

Middeleeuws huisraad van rijke 
burgers
Bij de 14de- en 15de-eeuwse bakstenen 
huizen zijn in de loop der jaren diverse 
beerputten opgegraven. Helaas zijn deze 
doorgaans nog alleen gebruikt voor 
hun primaire functie, dat wil zeggen 

De Verkondiging aan Maria, op het Mé-
rode Altaar door Robert Campin in 1427. 
(Collectie Metropolitan Museum of Arts, 
New York).

Opgraving van 14de-eeuwse en latere 
funderingen en baksteenvloeren bij Bo-
terstraat 6/8 in 2011. Het witgepleisterde 
20ste-eeuwse muurwerk staat bovenop 
de 14de-eeuwse funderingen. Linksvoor 
een opengelegde beerput, rechtsachter een 
rechthoekige waterkelder.

Uitsneden met stadsgezichten op de  
schilderijenreeks Zeven Werken van 
Barmhartigheid door de Meester van  
Alkmaar, 1504 (Rijksmuseum Amster-
dam).

Een 15de-eeuwse bronzen wandkandelaar, 
gevonden in een beerput bij Langestraat 
66 in 2001 (01LAN49).
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als latrine onder een toilet. Men was 
zuinig op deze beerputten. Pas in later 
tijd ontstaat de gewoonte om er af en toe 
ook huisafval in te deponeren, waardoor 
beerputten onder archeologen geliefd 
zijn als bron van informatie over huis-
raad, voeding en andere zaken. Toch is 
er soms nog wel iets van het laatmiddel-
eeuwse huisraad opgegraven, zodat we 
een kijkje kunnen nemen in de mid-
deleeuwse welgestelde huishoudens. Het 
beeld wordt wel erg vertekend doordat 
er zelden metaalvondsten zijn – het 
kostbare koper, brons en tin werd im-
mers ge-recycled als voorwerpen kapot 
gingen.
We kunnen de vondsten vergelijken 
met laatmiddeleeuwse voorstellingen 
van huisinterieurs op schilderijen. We 
moeten ons daarbij wel realiseren dat 
het geen naturalistische taferelen zijn, 
geen fotografische ‘snapshots’ maar 
zorgvuldig gecomponeerde opstellingen 
met het huisraad als decor voor bijbelse 
taferelen.

Op een schilderij van de Verkondiging 
aan Maria, van Robert Campin uit 
1427, is de scène geplaatst in een deftige 
woonkamer, met een kostbare majolica 
vaas op tafel (de witte lelies zijn symbool 
voor de Onbevlekte Ontvangenis). Het 
vertrek kan worden verlicht met kaarsen 

(destijds veel duurder dan olielampen) 
in een koperen kandelaar op tafel en 
bronzen wandkandelaars aan de schouw. 
Beide zijn archeologisch in Alkmaar 
bekend van vondsten bij grote bakste-
nen huizen. En dat geldt ook voor de 
fraaie bronzen waterketel, in de nis op 
de achtergrond met een handdoek aan 
een rek ernaast. Een identiek exemplaar 
kwam in 2007 uit een beerput van het 

grote huis bij Langestraat 3-5. Het werd 
gevonden samen met een tinnen bord 
en een tinnen pispot. Dit is geen gewoon 
afval, maar wellicht heeft men ze willen 
verstoppen onder het toilet bij onlusten 
in de stad, en is de zak met kostbare 
voorwerpen per ongeluk in de drek 
gevallen? De waterketel, ook wel bekend 
als ‘lavabo’, speelde een rol bij tafelritu-
elen met handen wassen. In het grote 
huis bij Langestraat 66 werd in 2001 een 
goedkopere versie van rood aardewerk 
gevonden.

Op een schilderij van Christus op bezoek 
bij Simon, geschilderd rond 1450 door 
Dieric Bouts, zien we een deftig huis-
interieur met een gedekte tafel. Het is 
duidelijk een rijk interieur in een stenen 
huis met een prachtige mozaïekvloer, 

Een 16de-eeuwse koperen kandelaar, uit 
een beerput bij de stadhuisopgraving in 
2003 (03STH-BP).

Bronzen lavabo met deksel, eerste helft 
15de eeuw, uit een beerput bij Langestraat 
5 in 2007 (07LAN27).

Tinnen pispot en bord, 15de eeuw, uit 
een beerput bij Langestraat 5 in 2007 
(07LAN27-H,J).

Hiernaast: Lavabo van rood aardewerk, 
15de eeuw, gevonden op de vloer van 
Het Reket bij Langestraat 66 in 2001 
(01LAN13-AF).
 
Christus bij Simon, door Dieric Bouts 
circa 1450 (Collectie Gemäldegalerie 
Berlijn).

volgende pagina’s: Drinkgerei van ongegla-
zuurd steengoed uit Siegburg, 15de eeuw 
(07LAN86, 07LAN93, 07LAN27).

Vier drinkglazen uit Duitsland, 1450/1550 
(08RTVX516, 2x 07LAN93, 01LANBP2).

Vijf drinkglazen uit Duitsland, 1500/1575 
(93LANBP5A-AAA, 92VDA2CY, 92VDA2DH, 
93LANBP5A-AAC, 96VER22AAA).

Servies voor twee personen met twee of 
drie oren, en eenpersoons papkommen 
met één oor: rood aardewerken papkom-
men, steengoed kan uit Aken of Raeren 
en drinkschaal uit Siegburg, 1450-1550 
(95GNI32, 71NBG60, 00GRO10, 39BRE-A, 
Hermans-BA).

Rood en blauw beschilderd bord met 
tinglazuur uit Sevilla (Spanje), eerste helft 
16de eeuw, door intensief gebruik sterk 
versleten (99BLO67CF).
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Wonen op stand

voorraad! Bekers en kannen van steen-
goed uit Siegburg werden in de 14de en 
15de eeuw algemeen gebruikt. De vonds-
ten ervan zijn talrijk. Glazen drinkgerei 
is echter tot het begin van de 17de eeuw 
in Alkmaar alleen bij de rijkste huizen 
aanwezig.

In de 14de en 15de eeuw was het nog 
normaal om serviesgoed te delen met de 
tafelgenoten. In een etiquetteboek voor 
deftige jongelingen schreef Erasmus van 
Rotterdam rond 1530 zelfs nog voor dat 
men de lepel diende af te vegen voordat 
men hem doorgaf. In de 15de eeuw zijn 
papkommen daarom ook meestal van 
een nogal groot formaat en voorzien van 
twee oren. Ook zijn er wijnschaaltjes en 
wijdmondige drinkkannen van Duits 
steengoed die twee of drie oren hebben 
om hem makkelijk te kunnen doorgeven.
In de tweede helft van de 16de eeuw 
kwam hier geleidelijk verandering in. 
Drie-oren-kannen en grote papkommen  

wederom met fraaie bronzen kandelaars 
aan de wand. Men zit aan een schragen-
tafel, die eenvoudig is weg te zetten, zoals 
in die periode gebruikelijk was. De tafel 
is gedekt met een kostbaar tafelkleed 
van linnen damast. Meteen valt op hoe 
weinig servies er wordt gebruikt. Men 
eet de vis direct van de tinnen borden 
waarop ze worden geserveerd, er staan 
verder twee stevige bekers van keramiek 
(herkenbaar als steengoed uit Siegburg) 
en drie glazen bekers. Het brood ligt niet 
op een bord of een snijplankje, maar ge-
woon op het tafelkleed. Men eet met de 
handen en een mes met scherpe punt. In 
huisinventarissen waren er destijds niet 
voor niets verbazend veel servetten in 

worden op schilderijen uit die tijd dan 
ook geassocieerd met onbehouwen 
gedrag en feestende boeren. In rijkere 
kringen werd het gebruikelijk dat elke 
disgenoot eigen serviesgoed kreeg. In de 
17de eeuw nam hierdoor de hoeveelheid 
serviesgoed van tin, aardewerk en glas 
explosief toe. Rond 1620 gingen de pap-
kommen met twee oren uit de omloop, 
een teken dat ook de armste huishou-
dens op de ‘hoffelijke’ tafelgewoonten 
overgingen.
In rijke huishoudens werd gepronkt met 
exotisch serviesgoed en met de groei van 
het internationale handelsverkeer namen 
de afstanden van de herkomstgebieden 
toe en ook de hoeveelheden. Rond 1500 
werd aardewerk met wit tinglazuur en 
kleurige versiering vooral ingevoerd 
uit Spanje, een halve eeuw later ook uit 

Italië. Door de oorlog met Spanje in 
de Opstand vanaf 1568 kreeg de Itali-
aanse import van luxe servies een sterke 
impuls. Inmiddels had men ook in de 
Nederlanden deze aardewerk-technieken 
onder de knie gekregen. Veelkleurige 
‘majolica’ verloor zijn exclusiviteit en 
werd begin 17de eeuw een massagoed, 
dat in Alkmaar in alle huizen kon wor-
den gevonden. Maar inmiddels waren 
er nog exotischer importgoederen, 
namelijk de Aziatische waren die vanaf 
1602 door de VOC werden aangevoerd. 
Al snel komt in de betere kringen van 
Alkmaar al Chinees porselein op tafel. 
Het paste wondermooi bij de nieuwste 
modes van glaswerk in Venetiaanse stijl, 
dat vanaf 1603 ook in Amsterdamse 
glashuizen in grote hoeveelheden werd 
geproduceerd.
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Een collectie familieportretten is van 
groot belang voor de continuering 
van het standsbesef van een familie. 
Portrettencollecties zijn niet alleen 
bijeengebracht door vorstenhuizen en 
het Stadhouderlijk Hof, maar ook door 
adellijke geslachten, regentenfamilies, 
bestuurders, kooplieden en overige wel-
gestelde burgers. Door de eeuwen heen 
zijn portretten van machthebbers en 
vorsten een middel voor plaatsvervan-
gende aanwezigheid, zoals nog altijd de 
beeltenis op munten en postzegels. De 
oudste collecties ontstonden vanaf de 
zestiende eeuw enkele lopen zelfs door 
tot heden. In alle gevallen tonen de por-
tretten de maatschappelijke positie van 

In een fraai ingericht huis mochten 
deze uitingen van macht en pracht niet 
ontbreken. De portretten bleven in de 
familie door vererving, met daaraan ver-
bonden de taak er goed voor te zorgen 
en ze door te geven aan de volgende ge-
neratie. Ze werden in de regel niet ver-
kocht, maar tijdens boedelscheidingen 
verdeeld onder de erven. Verkoop was 
ongebruikelijk, al werd het wel gedaan 
als er binnen de familie geen belangstel-
ling meer voor was. Door de eeuwen 
heen zijn portretten zoveel mogelijk 
binnen families bewaard en bijeenge-
houden. Een dergelijke reeks portret-
ten is over het algemeen niet statisch. 
Aanvullingen door jongere generaties 
en aangetrouwde familieleden zorgde 
dat een serie kon uitgroeien tot een 
omvangrijke collectie. Zo werden door 
vererving of een huwelijk portretten van 
voorouders van nieuw aangehuwden 
opgenomen in de reeks. Zij zijn immers 
ook de voorouders van de jongste gene-
ratie van een familie, die weer de voor 
hun gereserveerde ambten bekleedden 
en de voortzetting van de familie en 
het familiekapitaal moesten waarbor-
gen. Het (jonge) echtpaar beheerde de 
portrettencollectie totdat de volgende 
generatie zich aandiende.
Tot het eind van de achttiende eeuw 
bleef dit binnen de regentenstand een 
vast patroon. Na de Franse tijd, toen 
de Oranjes als Koning van Nederland 
werden geïnstalleerd, was dit voor de re-
gentenfamilies die de patriottische zijde 
hadden gekozen niet meer vanzelfspre-
kend. Hun maatschappelijke positie had 
zowel in aanzien als macht ingeboet. 
Voor Oranje-aanhanger en burgemees-
ter van Alkmaar Mr. Gijsbert Fontein 
Verschuir gold het tegenovergestelde. 
Hij trouwde met Cornelia Frederica 
de Dieu en met dit huwelijk werden 
wederom portrettencollecties samenge-
voegd tot een groter geheel.

Het ontstaan van een collectie  
familieportretten
Gijsbert Fontein Verschuir en zijn vrouw 
bewoonden het geërfde huis aan de Lan-
gestraat, dat in de periode 1742-1744 was 
gebouwd in opdracht van Carel de Dieu, 
de oom van zijn echtgenote. Zie voor een 
uitgebreide beschrijving van Huize De 
Dieu in Alkmaars Groene Verleden.    
In dit huis is door opvolgende generaties 
een collectie familieportretten uit de 16e 
tot en met de 19e eeuw samengebracht 

een persoon of familie. De bundeling 
van macht komt tot uiting in de huwe-
lijksrelaties met andere vooraanstaande 
families. 

Bekende nog bestaande collecties 
familieportretten in Noord-Holland 
zijn die van de families Six en Van Loon 
te Amsterdam, dichterbij Alkmaar de 
collectie van Stichting Van Foreest en 
Van Egmond van de Nijenburg onder-
havige collectie van Stichting De Dieu. 
In enkele Alkmaarse hofjes zijn deels 
portretcollecties bewaard, zoals in het 
Provenhuis van Nordingen ‘Huis van 
Achten’ (o.a. schilderijen door Van 
Everdingen). 

Het uitdragen van macht en positie
De collectie familieportretten van Stichting De Dieu. In het bijzonder de 
voormalige schilderijenzaal van Huize De Dieu te Alkmaar

Jhr. Mr. Gijsbert Fontein Verschuir en 
Cornelia Frederica de Dieu, (19) geli-
thografeerde portretten door I.C.Elink, 
steendruk van Steurenwald, 23 x 18.5 cm. 

Huize De Dieu.

Plattegrond, met rechtsachter de schilde-
rijenzaal in Huize De Dieu.

De nummers (1) t/m (23) in de 
bijschriften, verwijzen naar de  
portretten in de schilderijenzaal.
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en in de loop der jaren aangevuld door 
aangehuwde families. Zo is door Anna 
Catharina van Alteren bij haar huwelijk 
met Daniel de Dieu de groep portretten 
ingebracht van haar familie Van Alte-
ren / Van Ruytenburgh / Oetgens van 
Waeveren. Via de moeder van Carel de 
Dieu, Adriana Six, kwamen de portret-
ten van de familiegroep Six / Commer-
steyn / Van Os / Van Oeylre. Via Jacoba 
van Lanssel, getrouwd met Mr. Willem 

de Dieu, werd de galerij aangevuld met 
portretten van haar ouders Van Lanssel 
en Emmenes. Maria Eva van Foreest, 
getrouwd met Willems zoon Daniel 
Carel de Dieu, vulde de collectie aan met 
een groot fraai dubbelportret van haar 
ouders Joan en Agatha van Foreest.

Leden van vooraanstaande families 
gaven aan bekende maar ook minder 
bekende schilders opdrachten voor het 
maken van portretten. De schilderijen 
werden veelal in olieverf op paneel of 
doek geschilderd en altijd ‘naar het 
leven’. Uitzonderingen zijn de postuum 
geschilderde portretten van overleden 
familieleden, vaak kinderen. Portretten 
werden echter op iedere leeftijd geschil-
derd, pasgeborenen, ter gelegenheid van 
een huwelijk, maar ook van een weduwe 
of weduwnaar of bij een tweede huwe-
lijk. Gezins- of familieportretten zijn, 
indien van toepassing, voorzien van 
reeds overleden kinderen in de vorm van 
afgebeelde engeltjes. Er zijn ook portret-
gravures en tekeningen vervaardigd naar 
bestaande olieverf portretten, of geschil-
derde portretten naar gravures.

Kopieën van portretten komen even-
eens voor, bijvoorbeeld als er meerdere 
kinderen zijn die een portret van hun 
ouders willen hebben. Bij vorsten is dit 
een veel voorkomend verschijnsel om-
dat de vorst via zijn portret ‘plaatsver-
vangend’ aanwezig was. Denk hierbij 
aan de hedendaagse afbeeldingen van 
de regerende vorst van ons koningshuis 
in openbare gebouwen. 
De schilderingen zijn zowel volledige 
portretten ten voeten uit of knie- en 
borststukken. De vormen en forma-
ten van de schilderijen variëren van 
rechthoekig, vierkant, rond tot ovaal, 
groot en klein. Geheel afhankelijk van 
de wens van de geportretteerde werd 
een portret van ‘meer werk’ voorzien 

al dan niet naar de laatste mode. Dit 
meerwerk vertelt iets over de welstand, 
positie en macht van de weergegeven 
persoon. Op de achtergrond is dan 
bijvoorbeeld extra een kasteel, huis, 
buitenplaats of familiewapen geschil-
derd. In de handen houdt men even-
tueel een Bijbel, boek, brief, document 
zoals geloofspapieren, of een penning. 
Bij dames zien we wel een handschoen 
of bloemen. Ook de kleding van de 
geportretteerde kan de status van de 
weergegeven persoon tonen zoals een 
harnas, al dan niet versierd met een 
sjerp, een kraag van bont of kant, gou-
den kettingen, een horloge en juwelen. 
Impressie van een interieur met een 
stoel, tafel, gedrapeerd gordijn of doek 
komt ook voor. Bijzonder zijn geheel in 
een fantasiewereld geplaatste portret-
ten zoals van Carel de Dieu en Anna 
Bregitta de la Croix, in antieke kleding 

als herder en herderin in een arcadisch 
landschap op de behangselschildering 
in de grote zaal van Huize de Dieu. 
Een andere categorie zijn de gezins- en 
groepsportretten al dan niet in een 
interieur of landschap.
  
Pourtrait van haare Keijserlijke Majesteit 
Vorstenportretten maken soms ook deel 
uit van een reeks familieportretten, al 
is het geen familie. Zij nemen daar dan 
een bijzondere plaats in, vooral wan-
neer het portret vanuit een persoonlijk 
contact is geschonken. Zo is in kasteel 
Keppel in de grote zaal een lange wand 
gevuld met een reeks Europese vor-
stenportretten die door schenking aan 
voorouders in de familie is gekomen. In 
de collectie De Dieu komt dit fenomeen 
eveneens voor. Zo kreeg de gezant van 
Amsterdam in Rusland Mr. Willem de 
Dieu (1696-1765) ‘het pourtrait van 

DS. Ludovicus de Dieu, (4a) gravure op 
zijde gedrukt, 32.8 x 23.40 cm., Jonas 
Snyderhoef, naar een olieverf portret van 
Pieter Dubordieu.

(18) Keizerin Elisabeth Petrovna Roma-
nov van Rusland, (1709-1762) ca. 1750-60, 
olieverf op doek, 230 x 180 cm. anoniem.  
Foto A. Dingjan, Den Haag. 

Koning Stadhouder Willem III (1650-
1702), 114.5 x 93 cm., olieverf op doek, 
toegeschreven aan Caspar Netscher. 
Collectie De Dieu, in bruikleen aan de 
Gelderse Kastelenstichting.
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haare Keijserlijke Majesteit, de Keiserin 
van Rusland… aldaar in Ambassade zij-
nde, vereerd’, een ten voeten uit geschil-
derd portret van Keizerin Elisabeth van 
Rusland (1709-1762). 

Een portret van Koning Stadhouder 
Willem III (1650-1702), maakt via ver-
erving eveneens deel uit van de collec-
tie. Dergelijke vorstenportretten dragen 
in hoge mate bij aan het aanzien van 
de familie. Zeker gecombineerd met 
voorouderportretten waren zij als sta-
tussymbool van groot belang. Dit is in 
tegenstelling tot de geringere geldelijke 
waarde die bij belastingopgave daaraan 
is gegeven. Carel de Dieu geeft in zijn 
Staat des Boedel van den Heer Burgm. 
Carel de Dieu, zoo als dezelve door zijn 
Wel Edelgestr. op de 23 nov. 1788 is op-
gemaakt, om daarna den 25e penning 

te voldoen, de collectie schilderijen 
in zijn huis op voor fl.500. Dit bedrag 
staat in groot contrast met de opgege-
ven waarde van fl. 6000 aan goud, 
Fl. 6000 aan juwelen en fl. 5507 aan zil-
ver. Het geschilderde plafondstuk ‘het 
concert’ in de grote voorkamer is van 
een andere, kostbaarder, orde en wordt 
dan ook apart door Carel vermeld voor 
fl. 500,- dit is gelijk aan de waarde van 
de toenmalige gehele portrettencol-
lectie.

Een huis vol portretten 
In oktober 1744 betrokken Carel de Dieu 
(1708-1789) en zijn echtgenote Anna 
Bregitta de la Croix (1711-1771) vanuit 
Amsterdam het royale huis in Alkmaar, 
dat in de jaren 1742-44 in zijn opdracht 
aan het begin van de Langestraat was 
gebouwd. Dit voorname huis droeg in 

grote mate bij aan het aanzien van dit in 
1731 gehuwde echtpaar, stammend uit 
regentenfamilies. Het statige pand staat 
er nog altijd en hun familiewapens prij-
ken trots en hoog op de voorgevel. 
Carel was in 1745 lid van de vroedschap 
en vanaf 1751 tot 1787, twintig maal 
burgemeester van Alkmaar, daarnaast 
was hij secretaris van de Beemster en 
dijkgraaf van Heer-Hugowaard. Na het 
overlijden van Anna Bregitta de la Croix 
en Carel de Dieu ging het huis in 1789, 
met de inboedel en portretten, over 
op neef Daniel Carel de Dieu (1748-
1801) en diens echtgenote Maria Eva 
van Foreest (1753-1820). De historisch 
gegroeide verzameling familieportret-
ten was vanaf het huwelijk van  dochter 
Cornelia Frederica de Dieu (1779-1851) 
in 1787 met Jhr. Mr. Gijsbert Fontein 
Verschuir (1764-1838), tot na haar 
overlijden in 1851 onverdeeld bij elkaar 

gebleven. Tot in de twintigste eeuw is 
deze collectie portretten uitgebreid. Zo 
zijn door het huwelijk van kleindochter 
Cornelia Frederica Fontein Verschuir 
(1859-1944) met Bartout van der Feen 
de Lille (1857-1921) de collectie portret-
ten van de families Van der Feen en De 
Lille toegevoegd. 

Achterkleinzoon Giesbert Cornelis 
Bartout van der Feen de Lille (1887-
1967), geboren in Huize de Dieu in de 
Langestraat, trouwt in 1938 met Fenna 
Hendrika Maria Voet van Vormizeele 
(1899-1976) van haar familie zijn even-
eens portretten aanwezig.

De tientallen portretten waren, voor 
zover nog is na te gaan, grotendeels 
opgehangen in de achterkamer, waar 
onder meer met gasten werd gedineerd. 
Een deel van de collectie zal gehangen 

Bartout van der Feen (1739-1815) pastel, 
34 x 26.5 cm., door Pierre Frederik de la 
Croix, gehuwd in 1773 met;

Antonia Johanna Charlotte de Lille (1746-
1832), pastel, 34 x 26.5 cm., door Pierre 
Frederik de la Croix. 

Generaal Johannes Heinrich Voet, Ridder 
Militaire Willemsorde 1833, Minister van 
Oorlog 1848, olieverf op doek, 1861, door 
Barend Leonardus Hendriks. 

Links: Anthonius J.C. van der Feen, als 
jonge man, ovaal, olieverf op doek, Gou-
veneur van Suriname.
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vicus de Dieu in de collectie gekomen, 
voorstellende Hendrick van Os(s) en 
zijn echtgenote Catharina (Lyntje) Wil-
lemsdr. is niet duidelijk waar zij in Hui-
ze De Dieu hebben gehangen, wellicht 
waren zij al voor 1944 bij zoon Giesbert 
C.B. van der Feen de Lille (1887-1967) 

hebben in de huiskamer (de linker 
voorkamer) en langs de trap. Ook op 
de verdiepingen hingen portretten. 
Zeker is dat er (wellicht beschadigde) 
portretten op zolder stonden.Van een 
belangrijk stel portretten,via vererving 
van Adriana Six gehuwd met dr. Ludo-

in zijn huis aan de Nassaulaan, voordat 
het oude huis in de Langstraat werd 
opgeheven. Beide schilderijen waren 
te zien in het Rijksmuseum tijdens de 
tentoonstellingen; ‘Prijs de lijst’ in 1984 
en ‘Drie eeuwen portret in Nederland’ 
in 1952. 

Het imponerende interieur op de 
begane grond van Huize De Dieu had 
uitsluitend een representatieve functie 
en was dan ook de uitgelezen plaats 
voor familieportretten. Via de dub-
bele voordeur betrad men direct de 
brede monumentale gang met rijk 
gedecoreerd stucwerk en wit marmeren 
vloerplaten. Vooraan aan de rechter-
zijde van de gang was een brede deur 
naar de grote voorkamer. Achter in 
deze royale ontvang- en muziekkamer 
gaven twee brede en hoge openslaande 
deuren ‘Porte de Briseé’ toegang tot 
de daarachter gelegen diepe kamer, de 
schilderijenzaal. 

Geheel onder familie
De wanden van de achterkamer zijn 
nog tot in 1944 rondom behangen met 
familieportretten. Dit is ook zichtbaar 
op de foto van de achterkamer ten tijde 
van de laatste bewoners. Portretten van 
vele generaties De Dieu en aanverwante 
geslachten nemen aan de wanden in 
deze kamer een prominente plaats in. 
Een uitzondering op de portretten 
wordt gevormd door een schilderij met 

Hendrick van Os, olieverf op ovaal 
paneel, 88.5 x 66 cm., gesigneerd 
Michiel Jansz. van Mierevelt, gedateerd: 
Aet. 51, 1607, originele ovale, zwart 
geschilderde eiken baklijst, koopman, 
bewindvoerder van de VOC, Hoofdinge-
land en gecommitteerde van de Beemster 
droogmaking, mede  bedijker van de 
Beemster.

Catharina (Lyntje) Willemsdr. (1584- ), 
olieverf op ovaal paneel, 89.5 x 66.5 cm., 
gedateerd anno 1605, toegeschreven aan 
Michiel Jansz. van Mierevelt, originele 
ovale, zwart geschilderde eiken baklijst.

Harich van Tjepma, ‘Rentmeester van de 
Vroonlanden’, olieverf op paneel, 16e /17e  
eeuw. 

Hiernaast: Jacob Pietersz. Schaap, (1486-
1544) olieverf op paneel, 68 x 52.5 cm.1e 
helft 16e eeuw, v/h geïnventariseerd als 
een ‘Rentmeester van de Vroonlanden’.

Meubelmakers meesterstukje, zichtbaar 
op de foto (1937) van de achterkamer, 
rechtsachter Cornelia Frederica Van der 
Feen de Lille- Fontein Verschuir.

Anonieme foto van de achterkamer van 
Huize De Dieu in 1937, in het midden 
Cornelia Frederica van der Feen de Lille 
- geboren jonkvrouw Fontein Verschuir 
(1859-1944), met kinderen en kleinkinde-
ren aan tafel. 

‘Het Ter Coulster Servies’, Wedgwood, 
cream ware, met het monogram G.F.S. 
(Gijsbert Fontein Verschuir) dit servies is 
voor Jhr. Gijsbert Fontein Verschuir, Heer 
van Heiloo, Oesdom en Ter Coulster aan 
het begin van de 19e eeuw vervaardigd en 
is tot heden bewaard in de familie.
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(1887), de jarige zelf (1859), klein-
zoon Barthold (1923), kleinzoon Theo 
(1928), dochter Elisabeth (1892) en 
kleindochter Frederica (1923).
Achter het gezelschap de dubbele  
deuren naar de voorzaal. Aan weerszij-
de daarvan de onderste van twee rijen 
familieportretten. Uiterst links een deel 
van de lijst van het portret van keizerin 
Elisabeth van Rusland, bovenop het 
buffet staat een klein portretje van de 
grootmoeder van Cornelia; (19) Cor-
nelia Frederica de Dieu (1779-1851). 
Het buffet en het kleine meubeltje 
rechtsachter Cornelia zijn tot heden 
bewaard in Stichting De Dieu. 

Een rondgang door de schilderijenzaal
Er is een schema bewaard gebleven, 
bestaande uit een handmatig langs de 
randen beschreven vel papier waarop 
de plaatsen van een groot aantal van de 
schilderijen aan de wand van de ach-
terkamer staan genoteerd. Door deze 
gegevens te combineren met aandui-
dingen van de toenmalige locatie op 
inventarisbladen van de collectie is de 
onderhavige reconstructie tot stand ge-
komen. Door de nu volgende beschrij-
vingen van de portrettenreeks zetten we 
een stap terug in de tijd. De ’macht en 
pracht’ van de geportretteerde personen 

de beeltenis van het voormalig kasteel 
Ter Coulster te Heiloo, het landgoed 
van de familie. Bij het betreden van 
de achterkamer moet een bezoeker of 
gast aan tafel zich wel enigszins beke-
ken hebben gevoeld door de tientallen 
paren ogen op de schilderijen. Voor de 
familie waren deze ogen echter ver-
trouwd, men wist in grote lijnen wel 
‘wie wie’ was, met wie getrouwd en hoe 
de relatielijn in de familie liep. Ook kre-
gen ze wel een bijnaam, zoals ’het Kind’, 
‘de jonge officier’ en de portretten van 
de ‘Rentmeesters van de Vroonlanden’. 
Voor hen was één ding overduidelijk, 
men was in deze kamer bijeen met 
standgenoten, geheel onder familie. 
De samenstelling en volgorde van de 
portrettenverzameling is gedurende de 
bewoningsgeschiedenis van het huis 
menigmaal door de toenmalige bewo-
ners gewijzigd. 

Van de achterkamer in Huize De Dieu 
is een foto van 23 december 1937 
bewaart gebleven. Aan de tafel gedekt 
met het ‘Ter Coulster servies’ zitten bij 
grootmoeder Cornelia van der Feen de 
Lille-Fontein Verschuir, vlnr. kleinzoon 
Bartout (1926), kleindochter Antoinette 
(1921), schoondochter Fenna (1899), 
dochter Anna (1885), zoon Giesbert 

en hun niet geringe maatschappelijke 
posities worden hierbij in een doorlo-

pend familieverband getoond zoals dit 
was tot 31 december 1944, het overlij-
den van de laatste bewoonster. 

De twee lange wanden van de rechthoe-
kige achterkamer worden in de lin-
kerwand onderbroken door een deur 
naar de gang, in de rechterwand door 
een schoorsteen. Vanuit de voorkamer 
door de dubbele deuren hangen links, 
tegen de gangwand, met de klok mee 
de volgende schilderijen zie: afbeelding 
(1) t/m (23). Uiterst rechts aan deze 
wand het portret van: (1) Simon van 
Alteren, Heer van Jaarsveld (1578-
1657) huwt als weduwnaar voor de 2e 
maal in 1606 te Amsterdam met (3) 
Trijntje van Ruytenburgh (1584-1645) 
hun portretten hangen aanweerszijde 
van (2) Het kasteel ‘Ter Coulster’ te 
Heiloo, daarnaast hangen de portretten 

(3) Trijntje van Ruytenburgh van Vlaar-
dingen (1584-1645), borststuk, olieverf 
op doek 73 x 61 cm., (w.s. door) Dirck 
Dircksz. Santvoort 1642. Dochter van 
Pieter Gerritsz., Heer van Vlaardingen, 
Vlaardingerambacht en Ter Horst en 
Alida Pietersdr. Van Duyvendrecht). 
(Trijntje is de zuster van Willem van Ruy-
tenburgh, de luitenant op de Nachtwacht 
van Rembrandt van Rijn)

(1) Simon van Alteren, Heer van Jaarsveld 
(1578-1657), Borststuk, olieverf op doek 
72 x 61 cm. Raad en Schepen van Mid-
delburg, heer van de Admiraliteit van Zee-
land te Amsterdam, huwt als weduwnaar 
voor de 2e maal in 1606 te Amsterdam 
met (3) Trijntje van Ruytenburgh.

(2) Het kasteel ‘Ter Coulster’ te Heiloo, 
olieverf op doek, 145 x 193 cm., anoniem. 
Gijbert Verschuir (1764-1838), vanaf 1822 
Jhr. Gijbert Fontein Verschuir, kocht in 
1805 de overblijfselen van kasteel ‘het 
Huis ter Coulster’. De heerlijkheid Heiloo 
met de daaraan verbonden titel; ‘Heer van 
Heiloo en Oesdom’ verwierf hij in 1824. 
Gijsbert trouwt in 1797 te Heiloo met (19) 
Cornelia Frederica de Dieu.

(4) Dr. Daniel de Dieu (1619-1692), Ge-
neesheer te Leiden en Amsterdam, Schepen 
(1669) en Hoofdingeland (1679) te Den Haag, 
borststuk in ovaal, 44.5 x 33.5 cm., olieverf op 
doek, (w.s. door) Nicolaes Maes. Hij huwt in 
1669 (6) Anna Catharina van Alteren en is de 
zoon van (4a) Ds. Ludovicus de Dieu en (4b) 
Catharina Boogaert. Foto: Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie.

(6) Anna Catharina van Alteren (1644-1722), 
borststuk in ovaal, 44.5 x 33.5 cm., olieverf 
op doek, gesign. N(icolaes) Maes (1634-
1693). Dochter van Lodewijk van Alteren, 
ridder, heer van Jaarsvelt en Alida Oetgens 
van Waveren, kleindochter van (1) Simon 
van Alteren van Jaarsveld en (3) Catharina 
van Ruytenburgh. Foto: Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie.

(7) Gerard van Egmond van de Nijenburg 
(1646-1712), Heer van Petten, burgemeester 
van Alkmaar, baljuw van de Nieuburgen; dijk-
graaf van Heerhugowaard, trouwt Machteld 
van Foreest (1642-1721). Collectie Stichting 
Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg.
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van (4) Dr. Daniel de Dieu (1619-
1692) in 1669 gehuwd met (6) Anna 
Catharina van Alteren (1644-1722), 
daarnaast (4.a) Ds. Ludovicus de Dieu 
(1590-1642) gehuwd met (4.b) Catha-
lijntje Bogaert. Vervolgens het portret 
van (5) Mr. Daniel de Dieu (1696-
1756) en uiterst rechts (7) Gerard van 
Egmond van de Nijenburg (1646-1712) 
hij trouwt Machteld van Foreest (1642-
1721). Dit portret is in de jaren ’70 
van de 20e eeuw door mevr. Elisabeth 
C.M.F. Kaars Sypestein - Van der Feen 
de Lille geschonken aan Jonkvrouw 
Elisabeth Snetlage - Van Foreest, tbv. 
de collectie familieportretten op de 
Nijenburg te Heiloo. 

Tegen de achterwand, met raam aan de 
tuinzijde van de kamer, links naast het 
raam boven een ingebouwde kastdeur, 
het portret van (8) Fransz Claesz. (ca. 
1485- ca.1550) de familienaam Oetgens 

was hier w.s. nog niet ingebruik. Bij de 
kleinzoon (9) Frans Hendricksz. Oet-
gens (1558-1625) wel, zijn portret hangt 
rechts naast het raam, boven een deur 
(naar een liftuitbouw door de fa. Ringers 
in 1917 aangebracht). De achterklein-
dochter van (9) is Anna Catharina van 
Alteren (6).

Het volgende wandvlak, links van de 
schoorsteen, is gevuld met een groep 
portretten gehangen rond (12) het grote 
huwelijksportret van Joan van Foreest 
(1733-1766) en Agatha van Foreest 
(1733-1801). Links en rechts van dit 
huwelijksportret hangen de ovale por-
tretten van de bouwheer van Huize De 
Dieu (10) Carel de Dieu (1708-1789) en 
zijn echtgenote (14) Anna Bregitta de la 
Croix (1711-1771).
Daarbij hangen de portretten van; 
(11 geen afb.) Dr. Ludovicus de Dieu 
( 1670-1734) kniestuk, olieverf op 

doek, 57 x 50 cm., door Abraham van 
der Wijs, gedateerd 1696, Medicus te 
Amsterdam, daarna Commissaris van 
de Admiraliteit te Texel, President. 
Hoofdingeland en Hoogheemraad van 
de Beemster, hij huwt 1694 (13 geen 
afb.) Adriana Six (1670-1739), kniestuk, 
olieverf op doek, 57 x 50 cm., door 
Abraham van der Wijs gedateerd 1697 

(zij zijn de ouders van (5) Mr. Daniel 
de Dieu, (10) Carel de Dieu en (21) 
Mr. Willem de Dieu. Adriana Six is een 
dochter van Mr. Carel Six (1645-1690) 
en zijn 2e vrouw Margaretha Commer-
steyn (1649-1727). 

Uiterst rechts op deze wand zijn naast 
de schoorsteen, waarschijnlijk door 

(4a) Ds. Ludovicus de Dieu (1590-1642), 
olieverf op doek, door ws. Pieter Dubor-
dieu, 60 x 49.5 cm., Pred. Waalse gem. 
Middelburg, N.H. predikant te Vlissingen 
en tot zijn overlijden te Leiden.

(4b) Cathalijntje Bogaert, olieverf op 
doek, ca. 1640, 50 x 40.5 cm., door ws. 
Pieter Dubordieu, dochter van Hendrik 
Bogaert, Schepen en Raad te Vlissingen en 
Josijntje Boone.

(5) Mr. Daniel de Dieu (1696-1756), 
olieverf op paneel, 52 x 39.5 cm. is ano-
niem. Hij was Gecommitteerde raad van 
Amsterdam enz., buitengewoon gezant 
aan het Keizerlijk Hof van Rusland; Peter 
II en Anna (1729-1732) en Keizerin 
Elisabeth (1744-1746). Zoon van (11 geen 
afb.) Dr. Ludovicus de Dieu en (12 geen 
afb.)  Adriana Six. Hij huwt 1724 Gezina 
Wilhelmina van Hoorn. Foto: Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie.
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Bartout van der Feen (1857-1921) (bij 
koninklijk besluit van 1897 genaamd 
Van der Feen de Lille) na 1890 twee 
portretten toegevoegd van zijn grootou-
ders (15 geen afb.) Ds. Bartout van der 
Feen (1785-1846), aquarel op papier, 
ovaal, 17 x 13.5 cm. gesign. A. van 
Andel, 1821, predikant te Noordwijk 
Binnen, Schoonhoven en Middelburg, 
trouwt 1810 met (16 geen afb.) Chris-
tina Sebastiana Emants (1786-1849), 
aquarel op papier, ovaal, 17 x 13.5 cm. 
gesign. A. van Andel, 1821. De moeder 
van (15) is (17 geen afb.) Anna Maria 
Egter van Wissekerke (1825-1912), mi-
niatuurportret, zij trouwt in 1855 met 
Mr. Johan van der Feen (1822-1906), 
advocaat.

Rechts naast de schoorsteenman-
tel; (18) Keizerin Elisabeth Petrovna 

Romanov van Rusland (1709-1762), 
ten voeten uit, olieverf op doek, 230 x 
180 cm., ca. 1750-60, anoniem. Doch-
ter van Peter I de Grote en Catharina 
I Alexiewna Skawronska. Door haar 
geschonken aan Mr. Daniel de Dieu 
(1696-1765) gezant van Nederland in 
Rusland. Sinds 1765 in bezit van zijn 
broer Carel de Dieu die het schilderij 
na zijn overlijden in 1789, nalaat aan 
zijn neef Daniel Carel de Dieu. Sa-
men met de eveneens door keizerin 
Elisabeth geschonken ‘kostelijke grote 
diamanten ring’ en ‘gouden snuifdoos 
rondom bezet met diamanten’. In ok-
tober 1971 is het portret van keizerin 
Elisabeth, vanwege het grote formaat, 
door de erven bij Mak van Waay, onder 
nr. 389 A te Amsterdam geveild. In juni 
1983, is het portret onder nr. 126, we-
derom ter veiling gebracht bij Sotheby 

Mak van Waay eveneens te Amster-
dam. De huidige verblijfsplaats is niet 
bekend. 
Op het buffet daaronder (ook te zien 
op de foto uit 1937) staat het portret 
van (19) Cornelia Frederica de Dieu 
(1779-1851). Dochter van Daniel Carel 
de Dieu en Maria Eva van Foreest en 
kleindochter van (12) Joan en Agatha 
van Foreest.  

Tot slot aan de wanden aanweerszijde 
van de dubbele deuren naar de voorka-
mer: Links bovenaan naast de door-
gang, het portret van (20 geen afb.) 
Isaac Lanssel (1668-1738), postmeester 

van Arnhem, borststuk, geschilderd 
ovaal in rechthoek, olieverf op doek, 80 
x 64 cm., gesign. G.A. (Gerrit Alberts), 
hij trouwt 1707 Cornelia van Emme-
nes. Hun dochter (23) Jacoba Lanssel 
huwt 1740 met (21) Mr. Willem de 
Dieu. Het portret van zijn schoonzoon 
hangt onder hem. Rechts bovenaan 
naast de doorgang het portret van (22 
geen afb.) Cornelia van Emmenes, 
olieverf op doek, geschilderd ovaal 
in rechthoek, 80 x 64 cm., gesigneerd 
G. Alberts en gedateerd 1707, echtge-
note van Isaac Lanssel. Hieronder het 
portret van haar dochter (23) Jacoba 
Lanssel.

(12) Huwelijksportret van Joan van Foreest 
(1733-1766) olieverf op doek, 103 x 132 
cm., door (ws.) Johann Rudolf Studler 
(1700-1769) gedateerd 1752.  Raad en 
Vroedschap van Hoorn, zoon van Cornelis 
van Foreest en Maria Eva van Akerla-
ken, trouwt 1752 zijn nichtje Agatha van 
Foreest (1733-1801), dochter van Nanning 
van Foreest en Jacoba de Vries. Het jonge 
echtpaar is weergegeven in een parkland-
schap met beelden en een fontein. Dochter 
Maria Eva van Foreest (1753-1820) trouwt 
1773, Daniel Carel de Dieu (1748-1801), 
hun dochter (19) Cornelia Frederica de 
Dieu (1779-1851) trouwt 1787 met Jhr. Mr. 
Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838), 
zie: bij (2) Kasteel Ter Coulster.

(8) Fransz Claesz. (ca. 1485- ca.1550), 
borststuk in geschilderd ovaal, olieverf op 
doek, 67.5 x 52.5 cm., AE Tatis 42 Anno 
1527, (ws. kopie 1e kwart 17e eeuw) links 
het familiewapen.

(9) Frans Hendricksz. Oetgens (1558-
1625), borststuk in geschilderd ovaal, olie-
verf op doek, 67.5 x 52.5 cm., anoniem. 
Rechts het familiewapen. Kleinzoon van 
(8) koopman, schepen en 10 x burgemees-
ter van Amsterdam, trouwt 1582 Alida 
van Hove. Zijn achterkleindochter is (6) 
Anna Catharina van Alteren.
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Langs de trap
Verlaten wij de schilderijenzaal door 
de deur naar de gang dan passeren 
wij rechts het trappenhuis en komen 
vervolgens bij de huiskamer. Ook in 
deze ruimten zijn portretten gehangen. 
In het ruime trappenhuis met fraai wit 
stucwerk hingen enkele vroege portret-
ten van de familie de Dieu zoals  het 
portret van Ds. Daniël de Dieu (1540-
1607), predikant te Brussel, later in Vlis-
singen, (w.s.) door M.J. van Mierevelt. 
Dit schilderij draagt een Hebreeuws- 
opschrift waarvan de tekst omschreven 
kan worden als: ‘Ik ben een vreemdeling 
op aarde’. Ds. Daniel huwde als weduw-
naar in 1588 met Sara Colenius geboren 
in 1568. Haar portret zal naast dat van 
haar echtgenoot in het trappenhuis heb-
ben gehangen maar stond in december 
1944 op zolder met een beschadigde (ws. 
ebbenhouten) lijst. Daniel was de zoon 
van Ludovicus de Dieu, kamerheer en 
lijfarts van Keizer Karel V, Hij werd door 
de keizer persoonlijk in de adelstand 
verheven bij diploma van 4 juni 1540 
met toekenning van het te voeren wapen 
De Dieu. 

De huiskamer
Vooraan in de gang is de ruime huiska-
mer, met een fraaie schoorsteenpartij 
en een breed venster met uitzicht op de 
Langestraat. 
In deze kamer boven het buffet werd de 
bezoeker direct getroffen door een groot 
aandoenlijk kinderportret van een jonge 
jongen ten voeten uit: ‘Het Kind’. Dit is 
waarschijnlijk Simon van Alteren, gebo-
ren op 24 juni 1640, zoon van Lodewijk 
van Alteren en Alijd van Waveren en 
daardoor de kleinzoon van Trijntje van 
Ruytenburgh van Vlaardingen ( no. 3 in 
de schilderijenzaal). De beide portretten, 
van kleinzoon en grootmoeder, zijn ge-
schilderd door Dirck Dircksz. Santvoort 
(1610-1680). 

Het fraaie jongensportret in olieverf 
op paneel dateert uit circa 1641/42. De 
afgebeelde is de broer van Anna Catha-
rina van Alteren (1644-1722) die in 1661 
trouwt met Dr. Daniel de Dieu (1610-
1692), kleinzoon van Ds. Daniel de Dieu 
(het portret langs de trap). Het portret 
van Simon was in 1952 te zien in de ten-

toonstelling ‘Drie eeuwen portret’ in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 
Een in een achthoekige lijst gevat 
portret van een jonge officier, uit circa 
1640, hing tot 1944 boven een kast in 
de huiskamer. Het stelt naar alle waar-
schijnlijkheid mr. Frans Oetgens van 
Waveren (1619-1659) voor, in 1648 

Hiernaast: Ds. Daniël de Dieu (1540-1607), 
predikant te Brussel, later in Vlissingen, 
olieverf op paneel, 60.5 x 53.5 cm., (w.s.) 
door M.J. van Mierevelt, in originele eb-
benhoutenlijst. 

Simon van Alteren ‘Het kind’, olieverf 
op paneel, circa 1641/42, Dirck Dircksz. 
Santvoort (1610-1680). Het portret van 
Simon heeft op veel tentoonstellingen 
gehangen zoals in 1952; ‘Drie eeuwen 
portret’ in het Rijksmuseum te Amster-
dam, in 2000; ‘Kinderen op hun mooist’ 
in het Frans Halsmuseum te Haarlem en 
in 2013; ‘De Gouden Eeuw, proeftuin van 
onze wereld’ in het Amsterdam Museum 
te Amsterdam.

Portret van de jonge officier (waarschijn-
lijk), mr. Frans Oetgens van Waveren 
(1619-1659), geschilderd binnen een ovaal 
in olieverf op paneel, 72.5 x 59 cm. in 
achthoekige zwarte lijst, anoniem.
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Daarna kwam het in 1890 weer terug in 
de familie Fontein Verschuir bij jonk-
vrouw Cornelia Frederica Fontein Ver-
schuir (1859-1944)  en haar echtgenoot 
Bartout van der Feen de Lille (1857-
1921). Hieruit blijkt het belang van de 
continuering van het standsbesef. Dit 
kwam al eerder naar voren toen Corne-
lia Frederica in 1884 met haar aanstaan-
de echtgenoot op een zolder van haar 
ouderlijk huis ‘The Red House’ te Heiloo 
de oude familieportretten van de familie 
de Dieu uit de 17e en 18e eeuw uitzocht, 
ter aankleding van hun in te richten 
huis. Het echtpaar bracht de portretten-
collectie terug in het huis aan de Lange-
straat, aangevuld met enkele 19e eeuwse 
geschilderde portretten van de familie 
van der Feen. In Brussel kochten zij in 
1904 een groot portret van Gerard van 
Egmond van de Nijenburg (1646-1721), 

Luitenant der Amsterdamse Burgerij. 
De schilder is onbekend, het portret is 
geschilderd binnen een ovaal in olieverf 
op paneel, 72.5 x 59 cm.. Frans is een 
oom van Anna Catharina van Alteren 
(no. 6) en de broer van haar moeder Ali-
da van Waveren. Zijn gelijkende portret 
komt voor op het door Govert Flinck 
(1615-1660) in 1648 geschilderde grote  
schuttersstuk (700 x 356 cm.); ‘Schut-
tersvan de compagnie van kapitein Joan 
Huydecoper (1599-1661) en luitenant 
Frans Oetgens van Waveren (1619-
1659) te Amsterdam, bij het sluiten van 
de ‘De Vrede van Munster’. Collectie 
Amsterdam Museum.

Gerard van Egmond van de Nijenburg 
Het familiehuis De Dieu was steeds 
vererfd binnen de familie tot in 1886 de 
tak De Dieu Fontein Verschuir uitstierf. 

burgemeester van Alkmaar, getrouwd 
met Machteld van Foreest (een zuster 
van voorvader Jacob van Foreest), de 
overgrootvader van Maria Eva van Fo-
reest. Frederika schreef daarover in haar 
dagboek: ’We kochten eene tamelijk 
groote schilderij, uit Brussel, Gerard van 
den Nijenburg voorstellende; (..) Toch 
aardig dat hij weer in Alkmaar is beland, 
aardiger althans dan dat hij naar Ame-
rika was ingescheept om dienst te doen 
als kwasi voorvader van een of andere 
rijke yankee’.  

Dat de inrichting van hun huis niet 
statisch was, blijkt ook uit de rekenin-
gen van N. Masee, Firma Jn. Slegtkamp, 
Ritsevoort 13 te Alkmaar. Op 23 juni 
1920 betaalden zij voor het transporte-
ren van meubelen fl.10 en voor het ver-
plaatsen binnenshuis van meubelen en 
het ophangen van schilderijen met twee 
schroefogen 3/8 dag arbeid ad fl. 6.20. 
Op 27 november werden de meubelgor-
dijnen (overgordijnen) van de achterzaal 
uitgeklopt en afgeborsteld voor fl. 1.50. 

Cornelia Frederica had bepaald dat na 
haar overlijden enkele portretten naar de 
familie Six zouden gaan. In een onge-
dateerde brief aan haar zoon schreef 
ze: ‘Adriana Six- Commersteijn en De 
Dieu- Six naar jhr. Six, Hofzichtlaan 9 ’s 
Gravenhage - schrijf hem een wagen te 
zenden om te vervoeren, dan heb je er 
geen kosten aan’. Dit zijn de portretten 
van de ouders van de bouwheer Carel de 
Dieu: Ludovicus de Dieu en Adriana Six 
en van diens grootmoeder van moeders 
kant Margaretha van Commersteijn. In 
mei 1945, toen het huis nog niet ver-
kocht was, waren door de erven voor een 
periode van zes maanden de meubelen, 
spiegels, boekkasten en schilderijen voor 
fl. 50.000 verzekerd tegen brandschade. 
Dochter Anna woonde in het huis en 
hield toezicht. 

Sinds 1947 zijn de resterende portret-
ten ondergebracht en in beheer van de 
daartoe opgerichte Stichting De Dieu. 
Het eind van de bewoningsperiode van 
Huize de Dieu als familiehuis was toen 
aangebroken. Gedurende 200 jaar, van 
1744 tot 1944, heeft het pand gefuncti-
oneerd als een voornaam familiehuis, 
waarbij vele generaties mede door hun 
geschilderde portret hebben bijgedragen 
aan de uitstraling van ‘de macht en de 
pracht’ van een familie.

(19) Cornelia Frederica de Dieu (1779-
1851) olieverf op paneel, 46.5 x 38 cm., 
kniestuk binnen een ovaal, door Johannes 
Petrus Horstok, gedateerd 1786. 

(10) Carel de Dieu (1708-1789), borststuk, 
ovaal, olieverf op doek, 82.5 x 66.5 cm., 
anoniem. Bouwheer van Huize de Dieu, 
20 x burgemeester van Alkmaar, secretaris 
van de Beemster, Dijkgraaf van Heerhugo-
waard. Hij trouwt (14) Anna Bregita de 
la Croix.

(14) Anna Bregita de la Croix (1711-
1771), borststuk, ovaal, olieverf op doek, 
82.5 x 66.5 cm., anoniem, dochter van 
Jeronimo de la Croix en Christina van 
Walbeeck. Zij trouwt in 1731 te Amster-
dam met (10) Carel de Dieu. 
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Kabinet uit het bezit van Agatha van 
Foreest, mahonie en eikenhout, 2e helft 
18e eeuw, Lod. XVe/ XVIe, in deze kast 
die op een foto uit 1937 in de achterzaal 
van Huize de Dieu tegenover de schouw 
stond, bewaarde Agatha onder meer haar 
tot heden bewaard gebleven pop, beiden 
collectie Stichting De Dieu.

Het uitdragen van macht 
en positie

Bronnen
 Regionaal Archief Alkmaar, 
archief De Dieu m.n., inv. nr. 
79.007: 467, 544, 545.

Literatuur
 J. Rombach, Inventaris van de 
archieven van de families Van Fo-
reest Van Egmond van de Nijenburg 
De Dieu Fontein Verschuir Van der 
Feen de Lille, Alkmaar, 1992.
 B. Van der Feen, Genealogie van 
het geslacht De Dieu, februari 1889.
 P.J.J. van Thiel, Prijs de Lijst: 
de Hollandse schilderijlijst in 
de zeventiende eeuw, catalogus 
tentoonstelling Rijksmuseum 
Amsterdam, Amsterdam, 1984.
 D.C. Röel (woord vooraf), Drie 
eeuwen portret in Nederland. 
1500-1800, catalogus tentoonstel-
ling Rijksmuseum Amsterdam, 
Haarlem, 1952.
 Mr.J. Belonje, Ter Coulster, 
Wormerveer, 1946.
 Veronica H. Besteman-Bur-
gering, ‘De Mensch plooit zich 
al gauw naar den toestanden’. 
De dagboeken (1884-1944) van 
Cornelia Frederica van der Feen 
de Lille geboren jonkvrouw Fontein 
Verschuir (1859-1944), Historische 
Vereniging Alkmaar, eindejaars-
geschenk 2008, Alkmaar, 2008.
 Harold D.E. Bos, Huize de 
Dieu. De natuur als decoratie, in: 
G. de Reus, H. de Raad en N. de 
Jong (red.), Alkmaarse groene 
verleden, Alkmaar 2012, 69-89.

212

Harold D.E. Bos

Van de besproken portretten 
die niet zijn afgebeeld was geen 
afbeelding beschikbaar. Deze 
bevinden zich echter wel in de 
collectie De Dieu.

Alle afbeeldingen maken deel uit 
van de collectie De Dieu en zijn 
gefotografeerd door Joop Elsinga, 
tenzij anders vermeld.

Dankwoord
Met hartelijk dank aan de heer 
J.E.B. (Bart) van der Feen de Lille, 
Heer van Heiloo en Ter coulster, 
voorzitter van Stichting De Dieu, 
voor de vriendelijke mededelin-
gen en het ter beschikking stellen 
van documentatie, informatie en 
fotograferen van de collectie por-
tretten van Stichting De Dieu.

Hiernaast: Sara Colenius, olieverf op doek, 60 x 53 cm., anoniem, in  
(latere) eikenhouten lijst.   

Wapen De Dieu, behorende bij het adelsdiploma 4 juni 1540: in 
blauw een hoge zilveren keper met drie vijf puntige gouden sterren, 
daarboven een zwarte adelaar, rood getongd en genageld. Daarbo-
ven uitkomende een polak met zwarte baard en rode muts tussen 
een gesloten zwarte vlucht. Een Polak is een heraldisch begrip voor 
een ‘Rus’ of ‘Turk’.

(21) (net zichtbaar op de foto van de achterkamer) Mr. Willem de 
Dieu (1710-1800), borststuk, olieverf op doek, 81 x 67 cm., gesign. 
D. van der Smissen in vergulde (nu zwart gemaakte) lijst. Achter-
eenvolgens secretaris van Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Legmeer 
en Amsterdam, Hoogheemraad van de Beemster, zoon van (11) 
Ludovicus de Dieu en (13) Adriana Six.

(23) Jacoba Lanssel (1710-1792), borststuk, olieverf op doek, 81 x 
67 cm., door D. van der Smissen (1704-1760). In vergulde (nu zwart 
gemaakte) lijst. Regentes Leprozenhuis Amsterdam, huwt 1740 (21) 
Willem de Dieu.
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De familieportretten van landgoed Nijenburg
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Tussen Alkmaar en Heiloo ligt het 
landgoed Nijenburg. Het werd aan het 
begin van de 18de eeuw aangelegd door 
de familie Van Egmond van de Nij-
enburg, op de plaats waar al vanaf de 
17de eeuw een jachthuis stond. In 1742 
kwam het als erfenis in handen van de 
familie Van Foreest. Beide geslachten 
waren zeer invloedrijk: ze leverden vele 
lokale en landelijke bestuurders. De hoge 
heren lieten zichzelf en hun gezinsleden 
graag portretteren. Door vaardige lokale 
meesters als die beschikbaar waren en 
door befaamde kunstenaars als daar het 
geld en de gelegenheid voor waren. Zo 
ontstond een indrukwekkende voor-
oudergalerij van de twee families op 
Nijenburg.  

In 2007 zijn plannen ontwikkeld voor 
restauratie van de ‘collectie Nijenburg’, 
die tussen 2009 en 2013 werden uitge-
voerd door Stedelijk Museum Alkmaar, 
sinds 1966 bruikleennemer van de 
gehele collectie. In dezelfde periode on-
derging het landgoed een grootscheepse 
renovatie. Toen de topstukken behan-
deld waren en Nijenburg heropend 
werd, wijdde het museum een tentoon-
stelling aan het bijzondere ensemble, 
getiteld Prachtig Portret. De familie 
Van Foreest en het landgoed Nijenburg 
(april-september 2011). 

De portrettencollectie wordt in deze 
bijdrage aan u voorgesteld. Alle stuk-
ken zijn afgebeeld, maar het zou te ver 
voeren ze hier allemaal te bespreken. 
Enkele samenhangende groepjes portret-
ten passeren de revue en de nadruk ligt 
op de familieleden Van Foreest.

De familie Van Foreest 
en huis Nijenburg
De wortels van de familie Van Foreest 
liggen vermoedelijk in het 13de-eeuwse 
Duitse Rijnland. In archiefstukken wordt 
bijvoorbeeld melding gemaakt van een 
zekere Richolfus van Foreest, die rond 
1230 in Aken leefde en ridder was.  
Vanuit het Duitse Rijnland vestigt het 
geslacht zich in Holland. Via Haarlem 
komen de Foreesten in de 15de eeuw in 
Alkmaar terecht, waar ze eeuwenlang 
hoge bestuurlijke ambten bekleden. 
Vanaf de 16de eeuw spelen ze ook in 
Hoorn een belangrijke rol. 

Het besturen zit hen in het bloed. Ze 
laten hun invloed in de stad gelden, als 
burgemeester, vroedschap of thesaurier. 
Tussen 1584 en 1717 monopoliseert de 
familie tevens het ambt van secretaris 
van de Gecommitteerde Raden van 
West-Friesland en het Noorderkwar-
tier. Ook in polderbesturen, VOC- en 

WIC-besturen spelen Foreesten steevast 
een grote rol. Leden van het geslacht zijn 
nauw betrokken bij de droogmaking van 
de Beemster, Heerhugowaard en Scher-
mer aan het begin van de 17de eeuw. 
De familie bezit bovendien een erfelijke 
zetel in het bestuur van het Hoogheem-
raadschap van de Uitwaterende Sluizen. 

De familie Van Foreest behoort tot de 
oudste adellijke Hollandse geslachten.  
De leden hebben echter niet altijd de 
levensstijl aangehouden die bij hun 
riddermatige status hoorde. Als andere 
adellijke families zich in de 16de eeuw 
terugtrekken uit de steden, mengen de 
Foreesten zich in Alkmaar en Hoorn 
juist onder regenten. Bij de levensstijl 
van rijke stedelingen hoort het bezit van 
een buitenplaats, waar men kan losko-
men van het drukke stadse bestaan. De 
Foreesten zoeken hun ontspanning op 
Nijenburg, in 1742 geërfd van Maria van 
Egmond van de Nijenburg. Het fortuin 
van de Alkmaarse en Hoornse Foreesten 
bestaat in de 18de eeuw voornamelijk uit 
aandelen en obligaties – een typerende 
portefeuille voor regenten. Rond 1800 

Het geheel beslaat een periode van ruim 
vier eeuwen en is zeer gevarieerd. Er zit-
ten uitbundige portretten bij en sobere; 
er zijn artistiek geslaagde stukken en 
een aantal middelmatige; er zijn ovale, 
ronde, rechthoekige en vierkante wer-
ken; van sommige Foreesten zijn meer-
dere portretten binnen de verzameling, 
terwijl enkele prominente Nijenburgers 
helemaal niet zijn vertegenwoordigd; er 
zijn beeltenissen van bewoners van het 
landgoed en hun directe voorouders, 
maar ook van hun verre (schoon)fami-
lieleden. Kortom, de collectie is zoals 
de meeste familiecollecties tot stand 
gekomen door gerichte, weloverwogen 
aanvullingen én ‘toevallige’ aanwinsten, 
bijvoorbeeld uit erfenissen. 

Lieve Nanning, Dooie Dirkie en de anderen
De familieportretten van landgoed Nijenburg

Landgoed Nijenburg. Foto: Celine  
Admiraal, collectie Vereniging Hendrick 
de Keijser.

Interieur van Landgoed Nijenburg.  
Foto: Picturae.
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Afbeelding 5
Onbekende kunstenaar, Portret van Jorden 
van Foreest (1494-1559), 1600-1625.

Afbeelding 4
Onbekende kunstenaar, Portret van Jorden 
van Foreest (gestorven 1494), 1600-1625. 

verandert dat. Omdat Nijenburg steeds 
ongedeeld aan één erfgenaam moet wor-
den overgedragen, gaat het eigendom 
van die tak van de familie gaandeweg 
grotendeels uit land bestaan.  

Met de verlandelijking van het familie-
bezit, verlandelijkt ook de levensstijl en 
carrière van de Foreesten. Onder koning 
Willem I (1815-1840) wordt de oude 
standenstaat omgevormd tot centraal 
bestuurde natiestaat. Willem formeert 
een nieuwe adelstand, die zich in zijn 
dienst stelt en waarin naast de oude 
adellijke geslachten ook plaats is voor 
nieuwe families.  De Foreesten worden 
erin erkend en krijgen het predicaat van 
jonkheer. Maar adellijke afkomst is geen 
garantie meer voor politieke macht; 
vermogen telt zwaarder. Een nieuwe, 
zeer diverse groep notabelen mengt zich 
in het stadsbestuur, waarop de adellijke 
elite zich terugtrekt. Ook de Foreesten. 
Ze verruilen hun stedelijke oriëntatie 

alsnog voor een landadellijk bestaan op 
Nijenburg en richten zich op de lande-
lijke politiek, onder andere als Tweede 
Kamerlid. 

Het landgoed met de portrettengalerij 
aldaar worden in die tijd statussymbolen, 
belangrijke onderdelen van de familie-
identiteit. Juist in dezelfde periode wordt 
het echter moeilijk om Nijenburg onge-
deeld te behouden. Om versnippering te 
voorkomen wordt het in 1913 onderge-
bracht in een naamloze vennootschap, 
maar op den duur blijkt dat geen oplos-
sing. In 1966 dragen de Foreesten hun 
landgoed over aan Vereniging Natuur-
monumenten. In 2004 worden huis en 
koetshuis doorverkocht aan Vereniging 
Hendrick de Keyser. De eeuwenlange 
directe relatie tussen het landgoed en de 
familie wordt verbroken met de dood 
van de laatste bewoonster, Elisabeth 
Snethlage-van Foreest (1920-2007).  
Na zijn feestelijke heropening in 2011 is 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
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Nijenburg in een nieuwe rol gegroeid: in 
het gerenoveerde pand zijn op de begane 
grond en de bovenste verdieping ap-
partementen gebouwd (waarvan er één 
weer door een Foreest wordt bewoond), 
terwijl de tussenetage een semi-museale 
bestemming heeft gekregen. Deze mid-
denverdieping is te huur voor kleine 
feesten of recepties en vergaderingen. 
Aan de muren hangt een aantal geres-
taureerde familieportretten. Deze zijn 
te bewonderen tijdens de rondleidingen 
die Vereniging Oud Heiloo verzorgt. 
De macht van de Foreesten mag dan 
in het verleden liggen, de herinnering 
eraan wordt levend gehouden dankzij de 
pracht van Nijenburg en de portretten-
collectie! 

Alkmaarse stamvader, zoon 
en kleinzonen
Het begin van de Nijenburgse voorou-
dergalerij bestaat uit een groep van vijf 
sterk op elkaar lijkende portretten, alle 
heupstukken op panelen van ongeveer 
100 bij 80 centimeter. Het betreft de 
stamvader van de Alkmaarse Foreesten, 
Jorden (gestorven 1494), zijn gelijkna-
mige en enige zoon (1494-1559), en zijn 
kleinzonen Pieter (1521-1597), Dirk 
(1527-1596) en Nanning (1529-1592) 
(afbeeldingen 4, 5, 7-9). Deze heren zijn 
staand vereeuwigd, gekleed in tabbaard 
met bontrand tegen een donkere, egale 
achtergrond waarop het wapenschild 
van de Foreesten prijkt.
Allen behalve Jorden senior laten hun 
hand op een boek rusten. Het is ver-
leidelijk daarin concrete publicaties te 
zien. Ten minste twee van de vijf gepor-
tretteerden zijn immers beroemd ge-
worden vanwege hun geschriften: Pieter 
was een vernieuwend medicus die naam 
maakte met uitvoerige beschrijvingen 
van ziektebeelden, Nanning publiceerde 
een ooggetuigenverslag van het beleg 
van Alkmaar in 1573 dat nog steeds als 

een belangrijke historische bron geldt. 
Boeken in portretten komen echter 
vaak voor en zijn meestal niet meer 
dan symbolen van de geletterdheid en 
geleerdheid van de geportretteerden.

Eveneens verleidelijk is het om uit de 
compositionele overeenkomsten tus-
sen de vijf schilderijen te concluderen, 
dat ze door dezelfde kunstenaar of ten 
minste in dezelfde periode zijn ge-
maakt. Uit opschriften op de stukken 

Afbeelding 7
Onbekende kunstenaar, Portret van Pieter 
van Foreest (1521-1597), 1590.
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zelf en stilistische vergelijking blijkt 
echter dat de beeltenissen van Pieter 
en Nanning geschilderd zijn tijdens de 
laatste levensjaren van de geportretteer-
den, terwijl de andere drie stukken aan 
het begin van de 17de eeuw tot stand 
zijn gekomen, enige tijd na de dood 
van de voorgestelden. Bovendien zijn 
er minstens drie afzonderlijke han-
den in het spel: één voor het portret 
van Nanning, één voor het portret 
van Pieter en een derde (en vierde en 
vijfde?) voor de andere drie stukken. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn de latere 
stukken besteld als aanvulling op de 
twee portretten van de broers Pieter 
en Nanning, met de bewuste intentie 
een familiegalerij te starten. Misschien 
heeft (hebben) de schilder(s) ervan 
gewerkt naar voorbeelden: portretten 
die tijdens het leven van Jorden senior, 
Jorden junior en Dirk waren gemaakt 
en nu verloren zijn gegaan. 

Het portret van Nanning is kortweg 
‘Anno 1591’ gedateerd, dat van Pieter 
draagt een veel specifiekere datum, 
namelijk 2 april 1590 (‘Anno Servatoris 
Nostri . 1590 . / 2 . Die Aprilis .’). Wat die 
datum zo bijzonder maakt dat hij op het 
schilderij vastgelegd moest worden, is 
helaas onbekend. Hij is niet te verbinden 
met een van de bekende hoogtepunten 
uit Pieters leven, zoals zijn benoeming 
tot stadsarts van Delft of de opening van 
de Leidse Universiteit.  

Het paneel bevat nog een mysterieus 
opschrift, en wel op de achterzijde. Daar 
staat genoteerd ‘VD pinx’, wat zoveel 
betekent als ‘kunstenaar VD heeft dit 
geschilderd’. Omdat Pieter van Foreest 
decennialang stadsarts te Delft was, en 
die stad een opkomend centrum van 
portretkunst tijdens zijn leven, is wel 
geopperd dat achter het ‘VD’ een telg 
uit de Delftse kunstenaarsfamilie Delff 

schuilgaat. Dit vermoeden wordt echter 
niet bevestigd door de schilderwijze van 
het portret. Extra complicerend is dat de 
aantekening niet uit de ontstaanstijd van 
het schilderij stamt is en het monogram 
dus zeker niet door ‘VD’ zelf aange-
bracht. Kunstenaars deden dat toenter-
tijd überhaupt niet op de kale achterzijde 
van hun stukken, maar doorgaans op 
de beschilderde voorzijde. Nu is tijdens 
de recente restauratie van dit portret 
gebleken dat het paneel aan de rech-
terzijde ingekort is. Daarbij is een deel 
verloren gegaan van het oorspronkelijke 
opschrift met de nauwkeurige datering 
rechts naast Pieters hoofd. Vervolgens is, 
om de inhoud ervan toch te behouden, 
dit opschrift nogmaals op het bijge-
zaagde paneel aangebracht, iets onder 
de authentieke datering. Misschien is 
het niet-oorspronkelijke monogram op 
de achterkant ook genoteerd om een 
afgezaagd oorspronkelijk gegeven te 
behouden.

 Lief, ziek, dik, mooi en dood
Wie dagelijks geconfronteerd wordt met 
portretten van voorouders, die ook nog 
eens allemaal Cornelis of Dirk heten, gaat 
koos- en bijnamen geven. Ook de Forees-
ten op Nijenburg deden dat. Zo werden de 
portretten van de zoon en kleinzoon van 
Nanning van Foreest – allebei eveneens 
Nanning geheten – ‘Lieve Nanning’ en 
‘Zieke Nanning’ genoemd (afbeeldingen 
18 en 19). 

De oudste Nanning van de twee (1578-
1668) vervulde diverse belangrijke func-
ties binnen het stadsbestuur van Alkmaar 
en de polderbesturen van de Schermer en 
de Heerhugowaard. In 1660 werd hij na-
mens de stad Alkmaar lid van de ‘Educa-
tiecommissie’, die toezag op de opvoeding 
van ‘Kind van Staat’ prins Willem III. De 
connectie die zo ontstond tussen Nan-
ning en de Oranjes in Den Haag, verklaart 
waarom hij zich in 1662 liet vereeuwigen 
door de Haagse schilder Adriaen Hanne-

Afbeelding 8
Onbekende kunstenaar, Portret van Dirk 
van Foreest (1527-1596), 1600-1625.

Afbeelding 9
Onbekende kunstenaar, Portret van  
Nanning van Foreest (1529-1592), 1591.

Afbeelding 18
Adriaan Hanneman, Portret van Nanning 
van Foreest (1578-1668), 1662.

Afbeelding 19
Onbekende kunstenaar, Portret van Nan-
ning van Foreest (1611-1637), 1634-1635.
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man. De zachte, grootvaderlijke uitstraling 
van zijn portret zal hem de typering ‘lieve’ 
hebben opgeleverd. Om onderscheid te 
maken tussen de vriendelijke vader en zijn 
gelijknamige, jonggestorven zoon (1611-
1637), werd de laatste door de Nijenbur-
gers ‘Zieke Nanning’ genoemd.

Er zijn meer portretten met bijnamen 
in de collectie. Zo is er het trio ‘Dikke 
Kees’, ‘Mooie Jeannette’ en ‘Dooie Dir-
kie’: een echtpaar en hun jonggestorven 
eerstgeborene (afbeeldingen 36-38). 
Cornelis ‘Dikke Kees’ van Foreest (1756-
1825) begon na zijn rechtenstudie in 
Leiden een politiek-bestuurlijke carrière 
in Alkmaar en ontpopte zich daar tot 
vooraanstaand Patriot.  Vanwege zijn 
betrokkenheid (misschien zelfs aanwe-
zigheid) bij de aanhouding van prinses 
Wilhelmina aan de Vlist werd hij in 
1787 uit al zijn ambten gezet. Hij vlucht-
te net als enkele andere Patriotten naar 

Brussel, maar kon al na een half jaar 
terugkeren naar Nederland. Ten tijde 
van de Bataafse Republiek en het Bataafs 
Gemenebest (1795-1806) vervulde hij 
diverse functies in de landelijke poli-
tiek. Op het portret dat Taco Scheltema 
I rond 1810 van hem schilderde, valt 
Cornelis’ stevige postuur op. Daaraan 
zal hij zijn bijnaam ‘Dikke Kees’ te dan-
ken hebben. De op zichzelf gebruikelijke 
roepnaam ‘Kees’ riep toentertijd echter 
direct associaties op met Patriotten (‘Ke-
zen’, in de volksmond) en was dus extra 
passend voor deze Cornelis. 

Hij en zijn vrouw Jeannette Agnes 
barones van Delen (1762-1830) – on-
getwijfeld ‘Mooie Jeannette’ genoemd 
omdat ze zo’n jeugdige, meisjesachtige 
uitstraling heeft op het portret van 
Scheltema – waren tuinliefhebbers en 
op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen in de tuinkunst. Zij lieten de 

oorspronkelijke formele tuinen van 
Nijenburg omvormen tot een land-
schapspark in Engelse stijl.  Omdat deze 
echtelieden zo hun stempel op het land-
goed hebben gedrukt, zijn hun portret-
ten teruggeplaatst in het landhuis.

Cornelis en Jeannette lieten hun eerste 
zoon Dirk dopen op 18 september 1785. 
Hij overleed echter al op 29 november 
van datzelfde jaar.  Waarschijnlijk onder 
tijdsdruk maakte de lokale meester 
Johannes Petrus van Horstok een wat 

onhandig, maar zeer aandoenlijk portret 
van het jongetje in 1786. Het kind zit 
erbij – opmerkelijk genoeg in een tuin-
achtige omgeving! – alsof het al een half 
jaar oud en springlevend is, maar kreeg 
toch de bijnaam ‘Dooie Dirkie’. Ook hij 
bevindt zich momenteel op Nijenburg.

De twee schilders die opdrachten voor 
Dikke Kees hebben uitgevoerd – de 
van oorsprong Harlingse Scheltema en 
Alkmaarder Horstok – hebben vermoe-
delijk dezelfde politieke overtuigingen 

Afbeelding 36 en 37
Taco Scheltema I, Portretten van Jeannette 
Agnes van Delen (1762-1830) en Cornelis 
van Foreest (1756-1825), ca. 1810.

Afbeelding 38
Johannes Petrus van Horstok, Portret van 
Dirk van Foreest (1785-1785), 1786.
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wisselende luchtvochtigheid en tempera-
tuur op het landgoed hadden vergulding 
en pâte (een soort gips) aangetast, stof 
en vuil hadden kleuren dof gemaakt. 

Dit gold bijvoorbeeld voor de lijsten 
bij de portretten van Jacob van Foreest 
(1640-1708), zijn vrouw Maria Sweerts 
(1649-1720) en hun dochter Antoinetta 
(1674-1697) (afbeeldingen 22-24). Jacob 
van Foreest was een invloedrijk regent 
te Hoorn. Volgens familieoverlevering 
ontving hij de japonse rok die hij draagt 
op het portret als cadeau van de VOC 
vanwege zijn verdiensten als bewindheb-
ber. In 1671 trouwde Jacob met Maria 
Sweerts. Ter gelegenheid daarvan liet 
het stel zich portretteren – de rozen in 
Maria’s hand zijn typerende attributen 
in huwelijksportretten. De twee com-
posities zijn waarschijnlijk enige tijd 
na elkaar opgezet. Daarop wijzen de 
dateringen, maar het is ook ‘gewoon’ te 

gehad als Cornelis zelf. Van beiden zijn 
namelijk kunstwerken bekend die een 
nauw verband houden met het Patriot-
tisme. Scheltema heeft een serie portret-
ten vervaardigd van grondleggers en 
bestuurders van het Bataafsch Genoot-
schap der Proefondervindelijke Wijsheid 
te Rotterdam, helaas verloren gegaan in 
1940.  Horstok schilderde een allegori-
sche voorstelling op de Bataafse Repu-
bliek, die zich nu in Stedelijk Museum 
Alkmaar bevindt. 

Prijst de lijst
Bij de aanvang van het restauratieproject 
rond de collectie Nijenburg werd door 
enkele deskundige adviseurs benadrukt 
dat naast de portretten zelf ook de lijsten 
aandacht verdienden. Vrijwel alle stuk-
ken bevonden zich nog in hun originele 
omlijstingen, maar juist de meer kun-
stige en bijzondere waren zeer vervallen. 
Houtworm had ze verzwakt, de sterk 

zien: als de portretten dicht naast elkaar 
hangen, vormt de muur naast Maria een 
storende barrière tussen haar en haar 
man. Het portret van hun dochter is zo’n 
twintig jaar na de huwelijksportretten 
vervaardigd, maar duidelijk bedoeld als 
aanvulling daarop: opzet van het stuk 
zelf en de vorm van de lijst zijn vrijwel 
gelijk. Dat een Haagse schilder als Jan de 
Baen opdrachten uitvoerde voor Hoorn-
se klanten, is niet zo verbazend. Bestuur-
ders zoals Jacob moesten voor hun werk 
geregeld naar Den Haag en verbleven 
daar met hun gezin dan lang genoeg om 
te poseren. 

De lijsten bij de drie stukken van De 
Baen zijn handgesneden uit zacht lin-
denhout. De randen bestaan uit bladmo-
tieven en elke lijst wordt bekroond door 
een familiewapen vastgehouden door 
kindgodjes. Deze putti zijn in de loop 
der eeuwen flink beschadigd geraakt. 
Vooral de uitstekende hoofdjes moeten 
het ontgolden hebben. Want de oor-
spronkelijke, geheel houten engeltjes bij 
Jacob en Maria hebben in het verleden 
nieuwe gezichtjes van pâte gekregen. 
Weinig geslaagd van uiterlijk – net platte 
gipsen pannenkoekjes – en ze lieten ook 
nog eens los na verloop van tijd. 

Wat te doen? Alle putti ontdoen van 
latere toevoegingen en dan gezichtloos 
laten vanuit de gedachte dat de restau-
rator zo min mogelijk moet ingrijpen in 
of toevoegen aan het origineel? Al snel 
werd besloten dat dat geen goede optie 
was: de verminkte figuurtjes zouden 
meer aandacht trekken dan de portretten 
zelf. En schilderijlijsten – hoe kunstig 
ook – zijn toch vooral bedoeld om de 
bijbehorende schilderijen goed te laten 
uitkomen. Gelukkig waren de beide putti 
bij het portret van dochter Antoinetta en 
de rechterputto op de lijst van moeder 
Maria nog onbeschadigd. Op basis van 

hun intacte hoofdjes zijn nieuwe, goed-
gelijkende pâte gezichtjes voor de andere 
figuurtjes gemaakt.

De vergulding van de lijsten riep even-
eens restauratievragen op. De bovenste 
gouden laag bleek niet het oorspronke-
lijke verguldsel te zijn. Resten daarvan 
zaten er wel onder, zo bleek uit mon-
sters. Maar had het zin die onder de 
latere laag vandaan te halen? De lijsten 
waren ongetwijfeld in de 18de of 19de 
eeuw opnieuw verguld omdat ze vuil en 
kaal waren geworden. Besloten werd om 
de laatste, nog mooi volledige vergulding 
te laten zitten. Hij is wel schoongemaakt 

Afbeelding 22 en 23
Jan de Baen, Portretten van Jacob van 
Foreest (1640-1708) en Maria Sweerts 
(1649-1720), 1672-1673.

Afbeelding 24
Jan de Baen, Portret van Antoinetta van 
Foreest (1674-1697), na 1690.
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Dirk trouwde als eerste, in 1700, met 
Eva Maria de Groot (1677-1706) en 
koos Juriaen Pool II als portrettist 
(afbeeldingen 27 en 28). Deze werkte 
in Den Haag in die periode, een stad 
die het Hoornse echtpaar ongetwijfeld 
geregeld bezocht in verband met Dirks 
bestuurlijke werk. Enkele jaren later 
lieten ze ook hun zoontje Cornelis voor 
hem poseren (afbeelding 29). De vogel 
en hond waarmee de kleuter hier is afge-
beeld, verwijzen naar de opvoeding: zo-
als huisdieren moeten worden getemd, 
zo moet ook kinderen discipline bijge-

bracht worden. De opmerkelijke kle-
ding van het kind is een op de oudheid 
geïnspireerde uitdossing (‘à la Romaine’ 
genoemd), toen een modeverschijnsel.

Cornelis trouwde in 1728 met Maria 
Eva van Akerlaken (1705-1736). In 
hetzelfde jaar ging Dirks broer Nanning 
zijn tweede huwelijk aan, met Jacoba 
de Vries (1706-1750). Nannings eerste 
vrouw Debora Amerentia van Com-
postel was in 1708 kort na de geboorte 
van hun eerste kind gestorven. Deze 
Maria Jacoba (1707-1728) werd zelf 

en zo bijgekleurd dat hij oogt als een 
17de-eeuwse vergulding. Wat dus nu 
in de geheel nieuwe Gouden Eeuwzaal 
van Stedelijk Museum Alkmaar hangt te 
pronken, is een 21ste-eeuwse interpreta-
tie van drie 17de-eeuwse lijsten op basis 
van de 19de-eeuwse bewerking daarvan. 

Steenrijk verbeeld
Jacob en zijn vrouw moeten in grote 
rijkdom geleefd hebben, maar in de 
18de eeuw bereikten invloed en bezit 
van hun familie een toppunt. Hun zonen 
Dirk (1676-1717) en Nanning (1682-

1745) – broers dus van Antoinetta, die al 
jong stierf aan tuberculose – en klein-
zoon Cornelis (1704-1761) traden in 
de voetsporen van hun vader en groot-
vader als Hoornse regenten. Ze waren 
alledrie vroedschap en burgemeester, 
bewindhebber van de VOC en de WIC 
en werden daar steenrijk mee. Bij al die 
macht pasten portretten van het kaliber 
dat Jacob en Maria hadden laten maken. 
Ter gelegenheid van hun huwelijken lie-
ten de zoons en de kleinzoon zichzelf en 
hun jonge echtgenotes dus vereeuwigen 
door toonaangevende kunstenaars. 

ook niet oud: ze overleed toen ze 20 of 
21 was, juist in het jaar dat haar vader 
hertrouwde. In de jaren twintig van de 
18de eeuw voerde de befaamde Amster-
damse kunstenaar Nicolaas Verkolje veel 
portretopdrachten uit voor Hoornse 
regenten, mogelijk vanwege geldgebrek. 
Hij vereeuwigde ook de pasgetrouwde 
en jonggestorven Foreesten in de voor 
hem kenmerkende frisse kleuren (af-
beeldingen 30-34).  

Niet alles in de Hoornse portretten 
is strikt persoonlijk of typisch voor 
de afgebeelde Foreesten. Zo is Nan-
ning in 1728 in precies dezelfde kledij 
geportretteerd als de Dordtse regent 
Johan Diederik Pompe van Meerder-
voort in 1724 (wit hemd, blauw lint, 
bruine jas, rode mantel).  Voorts zijn 
de honden die de jonge echtelieden 
Van Foreest vergezellen en de vruch-
ten in Jacoba’s hand symbolen van 
trouw en vruchtbaarheid die in veel 
huwelijksportretten voorkomen – het 
gaat dus niet per se om eigen huis-
dieren en landopbrengst. Toch zijn er 
ook individuele details in de stuk-
ken te ontdekken. Achter Nanning 
is bijvoorbeeld de sjieke hardstenen 

pui in Lodewijk XIV-stijl te zien, die hij 
in 1724 had laten aanbrengen voor zijn 
woning aan de Grote Oost – het be-
kende Foreestenhuis, dat rond 1700 al in 
bezit van vader Jacob was. Deze Foreest 
liet zich bewust als ‘steenrijk’ vereeuwi-
gen.

In 1742 konden de Hoornse Forees-
ten aan hun toch al grote welstand 
nog een flink bezit toevoegen. In 
dat jaar stierf namelijk hun (achter)

Afbeelding 27 en 28
Juriaen Pool II, Portretten van Dirk van 
Foreest (1676-1717) en Eva Maria de 
Groot (1677-1706), 1701.

Afbeelding 29
Juriaen Pool II, Portret van Cornelis van 
Foreest (1704-1761), ca. 1708.

Afbeelding 30 en 31
Nicolaas Verkolje, Portretten van Nanning 
van Foreest (1682-1745) en Jacoba de 
Vries (1706-1750), ca. 1728.

Afbeelding 32
Nicolaas Verkolje, Portret van Maria 
Jacoba van Foreest (1707-1728), ca. 1728.

Afbeelding 33 en 34
Nicolaas Verkolje, Portretten van Cornelis 
van Foreest (1704-1761) en Maria Eva van 
Akerlaken (1705-1736), ca. 1728.
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nicht Maria van Egmond van de Nijen-
burg (1684-1742) zonder nakomelin-
gen. Zij was de dochter van Machteld 
van Foreest (1642-1721) en Gerard van 
Egmond van de Nijenburg (1646-1712) 
(afbeeldingen 25 en 26), bouwheer van 
landgoed Nijenburg. Ze liet al haar 
bezittingen na aan twee familieleden 
van moederskant: haar volle neef Nan-
ning en haar achterneef Cornelis (zoon 
van haar andere, reeds overleden neef 
Dirk). In de bewaard gebleven om-
vangrijke boedelinventaris die opge-
maakt werd na haar overlijden, staat 
bij elk item een C voor Cornelis of een 
N voor Nanning.  Het landgoed met al 
wat daarbij hoorde, ging naar eerst-
genoemde. Als voorwaarden werden 
gesteld dat het altijd in de familie zou 
blijven en steeds onverdeeld van vader 
op oudste zoon zou overgaan.

De moeder, haar oudste zoon 
en de rijke nicht
Na ‘Dooie Dirkie’ kregen Dikke Kees 
en Jeannette in 1792 opnieuw een zoon, 
die ze opnieuw Dirk noemden. Hij werd 
in 1812 geportretteerd door een lokale 
meester, Adrianus de Visser (afbeelding 
39) – leerling van Van Horstok, die het 
jonggestorven broertje had vereeuwigd. 
Deze Dirk trouwde met Jacoba Elisabeth 
van der Palm (1791-1857), dochter van 
een hoogleraar-predikant uit Leiden 
(afbeelding 41). Ook Dirk II was helaas 
geen lang leven beschoren: hij stierf in 
1833, zijn vrouw met negen kinderen 
en het tiende op komst achterlatend. 
Enkele jaren later liet Jacoba zich als 
rouwende echtgenote (grotendeels in 
het zwart, met rouwsieraad om) portret-
teren door Jan Adam Kruseman (af-
beelding 40). Een heel logische kunste-

naarskeuze voor een dame van stand: 
Kruseman was geliefd portrettist van 
adel en gegoede burgerij. 

Dirks erfenis bestond vrijwel geheel uit 
landgoed – huis Nijenburg en omgeving 
– en dat moest volgens de voorwaarden 
uit 1742 geheel overgaan op oudste zoon 
Cornelis (1817-1875). Het Nederlands 
erfrecht stelde echter dat nalatenschap-
pen gelijkelijk verdeeld moesten worden 
onder alle kinderen. Cornelis diende 
zijn broers en zussen dus te compense-
ren voor zijn onevenredig grote erfdeel. 

Zijn moeder brak zich het hoofd over de 
vraag waar het kapitaal daarvoor van-
daan gehaald moest worden – Cornelis 
zelf was immers nog maar 16. Ze riep de 
hulp in van haar zwager Pieter Loopuyt 
(1791-1872) (afbeelding 43). Deze rijke 
bankier en jeneverstoker kwam met de 
even simpele als doeltreffende oplossing: 
Cornelis moest trouwen met Pieters 
dochter, zijn nicht Johanna Elisabeth 
Loopuyt (1816-1877); met de bruids-
schat konden Cornelis’ broers en zusters 
afgekocht worden. Zo gezegd, zo gedaan: 
in 1839 werd de bruiloft gevierd.  

Afbeelding 25 en 26
Onbekende kunstenaars, Portretten van 
Gerard van Egmond van de Nijenburg 
(1646-1712), na 1712.

Afbeelding 39
Adrianus de Visser, Portret van Dirk 
van Foreest (1792-1833), 1812.

Afbeelding 40
Jan Adam Kruseman, Portret van Jacoba 
Elisabeth van der Palm (1791-1857), 1837.

Afbeelding 41
Onbekende kunstenaar naar Jan Adam 
Kruseman, Portret Johan Henricus van 
der Palm (1763-1840), ca. 1837.

Afbeelding 43
Onbekende kunstenaar naar Jan Adam 
Kruseman, Portret van Pieter Loopuyt 
(1791-1872), 1837.
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Uit correspondentie uit die tijd en een 
sleutelroman die de dochter van Corne-
lis en Johanna in 1927 schreef over haar 
ouders (Najaarsbladen) blijkt dat dit 
gearrangeerde huwelijk niet onverdeeld 
gelukkig uitpakte, maar wel standhield 
tot Cornelis plotselinge dood ten gevolge 
van een blindedarmontsteking. De we-
duwe liet kort erna zelfs rouwportretten 
van zichzelf en haar man maken (af-
beeldingen 46 en 47). Daarvoor koos ze 
kunstenaar Johan Heinrich Neuman, een 
leerling van Jan Adam Kruseman, die 
bekend stond om zijn vaardigheid om op 

basis van foto’s of ander beeldmateriaal 
zeer levensechte portretten te maken.  
Inderdaad is zijn beeltenis van Cornelis 
op een foto gebaseerd

Tot de mooiste en indrukwekkendste 
stukken van de collectie Nijenburg 
behoren de portretten van Cornelis en 
Johanna die Jan Adam Kruseman in 
1849 schilderde (afbeeldingen 44 en 45). 
De figuren in het zwart steken scherp af 
tegen het heldere groen en blauw van de 
landschappelijke achtergrond. De zach-
te, vriendelijke uitstraling van het geheel 

is kenmerkend voor Krusemans werk. 
De imposante vergulde lijsten geven er 
een monumentaal karakter aan. Deze 
hebben, net als de gesneden lijsten bij 
de portretten van De Baen, een inten-
sieve restauratie nodig gehad. De houten 
frames waren zeer scheluw, dat wil zeg-
gen diagonaal kromgetrokken. Ook was 
bijna de helft van de pâte hoekornamen-
ten in de loop der jaren verloren gegaan. 
Het hout is met flinke krachtinspanning 
weer in het gareel geduwd. De ontbre-
kende ornamenten zijn aangevuld op 
basis van de nog aanwezige.
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Omdat Dirk en Jacoba de eersten waren 
die Nijenburg permanent bewoonden, 
hangen hun portretten momenteel op 
het landgoed. Het is ook naar hun  
bewoningsperiode dat het gebouw is 
‘teruggerenoveerd’. De Krusemannen 
uit 1849, met Cornelis en Johanna, 
zullen echter vanwege hun grote artis-
tieke gewicht in het najaar van 2013 
een plaats krijgen in de nieuwe vaste 
presentatie ‘Portret van Alkmaar’ in 
Stedelijk Museum Alkmaar. 

Jan is niet Jan
Zijn de portretten van Jan Adam Kruse-
man hoogtepunten onder de moderne 
stukken uit de collectie Nijenburg, twee 
beeltenissen van de hand van Nicolaes 
Eliasz Pickenoy zijn onbetwiste topstuk-
ken in het oudere deel van de verza-
meling (afbeeldingen 16 en 17). Het 

vervelende is alleen: we weten niet wie 
erop voorgesteld zijn. Lang is gedacht 
dat het om de bekende Hoornse huma-
nist en regent Jan van Foreest (1586-
1651) en zijn vrouw Josina van Seg-
waert (1585-1657) ging. Hun levensdata 
zijn echter volstrekt niet te rijmen met 
de jaar- en leeftijdsaanduidingen op de 
panelen (mansportret: ‘AEtatis.suae.38. 
/ Ano.1628’; vrouwenportret: ‘.AEtatis.
sua.32 / .Ano.1628.’). Tijdens de recente 
restauratie van de stukken is vastgesteld 
dat die opschriften authentiek en eigen-
tijds zijn, en dus serieus moeten worden 
genomen. Tot op heden is, onder andere 
vanwege het gebrek aan identificerende 
details in de voorstelling, nog niet 
ontdekt wie Pickenoy dan wel portret-
teerde. Het moeten rijke telgen uit of 
verwanten van het geslacht Van Foreest 
of Van Egmond van de Nijenburg ge-

weest zijn: Pickenoy was niet de minste 
en de sjieke kleding van de mysterieuze 
echtelieden spreekt ook boekdelen.

De wisselvallige luchtvochtigheid op 
een landgoed als Nijenburg maakt dat 
de planken van paneelschilderijen zoals 
deze veelvuldig uitzetten en inkrimpen. 
Een loslatende verflaag en lege plekjes 
op de naden zijn het gevolg. Vroeger 
werden zulke ‘lacunes’ niet alleen op-
gevuld en geretoucheerd. Ook omrin-
gende verf werd overschilderd om de 
voorstelling weer één geheel te maken. 
In 2009 toonde onderzoek met UV-licht 
talloze retouches en overschilderingen 
op Pickenoys portretten. Restauratoren 
hebben de vergeelde vernislagen en alle 
oude toevoegingen weggehaald. Hier-
door kregen de schilderijen veel van 
hun oorspronkelijke kleur terug. Ver-
volgens werden alle kale plekjes weer 
geretoucheerd, ditmaal zonder originele 
verf te overschilderen.

Wie goed kijkt, ziet dat de lijn van het 
damesmutsje rechts verspringt (zie de-
tailafbeelding 17a). Waarschijnlijk zijn 
de planken ooit van elkaar losgemaakt 
en weer aan elkaar gezet. Daarbij is het 
niet gelukt de voorstelling naadloos te 
laten doorlopen. Tijdens de recente res-
tauratie had men dit probleem kunnen 
verhelpen. Door de planken opnieuw 
te verlijmen of door de verspringende 
delen iets te overschilderen. Samen 
met de eigenaren is besloten voorzich-
tig met deze prachtige stukken om te 
gaan, en geen van beide ingrepen uit 
te voeren. In haar ‘schoonheidsfoutjes’ 
toont de mooie anonieme dame haar 
geschiedenis. 

Besluit
In de afgelopen jaren is er veel onder-
zoek gedaan naar de collectie Nijen-
burg, onder meer in het kader van het 

restauratieproject en de tentoonstel-
ling ‘Prachtig Portret’. Daarbij zijn 
vele vragen beantwoord. Maar nieuwe 
inzichten leveren altijd weer nieuwe 
vragen op. Wie schilderde de portret-
ten van stamvader Jorden, zijn zoon en 
kleinzoons? Wie is de kunstenaar die 
signeerde met ‘VD’? Wie zijn voorge-
steld op de beeldschone schilderijen 
van Pickenoy? Zeker is dat zowel de 
portretten als het landgoed weer in 
goede staat en klaar voor een lange toe-
komst. Ongetwijfeld zullen conserva-
toren, restauratoren en wetenschappers 
geboeid blijven door het prachtige bezit 
van de machtige families Van Foreest 
en Van Egmond van de Nijenburg en er 
onderzoek naar blijven doen. J.H. Rombach, Inventaris van 

de archieven van de families Van 
Foreest 1422-1979 Van Egmond 
van de Nijenburg 1428-1765 De 
Dieu Fontein Verschuir Van der 
Feen de Lille 1664-1955 (Alkmaar 
1992).
 Pieter A. Scheen, Lexicon 
Nederlandse beeldende kunste-
naars 1750-1880, herzien door P. 
Scheen (Den Haag 1981).
 Peter J. Tomson, ‘Boeken 

vertellen een verhaal. Het patriot-
tisch engagement van Cornelis 
van Foreest (1756-1825)’, De 
Boekenwereld 27 (2011), nr. 5, 
258-273.
 Peter J. Tomson, ‘”De manhafte 
kapitein C. van Foreest”’, Oud 
Alkmaar 36 (2013), nr. 2, 42-51.
 Sandra de Vries (red.), De 
zestiende- en zeventiende-eeuwse 
schilderijen van het Stedelijk 
Museum Alkmaar. Collectie-ca-
talogus, medewerking Paul Huys 
Janssen en Marc Rudolf de Vrij 
(Zwolle 1997).

Afbeelding 16 en 17
Nicolaes Eliasz Pickenoy, Portretten van 
een onbekende man en zijn vrouw, 1628.

Afbeelding 17a
Detail van Nicolaes Eliasz Pickenoy, Por-
tret van een onbekende vrouw, 1628 – foto 
tijdens restauratie.

1 De oudste stukken uit de collectie 
worden besproken in De Vries 1997, 
namelijk als cat.nrs. 2-5, 33, 58-61, 
71, 89, 90, 94, 98-100, 102, 107-110, 
119, 129, 142.  

2 Nederland’s Adelsboek 82 (1992), 
485-486.

3 Van Nierop 1990, 45, noot 14.
4Prins 2001, 38-39 en Prins 2005, 95.
5Van der Laarse 2001, 9.
6Prins 2001, 41-43.
7Van der Mark 2010, 12-14, 20-21.
8 De Vries 1997, 223-224. De portretten 
van Jorden senior en Jorden junior 
kunnen ook op pure fantasie geba-
seerd zijn. Deze theorie is geopperd 
door Rudi Ekkart tijdens bijeenkom-
sten in het kader van het restauratie-
project rond de collectie Nijenburg.

9 De datum 2 april 1590 komt niet voor 
in Bosman-Jelgersma 1996 en in Van 
der Korst 1996. 

10 Zie over de politieke carrière van ‘Dik-
ke Kees’ van Foreest Tomson 2011, 
263-265 en vooral Tomson 2013.

11Van der Mark 2010, 9-12.
12 Voor deze en vele andere specifieke 

biografische Foreestengegevens dank 
ik ‘archieftijger’ Corrie Boon.

13Scheen 1981, 458.
14Inventarisnummer 20034.
15Ekkart 2011, 91-93.
16 Knolle en Korthals Altes 2011, cat.

nr. 16, 98-99. Dit portret, waarop 
behalve Johan Diederik Pompe van 
Meerdervoort ook zijn vrouw en kind 
zijn afgebeeld, dateert van 1724.

17 Regionaal Archief Alkmaar, fami-
liearchief Van Egmond van de Nij-
enburg, inv.nr. 177 (Rombach 1992, 
148, nr. 177).

18Prins 2005, 96.
19 Zie over Neuman en zijn bijzondere 

vaardigheden Meuwissen 2011, 
199-207.
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Inventarisnummers 27022 en 27023 – foto’s na 
restauratie

Afbeelding 29
Juriaen Pool II, Portret van Cornelis van Foreest 
(1704-1761), ca. 1708
Olieverf op doek, 68 x 57 cm
Inventarisnummer 27028 – foto na restauratie

Afbeelding 30 en 31
Nicolaas Verkolje, Portretten van Nanning van Foreest 
(1682-1745) en Jacoba de Vries (1706-1750), ca. 1728
Olieverf op doek, 88 x 72 cm en 87,5 x 71,5 cm
Inventarisnummers 27034 en 27035 – foto’s na 
restauratie

Afbeelding 32
Nicolaas Verkolje, Portret van Maria Jacoba van 
Foreest (1707-1728), ca. 1728
Olieverf op doek, 88 x 71 cm
Inventarisnummer 27020 – foto vóór restauratie

Afbeelding 33 en 34
Nicolaas Verkolje, Portretten van Cornelis van Foreest 
(1704-1761) en Maria Eva van Akerlaken (1705-1736), 
ca. 1728
Olieverf op doek, 78 x 63 cm en 78 x 63,5 cm
Inventarisnummers 27025 en 27027 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 35
Jan Maurits Quinkhard, Portret van Cornelis van 
Foreest (1704-1761), ca. 1750
Olieverf op doek, 81 x 67 cm
Inventarisnummer 27024 – foto na restauratie

Afbeelding 36 en 37
Taco Scheltema I, Portretten van Jeannette Agnes  
van Delen (1762-1830) en Cornelis van Foreest  
(1756-1825), ca. 1810
Olieverf op doek, elk 53 x 43 cm
Inventarisnummers 27046 en 27045 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 38
Johannes Petrus van Horstok, Portret van Dirk van 
Foreest (1785-1785), 1786
Olieverf op doek, 75 x 62 cm
Inventarisnummer 27038 – foto na restauratie

Foreest (1529-1592), 1591
Olieverf op paneel, 98,1 x 80,6 cm
Inventarisnummer 27005 – foto vóór restauratie

Afbeelding 10
Onbekende kunstenaar, Portret van Jacob van Foreest 
(ca. 1533-1586), ca. 1575
Olieverf op paneel, diameter 19,4 cm
Inventarisnummer 27015 – foto vóór restauratie

Afbeelding 11
Onbekende kunstenaar, Portret van Cornelis van 
Egmond van de Nijenburg (1530-1610), 1596
Olieverf op paneel, diameter 20,3 cm
Inventarisnummer 27013 – foto vóór restauratie

Afbeelding 12
Onbekende kunstenaar, Portret van Cornelis 
van Egmond van de Nijenburg (geboren 1553), 
ca. 1590
Olieverf op paneel, diameter 13,9 cm
Inventarisnummer 27014 – foto vóór restauratie

Afbeelding 13 en 14
Aert Pietersz, Portretten van Cornelis van Egmond 
van de Nijenburg (1553-1606) en Elisabeth van  
Cronenburg (1564-1631), 1593
Olieverf op paneel, 113 x 88,9 cm en 113 x 89,2 cm
Inventarisnummers 27010 en 27009 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 15
Jacob Waben, Portret van Jacob van Foreest 
(1556-1624), 1611
Olieverf op paneel, 97,9 x 80,8 cm
Inventarisnummer 27016 – foto vóór restauratie

Afbeelding 16 en 17
Nicolaes Eliasz Pickenoy, Portretten van een  
onbekende man en zijn vrouw, 1628
Olieverf op paneel, 115,7 x 81,5 cm en 115,8 x 82,5 cm
Inventarisnummers 27007 en 27008 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 18
Adriaan Hanneman, Portret van Nanning van Foreest 

(1578-1668), 1662
Olieverf op doek, 67,4 x 55,1 cm
Inventarisnummer 27019 – foto vóór restauratie

Afbeelding 19
Onbekende kunstenaar, Portret van Nanning van 
Foreest (1611-1637), 1634-1635
Olieverf op paneel, 64,3 x 52,9 cm
Inventarisnummer 27017 – foto vóór restauratie

Afbeelding 20
David Bailly, Portret van Dirk van Egmond van de 
Nijenburg (1614-1663), ca. 1640
Olieverf op paneel, 71,9 x 60,5 cm
Inventarisnummer 27004 – foto vóór restauratie

Afbeelding 21
Onbekende kunstenaar, Portret van Hester van Foreest 
(1615-1705), ca. 1700 
Olieverf op doek, 56,8 x 48,9 cm
Inventarisnummer 27006 – foto vóór restauratie

Afbeelding 22 en 23
Jan de Baen, Portretten van Jacob van Foreest  
(1640-1708) en Maria Sweerts (1649-1720), 1672-1673
Olieverf op doek, 120,5 x 95,8 cm en 121,5 x 95,5 cm 
Inventarisnummers 27040 en 27041 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 24
Jan de Baen, Portret van Antoinetta van Foreest  
(1674-1697), na 1690
Olieverf op doek, 119,7 x 94,2 cm
Inventarisnummer 27042 – foto vóór restauratie

Afbeelding 25 en 26
Onbekende kunstenaars, Portretten van Gerard van 
Egmond van de Nijenburg (1646-1712), na 1712
Olieverf op doek, 116 x 84 cm en 115 x 83 cm
Inventarisnummers 27021 en 27029 – foto’s  
respectievelijk na en vóór restauratie

Afbeelding 27 en 28
Juriaen Pool II, Portretten van Dirk van Foreest  
(1676-1717) en Eva Maria de Groot (1677-1706), 1701
Olieverf op doek, 77 x 64 cm en 77,5 x 64 cm 

Afbeelding 39
Adrianus de Visser, Portret van Dirk van Foreest 
(1792-1833), 1812
Olieverf op paneel, 26 x 20,5 cm
Inventarisnummer 27037 – foto na restauratie

Afbeelding 40
Jan Adam Kruseman, Portret van Jacoba Elisabeth  
van der Palm (1791-1857), 1837
Olieverf op doek, 91 x 78,5 cm
Inventarisnummer 27039 – foto na restauratie

Afbeelding 41
Onbekende kunstenaar naar Jan Adam Kruseman, 
Portret Johan Henricus van der Palm (1763-1840), 
ca. 1837
Olieverf op doek, 74,5 x 60,5 cm
Inventarisnummer 27044 – foto vóór restauratie

Afbeelding 42 en 43
Onbekende kunstenaar naar Jan Adam Kruseman, 
Portretten van Cornelia Mathilde van der Palm  
(1790-1859) en Pieter Loopuyt (1791-1872), 
1837
Olieverf op doek, 91 x 77 cm en 90 x 78 cm 
Inventarisnummers 27048 en 27047 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 44 en 45
Jan Adam Kruseman, Portretten van Cornelis van 
Foreest (1817-1875) en Johanna Elisabeth Loopuyt 
(1816-1877), 1839
Olieverf op doek, 107 x 84,5 cm en 108 x 85 cm
Inventarisnummers 27030 en 27032 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 46 en 47
Johan Heinrich Neuman, Portretten van Cornelis van 
Foreest (1817-1875) en Johanna Elisabeth Loopuyt 
(1816-1877), 1876
Olieverf op doek, 75,5 x 62 cm en 75,5 x 62,5 cm
Inventarisnummers 27033 en 27036 – foto’s na 
restauratie

Afbeelding 48
Johannes Albertus Hesterman jr, Portret van Pieter 
van Foreest (1845-1922), 1933
Olieverf op doek, 60 x 50 cm
Inventarisnummer 27051 – foto na restauratie

Afbeelding 49 en 50
Jaap Weyand, Portretten van Alida Petronella Beets 
(1887-1954) en Herpert van Foreest (1882-1940), 
1938-1939
Olieverf op doek, elk 99 x 73 cm
Inventarisnummers 27050 en 27049 – foto’s na 
restauratie

Afbeelding 51
Johannes Graadt van Roggen, Portret van Nanning 
van Foreest (1914-1945), ca. 1946 
Potlood op papier, 59 x 48 cm
Inventarisnummer 27052 – foto vóór restauratie

Afbeelding 52
Onbekende kunstenaar, Wapen van het geslacht  
Van Foreest, 17de eeuw
Olieverf op paneel, 41 x 53,3 cm
Inventarisnummer 27056 – foto na restauratie

Collectie Nijenburg  
(bruikleen Stichting Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg aan Stedelijk Museum Alkmaar)

Afbeelding 1 en 2
Onbekende kunstenaar, Portretten van een onbekende 
man en zijn vrouw, 1551
Olieverf op paneel, 67,1 x 50 cm en 66 x 48,9 cm
Inventarisnummers 27002 en 27001 – foto’s vóór 
restauratie

Afbeelding 3
Onbekende kunstenaar, Portret van een onbekende 
man (volgens overlevering ‘heer van Middelstede, 
genaamd Ulms (geboren 1551)’), 1612 
Olieverf op paneel, 59,3 x 46,3 cm
Inventarisnummer 27003 – foto vóór restauratie

Afbeelding 4
Onbekende kunstenaar, Portret van Jorden van  
Foreest (gestorven 1494), 1600-1625 
Olieverf op paneel, 98,3 x 80,3 cm
Inventarisnummer 27011 – foto vóór restauratie

Afbeelding 5
Onbekende kunstenaar, Portret van Jorden van  
Foreest (1494-1559), 1600-1625 
Olieverf op paneel, 98,4 x 81,3 cm
Inventarisnummer 27012 – foto vóór restauratie

Afbeelding 6
Onbekende kunstenaar, Portret van Josina van Foreest 
(gestorven 1541), 1600-1625 
Olieverf op paneel, 71 x 55,9 cm
Inventarisnummer 27031– foto vóór restauratie

Afbeelding 7
Onbekende kunstenaar, Portret van Pieter van Foreest 
(1521-1597), 1590
Olieverf op paneel, 108,8 x 73,3 cm
Inventarisnummer 27043 – foto vóór restauratie

Afbeelding 8
Onbekende kunstenaar, Portret van Dirk van Foreest 
(1527-1596), 1600-1625
Olieverf op paneel, 98,3 x 81,7 cm
Inventarisnummer 27018 – foto vóór restauratie

Afbeelding 9
Onbekende kunstenaar, Portret van Nanning van 

51

52
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Carolien Roozendaal



240 241

Dubbel brede woonhuizenCarolien Roozendaal

Nadat de 14de-eeuwse stadskastelen 
grotendeels uit het Alkmaarse stads-
beeld waren verdwenen ontstond in 
de 18de- eeuw opnieuw een groot 
binnenstedelijke woonhuistype voor 
de stedelijke elite. Hoewel dit type in 
de Alkmaarse binnenstad slechts op 
bescheiden schaal te vinden is, zowel 
in omvang als in aantallen, is het zeker 
de moeite waard om deze ontwikkeling 
aan de hand van enkele bijzondere Alk-
maarse voorbeelden te bespreken. 
Want hoewel ten opzichte van Am-
sterdamse voorbeelden, de Alkmaarse 
grote woonhuizen bescheiden zijn te 
noemen, was het niet de bescheiden-
heid die deze ontwikkeling stuwde. 
Grootste drijfveer voor de bouw van 
een dubbel breed woonhuis was ten-
slotte een dubbel breed visitekaartje 
voor de bouwheer.

de ruimtelijkheid van het interieur, de 
rangschikking van de verschillende 
vertrekken en zichtlijnen. De (centrale) 
gang en het ruime trappenhuis werden 
geïntroduceerd. Formele ontvangstka-
mers werden waar mogelijk gecreëerd en 
afgescheiden van de privévertrekken. 
Deze nieuwe regels leiden tot een nieuwe 
‘ideale’ woonhuisplattegrond. Via de 
centrale entree die in de architectuur 
van de voorgevel extra nadruk krijgt 
door een fraaie omlijsting, een risaliet 
(vooruitspringende deel van de gevel) 
en/of een erker stap je de lange gang die 
doorzicht biedt op de tuin. Aan de ene 
zijde van deze gang, veelal voorzien van 
stucdecoraties liggen 2 grote kamers 
die d.m.v. dubbele deuren met elkaar 
verbonden zijn. Aan de andere zijde ligt 
midden in het pand het trappenhuis. 
Het ruim opgezette en rijk gedecoreerde 
trappenhuis krijgt daglicht van boven en 
wordt bekroond door een lantaarn. Een 
andere mogelijkheid is dat het trappen-
huis wordt verlicht vanuit een naastge-
legen open binnenplaats. Voor en achter 
het centrale trappenhuis liggen ruime 

kamers, waarbij de kamer aan de voor-
zijde veelal het domein van de heer des 
huizes was; het kantoor. De dames trok-
ken zich veelal terug in de kamer aan de 
achterzijde; de salon. De keuken lag bij 
voorkeur in het souterrain, maar als deze 
niet aanwezig was werd deze meestal 
direct achter het trappenhuis gesitueerd. 

De algemene ontwikkeling
Begin 17de eeuw ontstond het Hollands 
Classicisme onder invloed van de ar-
chitectuurtractaten uit Italië. Het brede 
huis leende zich bij uitstek voor de juiste 
toepassing kolommen of pilasters over de 
gehele hoogte van het pand, de zoge-
naamde kolossale orde. Deze werd vaak 
bekroond met een tympaan of fronton. 
Dit is een driehoekige bekroning van de 
gevel waarmee het pand de allure krijgt 
van een Griekse of Romeinse tempel. 
Belangrijke voorbeelden uit deze periode 
zijn het Mauritshuis in Den Haag (1633-
1637) en het Trippenhuis in Amsterdam 
(1660-1662). In de loop van de 17de eeuw 
versoberde de heersende architectuurop-
vatting, verdwenen de pilasters en kwam 
de nadruk op de juiste harmonische ver-
houdingen en de symmetrie van de gevel 
te liggen. In de 18de eeuw werd de in-
vloed van de Franse stijlen overheersend. 
De overwegend decoratieve architectuur 
wordt genoemd naar de heersende Franse 
koningen; de Lodewijk-stijlen. 

In de 17de eeuw was al een grote stap 
gemaakt met de verfijning van de 
wooncultuur en de ontwikkeling van de 
woonhuisplattegrond. In de 18de eeuw 
werd deze ontwikkeling voortgezet en 
aangepast aan de levensstijl in Franse 
geest. Er kwam meer aandacht voor 

Pracht en praal op dubbele schaal 
Dubbel brede woonhuizen in de 18de eeuw

Lodewijk de 14de 
De Lodewijk XIV-stijl is een Barok-
stijl vernoemd naar de Franse 
koning Lodewijk XIV, die regeerde 
van 1643 tot 1715. De stijl wordt in 
Frankrijk de Louis Quatorze-stijl 
genoemd. In Nederland wordt de 
stijl toegepast in de eerste helft van 
de 18de eeuw, grofweg tot 1740. 
De Lodewijk XIV-stijl is zwaar, 
pompeus en symmetrisch. Een veel 
gebruikt motief is het acanthus-
blad. In het tweede kwart van de 
18de eeuw verschuift het accent op 
de gevel van architectuur naar het 
decoratieve beeldhouwwerk. De stijl 
werd hier geïntroduceerd door Da-
niël Marot, zoon van de hofarchitect 
van Lodewijk XIV. 

Lodewijk de 15de
De Lodewijk XV-stijl (Louis Quin-
ze-stijl, Louis XV-stijl) is een late 
barokstijl die wordt geïdentificeerd 
met de rococo, vernoemd naar de 
Franse koning Lodewijk XV, die 
regeerde van 1715 tot 1774. De 
stijl werd in Nederland toegepast 
tussen 1740 en 1775. De Lodewijk 
XV-stijl is speels, licht en asymme-
trisch en wordt gekenmerkt door 
uitbundige en krullerige versierin-
gen. Deze stijl is vooral terug te 
vinden in het interieur.

Lodewijk de 16de 
Koning Lodewijk XVI regeerde 
van 1774 tot 1792. In Frankrijk 
wordt de stijl uit deze periode Louis 
Seize-stijl genoemd. In Nederland 
werd de stijl toegepast in het vierde 
kwart van de 18e eeuw. Na de 
uitbundige rococostijl van Lodewijk 
XV volgt een terugkeer naar het 
classicisme, hetgeen betekent: de 
strakke lijn is terug. De Lodewijk 
XVI-stijl is sober en symmetrisch 
en wordt gekenmerkt door classi-
cistische versieringen als slingers en 
vazen. Dit is terug te voeren op een 
hernieuwde interesse in de klassieke 
oudheid. De stijl wordt toegepast 
tussen 1775 en 1810 en ontwikkeld 
zich verder in de empire.

Bierkade 10 stamt uit 1716. Foto Joop Elsinga 

Langestraat 55 (circa 1760) Gootklos 
onder de kroonlijst. De asymmetrische 
s-vormen en de geschulpte decoraties is 
typisch voor de Lodewijk XV-stijl. Foto 
Joop Elsinga. 

Oudegracht 218; het Huis met de 
Dolfijnen. Boven het raam op de eerste 
verdieping is een decoratie met een 
bloemenslinger aangebracht. Ook strikken 
zoals te zien in het houtsnijwerk van het 
bovenlicht boven de entree zijn kenmer-
kend voor de Lodewijk XVI-stijl. 

Plattegrond van Langestraat 114 voor 
de samenvoeging met het naastgelegen 
Hooge Huys. N.Bijl uit 1946. De platte-
grond van Huize de Dieu volgt het ideale 
schema nauwkeurig. 

Op deze foto uit 1919 is goed de zwaar 
gedecoreerde bekroning te zien van de 
Leeuwenburg uit 1707. Mient 23 is een 
vroeg voorbeeld van de toepassing van 
de barokke vormen van de Lodewijk XIV 
stijl. Foto onbekend. 
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Op dit basisprincipe zijn meerdere varia-
ties in de plattegrond mogelijk. De ideale 
situatie was geheel symmetrisch van 
opzet met de gang als centrale as. Soms 
werd bij gebrek aan ruimte de gang met 
nepdeuren uitgerust om toch de illusie 
te wekken van een dubbel pand (en dus 
een rijke en voorname bewoner).

Stucwerk
In de 18de eeuw wordt uitgebreide 
decoratie van het interieur met stucwerk 
op grote schaal toegepast. Stuc (in het 
Italiaans stucco) is een mengsel van gips 
en kalk, dat in een bepaalde verhouding 
geschikt is om mee te boetseren. De 
techniek was al in de oudheid bekend en 

leefde in de 14de eeuw in Italië weer op. 
Eind 17de eeuw wordt deze wijze van 
afwerking van het interieur in Neder-
land geïntroduceerd door Daniël Marot. 
Marot was een gevluchte hugenoot uit 
Frankrijk en kwam in dienst van de 
koning-stadhouder Willem III en de 
Friese stadhouders. 
Stucwerk was naast een makkelijke ma-
nier om mindere fraaie onderdelen aan 
het oog te onttrekken ook de mogelijk-
heid om het interieur als één geheel aan 
te pakken en de overgangen tussen wand 
en plafond te verzachten. In het stucwerk 
was het daarnaast mogelijk allerlei sym-
bolische boodschappen te verpakken en 

de bewoners van het huis te vereeuwigen. 
In Alkmaar was de luxe van stucwerk 
voor slechts een aantal inwoners bereik-
baar. Daarnaast waren er geen stuka-
doors in Alkmaar gevestigd. Mogelijk 
vanwege de beperkte klantenkring in 
Alkmaar. Wel zijn er bronnen die mel-
ding maken van stukadoors, destijds ook 
wel ‘plakkers’ genoemd, uit Amsterdam. 
In Amsterdam was de bevolking een stuk 
groter (10.000 in Alkmaar om 200.000 
inwoners in Amsterdam) en de welvaart 
ook navenant. 
In het woonhuis van Gerbrand Cley 
gelegen bij de Schemerpoort tegenover 
de Bierkade werd in 1738 het gehele 
interieur voorzien van stucwerk. Joseph 
Crivelli, meester plakker uit Amsterdam, 
kreeg de opdracht om het voorhuis, de 
gangen, het trappenhuis en de ‘mid-
delkamer komende aan de voorkamer’ 
aan te pakken. Hij was hier, samen met 
z’n plakkersknecht Pieter de Waart, van 
augustus 1738 tot begin november mee 
bezig. Zijn knecht maakte de klus uitein-
delijk af. Crivelli had Italiaanse wortels 
en in de beginjaren waren het met name 
Italianen die het ambacht beheersten. 
Uitzondering hierop is Hermanus van 
Gorkum die in 1743/44 het stucwerk van 
Langestraat 114 in opdracht van Carel de 
Dieu onder handen nam. Het stucwerk 
is vormgegeven in een overgangstijl. De 
zware symmetrische vormentaal van de 
Lodewijk XIV werd verluchtigd met de 
zwierige krullen van de Lodewijk XV.
Geliefde symboliek bij het stucwerk is de 
toepassing van de vier jaargetijden. Zo-
wel in de tuinkamer van Oudegracht 247 
als in de vestibule van Oudegracht 198 is 
deze serie te vinden.

Een belangrijke ontwikkeling in het 
interieur en de gevelarchitectuur is de 
toepassing van het schuifvenster. Deze 
brengt veel meer licht in het interieur dan 
het traditionele kruisvenster met luiken 

Het stucwerk Oudegracht 198 in de 
vestibule. Op het rococo plafond is een 
doorkijkje naar de hemel gemaakt. Cen-
traal een wegvliegend vogeltje en een half 
achter de wolken versopt zonnetje.

Eén van de wandvakken in de vestibule 
van Oudegracht 198. In het wandvak de 
verbeelding van één van de jaargetijden; 
de zomer. Gesymboliseerd door een kruik, 
koren, een sikkel en een dorsvlegel.

Port-brisée betekent in het Frans 
‘gebroken deur’, maar deze term 
wordt in Frankrijk niet gebruikt 
om de dubbele deuren te benoe-
men die twee vertrekken met 
elkaar verbinden. Door de toepas-
sing van de porte-brisée is het 
mogelijk de twee ruimtes samen 
te gebruiken voor bijvoorbeeld een 
groot feest. Daarnaast biedt de 
port-brisée een imponerend door-
kijkje door het huis. De port-brisée 
heeft zich in de woningen van de 
gegoede burgerij in de late 19de 
eeuw ontwikkeld tot de schuifdeu-
ren in de kamer-en-suite. 

De port-brisée in Huize de Dieu. Foto B. 
Ulrich.

De port-brisée komt oorspronkelijk uit het 
pand Bierkade 15 en werd in 1971 overge-
bracht naar Bierkade 10. Foto Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg.
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aan de onderzijde. Deze zogenaamde 
‘Engelse glazen’ werden eind 17de eeuw 
al toegepast bij Paleis Het Loo (vanaf 
1685) en Slot Zeist (1685-1686). Door de 
ontwikkeling van de glasproductie in de 
18de eeuw konden de ruitjes steeds groter 
worden en werd het glas steeds helderder 
van kleur. Het raam werd daardoor een 
venster op de wereld en het uitzicht van-
uit het huis werd steeds belangrijker. 
In de eerste helft van de 18de eeuw 
verzwakte de politieke macht. Er was een 
stadhouderloze periode tot 1747 en van 

een politieke wereldmacht vervielen de 
Nederlanden tot een tweederangs natie. 
De vele oorlogen kostten de schatkist veel 
geld, terwijl het koopmanschap onver-
minderd lucratief bleef; de stedelijke 
elite werd steeds rijker ten opzichte van 
de stedelijke overheden. Waren het eerst 
de publieke gebouwen die het beeld van 
de grachten en straten bepaalden, in de 
18de eeuw manifesteerden zich ook in 
Alkmaar steeds meer de rijke gevels van 
particuliere woonhuizen; de een nog 
fraaier dan de ander.

Opvallend was daarbij dat binnen 
het stedelijk gebied de bouwactiviteit 
voornamelijk verbouwingen betrof. 
In Amsterdam werden door het ruim-
tegebrek veelal panden verhoogd of 
voorzien van een nieuw achterhuis. In 
Alkmaar werden in deze periode vaak 
panden samengevoegd. Brede woon-
huizen worden daarom ook wel dubbele 
woonhuizen genoemd. Deze werden 
voorzien van een gemoderniseerd 
interieur en een nieuwe voorgevel. De 
sporen van deze verbouwingen zijn nog 
altijd zichtbaar in kleine onregelmatig-
heden in de gevel of op de plattegrond. 
En met een bouwhistorische bril is deze 
ook aantoonbaar door de aanwezigheid 
van oudere casco-onderdelen, zoals 
oudere bouwmuren, inpandige stegen 
en kapconstructies. Of in het hergebruik 
van deuren en trappen met kenmerken-
de versieringen. 

Proeftuin de Oudegracht
Bij nadere beschouwing blijken de 
meeste brede 18de-eeuwse woonhuizen 
zich in het westelijk deel van de bin-
nenstad te bevinden. Hier in het gebied 
rondom kerk en stadhuis bewoog zich 
de stedelijke elite. Een aanzienlijk aantal 
van de brede panden is nog steeds te 
herkennen aan de Oudegracht. Deze 
gracht met ruime opzet is in 1536 

ontstaan bij het graven van een nieuwe 
vestinggracht, maar verloor al snel zijn 
functie toen in 1573 werd begonnen met 
de aanleg van de vestingwerken naar 
ontwerp van Adriaan Anthonisz. De 
fraaie gracht kwam toen al snel in trek 
als woongracht.
Om de ouderdom en oorsprong van de 
panden nader te kunnen onderzoeken 
is het interessant verschillende kaarten 
met elkaar te vergelijken. Het Regionaal 
Archief Alkmaar is in het gelukkig bezit 
van een opname van de stad van om-
streeks 1670. Deze kaart is opgebouwd 
uit meerdere bladen en geeft langs de 
hoofdstraten nauwkeurig de bouwvolu-
mes van de panden met tussenliggende 
stegen weer. De straten zijn zowel in 
oost-west als noord-zuid richting weer-
gegeven. De straatnamen op de kaartbla-
den zijn later aangebracht door de eerste 
gemeentearchivaris Bruinvis. Van het 
voor ons interessante deel van de Oude-
gracht zijn twee kaartbladen. 

Aan de noordzijde van de Oudegracht 
zijn op deze kaart al een aantal brede 
panden te zien. Dit zijn de huidige pan-
den Oudegracht 198, 200, 212 en 218. Als 
we de kaart van 1670 vergelijken met de 
eerste kadastrale kaart van 1823, gemaakt 
door van Diggelen, wordt duidelijk dat 
Oudegracht 200 en 212 zijn herbouwd 

Het schoorsteenstuk in de achterkamer 
van Oudegracht 198 stelt Pan en Ceres 
voor. Dit schoorsteenstuk werd aangetrof-
fen in Huize Kranenburgh in Bergen en is 
weer teruggeplaatst. 

De twee anonieme kaartjes uit ca. 1670 sa-
mengesteld tot een herkenbaar kaartbeeld.
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in de 19de eeuw en dat er in de tussen-
tijd aan de zuidzijde van de Oudegracht 
een aantal panden zijn samengevoegd. 
Vrijwel alle panden hebben heden ten 
dage geen puur 18de-eeuws uiterlijk. 
Een aantal is vervangen voor nieuw-
bouw in de 19de of vroege 20ste eeuw, 
zoals Oudegracht 291 dat in 1909 werd 
gebouwd door de bekende architect Jan 
Stuyt. De overige panden zijn wat sub-
tieler met hun tijd meegegaan en hebben 
slechts kleine wijzigingen aan de vensters 
ondergaan. Vrijwel allemaal hebben ze 
vroeg 19de-eeuwse empire-vensters, 
deze schuifvenster zijn te herkennen aan 
een brede middenstijl. In het geval van 
Oudegracht 198 zijn deze voorzien van 
prachtig houtsnijwerk. Maar meestal 
werd volstaan met een kleine verticale 
inkeping om de illusie van openslaande 
ramen zoals deze in Frankrijk werden 
toegepast op te wekken.

Oudegracht 218
Het Huis met de Dolfijnen heeft een 
imposante 18de-eeuwse gevel. Op een 
basement van hardsteen richt de bakste-
nen gevel zich op. Het 18de-eeuwse met-
selwerk is opgetrokken met ongekend 
vakmanschap. De kleine donkere bak-
steen is zo strak gemetseld dat er slechts 
hele dunne witte kalkvoegen zichtbaar 
zijn. De baksteen oogt zo van afstand 
als één vlak. Soms was de baksteen niet 
helemaal maatvast, maar dat werd dan 
door middel van een ingeslepen voeg 
op de juiste plaats gecorrigeerd. De 
eigenlijke voeg werd dan dichtgesmeerd 
met mortel in de kleur van de steen. Dit 
fraaie metselwerk wordt omlijst door 
gestuukte hoekpilasters en een rijk ver-
sierde kroonlijst.
De centraal gelegen entree partij heeft 
een fraaie omlijsting met geblokte pilas-
ters op de begane grond en de naamge-
vers van het pand op de verdieping; twee 
dolfijnen. Boven het venster een bloe-
menslinger. Deze dolfijnen lijken meer 
op grote vissen met kieuwen en schub-
ben, maar in die tijd zullen niet veel 
Alkmaarders een dolfijn in levende lijve 
hebben aanschouwt. Het waren vooral 
mythologische wezens. In de Griekse 
mythologie dragen dolfijnen de goden 
en staan zij symbool voor redding en 
liefde. In de christelijke traditie staat de 
dolfijn symbool voor de Verlosser. 
Het pand dat we nu kennen is slechts 
een rudiment van een veel rijker be-
kroonde gevel. De dakkapel en het attiek 
met vazen werden in 1876 van het pand 
afgesloopt. Mogelijk omdat de onder-
houdskosten voor de toenmalige gebrui-
kers van het pand een ‘kostschool voor 
jonge jufvrouwen’ niet langer opgebracht 
konden worden. 
Het pand is een prachtig voorbeeld 
van de Lodewijk XVI, die vooral in het 
laatste kwart van de 18de eeuw in zwang 
was. Na de barokke vormen van de ro-

coco werd weer inspiratie gezocht bij de 
strengere klassieke vormen. De toepas-
sing van de trigliefen in de kroonlijst 
en de geblokte hoekpilasters zijn daar 
mooie voorbeelden van. Maar ook de 
toepassing van de bloemenslinger boven 
het centrale venster op de verdieping en 
de vazen op het attiek  zijn typisch voor 
de Lodewijk XVI. Bijzonder is het daar-
om ook dat bij een verbouwing van het 
pand in 1999 een tekst werd gevonden 
op de balklaag; Frederik van De Camp, 
Anno 1783 den 2 september. Zijn collega 
Willem heeft een balk verder op dezelfde 
dag zijn naam achtergelaten. De datering 
sluit naadloos aan op de datering van het 
pand op stilistische gronden.

De 19de-eeuwse empire vensters van Ou-
degracht 198 hebben prachtige decoraties 
op de kenmerkende brede middenstijl van 
het schuifraam en langs de wisseldorpel 
van het schuifraam.

De gevel van Oudegracht 218 met naast-
gelegen neo-gotische uitbreiding van het 
klooster uit 1889.

Eén van de twee timmermansinscripties, 
die werden gevonden op de balklaag bij de 
verbouwing van 1999. 

Op een prent van het pand uit de 
Bruinviscatalogus is de situatie voor 1876 
weergegeven. Het buurpand (op de kaart 
van 1670 ook al een breed woonhuis) is 
dan nog intact. Het buurpand werd in 
1889 gesloopt en vervangen voor nieuw-
bouw ten behoeve van een uitbreiding van 
het klooster dat toen in het Huis met de 
Dolfijnen gevestigd was. In deze periode is 
ook het 18de-eeuwse interieur groten-
deels verdwenen. De centrale gang is wel 
gehandhaafd, maar de daarbij behorende 
trappenhuis is niet meer aanwezig. Ver-
vaardiger C.W. Bruinvis.

Uitsnede van Diggelen 1823. De eerste 
kadastrale kaart is de eerste maatvaste 
vastlegging van het onroerend goed. Om-
dat dit document vlak voordat de opkomst 
van de grote industriële schaalvergroting 
is gemaakt, biedt deze kaart inzicht in de 
oorspronkelijke middeleeuwse stadsont-
wikkeling.

Luchtfoto van de proeftuin langs het wes-
telijk deel van de Oudegracht. Luchtfoto’s 
geven zicht op het dakenlandschap, de 
zogenaamde 5de gevel. Dit vertelt vaak 
al iets meer over de ontwikkeling van de 
bouwmassa. 
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‘achterom’ wordt gebruikt. Dat was oor-
spronkelijk natuurlijk andersom.

Oudegracht 202 
Op de hoek met de Brillesteeg staat het 
enige brede pand aan de noordzijde van 
de Oudegracht dat waarschijnlijk in de 
18de eeuw is samengevoegd. Deze sa-
menvoeging is duidelijk afleesbaar aan de 
buitenzijde. Boven de gootlijst steken nog 
net de puntjes van de twee kapjes van de 
oorspronkelijke panden uit. De asymme-
trische indeling van het bovenste gedeelte 
van de gevel duidt ook op de samenvoe-
ging van twee puntgevels. Op de hoek met 
de Brillensteeg is de typische 18de-eeuwse 
oplossing te zien om het pand een groot-
ser aanzien te geven; de leugenaar. Door 
de voorgevel hoger op te metselen dan 
noodzakelijk creëer je de illusie van een 
veel groter pand. 
De omlijsting van de centraal gelegen 
entree partij is fraai omlijst in Lodewijk 
XIV-stijl. Daarachter ligt een smalle gang 

Oudegracht 212
Op de kaart van 1670 staat ter hoogte 
van de huidige nummer 210-212 een 
intrigerend pand. Een groot blokvormig 
gebouw aan de rechterzijde met daarach-
ter een lange vleugel die doorliep over de 
volledige breedte van het perceel. Voor 
die lange vleugel lag aan de grachtzijde 
een tuin of voorterrein. Op de kaartjes 
van 1670 staat vrijwel alle bebouwing 
in de rooilijn. Alleen bij ‘t Hooge Huys 
is een voorterrein zichtbaar. Degene die 
hier woonde moet wel uitzonderlijk rijk 
en belangrijk zijn geweest.
Het pand dat nu op het oostelijk deel van 
dit perceel staat is 19de-eeuws. Tenmin-
ste de buitenzijde van dit gemeentelijk 
monument, want aan de binnenzijde 
vindt de distributie van de grote winkel-
keten aan de Laat plaats. Op de luchtfoto 
is het grote platte dak dat beide verbindt 
duidelijk zichtbaar. Opvallend is dat 
de hoofdactiviteit tegenwoordig aan 
de Laatzijde ligt en de Oudegracht als 

met marmeren vloer. Ruimte voor een 
groots trappenhuis was er niet, maar 
waarschijnlijk waren de ruimtes op de 

zolder ook niet bedoelt voor de ontvangst 
van gasten of als de voornaamste verblijfs-
ruimtes. Mooie verrassing aan de bin-
nenzijde was dat het eiken houtskelet van 
de oorspronkelijk bebouwing nog in het 
pand aanwezig is. Het houtskelet is uitge-
voerd in een alternerend stelsel. Dit bete-
kent dat er tussen de gebinten; dat zijn de 
balken met sleutelstukken, korbelen en 
muurstijlen, een tussenbalk is geplaatst. 
Deze tussenbalk rust met een console op 
het metselwerk. Terwijl de gebinten zelf-
dragend zijn. Deze werden als eerste neer-
gezet, waarna het huis er omheen werd 
gemetseld. Het eiken houtskelet heeft een 
eenvoudig geprofileerd sleutelstuk, die 
terug te voeren is op de profilering van 
een kroonlijst. Dit wijst op een datering in 
de tweede helft van de 16de eeuw. Den-
drochronologisch onderzoek zou hierover 
uitsluitsel kunnen geven.

Uitsnede kaart 1670. De verschillende kleuren van het metsel-
werk ‘verraden’ dat het om een aanpassing 
van een ouder pand gaat.

De entreepartij van het pand is gemo-
derniseerd bij de samenvoeging van de 
panden in Lodewijk XIV stijl. In het rech-
terpand is in de voorkamer nog het eiken 
houtskelet met tussenbalken te zien. 

Oudegracht 212.
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Oudegracht 200 
Dit pand is op de kaart van 1670 een 
breed pand met de nok evenwijdig aan 
de straat en een vlaamse gevel in het 
midden. Dit moet in die tijd een zeer rijk 
huis zijn geweest met een rijke bouwge-
schiedenis. Echter op de eerste kadas-
trale kaart is het perceel onbebouwd. In 
1814 werd het lege perceel gekocht door 
de buurman mr Joachim Nuhout van der 
Veen en toegevoegd aan het ruime per-
ceel rondom zijn huis (huidig nummer 
198) zo ontstond de bijzondere situatie 
van een vrijstaand huis aan de gracht. 
Hij stierf in 1833 waarna al zijn roerende 
goederen werden geveild en zijn huis 
met naastgelegen lege percelen verkocht 
aan dominee Derk Jacob Wolterbeek, 
predikant te Alkmaar. De dominee sterft 
in 1840 en zijn boedel komt in een open-
bare veiling. Waarschijnlijk wordt bij 
deze veiling het erf weer verdeeld en het 
huidige, sober uitgevoerde wit gepleis-
terde pand gebouwd. Het pand is relatief 
ondiep en ondanks de symmetrische op-

zet van de voorgevel volgt de plattegrond 
niet meer de conventies van het 18de-
eeuwse brede woonhuis. Zo ontbreekt de 
lange gang naar de achtergevel en dus de 
zichtlijn naar de tuin.

Oudegracht 198 
Het pand met schilddak staat al op de 
kaart van 1670. Belonje dateert het pand 
op omstreeks 1640 - 1650 vanwege de 
rijkdom van de eigenaar Gerrit Zeeman 
die in het huis overleed in 1667 en de 
overeenkomsten tussen dit pand en een 
pand aan de Veerstraat op een schilderij 
van Horstok uit 1783. Dat pand heeft op 
dit schilderij de datering 1644. Andere 
opvallende architectonisch verwant-
schap is dat de kroonlijst van Oude-
gracht 198 sprekend lijkt op de kroonlijst 
van het meest westelijke pand van het 
stadhuiscomplex. Dit pand kreeg in 1694 
een nieuwe gevel. Het was de bedoeling 
dit gevelontwerp door te zetten over de 
gehele breedte van het complex langs 
de Langestraat. Daarmee zou de ons zo 

bekende en geliefde gotische gevel van 
het stadhuis zijn vervangen door een 
classicistische. 

Verantwoordelijk voor het prachtige inte-
rieur en de nieuwe entreepartij is waar-
schijnlijk mr. Anthony van Westhoven 
die het pand in 1754 aankoopt voor een 
‘schamele’ 2025 gulden. Dit zegt mogelijk 
iets over de bouwkundige staat van het 
huis of de financiële situatie van de verko-
pende partij. Hoe dan ook mr. Westhoven 
ging aan de slag om het huis te moder-
niseren. De rijkdom van het stucwerk in 
dit huis is voor Alkmaarse begrippen een 
zeldzaamheid. Dit heeft waarschijnlijk 
ook te maken met de afkomst van de 
opdrachtgever
Uit het huis zijn twee schoorsteenstukken 
bekend. De ene is uit het huis verwijderd 
in 1921 en via omzwervingen terecht 
gekomen in de Van Nierop kamer op 
het stadhuis. Hierop is Amphitrite met 
haar man de zeegod Poseidon afgebeeld. 
Dit was een klassieke voorstelling van 
de symboliek van de hoge zee is altijd 
populair geweest, maar in het geval van 
mr. van Westhoven ook zeer toepasselijk 
aangezien hij van jongsaf langdurig over 
de verre en hoge zeeën heeft gevaren. Het 
andere schoorsteenstuk met de afbeelding 
van Pan en Ceres is na zijn omzwervin-
gen weer teruggekeerd in het pand. Het 
was verhuisd naar Huize Kranenburgh 
in Bergen dat in 1882 werd gebouwd. 
Een eeuw later werd het schoorsteenstuk 
herontdekt, weggetimmerd achter een 
wandje. De allegorie van de god Pan en 
godin Ceres hebben geen betrekking op 
de zee, zoals het andere schoorsteenstuk, 
maar op de aarde. De tegenstelling tussen 
Pan, gezeten onder een boom, en Ceres, 
met achter zich een tempel, symboliseert 
de tegenstelling tussen natuur en cultuur. 
Dat Ceres nadrukkelijk naar Pan wijst is 
een verwijzing naar het besef dat de wilde 
natuur op aarde sterker is.

De kroonlijst wordt gedragen door sobere 
pilasters. In het fries van de kroonlijst zijn 
de klassieke trigliefen aangebracht. Triglief 
komt van het Griekse triglyphos dat drie 
gleuven betekend. Oorspronkelijk in de 
Griekse tempelbouw was dit de versiering 
van de balkkoppen. Opvallend is dat de 
trigliefen boven de Dorische pilasters zijn 
getransformeerd tot consoles. 

Interieur van de achterzaal met 
stucplafond.

Vestibule met stucwerk.

Uitsnede kaart 1670. Het derde pand van de 
hoek met de Brillesteeg is Oudegracht 200.

Van rechts naar links Oudegracht 198, 
200, 202 en de Brillesteeg. 
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Zuidzijde Oudegracht, 
de ‘nieuwe’ zijde

Oudegracht 221 
Aan de gevel van Oudegracht 221 is 
een deel van de bouwgeschiedenis van 
het pand af te lezen. Op de brede dak-
kapel is de datum 1775 te lezen. Maar 
deze datum vertelt lang niet het hele 
verhaal. Niet van het pand, maar ook 
niet van de dakkapel. De dakkapel is 
namelijk een reconstructie uit 2008. De 
dakkapel was verwijderd van het pand 
in 1899, maar een prachtige bouwte-
kening van het pand in bezit van de 
eigenaar, de laat 18de-eeuwse prent van 
Crescent en tot slot de vondst van het 
bovenste deel van de kapel in de col-
lectie van het museum waren aanlei-
ding voor een gedegen reconstructie. 
Het originele stuk houtsnijwerk met 
kenmerkende Lodewijk XV decoratie 
is gebruikt om een kunststof afgietsel 
te maken, zodat het origineel niet meer 
aan weer en wind bloot gesteld hoeft te 
worden.
Bij de verbouwing van 1775 werd de 
voorgaande bebouwing geheel of gro-
tendeels afgebroken. Op de kaart van 

1670 staan twee panden op deze plek. 
De ene lijkt iets kleiner dan de ander. 
Maar in de plattegrond is hier niet direct 
iets van terug te vinden. Toch kan de 
bouwmuur die midden door het pand 
loopt een nog oudere oorsprong hebben. 
In 1776 wordt in ieder geval de verpon-
ding met f1,13 verhoogd. Dit was een 
aanzienlijke verhoging aangezien deze 
oorspronkelijk f8,7 was. De nieuwbouw 
had dus een behoorlijke waardever-
meerdering tot gevolg.
De oude bouwtekening verraadt nog 
een belangrijke periode in de bouwge-
schiedenis. In de 19de eeuw is het pand 
verbouwd en zijn de schuiframen met 
kenmerkende kleine roedenverdeling 
(ook wel gekscherend patatsnijders ge-
noemd) vervangen voor empire-schuif-
vensters. Deze zijn op de verdieping 
nog aanwezig. Ook de voordeur met 
zijn omlijsting werden in dezelfde pe-
riode vervangen. Waarschijnlijk betrof 
de verbouwing niet alleen het exterieur 
van het pand, maar ook het interieur. 
In de monumentenbeschrijving van 
het pand uit 1969 wordt ook gesproken 
over empire-stucplafonds. Mogelijk 
gaan (restanten van) deze plafonds nog 
schuil onder het verlaagde plafond.

Het pand heeft een samengestelde kap-
constructie. Aan de voorkant een breed 
schild over de gehele breedte waarin de 
dakkapel fraai tot z’n recht komt. Aan 
de achterzijde zie je twee afzonderlijke 
puntjes. Op zolder wordt duidelijk hoe 
deze constructie in elkaar zit. Het is als 
het ware een omlopende kapconstructie 
in een u vorm. In het midden waar de 
twee kappen bij elkaar komen zit een 
zakgoot. De gootbodem wordt onder-
steunt door standvinken.
Op de strakke gezaagde grenen bal-
ken heeft de timmerman met potlood 
uitgezet hoe hij de verbindingen ging 
maken. Deze pen en gat verbindingen 

zijn traditioneel en vinden we ook in 
veel oudere eiken kapconstructies.
Brede panden vragen om een hele an-
dere kapconstructie dan de panden op 
een smaller perceel. Daarnaast past een 
hoge steile kap ook niet bij de architec-
tuur van een breed 18de-eeuws pand.  

Kabouters in Oudegracht 221
Een andere belangrijke datum in 
de geschiedenis van het pand is 8 
augustus 1970. Op die dag werd het 
pand gekraakt door de Kabouters. 
Zij richtten het pand in als jeugdho-
tel om de rugzaktoerist een goedkope 
slaapplaats te bieden. Met een groot 
spandoek aan de gevel werd dui-
delijk gemaakt dat er 17 goedkope 
kamers waren in ‘Het Oranje Hotel-
leke’. Na 12 dagen stond ’s-ochtends 
vroeg de plaatselijke politie op de 
stoep en werd het pand ontruimd. 
Omdat dit de eerste ontruiming van 
een kraakpand in Nederland was, 
zijn er later zelfs Kamervragen over 
deze actie gesteld.
De nieuwe eigenaar van het pand 
kon na het vertrek van de krakers be-
ginnen aan een grote verbouwing. De 
indeling van het pand werd hierbij 
aangepast. De entree van de woning 
kwam aan de zijkant te liggen en de 
lange marmeren gang dwars door 
het huis verdween. Op de bouwteke-
ningen is te zien dat de trap hier niet 
midden in het huis lag, maar tegen 
de achtergevel was gepositioneerd. 
De trap is bewaard gebleven.

Deze geveltekening is in het bezit van de 
eigenaar. Het laat de 19de-eeuwse aanpas-
sing van de gevel zien. Het opvallendst is 
de wijziging van de vensters en de deur. 

De dubbele dakkapel van Oudegracht 221 
is gedateerd 1775.

Hiernaast: Op de prent van Crescent uit 
1796 staat het pand en de dakkapel prach-
tig weergegeven.

De kapconstructie wordt in het midden 
ondersteunt door een standvink. 
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Oudegracht 247 
Oudegracht 247 kent een boeiende en 
woelige bouwgeschiedenis. Er is dan ook 
al regelmatig over gepubliceerd. Maar 
het makkelijkst is de wirwar van bouw-
fases te herkennen in de opname van het 
huis door de bekende restauratiearchi-
tect Royaards. Niet dat je de bouwfases 
direct allemaal kunt ontrafelen, maar de 
gegroeide plattegrond van het huis en de 
illustratieve aaneenschakeling van kap-
pen en bouwmassa is prachtig weerge-
geven. Het is dus ook al zonder nader 
onderzoek duidelijk dat we hier niet met 
complete nieuwbouw uit de 18de eeuw 
te maken hebben. Nee, dit is een orga-
nisch gegroeid geheel, wat het pand des 
te interessanter maakt. De locatie op de 
kaart van 1670 is niet heel makkelijk te 
achterhalen. Het zou hier kunnen gaan 
om de groepering van 3 panden, waar-
van de middelste een dwarskapje heeft 
of om het lege erf ten westen hiervan. Bij 
eerdere publicaties is steeds uitgegaan 
van de kaart van Drebbel, maar hoewel 

deze zeer accuraat is op hoofdlijnen en 
ten aanzien van de belangrijke panden 
in de stad, heeft hij langs de straten en 
grachten niet elk pandje precies weerge-
geven. Een pandje meer of minder was 
niet van belang. Zeker niet als je bedenkt 
dat de originele kopergravure slechts 
beperkte afmetingen heeft en hij deze in 
spiegelbeeld heeft gegraveerd. Zonder 
diepgravend bouwhistorisch onder-
zoek van het casco kunnen we dus niet 
met zekerheid zeggen dat het pand zijn 

oorsprong in de 16de of 17de eeuw kent. 
In het achterhuis dat is blijven staan, 
toen het 18de-eeuwse nieuwe voorhuis 
werd opgetrokken, zijn sporen van 17de-
eeuws metselwerk aangetroffen. Maar 
deze vondst sluit een oudere datering 
niet uit. In de vroege 18de eeuw is het 
pand sterk gemoderniseerd en heeft het 
zijn prachtige gevel met kroonlijst en bij-
zondere gemetselde dakkapel gekregen. 
Aan het einde van de 18de eeuw, zo rond 
1800, is de gevel verder gemoderniseerd. 
De grote empirevensters werden aan-
gebracht, een nieuwe (voorheen) dub-
bele voordeur met daarboven een fraai 
snijraam, waarbij aan een strik zowel een 
vrouwelijk als mannelijk wapenschild 
zijn aangebracht. Waarschijnlijk is in 
dezelfde periode het stucplafond met 
kruisgewelven in de gang aangebracht.

De meest spectaculaire ruimte in het 
huis is de tuinkamer. Deze kamer heeft 
een gewelfd gestuukt plafond met 
Lodewijk XIV decoratie. Stilistisch valt 
dit te dateren op de jaren ’20 van de 
18de eeuw en op basis hiervan is ook de 
opdrachtgever aan te wijzen. Het pand 
werd in 1721 gekocht door de koopman 
Jan Hoogtwoud. De symboliek van de 
voorstelling op de schouw is hem op het 
lijf geschreven. De vrouw met de lau-
riertak en de hoorn des overvloed stelt 
de deugd ‘Grootmoedigheid’. Ook de 
gevulde manden en hoornen des over-
vloeds op het plafond zijn verwijzingen 
naar deze deugd. Op 7 mei 1750 liet Jan 
Hoogtwoud, ongehuwd en een paar da-
gen voor zijn dood een nieuw testament 
opmaken. Hierbij liet hij een aanzienlijk 
bedrag na aan de ‘roomse armen’. Met 
zijn opdracht voor het stucwerk had hij 
deze daad eigenlijk al aangekondigd.
Op het overweldigende plafond met de 
kenmerkende zware barokke vormen 
van de Lodewijk XIV stijl zijn in de vier 
hoeken de vier jaargetijden gesymboli-

seerd en ook op de gekoofde overgang 
van de wand naar het plafond zijn de 
jaargetijden gesymboliseerd. Dit keer 
niet door de vruchten van het seizoen, 
maar door vier personificaties van de 
seizoenen gevat in ovalen medaillons. 
Flora met haar bloemen is het symbool 
voor het voorjaar, Ceres met de koren-
aren het symbool voor de zomer, Bac-
chus met zijn druiven het symbool voor 

Plattegrond Huize Oort voor de verbou-
wing voor het archief. Vervaardiger C.W. 
Royaards

Op het kapplan is goed zichtbaar dat het 
pand uit meerdere delen bestaat. Vervaar-
diger C.W. Royaards.

Voorgevel van het pand voor de sloop van 
het linkerdeel van het pand ten behoeve 
van de nieuwbouw voor het depot voor 
het archief. Opname van het pand door 
Royaards in 1956.

Het alliantiewapen in het bovenlicht hangt 

aan een prachtige strik.



256 257

Carolien Roozendaal Dubbel brede woonhuizen

Doorkijkje vanuit de gang. Rechts op de 
foto is prachtig de rijkversierde deur te 
zien van omstreeks 1800. Foto P.J.Bosman.

bracht. Bij de restauratie is deze bonte 
uitmonstering verdwenen.

De naamgever van het pand is de predi-
kant van de Hervormde Gemeente dhr. 
Oort, die hier in 1851 kwam wonen. Tot 
1938 woonde mejuffrouw Oort in het 
pand. De predikant drukte een duidelijk 
stempel op de bouwgeschiedenis. Zoals te 
zien op de tekeningen van Royaards hoor-
de het pand aan de linkerkant ook bij het 
huis. Dit deel werd nieuw opgetrokken 
in de stijl van de 18de-eeuwse voorgevel. 
Zijn inspanningen werden teniet gedaan 
door de nieuwbouw van het archief mid-
den jaren ’60 van de vorige eeuw. 

de herfst en tot slot heel toepasselijk 
boven de schouw een mansfiguur met 
een bontmuts om de winter te symboli-
seren. Bij de restauratie van de tuinka-
mer in 1964 toen het gemeentearchief 
het pand betrok, heeft de winterfiguur 
een pijp gekregen; een toespeling op 
de toenmalige gemeentearchivaris dhr. 
Wortel, die in de kamer zijn kantoor 
zou gaan houden. Het plafond is altijd 
in het zicht geweest, maar bij de restau-
ratie van 1964 kwam de fraaie schouw 
achter een omtimmering vandaan. De 
schouw was geheel geschilderd in een 
donker en bont kleurenpalet, dat waar-
schijnlijk in de 19de eeuw was aange-

Oudegracht 273 
Oudegracht 273  is de enige samenvoe-
ging van twee panden in onze proeftuin 
na 1823. Dit is ook afleesbaar aan de 
gevel die zes vensterassen heeft in plaats 
van de geëigende vijf. De voordeur ligt 
daardoor ook uit het midden. Het rech-
terdeel ligt daarnaast ook iets verder naar 
voren dan het linker. Het was gangbaar 
in de 19de eeuw om vrijuit te citeren uit 
verschillende stijlperiodes, dat heet met 
een mooi woord eclectisch. De dakkapel-
len zijn erg bijzonder, want zij zijn geheel 
uitgevoerd in zink. Waarschijnlijk kon 
je deze bestellen uit een catalogus. Eind 
19de eeuw waren geprefabriceerde bouw-
materialen in opkomst. Het opvallendste 
voorbeeld is de toepassing van gepre-
fabriceerd stucwerk uit de Silberling-
catalogus, deze hebben we op meerdere 
plekken in de stad teruggevonden.

De voorgevel van Oudegracht 273 is 
gebouwd rond 1880. In 1881 werden de 
percelen van de panden in het kadaster 
verheeld en kregen zij gezamenlijk een 
nieuw kadasternummer.

Hiernaast: Schouw in de tuinkamer 

Het plafond van de tuinkamer is uitge-
voerd in Lodewijk XIV stijl. In de vier 
hoeken zijn de hoornen des overvloeds 
steeds gevuld met de symbolische ‘vruch-
ten’ van de vier seizoenen. De bloemen 
symboliseren de lente, het koren de 
zomer, de druiven de herfst en de kool, 
wortelen en uien de winter. Foto Hanna 
van Leesten.

De gang met trappenhuis omstreeks 1925. 
Het plafond heeft gestuukte kruisgewel-
ven. Fotograaf onbekend. 
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Oudegracht 291 ontworpen door Jan Stuyt 
in 1919 en Oudegracht 293.

De huidige 19de-eeuwse voorgevel van 
Oudegracht 283 heeft zijn entree helemaal 
aan de linkerzijde zitten.

De huiskamer van Oudegracht 283 (huize 
J.D. Boeke), met gedekte tafel circa 1925. 
Foto R.P. Jonker.

Blauwdruk plattegrond.Vervaardiger  
J. Stuyt.
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de kaart van 1823 is het lastig de kaart-
vergelijking met de kaart van 1670 te 
maken. Opvallend is dat op de kaart van 
1823 het perceel van Oudegracht 283 erg 
groot is en dat op dit punt van de gracht 
twee verschillende verkavelingsrichtin-
gen bij elkaar komen. De panden ten 
westen staan veel schuiner ten opzichte 
van de rooilijn, wat prachtige oplossin-
gen in de kapconstructie oplevert. 

Oudegracht 291 
Oudegracht 291 werd in 1909 in op-
dracht van Dr. Dirken ontworpen door 
Jan Stuyt op deze plek stond ook al een 
breed woonhuis dat was ontstaan door 
de samenvoeging van drie pandjes. 
Opvallend is dat Jan Stuyt de klassieke 
18de-eeuwse plattegrond voor een breed 
woonhuis gebruikt als basis voor zijn 
ontwerp. Het pand heeft een symmetri-
sche opzet met vijf vensterassen en in 
het midden een lange gang over de volle-
dige diepte. Aan de ene zijde van de gang 
liggen twee ruime vertrekken die zijn 
verbonden door een schuifdeur. Aan de 
andere zijde ligt het trappenhuis met aan 
de voorzijde van het huis de ‘consultka-
mer’ met aanpalende ‘wachtkamer’. Aan 

Oudegracht 283 
Oudegracht 283 valt eigenlijk buiten het 
bestek van deze studie doordat het pand 
geen centrale entree heeft en na 1823 
is verbouwd. De ontwikkeling van het 
perceel is echter heel interessant. Waar-
schijnlijk is het van oorsprong wel een 
samenvoeging van twee panden, maar 
omdat op dit stukje van de gracht meer-
dere panden staan die zijn ontstaan na 

de achterzijde ligt de keuken. De inde-
ling van het pand is grotendeels verloren 
gegaan bij de verbouwing tot school vlak 
na de Tweede Wereldoorlog.

Oudegracht 293 
De wit gestuukte 19de-eeuwse gevel van 
Oudegracht 293 is asymmetrisch van 
opzet. Het pand is vier vensters breed in 
plaats van de architecturale meer ideale 
oplossing van vijf vensters breed. Deze 
asymmetrie wijst op een samenvoeging 
van twee oudere panden. Dit is ook te 
zien op de kaart van 1670. Bij de recente 
restauratie van het pand zijn bouwhis-
torische aanwijzingen gevonden voor de 
oorspronkelijke opzet van twee panden.
Daarnaast zijn in het historisch kadas-
ter een tweetal interessante aanwijzin-
gen gevonden. Ten eerste de verkoop 
van het huis en erf in 1823 door Pieter 
Bont. De omschrijving is zeer interes-
sant; ‘Het huis en erf bestaande uit div. 
behangen en onbehangen beneden 
en bovenkamers, kookkeuken, kelder, 
mangelzolder en vliering, achter het 

huis een grote plaats, bleekveld en tuin, 
aan het einde van de plaats een tuinka-
mer met aangenaam uitzicht op de Bin-
nenbanen, zijnde belast voor de vrije 
uitgang in de Binnenbanen [lijnbanen, 
touwmakerij ter plaatse van het huidige 
Kennemerpark] met een jaarl. recog-
nitie van f1.50’. Daarnaast wordt een 
opmerking gemaakt dat Pieter Bont de 
helft van het huis al onderhands heeft 
aangekocht in 1815 of 1816. Zou het 
pand toen fysiek nog uit twee huizen 
hebben bestaan? Misschien dat de 
volgende bron de Vergelijkende staat 
der huurprijzen en verworpen con-
tracten, 1e lijst uit 1828 daar uitsluitsel 
over geeft. In dat jaar heeft de eigenaar 
Pieter Bont het pand verhuurt aan twee 
huurders, voor respectievelijk 120 en 40 
gulden. Het contract wordt echter ver-
worpen vanwege de verbetering van het 
huis en de huurwaarde wordt gesteld 
op 218 gulden. Zou toen de huidige 
voorgevel van het pand zijn gemaakt en 
de samenvoeging van het pand defini-
tief zijn geworden?

Bij de herbestemming van het pand tot 
vijf appartementen is door architect Rob 
de Vries de centrale gang in ere hersteld. 
Door Leonieke Polman is een moderne 
interpretatie van een gemarmerde lambri-
sering geschilderd.



260 261

Carolien Roozendaal Dubbel brede woonhuizen

Oudegracht 297 
Bij het ontwerp van de gevel van Oude-
gracht 297 heeft de architect geprobeerd 
om deze zo symmetrisch mogelijk te 
laten lijken. De ramen links van de 
centrale entree zijn veel smaller dan de 
ramen rechts hiervan. Dit is een duidelij-
ke aanwijzing van een samenvoeging van 
twee panden. Ergens tussen de data van 
onze twee kaarten 1670 en 1823 heeft 
deze transformatie plaats gevonden. Op-
vallend is dat op de kaart van 1670 tus-
sen beide panden een steeg loopt, deze is 
nu in gebruik als gang. De twee oudere 
panden zijn niet gesloopt, maar gaan nu 
samen schuil achter de nieuwe voorgevel 
en een gemeenschappelijk schilddak. Ze 
zijn nog zichtbaar aan de achterzijde.
Op de kadastrale kaart van 1823 is het 

losse achterhuisje achter het buurpand 
ook al zichtbaar. Bijzonder is dat het 
perceel nog steeds hetzelfde kadastrale 
nummer heeft als in 1823. Dit bete-
kent dat het sindsdien niet gewijzigd is. 
Vaak is dit een aanwijzing voor oudere, 
mogelijk zelfs middeleeuwse bebouwing 
op het perceel. Hoewel dat in dit geval 
natuurlijk niet opgaat omdat het zuide-
lijk deel van de Oudegracht pas na 1573 
binnen de vesting is komen te liggen en 
zich stedelijk is gaan ontwikkelen.

Oudegracht 301 
De strakke sobere voorgevel van Ou-
degracht 301 is prachtig symmetrisch 
van opzet en ook de oorspronkelijk 
plattegrond volgt keurig de ‘regels’ voor 
het ideale dubbele woonhuis. Echter de 
voorgevel is waarschijnlijk in de tweede 
helft van de 19de eeuw aangepast en 
gestuukt. De vensters werden toen voor-
zien van gestuukte banden met een klein 
ornament en afgeronde hoeken.
Het interieur werd rigoureus aangepast 
aan de nieuwe functie; het kantoor van 
de Hoornsche Crediet- en Effectenbank. 
De hal werd vergroot ten behoeve van de 
loketfunctie. Er werd een grote brand-
kast aangebracht in de voormalige keu-
ken en in een uitbouw werd een nieuwe 
keuken en woonkamer voor de directeur 
gemaakt.

Conclusies proeftuin 
Er is een duidelijk verschil tussen de 
‘oude’ zijde en de ‘nieuwe’ zijde van de 
gracht. Aan de ‘oude’ zijde stonden al 
eerder grote dubbele woonhuizen, zoals 
te zien op de anonieme kaartjes uit ca 

1670. De ontwikkeling van de brede, 
dubbele woonhuizen is dus niet typisch 
voor de 18de eeuw, maar werd al ingezet 
in de 17de eeuw. De ontwikkeling aan 
de ‘nieuwe’ zijde verloopt iets anders. 
Hier worden veelal twee of drie panden 
samengevoegd tot een dubbel breed 
woonhuis. Dit gebeurt meestal in de 18de 
eeuw, maar deze ontwikkeling zet zich 
ook nog voort in de 19de eeuw, zoals bij 
Oudegracht 273. 
Er is slechts een handjevol panden uit de 
18de eeuw redelijk gaaf bewaard gebleven. 
De meeste konden niet meer als individu-
eel woonhuis bewoond blijven en kregen 
in de late 19de of 20ste eeuw een nieuwe 
‘openbare’ functie. Waar in de 18de eeuw 
de bouwlust verschoof van de stedelijke 
overheid naar de stedelijke elite verschuift 
deze in de ‘moderne’ tijd na de industri-
alisatie naar instituten, zoals scholen en 
banken. Deze nieuwe gebruikers stellen 
andere eisen aan hun huisvesting. De 
bouwhistorische structuur blijft dan op 
hoofdlijnen meestal wel bewaard, maar 
de ‘opsmuk’ zoals ruime rijk gedecoreerde 
kamers en trappenhuizen verdwijnt. 

De voorgevel is sober uitgevoerd. De 
kroonlijst slechts versierd met een viertal 
consoles. 

De plaatsing van de voordeur in de 
voorgevel wijst op hergebruik van twee 
panden.

De achtergevel van Oudegracht 297 heeft 
een heel ander karakter dan de voorgevel. 
Hier zijn de verschillende bouwperiodes 
duidelijk afleesbaar. Links de tuinkamer, 
in het midden een tuitgevel van kleine 
baksteen en rechts pand met schilddak en 
lijstgevel. Bij de bouw van dit pand is de 
steeg inpandig komen te liggen.

De voorgevel van Oudegracht 301 is in de 
tweede helft van de 19de eeuw aangepast, 
maar heeft nog de typisch 18de-eeuwse 
symmetrische opzet. 

De bouwtekening uit 1918. Op de be-
staande toestand is prachtig de oorspron-
kelijk indeling van het huis zichtbaar.
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De prachtige deuren van het Moriaans-
hoofd. In het zeer fijne houtsnijwerk zitten 
de initialen van de Simon Schagen en 
Cornelia Kraft verborgen.

Carolien Roozendaal

Moriaanshoofd
Het opvallendste voorbeeld van pracht en 
praal in de 18de eeuw is de gevel van het 
Moriaanshoofd. Omstreeks 1720 werd de 
gevel gebouwd door Simon Schagen en 
zijn vrouw Cornelia Kraft. Zij kochten 
het pand in 1718 en kort daarna zullen 
zij aan de modernisering van de gevel en 
het interieur zijn begonnen. Hun initialen 
sieren nog steeds de rijk gedecoreerde 
dubbele houten voordeur. De opbouw van 
de gevel is typisch voor deze periode. Een 
centrale entree, die rijk gedecoreerd is en 
in dit geval nog meer de aandacht trekt 
door de bovengelegen erker met daarop 
de imposante beeldengroep. Over de er-
ker en de beeldengroep later meer. Want 
om dit prachtige stukje erfgoed in topcon-

ditie te houden is extra aandacht nodig.
De opbouw in de hoogte is ook volgens 
het ideaalbeeld. De twee bouwlagen, 
waarbij de bel etage een stuk hoger is 
dan de bovenliggende verdieping worden 
bekroond door een zogenaamde mez-
zanino, een halve verdieping. Hierboven 
staat op de dakrand de attiek waarvan de 
beeldengroep op de erker het hoogtepunt 
is. De hele gevel is opgetrokken uit prach-
tige donkere bakstenen van relatief klein 
formaat, waarbij de dunne voegjes getui-
gen van ongekend vakmanschap van de 
metselaar. Dit geheel wordt omlijst door 
zandstenen pilasters op de hoeken van het 
gebouw en hoeken van de middenpartij. 
Aan de onderzijde voorzien van robuust 
blokkenpatroon en op de verdieping 

gladde schachten met Ionische kapitelen.  
In de gevel zijn schuifvensters aange-
bracht van drie ruitjes breed. Opvallend 
is dat de ramen op de verdieping geen 
bovenlicht hebben, maar deze ramen 
kunnen wel worden opengeschoven. Het 
raam schuift achter de lambrisering van 
de bovengelegen mezzanino. Bij nadere 
beschouwing blijken de ramen in het 
pand dunne stalen roedes te hebben. Deze 
stammen dus zeker niet uit de bouwpe-

riode van de gevel. Het blijkt dat deze 
modernisering aan het einde van de 19de 
eeuw tot stand is gekomen. Dergelijke 
ramen waren in de mode in de periode 
1860-1870 en zullen dus in opdracht van 
burgemeester Archibald Maclaine Pont, 
die op dat moment het pand bewoonde, 
zijn aangebracht. De kans is groot dat dit 
naar ontwerp van stadsarchitect W.F. du 
Croix is uitgevoerd. Hij had een grote 
voorliefde voor het materiaal.

Schets voorgevel Rob de Vries.

De voorgevel van het Moriaanshoofd in 
2000. Foto Joop Elsinga. 
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Plattegrond van het Moriaanshoofd. Aan 
de bovenzijde de entree.

Hier heeft het rookkanaal van een grote 
keukenschouw gezeten.

De erkerkamer moet worden gezien als 
een ‘stads’theekoepel, zoals er zo vele 
theekoepels in de Hout hebben gestaan. 

Het interieur
De plattegrond voldoet ook aan het 
ideaalbeeld van de 18de eeuw.  Vanaf 
de entree loopt een prachtige gedeco-
reerde centrale gang door tot aan de 
achtergevel en biedt door de glazen 
tuindeuren zicht op de achterliggende 
tuin. De tuindeuren met halfrond bo-
venraam stammen uit de vroege 19de 
eeuw. De stucornamenten van de gang 
lijken niet uit de vroege 18de eeuw te 
stammen, maar hebben kenmerken van 
20ste-eeuws stucwerk uit de catalogus. 
Waarschijnlijk werden deze decoraties 
in 1922 aangebracht toen de Hanzebank 
het pand liet aanpassen om als bank-
kantoor te gebruiken. De architecten 
hebben getracht met de middelen van 
toen de 18de-eeuwse sfeer te doen 
herleven. Op de vloer ligt wit marmer 
met grijze adering. De lengte van de 

gang wordt nog extra benadrukt door de 
donkere bies langs de muren.    

Aan de linkerzijde van het pand lig-
gen twee grote kamers, de huidige Van 
Teylingen kamer en Van Foreest kamer, 
die met elkaar verbonden zijn door een 
grote port-brisée. Het stucwerk, de grijze 
marmeren schouwen en het houtsnij-
werk zijn uitgevoerd in de Lodewijk 
XV oftewel rococo-stijl en horen bij een 
modernisering van het interieur midden 
18de eeuw, mogelijk door een nieuwe 
eigenaar na de dood van Simon Schagen 
in 1743. In de kamer aan de voorzijde 
zijn in de hoeken van het plafond de vier 
jaargetijden verbeeld. Het stucwerk heeft 
alle kenmerken van de rococo; het is 
speels, licht, asymmetrisch en voorzien 
van de typische c-vormige krullen en 
kuifen. 

Aan de rechterzijde van de gang liggen 
twee kleinere kamers voor en achter het 
ruim opgezette trappenhuis. Het trap-
penhuis met bordestrap krijgt ligt van 
boven door een legraam. De wanden 
zijn verdeeld met strakke rondboognis-
sen. De kamer aan de voorzijde heeft nu 
de naam Schagenkamer. Het stucwerk 
van het plafond stamt net als de decora-
tie van de gang uit de vroege 20ste eeuw. 
Op de schouw en boven de deur naar de 
gang bevinden zich zogenaamde witjes. 
Dit zijn decoratieve schilderingen in 
verschillende grijs tinten, die de illusie 
wekken hier met beeldhouwwerk is toe-
gepast. De term witjes slaat dan ook niet 
direct op het toegepaste kleurenschema, 
maar op de 18de-eeuwse Nederlandse 
schilder Jacob de Wit, die in het genre 
gespecialiseerd was. In het Frans worden 
dergelijke schildering dan ook toepasse-
lijk grisailles genoemd. Het schoorsteen-
stuk is een schildering van de visvangst 
en het stuk boven de deur verbeeldt 
de jacht. De kamer aan de achterzijde, 
die nu de Corenkamer heet, heeft tot 
de intrek van de Hanzebank in 1922 
gediend als keuken. Dit is nog zichtbaar 
in de balklaag, waar een forse raveling 
zichtbaar is tegen de rechter bouwmuur. 

Interieur Openbare Leeszaal in het Mori-
aanshoofd, ca 1930. Foto W.Blokker.
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Hiernaast: De lange gang is voorzien van 
prachtige marmeren vloer. Het stucwerk 
van de gang stamt vermoedelijk uit de 
vroeg 20ste eeuw.

Het trappenhuis met licht van boven. De 
wanden zijn voorzien van een strakke 
vlakverdeling met rondboognissen.   

Interieur huidige toestand. Het houtwerk 
van de deuren, lambrisering, omtim-
mering van de schouw en de vakken van 
de wanden is geschilderd in de kleur 
appelbloesem. Deze kleur is gevonden bij 
kleuronderzoek en gereconstrueerd. Deze 
lichte kleurstelling in combinatie met gou-
den decoratie is typisch voor de rococo.
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De imposante beeldengroep op de erker 
van het Moriaanshoofd.

Carolien Roozendaal

Stucplafond in de van Teijlingenkamer. De 
druiven symboliseren de herfst.

Vaste schouwspiegel met omlijsting en 
stucplafond in de van Foreestkamer.

De erkerkamer is nog gaaf bewaard uit de 
bouwfase 1718-1720.

Vanuit de erker kon men de gehele Lan-
gestraat overzien. Niet zo vreemd dat het 
gerucht bestond dat Cornelia vanuit de 
erker haar man bespiedde op zijn wande-
lingen door de stad. Het stucwerk in de 
kamer is uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl 
en sluit dus in stijl en datering aan op het 
ontwerp van de voorgevel. Het plafond 

van de erkerkamer is een tongewelf dat 
uitsteekt boven vloeren van de mezzani-
no. Rondom loopt onderlangs het tonge-
welf een lijst, die ter plaatse van de entree 
wordt gedragen door kleine kariatiden; 
vrouwfiguren in de vorm van een pilaar. 
De bijzondere roze kleur is een recon-
structie na kleurhistorisch onderzoek.

De erker; de naakte waarheid onthuld
De erker van het Moriaanshoofd is van 
ongekende kwaliteit. In Alkmaar kennen 
we maar één ander voorbeeld uit de-
zelfde periode; het voormalige Hof van 
Bergen op de hoek van de Doelenstraat 
en de Gedempte Nieuwesloot. Hoewel 
deze ook prachtig is, is deze veel sober-
der in haar decoratie dan het Moriaans-
hoofd. Het decoratieschema van deze 
erker kent vele symbolische verwijzingen 
naar het beroep van haar bouwheer mr. 
Simon van Schagen. Van Schagen kwam 
uit een vooraanstaand Alkmaars regen-
tengeslacht en was in 1714 in Leiden tot 
doctor in de rechten gepromoveerd.

De beeldengroep verbeeldt Vader Tijd 
die de Naakte Waarheid onthult. In het 
boek over het stadhuis doet Carla Rogge 
het gehele symbolische verhaal van de 
erker uit de doeken aan de hand van 

Cesare Ripa’s Iconologia of Uytbeeldinge 
des Verstands. Elk onderdeel van de 
decoratie heeft een betekenis. Centraal 
in de beeldengroep staat de Naakte 
Waarheid, een jonge naakte vrouw, die 
wordt onthuld door het oplichten van 
een groot gordijn door Vader Tijd, een 
gevleugelde oude man. De Waarheid 
houdt een stralende zon omhoog, omdat 
de waarheid het daglicht kan verdragen. 
Het open boek in haar hand is sym-
bolisch voor studie, waarmee men de 
waarheid kan achterhalen. De palmtak 
is het symbool voor de kracht van de 
waarheid. Dit centrale tafereel wordt 
bekroond door een adelaar, die de goede 
rechter verbeeldt vanwege zijn scherpe 
gezichtsvermogen. De rechter wordt 
geflankeerd door twee vrouwfiguren. 
De dame links verbeeldt de Dapperheid 
(met de helm op) en de Eerlijkheid (het 
schild met de goede leeuw die het kwade 
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Restauratie van het beeldhouwwerk in 
1933. Foto A.B. Winters.
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vóór de dramatische metamorfose in 
1720. Zoals zo vaak in de 18de eeuw 
werd het pand niet geheel opnieuw 
opgetrokken, maar is het een samen-
voeging van twee oudere panden. Dit 
werd ook al geconstateerd in het boek 
over het stadhuis Ons heerlijcke Stadt-
Huys binnen Alckmaer. Op de kaart 
van Drebbel uit 1597, de kaart van 
Joan Blaeu uit 1649 en de anonieme 
kaartjes uit 1670 staan op deze plek 
twee losse woonhuizen. Maar omdat 
hieraan nog geen uitvoerige aandacht 
was besteed, was dit aanleiding voor 
nader verkennend bouwhistorisch 
onderzoek. Destructief onderzoek was 
niet aan de orde, dus het pand is niet 
tot op de oorspronkelijke bakstenen 
onderzocht. Architect Rob de Vries 
heeft dit onderzoek in 2012 uitgevoerd 
in het kader van de opleiding bouw-
historie. Bij dit onderzoek is in eerste 
instantie  gekeken naar de afwijkingen 
van de symmetrie in de voorgevel, 
achtergevel en plattegrond. Hoe geven 
deze afwijkingen van het ideaal de 
ontstaansgeschiedenis van dit specta-
culaire pand prijs?

zwijn overwint). De dame rechts symbo-
liseert de Overwinning (lauwerkrans op 
het hoofd en helm in haar hand) en de 
Eendracht (granaatappel). 
Ondanks de opvallende verschijning 
van de erker en haar beeldengroep komt 
de naam van het pand niet voort uit de 
rijke beeldtaal. Die naam had het pand 
namelijk al toen het werd aangekocht 
door Simon en Cornelia. Het was de 
naam van de befaamde herberg die op 
deze plek was gelegen. Het Moriaans-
hoofd was trouwens in die tijd een hele 
gebruikelijke naam voor een herberg. 
Maar een gebruikelijke herberg was deze 
niet; het was een deftige herberg. Door 
zijn locatie vlak bij het stadhuis was dit 
dé plek waar het stadsbestuur haar hoge 
gasten onderbracht. Vanaf het midden 
van de 17de eeuw werd het weer in ge-
bruik genomen als woonhuis, maar men 
bleef spreken van het Moriaanshoofd. 

Restauratiegeschiedenis 
Zoals al eerder aangegeven heeft een 
zo’n uitmuntend stuk vakmanschap ook 
veel vakkundige aandacht nodig om in 
topconditie te blijven. De erker heeft dan 
ook al een interessante restauratiegeschie-

denis achter de rug. In de jaren ’30 van de 
vorige eeuw werd de beeldengroep groot-
scheeps aangepakt. De beeldengroep was 
dusdanig aangetast dat drastische maat-
regelen noodzakelijk waren; het originele 
beeldhouwwerk werd van het dak werd 
afgetakeld en vervangen voor een replica. 
De restanten van het origineel hebben 
lange tijd in het stadhuis gehangen, maar 
zijn nu (hopelijk tijdelijk) naar zolder 
verbannen omdat op deze plek de nieuwe 
entree tot de Prinsenzaal is gemaakt. 
Toen in 1978 het Moriaanshoofd de-
finitief bij het stadhuiscomplex werd 
gevoegd, is het hele gebouw grondig 
gerestaureerd en ook toen is de erker en 
de beeldengroep onder handen genomen. 
Dit blijkt uit de foto’s van de restauratie. 
In 1998 was de replica van de beelden-
groep weer toe aan een grote opknap-
beurt; deze had per slot van rekening nu 
zelf ook de monumentwaardige leeftijd 
bereikt. Bij deze restauratie werd het 
houtwerk gerestaureerd door Pieter 
Koorn en de beeldengroep op initiatief 
van het hoofd van de afdeling Monumen-
tenzorg op kleur gezet. Echter omdat er 
in de opbouw van de verflagen iets mis 
was gegaan werd de kleurige afwerking 

in 2004 weer verwijderd. In 2007 werd de 
beeldengroep opnieuw op kleur gezet in 
een pasteluitvoering van de kleuren die in 
1999 waren bepaald voor de restauratie. 
Het verfsysteem is gebaseerd op lijnolie-
verf dat in de 18e eeuw gebruikelijk was. 
Het schilderwerk is uitgevoerd door Leo-
nieke Polman uit Amsterdam en Polman 
HSB uit Hoorn. Het was een druk jaar, 
want bij een routine schilderbeurt van 
het ‘gewone’ schilderwerk werden in de 
erker kleine gaatjes ontdekt. Deze bleken 
uitvliegopeningen van de huiswormkever, 
die de rechter steunbalk volledig hadden 
uitgehold. Opnieuw werd de hulp van 
Pieter Koorn ingeschakeld om deze klus 
te klaren. Daarbij werd ook een console 
met leeuwenkop en het lijstwerk aan de 
onderzijde vervangen. Tevens werd een 
eerdere reparatie, waarbij met glasvezel 
staven en giethars was gewerkt weer 
ongedaan gemaakt en vervangen voor 
grenen en eikenhout, zoals oorspronke-
lijk werd toegepast. De giethars zorgde 
voor extra gewicht in de toch al zwaar 
belastte constructie en voor een disbalans 
in de vochthuishouding van het overge-
bleven hout.
In de zomer van 2012 waren de vaklui 
Pieter Koorn en Leonieke Polman weer 
nodig op de steiger bij de beeldengroep. 
In het houtwerk waren krimpscheuren 
opgetreden, waardoor water in het hout 
kon sijpelen en delen van het houtwerk 
aantasten. Dit keer werd de beelden-
groep niet van het pand afgehaald voor 
de restauratie, maar er werd besloten 
om een afdak te maken op de steiger. 
Zo werd er voor gezorgd dat het onbe-
handelde hout tijdens de restauratie niet 
nat werd door de regen, maar bleven de 
omstandigheden waaronder het hout 
zich normaal bevindt ongewijzigd. 

Het Moriaanshoofd tot 1720
Belangrijk in de ontstaansgeschiedenis 
van het Moriaanshoofd is de periode 

Het schilderen van de beeldengroep in 
2007 door Leonieke Polman en Sjaak 
Roelofsen. 

Pieter Koorn aan het werk in 2012. 
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Bij het openen van de voordeur wordt 
duidelijk hoe ingenieus de bouwmeester 
de symmetrie van de gevel heeft laten aan-
sluiten op de asymmetrisch gelegen gang.

Carolien Roozendaal

De voorgevel is perfect symmetrisch, 
maar om dit te bereiken waren wel wat 
inventieve ingrepen van de bouwmees-
ter noodzakelijk. De puzzel komt bij el-
kaar bij het ingangsportaal. Op de plat-
tegrond is duidelijk te zien dat de gang 
niet perfect in het midden ligt, maar de 
gang oogt zelf wel perfect symmetrisch. 
Echter waar aan de binnenzijde slechts 
één deur zichtbaar zijn, zijn er aan de 
buitenzijde twee deuren. Hierin ligt de 
oplossing, want slechts het rechterdeel 
van de dubbele deur kan helemaal 
open. Het linkerdeel kan deels open 
door een ingenieuze hoekkast in de 
voorkamer. Dit was niet helemaal de 
oplossing van het probleem, want ook 
de rechter deur ligt niet precies in het 
midden van de gang. Het scharnier van 
de deur zit weggewerkt en met de deco-
ratie van de betimmering wordt toch de 
illusie van symmetrie gewekt. 
Daarnaast is er aan de binnenzijde echt 
een ingangsportaal gemaakt met een 
plafond op de hoogte van het kalf van 
de deur en zowel aan de binnen als de 
buitenzijde een halfrond raam. Deze is 
aan de binnenzijde voorzien van mat-
glas, zodat de verschuiving van de twee 
venster ten opzichte van elkaar niet 
zichtbaar is. Tussen het fraaie houtsnij-
werk van het halfronde bovenlicht door 

is aan de buitenzijde, als je het weet, de 
verschuiving wel zichtbaar. Het verschil 
is bijna een halve meter.  

Maar waar er in de voorgevel kosten 
noch moeite zijn gespaard om tot een 
evenwichtig symmetrische gevelinde-
ling te komen, wordt in de achterge-
vel duidelijk dat de bouwmassa van 
de voorgangers is hergebruikt in het 

nieuwe pand. Daarnaast moesten de 
tuindeuren wel symmetrisch in de 
gang worden geplaatst. Dit levert een 
merkwaardige gevelcompositie op. De 
ramen links en rechts van de midden-
risaliet hebben een andere breedte. De 
middenrisaliet is niet symmetrisch ge-
plaatst en de tuindeuren bevinden zich 
niet in het midden van de midden-
risaliet. Er is geen directe verklaring 

voor deze opzet van de achtergevel. In 
het metselwerk zijn vier verschillende 
soorten bakstenen aangetroffen en er 
is veel metselwerk vervangen bij res-
tauraties.  Er is een kleine kans dat de 
gevels van de oorspronkelijke bebou-
wing nog aanwezig zijn en dat dit de 
verklaring is.
De achtergevel was in ieder geval 
duidelijk van ondergeschikt belang. 
Hieraan is zowel in versiering als in 
compositie veel minder aandacht aan 
besteed dan aan de voorgevel. Op de 
begane grond werden begin 19de eeuw 
wel nieuwe ramen aangebracht met 
halfronde bovenlichten. Waarschijnlijk 
hoort de omlijsting van de tuindeuren 
ook bij deze modernisering. Hierbij 
moet wel worden aangetekend dat de 
gevel voorheen niet vanuit de openbare 
ruimte zichtbaar was en niet van grote 
afstand bekeken kon worden door het 
koetshuis dat tot begin 19de eeuw aan 
de Breedstraat stond. Op de afbeelding 
van de Garenmarkt op pagina <verwij-
zing opnemen> in het artikel over de 
Prinsenzaal is het koetshuis te zien. De 
dubbele asymmetrie was waarschijnlijk 
van korte afstand gezien niet zo in het 
oog springend als dat nu (na intensieve 
studie) het geval is. 

Uitsnede Drebbel 1597 met in paars de 
twee panden die samen het Moriaans-
hoofd zouden vormen. Het linkerpand 
(gezien vanaf de straatzijde) had een vast 
achterhuis. Bewerking afbeelding Rob de 
Vries.

De ramen links en recht van de tuindeu-
ren hebben verschillende breedtes. Foto 
en bewerking Rob de Vries. 
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Rob de Vries heeft aantal verschil-
lende scenario’s bedacht voor bouw-
geschiedenis van de oorspronkelijke 
panden voor 1720 en hun effect 
op de plattegrond van het huidige 
Moriaanshoofd.
A; Osendrop in het midden met het 
linker pand als basismaat voor beide 
panden. Voor het samengaan van de 
panden ten behoeve van een dubbel 
huis is verbouwing van de osendrop 
noodzakelijk. Een osendrop is een 
drupstrook tussen twee panden. 
Toen de panden nog geen dakpan-
nen en dakgoten hadden, maar 
zachte dakbedekking zoals riet en 
stro, was deze noodzakelijk voor de 
afvoer van regenwater.
B; Linker gangmuur is een gemeen-
schappelijke muur
C; Steeg conform de beschrijving 
van 1623 en de huidige linker gang-
muur als gemeenschappelijke muur, 
waarbij de steeg op het perceel lag 
van het Moriaanshoofd en niet 
hoorde bij de bebouwing gelegen 
aan de westzijde.
D; Twee gelijke huizen met een 
gemeenschappelijke muur, waar-
van wellicht de resten op de eerste 
verdieping nog aanwezig zijn.

Opvallend gegeven in de plattegrond 
is dat de gangmuren niet recht aan-
sluiten op de achtergevel. Daarnaast 
lijken de bouwmuren van de achterste 
kamer van het rechter pand, de huidige 
Corenkamer, niet recht achter de be-
bouwing aan de straatzijde te staan. Dit 
zou kunnen wijzen op een voormalig 
achterhuis. Daarnaast is de wand direct 
achter het trappenhuis dikker dan een 
normale binnenmuur, dit zou dus ook 
een voormalige achtergevel kunnen 
zijn. Opvallend want op de vogelvlucht 
kaart van Cornelis Drebbel uit 1597 
heeft het linker pand een achterhuis, 
maar zoals eerder gezegd is het de 

vraag of Drebbel op pandsniveau 100% 
betrouwbaar is.  
Bij bestudering van de constructie 
blijkt dat de bouwmuren van de begane 
gronde en de verdieping niet boven 
elkaar staan. Ook de standvinken die de 
18de-eeuwse kapconstructie ondersteu-
nen staan hier niet recht boven. Terwijl 

dit constructief natuurlijk wel de beste 
oplossing is. Ook dit is een aanwijzing 
voor het hergebruik van oudere con-
structie onderdelen. Maar omdat er 
geen destructief onderzoek kon plaats-
vinden, kan geen uitsluitsel worden 
gegeven over de precieze datering van 
de verschillende casco-onderdelen. 

Naast aanwijzingen in de plattegrond 
en in de gevels zijn er ook interessante 
aanwijzingen in het archief gevonden, 
die meer vertellen over de twee voor-
gangers. Zo is er een koopakte van 4 
juli 1623; Verkocht wordt een huis aan 

de zuidzijde van de Langestraat, belen-
dend met het stadhuis ten westen en Jan 
Maertsz Persijn ten oosten met een vrije 
steeg en watergang tot op de Breedstraat, 
met voorwaarde dat de oosterstijl van de 
poort van voorsz. steeg niet dichter bij 
de zijmuur van het huis van Jacoba van 
Teijlingen zal moogen worden geplaatst, 
dan die nu staat. Voorts beding dat de 
watergang waar de pomp staande in de 
kookkeuken van de voornoemde Persijn, 
tussen het Moriaanshoofd en dit ver-
kochte huis ‘door de weege’tot voor de 
Langestraat aldaar, ten eeuwigen dage 
zal blijven’. 

Studie Rob de Vries naar de afwijkingen 
in de symmetrie van de achtergevel. Van 
links naar rechts. Schets 1; dé ideale sym-
metrische oplossing van de gevel. Schets 
2; een asymmetrisch geplaatste gang, maar 
symmetrische opbouw van de risaliet. De 
deur zou dan uit het midden van de gang 
komen te liggen, dit zou echter wel hebben 
gepast. Schets 3; de uiteindelijke oplossing 
met een asymmetrisch geplaatste mid-
denrisaliet en binnen de risaliet uit het 
midden geplaatste tuindeur in de gang. De 
gemetselde dakkapel en blindnis zijn wel 
symmetrisch in de risaliet geplaatst.

Dwarsdoorsnede van het pand bewerkt 
door Rob de Vries.

Het achterste deel (in paars aangegeven) 
ligt niet helemaal in lijn met de bebou-
wing voor op het perceel. Zou dit een 
aanwijzing zijn voor een achterhuis? 
Plattegrond begane grond bewerkt door 
Rob de Vries. 

A

B

C

D

De scenario’s van Rob de Vries. 
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297.
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Daarnaast is er een interessante boedel-
beschrijving van het pand, dat toen al 
wel als dubbel pand in gebruik was, uit 
1718. De boedelbeschrijving is ge-
maakt bij het overlijden van de eigenaar 
Kapitein Jan van der Goes. De boedel-
beschrijving geeft een opsomming van 
de verschillende ruimtes die aanwezig 

waren in het huis en welke goederen in 
de kamers aanwezig waren. Opvallendste 
onderdelen van de beschrijving is, naast 
het feit dat het de panden al als dubbel 
huis werden gebruikt en bewoond, de 
aanwezigheid van een kelder en een gou-
den leerkamer. Zoals vastgesteld in het 
artikel over de Prinsenzaal was goudleer 

een dure wandversiering met een zeer 
rijke uitstraling. Een kelder is op dit 
moment niet aanwezig, waar zou die 
hebben gezeten en is deze (gedeeltelijk) 
nog aanwezig?

Een geduchte concurrent
Niet alleen aan de Oudegracht, maar ook 
op andere plekken van de stad stonden 
en staan geduchte concurrenten van  
het Moriaanshoofd. De belangrijkste 
concurrent staat iets verderop aan de 
Langestraat; Huize de Dieu. In 1743/44 
gaf de zeer rijke Carel de Dieu opdracht 
om dit pand met zijn zandstenen gevel 
compleet nieuw op te trekken. Het pand 
bezit dan ook geen oudere 16de of 17de-
eeuwse kern. Over de bouwgeschiedenis 
is al veelvuldig gepubliceerd. Door Ozin-

ga in 1968 en recentelijk door Harold 
Bos. Het ontwerp werd gemaakt door 
de oorspronkelijk uit Frankrijk afkom-
stige architect Jean Coulon. Door het 
gebruik van zandsteen en de robuuste 
vormentaal had dit pand een hele andere 
uitstraling dan het Moriaanshoofd. In 
het interieur is de Lodewijk XIV stijl met 
een vleugje Lodewijk XV toegepast. Hier 
wordt voorzichtig de aanzet gegeven 
van de zware barokke vormen naar de 
speelsere decoratie. Het interieur is van 
ongekende kwaliteit in zijn overdadige 
decoratie en authentieke verschijnings-
vorm. Van groot belang voor de enorme 
monumentale waarde van het pand en 
de impact die het heeft op zijn bezoekers 
zijn de zeer fraaie plafond- en wand-
schilderingen.

Hiernaast: Het interieur van het Huize de 
Dieu is ongeëvenaard binnen Alkmaar. 
Het heeft hoofdstedelijke allure. Niet zo 
gek als je bedenkt dat Carel de Dieu uit 
een rijke Amsterdams regentenfamilie 
stamt en de architect en de belangrijkste 
ambachtslieden uit Amsterdam overko-
men voor deze klus.

De voorgevel van Huize de Dieu.
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Tot aan het begin van de 20ste eeuw 
was er in Alkmaar zoals in de rest van 
Nederland bepaald geen democratie. 
Deelname aan het stadsbestuur was al 
vanaf de Middeleeuwen voorbehouden 
aan een selecte groep Alkmaarse fami-
lies. Er was in de 18de eeuw zelfs regel-
rechte vriendjespolitiek, waarbij goed-
betaalde nevenbaantjes en invloedrijke 
posities aan naaste familieleden werden 
toegeschoven. Zelfs werd er gesteggeld 
met het verbod om directe verwanten in 
de vroedschap op te nemen. Sommige 
leden verzamelden in de loop der tijd 
een lange lijst aan bestuurlijke functies. 
Een criticus schreef rond 1784/1785 dat 
Alkmaar toen ten prooi was aan ‘eene 
cabaal, die haar na willekeur regeerde, de 
Stadts Finantie genoegzaam geruïneerd, 
terwijl die weinige Regenten importante 
voordeelen trokken; de Burgerij, die uit 
vreeze voor sommigen hunner Regen-
ten nergens hulp durfde zoeken, met 
hardheid behandeld; alles onderworpen 
aan het despotismus van eenige weinige 
Aristocratische Regenten.’ Sporen van 
deze politieke ‘dans’ zijn ook terug te 
vinden in de huisraad die bij archeolo-
gisch onderzoek naar boven kwam. 

Politieke en sociale tegenstellingen
In de 18de eeuw waren de gevolgen 
van de economische achteruitgang 
vooral merkbaar aan de steeds grotere 
verschillen tussen de armen, de mid-
denstand en de rijke notabelen. De 
laatsten verzamelden, ondanks de crisis, 
grote inkomsten en machtsposities. Het 
stadsbestuur bestond uit de vroedschap 
van meestal 24 leden (de voorloper van 
de gemeenteraad) en vier burgemees-
ters (de voorlopers van de wethouders), 
plus een thesaurier als beheerder van de 

ook tegenstellingen in de landspolitiek. 
Er waren partijen die de Oranjes als 
regeringshoofd wensten (de orangis-
ten) en partijen die dat juist niet wilden 
(de ‘Staatsen’, eind 18de eeuw ‘Patriot-
ten’). De rol van stadhouder, meestal 
bijna vanzelfsprekend toebedeeld aan 
de prins van Oranje-Nassau, werd bij 
erfopvolgingen door Holland een paar 
maal niet gehonoreerd. Zodoende wa-
ren er perioden zonder formeel, oranje 
staatshoofd: het Eerste Stadhouderloze 
Tijdperk was in 1650-1672, het Tweede 
in 1702-1747. De politieke strijd tussen 
prinsgezinden en patriotten bereikte 
een hoogtepunt tussen 1780 en 1795. 
Inmiddels woedde in Amerika vanaf 
1776 de Vrijheidsoorlog tegen het Britse 
bestuur en de politieke idealen van ‘life, 
liberty and the pursuit of happiness’ 
spraken veel patriotten aan. De rol van 
Hollandse kooplui in deze oorlog leidde 
in 1779 tot een oorlogsverklaring van de 
Engelse regering aan de Nederlanden. 
De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) 
legde het Hollandse handelsverkeer 
plat en de Hollandse steden kwamen in 
conflict met stadhouder prins Willem 
V over het rampzalige verloop van de 
strijd. Net als veel andere steden be-
sloot Alkmaar in 1783 om voortaan alle 
bestuursbenoemingen zelf te regelen en 
geen voordrachten meer naar de stad-
houder te doen. De vroedschap bestond 
inmiddels voornamelijk uit patriotten. 
Het jaar daarop werd een patriottisch 
gezelschap opgericht, ‘Burgerhart’, dat 
in 1786 een verzoekschrift indiende bij 
de burgemeesters voor een vergaande 
politieke hervorming. Zover kwam het 
echter niet. Inmiddels was Willem V in 
1785 uit Den Haag gevlucht vanwege het 
openlijk vijandige patriottisme in de Ne-
derlanden. Hij bereidde met zijn troe-
pen een militaire interventie voor terwijl 
de Staten van Gelderland, Utrecht en 
Holland zich mobiliseerden voor een 

militair conflict. Toen in 1787 Willems 
vrouw Wilhelmina werd aangehouden 
bij een poging de orangisten in Hol-
land te mobiliseren, nam de zaak een 
merkwaardige wending. Haar broer, de 
koning van Pruisen, trok namelijk met 
zijn troepen het land in en dwong zo 
het herstel van Willem V als stadhouder 
af. Kort daarop werden ook in Alkmaar 
het stadsbestuur en de leiding van de 
schutterij gezuiverd, waarna men zelfs 
bestuurders van buiten de stad moest 
halen voor de vacatures.

financiën en zeven schepenen voor de 
rechtspraak. Alkmaarders hadden ook 
functies in gewestelijke besturen, zelfs de 
Staten-Generaal maar ook de Staten van 
Holland, de Admiraliteit, Raad van State, 
polderbesturen etc. Daarnaast waren 
er nog de regenten en regentessen van 
diverse instellingen in de stad. Alleen 
bij deze laatste categorie komen we ook 
vrouwen tegen – bestuursfuncties waren 
tot in de 20ste eeuw vrijwel volledig 
voorbehouden aan mannen.
Het was binnen deze beperkte toplaag 
bepaald niet koek-en-ei. Er waren 
politieke tegenstellingen en geschillen. 
Een deel van de welgestelde elite werd 
zelfs buitengesloten, omdat men niet het 
gereformeerde staatsgeloof onderschreef. 
Nota bene, in de 18de eeuw was meer 
dan een derde van de bevolking nog 
Rooms-Katholiek en 10% was Luthers, 
Doopsgezind, Remonstrants of Joods. 
Een nieuw lid van de vroedschap werd 
aangesteld door de stadhouder, maar 
wel op voordracht van ‘dubbeltallen’ 
door de vroedschap. In perioden zonder 
stadhouder koos de vroedschap zelfs zijn 
eigen opvolgers, de ‘coöptatie’, als een lid 
was overleden of om andere redenen zijn 
functie neerlegde. De toegang werd in 
1695 nog verder afgesloten door de hef-
fing van een entreegeld voor toetreding 
ter hoogte van fl.100. De drempel werd 
aanmerkelijk verhoogd in 1732 toen 
het Alkmaarse stadsbestuur het bedrag 
optrok naar fl.300 (destijds een jaarin-
komen voor een middenstander !) en in 
1747 zelfs naar fl.700. 

Binnen de sociale top was er een 
machtsstrijd tussen familiegroepen, de 
‘facties’. Dat was een algemeen ver-
schijnsel. Op een hoger plan waren er 

Patriotten en prinsgezinden

Het omhakken van de vrijheidsboom na 
de binnenkomst van Engelse troepen op 
3 oktober 1799, prent van A. Stroo. Vijf 
dagen later moesten de Engelsen zich 
terugtrekken, wat op 8 oktober (!) 1800 
uitbundig werd herdacht.
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Na de revolutie van 1789 raakte Frank-
rijk in oorlog met Engeland, Pruisen, 
Oostenrijk en de Republiek. Het succes 
van de Franse troepen in midden- en 
zuid-Nederland resulteerde in een 
machtswisseling in 1795. In Alkmaar 
trad het stadsbestuur al voor de komst 
van de Fransen af en de vrijheidsboom 
werd opgericht in de Langestraat. Het 
volk danste en feestte om de boom heen. 
Het was de tijd van Vrijheid, Gelijkheid 
en Broederschap. De Zeven Provin-
ciën werden omgedoopt in ‘de Bataafse 
Republiek’. In 1799 vierden prinsgezinde 
Alkmaarders echter nog een kortston-
dig feestje omdat een Engels-Russisch 
invasieleger de kop van Noord-Holland 
had veroverd. 
In Alkmaar werd de vrijheidsboom 
omgehakt die er nog steeds stond. Maar 
vijf dagen later was het al weer voorbij 

toen de Engelsen door 
de Franse troepen 

werden terug 
gedreven. 

In 1806 
werd 

de 

Bataafse Republiek afgeschaft en ont-
stond het Koninkrijk Holland met aan 
het hoofd Koning Lodewijk Napoleon. 
Dit duurde slechts vier jaar, waarna Hol-
land bestuurlijk bij het Franse rijk werd 
ingelijfd. In 1813 kwam een eind aan 
de heerschappij van Keizer Napoleon 
en werd het Nederlandse koningshuis 
ingesteld.

Politieke sporen in Alkmaar
De politieke turbulentie van 1780 tot 
1795 heeft ook in de bodem sporen na-
gelaten. Bij archeologische opgravingen 
zijn vondsten gedaan waaruit blijkt dat 
men de politieke overtuiging niet onder 
stoelen of banken stak. De bodem-
vondsten zijn vaak gevonden tussen het 
huisafval op een specifiek adres, waar-
door het mogelijk wordt om middels 
archiefonderzoek de eigenaars ervan op 
te sporen.
Leuzen en symbolen werden door 
beide partijen geafficheerd op servies 
en huisraad. De orangisten vlagden met 
‘oranje-blanje-blue’. De patriotten ge-
bruikten een keeshond als symbool (een 
verwijzing naar waakzaamheid), maar 
we komen ook de Hollandse maagd met 
een ‘vrijheidshoed’ tegen. Dit is een oud 
symbool dat verscheen aan het begin 
van de Opstand van 1568-1648, met de 
Hollandse maagd in de tuin waar ze de 
hoed op een lans omhoog steekt. Het 
symbool zou teruggaan op de klas-
sieke oudheid – Cicero meldde al dat 
een vrijgelaten of vrijgekochte slaaf als 
teken van zijn vrijheid een hoed mocht 
dragen. Die verwijzing naar de vrijheid, 
eerst symbool voor de strijd van Oranje, 
werd dus twee eeuwen later het symbool 
van de tegenpartij! De patriotten riepen 
de bevolking op tot actief verzet en er 
waren in de jaren 1780 zelfs patriottische 
burgermilities. Vandaar dat de patriot-
tische symboliek vaak werd aangevuld 
met trommels en wapens.

Een oranjeklant in Langestraat 73
Een oranjegezind bord is gevonden in 
1997 in een beerput achter Langestraat 
73 (Kad.A657). Het is een kleurig faience 
bord met het opschrift VIV(AT) tussen 
twee lansen met de Hollandse driekleur 
in top, stilistisch dateerbaar ergens in de 
tweede helft 18de eeuw. 
Langestraat 73 was een kapitaal woon-
huis dat steeds werd bewoond door zeer 
aanzienlijke Alkmaarders. Bij verkoop-
transacties werd een zeer hoge prijs 
betaald voor het pand: in 1779 zo’n 2625 
gulden, in 1782 4000 (!), in 1787 was dit 
1785 gulden en in 1794 3600 gulden. Uit 
1752 is een huurprijs bekend van 170 en 
uit 1832 van 225 gulden per jaar.
Het huis werd in 1730 bewoond door 
mr.Gerardus Bernardus van Heijmen-
bergh. Zijn vader, de notaris mr. The-
odorus van Heijmenbergh (overleden 
1749), was sinds 1669 de eigenaar en 
woonde op Oudegracht 196. Theodorus 
was een toonaangevend man in katho-
lieke kringen. Hij stichtte onder meer 
op zijn eigen grond twee R-K kerkge-
bouwen, namelijk de Banenkerk aan 
de Baangracht en het in de volksmond 
als ‘de kerk van Heijmenberg’ bekend 
staande complex in een vijftal huizen 
aan de Diggelaarsteeg (hier zou ander-
halve eeuw later de St. Dominicuskerk 
verrijzen). Hij verhuurde Langestraat 
97 aan ‘zijn’ R-K predikanten ds. Simon 
Rijser, vermoedelijk vanaf diens aanstel-
ling in 1736, en van 1747 tot 1765 aan 
diens opvolger ds. Johannes Teerhuys. 
Het lijkt toch weinig waarschijnlijk dat 
deze bewoners oranjegezind waren.
De erven van Gerard van Heijmenbergh 
verkochten Langestraat 73 in 1779 en 
het werd in 1782 en 1787 weer verder 
verkocht. Van de meeste eigenaren in 
de halve eeuw daarna is bekend dat ze 
elders woonden. Onze Oranje-supporter 
zal dus een –welgestelde (!)- huurder 
zijn geweest.

Oranjepijpen uit de Langestraat
Tijdens een opgraving werden in 1993 
achter Langestraat 113, 115-117 en 119 
diverse beerputten onderzocht. In twee 
ervan werden oranje-pijpen gevonden 
uit het midden van de 18de eeuw.
Uit een beerput achter het pand 115/117 
kwamen twee oranjepijpen tevoorschijn.
De eerste is vrij simpel versierd met de 
letters VW (= Vivat Willem) binnen een 
bladerkrans. 

Het hielmerk verwijst naar de Goudse 
pijpenmaker Andries Brem, een bekende 
orangist die de pijp tussen 1751 en 1766 
zal hebben gemaakt. 
De tweede kleipijp is een rijk gedeco-
reerd Gouds exemplaar met de afbeel-
ding van Prins Willem IV en Prinses van 
Oranje Anna van Hannover onder een 
kroon, met hun wapenschilden en de 
tekst ‘VIVAT DE PRINS EN PRINCES 
VAN ORANIE’. Willem IV regeerde van 
1747 tot 1751.

Een oranjegezind bord van faience, tweede 
helft 18de eeuw, gevonden bij 
Langestraat 73.

Een simpele Goudse pijp met VW, gevon-
den bij Langestraat 115/117 
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Het huis was in 1744 aangekocht door 
de wijnkoper Jan Brederoe voor een 
middelmatige som van fl.1200. In 
1760 werd het aangekocht door J.G. 
Monheym voor een prijsje van fl.265 
(wellicht was het huis belast met hoge 
schulden). Diens erfgenamen verkoch-
ten het pand in 1780 voor de forse som 
van fl.2450. Het lijkt waarschijnlijk dat 
Brederoe of Monheym de opdrachtge-
ver was voor de grote verbouwing waar-
aan het pand zijn fraaie 18de-eeuwse 
klokgevel dankt. De pijpen zullen wel 
gerookt zijn door Jan Brederoe.  

In de beerput van de rechterbuurman, 
Langestraat 119 (Kad.A749), werd in 
1993 een Goudse oranjepijp uit dezelfde 
tijd opgegraven.

Op de ketel staat de leeuw in Hollandse 
tuin met aan weerszijden de portretten 
van stadhouder Willem IV en rechts 
diens gemalin Anna van Hannover en 
eronder in schoonschrift de letters VP 
(=Vivat Prins). Op de steelzijde staat 
ook nog een wat grof uitgevallen por-
tretkop.
Het kleine huis was in de 18de eeuw 
vaak het eigendom van (vermoedelijk 
bejaarde) weduwen of weduwnaars 
die er maar kort verbleven: van 1734 
tot 1752 was Jannetje Josua Rosewel 
de bewoonster, daarna Jan van Zuylen 
maar zijn weduwe verkocht het een jaar 
later al aan Jacob van Egmond, die het 
in 1759 weer verkocht. De pijp is zwaar 
doorgerookt en geblakerd – het was 
duidelijk een favoriete pijp!

Een patriot in de Langestraat
In 1990 vond een opgraving plaats aan 
de westzijde van de Pastoorsteeg en 
achter de panden van Langestraat 55 en 
57. Bij deze opgraving werden diverse 
beerputten onderzocht. Een van deze 
beerputten werd aangetroffen achter 
het pand Langestraat 57. Onder het 
vele vondstmateriaal uit deze beerput 
bevonden zich twee identieke creamware 
schoteltjes vervaardigd in Engeland met 
de Hollandse maagd met 2 speren met 
vrijheidshoed, wapens en een trommel, 
met aan haar voeten een liggende Hol-
landse leeuw en de leuze ‘Voor Vrijheid 
en Vaderland’. 
Langestraat 57 (Kad.A663) was een 
kapitaal pand, dat na een verbouwing 
in 1773-1775 werd verkocht voor maar 
liefst ƒ 3200. De koper, mr. Pieter de 
Carpentier (1746-1794) was vroedschap 
in 1777-1788, schepen in 1779-1780 en 
weesmeester. Vermoedelijk bewoonde 
hij het kapitale huis zelf. In 1785 ging het 
huis voor fl.2985 naar dominee Gerard 
Puppius Kramer. Na diens overlijden in 
1796 is zijn weduwe verhuisd - het pand 

werd in 1803 door haar verhuurd aan 
Michiel Johan de Lange. In 1807 en 1808 
was het pand onbewoond. Pieter de Car-
pentier behoorde tot de vroedschappen 
die in 1788 werden ontsla-
gen – het patriottisch 
bord zou van 
hem kunnen 
zijn ge-
weest.

Fraaie pijp met Willem IV en zijn vrouw, 
uit Langestraat 115/117. Hij heeft het 
Goudse merk Hollandse leeuw in tuin.

Sterk doorgerookte luxe pijp met Willem 
IV en zijn vrouw, uit Langestraat 119. Hij 
heeft het hielmerk ‘zwijn’ van de Goudse 
pijpmaker Lieven Pijl.
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Hij was geboren in Hoorn in 1744 
als zoon van de advocaat en schepen 
mr.Jacob Joansz (1716-1781). Joan junior 
was opgeleid tot notaris en vestigde zijn 
kantoor in Hoorn, waar hij in de voet-
sporen van zijn vader ook schepen werd. 
In 1775 huwde hij Jacomina van den 
Berg, een dame uit Alkmaar. Vier jaar 
later zegde hij het notariaat in Hoorn 
vaarwel en verhuisde naar Alkmaar. Hij 
maakte een uitzonderlijke overstap door 
de aankoop van de brouwerij Het For-
tuin, een omvangrijk gebouwencomplex, 
voor maar liefst fl.15.000. De overstap 
is verwonderlijk omdat hij tevoren toch 
weinig relaties met brouwers lijkt te 
hebben gehad. Ook deed hij dit in een 
periode waarin de ene brouwerij na de 
andere failliet ging. Niet alleen was er de 
algemene economische teruggang, maar 
ook was bier sterk verdrongen door de 
consumptie van koffie en thee. Mr. Joan 
Groot had politieke ambities. Inmiddels 
was in Alkmaar een regel ingesteld, dat 
men vóór toetreding tot de vroedschap 
eerst 6 jaar lang de weinig populaire 
rechtbankfunctie van schepen diende 
te beoefenen. Mr. Joan vervulde deze 
functie vanaf 1783, ten tijde van de com-
moties rond het patriottische stadsbe-
stuur. Nadat in 1787 de macht van de 
erfprins weer was hersteld, werd ook 
mr. Joan op 30 mei 1788 afgezet. Zoals 
veel lotgenoten, kreeg hij in 1795 na de 
patriottische machtswisseling weer een 
bestuurlijke positie. Mr. Joan Groot werd 
in mei verkozen als schout (voorzitter 
van de schepenbank), wat het jaar erna 
werd verlengd. In 1797 werd hij echter 
niet herkozen. De komst van de Fransen 
bracht niet de verbeteringen die vele ide-
alisten hadden verwacht, integendeel. De 
economische problemen namen slechts 
toe, terwijl de Alkmaarders ook nog 
eens gedwongen werden om duizenden 
soldaten (waarvoor nog onvoldoende 
kazernes waren) in eigen huis onder te 

Een brouwer met een keeshond aan 
de Laat
In 1995 werd een archeologisch onder-
zoek gedaan in een tuin aan de oostkant 
van de Ruitersteeg. De tuin behoorde 
vanouds bij het hoekhuis aan de Laat, 
dat in de 18de eeuw het luxe woonhuis 
was van de zeer welgestelde eigenaars 
van de ernaast gelegen brouwerij Het 
Fortuin (Kad.A840). Uit een 18de 
eeuwse beerput kwam een kommetje 
tevoorschijn van Delfts blauw.
Prominent in het midden zien we de af-
beelding van een keeshond. Vanaf circa 
1780 stond de keeshond symbool voor 
het patriottisme. De patriotten werden 
ook wel ‘kezen’ genoemd, denigrerend 
bedoeld als een verwijzing naar irritante 
keffertjes maar door de patriotten opge-
pikt als mascotte.
Een onderzoekje in de historische bron-

nen leert ons dat in dit 
pand van 1779 tot 

1797 mr. Joan 
Groot 

woon-
de. 

brengen. Of dit met elkaar samenhangt 
is onduidelijk, maar na zijn ontslag in 
1797 deed hij de brouwerij van de hand 
en liet zich inschrijven als notaris. 
Het kommetje met keeshond zal vast 
niet de enige patriottische huisraad van 
mr. Joan Groot zijn geweest.

Prinsgezind aan de Koningsweg
In 2003 werd tijdens een opgraving aan 
de Koningsweg 27-37 onder meer een 
beerput ontdekt die in gebruik was vanaf 
ongeveer 1575 tot in de vroege 19de eeuw. 
De beerput bevond zich recht achter een 
klein huisje aan de Koningsweg 31 hele-
maal achterin de tuin. Dit huisje vormde 
tot 2003 samen met het linkerbuurpandje 
een stel twee-onder-een-kap woningen, tot 
2003 genummerd Koningsweg 31 en 29. 
Bij het funderingsonderzoek in de opgra-
ving bleek deze situatie al terug te gaan op 
de late 16de eeuw. Het waren kleine huis-
jes met verkoopprijzen van fl.295 (nr.31 
in 1735), fl.160 en fl.80 (nr.29 in 1756 en 
1804). Hoewel er in de summiere ver-
koopakten in de 18de eeuw niets over is 
te vinden, is het denkbaar dat de beerput 
achter Koningsweg 31 ook werd gebruikt 
door de linkerbuurman in nummer 29. 
Het delen van de beerput was immers in 
dergelijke kleine huisjes niet ongewoon.
Tussen het vele vondstmateriaal uit de 
beerput kwamen ook enkele politiek ge-
oriënteerde voorwerpen tevoorschijn 
Fragmentarisch was een faience bordje 
met opschrift PVOR, de afbeelding van 
de prins en een deel tekst ‘De adelaar…’ 
(de rest ontbreekt). Dit zal een verwij-
zing zijn naar de Pruisische Orde van de 
Zwarte Adelaar die in 1701, een dag voor 
zijn kroning tot koning van Pruisen, was 
ingesteld door keurvorst Frederik van 
Brandenburg, daarna Frederik I. Bij de 
symboliek hoorde een lint dat over de 
linkerschouder werd gedragen en een 
zilveren ster. Dit lint was oranje vanwege 
Frederiks moeder Louise Henriëtte van 

Delfts blauw kommetje met een fraaie 
waakse keeshond, eind 18de 
eeuw, uit de achtertuin 
van Laat 221.

Fragment van Delfts blauw thee/ of koffie-
kopje met vlaggende engel, bij Konings-
weg 31 en 29.
 
Grove ongemerkte kleipijp met gekroonde 
W, bij Koningsweg 31 en 29.

Fragmenten van een bord met prins Wil-
lem V als lid van de Pruisische Orde van 
de Zwarte Adelaar, wellicht in of kort na 
1788, gevonden bij Koningsweg 31 en 29.
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Hoewel we uit verkoopakten van beide 
panden (Kad.A204 en A205) wel de 
namen van de eigenaars kennen, is over 
hen weinig meer te melden omdat ze 
tot de armere bevolking behoorden. 
Een enkele keer is de eigenaar een rijke 
Alkmaarder die meerdere panden in de 
stad verhuurde. 

Een Burgerhart aan de Koningsweg
Vreemd genoeg kwam uit dezelfde 
beerput van Koningsweg 31 (en 29?) 
ook een Delfts bord tevoorschijn met de 
afbeelding van de Hollandse maagd met 
vrijheidshoed zittend bij en omringd 
met kanonnen en trommels.
De Hollandse maagd met vrijheidshoed 
was in de Franse tijd het zinnebeeld van 
de patriottische beweging.
Historisch onderzoek van de panden 

Nassau, een dochter van Frederik Hen-
drik van Oranje. Het lint is ook afgebeeld 
op het bord. Vanwege deze sterke fami-
liebanden met Pruisen waren de stad-
houders Willem IV en Willem V en ook 
koning Willem I ridders in deze orde. En 
natuurlijk waren het de Pruisen die in 
1788 Willem V uit de nood redden. Op 
het bord heeft de prins een kort kapsel, 
wat pas aan het einde van de eeuw in 
de mode was. Het bord zal wellicht zijn 
gemaakt ter gelegenheid van de machts-
wisseling in 1788!
In de beerput werd tevens een fragment 
gevonden van een faience thee- of koffie-
kopje met een engeltje met de Hollandse 
driekleur. Bij het rookgerei bevindt zich 
nog een ongemerkt kleipijpje van grove 
kwaliteit met op de zijkant van de ketel 
een gekroonde W.

kan niet verklaren waarom er prinsge-
zind materiaal aanwezig was, maar wel 
het patriottische bord. In 1804 werd 
Koningsweg 29 namelijk gekocht door 
Jan Grisee. Deze Jan Grisee was samen 
met oa. Willem Hofdijk (grootvader van 
W.J. Hofdijk) in 1784 een medeoprich-
ter van ‘Burgerhart’, een genootschap 
met als doel het behandelen van zaken 
van handel en nijverheid. Het door hun 
opgerichte patriottische gezelschap werd 
in 1787 weer ontbonden omdat het zich 
had in gelaten met de politiek. Grisee 
verkocht het huis in 1808 aan Laurens 
Boendermaker, die er in 1832 nog 
woonde. 

Oranje schutters in de Doelenstraat
In 1995 werd de beerput onderzocht 
van de Jonge Doelen of St Sebasti-

aansdoelen aan de Doelenstraat. Dit 
gebouw diende als vergaderzaal en 
onderkomen voor de manschappen en 
hun officieren. Na de schietoefeningen 
op het Doelenveld werd er door de 
mannen menig glaasje gedronken en 
pijpje gerookt. Tussen het materiaal uit 
deze beerput bevonden zich ook twee 
reliëfpijpen met prinsgezinde versie-
ring. 
De eerste is een identiek exemplaar als 
gevonden in 1993 bij Langestraat 115-
117. Het betreft de pijp met VW binnen 
bladerrank, gemaakt door Andries Brem 
te Gouda in de periode 1751-1766.
Het tweede exemplaar is een pijp met het 
wapen van Gouda geflankeerd door twee 
leeuwen en de randtekst ‘per aspera ad 
astra’ met op de achterzijde VW (Vivat 
Willem).

Een pijp met het wapen van Gouda en op 
de achterzijde VW, met hielmerk gekroonde 
37, uit de beerput van de Jonge Doelen.

Delfts blauw bord van de Hollandse 
maagd met vrijheidshoed, trommels en 
kanonnen, bij Koningsweg 31 en 29.
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Een Franse school met patriottische 
relaties in de Doelenstraat
Tijdens een opgraving op het Doelenveld 
werd in 2011 een beerput aangetroffen 
achter Doelenstraat 9. Dit was een groot 
woonhuis waar in de 18de eeuw ook een 
particuliere Franse school in was geves-
tigd (Kad.A287). 
Bij de vondsten was een patriottische 
pijpenkop van slechte kwaliteit van om-
streeks 1780.
Op de ketel zien we een medaillon met 
de Hollandse maagd met vrijheidshoed 
en de randtekst ´Eendracht maakt 
macht’.
Een tweede pijpenkop met alleen het 
opschrift ‘TOT NUT VAN HET AL-
GEMEEN’ was gemaakt ter ere van 
de maatschappij met die naam. Deze 
patriottische organisatie werd opgericht 
in 1784 met onder andere als doel het 
verbeteren van de bereikbaarheid van 
het onderwijs. In 1786 sloot Alkmaar 
zich bij de landelijke Maatschappij aan 
en vormde een eigen departement. De 
school vond blijkbaar steun uit deze 
hoek.
Tussen 1784 en 1808 wisselde het kapi-
tale pand vijfmaal van eigenaar en het is 
onduidelijk of de eigenaren er ook zelf 
woonden. Er waren in elk geval (ook) 
schoolmatressen in het pand gehuisvest. 
Een ervan, al vanaf 1789 inwonend, 
was Maria Henrietta Catharina van 
Rijk, die het pand in 1808 kocht. Ook 
de volgende eigenaar/bewoners waren 
er onderwijzer. In 1848 werd de school 
overgenomen door de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen. Zij stichtten er 
een Armen Bewaarschool. Rond 1875 
werden de stokoude panden vervangen 
door nieuwbouw, waarvan tot heden 
het voorgedeelte nog bestaat.

Een aap van een Kees in de Koorstraat
In 2002 werd achter Koorstraat 59 een 
kleine opgraving gedaan. Op deze plaats 

stond in de 18de eeuw de herberg De 
Roode Leeuw. Bij het onderzoek kwam 
uit een midden-18de-eeuwse afvalkuil 
een pijp tevoorschijn met als voorstel-
ling een rokende en drinkende aap 
gezeten op een stoel.

Op de afgebroken steel lezen we aan de 
ene zijde VOUS KEES (…) en aan de 
andere zijde GRAND MERCI. De tekst 
is mogelijk niet volledig maar de poli-
tieke boodschap lijkt wel duidelijk. We 
hebben waarschijnlijk te maken met een 
patriottische pijp. De rokende en drin-
kende aap op stoel zal waarschijnlijk de 
personificatie zijn van de stadhouder 
koning Willem V. De combinatie van 
de Franse taal met het Hollandse ‘Kees’ 
symboliseert nog eens de tegenstellin-
gen tussen de aanhangers van het vanuit 
Frankrijk uitgedragen patriottisme en 
de prinsgezinden. 

Een oranje scheepsbouwer bij de 
Schermerweg
In verband met geplande woningbouw 
in plangebied Jaagpad vonden in 2004 
opgravingen plaats bij de Schermerweg 
in een gebied waar in de 18de eeuw 
naast elkaar vier scheepsbouwers hun 
werven hadden. Bij het woonhuis van 
een ervan werd een 18de-eeuws thee- of 
koffiekopje gevonden van Delfts blauw 
met letterlijk en figuurlijk een oranje 
tintje. Een man met een jas en oranje das 
houdt een rood-wit-blauwe vlag om-
hoog met opschrift ‘ v oranje’ . Het kopje 
is langdurig gebruikt, want de rand is 
enorm afgesleten.

Een Oranjepijp naast Russische graven
Bij de opgravingen in het plangebied 
Schelphoek vonden in 2006 en 2009 
omvangrijke opgravingen plaats, uitge-
voerd door archeologiebedrijf ADC. In 
een sleuf geheel aan de oostkant werd de 
oude vestinggracht aangesneden naast 

het vroegere Boompoortbolwerk. Uit de 
gracht kwam een grove ongemerkte klei-
pijp met aan de linkerzijde drie wilde-
mansfiguren slechts gekleed in een soort 
bladerrokje, wellicht een verwijzing naar 
plantages van de VOC of de WIC (?). 
Aan de rechterzijde van de ketel staat 
het opschrift 3 WIL DE PV, wat verwijst 
naar Prins Willem V.

Oranjepijp met ‘drie wilden’ als verwijzing 
naar bezittingen in de Oost of in de West 
en opschrift over Willem V, opgegraven in 
de deels gedempte Baangracht naast het 
Boompoortbolwerk.

Een pijp met de leuze Eendracht maakt 
macht en de Hollandse maagd. De pijp 
is gemerkt met een Franse Lelie, uit de 
beerput van Doelenstraat 9.

Spotpijp met Willem V als zittende aap 
met de teksten GRAND MERCI en POUR 
KEES (… mogelijk ontbreekt er nog tekst) 
op de steel, gevonden achter Koorstraat 59 .

Delfts thee- of koffiekopje met vlaggende 
orangist, 18de eeuw, gevonden bij een 
scheepswerf bij de Schermerweg/Jaagpad.
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De vindplaats ligt toevallig vlak naast 
de plek waar in 1799, na de mislukte in-
vasie van Engelse en Russische troepen 
tegen de Franse-Bataafse overheersing 
van Nederland, op de flank van het bol-
werk een Russische militaire begraaf-
plaats was aangelegd. Bij bouwwerk-
zaamheden in beginjaren 1970 werden 
de graven bij toeval terug gevonden. Ze 
werden geborgen om met militaire eer 

alsnog in Rusland ter aarde te worden 
besteld.

Een patriottisch vuurtje aan de 
Zakkensteeg
Politieke pamfletten zullen wel op tal van 
voorwerpen getoond zijn. Archeologisch 
vinden we hiervan maar een beperkt 
deel terug. Een heel bijzondere vondst 
tenslotte is een gietijzeren haardplaat, 

die in een puinlaag is opgegraven bij 
Bloemstraat 32 in 2006 . Bij de ontdek-
king was hij geheel met roest overdekt, 
maar na restauratie bleek het een fraaie 
afbeelding te hebben van de Hollandse 
maagd met vrijheidshoed en opschrift 
HOLLANDIA PRO PATRIA. De politiek 
kwam dus ook heel nadrukkelijk in de 
huiskamer, waar haardvuur immers het 
middelpunt van vormde.
De Bloemstraat was destijds nog een 
afgelegen zijstraatje van de Laat, deels 
bewoond door arme mensen. Vanouds 
droeg het de naam Zakkesteeg (naar het 
Frans ‘cul de sac’, oftewel doodlopende 
steeg) maar dit werd op verzoek van de 
bewoners in 1881 veranderd in Bloem-
straat. Een groot deel van de gebouwen 
diende in de 18de en 19de eeuw als pak-
huis, schuur of stal. Ook nummer 32 was 
vanaf de 18de eeuw tot zelfs in 2006 een 
pakhuis. De vurige patriot zal een van de 
buren zijn geweest.

Naschrift
De patriotten delfden uiteindelijk het 
onderspit in de Franse tijd. Economisch 
was het een rampzalige periode, die ve-
len berooid achterliet. De Fransen waren 
ingehaald als bevrijders, maar werden al 
snel gevoeld als bezetters. Het is dan ook 
geen wonder dat na het vertrek van de 
Fransen de Oranjes hoog in het vaandel 
kwamen. Bij de terugkomst van Willem 
I werd deze zelfs verheven tot de eerste 
Koning van Nederland. 
En uiteindelijk danken we aan deze 
gebeurtenissen, dat we in 2014 de eerste 
Koningsdag kunnen vieren!

De archeologische vondsten zijn 
afkomstig uit de collectie van het 
Archeologisch Centrum Alkmaar.

Literatuur 
 Veel archiefdata zijn afkomstig 
van de website www.archiefalk-
maar.nl -> Historisch kadaster 
Alkmaar, waarop de informatie is 
gekoppeld aan de kadasternum-
mers van 1832 (vandaar dat deze 
in de tekst steeds erbij zijn ver-
meld). Ook worden de archivalia 
verwerkt in de opgravingsversla-
gen in de Rapporten.
 Aten, D., 1999: Alkmaar in 1799. 
Stad in oorlogstijd, Alkmaar.
 Aten, D., 2007: Zonder of onder 
de prins? Patriotten en orangisten, 
in: J. Vis, P. Bitter, H. Kaptein et al, 
Geschiedenis van Alkmaar, Zwolle, 
344-359.
 Bitter, P., J. Dijkstra, R. Roedema 
en R.P. van Wilgen, 1997: Wonen 
op Niveau; archeologisch, bouwhis-
torisch en historisch onderzoek van 
twee percelen aan de Langestraat, 
(Rapporten over de Alkmaarse 
Monumentenzorg en Archeologie, 
delen 5 en 5A), Alkmaar, 12-13, 
164-167 en 191-193.

 Bitter, P., (Het Fortuin) 2007: 
Topografische en schriftelijke 
bronnen over de brouwerij Het 
Fortuin, in: N. de Jong-Lambregts, 
P. Bitter, L. Verspaij-Frank et al, 
2007: Tussen Zwaard en Fortuin. 
Enkele opgravingen in Alkmaar 
2002-2005, Alkmaar (Rapporten 
over de Alkmaarse Monumen-
tenzorg en Archeologie nr. 12), 
140-154.
 Bijl, M. van der, 1980: Familie 
en factie in de Alkmaarse ste-
delijke politiek, in: E.H.P. Cord-
funke (red.), Van Spaans Beleg tot 
Bataafse tijd, Alkmaar (Alkmaarse 
Historische Reeks IV), 12-32.
 Bruinvis, C.W., z.j. Regering: De 
regeering van Alkmaar tot 1795, 
Alkmaar.
 Bruinvis, C.W., z.j. Vroedschap: 
De Alkmaarsche vroedschap tot 
1795, Alkmaar.
 Cox, J.C.M., 2005: De Heeren 
van Alkmaer. Regeerders en regen-
ten, vroedschap en raad 1264-2005, 
Alkmaar.
 Duco, D.H., 1992: De tabakspijp 
als oranje propaganda, Leiden.
 Jong, O.J. de, 1980: Godsdienstig 
Alkmaar 1573-1795, in: E.H.P. 
Cordfunke (red.), Van Spaans 
Beleg tot Bataafse tijd, Alkmaar 
(Alkmaarse Historische Reeks IV), 
33-54.
 Jong-Lambregts, N. de, Rob 
Roedema e.a. 2009: Ontdekkingen 
aan de Bloemstraat (06BLO), in: 
N. de Jong-Lambregts, e.a., Sporen 
onder het maaiveld, opgravingen in 
Alkmaar en Koedijk tussen 2001 en 
2007, Alkmaar (Rapporten over de 
Alkmaarse Monumentenzorg en 
Archeologie nr. 14), 39-110.

Gietijzeren haardplaat met de Hollandse 
maagd met vrijheidshoed en de tekst Hol-
landia Pro Patria, gevonden bij Bloem-
straat 32.



293

Tafelen op niveau
Hoe voedselresten een inzicht 
in sociale status kunnen geven

Nancy de Jong-Lambregts 
& Sjaak Waterlander



294 295

Tafelen op niveauNancy de Jong-Lambregts 
& Sjaak Waterlander

Een voorwerp dat bijzonder 
vaak wordt aangetroffen tijdens 
opgravingen is de kookpot, ook 
wel grape genoemd. Ze zijn 
van aardewerk gemaakt en zijn 
meestal rood, soms groen of geel 
van kleur en staan op drie pootjes. 
Grapen vertonen vaak slijtsporen 
aan de pootjes en de onderzijde is 
vaak flink beroet. Heel vaak is ook 
een zijde van de grape beroet. De 
slijtagesporen laten wat zien over 
hoe de kookpot gebruikt werd, ver-
moedelijk niet direct in het vuur. 
Het baksel van de grapen is heel 
zacht en daardoor moest men erg 
opletten met koken. Wanneer een 
grape te heet werd of het gerecht 
droogkookte ontstonden in de 
bodem gemakkelijk kookbarsten. 
Vermoedelijk waren er meerdere 
kookpotten per huishouden in 
gebruik omdat sommige gerech-
ten hun smaak afgaven aan de 
kookpot. Zo zijn potten waarin vis 
bereid zijn niet meer geschikt om 
andere gerechten in te koken.

Inleiding 
Alkmaar heeft een lange en rijke histo-
rie, die niet alleen bovengronds te zien 
is, maar ook ondergronds. De vroegere 
bewoners hebben in de bodem tal van 
overblijfselen achtergelaten die voor 
archeologen een schat aan informatie 
opleveren en die het verhaal van Alk-
maar stukje bij beetje compleet maken. 
Deze archeologische vondsten maken 
het bestaan van de vroegere Alkmaar-
ders in letterlijke zin meer tastbaar.

Tijdens archeologisch onderzoek wor-
den vaak heel veel vondsten van allerlei 
aard gedaan. De meest voor de hand 
liggende vondsten zijn muurwerken, 
putten, kelders, munten en allerlei aarde-
werken voorwerpen. Een wat minder 
voor de hand liggende categorie vonds-
ten, maar zeker niet onbelangrijk, zijn de 
voedselresten. 
Voedselresten geven ons een indruk van 
wat mensen in een bepaalde periode 
aten en laten soms ook iets zien van 

hele bijzondere voorwerpen. Ook zie 
je een scala aan plantaardig en dierlijk 
materiaal zoals botten, zaden, pitten, 
noten en fruit;  afval dat na het bereiden 
en consumeren van een maaltijd over-
bleef. Om dit te onderzoeken nemen 
archeologen een monster van ongeveer 
5 liter uit een beerput. Dit wordt door 
specialisten onderzocht op plantaardig 
materiaal, zoogdier-, vis- en vogelbotjes,  
pitten, zaden, specerijen en onkruidza-
den. Soms wordt er uit het beermon-
ster ook een pollenmonster (stuifmeel) 
genomen. Met microscopisch onderzoek 
kan men de stuifmeelkorrels van  o.a. 
diverse groenten, bomen en struiken en 
specerijen vaststellen. Op deze manier 
kan een aardig beeld verkregen worden 
van de ingrediënten die toen gebruikt 
werden om de maaltijd te bereiden. 

Voedingspatroon algemeen
Voor ons is voedsel meer dan alleen 
eten, we maken bewuste keuzes in wat 
we eten en waarom, je zou het bijna een 
lifestyle kunnen noemen. Vroeger was 
dat wel anders. Voedsel was voor veel 
mensen vooral een middel om honger te 
stillen, gezond te blijven en voldoende 
energie te hebben om goed te kunnen 
werken. Maar bij een deel van de samen-
leving weerspiegelde de gang van zaken 
aan tafel als het ware de levensstijl van 
de gastheer; sociale positie, welvaart en 
smaak werden aan tafel zichtbaar. Zo 
liet men in de middeleeuwen de tafel 
doorbuigen onder het gewicht van een 
overvloedige maaltijd, in de zeventiende 
eeuw kon je imponeren door exotische 
gerechten te serveren en in de negen-
tiende eeuw onderscheidde je jezelf door 
goede tafelmanieren.

Gelukkig zijn er uit de 16de, 17de, 18de en 
19de eeuw heel wat kookboeken bewaard 
gebleven die inzicht geven in de gerech-
ten die toen bereid werden. Kanttekening 

bij de kookboeken is dat veel boeken in 
welgestelde huishoudens gebruikt werden 
en dat het een vertekend beeld op het voe-
dingspatroon geeft. In de 17de eeuw zie je 
ook kookboeken verschijnen met titels als 
“Magirus Koocboec oft familieren keuken-
boec” (Leuven 1612) of de “Verstandige 
Kock” (Amsterdam 1669). 

Wat men at varieerde sterk per sociale 
klasse. In de 17de eeuw at men zo’n 3 tot 
4 keer per dag. De welgestelde bevolking 
beperkte zich tot drie eetmomenten 
terwijl de arbeider soms een extra ontbijt 
nam. De maaltijden bestonden uit een 
ontbijt, een warme middagmaaltijd die 
ook gelijk de hoofdmaaltijd was en ’s 
avonds een lichte maaltijd. 
Er is veel bekend over de maaltijdge-
woonten van de hogere sociale klassen 
door kookboeken, rekeningen etc. Van 
de lagere klassen is er juist weer heel 
weinig bekend. Vermoedelijk bestond bij 
hen de middagmaaltijd uit een eenpans 
stoofgerecht zoals een brij van rogge 
of haver, met rapen en bonen en soms 
stoofpot met vet schapenvlees of kool 
met spek. Daarbij dronk men water of 
bier. Bier werd veelvuldig gedronken, 

de sociale status van de bewoners. De 
voedselresten in combinatie met de ge-
vonden aardewerken voorwerpen laten 
niet alleen zien wat men at, maar ook 
waarin het werd bereid en waarvan het 
werd gegeten. In dit artikel is de aan-
dacht toespitst op de macht en pracht bij 
de eetgewoonten van de hogere sociale 
klasse. 

Wat wordt er zoal gevonden
Tijdens archeologisch onderzoek wor-
den vaak vele aardewerken, metalen, 
glazen, houten en leren voorwerpen ge-
vonden en voedselresten. Deze worden 
vaak gevonden in ophogingslagen, afval-
kuilen of in beerputten. De Alkmaarse 
bodem met veel klei en de vochtige 
omstandigheden in beerputten maken 
dat de voedselresten goed bewaard 
blijven. Vooral beerputten leveren veel 
informatie op over de bewoners en hun 
sociale status omdat deze direct aan een 
huis gekoppeld zijn. Regelmatig komen 
hier verrassende vondsten uit van soms 
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Ecologisch onderzoek in actie: het uitsor-
teren van het zeefresidu van een beerput.

Hiernaast: Diverse in Alkmaar gevonden 
kookpotten. 

Close-up van het zeefresidu van een beerput.

Om rauwe sla te bereiden
Neem kropsla, bindsla , krulsla, 
veldsla, evenals de spruiten van 
paardenbloemen ofwel molsla, ook 
spruiten van cichoreiwortels, andij-
vie, rode- of witte kool, of komkom-
mertjes: datgene wat men het liefst 
heeft of wat het seizoen biedt. En 
nadat alles goed is schoongemaakt, 
wordt het met goede olijfolie, azijn 
en zout gegeten. Over sommige 
slasoorten worden verse, geurige 
toekruiden. Willebrands 2006, 49

Om een kapoen of kip met  
oesters te vullen en te braden
Neem een goede kapoen die van 
binnen is schoon gemaakt, dan oes-
ters en wat fijngestampte beschuit, 
peper, foelie, nootmuskaat en een 
tot drie schijfjes verse citroen. Meng 
dit door elkaar en vul daarmee de 
vogel. Als die gebraden is, gebruikt 
men als saus niets anders dan het 
braadvet uit de pan. Dit vindt men 
lekker. Willebrands 2006, 73
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Vrijwel allemaal hebben ze een 
schenklip die zo geplaatst is ten 
opzichte van de steel dat een 
rechtshandig persoon de pan naar 
zich toe kan uitschenken. Aan er-
gonomie werd toen ook aandacht 
besteed want er zijn ook uitvoerin-
gen voor de linkshandige kok.
Er zijn praktijktesten gedaan met 
replica’s van aardewerken bakpan-
nen om te zien hoe het bereiden 
van gerechten in zo’n pan nou in 
het echt ging. De pannen werden 
op een metalen rooster gezet dat 
10-15cm boven het vuur gehan-
gen werd aan metalen kettingen. 
Er werd een test gedaan met 8 
verschillende historische gerechten. 
Het bakken van pannenkoeken 
bleek best aardig te gaan alleen 
bedroeg de baktijd per pannenkoek 
zo’n 12-14 minuten. Het bereiden 
van vis en vlees bleek verrassend 
goed te gaan door de snelle en 
gelijkmatige garing. Het bereiden 
in en pan van aardewerk geeft ook 
een smaak aan het gerecht, denk 
hierbij ook aan de hedendaagse 
Tajine en de Römertopf. 
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het drinkwater was van een hele slechte 
kwaliteit dus jong en oud dronk bier. 
Men kreeg over het algemeen wel de 
buik vol, en meer dan dat, maar van 
verfijning was weinig sprake. Men had 
weinig te besteden en vlees en vis zal dan 
ook niet vaak op tafel gestaan hebben. 

Het ontbijt van de hogere sociale klasse 
bestond vaak uit een soep (potagie) of 
brood met iets van kaas of koud vlees. In 
hofdichten werd veel beschreven over de 
maaltijden, onder meer door Jacob Cats 
die aanbeveelt om de warme middag-
maaltijd om 10 uur te nuttigen:

Dit is u les
Staet op te ses
En eet ten tienen,
Het sal u dienen:
En weête ses
Soo treckt uw mes,
En slapet ten tienen,
Het sal u dienen.

De warme middagmaaltijd bestond uit 
een aantal gangen, vaak 2 of 3. Meestal 
bestond de eerste gang uit een soep 

(potagie). Dit is eigenlijk een soort dikke 
soep, een in vocht gekookt gerecht op 
basis van vis, vlees en/of groentes. Ook 
werd bij de elite wel eens met een groen-
tegerecht begonnen of een rauwe salade.
Na de eerste gang volgde het hoofdge-
recht met een of meerdere vis- of vleesge-
rechten, een meelspijs, eiergerechten en 
soms ook nog 1 of 2 potspijzen. Ten slotte 
werd afgesloten uit een nagerecht dat kon 
bestaan uit fruit, kaas of zoetigheid.
De avondmaaltijd bestond vaak uit 
brood, kaas of boter soms aangevuld met 
restjes van de middagmaaltijd. Maar let 
wel, er werd geen boter èn kaas gegeten, 
want ‘zuivel op zuivel is ’t werk van de 
duivel’.

Feestmaaltijden en banketten
Naast de reguliere maaltijd waren er 
natuurlijk ook feestmaaltijden waarin 
flink werd uitgepakt. Alle lagen van de 
bevolking hielden wel van een feestje 
en alle gelegenheden werden dan ook 
aangegrepen. Denk hierbij aan gebeur-
tenissen zoals huwelijken, geboorten, 
kermissen, sterfgevallen, heiligendagen, 
dopen, verjaardagen, officiële gebeur-
tenissen en ga zo maar door. Er werd 
tijdens deze feestmalen vooral overda-
dig gegeten, want veel (te) eten was een 
teken van rijkdom. Daarnaast was het 
zo dat niemand je kon afnemen wat je 
eenmaal binnen had. Het was echter 
geen dagelijkse gang van zaken om zulke 
grote hoeveelheden te eten. 

De grote schranspartijen waren een 
doorn in het oog van de overheid en zij 
deden hun best om de losbandigheid in 
te perken. Dit deden ze onder andere 
door een edict uit te roepen die het 
aantal gasten op een bruiloft beperkten 
en de duur van het feest of het aantal 
gangen van een banket. De feestvierders 
wisten dit listig te omzeilen door gewoon 
meer gerechten per gang te serveren

Er was wel een duidelijk verschil te zien 
tussen de Noordelijke en de Zuidelijke 
Nederlanden. Daar had men een wat 
royalere kijk op het leven en van oudsher 
meer contacten met de Latijnse wereld. 
Zelfs Hugo de Groot merkt in zijn boek 
Vergelijking der Gemenebesten op, dat 
er in
de zuidelijke Nederlanden beter en fijner 
gegeten werd dan in de noordelijke.

De banketten bestonden uit meerdere 
gangen met meerdere gerechten die 
tegelijk werden opgediend, soms wel 24 
per gang. Er werd dan veel wild, ge-
vogelte, gekookt en gebraden vlees en 
vele soorten vis gegeten. Er werden ook 
diverse pronkgerechten geserveerd zoals 
een zwaan of pauw in zijn veren, gede-
coreerd en met vergulde kop als blik-
vanger op tafel. Het nagerecht werd ook 
gebruikt om te pronken en er werden 
diverse confituren en suikerwerk geser-
veerd.
Wina Born geeft in haar boek Eten door 
de eeuwen. De geschiedenis van de culi-
naire cultuur een uiteenzetting van een 
banket. Ze beschrijft dat bij een banket 

in 1557 een eindeloze rij van gebraden 
vogels werd opgediend, zwaan, patrijs 
en snip, reiger, kapoen en kraanvogel, 
verder nog hert en wildzwijn, kalf, geit 
en varken, tussendoor nog wat oesters 
en kreeften, forel en tarbot, kaviaar 
(afkomstig uit Venetië), gevulde duifjes, 
gerookte ossentongen en varkenskop in 
gelei. Als dessert marsepein en marme-
lade, zoete geleien bereid met vislijm in 
alle kleuren, beignets en feuilleté-gebak-
jes en geconfijte vruchten. En als tafel-
versiering waren er beeldhouwwerken 
van boter,
voorstellende Adam en Eva in het para-
dijs, het tragische liefdespaar Pyramus 
en Thisbe, Diana met haar nimfen en 
jachthonden en twee ‘wilden’ die elkaar 
met knotsen te lijf gingen. 

Voedselresten als statusindicator
Met deze kennis in pacht, is er een dui-
delijk verschil te zien tussen de rijke en 
de arme keuken. Dit laat zich ook zien 
in de gevonden voedselresten. Er zijn 
resten die in beerputten van alle soorten 
huishoudens gevonden worden zoals bij-
voorbeeld mosselen of eieren. Bepaalde 

Adriaen van Nieulandt, kitchen scene 
1616, Afbeelding afkomstig van Wiki-
media Commons, schilderij in collectie 
Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Bruns-
wick. Te zien is een overdaad aan allerlei 
kostbaar wild, gevogelte en groenten.

Resten van mosselen en oesters. Oesters 
komen over het algemeen alleen voor bij 
de zeer gegoede huishoudens.

Bakpannen 
Vanaf de 14de begon men in Alk-
maar en omgeving gerechten klaar 
te maken in platte aardewerken 
bakpannen. Deze bakpannen wor-
den heel vaak gevonden tijdens ar-
cheologisch onderzoek. Het model 
wijkt niet veel af van de huidige 
pannen waarin we nu vlees en ei-
eren bakken. Ze zijn meestal rood 
van kleur en vanaf het einde van 
de 16de eeuw zien we ook bakpan-
nen met een groene of een gele 
kleur. Ze komen in verschillende 
modellen en uitvoeringen. 

Links- en rechtshandige bakpan.
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voedselresten die moeilijk verkrijgbaar 
waren of gewoon heel erg duur komen 
nagenoeg alleen maar voor bij de rijkere 
huishoudens. Dat maakt dat bepaalde 
resten dus een indicator kunnen zijn 
voor sociale status. Hieronder worden 
enkele aansprekende voorbeelden ge-
noemd.

Olijvenpitten in een beerput
Het vinden van olijvenpitten in een 
archeologische context is tot nu toe 
zeldzaam. Er zijn tot op heden zeer 
weinig van deze pitten in België en 
ons land gevonden. Hieruit blijkt de 
schaarsheid van deze pitten. Olijvenpit-
ten worden vooral in beerputten uit een 
rijke archeologische context gevonden, 
zoals kastelen en herenhuizen. Het zijn 
beerputten, waaraan we aan gebruikers 
een hoge status kunnen toekennen. 
In Alkmaar zijn opvallend genoeg al 
driemaal olijvenpitten gevonden in een 
archeologische context, aan de Bierkade, 
Laat en de Doelenstraat. 

Wat maakt de vondst van enkele olij-
venpitten nu zo bijzonder? 
Regelmatig worden er op de 17e eeuwse 
stillevens naast allerlei kostbare attri-
buten, zilveren zoutschaaltjes, kelkgla-
zen, kraakporseleinen bordjes, olijven 
geschilderd.
Er zijn verschillende stillevens de 
zogenaamde ‘ontbijtgens en toeback-
jes’ waarop olijven staan afgebeeld. 
Deze worden dan vaak afgebeeld naast 
bijvoorbeeld druiven, roemers, oesters, 
kraak porseleinen bordjes en schotels, 
allemaal zaken die een bepaalde wel-
vaart symboliseren. Dit geeft wel aan 
dat olijven kunnen associëren met rijk-
dom. Wie zich de weelde van een derge-
lijk mediterrane vrucht kon veroorloven 
behoorde tot de elitaire bewoners van 
een stad. De vondst van olijvenpitten bij 
kastelen onderbouwt deze stelling.

Gezien de zeldzaamheid van de vondst 
van olijvenpitten in archeologische con-
text kunnen we aan de gebruikers van 
beerputten, waarin we olijfpitten aantref-
fen bijna zeker een hogere status toeken-
nen. De eigenaar van de beerput aan de 
Bierkade was hoogstwaarschijnlijk een 
chirurgijn die aan de hand van het aar-
dewerk dat in deze put gevonden werd 
ergens in de 17de eeuw daar gewoond 
moet hebben. De gebruiker van de beer-
put aan de Laat bleek aan de hand van de 
kwaliteit van het gevonden aardewerk en 
glazen eveneens tot de elite van Alkmaar 
te behoren.

Uit de put van de herberg ‘Het Hof van 
Holland’ gelegen aan de hoek Doelen-
straat/Koningsweg werd ook een olijf-
pit in het ruim aanwezige zeefresidu 
ontdekt. De beerput van deze herberg 
was in het eerste kwart van de 17e eeuw 
in gebruik (ca 1605-1638) Voor Alkmaar 
is deze olijfpit tot nu toe de vroegste 

vondst. Het gevonden aardewerk uit 
deze beerput is echter niet van een bij-
zonder hoge kwaliteit. 

Zwanen
Een ander soort voedselrest die op een 
hoge sociale status kan duiden zijn zwa-
nenbotten. Bij het spoelen van de vonds-
ten van verschillende beerputten in de 
binnenstad van Alkmaar, aan de Lange-
straat en de Bierkade, zijn zwanenbotten 
te voorschijn gekomen. Resten van zwa-
nen worden door archeologen vooral bij 
kastelen gevonden. In Alkmaar is in het 
verleden bij kasteel De Nieuwburg ook 
zwanenbot gevonden. 
De resten van zwanen die in de bin-

nenstad zijn gevonden, zijn waarschijn-
lijk niet aan adellijke bewoners toe te 
schrijven. Wat voor een betekenis en 
waarde moeten we nu toekennen aan 
deze vondsten? Wat zegt over de status 
van deze vroegere Alkmaarders?

‘Edele’ vogel
Zwanen behoren in de middeleeuwen tot 
de zogenaamde ‘edele’ vogels. ‘Edele’ vo-
gels mogen slechts door de adel bejaagd en 
gegeten worden. De adel stelde vanaf de 
14e eeuw al bepaalde verordeningen vast 
aangaande het jagen en eten van ‘edele’ vo-
gels. Het was een soort vogelbescherming 
in het belang van de adel, die het jacht-
recht voor zichzelf wilde behouden. 

Schilderij van Osias Beert 1610, stilleven 
met artisjokken. Bron afbeelding wikime-
dia commons. Te zien zijn oesters, olijven 
en artisjokken op waarschijnlijk zilveren 
borden. Op de achtergrond kostbare 
glazen in Italiaanse stijl en een tinnen 
zoutvat. Schilderij in collectie national 
museum Wroclaw.

Hiernaast: David Teniers II(1610-1690), 
Keukeninterieur, 1644. Koper, 57 x 77,8 
cm, inv. 260. Koninklijk Kabinet van 
Schilderijen Mauritshuis, Den Haag.Te 
zien is een keukeninterieur uit de 17de 
eeuw waar een schijnbaar net gereed-
gekomen pastei gedecoreerd met een 
gekroonde zwanenkop en vleugels te zien 
is. Verder zijn vele soorten wild te zien, 
allerlei kleine zangvogels en op de achter-
grond een spit waarop meerdere stukken 
vlees geroosterd worden.

Koken “tussen twee scotelen” 
Naast bakpannen en grapen wer-
den schotels ook wel gebruikt voor 
het bereiden van gerechten. Hiertoe 
werd een aardewerken schotel 
op een komfoor geplaatst waarin 
gloeiende kooltjes werden gedaan. 
Bovenop deze schotel werd dan een 
andere schotel geplaatst zodat ge-
rechten hiertussen gestoofd werden. 
Vooral kwetsbare gerechten zoals 
vis en mosselen zullen onder meer 
op deze manier bereid zijn. 

In Alkmaar gevonden komfoor en schotel, 
deze werden gebruikt om gerechten warm 
te houden en te bereiden.
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Hiernaast: Clara Peeters - Still Life with 
Crab, Shrimps and Lobster, ca 1635-1640, 
Oil on wood. Afbeelding afkomstig van 
wikimedia commons, schilderij in col-
lectie Museum of fine arts in Houston. Te 
zien zijn schalen van Chinees porseleinen 
met daarop allerlei lekkernijen zoals 
wafels, krab, kreeft, garnalen en onder 
andere kievitseieren. Op de achtergrond 
diverse kazen, een Westerwald kan en 
links in de hoek een grote glazen ijsbeker. 
Een nagenoeg identieke beker is gevonden 
in een beerput tijdens een opgraving aan 
de Langestraat in 1993.

In de loop van de 17e eeuw verliest de 
knobbelzwaan zijn status als exclusief 
voedsel voor aristocraten en adel. De 
zwaan stond als consumptievogel niet 
meer hoog aangeschreven. De Dordtse 
medicus Johan van Beverwijck geeft in 
zijn boek schat der gesontheyt (1643) 
aan dat zwanen zwaar te verteren zijn en 
net zoals pauwen vooral als tafelversie-
ringen dienen. 
De vogel dient men zelfs op in zijn 
prachtig witte verenkleed. Johanna Ma-
ria van Winter, schrijfster van recepten 
uit de oudheid en de middeleeuwen, 
vertelt over een bepaald onderdeel van 
een feestelijke vorstelijke maaltijd waar 
sierstukken worden opgediend. Daartoe 
behoort onder andere een zwaan in zijn 
veren. Dit is goed te zien op de afbeel-
ding van het schilderij van David Teniers 
de Jonge uit 1644 waar een pastei staat 
afgebeeld compleet met kop en vleugels 
van een Zwaan. We moeten de zwaan 
dan min of meer als een pronkgerecht 
beschouwen. 

Kievitseieren
Resten van eieren worden zoals eerder 
vermeld heel veel gevonden in de inhoud 
van een beerput. Een enkele keer zit er 
ook wel eens een bijzonder ei in zoals 
een kievitsei. Het vergt wel een geoefend 
oog om deze eierschalen goed te herken-
nen. In Alkmaar zijn tot nu toe slechts 
tweemaal resten van kievietseieren in 
een beerput aangetroffen, eenmaal aan 
de Bierkade in een beerput die aan een 
chirurgijn/barbier behoorde en eenmaal 
aan de Oudegracht. Tot de opgraving 
aan de Bierkade waren er in Alkmaar 
niet eerder kievitsschalen gevonden. Het 
zou kunnen zijn dat men de eischalen tot 
nu toe niet als zodanig heeft herkend of 
men heeft de waarde ervan niet kunnen 
vaststellen.
Een chirurgijn/Barbier en een eige-
naar van een bierbrouwerij bezaten een 

Voor de doorsnee middeleeuwse stede-
ling was het eten van zwanen dan ook 
niet gebruikelijk. Dus de vondst van 
zwanenresten in Alkmaarse beerputten 
is op zich al heel speciaal. 

Zwaan op tafel
De zwaan is in de middeleeuwen voor de 
adel een gebruikelijke consumptievogel 
bij feesten, maar niet voor de doorsnee 
stedeling. We treffen op middeleeuwse 
rekeningen van bijvoorbeeld de grafe-
lijke rentmeester voor West-Friesland 
en Kennemerland indrukwekkende 
aantallen zwanen aan, stille getuigen van 
indrukwekkende vangsten. 
Zwanenrecepten vormden zelfs een 
standaard onderdeel in middeleeuwse 
kookboeken. 

Het blijkt dat niet alleen de adel zwanen 
at. Vooraanstaande burgers en bestuur-
ders consumeerden ook zo af en toe een 
zwaan. Wanneer iemand zwaan kon 
serveren, gaf dat status. 
Het was geen alledaags en gebruikelijk 
voedsel waar de ‘gewone stedeling’ zich 
mee voedde, zelfs niet bij feestelijke 
gelegenheden. In Leiden bestond in1742 
nog steeds het gebruik om jaarlijks jonge 
stadszwanen uit te delen onder bestuur-
ders van deze stad. Zo kwamen niet-adel-
lijke personen toch aan de ‘edele’ vogel. 

zekere status en zullen tot de sociale 
bovenlaag van de stad Alkmaar kunnen 
worden gerekend. Had het consumeren 
van kievitseieren hier ook met rijkdom 
te maken?

Enkele historische gegevens over 
kieviten
In een plakkaat laat Karel V, keizer van 
Duitsland en koning van Spanje, in 
1534 te Leeuwarden weten, dat het niet 
geoorloofd was kievitseieren te rapen 
en aan de man te brengen. Wie betrapt 
werd, kreeg een boete. Wanneer dit een 
minderjarige betrof, werden de ouders 
van dit delict verantwoordelijk gesteld. 
Wanneer zij te arm waren om deze boete 
te kunnen betalen, zouden zij dan ’met 
roeden daer voren ghegeesselt worden’. 
Het vangen, zoeken en consumeren 
van zowel kieviten als kievitseieren was 

een voorrecht, dat blijkbaar aan de adel 
toebehoorde. Deze vroege zestiende-
eeuwse weidevogelbescherming was 
vooral in het belang van de hoge adel 
om de kievitenstand op peil te houden, 
opdat er voldoende vogels overbleven als 
jachtobjecten. De kieviten verdwenen in 
de magen van Karel V en zijn adellijke 
vrienden. En wie zou het verbod op het 
eirapen moeten controleren?
Verder zijn er aantekeningen bekend van 
een zekere abt Thomas van een klooster 
dat in Bolsward was gesitueerd. In een 
rekeningboek van deze abt, dat geda-
teerd is in 1573, staat meerdere malen 
vermeld van het kopen en betalen van 
flinke aantallen kievitseieren. Zo staat er: 
3 april voor 40 stuks (2 snees) de somma 
van 3¼ stuiver min een oortien. De abt 
en zijn medebroeders lieten zich de kie-
vitseieren goed smaken.

Uitsnede uit schilderij van David Teniers 
de jonge uit 1644 waarop een pronkge-
recht met Zwaan te zien is. (David Teniers 
II(1610-1690), Keukeninterieur, 1644. 
Koper, 57 x 77,8 cm, inv. 260. Koninklijk 
Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den 
Haag).

Hoe men kwartels, lijsters, vinken 
en dergelijke in deeg moet leggen
Deze vogeltjes moeten vooral 
vers zijn en dan droog geplukt 
worden en schoongemaakt; de 
nek en de poten snijdt men eraf. 
Men bestrooit ze met zout, peper, 
gember, kaneel, nootmuskaat en 
kruidnagelen. Dan legt men ze in 
de pasteivorm met dunne stukjes 
spek ertussenin, wat fijngehakt 
kalfsvlees, krenten en rozijnen, of 
verse pruimen, of krieken. Als ze 
bijna gaar zijn, giet er dan een 
saus bij van pruimen of krieken, 
geraspte mostacciolen (harde krui-
dige amandelkoekjes), sinaasap-
pelsap of verjus (zuur vruchtensap 
van onrijpe druiven of appels). 
Magirus pagina 162, 163.

Oester-taart hoe te bakken:
Doe de oesters uit de schulpen, 
bewaar haar vogt, fruit het witste 
deel daar dan van, en doe het 
andere in een mortier (vijzel) met 
wat amandelen, verjuis (zuur 
vruchtensap van onrijpe druiven 
of appels), en het bewaarde vogt. 
Stamp het tesamen, doe uw taarte-
pan met boter bestrijken, leg daar 
in drie bladen deeg. Bestrooi ze 
met korenten (krenten), marjolein, 
peper, kaneel en oesters. Dek het 
dan af met twee dunne blaadjes. 
Zet het in den oven, of bak het in 
de taartepan met onder en boven 
vuur. Bestrooi en besproei het, gaar 
zynde met suiker en rosewater, 
Men kan ‘er ook gereinigde pad-
destoelen klein gesneden in doen.
Nieuwe welervarene Utrechtse 
keukenmeid 2008 pagina 95.
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en rapen verbonden zijn en de vele 
eieren zullen op een of andere wijze 
verhandeld zijn geweest. De eieren zul-
len op markten aangeboden zijn, maar 
blijkbaar waren de kievitseieren te 
prijzig en niet voor de gewone burger 
in de zeventiende eeuw aan te schaffen. 
Er zijn meerdere stillevens geschil-
derd, waarop naast allerlei attributen, 
zoals Goudse pijpen, roemers, fraaie 
steengoedkruiken, fruit en dergelijke, 
kievitseieren staan afgebeeld. Deze 
stillevens, die vaak in opdracht geschil-
derd werden, lieten naast een zekere 
hoeveelheid symboliek ook een afspie-
geling van de rijkdom en welstand zien 
van de opdrachtgevers.

Het onderzoek doet vermoeden dat 
het vinden van kievitseischalen in een 

Het lijkt alsof vogels een zekere bescher-
ming genoten, maar het was vooral in 
het belang van de adel, die het alleen 
recht hadden op het jagen van wild en 
edel gevogelte, zoals o.a zwanen, reigers. 
Het rapen en zoeken van kievits- en 
andere vogeleieren was aan wetten en 
regels gebonden.
In het Leidse keurboek uit 1450 staat een 
verbod om in de broedtijd met strikken 
of netten vogels te vangen op het nest. 
Wie zich daaraan bezondigde, moest een 
boete ter waarde van 4000 stenen voor 
de stadsmuur betalen.

Al deze verordeningen ten spijt, 
werden er wel degelijk op grote schaal 
eieren van de kievit geraapt. Er zal 
hoogstwaarschijnlijk een bepaald 
vergunningenstelsel aan het opzoeken 

beerput, een zekere indicatie geeft van 
de welstand van de bewoners aan wie de 
beerput toebehoorden. Kieviten en eieren 
bleken zeer smakelijk en in trek te zijn. 

Zangvogels
Het eten van zangvogels kwam na de 
middeleeuwen bij de elite in de mode, 
vooral in de 16de en 17de eeuw. De 
17de-eeuwse arts Johan van Bever-
wijck gaf aan dat al het ‘klein gebeente’ 
gezonde en licht verteerbare kost is, 
dus ideaal voor mensen die studeren en 
weinig lichaamsbeweging hebben. De 
zangvogelconsumptie werd als elitair 
en luxe eetgedrag beschouwd. Dat luxe 
eetgedrag was het statussymbool van 
de burgerlijke elite die aan tafel de-
monstreerde niet alleen bedacht te zijn 
op het vullen van de maag. De gewone 
man vond het maar veel gedoe voor 
zo weinig vlees. Vinken werden in een 
rist aan elkaar gebonden verkocht voor 
consumptie. De kleine vogels werden 
bijna in hun geheel opgediend, met 
botjes en al. Elisabeth Stamhorst uit 
Betjes Wolffs brievenroman Historie 
van mejuffrouw Cornelia Wildschut 
placht ‘een half douzijn lijsters en 
vinken te knappen’. Ze werden krokant 
in de olie gebakken en met botjes en 
al opgegeten. Dus het was echt ‘ knap-
pen’ van kleine vogelbotjes, die werden 
opgekauwd.  

Verantwoording
Mensen voelen steeds meer binding 
met de historie en waar ze zelf van-
daan komen. Ook op het gebied van 
de historische keuken is steeds meer 
interesse. De afgelopen jaren is er al veel 
geschreven over recepten uit de oud-
heid, vaak geïnspireerd op kookboeken 
uit een ver verleden. Voor dit artikel is 
gebruik gemaakt van diverse boeken die 
over dit onderwerp schrijven. Het is een 
bundeling van veel literatuur in combi-

natie met ecologische vondsten die in 
Alkmaar gedaan zijn om te illustreren 
dat hier op hoog niveau getafeld werd. 
Waar in de tekst specifieke passages 
of feiten zijn gebruikt zijn in de litera-
tuurlijst de betreffende paginanummers 
vermeld. 
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Oesters, hoe te stooven
Neem de oesters, na datze opge-
maakt en de baarden afgedaan zyn, 
en doe ze in een schootel, leg ‘er een 
tafelbord over heen en zetze op een 
weinigje vuur, om ‘er het nat wat uit 
te perssen, en ze toe doen zwellen. 
Het nat ‘er eenige reizen afgegoten 
en de Oesters fraai gezwollen zynde, 
zo neem een anderen schootel, doe 
‘er wel boter in en zetze op het vuur 
en laat ze kokend heet worden, giet 
dan de Oesters, met wat van ’t nat 
in die heete boter, doe ‘er wat gereve 
nootmuscaat bij, dek ze digt toe, en 
laat ze zo stooven; als ze bijna gaar 
zijn, strooit men ‘er gereeve wit-
tebrood of gestoote bischuit over, en 
als men ze opdoet, drukt men ‘er een 
Citroen over uit, terwyl een ander 
de Oesters in de schootel gestadig 
heen en weer schudt. Utrechtse keu-
kenmeid 2008, pagina 58 recept 108.

Om een zoete kippenpastei te maken.
Neem een kip die even gekookt heeft en leg die 
in de pastei. Kruid hem met kaneel, kruidna-
gel, een beetje nootmuskaat en gember. Leg 
daarbij kwetsen (oud ras van langwerpige 
blauwe pruimen), gekonfijte peren en kersen, 
sukade, pijnboompitten en boter. Laat de 
pastei een uur bakken. De saus moet bestaan 
uit wijn en suiker, of anders uit zoete room 
met eidooiers en suiker, samen geweld (even 
tot het kookpunt verhitten, ivm schiften). Dan 
wordt deze ook wel genoemd: een zoete room-
pastei.Willebrands 2006, pagina 141.



305

Machtig en prachtig Alkmaars glas
Gebrandschilderde glas-in-loodramen 

in kerken en openbare gebouwen

Janneke van Zanten-van Wijk 



306 307

Machtig en prachtig 
Alkmaars glas

Janneke 
van Zanten-van Wijk 

Gebrandschilderd glas in lood is helder, 
stralend en trekt onmiddellijk de aan-
dacht. Kleurige ramen zijn daarom in 
het verleden op meer of minder subtiele 
wijze nogal eens aangewend voor propa-
ganda. In Alkmaar zijn hiervan diverse 
voorbeelden aan te wijzen, al vanaf  de 
vroege zestiende eeuw tot in de twintig-
ste eeuw.
Vanaf de late middeleeuwen zijn 
voorname Alkmaarse gebouwen opge-
tooid met prachtig gebrandschilderde 
glas-in-loodramen. Helder gekleurde 
ramen en medaillons flonkerden niet 
alleen in kerken, kapellen en kloos-
ters, maar ook in wereldlijke openbare 
gebouwen als stadhuizen en later in 
ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen en 
scholen. Rijke patriciërs en kooplieden 
versierden hun vensters met gebrand-
schilderde ruitjes met moraliserende 
teksten en stichtelijke afbeeldingen. 
Momenteel resten hiervan nog een 
aantal glasfragmenten, daterend vanaf 
de vijftiende eeuw.

Archeologisch onderzoek  in de Alk-
maarse bodem bracht scherven van ge-
brandschilderd vensterglas naar boven. 
Deze worden bewaard in het depot van 
het Archeologisch Centrum in Alkmaar. 
Zo zijn oude glasfragmenten gevonden 
in Het Reket aan Langestraat 64-66, het 
ouderlijk huis van de befaamde belas-
tinginner Claes Corf. Ze zijn als afval in 
een beerput beland in de tweede helft 
van de vijftiende, begin zestiende eeuw. 
Door corrosie zijn van de brandschilde-
ringen alleen wat vage kleuren te her-
kennen. 
Meer vertelt ons een fragment, fraai 
gebrandschilderd glas met het bladmo-
tief van een acanthus. Bladeren van deze 
sierlijke plant zijn al vanaf de Griekse en 
Romeinse oudheid toegepast als decora-
tief element in de bouwkunst. De scherf 
was een toevalstreffer, toen deze bij het 
wassen van de vondsten uit een gave 
kookpot viel. 
Een fragment met gedraaid kabelmotief 
is gevonden in de beerput van, moge-
lijk een barbier of een chirurgijn aan de 
Bierkade nr. 17. In de beerput, gebouwd 
rond 1580 en gedempt in de vroege 18de 
eeuw, zijn namelijk ook veel getrokken 

kiezen en een scheerbekken gevon-
den. Fragmenten van een raampje, dat 
mogelijk in de deur zat, werden hier ook 
aangetroffen, beschilderd met de betite-
ling Dr. en een gedeelte van een naam. 

In de zestiende en zeventiende eeuw 
werden vensters van deftige woonhuizen 
langzamerhand opgesierd met gebrand-
schilderde ruitjes. In het Rijksmuseum 
zijn verfijnde voorbeelden te bewonde-
ren uit 1480-1560. Zo’n raampje bestaat 
dan uit een met grisaille en zilvergeel 
geschilderde afbeelding, vergezeld van 
een belerende tekst. Maar doorgaans be-
vatten de raampjes enkel een eenvoudige 
tekst en een familiewapen. Ook gelegen-
heidsruitjes kwamen in zwang, zoals in 
1667 een glazen geboorteruitje, met in 
schuin handschrift en zonder verdere 
versieringen, de naam Susanna Rolwa-
gen. Over deze Susanna is bekend dat zij 
als nichtje van de rijke regent Leonard 
Ras, in 1707 zijn zeepziederij erfde, die 
ze in 1709 verkocht aan Daniel Ras. Ze 
overleed in 1719. Misschien heeft ze bij 
haar oom ingewoond om voor hem te 
zorgen. Resten glas geven archeologen 
dus aanleiding tot verder onderzoek naar 

In oude beschrijvingen lezen we dat in 
de Grote Kerk al in de zestiende eeuw 
kolossaal grote, gebrandschilderde gla-
zen pronkten. Dit is verleden tijd, maar 
in kerken elders in Noord-Holland, is 
nog steeds zeer oud Alkmaars glas te 
zien. Van af de zestiende eeuw schonk 
het stadsbestuur zogeheten wapen-
ramen aan andere steden en dorpen. 
Gezien het fragiele materiaal is het 
bijzonder dat er nu nog zes van de in 
totaal circa vijfenveertig ramen reste-
ren. Op al deze ramen is het Alkmaarse 
stadswapen met de burcht geschilderd. 
Zo profileerde Alkmaar zich als belang-
rijkste handels- en koopmansstad van 
het noorderkwartier. 
Momenteel zijn in Alkmaar nog steeds 
gebrandschilderde ramen uit de negen-
tiende en twintigste eeuw te bewonderen 
in kerken en profane gebouwen. De 
opdrachtgevers en schenkers van de 
kerkglazen waren rijke ondernemers 
en zij werden dikwijls betrokken bij de 
keuze van de glazenier en  het thema van 
de brandschildering. Ook deze ramen 
kregen soms een boodschap mee, met 
een persoonlijke lading.
  
Fragmenten uit het verleden 
In Nederland zijn vanaf de veertiende 
eeuw gebrandschilderde glasramen 
geweest. Van de vroege Alkmaarse ramen 
is, behalve enkele fragmenten, niets meer 
over. Glas in lood vergt op den duur 
onderhoud, anders gaat het stuk. Glas is 
namelijk een geharde vloeistof die zeer 
langzaam uitzakt. Daarom worden de 
glasschijven onderaan dikker en moet 
het lood minstens één maal per eeuw 
worden vervangen. Anders zakt ook het 
lood uit en breekt het glas. Ook moeten 
we de glascorrosie niet onderschatten.

Machtig en prachtig Alkmaars glas
Gebrandschilderde glas-in-loodramen in kerken en openbare gebouwen

De glas-in-loodvensters van de  Grote 
Kerk bevatten ruitjes van blank antiekglas. 
Het grote transeptvenster aan de zuidkant, 
links, toonde al in de zestiende eeuw een 
kleurrijk gebrandschilderd raam. Mo-
menteel zijn in de lage raampjes behorend 
tot de consistorie, nog kleine grisailles 
met bijbelsymboliek. De ramen van de 
vergaderruimte rechts zijn voorzien van 
portretten van kerkhervormers (W. Bogt-
man, 1947). Foto Joop Elsinga. 

Gebrandschilderde glasfragmenten, 
afkomstig uit sloopmateriaal in de beerput 
van huis Het Reket, Langestraat 64/66. Het 
glas, daterend uit de tweede helft 15de / 
begin 16de eeuw is sterk gecorrodeerd.  

Glasscherf met kabelmotief, mogelijk 
randversiering van een raampje met naam 
en betiteling van barbier of chirurgijn, 
daterend eind 16de-begin 18de eeuw, 
gevonden aan de Bierkade nr. 17. 
Foto’s Archeologisch Centrum Alkmaar.

Glasfragment met accanthusmotief, uit 
een pot daterend 14de-begin 15de eeuw. 
De vondst werd gedaan aan de Voordam 
2,  maar de put waaruit de pot werd 
opgediept behoorde toe aan een pand aan 
de Dijk nr. 29.

Glascorrosie
Glas bestaat globaal uit zand, 
kalk en soda en kleuren worden 
verkregen door metaaloxyden toe 
te voegen. Door de inwerking van 
urine (in een beerput), zure regen 
en andere weersinvloeden verweert 
het. Door langdurig contact met 
water wordt de soda aan het glas 
onttrokken, waardoor het aan de 
buitenkant corrodeert. Als daarna 
de corrosie in het glas trekt, ont-
staan er roestvlekken rondom de 
metaaldeeltjes. Het glas wordt bros, 
dunner en zal snel breken. 
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de eigenaars. De teksten op het venster-
glas dat in de beerput uit ca.1550-1780 
van een rijk huis aan de Langestraat 3 of 
5 gevonden is, lijken, zoals toentertijd 
gebruikelijk, een belerende tekst te be-
vatten. Door corrosie en versplintering 
zijn de opschriften vervaagd en nauwe-
lijks leesbaar.
Interessant is ook het glasafval van glas-
schilders Dirck Barentszoon en Barent 
Dirckszoon in de Marktstraat (een voor-
malig huis aan de Korte Nieuwesloot). 
Hier werden  in 1990 dertig fragmenten 
met een brandschildering aangetroffen 
in een houten tonput. Het glas zou date-
ren tussen 1655 en 1671 en was bestemd 
voor woonhuizen. 

In Alkmaar is het tot op heden bij deze 
vondsten gebleven. De gebrandschil-
derde raampjes zijn op den duur uit hun 
sponningen geraakt en meegenomen 
met verhuizingen of verkocht. 
Het oudste nog complete raampje 
wordt door het Stedelijk Museum Alk-
maar bewaard. Het gaat hier om een 
klein ovaal ruitje met het Alkmaarse 
wapenschild en de datum 1603. Het 

ruitje zou afkomstig zijn uit de burge-
meesterskamer in het stadhuis, die in 
dat jaar was ingericht. 
Een spectaculaire vondst van fraai 
gekleurd middeleeuws kerkenglas met 
gebrandschilderde figuren zoals in 1999 
in Zutphen en in 2011 in de binnenstad 
van Roermond, staat Alkmaar mogelijk 
nog te wachten. 

Het brandschilderen 
Het ingewikkelde en bewerkelijke pro-
cedé van gebrandschilderd glas is weinig 
veranderd sinds de middeleeuwen. 
De glazenier maakt eerst een schets-
ontwerp op schaal 1:10. Deze aquarel-
schets, in het Latijn ‘vidimus’(wij hebben 
gezien), legt hij ter goedkeuring voor 
aan de opdrachtgever. Hierna maakt hij 
een uitgewerkte schets op ware grootte, 
het carton (zie afb. 2). Vervolgens trekt 
hij de loodlijnen over met behulp van 
calqueerpapier (zie afb 1). De glazenier 
zoekt, met behulp van gekleurde mal-
len het glas uit, en noteert de nummers 
van de mallen op de calque. Daarna 
knipt hij de calque uit met een speciale 
schaar met een dubbel blad, dat ruimte 
uitspaart voor de loodkern. Langs de 
hierdoor verkregen mallen snijdt hij het 
glas in de gewenste vorm. Dan tekent hij 

met donkere contourverf de voornaam-
ste lijnen (3). Ook brengt hij hiermee 
alvast een laag onderschaduw aan (4). 
Tot besluit schildert hij met zilvergeel 
en Jean Cousin (vleeskleur) en soms nog 
andere kleuren. 
Over deze schildering wordt een  laag 
grisailleverf aangebracht (5). Het poe-
der voor brandschilderverf of grisail-
leverf bestaat uit gemalen stukjes glas 
en metaal(roest). Dit wordt aangemaakt 
met (azijn)zuur en gewreven tot een 
soepele massa die met het penseel wordt 
aangebracht. De grisailleverf wordt op 
bepaalde plaatsen weggeveegd, gekrast 
en gedast. De glaskunstenaar werkt zo 
van donker naar licht en brengt diepte 
in de voorstelling (6). Dan wordt het 
beschilderde glas langzaam verhit in de 
oven tot 600-650 graden, waardoor verf 
en grisaille zacht worden en verzinken in 
het glas. Eventueel worden enkele stuk-
ken glas, na correcties en toevoegingen, 
voor de tweede keer in de oven gebrand. 
Nadat het glas - ook nu langzaam - is 
afgekoeld, wordt het definitief in de 
loodstrips gezet (7). Na het solderen van 
de loodstrips, kit de glazenier de kieren 
tussen lood en glas waterdicht met een 
loodwit-krijtpasta. Na het schoonmaken 
kan het raam in het venster worden  

Wapenruitje (15 x 20,5 cm) met het wa-
pen van Alkmaar. De leeuwen staan links 
en rechts van een sokkel met de datum 
1603. Ze  lijken in een begroeide poort 
te staan. Ze houden met hun voorpoten 
het sierlijk gevormde wapenschild met 
de Alkmaarse burcht met valhek vast. De 
laurierkrans is vastgemaakt met linten aan 
de punt bovenaan het wapen. Het ruitje 
werd in 1603 tijdens de nieuwe inrichting, 
in de burgemeesterskamer in het stadhuis 
geplaatst. Sinds een verbouwing wordt 
het in het Stedelijk Museum Alkmaar 
bewaard. Foto Joop Elsinga. 

Glasfragment met tekst: Susanna Rolwa-
gen 1667. Dit fragment is gevonden in de 
beerput achter het huis ‘Het Sint Pieters 
Scheepje’, dat toebehoorde aan de rijke 
regent Leonard Ras.  

Fragmenten van ruitjes afkomstig van 
een rijk huis aan de  Langestraat nr. 3 
of 5, (1550-1780). De opschriften zijn 
nauwelijks leesbaar:’Op het ene staat: ‘…
Segt mijn. hij de/ …Sitt ofte staet/ Iemant 
Sot…/ …er.n/ Alkm…anno ..590’. Op 
het andere: ‘.. en vlucht voor/ …maen 
sijn/..uet na…Go.. Foto’s Archeologisch 
Centrum Alkmaar.

Zeven stadia van brandschilderkunst. Van 
links naar rechts: 1. calque met enkel de 
loodlijnen; 2: de uitgewerkte schetsteke-
ning (carton); 3: de glasfragmenten zijn 
uitgezocht en geslepen, de contourlijnen 
aangebracht; 4: de kleuren Jean Cousin 
(lichtrood) en zilvergeel zijn geschilderd, 
met toevoeging van contourschaduw; 5: 
over het geheel is een laag grisaille aange-
bracht; 6: de grisaille is voor een groot deel 
weggeschilderd en het glas is in de oven 
gebakken; 7: loodlijnen zijn aangebracht, 
het glas is gesoldeerd en schoongemaakt. 
Foto R. Hildebrand. 
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geplaatst. Ter versterking van de buig-
zame glaspanelen worden horizontale 
wind- of steunroeden van brons of koper 
aangebracht op 60 à 80 cm afstand.

Schenkingen door bestuur, kerk en 
particulieren
Vanaf het begin van de vijftiende eeuw 
was het voornamelijk de adel die ge-
brandschilderd glas doneerde aan 
kerken, kapellen en kloosters, en in 
mindere mate aan openbare gebouwen. 
Dit gebeurde meestal op uitnodiging, 
bijvoorbeeld door de vroedschap van de 
stad of de kerkmeester of abt. In Alk-
maar werd een verzoek van het bestuur 
of kerkmeester om ramen zelfs door de 
landsvorst gehonoreerd. Keizer Maxi-
miliaan en Karel V schonken samen 
driehonderd pond voor een gedeelte van 
het noordelijk transeptraam in de Grote 
Kerk. 

In de Lage Landen werd het voorbeeld 
van landsheren, graven en stadhouders 
nagevolgd door leden van de geeste-
lijkheid, en in Noord-Holland liet de 
rijke burgerij zich hierbij al vroeg niet 
onbetuigd. Na de Opstand schonken 
bestuursinstellingen, zoals de Staten van 
Holland en Gecommiteerde Raden van 
het Noorder- en Zuiderkwartier ramen 
aan kerken, maar ook admiraliteiten, 
hoogheemraden en gilden. Stadsbe-

stuurders, notabelen, ambtenaren, han-
delaars en ambachtslieden doneerden 
naar vermogen om hun kerk van fraaie 
glazen te voorzien. Ook steden onderling 
schonken elkaar wapenramen om goede 
handelscontacten te onderstrepen. Zo 
kwam, volgens historicus S. Groenveld 
in de Alkmaarse Grote Kerk een schen-
king uit Gouda, want de Alkmaarders 
zijn “altijt onse vriende geweest aengae-
nde onse bier”. Dit lijkt overigens wel een 
uitzondering te zijn geweest, want op tot 
nu toe bekende schenkingslijsten van 
Haarlem, Hoorn en Medemblik komt 
Alkmaar niet voor.

Familiewapens
In de zestiende eeuw was het gebruike-
lijk dat de sponsor van een groot raam, 
zich met familiewapens liet afbeelden. 
Op kleinere ramen liet de schenker in 
plaats hiervan onderaan zijn familiewa-
pen of huismerk schilderen. Predikant 
en historicus P.J. Glasz beschrijft een 
(niet meer bestaand) vroeg raam uit 
1505 van vlak na de bouw van de Grote 
Kerk. Het raam, met de bijbelscène: 
Christus als hovenier met Maria Mag-
dalena in de tuin was gedoneerd door 
vice-cureit (onderpastoor) Pelt, wiens 
wapen of huismerk er waarschijnlijk ook 
op stond. Wie enkel een huismerk bezat, 
en nog geen wapen, liet soms, speciaal 
voor zijn raam een nieuw familiewapen 
ontwerpen. Dit blijkt uit het feit dat de 
plaatsing geschiedde op volgorde van 
stand. De rivaliteit om een goed zichtba-
re plaats was dan ook groot. Dit is tot op 
heden te zien in de Grote Kerk van De 
Rijp waar op sommige ramen de wapens 
en huismerken elkaar verdringen. His-
toricus L. Noordegraaf ziet in dit feno-
meen een methode om status te verwer-
ven en te verhogen. Status (en stedenlof) 
speelde eveneens een belangrijke rol bij 
de glasschenkingen van de stad Alkmaar, 
zoals blijkt uit het hierna volgende. 

Alkmaars wapenglas in omliggende 
plaatsen 
Toen in 1648 het landsbestuur van 
katholieke Habsburgers omsloeg naar 
de protestantse Republiek der Neder-
landen, bracht dat ook voor Alkmaar 
veranderingen mee. Zij het niet snel. In 
de Geschiedenis van Alkmaar lezen we, 
dat na de eerste onstuimige gebeurtenis-
sen zoals de beeldenstorm in1566, de 
ontwikkeling van het geloof van katho-

liek naar protestant in Alkmaar maar 
traag verliep. In 1622 was nog maar 
9% van de bevolking gereformeerd, in 
Haarlem zo’n 20% en in Enkhuizen 15%. 
In 1631 was het aantal gereformeerden 
zo toegenomen dat er vier predikanten 
waren. Pas in dat jaar waren alle vroed-
schapsleden lidmaat. De neuzen gingen 
dezelfde kant op en Alkmaar voerde 
de donaties van glasramen aan nieuw 
gebouwde en verbouwde protestantse 

Het ambacht van het brandschilderen 
wordt bij De Alkmaarse Glazenier nog 
steeds professioneel beoefend door Roel 
Hildebrand  Hij genoot zijn opleiding in 
Haarlem bij F. Balendong, die zelf het vak 
bij de beroemde Joep Nicolas leerde. Sinds 
1980 bedrijft Hildebrand zijn beroep in 
het monumentale pand Appelsteeg 1 in 
Alkmaar. Foto R. Hildebrand. 

Glasschrijver en glazenier
Meestal werd in de zeventiende 
eeuw de term glasscrijver, glase-
maker of later glasschilder gebruikt 
als aanduiding voor het beroep. De 
glasemaker was meestal de assistent 
van de glasschilder, voor de meer 
ambachtelijke kant van het vak. 
Het woord glazenier is pas in 1925 
geïntroduceerd door de kunstcriti-
cus A. Plasschaert voor de glazenier 
Joep Nicolas.

Zilvergeel en Jean Cousin
Het zilvergeel zou bij toeval ontdekt 
zijn, doordat een monnik zijn zilve-
ren knoop in een gloeiend heet bad 
van gesmolten glas verloor. Het glas 
kleurde fraai geel. Daarna is het 
zilvergeel dikwijls toegepast, omdat 
deze kleur een verbinding aangaat 
met glas. De roodachtige kleur, die 
deze eigenschap ook bezit, is in de 
zestiende eeuw uitgevonden door 
de Franse glasschilder Jean Cousin 
de oudere (geb. 1500), wiens naam 
daarna verbonden bleef aan deze 
lichtrode glasverf. 

Aquarel R.E.J. Roeterink 1880. Interieur 
van de Grote Kerk. De ramen werpen 
een wit licht op de donkere zerken van 
de kerk. Roeterink had een jaar tevoren  
aquarel-ontwerpen voor de wapenmedail-
lons van het stadhuis gemaakt.

Landsheren als sponsor
De schenkingen van Maximiliaan 
en Karel V zijn onlangs gebleken uit 
een nieuw ontdekt document in de 
rekenkamer te Lille. Zsuzsanna van 
Ruyven-Zeman, kunsthistoricia, 
kenner van gebrandschilderd glas 
schreef een indrukwekkend twee-
delig standaardwerk over gebrand-
schilderd glas in Nederland voor 
1795. Zij verrichtte nieuw onder-
zoek naar de oude ramen en kwam 
zo tot verrassende ontdekkingen en 
nieuwe inzichten. 

Oudewater
Als uitzondering schonk Alkmaar, 
om een ‘oud verbond’ te bezege-
len, in 1578 een (nu verdwenen) 
glas aan de Zuid-Hollandse stad 
Oudewater. De vriendschap tussen 
Alkmaar, Delft en Oudewater da-
teert van 1421, toen de steden zich 
tijdens perikelen achter Jacoba van 
Beieren geschaard hadden. De wa-
pens van Oudewater en Delft zijn 
onder andere in de Waag te zien.
De schenking, in 1658, van een 
glas voor de kerk van de Vuursche 
was ingegeven door familiebanden. 
Gerard van Rhede, raad der Ad-
miraliteit van Amsterdam, en heer 
van Drakenstein en de Vuursche 
was namelijk in 1645 getrouwd 
met Catharina van Teylingen, een 
dochter van Jhr. Floris van Teylin-
gen, van 1620-1624 burgemeester 
te Alkmaar. 



312 313

Machtig en prachtig 
Alkmaars glas

Janneke 
van Zanten-van Wijk 

omliggende steden en dorpen was vol-
gens Noordegraaf van levensnoodzaak 
voor de stad als markt- en voorzienin-
gencentrum. Tussen de vijftiende en de 
zeventiende eeuw zijn veel Noord-Hol-
landse meren en plassen ingepolderd en 
werden nieuwe markten voor Alkmaar 
gecreëerd. Daarnaast was het van belang 
oude zakenrelaties te handhaven. De 
vroedschap gedroeg zich met de glas-
schenkingen dus als een ware sponsor 
avant la lettre.

Glasschenking als verplichting 
Naast economische motieven en status-
overwegingen, kwam het zeldzaam voor, 
dat Alkmaar louter uit sociale verplich-
ting schonk, of zelfs verplicht werd tot 
schenking. Zo voelde Alkmaar zich in 
1567 verplicht twee ramen aan de vroed-
schap van ’s-Gravenhage te schenken 
voor het nieuwe stadhuis, “gelijk andere 
cleyne ende groote steden gedaen heb-
ben”. 
Maar de hertog van Saksen dwong 
Alkmaar zelfs tot een glasopdracht als 
boetedoening. 
Glasz verwijst hiervoor naar een notitie 
van Aernout van Buchel (1565-1645), 
een Utrechtenaar met grote historische 
belangstelling, naar aanleiding van diens 
bezoek in 1591 aan Alkmaar. (Zijn reis-
verslagen worden bewaard in de Univer-
siteitsbibliotheek van Utrecht.) Van Bu-
chel zag in de Grote Kerk van Alkmaar 
een boeteglas, als nagedachtenis van de 
moord op de Haarlemse schout Nicolaas 
van Ruyven door het kaas-en-broodvolk 
in 1492. Een dergelijk raam had hij 
ook in de Sint Bavo te Haarlem gezien. 
De hertog van Saksen was woedend 
over de moord en beschuldigde velen, 
waaronder beide steden van de moord. 
Hij strafte Alkmaar en Haarlem met het 
bijeenbrengen van f. 200,- voor een raam 
ter nagedachtenis van het slachtoffer in 
de eigen kerk. Op de ramen werd Van 

kerken in kerken in de omgeving fors 
op. Het zwaartepunt van de glasschen-
kingen van Alkmaar lag dan ook in het 
midden van de 17de eeuw. Evenals an-
dere plaatsen, had Alkmaar al vanaf de 
zestiende eeuw glasramen geschonken, 
maar tussen 1635 en 1664 werden maar 
liefst 34 ramen aan plaatselijke kerken 
in de omgeving gedoneerd. 

Motieven 
De redenen voor het schenken van 
glas tussen steden waren voornamelijk 
economisch. Het bestuur van Alkmaar 
wilde zijn handelscontacten behou-
den en verstevigen. Een 
goede relatie 
met 

Ruyven  geknield afgebeeld, met om 
hem heen vier gekleurde wapens en met 
het onderschrift: Anno 1492 drie dagen 
in mei sloegen de Casenbroots de poorten 
van Haerlem op ende Claes van Ruyven 
van Haerlem doot. In memorien deze 
glasen gemaeckt zijn. 

Hoe verliep zo’n schenking? 
Bij nieuwbouw van een kerk, of bij her-
bouw na brand diende de kerkmeester 
bij burgemeesters van diverse steden en 
dorpen een verzoek in voor subsidie, 
onder andere voor een gebrandschilderd 
raam. De vroedschap van Alkmaar rea-
geerde hierop meestal instemmend, op 
voorwaarde dat het raam een “behoir-
lyke plaetse” (zie schenking aan Edam) 
zou krijgen.   De plaats van de ramen 
onderling werd bepaald door het belang 
van het stemrecht van de steden. De hië-
rarchie was vooral voor het bestuur van 
Alkmaar zeer belangrijk. Menig verzoek 
om ramenschenking werd afgewezen 
omdat men niet tevreden was met de 
toegewezen plaats. De vroedschap van 
Alkmaar besloot bijvoorbeeld op 5 fe-
bruari 1629 een raam aan de verbouwde 
kerk van Heemskerk te schenken. Dit 
ging niet door omdat de Alkmaarders 
voor dit raam een speciale plaats eis-
ten: “na den plaetse van Haerlem, oft 
dat men anders geen glas van wegen de 
stadt zal geven”. Blijkbaar werd dit niet 
ingewilligd. 
De volgorde kende een vaste hiërarchie. 
Alkmaar, weliswaar eerste stad van het 
Noorderkwartier, was de twaalfde stad 
van Holland. Daarom diende Alkmaar 
voorrang te verlenen aan 11 steden van 
het Zuiderkwartier. Opdrachtgevers 
die het hoogste in rang waren kregen 
de belangrijkste plaats in de kerk. Van 
oudsher was dit het koor, de apsis en de 
transepten (de zijarmen van het kruis 
van de kerk). Volgens het protocol kreeg 
het raam van de Staten van Holland de 

belangrijkste plaats. Ramen van steden 
van het Noorderkwartier werden meestal 
in het koor geplaatst. Het bestuur van 
Alkmaar manifesteerde zich met deze 
schenkingen als belangrijkste stemheb-
bende stad van het Noorderkwartier. Zo 
kunnen we tot op de dag van vandaag het 
raam met het wapen van Alkmaar in het 
midden van het koor zien schitteren in 
de kerken in Edam, De Rijp en Scher-
merhorn. Dit gold niet voor Egmond aan 
den Hoef en Bloemendaal, waar andere 
ramen op de beste plaatsen prijken.

Verspreidingskaart van Alkmaarse glas-
schenkingen. De schenkingen bleven 
voornamelijk beperkt tot Noord-Holland. 
Vaandrager p. 115. 

Schenking aan Edam
Van Ruyven-Zeman beschrijft in 
haar uitgave over Edam hoe een 
schenking verliep. De kerkmees-
ter van de Sint Nicolaaskerk te 
Edam zond bij nieuwbouw na de 
verwoestende brand van 1602, 
diverse  verzoekschriften voor 
sponsoring  rond. Waarop minstens 
twintig steden en grote dorpen 
positief reageerden. De vroedschap 
van Alkmaar ontving ook een brief 
(Archief Leiden). Men verzocht de 
burgemeesters: “… uit compassie 
ende nabuijrige mededogentheijt 
die (…) kercke te vereeren met 
een goet glas ten eijnde Godes H. 
woordt wederome bequamelicken 
mach worden vercondicht”. Alk-
maar willigde dit verzoek in: “mits 
dat dese stadt gegeven worde de 
behoirlyke plaetse”. Dat wil zeggen, 
met de voorwaarde dat de ramen 
in rangorde volgens de gangbare 
hiërarchie van de steden geplaatst 
werden. Dit gebeurde voor Alk-
maar naar tevredenheid, want in 
de Grote Kerk van Edam schittert 
het raam van Alkmaar tot op de 
dag van vandaag op de belangrijk-
ste plaats in het midden van het 
koor, tussen de andere steden van 
het Noorderkwartier. Alkmaar was 
namelijk de belangrijkste van de 
zeven steden van het Noorder-
kwartier: Alkmaar, Hoorn, 
Enkhuizen, Edam, Mon-
nickendam, Medem-
blik en Purme-
rend.

Het oudste, overgebleven Alkmaarse 
wapenraam in Edam. In de cartouche 
onderaan is uit de afkortingen op te 
maken: Alkmaar, anno domini 1606. Het 
wapenschild is fel rood en het bijwerk en 
rolwerk is fors aangezet. Boven de burcht, 
temidden van het rolwerk zien we een 
extra leeuwenkopje. De leeuwen en de lau-
werkrans zijn versierd met rode gestrikte 
linten. Rond het naambord onderin weer 
rolwerk en gebladerte met vruchten en 
bloemen. Bovenin het raam, hier niet te 
zien, zit nog een kopje. Dit is er later bij 
geplaatst. Foto J. van Zanten. 
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van Kennemerland en Westfriesland” in 
Haarlem werden in datzelfde jaar en in 
1616 versierd met Alkmaars wapenglas. 
Waar de heren dit aan te danken had-
den, is niet duidelijk, maar ze zullen zich 
zeker ingespannen hebben voor Alk-
maar, die voor de (nu verdwenen) ramen 
tussen 36 en 50 gulden overhad. 

Naast kerken werden huizen van par-
ticulieren door Alkmaar voorzien van 
wapenglas. De heer van Marquette, 
Daniël de Hertaing, ‘luitenant-generaal 
van de ruiterij in dienst der Verenigde 
Nederlanden’, werd ruim beloond voor 
zijn vriendschappelijke contacten met 
Alkmaarse burgemeesters. Volgens 
Glasz ontving hij in 
1614 naast andere ge-
schenken: “vier glazen 
mette wapene deser 
stede” voor in zijn 
landhuis Marquette te 
Heemskerk. Ook de 
“huysinge” van Mr. Ni-
colaes Cromhout, “raet 
in de provinciale rade” 
te ’s-Gravenhage en van 
Johan Colterman, “rent-
meester der domeinen 

Glasschilders en glasprijzen
Glasz noteerde uit stadsrekeningen, 
resoluties en andere beschrijvingen in de 
periode van 1560 tot 1706 schenkingen 
van kerkramen door Alkmaar aan min-
stens 43 steden en dorpen (zie overzicht 
einde artikel). Voor dit prestigieuze en 
kostbare werk werd de beste glasschilder 
uit Alkmaar of omgeving aangesteld. 

De prijs werd grotendeels bepaald door 
de glassoort en de schildertechniek. 
Zo was gebrandschilderd gekleurd 
glas vele malen duurder dan blank glas 
met emailleverf. Om de kosten in de 
hand te houden besloot de Alkmaarse 
vroedschap op 21 november 1662: “Dat 
de stadt een glas gevende in eenige 
kerke, ten hoogstens niet meer als 50 
gld. sal geven, ende in cleyne kerken 
nog minder, mits dat de stadt in rang 
ende aensienlijkheyt van ’t glas, con-
tentement sal werden gedaen”. Dat dit 
moeilijk uitvoerbaar was, blijkt uit de 
eerstvolgende betalingen voor wapenra-
men voor Schermer (nu Stompetoren) 
en Grosthuizen, resp. f. 120,- en  f. 82,-.  
Voordat de vroedschap een raam be-
stelde, informeerde men soms eerst bij 
andere steden “hoeveel ’t glas by haer 
(…) gecost heeft”.  

De opdracht werd meestal in eigen huis 
gehouden, mits er een kundig glas-
schilder aanwezig was. De eerste, door 
Alkmaar geschonken ramen werden 

door bekende, ervaren glasschilders 
uit andere steden vervaardigd. Bij de 
oprichting van het Alkmaarse kun-
stenaarsgilde Sint Lucas op 1 januari 
1632, schreven zich namelijk geen 
glasschilders in. Misschien waren hier 
alleen nog glasmakers actief, die de 
brandschilderkunst niet beheersten. 
Toen in 1606 een glasschilder voor een 
wapenraam in de Nicolaaskerk van 
Edam gezocht werd, ging de opdracht 
naar Nicolaes Abrahams Delft, die ook 
het Hoornse wapenglas voor die kerk 
vervaardigd had. 

Interieur van de Grote kerk van De Rijp. 
In het midden van het koor prijkt het wa-
penraam van Alkmaar. Foto J. van Zanten.

Slotkapel Egmond
Om te voorkomen dat de Span-
jaarden het kasteel van Egmond 
zouden bezetten, was dit tijdens 
de belegering in 1573 in brand 
geschoten. Ook de Slotkapel werd 
hierbij sterk beschadigd. In 1633 
hebben de Staten van Holland, die 
het dorp in 1607 van de graven 
van Holland gekocht hadden, de 
kapel laten herstellen. De Staten 
schonken hierbij een wapenraam, 
waarna prins Frederik Hendrik 
en belangrijke Hollandse steden 
dit voorbeeld volgden. Zo kreeg de 
Egmondse kapel ramen van grote 
machthebbers en ditmaal was het 
raam van Alkmaar dus niet de 
eerste in hiërarchie. 

Koorapsis van de Slotkapel van Egmond aan 
den Hoef. De kapel kreeg na herbouw wapen-
ramen van zeer hoog geplaatste instellingen 
en personen. Volgens de hiërarchie werd het 
raam van de Staten van Holland op de be-
langrijkste plaats in het midden geplaatst. Het 
raam, door Prins Frederik Hendrik geschon-
ken, kwam op de tweede plaats, enzovoort. 
Alkmaar kreeg de vijfde plaats toegewezen, na 
Haarlem. De andere steden van het Noorder-
kwartier moesten zich met een plaats in het 
schip van de kerk verzoenen.  

(Hiernaast) Koorapsis van een Hollandse 
kerk. Wapenramen van de steden van het 
Noorderkwartier werden volgens een vaste 
hiërarchie in de koorapsis van kerken ge-
plaatst. In de apsis van de kerken van Edam, 
Schermerhorn en De Rijp zijn de ramen nog 
steeds in deze volgorde te zien.

Interieur van de dorpskerk van Bloemen-
daal met het raam van Alkmaar. Na de 
terugplaatsing van de ramen in 1937 trok 
men zich niets meer aan van de oorspron-
kelijke hiërarchie. Het raam van Alkmaar, in 
de zeventiende eeuw de eerste stad van het 
Noorderkwartier, kwam achter het balkon 
terecht, terwijl het Hoornse raam fraai mid-
den in het schip prijkt.  Foto J. van Zanten. 

1. Alkmaar

2. Hoorn 3. Enkhuizen

4. Edam 5. Monnickendam

6. Medemblik 7. Purmerend

1. Staten van Holland

2.  Prins van 
Oranje

3.  Raden van het 
Noorderkwartier

4. Haarlem 5. Alkmaar
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Pieter Holsteyn 
De beroemde Haarlemse Pieter Hol-
steyn kreeg meerdere Alkmaarse 
opdrachten. Pieter Holsteyn, geboren 
tussen 1580 en 1585 in het Duitse 
Schleswig, was een bekend glasschilder 
toen hij in 1634 lid van het Haarlemse 

Lucasgilde werd. Hij was al jaren eerder, 
in 1627, door de predikant S. Ampzing 
vereerd als een “Grootschrijver op het 
glas”. In de periode 1634-1658 kreeg 
Holsteyn van het Haarlemse stadsbe-
stuur 28 opdrachten. Hij kreeg ook 
opdrachten uit Amsterdam.

In 1634 mocht hij in opdracht van 
Alkmaar twee ramen voor de kerk 
van Oterleek maken. Blijkbaar beviel 
zijn werk goed, want in 1635 kreeg 
Holsteyn opnieuw opdracht voor de 
Grote Kerk van Schermerhorn. Voor 
de (verdwenen) ramen in beide plaat-
sen ontving Holsteyn f. 225,-. In het 
jaar daarop maakte hij een Alkmaars 
wapenraam voor de dorpskerk van 
Bloemendaal. Voor deze kerk ontwierp 
hij alle ramen. De originele ramen 
bestaan nog steeds, hoewel verspreid 
over verschillende plaatsen. Later, in 
1649 leverde Holsteyn een wapenglas 
voor de kerk te Oudendijk, voor de 
prijs van 107 gulden en 15 stuivers. Dit 
is verdwenen. Zijn zoon Pieter (1614-
1673) trad in zijn voetsporen en zoon 
Cornelis (1618-1652) werd historie en 
genreschilder.  

Jan Maertenszoon Engelsman
Jan Maertenszoon Engelsman (gedoopt 
1593, overleden 1654) heeft veel ramen 
voor Alkmaar gerealiseerd, waarvan de 
meeste nu verdwenen zijn (zie overzicht 
einde artikel). Hij kwam uit een gegoede 
familie in Hoorn. Zijn vader bekleedde 
daar vooraanstaande functies, als 
burgemeester en lid van de Staten van 
Holland, waardoor zijn zoon gemak-
kelijk aan opdrachten kon komen. De 
schilderstijl van Engelman is direct te 
herkennen, omdat hij zijn geschilderde 
wapens in schitterend geornamenteerde 
architecturale frames plaatste. Hij werd 
veel gevraagd vanwege zijn bekwaam-
heid om figuratieve scènes op de ramen 
te schilderen. 

Kunsthistorica S. van Ruyven-Zeman 
schreef in het standaardwerk over 
gebrandschilderd glas in Nederland 
voor 1795, dat Engelsman al in 1619 het 
raam ‘Alcmaria Victrix’ maakte. In de 
slotkapel van Egmond aan den Hoef is 

Detail van het wapenraam van Alkmaar 
in de Grote Kerk van Schermerhorn. De 
witte burcht met het rode wapenschild 
prijkt met twee leeuwen als schildhouders 
op een luchtige geschilderde console. 
Onder het wapen twee cartouches met 
Alcmaer en 1635. De cartouches zijn ver-
sierd met krullend rolwerk en het geheel 
wordt omgeven door bloemenranken en 
festoenen. De festoenen zijn vastgebonden 
met sierlijke linten. Foto J. van Zanten. 

(Hiernaast) Het wapenraam van Alkmaar 
in de dorpskerk te Bloemendaal, is door 
Pieter Holstein een jaar na dat van Scher-
merhorn geschilderd. Het is, evenals de 
andere ramen, bovenin voorzien van een 
baldakijn, die opgehangen is met gestrikte 
linten en franjes en zwierige lambrekijns 
(afhangende stof). Het jaartal 1636 is 
onder de naam Alckmaer geplaatst. Foto 
Joop Elsinga.
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nog een raam van Engelsman (1633) te 
zien. De glaschilder vervaardigde daar-
na, in 1639 een raam voor de kerk van 
De Rijp. Dit raam is verwoest tijdens de 
grote brand, hierover later.

Dat Engelsman in Alkmaar bijzondere 
waardering genoot, blijkt uit de op-
dracht voor het grote transeptraam aan 

de zuidkant van de Grote Kerk, aan de 
Langestraatzijde, de hoofdstraat van de 
stad. Enkele burgemeesters hadden al 
ruim een eeuw eerder, in 1519, een reis 
naar de landvoogd te Brussel gemaakt 
met een verzoek om donatie van de 
landsheer voor een raam in dit kolossale 
venster. Karel V had echter al eerder 
betaald voor het transeptvenster aan de 

noordkant en wilde niet nogmaals een 
raam voor Alkmaar financieren. We 
kunnen veronderstellen, dat de vroed-
schappen na 1642 besloten, gezamenlijk 
de kosten voor de zo sterk verlangde 
brandschilderingen op te brengen. Aan-
gezien Engelsman de wapens van de 24 
vroedschappen in het raam verwerkte. 
Het raam zou tevens een schildering 
van het Beleg van Alkmaar bevat heb-
ben. Engelsman ontving zelf in totaal 
het forse bedrag van 2495 gld. 10 st., 
zijn assistenten kregen elk een klein be-
drag. Het hele glas kostte: 3417 gld. 12 
st. Naast dit kolossale werkstuk, maakte 
Engelsman in dezelfde periode een (nu 
verdwenen) raam voor de nieuwe kerk 
van Avenhorn, waarvoor hij f. 66,- uit-
betaald kreeg. Engelsman verhuisde 
hierna naar Alkmaar, waar hij in 1654 
overleed.

Cornelis Janszoon Sparreboom 
Cornelis Janszoon Sparreboom (overl. 
1713), de derde belangrijke glasschil-

der, was vanaf 26 april 1655 lid van het 
Alkmaarse schildersgilde. Van Ruy-
ven vermoedt dat hij een leerling van 
Engelsman was. Hij verwerkte fraaie 
polderlandschappen in zijn ramen, met 
golvend water en hellende zeilboot-
jes. Sparreboom dankt zijn huidige 
bekendheid aan het fraaie Alkmaarse 
wapenglas dat hij voor de herbouwde 
Hervormde kerk in De Rijp maakte. Hij 
ontwierp voor Alkmaar diverse wapen-
ramen. Outger Janszoon (1652 lidmaat-
schap Lucasgilde) assisteerde hem bij de 
ramen van Schermer (Stompetoren) en 
Grosthuizen en produceerde de glazen 
voor Ursem (1659) en Groet (1661) 
zelfstandig.

Andere Alkmaarse glazeniers werkten als 
assistent voor hun meer bekende collega’s 
en kregen zelf opdrachten voor steden 
en dorpen waar de stedelijke belangen 
mogelijk minder waren. Van hun werk 
voor Alkmaar is niets bewaard gebleven, 
enkel een schets van een wapenraam 
voor Schermer (Stompetoren), waarover 
later meer. De overige ramen zijn, vaak 
compleet met de kerk, verloren gegaan. 

Memorieglas 
Welke thema’s werden op de ramen 
verbeeld en welke boodschap moesten 
zij uitdragen? De zoektocht naar macht 
en pracht op gebrandschilderd glas in 
Alkmaar brengt ons terug naar het jaar 
1516 in de katholieke periode van de 
Grote Sint Laurenskerk. Toen liet de 
schatrijke Alkmaarse familie Corf zich 
door de Leidse glasschilder Foy Jacobs 
afbeelden op het reusachtige raam in 
het transept aan de noordkant van de 
kerk. Claes Corf  (overleden 1507) be-
woonde het in 1753 afgebroken Hooge 
Huys naast de Grote Kerk, vanwaar hij 
ongestoord de kerk kon binnenkomen. 
Hij bezat ook een huis op de hoek van 
de Langestraat en de Schoutenstraat.  

Alcmaria Victrix
Het Alcmaria Victrix-raam van 
Engelsman is aangekocht door het 
Koninklijk Oudheidkundig Genoot-
schap, en in het Rijksmuseum 
terecht gekomen. In de Oosterkerk 
te Hoorn is in 1980 een kopie  
geplaatst, door atelier Bogtman. Er 
wordt overigens nog getwijfeld of 
het raam niet voor de Enkhuizer 
zuiderkerk gemaakt is. Er is geen 
opdracht van Alkmaar, of een 
rekening voor dit raam gevonden. 
Volgens Glasz heeft Alkmaar geen 
glas aan Hoorn geschonken, omdat 
er van oudsher weinig vriendschap 
tussen de steden was.

Grote Kerk De Rijp
De Rijp bezat een grote haring-
vloot, die in 1654 tachtig ‘bui-
zen’(haringschepen) telde en 
een verwerkingsindustrie voor 
Groenlandse walvissen. Voor 
het behouden van goed contact 
met dit welvarende dorp, schonk 
Alkmaar twee maal een groot 
raam aan De Rijp. Het eerste glas 
(Engelsman,1639), is met de kerk 
verwoest, toen een grote brand 
het dorp teisterde in 1654. Toen 
steden en andere schenkers daarna 
wapenglas schonken voor de nieuw 
gebouwde Grote Kerk in 1657, 
wilde Alkmaar niet achterblijven. 
Cornelis Janszoon Sparreboom 
mocht het, nog bestaande raam 
vervaardigen. 

Detail van het wapenraam van Alkmaar in 
de Slotkapel van Egmond aan den Hoef. 
Dit raam (ca. 1633) is toegeschreven aan 
Jan Maertensz. Engelsman, gezien de 
plastische architecturale uitwerking van 
het rolwerk en de versieringen van de 
cartouche. Het bijwerk rondom het wa-
penschild bestaat ditmaal niet uit leeuwen, 
maar uit engeltjes, fruit en draperieën. 
Twee engelen houden een kroon boven 
het wapen, in plaats van de (vanaf 1573) 
gangbare lauwerkrans. Zij symboliseren 
de rijkdom, macht en vruchtbaarheid van 
de stad Alkmaar. Links en rechts onderin 
zijn vaag bundels stro te zien. In het kader 
midden-onder, hier niet te zien, is vaag 
met grisaille een vredige landelijke scène 
getekend. Dit wil zeggen dat de stad Alk-
maar zorgde voor vrede in de stad, zowel 
als op het platteland. Foto J. van Zanten.  

(Hiernaast) Glasschilder Engelsman had 
een voorkeur voor figuratieve scènes, zoals 
zijn landelijke tafereel op het Alkmaarse 
wapenraam in de Slotkapel te Egmond aan 
de Hoef. Onderaan rusten rijk geklede ja-
gers met hun honden uit van de jacht. Het 
wild is vastgemaakt aan een stok. Achter 
hen laden boeren de schoven op hun kar, 
terwijl hun vee toekijkt. Hoewel het glas 
dikwijls gerepareerd is, en de schildering 
vervaagd, is de fijne schilderkunst van En-
gelsman bewonderenswaardig. Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed.
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Corf was een groot landeigenaar en 
bekleedde tal van belangrijke functies in 
Alkmaar, zoals rentmeester van de abdij 
van Egmond. Dat hij een godsvruchtig 
man was, blijkt uit het bezit van een 
familiekapel in de Grote Kerk. Na zijn 
dood liet zijn weduwe Geertruid zich sa-
men met hem en hun volwassen kinde-
ren met hun gehuwden geknield afbeel-
den op het raam in de Grote Kerk, dat 
mede door hen gefinancierd werd. Van 
de driedelige compositie rest enkel een 
beschrijving uit 1688 door de Alkmaarse 
geschiedschrijver Adriaan Westfalen. In 
het zogeheten donateursvak onderaan, is 
de familie Corf  afgebeeld met hun fami-
liewapens geflankeerd door de staande 
heiligen Laurentius, Matthias, Benedic-
tus en Clara. Geertruid en Claes zijn ge-
kleed in een tabberd, de geleerdenmantel 
van die tijd. Daarboven verscheen, 
eveneens levensgroot, de toenmalige 
landsheer keizer Maximiliaan en zeven 
keurvorsten met hun wapenschilden. 
Zoals bekend, is dit gedeelte door Maxi-
miliaan en Karel V betaald. Bovenin, 
in het gedeelte dat bekostigd werd door 
de kerk, volgde de geschiedenis van de 
patroonheiligen, Matthias en Laurentius 
(marteling op het rooster). 

Het onderste register van dit memo-
rieglas was duidelijk bedoeld om de 
gelovige en geleerde Claes Corf met 
zijn familie te vereeuwigen in goed-
keurende aanwezigheid van de groten 
van hemel en aarde. Men veronderstelt 
dat de eenvoudige kerkganger dan de 
devote geknielde houding zou navolgen;  
geestelijken en kloosterzusters zouden 
uit dankbaarheid voor de schenking 
bidden voor de familie Corf. Het afbeel-
den van schenkers op deze manier was 
destijds gebruikelijk, zoals nog te zien is 
op de zestiende-eeuwse ramen in de St. 
Janskerk te Gouda. Ook hier vertonen de 
opdrachtgevers zich onderop de ramen. 

Zoals Philips II, de landsheer toentertijd, 
landvoogdes Margaretha van Parma, en 
andere belangrijke edellieden, geestelij-
ken, stadsbestuurders, ambtenaren en 
rijke kooplui met hun familie. Helaas 
zijn dergelijke vroege gebrandschilderde 
kerkramen in Alkmaar verdwenen. 

We weten niet wanneer het laatste ge-
brandschilderde raam verdwenen is uit 
de Grote Sint Laurenskerk. Tijdens de 
beeldenstorm van 1566 zijn ongetwijfeld 
ook ramen ingegooid, maar niet alle 
zijn daarbij vernield. In elk geval bleef 
tijdens die heftige periode het grote 
transeptraam van de familie Corf ge-
spaard. Dat weten we uit de beschrijving 
die Westfalen meer dan een eeuw later 
in 1688 maakte. Ook werden toentertijd 
meestal enkel ‘paapse’ delen van een 
kunstwerk weggenomen. In de protes-
tantse kerk waren afbeeldingen van God 
en heiligen immers taboe. Zo werd de 
beschadigde godsfiguur op een raam in 
de Corfkapel in 1572 door glasschilder 
Willem Tybout vervangen door een 
meer acceptabele figuur. Wanneer dit 
raam verdwenen is, weten we niet.

In het huidige Hooge Huys wordt de 
geschiedenis van Claes Corf in ere gehou-
den op een ruitje uit 1941. Het raam is 
aangeboden aan de Noord-Hollandsche 
Levensverzekeringsmaatschappij op 16 juli 
1941 ter gelegenheid van de viering van 
het gouden jubileum door het gezamenlijk 
personeel van binnen- en buitendienst. 
Foto Joop Elsinga. 

(Hiernaast) De beroemde Alkmaarse 
schilder Caesar van Everdingen (1617-
1678) had belangstelling voor gebrand-
schilderd glas. Hij had zijn opleiding bij 
schilder èn glasschilder Jan Gerritszoon 
van Bronckhorst gevolgd. Er is één schets 
uit 1642 van hem overgeleverd voor een 
Alkmaars wapenraam,  gemaakt in de 
periode dat hij werkte aan de orgelluiken 
in de Grote Kerk. Het raam is niet uit-
gevoerd.  Van Ruyven-Zeman vermoedt 
dat dit ontwerp met wapens van de vier 
burgemeesters in functie voor het grote 
zuidertranseptraam van de Grote Kerk 
bedoeld was, of voor het middelste raam 
van de apsis. Er zijn verder geen ramen 
bekend naar ontwerp van Van Everdingen. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE), Amersfoort VII.10.

Een glasschilders familie
Hoewel er geen Alkmaars wapenraam 
van haar hand bekend is, mogen we (Ka)
Trijntje Sieuwerts (geb. Nieuwkoop 1636 - 
Alkmaar 1708) niet vergeten. Ze onderte-
kende haar werk met de naam Catharina 
Oostfries. Van Ruyven-Zeman duidt haar 
aan als enig bekende Nederlandse vrouwe-
lijke glazenier vóór 1800. In Zaandam in 
de Lutherse kerk (1700), en de Oostzijder-
kerk (1701), zijn  ramen van haar te zien. 
Trijntje kwam uit een glazeniers-familie 
en haar broer, Jozef Sieuwerts Oostfries 
(1628-1661) stond bekend als de beste 
glasschilder in Hoorn. Ze trouwde in 1661 
met de Alkmaarse glasschilder Claes Pie-
terszoon van der Meulen (1642-1693), die 
het jaar daarvoor lid van het Lucasgilde 
was geworden. Hij maakte voor zover 
bekend twee Alkmaarse wapenramen voor 
Graft en Koog aan de Zaan (verdwenen). 
Als decoratief schilder assisteerde Van der 
Meulen Romeyn de Hooghe die aan de 
Grote Kerk werkte. Hij ontving in 1689  
f.144,- voor het houten gewelf en in 1693 
kreeg hij f. 25,-  voor het beschilderen van 
de houten panelen boven het orgel. Er is 
één raam van hem bewaard, in de kerk 
van Hippolytushoef, dat hij in opdracht 
van de raden van Westfriesland en het 
Noorderkwartier schilderde. De zoons van 
Claes en Trijntje, Pieter en Sieuwert, die 
nog minderjarig waren toen hun vader 
overleed, zetten het ambacht voort. Zij 
traden respectievelijk in 1695 en 1700 toe 
tot  het Lucasgilde als glasmaker en glas-
schilder. Catharina en verschillende fami-
lieleden zijn begraven in de Grote Kerk.
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Het Wapenraam in de Grote Kerk van De Rijp, ontworpen 
door C. Jz. Sparreboom (1657), is verwant aan de ramen van 
Holsteyn, onder andere in Bloemendaal en Schermerhorn, 
gezien de decoraties met luchtig geschilderd gebladerte en 
festoenen. De leeuwen aan weerszijden van het wapen houden 
de lauwerkrans boven het wapenschild van Alkmaar met de 
burcht. De sokkel van het wapen dient tevens als baldakijn 
boven de cartouche met de naam van de stad en datum. Boven-
aan blaast een engeltje op twee trompetten, om de faam van 
de stad te verspreiden. Een specialiteit van Sparreboom is het 
zeegezichtje vanaf het Zeglis met het silhouet van Alkmaar 
onderin het raam. Het ritme van de golven zet zich naar boven 
voort in wolken, tot achter de cartouche, waardoor eenheid en 
ruimtelijkheid ontstaat. Foto T. den Ouden.

Twee schetsen van Sparreboom
Naast de zes overgebleven ramen, kennen we nog 
twee schetsen van Sparreboom met, mogelijk, een 
Alkmaars havengezicht. De schets die in opdracht 
van de Hoofdingelanden voor een raam in de kerk 
van Schermer (1680) getekend is, toont de haven 
vanaf de, druk bevaren, Schermeer. Meer myste-
rieus is het havengezicht dat Van Ruyven-Zeman 
toeschrijft aan Alkmaar. Het is getekend in een rond 
medaillon, op een ongedateerd ontwerp voor een 
raam. Gezien de wapens van Noord-Holland en 
Alkmaar boven het medaillon, wordt verondersteld 
dat de schets in opdracht van Alkmaar gemaakt is. 
Niettemin zal de poort rechts op de medaillon een 
fantasie zijn, want in de tijd van Sparreboom was er 
geen poort met torens meer te bekennen. 

tafereel. Zo zien we op het wapenraam 
van Egmond aan de Hoef, door bescha-
digingen vaag, een landelijke scène of 
jachttafereel. 

Op het raam in De Rijp heeft Sparre-
boom over de gehele breedte een gezicht 
op Alkmaar, vanaf het Zeglis, geschil-
derd. In de verte doemt het silhouet 
van de stad op, met de Grote Kerk en 
de Waag. Dit fraaie stadsprofiel heeft 
ongetwijfeld meerdere ramen gesierd. Zo 
tekende Sparreboom in 1680 nogmaals 
een gezicht op Alkmaar, gezien vanaf 
de druk bevaren Schermeer, onderop 
een raam van de achttien hoofdinge-
landen. Het raam was bestemd voor 
de kerk met de spitsloze toren van het 
dorp Schermer. Enkel de schets bestaat 
nog en wordt bewaard in het Regionaal 
Archief te Alkmaar. Waarschijnlijk is 
het raam zelf al vroeg verdwenen. Van 
Ruyven-Zeman, die de tekeningen van 
Sparreboom beschreef, citeert een op-
merking van één van de schenkers van 
het raam, hoofdingeland, medeschenker 
en historicus A. Westphalen (overleden 
1695), dat het raam was ‘uytgeraect’. In 
elk geval komt dit raam niet meer voor 
in het verslag van geschiedschrijver G. 
Boomkamp, die in 1740 nog wel ramen 
van andere schenkers gezien had. 

“Glasen metter wapene deser stede” 
Zes vroege Alkmaarse wapenramen zijn 
nog steeds te bewonderen in Noord-
Hollandse plaatsen (zie tabel). Wanneer 
we deze vensters vergelijken, vallen veel 
overeenkomsten op. 

Het loodnet van zo’n raam bestaat uit 
verticale panelen, van blank antiek glas, 
waar overheen de afbeeldingen met 
grisaille, zilvergeel, Jean Cousin- en 
email-verf geschilderd zijn. Het wapen 
en de ornamenten zijn symmetrisch aan-
gebracht. In het midden prijkt de forse 
burcht van Alkmaar op een rood wapen-
schild, geflankeerd door twee leeuwen en 
rijkelijk versierd met festoenen, vrucht-
baarheidssymbolen en putti. Onder het 
wapen staan één of twee cartouches met 
Alkmaer en de schenkingsdatum. Meer 
variatie toont het bijwerk. Bovenop het 
Alkmaarse wapen in De Rijp zien we 
bijvoorbeeld op een sokkel, een engel 
als personificatie van ‘faam’ met twee 
bazuinen. De leeuwen houden, of tonen 
een lauwerkrans (teken van waardigheid, 
onderscheiding en overwinning) boven 
het wapen. 

Stad en land 
Het onderste raam-register toont 
meestal een stadsgezicht of een landelijk 

NOG BESTAANDE ALKMAARSE WAPENRAMEN

Jaar Plaats Kerk Glasschilder

1606 Edam Sint Nicolaaskerk ws. N. Abrahamsz. Delft

1619 Hoorn/Amsterdam ws. Oosterkerk/Rijksmus. ws. J.Mz. Engelsman

1633 Egmond a/d Hoef Slotkapel J.Mz. Engelsman

1635 Schermerhorn Grote Kerk P. Holsteyn

1635 Bloemendaal Dorpskerk P. Holsteyn

1657 De Rijp Grote Kerk C. Jz. Sparreboom
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Links: Op de schets van het raam dat hij 
in opdracht van de hoofdingelanden voor 
de kerk van Schermer (1680) maakte, 
tekende Sparreboom een fraai gezicht op 
Alkmaar vanaf de Schermeer. De Scher-
meer is nog niet drooggemalen en druk 
bevaren met allerhande bootjes. De mo-
lens verwijzen alvast naar de droogmaking 
in 1934. De kerk is pas dertig jaar daarna 
ingewijd. Het raam is al voor 1695, tijdens 
een storm verwoest. Regionaal Archief 
Alkmaar.

Rechts: Van Ruyven-Zeman ontdekte 
dit ongedateerde ontwerp voor een 
wapenraam van Sparreboom. Gezien de 
wapens van Alkmaar en Noord-Holland 
is dit blijkbaar bedoeld als schenking van 
of voor Alkmaar. Het toont een gezicht op 
een stad vanaf de haven. Forse zeilschepen 
varen de haven binnen, waar rechts een 
gedeelte van een poort met torens te zien 
is. De poort is echter niet te herkennen als 
Alkmaars. Mogelijk heeft Sparreboom een 
fantasiepoort geschilderd. De naam van 
de kunstenaar is onderin de cartouche te 
zien. Mogelijk is het raam voor het gilde 
van de bierbrouwers bedoeld, gezien de 
tonnen onderin de schets bij de havengoe-
deren. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De voorstelling van het Rijper raam is in 
1884 door W.P.zn. Spaarman nageschil-
derd met waterverf. Van deze aquarel 
is tijdens restauratie van het raam, om-
streeks 1904, dankbaar gebruikt gemaakt.  
Regionaal Archief Alkmaar.

Op het onderste register van het raam 
van De Rijp kijken we uit op het Zeglis 
als belangrijke verbinding van Alkmaar 
met De Rijp,  langs de Ringvaart van de 
Schermerpolder. Een roeibootje zet men-
sen over van Oudorp naar Overdie. De 
Grote Kerk staat in het midden en links en 
rechts aan het Zeglis staan zeven molens. 
Foto T. den Ouden. 
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‘Mars aanrand’ons zegewallen’
Naast dit vredige onderwerp, zou het 
afweren van de bestorming van de 
stadmuren door de Spanjaarden in 1573 
nogal eens op de ramen zijn voorgeko-
men. Ook op het Alcmaria Victrix-raam, 
waarschijnlijk uit 1619, heeft waarschijn-
lijk Engelsman dit strijdtafereel geschil-
derd. Van Ruyven-Zeman zag op het 
sterk beschadigde raam, nu in het Rijks-
museum, vrouwen die vuurballen maken 
om de vijand mee te bestoken. Twee 
gehelmde figuren onderin symboliseren 

Bellona, de godin van de oorlog. Ook op 
het middengedeelte van het hiervoor be-
schreven transeptraam in de Alkmaarse 
Grote Kerk uit 1642 zou deze roemrijke 
historie van Alkmaar door Engelsman 
verbeeld zijn. Glasz maakt dit op uit een 
gedicht van Van de Woude, die in 1645 
schrijft: “het nieu gebakken glas, doet 
konst, en eer uytbrallen: Voornaem’lijck 
daer, daer Mars aenrand’ ons zegewal-
len”. De oorlogsgod Mars symboliseert 
in dit gedicht het Spaanse leger, dat 
de Alkmaarse muren aanviel. Dit 

Ontzet
Ter verklaring van de didacti-
sche functie van onder andere dit 
Alkmaarse raam verwijst Groen-
veld naar het verband tussen 
twee glazen in de Sint Janskerk te 
Gouda: Het ontzet van Samaria 
(geschonken door Leiden1601) en 
Het ontzet van Leiden (geschonken 
door Delft 1604). Volgens de tekst 
in de cartouche van glas 26: Zoals 
God in 5536 na de schepping Sa-
maria had bevrijd, zo redde hij ook 
Leiden. Het is voor te stellen dat 
ook in de Alkmaarse Grote Kerk 
twee van dergelijke ramen promi-
nent aanwezig zijn geweest. 
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onderwerp in de kerk zou gediend heb-
ben als bewijs van de verlossing door 
God in donkere tijden. Het raam was, 
zoals vermeld, waarschijnlijk door de 
Alkmaarse vroedschappen betaald.

De Oude Doelen
Alkmaar zal ongetwijfeld meer ramen 
in eigen stad gefinancierd hebben, maar 
hier is weinig van bekend. Wel weten 
we dat tweeëntwintig leden van de 
‘krijgsraad’ en het stadsbestuur in 1618 
aan glasschilder Claes Abrahamszoon 
ieder vijftien gulden betaalden voor 
raampjes met portretten van Hollandse 
graven in de Oude Doelen (gebouwd 
1509). Wat na de afbraak van de Doelen 
in 1903 met deze ruitjes is gebeurd, is 
niet bekend. 
In 1705 werd de Kapelkerk verfraaid 
met een ‘glorieus’ stadswapenraam en 
vier burgemeestersramen door Laurens 
van der Meulen (1679-1711). Laurens 
was een telg uit de, hiervoor besproken 
glazeniersfamilie. Hij was een zoon van 
Gerrit Pieterszoon van der Meulen, een 

broer van Claes, de man van Trijn-
tje Sieuwerts. Zijn ramen zijn helaas 
tijdens de brand van 21 augustus 1760 
gesneuveld. 
Het is overigens aannemelijk dat in de 
zestiende en zeventiende eeuw, andere 
steden ook (nu verdwenen) wapenra-
men aan Alkmaar voor de Grote Kerk 
of de Kapelkerk geschonken hebben. 
Hierover is tot nu toe weinig bekend. 

Neergang in de achttiende eeuw
In de loop van de achttiende eeuw is de 
techniek van het brandschilderen, met 
de bijbehorende vakkennis, nagenoeg 
helemaal verdwenen. Het tekort aan 
vakmensen zou zelfs zo hevig zijn ge-
weest, dat er in het hele land niemand te 
vinden was, om een beroemd zestiende-
eeuws raam in de Sint Janskerk te Gouda 
te repareren. 

De achteruitgang begon al in de zeven-
tiende eeuw. Hier zijn verschillende 
oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst 
werden door de economische stagna-
tie vanaf 1670 nauwelijks meer op-
drachten voor stedelijke wapenramen 
verstrekt. Alkmaar wilde immers al 
in 1662 bezuinigen. Ook was er min-
der vraag naar nieuwe ramen, omdat 
de kerken, die verbouwd werden van 
de katholieke naar de protestantse 
eredienst, inmiddels gereed waren. 
Bovendien was gekleurd glas in die tijd 
nauwelijks meer verkrijgbaar, omdat 
veel glashutten in Lotharingen en Bo-
hemen tijdens de godsdienstoorlogen 
waren vernield.

Een andere oorzaak voor de neergang 
ligt niet op het eerste gezicht voor de 
hand: namelijk de uitvinding van email-
verf in de zeventiende eeuw. De nieuwe 
verf bood de mogelijkheid op één stuk 
blank glas met meerdere kleuren te 
schilderen en leek een goed alternatief 

voor het complexe en dure brandschil-
deren op gekleurd glas. Emailverf valt 
op den duur echter tegen. De verf ver-
smelt tijdens verhitting in de oven niet 
met het glas, maar blijft erop liggen. 
Daardoor is het resultaat minder helder 
en sprankelend dan bij brandschilderen 
met grisailleverf. In de loop van de tijd 
vervaagt de verf en kan van het glas 
afbrokkelen. Hollandse wapenglazen uit 
de zeventiende eeuw zijn meestal met 
deze verf geschilderd. Daarom moeten 
ze op den duur diverse restauraties 
ondergaan. Dit gebeurde in het verle-
den helaas niet altijd ter zake kundig. 
Het kwam voor, dat bij ontbreken 
van een oorspronkelijke schets, gegist 
moest worden naar de oorspronkelijke 
tekening. Bijvoorbeeld de visjes op 
een Holsteyn-raam in Schermerhorn, 
dienen eigenlijk vogeltjes te zijn. Het 
is daarom van belang te beseffen, dat 
dit glas in de loop der eeuwen meestal 
zware restauraties ondergaan heeft.

Gebrandschilderd glas raakte in de loop 
van de zeventiende eeuw uit de mode. 
Daar kwam nog bij dat men, net als el-
ders in Europa, meer en meer koos voor 
helder daglicht in de kerk. Ramen wer-
den verkocht, de techniek ging teloor 
en er zijn op den duur veel ramen door 
gebrek aan vakkennis, verwaarlozing en 
verval verloren gegaan.
Toch was in Alkmaar niet alle belang-
stelling verdwenen. Het stadsbestuur 
gaf namelijk nog in 1767 opdracht 
aan apotheker en ‘verwer’ Abraham 
Washuizen voor twee grote gebrand-
schilderde ramen in de westgevel van 
de Remonstrantse kerk. Over de (nu 
verdwenen) ramen is bekend dat ze in 
de kleuren blauw, groen, geel, rood, 
purper, wit en zwart geschilderd waren. 
Het is bijzonder dat Washuizen de 
techniek nog beheerste. Hij was name-
lijk geen praktiserend glazenier, gezien 

het feit dat hij extra geld eiste voor het 
bouwen van een oven.
Handelaars toonden interesse in 
tweedehands glas, waaronder dat van 
Alkmaarse herkomst. Van Ruyven-
Zeman beschrijft de levendige handel 
in afgedankte ramen, die doorging tot 
in de negentiende eeuw. Zo werd het 
Alkmaarse wapenraam uit de dorpskerk 
te Bloemendaal in 1867, met de andere 
ramen uit die kerk, verkocht voor vijf 
gulden per stuk, omdat de serie aan 
restauratie toe was. Men klaagde over 
tocht vanwege kapotte ramen. Vier ra-
men kwamen terecht in het Haarlemse 
stadhuis, twee andere werden door een 
particulier gekocht. Het Alkmaarse 
raam belandde met drie andere steden-
ramen in het Noord-Brabantse kasteel 
Heeswijk, waarvoor ze door atelier F. 
Nicolas & Zn. gerestaureerd zijn. Later 
heeft het Bloemendaalse kerkbestuur 
de ramen teruggekocht. Van ramen 
die ze niet terug konden kopen (in het 
Haarlemse stadhuis) werden kopieën 
gemaakt, waardoor de dorpskerk sinds 
1937 weer met deze ramen pronkt. Het 
originele Alkmaar-raam is, hoewel sterk 
gerestaureerd, daar ook weer te zien, zij 
het op een andere plek dan voorheen, 
achter het balkon.

S. Fokke 1762. Tijdens de brand van 1760 
in de Kapelkerk zijn de wapenramen 
van Alkmaar en de vier burgemeesters 
verdwenen. 

In de Remonstrantse kerk is een poging 
gedaan het verleden te doen herleven. 
Zo is daar op een ruitje een stichtelijke 
tekst te lezen, die door of in opdracht van 
C.D.K. al in 1659 een raam gesierd zou 
hebben, mogelijk omkaderd door fraai 
rolwerk. De tekst is tijdens de restauratie 
van de kerk in 1964-66 door glazenier 
Bogtman in fraaie letters op een nieuw 
ruitje geplaatst. 

Hergebruik in Haarlem
Ook in de Sint Bavo te Haarlem 
zijn panelen met familiewapens 
uit de Alkmaarse Grote Kerk 
getraceerd. Neerlandicus A. Peters 
schrijft, dat de negen panelen bo-
venin het Gildeglas familiewapens 
uit onder meer Alkmaarse kerken 
bevatten. De Alkmaarse herkomst 
zou in 1880 gesignaleerd zijn in 
een geschiedenisboek van Haarlem 
(Alan). Van Ruyven-Zeman dateert 
het glas tussen 1787 en 1790, op-
merkelijk, gezien de terugval. 
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Heropleving in de negentiende eeuw 
In de tweede helft van de negentiende 
eeuw werd de brandschilderkunst in 
Nederland herontdekt en op grote 
schaal geïntroduceerd in neogotische 
kerken, stadhuizen en paleizen. Het 
herstel van de bisschoppelijke hië-
rarchie in 1853, ontketende een ware 
hausse van katholieke neogotische ker-
kenbouw, met als belangrijkste architect 
P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827-1921). 
Cuypers inspireerde zich op de trotse 

Middeleeuwse gotische kerken met 
hoge ramen met gotische traceringen 
en puntbogen en veel kleurig gebrand-
schilderd glas in lood. Voor Alkmaar 
ontwierp hij de Sint Laurentiuskerk 
(1861) aan het Verdronken Oord en de 
Sint Dominicuskerk (1863, afgebroken 
1985) aan de Laat.  
De gebrandschilderde glas-in-loodra-
men voor deze kerken werden in de 
loop der jaren door kerkgangers ge-
doneerd. De meesten gaven geld voor 
een klein raam. Voor de kostbare grote 
ramen traden vooral rijke en invloed-
rijke industriëlen als sponsors op. Zij 
bepaalden dan mede de onderwerpen 
van door hen gedoneerde ramen. 

Weldoeners van de Sint Laurentiuskerk
Dankzij weldoeners heeft de Sint Lau-
rentiuskerk vele fraaie glas-in-loodra-
men. Zo schonk T.L. Koorn, handelaar 
in koloniale waren, oud-voorzitter van 
de Kamer van Koophandel en bestuurs-
lid van vele organisaties, in 1892 en 1895 
de eerste twee gebrandschilderde ramen 
met heiligen in de koorapsis van de kerk. 
Naar oud gebruik, liet hij als schenker in 
beide ramen zijn wapen met de koren-
schoven plaatsen. 
Architect Cuypers bestelde de ramen 
voor zijn gebouwen doorgaans in zijn 
woonplaats Roermond bij glasatelier 
F. Nicolas & Zn. Zo kwamen de eerste 
van de Sint Laurentiuskerk, en ver-
schillende van de Sint Dominicuskerk 
uit het Roermondse atelier. In de Sint 
Laurentiuskerk te Oudorp pronkten al 
vanaf 1880 Nicolas-ramen. In Alkmaar 
bestond toentertijd nog geen glasbedrijf 
dat gespecialiseerd was in de brandschil-
derkunst. Frans Nicolas (1826-1894) 
was rond 1850 één van de eersten die 
deze ingewikkelde techniek opnieuw 
had uitgevonden en grootschalig produ-
ceerde. De opdrachten voor de overige  
gebrandschilderde ramen in de Sint 

Laurentiuskerk gingen echter naar de 
Belgische glasschilder Jules Dobbelaere 
(1859-1916). Dit had te maken met de 
invloed van donateurs van die ramen, de 
fabrikantenfamilie Van den Bosch. 

Gerrit Th.M. van den Bosch (1857-
1931) had met zijn vader J.A. van den 
Bosch (1813-1894) en zijn halfbroer 
Timotheus in 1880 de margarinefabriek 
Kinheim aan de Helderseweg opgezet. 
Na het overlijden van zijn vader (1894) 
en zijn broer (1902) runde Gerrit het 
grote bedrijf, dat in 1905 al 130 werk-
nemers telde. Nadat de fabriek in 1912 
eigendom werd van een Engelse ven-
nootschap, bleef hij tot 1920 mededi-
recteur. Evenals zijn vader en zijn broer 
gedaan hadden, zette hij zich hiernaast 
in voor tal van katholieke instellingen. 
Historicus G.N.M. Vis bespreekt de vele 
functies en activiteiten van de familie 
Van den Bosch in zijn recente uitgave 
over de Sint Laurentiuskerk. J.A. van 
den Bosch, die kerkmeester van de Sint 
Laurentiuskerk was, doneerde tussen 
1866 en 1868 een kruiswegstatie en 

De heilige familie is hier in kerkelijke 
setting bijeen. Maria houdt de lelies vast, 
symbool van haar zuiverheid, en Jozef een 
stuk hout, als verwijzing naar zijn timmer-
manschap. De rijk versierde achtergrond 
en het goud geweven gordijn achter Maria 
getuigen van de verfijnde schilderkunst 
van Dobbelaere. Het gordijn wordt vanaf 
de middeleeuwen vereenzelvigd met 
Maria, de moeder van Jezus. Volgens 
de legende borduurde zij de stof tijdens 
de ontvangenis; de doek hangt dikwijls 
achter de kribbe bij de geboorte en zou 
bij het overlijden van Jezus scheuren als 
voorhang van de tempel. Elders in de 
kerk is nog een raam van de familie van 
Jezus, in een meer huiselijke omgeving. 
Het raam is geschonken door de zusters 
Augustinessen aan de Laurentiuskerk. J. 
Dobbelaere, 1895. 

Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum 
van deken-pastoor J.H. Ruscheblatt in 
Alkmaar, schonken de zusters Augustines-
sen dit raam van de heilige familie aan de 
Laurentiuskerk. De panelen onderin tonen 
sierlijke banderollen met Latijnse verwij-
zingen naar de schenking van de zusters 
en naar de heilige Elisabeth van Thüringen 
op wie zij zich beroepen wat betreft de 
ziekenzorg en het Elisabethziekenhuis. J. 
Dobbelaere, 1895
Foto’s C.Th Groenland. 

De R.K. Sint Laurentiuskerk aan het Ver-
dronken Oord (hier vanaf de zuidkant) is 
in 1861 door architect Pierre Cuypers ont-
worpen. De gebrandschilderde kerkramen 
zijn vervaardigd door atelier F. Nicolas & 
Zn (1892-1895) en J. Dobbelaere (1895-
1907). Foto Joop Elsinga. 

(Hieronder) De patroonheilige van de kerk, 
Laurentius met het rooster waarmee hij 
gemarteld werd. Atelier F. Nicolas & Zn. 

De door de familie Koorn geschonken 
ramen met heiligen, in het koor van 
de Laurentiuskerk, zijn beide onderop 
voorzien van het familiewapen met de 
korenschoven. Atelier F. Nicolas & Zn., 
1892/1895.
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Het raam van Musa. Musa leefde ongeveer 
in de zesde eeuw. Paus Gregorius de Grote 
vertelde haar verhaal: De maagd Maria 
verscheen aan ’s nachts aan de kleine 
Musa. Ze kreeg een visioen van meisjes in 
witte kleren. Musa mocht daarbij horen, 
op voorwaarde dat zij zich voortaan 
ernstig zou gedragen. Dit vertelde zij aan 
haar ouders en deed daarna haar best haar 
kinderlijkheid af te leggen. Na 25 dagen 
kreeg ze een koortsaanval en na 30 dagen 
verscheen Maria weer met de meisjes in 
haar gevolg. Nu was Musa klaar om mee 
te gaan. J. Dobbelaere, 1895. 

De driepas boven het Musa-raam toont de 
heilige Adelbertus van Egmond zegenend, 
met een boek in de hand, omdat hij als 
missionaris het evangelie verkondigde. 
Het stroompje rechts naast hem verwijst 
naar de Adelbertusput. Het kapelletje 
links, dat gebouwd is boven zijn graf, is bij 
het beleg van Alkmaar verwoest.
Foto’s C.Th Groenland. 

Bosch bekostigde met haar echtgenoot 
Petrus Antonius Albada Jelgersma in 
1895 het raam met de bijbelscène De 
opdracht van Maria in de tempel. Dit 
onderwerp verwijst naar haar zuster 
Elisabeth, de kloosterlinge. In 1897 
schonk het echtpaar Theodora A. van 
den Bosch en haar man Simon J. Jonker 
het raam met bedevaartgangers, dat 
De bedevaart naar Kevelaer toont. Dit 
kreeg een plaats bij het Maria-altaar 
en verwijst naar bedevaarten naar het 
Duitse Kevelaar, waaraan J.A. van den 
Bosch met zijn schoonzoon S. J. Jon-
ker in de jaren zeventig en tachtig als 
broedermeester hadden deelgenomen. 
Ook Gerrit van den Bosch had in 1889 
als broedermeester gefungeerd tijdens 
zo’n bedevaart. 

in 1874 twee tableaus met schilderin-
gen over het Heilig Bloedwonder van 
Alkmaar (1429). Na de dood van J.A. 
van den Bosch, schonken zijn weduwe, 
haar dochter en twee dochters uit het 
eerste huwelijk van J.A. van den Bosch 
in totaal vier gebrandschilderde glas-

in-loodramen. De ramen kregen een 
belangrijke plaats in de transepten. 
Deze werden ditmaal niet door Nicolas 
vervaardigd.

Gerrit van den Bosch introduceerde 
daarvoor glasschilder Dobbelaere uit 

Brugge. De Belgische glasschilder maakte 
namelijk deel uit van het katholieke net-
werk van Gerrit van den Bosch en zijn 
goede vriend architect Jan Stuyt (1868-
1934). Dobbelaere schilderde bijzonder 
fijn en tekenachtig. De dames Van den 
Bosch zullen zijn ietwat sentimentele 
stijl bewonderd hebben. Zij kozen zelf de 
voorstellingen op de ramen. De voorstel-
ling van het raam, in 1895 geschonken 
door de weduwe J.A. Van den Bosch, De 
roeping van Musa door Maria, is geïnspi-
reerd door haar dochter, Elisabeth, die 
vijfentwintig jaar eerder bij haar intrede 
in het klooster de naam Musa had aan-
genomen. Adelbertus, geliefd heilige van 
Gerrit kreeg een belangrijke plaats in de 
driepas boven dit raam. 
De kloosterlinge schonk zelf bij haar 
intrede als novice het Elisabeth-raam, 
dat pas in 1900 geplaatst zou worden. 
Het toont de scène De aanhouding van 
de heilige Elisabeth van Thüringen. Hier-
boven prijkt Francisca de Chantal, de 
stichteres van de orde van Visitandin-
nen, waarbij Elisabeth was ingetreden. 
Twee halfzusters van Gerrit van den 
Bosch, dochters uit het eerste huwe-
lijk van J.A. van den Bosch, schonken 
ter gelegenheid van jubilea ieder een 
Mariaraam. Anna Ignatia van den 

(Hierboven) Carton, getekend door J. 
Dobbelaere als schets voor het raam: De 
opdracht van Maria in de tempel. In het 
Documentatie- en onderzoekscentrum 
voor religie, cultuur en samenleving te 
Leuven (tekeningenarchief atelier Dobbe-
laere-Delodder. 1860-1991. Inventarisnr. 
A7) worden schetsen van Dobbelaer-
ramen in de Laurentiuskerk bewaard. Ook 
is daar een tekening van een Alkmaars 
raam uit 1906 (zonder signering nr. A8). 
Kadoc Leuven

De Opdracht van Maria in de tempel is 
een feest in de Rooms Katholieke kerk op 
21 november. Het feest is gebaseerd op het 
Proto-Evangelie van Jacobus. De ouders 
van Maria, Joachim en Anna wijden haar 
toe aan God in de tempel, waar ze verder 
werd opgevoed. J. Dobbelaere 1895. Foto  
J. van Zanten. 

Het raam van de bedevaart van de 
Alkmaarse broederschap naar Kevelaar is 
in 1897 bij het Maria altaar geplaatst. Alk-
maarse gelovigen bidden voor de altaren.
Foto C.Th. Groenland. 
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Voorschets van het raam met de twee 
heiligen in de gang van de Laurentiuskerk 
naar de pastorie. Duidelijk is te zien dat 
van de twee portretten speciaal werk is 
gemaakt door ontwerper Dobbelaere. 
Kadoc Leuven 

De ramen met Bonifatius en Willibrordus 
in de gang van de Laurentiuskerk naar de 
pastorie. Mogelijk heeft Dobbelaere deze 
heiligen voorzien van de portretten van 
kapelaans Kerschner en Jansen.1895. Foto 
C.Th. Groenland. 

Deken-pastoor  J.H. Ruscheblatt
Ter ere van het 25-jarig jubileum 
van deken-pastoor J.H. Ruscheblatt 
zijn meer ramen in de kerk geplaatst. 
Zo schonken parochianen een raam 
met zijn patroonheiligen Johannes 
en Henricus en het wapen van zijn 
geboorteplaats Amsterdam links in 
het kerkkoor en een raam met de 
patroonheiligen Laurentius en Mat-
thias en het Alkmaarse wapen rechts 
in het koor. De zusters Augustines-
sen schonken de deken-pastoor een 
raam met de heilige familie. 

De gevel van het Alkmaarse stadhuis in 
de Langestraat met medaillons bovenin de 
kruisvensters. Foto Joop Elsinga

Janneke 
van Zanten-van Wijk

Het enthousiasme van de familie Van 
den Bosch voor gebrandschilderd glas 
werkte aanstekelijk voor veertien andere 
kerkgangers, die ieder een klein raam 
voor de zijbeuk van de Sint Laurentius-
kerk schonken, meestal ter ere van een 
(huwelijks)-jubileum. Dobbelaere schil-
derde op deze ramen taferelen uit het 
Nieuwe Testament. Zijn fijne ontwerp-

tekeningen zijn in Leuven te zien. 
De familie Van den Bosch beïnvloedde 
de iconografie van de ramen, maar 
liet zich niet, zoals gebruikelijk in de 
zestiende eeuw, zelf afbeelden. Wel werd 
hun naam onderaan vermeld, met de 
datum van schenking. Curieus is, dat de 
clerus wel is afgebeeld in de gedaante 
van heiligen. Weliswaar niet op ramen 
in de kerkruimte zelf, maar in de gang 
naar de pastorie. We zien de Heilige 
Benedictus met de Regel van zijn orde, 
en naast hem Sint Adelbertus van de 
abdij van Egmond. Vis heeft Benedic-
tus aan de hand van een foto kunnen 
identificeren als Deken-pastoor  J.H. 
Ruscheblatt (1870-1899), die in dat jaar 
1895 zijn jubileum in Alkmaar vierde. 
Naast Sint Adelbertus zijn waarschijnlijk 
de kapelaans van Ruscheblatt afgebeeld 
als de heilige Bonifatius en Willibrordus 
op aparte vensters. We kunnen de jonge 
Ruscheblatt ook in de kerk traceren, 
onder een baldakijn op een wandschil-
dering (Kläsener, 1875) van de Heilig-
Bloedprocessie. Zijn twee kapelaans 
lopen voor hem, mogelijk dezelfde 
figuren als Bonifatius en Willibrordus 
op de gangramen. 

Oud en nieuw glas in de twintigste eeuw 
De medaillons met wapenschilden in de 
stadhuisvensters, behoren samen met de 
kleine gebrandschilderde raampjes van 
de Waag, tot het oudste gebrandschilder-
de glas dat nu nog in Alkmaarse wereld-
lijke gebouwen te vinden is. Wapenruit-
jes in een stadhuis of kerk passen in een 
lange traditie. Ze houden de herinnering 
en waardering aan stadsbestuurders in 
stand. 

Het stadhuis
De serie wapenmedaillons in de kruis-
vensters is een blikvanger in de voorge-
vel van het stadhuis. De ruitjes zijn niet 
altijd te zien geweest. Ze zijn ooit terug-

geplaatst in de raadzaal en aangrenzende 
vertrekken en zo weer uit de vergetelheid 
gehaald. In het stadhuis flonkeren meer 
glas in loodramen op verschillende plek-
ken, alle uit de negentiende en twintigste 
eeuw.
 
Medaillons in de raadzaal 
Na de bouw van de Sint Dominicuskerk 
en de Sint Laurentiuskerk in Alkmaar, 
werd ook stadsarchitect W.F. du Croix 
(1828-1887) geïnspireerd door de neogo-
tiek. Bij verbouwing van het stadhuis in 
1878 liet hij in de gevel aan de Langestraat 
vensters aanbrengen met neogotische 
driepas tracering. In de ramen plaatste hij 
18 ovale medaillons met gebrandschilder-
de wapens. De medaillons benadrukten 
het laatgotische karakter van het gebouw. 
De wapenschilden op de ruitjes verwij-
zen naar sleutelfiguren tijdens de periode 
van het beleg van Alkmaar. Ze zijn te 
verdelen in drie series: eerst twee wapens 
van de landsheren Maximiliaan en Karel 
V, dan tien wapens van leden van het 
stadsbestuur uit die tijd, en vervolgens zes 
wapens van stedelingen.

In de gang van de Laurentiuskerk naar de 
pastorie zien we op een gotisch raam Be-
nedictus met de regels van zijn orde, met 
naast hem Adelbertus van Egmond. Het 
gezicht van Benedictus vertoont de trek-
ken van deken-pastoor J.H. Ruscheblatt, 
die toen zijn 25-jarig jubileum in Alkmaar 
vierde. Ter ere van zijn jubileum zijn meer 
ramen in de kerk geplaatst. Onbekend is 
wie de Ruscheblatt met dit raam geëerd 
heeft. Hij zal er wel van opgekeken heb-
ben. J. Dobbelaere 1895. 

Een wandschildering door A. Kläsener uit 
1875 toont de toen nog jonge pastoor J.H. 
Ruscheblatt en zijn kapelaans Kerschner 
en Jansen en misdienaars tijdens een 
bloedprocessie. 

Vader en zoon Dobbelaere
Glazenier Jules Dobbelaere (1859-
1916) is waarschijnlijk opgeleid 
in het atelier van zijn vader Henri 
Dobbelaere (1822-1885). Henri was 
romantisch schilder. Om voor een 
zeker inkomen voor zijn gezin van 
acht kinderen te zorgen, was hij het 
glasatelier in Brugge opgestart. Het 
gezin was waarschijnlijk bijzonder 
vroom, want alle andere kinderen 
na Jules, die de oudste was, kozen 
voor het kloosterleven. In talrijke 
kerken en kloosterkapellen in en 
rondom België zijn ramen van 
Dobbelaere te zien. Ze werden zelfs 
verscheept naar Amerika en het 
verre oosten. Jules zette op 26-jarige 
leeftijd het atelier voort. Tekeningen 
voor tien Alkmaarse glasramen 
uit de periode 1895-1903 worden 
bewaard in het KADOC te Leuven. 
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Gebrandschilderde medaillons in de 
raadzaal van het stadhuis: Augustijn van 
Teilingen, scepen, 1509; Dirk Allertsz, sce-
pen, 1516-1517; Laurens Pietersz. Palinc, 
scepen, 1515, 1516, 1519 en Anthony van 
Neerevliet, scout, 1517.

Op dit fantasiewapen snelt de heldhaftige 
stadstimmerman Maerten Pietersz. van 
der Mey’s morgens vroeg door het land, 
met in zijn polsstok een briefje, dat hij 
door de Spaanse linies heensmokkelde. 
In de verte doemt het silouet van de grote 
kerk op.  
 
Wapenschild met de oude burcht van 
Alkmaar met meerdere toren(tjes) als 
stadswapen. Het ruitje, dat ook uit 1879 
dateert, diende als gedenkraampje van de 
restauratie en is mogelijk uit ruimtege-
brek, niet geplaatst. Het ziet er nog uit als 
nieuw en wordt bewaard in het Stedelijk 
Museum Alkmaar.

Ontwerp R. Roeterink, glasschilder A. 
Schep 1879. foto’s Joop Elsinga.

Janneke 
van Zanten-van Wijk

De medaillons zijn ontworpen door de 
in Alkmaar wonende kunstenaar Reinier 
Roeterink (1831-1913) en geschilderd 
door glasbrander en koopman in glas-
waar Adrianus Schep (1859-1940), die 
zijn bedrijf had aan de Geldersche Kade 
nr. 121 te Amsterdam. De kunstenaar 
inspireerde zich op wapens bij hofjes, in 
de Grote Kerk, op grafzerken, waar hij ze 
ook maar zag. Hij vond zijn voorbeelden 
vooral bij een serie lakzegels van sche-
penen, die nog steeds in het Alkmaarse 
archief bewaard wordt. Wanneer er geen 
voorbeeld voorhanden was, gebruikte hij 
zijn fantasie. Zoals voor de heldhaftige 
stadstimmerman Maerten Pietersz. van 
der Mey, die geen eigen familiewapen 
bezat. Hij beeldde Van der Mey uit, op 
zijn tocht  door de velden, met over 
zijn schouder zijn beroemde polsstok 
met brieven van de bevelhebbers erin 
verstopt. 
Bij de serie hoorde nog een extra wapen-
medaillon, gewijd aan het stadhuis, dat 
nu bij het 17de eeuwse ruitje in het Ste-
delijk Museum Alkmaar bewaard wordt. 
De tekst luidt: Het stadshuis gebouwd 
1509-1520. De gerechtszaal hersteld 1879. 

Onder architect Jan Stuyt werd het 
stadhuis tussen 1911-14 nogmaals 
verbouwd. Hierbij zijn de neogotische 
kozijnen verwijderd en de huidige 
kruisvensters kwamen daarvoor in de 
plaats. Hoewel Stuyt de wapenmedail-

lons in zijn tekeningen inplande, zijn 
deze toch in opslag geraakt en vergeten. 
Pas in 1927 werden de medaillons bij 
toeval gevonden. De fijn geschilderde 
medaillons werden zeer bewonderd 
door de wethouders en raadsleden. Ze 
kregen een nieuwe plaats in de kruis-
vensters. 

De foto van de raadzaal met gotische ko-
zijnen en medaillons is in 1912 genomen, 
vlak voor de verbouwing door architect J. 
Stuyt tussen 1911 en 1914. 

Reinier Roeterink maakte in 1879 aquarel-
len als ontwerp voor de wapenmedaillons 
in het stadhuis. De wapens van keizer 
Maximiliaan en zijn zoon Karel V zijn 
kleurig en gedetailleerd geschilderd, met 
zwierige dekkleden. 

Wapen van Andries Pietersz. Zel, scepen. 
De Amsterdamse glasschilder, A. Schep,  
heeft de ontwerpen van Roeterink zeer 
verfijnd op glas weergegeven. Foto J. van 
Zanten
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Stuyt ontwierp de grote wapenramen in 
het trappenhuis tezamen met het ronde 
raam op één vel. Zo ontwierp hij de ramen 
in dezelfde stijl, geïnspireerd door de 
Jugendstil. Voor de schets van symme-
trische ramen maakte hij maar één helft 
van de tekening. Deze methode paste 
Sparreboom ook al in de 17de eeuw toe 
(zie zijn schets met medaillon). Nationaal 
Architectuur Instituut. 

Ontwerpschets van het trappenhuis in het 
stadhuis door architect J. Stuyt (1911-
1914). Aanzicht vanaf de Schoutenstraat. 
Nationaal Architectuur Instituut. 

Het trappenhuis met de wapenramen in 
het stadhuis ontworpen door Jan Stuyt 
(1911-1914). Foto Joop Elsinga. 

Janneke 
van Zanten-van Wijk

Daarom kwam men op het idee hier 
nog een serie aan toe te voegen van 
burgemeesters uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw. Medewerkers van het 
Haarlemse glasatelier Le Nobel  heb-
ben de wapenmedaillons in een iets 
luchtiger, spitse stijl geschilderd, zonder 
achtergrondkleur op blank glas. In de 
loop van de tijd zijn er meer burgemees-

terswapens toegevoegd. Het wapen van 
burgemeester Van Kinschot (1934-1942; 
1945-1946) besloot  in 1947 de rij van 
zes. Helaas is het eerste raampje van deze 
nieuwe serie (burgemeester Van Druy-
venstein 1851-1853) verdwenen, er is 
geen schets of afbeelding van bekend. 

Trappenhuisramen van architect Stuyt
Architect Stuyt ontwierp bij zijn ver-
bouwing van 1911-1914 aan de kant van 
de Schoutenstraat een trappenhuis met 
nieuwe wapenramen en een bijpassende 
oculus (rond raam). 
De pronkstukken van het trappenhuis 
zijn twee grote wapenramen op de 
eerste verdieping. Stuyt ontwierp zelf 
zijn ramen, die voorzien zijn van veel 
licht doorlatend blank gestructureerd en 
ongestructureerd glas, beschilderd met 
gestileerde florale motieven. De lijnen-

bundels en de kleuren violet en zilver-
geel zijn geïnspireerd op de Jugendstil. 
In het midden van elk raam prijkt een 
kleurig wapen. Links het wapen van de 
provincie Noord-Holland, met de tekst 
Comitatus Hollandiae (Hollandse volks-
vergadering) en van Alkmaar, met op 
een banderol de tekst Alcmaria Victrix. 
Dankzij Stuyt zijn dus in de twintigste 
eeuw alsnog prachtige gebrandschilder-
de wapenramen in het stadhuis ver-
schenen. Het Alkmaarse bestuur is hier 
trots op, want in 2006 liet het de ramen 
restaureren door de Alkmaarse Glaze-
nier Roel Hildebrand. 

Twee gedenkramen 
In de entreehal van het stadhuis versche-
nen in de jaren 1940 twee kunstzinnige 
gedenkramen. Het raam geschonken 
door de burgers van Amersfoort (1941) is 
recht tegenover de entree, bovenaan de 
bordestrap gesitueerd aan de kant van 
de binnenplaats. Het vierdelige Bevrij-
dingsraam (1947) kreeg een plaats in de 
voorgevel bovenaan de trap. 

Op het ontwerp uit 1911 van enkele 
kruisvensters van de raadzaal tekende 
Stuyt wapens op de nieuwe ramen. Hij 
was blijkbaar onkundig van de medaillons 
die pas tevoorschijn kwamen in 1927. 
Nationaal Architectuur Instituut.  

Medaillons met wapens van de burge-
meesters P.A. de Lange (1853-1857); A. 
Maclaine-Pont (1858-1899); G. Rip-
ping1899-1919;  W.C. Wendelaar (1919-
1934; F.H. van Kinschot (1934-1942; 
1945-1946). Vervaardigd door atelier J. Le 
Nobel Haarlem (1927-1947). Foto’s Joop 
Elsinga.

Meer glas van Stuyt
Stuyt was liefhebber van de glas-
in-loodtechniek en had al eerder 
gebrandschilderd glas toegepast 
in Alkmaarse woningen van zijn 
hand. In villa’s, zoals  Emmastraat 
nr. 73-75 en nr. 120 (Paul Kruger-
straat 2) verschenen fijne gebrand-
schilderde (bloem-)motiefjes 
en in de woningen die hij 
voor de Eikelenbergs-
traat, Hulststraat, 
Boomkampstraat 
en de Dahliastraat 
tussen 1916 en 
1920 ontwierp, 
paste hij hier en 
daar gekleurde 
glas-in-loodrand-
jes toe. 
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idee een gedenkraam van de bevrijding te 
schenken, met als onderwerp, verwijzend 
naar het spel: Plant den Meiboom, ver-
breek de ketenen. Kunstenaar Jan Ooms 
(1915-1975), toentertijd medewerker van 
het Haarlemse glasatelier Bogtman, heeft 
een feestelijk ontwerp voor dit raam ge-
maakt. Een wapperende Alkmaarse vlag 
wordt tezamen met de meiboom geplant. 
Daarboven de met vlaggen getooide stad 
met aan weerszijden kleine grisailles met, 
nu in vrede, werkende Alkmaarders. 
Onderaan de tekst: Aangeboden door het 
Bevrijdingscomité 1945. Linksonder staat 
het wapen van burgemeester Kinschot en 
rechtsonder het wapen van Ringers. 

Van 10 tot 15 mei 1940 zijn in Alkmaar 
ongeveer 20.500 evacués uit Amersfoort 
ondergebracht. Zij moesten vluchten om-
dat hun stad binnen de Grebbelinie lag, 
die cruciaal was voor de verdediging van 
ons land. Het verblijf duurde uiteindelijk 

maar enkele dagen, want na de capitulatie 
volgend op het bombardement van Rot-
terdam, konden ze weer terug naar huis. 
Als dank kreeg Alkmaar een raam van 
de ervaren kunstenaar Willem van Dam 
(1895-1964) en de glazenier Alex Luigjes 

(1914-1999), beiden uit Amersfoort. Van 
Dam was met zijn gezin zelf ook één van 
de vluchtelingen. Hij had destijds houts-
koolschetsen gemaakt en één daarvan is 
voor het raam gebruikt. Met een oor-
konde werd het artistieke, in veel bruine 
en donkerpaarse tinten uitgevoerde raam 
op 10 juli 1941 aangeboden aan de Alk-
maarse burgerij. Burgemeester Kinschot 
nam het in ontvangst in aanwezigheid 
van honderden mensen, waaronder 
Amersfoorters die nogmaals naar Alk-
maar afgereisd waren, en herinneringen 
ophaalden aan de hartelijke ontvangst. 
Op het raam zijn de beide stedenwapens 
samengevoegd door appeltjes van oranje. 
Daar omheen is te lezen: Toen wij dakloos 
waren, hebt gij ons gehuisvest. Opgedragen 
aan de Burgers van Alkmaar door inwo-
ners van Amersfoort, geëvacueerd in mei 
1940. 

Het Bevrijdingsraam in de voorgevel 
van het stadhuis is gedoneerd door het 
Bevrijdingcomité. Dit comité organi-
seerde onder meer de bevrijdingsfeesten 
die plaatsvonden op Koninginnedag, 31 
augustus 1945. Vooral het bevrijdingsspel 
Plant den Meiboom van Wim Snitker, dat 
in het Sportpark werd opgevoerd, bleek 
een groot succes. Ook financieel, want 
van de toegangsprijzen was een positief 
saldo overgebleven van maar liefst  
f. 1100,-. Het comité onder leiding van 
F.H. Ringers, liefhebber van gebrand-
schilderd glas, kwam zodoende op het 

Wapenraam van de provincie Noord-
Holland en van de stad Alkmaar in het 
stadhuis, ontworpen door J. Stuyt. Evenals 
op het wapenruitje van Roeterink in het 
Stedelijk Museum Alkmaar, is hier de oude 
burcht als stadswapen geschilderd.

Oculus (Rond raam) in het stadhuis, om-
rand door ovalen, cirkels en ruiten. Stuyt 
had een voorliefde voor cirkel- en bolvor-
men, zowel in het groot  (koepels), als in 
klein formaat als decoraties. De ‘stuitertjes 
van Stuyt’ zijn dan ook een begrip. 

Het Amersfoortraam maakt een donkere 
indruk, maar bij nadere beschouwing is 
er een rijke variatie aan warme tinten. De 
vluchtelingen trekken bepakt en bezakt 
naar Holland, niet wetend wat hen boven 
het hoofd hangt. Willem van Dam, 1941. 
Foto’s Joop Elsinga.

Op de onderkant van het Amersfoor-
traam worden de wapens van Alkmaar en 
Amersfoort met elkaar verbonden door 
appeltjes van oranje, met daar omheen de 
dankbare tekst van de evacué’s. Foto J. van 
Zanten. 
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De Kapelkerk in 2013. De vensters zijn 
tijdens restauratie in de jaren 1953-1956 
veranderd van twee vakken met één 
middenstijl naar drie vakken met twee 
raamstijlen. De art-deco-randen zijn 
vervangen door eenvoudige randen. De 
twaalf gebrandschilderde taferelen, hier 
door spiegeling onzichtbaar, zijn over de 
ramen van de kerk verdeeld. 
Foto’s Joop Elsinga.

Janneke 
van Zanten-van Wijk

De Kapelkerk
De Kapelkerk heeft het, na de brand 
van 1760, gedurende anderhalve eeuw 
zonder gekleurde ramen gesteld. Dit is te 
wijten aan de afgenomen belangstelling 
in die periode. Pas in 1924, toen het tijd 
werd voor vernieuwing van de ramen, 
kreeg de kerkvoogdij van de Nederlands 
Hervormde kerk weer belangstelling 
voor gebrandschilderd glas. De (Her-
vormde) kunstenaar en glazenier Willem 
Bogtman (1882-1955) kreeg de op-
dracht. Hij ontwierp een toentertijd mo-
derne, kleurige Art Deco randversiering 
met golfjes en spiraaltjes in felle kleuren 
voor de ramen aan de noordkant van de 
kerk. In de gevel aan de Laat verschenen 
in de tweedelige ramen ook Art Deco 
randen met in het midden van beide 
vakken een rechthoekige uitsparing 
voor een gebrandschilderde voorstelling. 
Mogelijk een verwijzing naar het oude 
gebruik van medaillons in een raam, 
zoals het Medaillonnenglas in de Grote 
Kerk van Schermerhorn (1635). 
De moderne smaak van de Hervormde 

kerkvoogdij zorgde er in de jaren vijftig 
voor dat de fraaie Art Deco glazen defi-
nitief verwijderd werden, omdat men ze 
te bont en te druk vond. De overgeble-
ven taferelen werden daarna, voorzien 
van een eenvoudig randje, verdeeld over 
alle ramen van de kerk. 

De Hervormde gemeente schonk in 
1924 twee voorstellingen voor het eerste 
raam ter herinnering aan predikant 
Vinke. Het tweede dubbele raam was een 
gezamenlijke schenking van een groep 
kerkvoogden, waaronder Mr. P.J.C. van 
Toornenburg en Mr. A.M. Ledeboer 
(1927). Het derde raam werd geschon-
ken door de familie Ringers (1928), Het 
vierde werd bekostigd door het Comité 
van Jeugddiensten (1931), het vijfde 
door de familie Ringers-Veen (1939) en 
de financiën voor het zesde tafereel wer-
den verstrekt door de familie Holsmuller 
(1942). De grootse uitgaven werden dus 
gedaan door twee families, rijk gewor-
den met onder andere een groothandel 
en een fabriek.  

(Hiernaast) Op het ontwerp (vidimus) van 
het Bevrijdingsraam, kwamen nog geen 
kaasdragers voor. Mogelijk heeft com-
mentaar van de opdrachtgevers ervoor 
gezorgd, dat het raam, mét kaasdragers, 
een typisch Alkmaars tintje kreeg. Ooms, 
1947. 

Op het raam, geschonken door het be-
vrijdingscomité (1947), bevrijdt een man 
(rechts) zich symbolisch uit de bezettings-
ketenen. Hij plant de vlag, met het Alk-
maarse wapen. Zijn tegenvoeter plant een 
oranjeboom als bevrijdingsboom. Om de 
twee figuren heen, schilderde glasschilder 
Jan Ooms (1915-1975) kleine grisailles 
met emblemen van de werkende bevol-
king: links werkzaamheden van agrariërs 
op het land, en rechts Alkmaars-stedelijke 
arbeid: kaasdragers, handel, bouw en 
industrie. De bedoeling hiervan is door-
gaans: tijdens vrede is op het platteland én 
in de stad weer arbeid mogelijk. Met als 
resultaat: welvaart. Foto Joop Elsinga. 

Onderin het Bevrijdingsraam pronken 
de wapens van burgemeester F.H. van 
Kinschot (met de bijen) en het wapen 
van F.H. Ringers (met ringen en vogels), 
voorzitter van het bevrijdingscomité. Het 
Bevrijdingsraam is in 1947 door Ooms ge-
schilderd bij atelier Bogtman te Haarlem. 
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waarvan Elisabeth Ringers-Volten deel 
uitmaakte.  De tekst en het tafereel Laat 
de kinderkens tot Mij komen (Mattheus 
19: 13-14) op het vijfde raam uit1939, 
herinnert aan de gelijknamige Her-
vormde zondagsschool, waar de zoon 
Jan Ringers en zijn vrouw H.T. Ringers-
Veen (die na het overlijden van haar 
man het raam schonk) zeer actief was. 
Mevrouw H.T. Ringers-Veen benadrukte 
dat zij zich geroepen voelde tot deze 
grote schenking, omdat de arme weduwe 
in Het penningske der weduwe (Marcus 
12: 38-44), zo treffend blijk gaf van haar 

De laatst geschonken gebrandschilderde 
taferelen zijn ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van Holsmul-
lers’ groothandel in koloniale waren 
geschonken. Willem Holsmuller, 
kerkvoogd van de Hervormde kerk, die 
dit niet meer mocht meemaken, was 
liefhebber van de kerkhervormer Luther. 

Hij had een voorkeur voor Gezang 97, 
Luthers’ lied Een vaste burcht is onze 
God. Het lied, dat altijd op Hervor-
mingsdag in de kerk werd gezongen. 
Zijn weduwe Martha Holsmuller-
Wichers liet dit daarom afbeelden als 
pendant van Luther te Worms: Hier sta 
ik, ik kan niet anders. 

De familie Ringers was zeer actief in Alk-
maar en intens betrokken bij de Neder-
lands Hervormde kerk. Hendrik Ringers 
(1880-1975) richtte de gelijknamige 
chocolade fabriek op in 1905. Hendrik was 
één van de zes kinderen van aannemer 
F.H. Ringers sr. en zijn vrouw Elisabeth 
Volten. Zijn broer Johan, de latere minis-
ter van Openbare Werken en Wederop-
bouw, was commissaris bij de chocola-
defabriek. De broers en zusters Ringers 
bekleedden tal van functies in Alkmaar. 
De jongste zoon, aannemer en later archi-
tect F.H. Ringers jr. (1887-1965) bouwde 
de Ringersfabriek aan de Noorderkade 
(1920). Tegelijkertijd was hij commandant 
van de brandweer en had daarnaast een 

grote hoeveelheid nevenfuncties. Als Her-
vormd kerkvoogd regelde hij in 1928, als 
nagedachtenis van hun moeder, Elisabeth 
Ringers-Volten, tien jaar na haar overlij-
den, een gezamenlijke schenking met zijn 
vijf broers en zussen van twee gebrand-
schilderde glazen in de Kapelkerkramen. 

De hiervoor gekozen voorstellingen van 
Dorcas (Handelingen 9: 36) en Eere zij 
God  (Lucas 2: 8-14) zijn ingegeven door 
de persoonlijke smaak van hun moeder. 
Dorcas verwijst naar de ‘Dorcaskrans’, 
een dameskrans voor goede werken 

Het interieur van de Kapelkerk in circa 
1935, zal er vrolijk uitgezien hebben, 
gezien de kleurige doorstraling van de 
glas-in-loodramen aan deze zuidkant. De 
kleuren zijn helaas onbekend. De vakken 
binnen de omranding zijn gevuld met 
taferelen, behalve die van de twee ramen 
achteraan, naast het orgel.

Naar de kleuren van de Art Deco-randen 
moeten we gissen. Typische Art Déco-
kleuren zijn: paars, donkergeel, groen, 
rood. De middenvakken van de tweedelige 
ramen van de Kapelkerk werden tegelij-
kertijd gevuld met taferelen als pendanten 
bij elkaar passend. De randen dateren 
van 1924. De taferelen van Luther en zijn 
Hervormingslied zijn door de familie 
Holsmuller in 1942 geschonken. W. 
Bogtman. 

De huidige plaatsing van de voorstellingen 
in volgorde van de opdracht.                                           

Luther moest verantwoording afleggen 
tijdens de Rijksdag te Worms op 18 april 
1521, onder meer voor keizer Karel V. 
Men wilde dat hij zijn stellingen zou 
herroepen. Hij antwoordde onder meer 
met: Hier sta ik, ik kan niet anders. Hij lijkt 
hier voor de Dom van Worms te staan, 
Bogtman heeft echter zelf een Gotisch 
kerkportaal gefantaseerd. Ook de kleding 
van Luther, een tabbert, geleerdenmantel, 
zal hij bij die gelegenheid niet gedragen 
hebben, omdat hij toentertijd nog een 
monnik was. De afbeelding van een mon-
nik zal men echter niet passend hebben 
gevonden in de Hervormde Kapelkerk. 
Het hart, kruis en anker, onderaan, zijn 
symbolen voor geloof, hoop en liefde. W. 
Bogtman 1942.

Als pendant van Luther werd zijn lied 
verbeeld: Gezang 97, Een vaste burcht is 
onze God. Dit wordt tijdens de Hervor-
mingsdag, op 31 oktober, in protestantse 
kerken gezongen. Bogtman schilderde 
een burcht, hoog uitstijgend boven de 
stad. De Heilige Geest zweeft erboven, in 
de gedaante van een duif. De entreetoren 
lijkt van het wapen van Alkmaar afgestapt, 
maar de, door de golven belaagde stad is 
een fantasiestadje. 
Foto’s Joop Elsinga.

De kerkhervormers, waaronder Luther, 
zijn afgebeeld op de ramen van de verga-
derzaal naast de consistoriekamer in de 
Grote Kerk. W. Bogtman, 1947. Foto J. van 
Zanten.
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Laat de kinderkens tot Mij komen en de 
pendant ernaast, maken een klassieke 
indruk. Bogtman heeft, elf jaar na zijn 
Art Deco-engel weer een traditionele stijl 
opgepakt. Jezus zegent de kinderen, terwijl 
een apostel hen probeert tegen te houden. 
W. Bogtman, 1939.

Het penningske der weduwe (Marcus 12: 
38-44) handelt over een arme weduwe die 
maar een klein muntje in het offerblok van 
de tempel kwijt kon, terwijl de rijke man 
een groot bedrag kon geven. Het geld van 
de weduwe was echter haar hele inkomen, 
terwijl het voor de man maar een fooitje 
was. Bovenin het raam zien we hoe Jezus 
deze gelijkenis aan zijn leerlingen vertelt. 
W. Bogtman, 1939.

schamelheid. Vandaar dat het echtpaar 
Ringers-Veen deze voorstelling als pen-
dant van het zondagsschoolraam koos. 

De familie Ringers waardeerde het werk 
van glazenier Willem Bogtman zeer. In 
de chocoladefabriek werd al bij de bouw 
een toograam met het familiewapen met 
de ringen en de vogels geplaatst. In 1927 
kwamen in het pand van aannemersbe-
drijf Ringers, Laat nr. 152, ook wapen-
raampjes. Deze zijn niet meer aanwezig. 
Wel bewaard zijn de consistorieramen 

in de Grote Kerk, die Ringers schonk. Ze 
werden door Bogtman in 1947 opgesierd 
met fijne grisailles van de kerkhervor-
mers Luther, Calvijn en Zwingli en bij-
beltaferelen. In de Trefpuntkerk prijkt het 
laatste Ringersraam met een voorstelling 
van de Goede Herder met twee schapen. 
Dit is in 1968 door de weduwe van F. 
Ringers, G. Ringers-Wolzak, geschonken. 
Het is gemaakt in atelier Bogtman, mo-
gelijk door Jos de Ridder die de leiding 
van het werk in het atelier had na het 
overlijden van Willem Bogtman in 1955.

Dorcas, Handelingen IX:36, is de ge-
schiedenis van een vrouw die veel goede 
werken verrichte, ze maakte kleren voor 
de armen. Op een dag werd zij ziek en 
overleed. Bovenin het raam wordt getoond 
hoe zij wordt bezocht door vrouwen. 
Petrus wekte haar daarna op uit de dood. 
W. Bogtman, 1928.

Eere zij God. De engel verkondigt de 
geboorte aan de herders op het veld. W. 
Bogtman heeft hiervoor een gedraaide 
visionaire Art Deco-engel gecreëerd. De 
herders, traditiegetrouw weergegeven in 
drie leeftijden, zijn gewone stervelingen 
gebleven. De schapen liggen verstild tus-
sen de golvende lijnen van het landschap. 
W. Bogtman, 1928.

Willem Bogtman
Willem Bogtman (1882-1955) is 
geboren in Bergen in een Neder-
lands Hervormde familie. Hij was 
daar kort huisschilder, waarna hij 
in Amsterdam, aan de kunstacade-
mie, een tekenopleiding volgde. Hij 
werd leraar aan de ambachtsschool 
te Steenwijk en later in Haarlem. 
Vanaf 1912 leidde hij een atelier 
voor gebrandschilderd glas in lood, 
eerst in Heemstede, vanaf 1917 
in Haarlem. Zijn grote doorbraak 
kwam met zijn grote overkapping 
van het nieuwe Scheepvaarthuis 
te Amsterdam in 1918. Daarna 
volgden veel opdrachten, onder 
andere van architecten van de 
Amsterdamse school. Kunstenaars 
lieten hun werk uitvoeren bij atelier 
Bogtman. De brandschilderingen 
van de voormalige Vondelschool 
(Frans Huismans 1932) en in de 

hal van het voormalige Murmelliusgym-
nasium (Piet Worm 1940) zijn bij Bogt-
man vervaardigd. Hiernaast heeft atelier 
Bogtman veel belangrijke restauraties in 
oude kerken uitgevoerd, bijvoorbeeld van 
de Grote- of Sint Nicolaaskerk te Edam. 
Het atelier werd na de dood van Willem 
voortgezet door zijn zoon Albert. De ra-
men van de Kapelkerk zijn in 2002-2003 
door atelier Bogtman, onder leiding van 
Rutger W. Bogtman, de kleinzoon van 
Willem, gerestaureerd. Waarna Atelier 
Bogtman in 2004 gesloten werd.

Het raam van de Goede Herder met zijn 
schapen uit atelier Bogtman werd in 1968 
aan de Trefpuntkerk geschonken. Foto J. 
van Zanten.
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De Sint Josephkerk is in 1908-1909 
ontworpen door Rotterdamse architecten 
Margry en Snickers. In de kerk zijn twee 
series ramen, ontworpen door de Domini-
caner pater en kunstschilder Raymundus 
(Fons) van Bergen (1883-1978) en door 
de Bergense kunstenaar Jaap Min (1955). 
Na de laatste verbouwing zijn er nog twee 
moderne ramen in de kerk geplaatst. Deze 
zijn afkomstig uit de Don Boscokerk (L. 
Smeets, 1961). Foto Joop Elsinga. 
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De aankondiging aan Jozef, middendeel van 
drieluik. Jozef krijgt een visioen van het 
kind Jezus. De Bergense schilder van Jaap 
Min heeft de serie ramen  in een expressio-
nistische stijl ontworpen in 1955. Hij werkte 
samen met glazeniersatelier W.A. Pater. 

De mozaïek-achtige weergave, de felle 
violette en groene tinten en de gestileerde 
vormen in het raam De aankondiging door 
F. van Bergen (1917), verraden invloed van 
de Beuroner school. Foto’s Joop Elsinga. 

De Sint Josephkerk 
Nadat Jozef in 1870 door paus Pius IX 
was uitgeroepen tot beschermer van de 
kerk, werd hij in Nederland patroonhei-
lige van veel nieuw gebouwde katholieke 
kerken. De Sint Josephkerk in Alkmaar 
is in 1908-1909 in neogotische stijl ont-
worpen door de Rotterdamse architect 

A.A.J. Margry, als bijkerk van de Sint 
Dominicuskerk. In de kerk zijn twee 
series gebrandschilderde glas-in-loodra-
men te bewonderen, van grote schoon-
heid en betekenis. Mogelijk zijn al bij de 
bouw in de transeptvensters gebrand-
schilderde glas-in-loodramen geplaatst 
naar ontwerp van de Dominicaner pater 
en kunstschilder Raymundus (Fons) van 
Bergen (1883-1978). Op het driedelige 
raam in het transept aan de noordkant, 
vallen de zwart en wit geklede Domi-
nicaners op. Zij verbeelden met hun 
activiteiten de stichting van de Domini-
caner orde, de goedkeuring door de paus 
en de opvolging. Het transeptraam aan 
de zuidkant toont de hoofddoelen van de 
Dominicaner orde: Laudare (lofzingen) 
wijst op het koorgebed; Benedicere (zege-
nen) verwijst naar de eucharistie; Prae-
dicare (verkondigen) geeft de belangrijke 
functie van het onderwijs weer. 
Met deze gebrandschilderde ramen 
legitimeerde de Dominicaner orde zich 
als pastoraal verzorger van de kerk (tot 
1982). Fons van Bergen vervaardigde 
daarna in 1917 meer kleurrijke, mozaïek-
achtige ramen voor in de koor-apsis. Hij 
werkte hiervoor samen met het Duitse 
atelier H. Derix in Kevelaer. De onder-
werpen zijn Geboorte, Kruisdood en Ver-
rijzenis, gebruikelijke voorstellingen op 
deze belangrijke plaats in de kerk. 

Ramen van Jaap Min
Pas in 1955 verscheen een nieuwe serie 
brandschilderingen in de zes driede-
lige ramen in het schip van de kerk. De 
Bergense schilder Jaap Min (1914-1987) 
ontwierp de ramen in een kleurige, ex-
pressionistische stijl, en vervaardigde ze 
in samenwerking met atelier W.A. Pater. 
Hiermee werd de patroonheilige Sint Jo-
zef vereerd. Het is niet eenvoudig teksten 
te vinden over deze bescheiden heilige 
timmerman van Nazareth, de aardse 
vader van Jezus. Hij komt bijzonder 

weinig voor in het Nieuwe Testament. 
Misschien zijn er daarom verschillende 
legenden over hem ontstaan. Min heeft 
zich desondanks ingespannen om Jozef 
de hoofdplaats te geven op zijn ramen. 
Veelzeggend zijn de onderwerpen: De 
aankondiging aan Jozef (Mattheus 1: 20-
24), waar het meestal de aankondiging 
aan Maria betreft. 

Ook het Huwelijk van Maria en Jozef, 
niet beschreven in de Bijbel, is vrij 
uniek op kerkramen. Jozef klopt aan bij 
de herberg is afgebeeld naar aanleiding 
van Lucas 2: 7 … omdat voor hen geen 
plaats was in de herberg. Jozef staat 
groot en prominent in het middelste 
deel van het raam. 

De zwart-witte kleding van de Do-
minicaners is kleurrijk verbeeld door 
kunstenaar-pater Raymundus van Bergen 
in samenwerking met atelier Derix in 
Kevelaer. Het raam in het transept aan de 
zuidkant van de St. Josephkerk verbeeldt 
de hoofddoelen van de Dominicaner orde: 
hier Laudare (lofzingen), Benedicere  
(zegenen) en Praedicare (verkondigen). 
Foto Joop Elsinga. 
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Links: Op dit driedelige raam in de Sint 
Josephkerk verschijnen Maria en Jozef 
voor de hogepriester om te trouwen. In 
het linker lancet, boven Maria zien we 
twee van haar vroegere aanbidders. Zij 
breken hun staf uit teleurstelling dat zij 
niet gekozen zijn. Het huwelijk van Maria 
en Jozef wordt niet in het Evangelie ver-
meld. Het verhaal komt onder andere voor 
in de 13de eeuwse Legenda aurea. Jozef is 
volgens de legende uit een aantal andere 
huwelijkskandidaten gekozen, dankzij het 
wonder van het bloeien van zijn staf. Jaap 
Min, atelier W.A. Pater, 1955. 

Rechts: Jozef klopt aan bij de herberg. Op 
het linkerdeel zit Maria, ze is zichtbaar 
vermoeid. Boven haar staat de ezel. Aan de 
rechterkant zien we een herder met twee 
schapen en een os. Jozef heeft de hoofdrol. 
Jaap Min, atelier W.A. Pater 1955. 

Het interieur van de Sint Josephkerk is na 
de verbouwing (2006-2007) grondig herin-
gericht. Links en rechts zijn in frames, twee 
ramen uit de Don Boscokerk geplaatst.  
L. Smeets 1961. Foto’s Joop Elsinga. 
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Inspiratie van Stuyt
In zijn functie van regent van het 
Huis van Achten had de hierbo-
ven genoemde Gerrit van den 
Bosch, in 1902, architect Jan Stuyt 
naar Alkmaar gehaald, voor een 
verbouwing van dit provenhuis 
aan de Nieuwe Sloot. Daarna, in 
1911, ijverde Van den Bosch, nu als 
raadslid, voor benoeming van zijn 
vriend Jan Stuyt tot restauratie-
architect van het stadhuis. Mogelijk 
is hier Stuyts’ nieuwbouw van het 
Sint Elisabethziekenhuis (1925) uit 
voortgekomen.  
Stuyt bewonderde de bouw- en 
kunststijl van De school van Beu-
ron. Hij hield hierover lezingen bij 
de katholieke kunstkring Violier  
met onder zijn gehoor kunstenaars 
en architecten. De kunstschool van 
Beuron was vanaf 1894 gevestigd in 
het Benedictijner klooster van Beu-
ron, onder leiding van Desiderius 
Lenz. Deze kunstenaar-monnik gaf 
in 1898 een boekje uit met daarin 
zijn regels over kunst. Hij oriën-
teerde zich hierbij op de vroege 
Egyptische, Vroeg-Christelijke en 
Byzantijnse kunst. Met het volgen 
van deze principes in zijn kerken en 
kapellen wilde Stuyt eenvoud, rust 
en een gevoel van innig religieus 
sentiment bereiken. 

Luchtfoto van het voormalig Elisabeth-
ziekenhuis, momenteel Westerhout 
Zorgspectrum Elisabethziekenhuis in 
1929. 

Verdere onderwerpen zijn: De Vlucht 
naar Egypte (Mattheus 2:13-18), waarbij 
Jozef voorop loopt, De besnijdenis van Je-
zus (Lucas 2: 21) en de Twaalfjarige Jezus 
in de tempel (Lucas 2: 40-52). Op deze 
taferelen staat Jozef achter zijn vrouw 
Maria als haar steun en toeverlaat. Min 
heeft in Alkmaar tevens fraaie kleurige 
ramen ontworpen voor de Pius X kerk 
(1967, momenteel hospitium) en de ka-
pel van zorgcentrum Kooimeer (1972). 
Meer ramen van Min zijn te vinden in 
Bergen, Amsterdam en Spijkenisse.

Door de ingrijpende verbouwing van 
2006, waarbij het interieur is heringe-
richt, is de serie expressieve ramen in het 
schip van de kerk minder goed zichtbaar. 
Enkele ramen vallen nu binnen andere 
ruimten. In de middenruimte van de 
kerk staan sindsdien twee grote moderne 
glas-in-loodramen in frames, van Louis 
Smeets, assistent van Joep Nicolas. Ze 

zijn afkomstig uit de Don Boscokerk 
(1961, afgebroken 2007). Twee andere 
grote ramen uit de Don Bosco zijn nog 
bij de gemeente in opslag.

Het Sint Elisabethziekenhuis
Het Sint Elisabethziekenhuis, nu 
Zorgspectrum Westerhout, is in 1925 
ontworpen door architect Jan Stuyt. 
De architect gaf de entree aan de Van 
Everdingenstraat een bijzonder cachet 
met een fraai driedimensionaal glas-in-
loodraam. Hij paste hiervoor verschil-
lende soorten fabrieksglas toe: zilver-
geel gehamerd glas, blank geribbeld 
glas en vlak glas. De stukken glas zijn 
gevat in loodstrips van verschillende 
breedten. De ruitvorm, een geliefde 
vorm van Stuyt, komt in dit raam 
twee maal voor. In de binnenste vorm 
bevindt zich een driedimensionale 
kristalvorm van helder glas. Deze vorm 
lijkt uit te stralen, door het heldere 
glas, maar ook vanwege de driehoekige 
stralen van geribbeld glas in de omrin-
gende randen. De gele cirkels in de vier 
overgeschoten vlakken doen denken 
aan stralende zonnen. 

De ziekenhuiskapel
In de apsis met koepel van de voorma-
lige ziekenhuiskapel zijn bij de bouw in 
1925 zeven kleine gebrandschilderde 
ramen, naar ontwerp van kunstenaar 
Willem Mengelberg (1897-1869), 
geplaatst. Stuyt zal hierbij zeker zijn 
invloed hebben aangewend, als lief-
hebber van de strakke Beuroner stijl 
van de raampjes. De zeven raampjes 
tonen gestileerde engelen met uitge-
slagen vleugels. Elke engel heeft een 
voorwerp, dat verwijst naar één van 
de zeven sacramenten van de Rooms 
Katholieke kerk: doopsel, vormsel, 
eucharistie, biecht, heilig oliesel, pries-
terschap en huwelijk. Latijnse teksten 
onderin bevestigen dit nogmaals. 
Bijvoorbeeld Ego te Baptizio betekent: 
Ik doop je. De ramen zijn opvallend fel, 
edelsteenachtig van kleur en bevatten 
alle primaire en secundaire kleuren van 
het spectrum. 

Janneke 
van Zanten-van Wijk
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Zeven kleurige engelen tooien de ramen 
van de absis van de kapel van het voor-
malig Elisabethziekenhuis. De engelen 
tonen ieder een  symbool van de zeven 
sacramenten van de Rooms Katholieke 
kerk: v.l.n.r.: doopsel, vormsel, eucharis-
tie, biecht, heilig oliesel, priesterschap en 
huwelijk. (W. Mengelberg, 1925). Foto’s 
Joop Elsinga

Met dank aan: Z.van Ruyven-
Zeman, J. Vis, R. Hildebrand , 
K. Groenland,  J.F. van der Blij, 
J. Ringers en medeauteurs van 
dit boek voor tips, toegestuurde 
informatie en foto’s.

Ramen van Abraham Stokhof de Jong
In de jaren ’50 zijn nog acht gebrand-
schilderde ramen in het schip van de 
kapel geplaatst. Deze zijn levendig en ex-
pressionistisch geschilderd door glazenier 
Abraham Stokhof de Jong (1911-1966). 
De grote mensfiguren en de zwierige 
schildertrant verraden invloed van het 
werk van glazenier Joep Nicolas. Bijbelse 
figuren, heiligen en twee zusters Augus-
tinessen symboliseren De zeven werken 
van Barmhartigheid. Dit onderwerp, al 
in 1504 geschilderd voor de Grote Kerk 
door De Meester van Alkmaar, is van 
oudsher meestal toegepast in hospitalen. 

Hier wordt een direct verband aange-
bracht tussen de figuur van Jezus en de 
weldoeners die deze werken beoefenen. 
De barmhartigen worden daarbij ver-
tegenwoordigd door bijbelse figuren en 
heiligen. Soms symboliseert de behoeftige 
de figuur van Christus zelf. Dit con-
form de tekst in Mattheüs 25: 35: Want 
ik heb honger geleden en gij hebt mij te 
eten gegeven… We herkennen de heilige 
Martinus die zijn mantel afsnijdt voor een 
bedelaar in Het kleden van de naakten, en 
Willibrordus, de bisschop, bekend van de 
Willibrordusput laaft de dorstigen.

Het achtste raam rechts bij het koor toont 
twee Zusters Augustinessen van Barmhar-
tigheid. Zij laven en voeden een dorstige 
en hongerige Jezus, te herkennen aan de 
kruisnimbus om het hoofd. De nonnen 
volgen hiermee het voorbeeld van de hei-
lige Elisabeth van Thüringen, die de hon-
gerigen voedt. De naamheilige Elisabeth 
bevindt zich in het raam tegenover dat 
van de nonnen. Het Elisabethziekenhuis 
is gebouwd in opdracht van de Delftse 
congregatie van de Zusters Augustinessen 
van Barmhartigheid. De zusters hielden 
zich vanaf 1897 bezig met de ziekenzorg 
in Alkmaar. Twee van hen vertegenwoor-

digen daarom de congregatie als stichters 
van het ziekenhuis op één van de ramen 
van de ziekenhuiskapel. Ze zijn echter 
niet persoonlijk herkenbaar. Niettemin 
zijn ze in tegenwoordigheid van Jezus 
gelegitimeerd als barmhartige congrega-
tie. Gebrandschilderd glas was ook voor 
hen een geliefd middel om hun geloof 
en goede werken uit te dragen. Zoals we 
gezien hebben, staat het wapen van de 
Augustinessen op een door de zusters ge-
schonken raam in de Sint Laurentiuskerk.

Tot Besluit 
Door de eeuwen heen manifesteren ge-
brandschilderde glas-in-loodramen uit-
stekend de macht van de invloedrijken 
van onze samenleving. Leek een afbeel-
ding van al dan niet geknielde opdracht-
gevers voorbehouden voor oude tijden, 
de geestelijkheid vertoonde zich nog tot 
in de twintigste eeuw op de ramen. Par-
ticuliere weldoeners lieten later alleen 
nog hun naam achter, in een enkel geval 
hun wapen, of schonken anoniem. 

Voormalig Elisabethziekenhuis, mo-
menteel Westerhout Zorgspectrum. Het 
bovenlicht van de entree aan de Van Ever-
dingenstraat nr. 188, is zeer bijzonder, met 
een driedimensionale kristalvorm in het 
midden.  J. Stuyt, 1925.  Foto Joop Elsinga   

De kapel van het Elisabethziekenhuis, aan 
de Van Houtenkade in 1995. 

In de absis van de Elizabethkapel zijn 
zeven kleurige glas-in-loodramen uit 
1925, ontworpen door W. Mengelberg. 
In het schip van de kapel, hier links en 
rechts expressieve ramen uit de jaren ’50, 
ontworpen door H. Stokhof de Jong.
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Drie zusters Augustinessen laven en voeden een 
dorstige en hongerige figuur. Gezien de nimbus met 
het kruis plaatst Jezus zich in de gedaante van de 
arme bedelaar. Elisabethskapel. A. Stokhof de Jong, 
jaren 1950. 

SCHEMA ALKMAARSE WAPENRAMEN

Datum Plaats Ramen Prijs Glasschilder met woonplaats status raam
31-01-1579 Oudewater 1   verdwenen
14-12-1594 St. Pancras 1   verdwenen
29-09-1605 Edam 1  N. Abrahamsz. Delft, Haarlem nog aanwezig 
1619 Hoorn (Oosterkerk) 1  ws. J.Mz. Engelsman, Hoorn nu in Rijksmuseum
1624 Oost-Zaandam enkele 65 gld. 6 st. C. Jacobsz. verdwenen
1625 De Beemster 1 100 gld.   verdwenen
1627 Zunderdorp 1 42 gld. P. Harmens uit Monnickendam verdwenen
05-02-1629 Egmond a.d. Hoef 1  J.Mz. Engelsman, C. v.d.Heck nog aanwezig 
08-07-1634 Oterleek 1 225 gld. met Schermerh. P. Holsteyn, Haarlem verdwenen
1635 Schermerhorn 1 225 gld. met Oterl. P. Holsteyn, Haarlem nog aanwezig 
1635 Bloemendaal 1  P. Holsteyn, Haarlem weer aanwezig
1638 Etersheim 1  J.Mz. Engelsman, Hoorn  verdwenen
1639 Broek in Waterl. 1 229 gld. 10 st. J.Mz. Engelsman, Hoorn  verdwenen
1639 De Rijp 1 246 gld. 10st met W+K.  J.Mz. Engelsman, Hoorn  verdwenen
1639 Wormerveer 1 246 gld. 10st met De R.+K. J.Mz. Engelsman, Hoorn  verdwenen
1639 Krommenie 1 246 gld. 10st met W+De R. J.Mz. Engelsman, Hoorn  verdwenen
13-11-1640 Zuid-Schermer 1 102 gld. J.Mz. Engelsman, Hoorn  verdwenen
13-11-1641 Purmerland 1 112 gld. H. Schuurman, Oostzaan verdwenen
1643 Avenhorn 2 33 gld., 66 gld. H. Jansz., J.Mz. Engelsman verdwenen
1643 Watergang 1 63  gld. H. Schuurman, Oostzaan verdwenen
11-07-1644 Nieuwendam 1 100 gld.  J. Bijster, Alkmaar verdwenen
07-04-1646 Westzaan 1 72 gld. J. Bijster, Alkmaar verdwenen
1648 Egmond aan zee 1 80 gld. + 14 gld. J. Bijster, Alkmaar verdwenen
1649 Oudendijk 1 107 gld. 15 st. P. Holsteyn, Haarlem verdwenen
28-10-1651 West Graftdijk 1 60 gld. E. Ockense, Amsterdam verdwenen
17-05-1653 Nieuwe Niedorp 1 102 gld. E. Ockense, Amsterdam verdwenen
1652 Zijdewind 1 60 gld. E. Ockense, Amsterdam verdwenen
1657 De Rijp 1 150 gld. C. Jansz. Sparreboom nog aanwezig 
1657 Ilpendam 1 131 gld. C. Jaspersz.  verdwenen
1658 Krommenie 1 105 gld.  C. Jaspersz.  verdwenen
1659 Hensbroek 1 100 gld.  C. Jansz. Sparreboom verdwenen
08-03-1658 De Vuursche enkele 197 gld. 16 st. met A’dam C. Jaspersz.  verdwenen
07-12-1659 Ursem 1 110 gld.  O. Jansz., Alkmaar verdwenen
04-10-1661 Groet 1 70 gld. O. Jansz., Alkmaar verdwenen
13-05-1662 Bergen enkele 203 gld. C. Jaspersz.  verdwenen
17-10-1662 Maasdam 1 75 gld  verdwenen
1662 Stompetoren 1 120 gld. C. Jansz. Sparreboom verdwenen
1662 Stompetoren 1 52 gld. O. Jansz., Alkmaar verdwenen
1662 Grosthuizen 1 30 gld O. Jansz., Alkmaar verdwenen
04-08-1664 Obdam 1 70 gld. C. Jansz. Sparreboom verdwenen
1671 Warder 1 50 gld. C. Jansz. Sparreboom verdwenen
1673 Graft 1  C.Pietersz. v.d. Meulen, Alkmaar verdwenen
1689 Koog a.d. Zaan 1 96 gld C.Pietersz. v.d. Meulen, Alkmaar verdwenen
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Halverwege de zeventiende eeuw 
onderging het interieur van de Grote 
of St. Laurenskerk een facelift waarvan 
het resultaat nog altijd zichtbaar is. In 
krap vijfentwintig jaar tijd kreeg het 
inwendige de allure die paste bij de 
vooraanstaande kaas- en handelsstad 
die Alkmaar in de eerste helft van de 

Zien en gezien worden
Voor de zeventiende-eeuwse Alkmaar-
ders werd de Grote Kerk, misschien 
meer nog dan tevoren, dé plaats om te 
zien en gezien te worden. En dat niet 
alleen op zondagen en tijdens de door-
deweekse ‘avondpredicaties’. Net als in 
de grote stadskerken elders, deed de 
ruimte rondom koor en schip dienst als 
‘wandelkerk’. Overdag stonden de kerk-
deuren open, onder het wakend oog van 
de hondenslagers die als taak hadden 
loslopende honden en baldadige jeugd 
te verjagen en in het algemeen de orde 
te bewaren. Je trof er bekenden, besprak 
de laatste nieuwtjes, hoopte misschien 
op een flirt of maakte een ronde langs de 
bezienswaardigheden. 
Al kwamen rijk en arm samen in de 
kerk, dat er onderscheid was naar rang 
en stand kwam duidelijk tot uiting tijden 
de diensten. Er waren gehuurde zit-
plaatsen in het middenschip en plaatsen 
achteraf op lage vurenhouten banken. 
Vrouwen en mannen zaten apart. Wie 
het zich kon veroorloven huurde een 
stoof met gloeiende houtskooltjes om in 
het onverwarmde kerkgebouw warme 
voeten te houden. Die luxe was voor veel 
kerkgangers niet weggelegd. Het verschil 
tussen meer en minder gegoede Alk-
maarders bleef ook na de dood zichtbaar. 
In een gekocht of gehuurd graf onder de 
vloer van de kerk lag je meer ‘op stand’ 
dan in de aarde buiten op het kerkhof.    

De nieuwe luister straalde ook af op 
het stadsbestuur, dat een deel van de 
werkzaamheden financierde. De burge-
meesters, destijds vier in getal, de ‘heren 
van het gerecht’ - de officier of schout en 
zeven schepenen - en de vierentwintig 
leden van de raad of vroedschap, waren 
van oudsher afkomstig uit de vooraan-
staande families van de stad. Passend bij 
hun waardigheid zaten zijn in de kerk op 
de beste plaatsen, gescheiden van het ge-
wone kerkvolk in met deurtjes gesloten 
‘herenbanken’. Recht tegenover de kansel 
stond het burgemeestersgestoelte. Het 
was een indrukwekkend meubelstuk met 
een houten baldakijn en gebeeldhouwde 
stijlen. Rondom hingen zware gordijnen 
ter bescherming tegen kou en tocht. En 
wellicht ook tegen indiscrete blikken, als 
de heren tijdens de preek toe waren aan 
een hazenslaapje. 

‘gouden’ eeuw was geworden.
Er kwam een aantal nieuwe, beeldbe-
palende elementen bij. Kort voor 1640 
begon orgelbouwer Hagerbeer aan de 
bouw van het grote orgel. Caesar van 
Everdingen, Alkmaars grootste zeven-
tiende-eeuwse schilder, tekende voor 
de beschildering van de luiken van de 
imposante orgelkast, een ontwerp van 
Jacob van Campen, de architect van 
het Mauritshuis en Paleis Noordeinde 
in Den Haag. Kopergieters goten de 
reusachtige kaarsenkronen die nog 
altijd in het schip en de zijbeuken han-
gen. In het grote zuidertranseptraam 
kwam een prijzig gebrandschilderd 
glas, dat herinnerde aan Alkmaars 
victorie bij het Spaanse beleg van 1573. 
De consistoriekamer, de vergader-
ruimte van de kerkenraad, kreeg een 
ingrijpende renovatiebeurt en werd 
voorzien van monumentale banken en 
kasten. In 1665 werd als kroon op het 
geheel de nieuwe, rijk gebeeldhouwde 
preekstoel ingewijd. Twee jaar later 
kwam daar nog het fraai getuigde 
kerkscheepje bij.

Het was in verbazend korte tijd een 
kostbare metamorfose, in opvallend 
contrast met de soberheid die de 
inrichting had gekenmerkt sinds 1572, 
het jaar van de Reformatie, toen de ka-
tholieke St. Laurenskerk in handen was 
gekomen van de protestanten en er 
schoon schip was gemaakt met de rijk 
versierde altaren, heiligenbeelden en 
andere elementen van het ‘roomse bij-
geloof ’. Als de nieuwe grandeur diende 
om God te eren en tegelijk Alkmaars 
positie als eerste stad van Noord-Hol-
land boven het IJ te onderstrepen, dan 
was de missie meer dan geslaagd. 

Stoelendans om de herenbanken
Macht en pracht in de Grote Kerk

Schip van de Grote Kerk met de preek-
stoel, koperen kaarsenkronen en op 
achtergrond de orgelkast naar ontwerp 
van Jacob van Campen. Stoofje met aardewerken bakje voor de 

kooltjes. De stoofjes hadden de initialen 
van de eigenaar. Privécollectie. Foto Rob 
Roedema

De status van de gebruikers van de banken 
was af te lezen aan de sobere of rijke deco-
ratie van de deurtjes.
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De stadsbestuurders moeten al snel 
tot de slotsom zijn gekomen dat hun 
zitplaatsen niet achter hoorden te blijven 
bij de algemene upgrading van het 
kerkinterieur. Het monumentale nieuwe 
orgel tegen de westmuur vroeg sowieso 
om een herschikking van de plaatsen 
in het schip. Uit de jaren 1651 en 1654-
1655 dateren de vier zevenhoekige ei-
kenhouten kolombanken rond de pijlers 
in het middenschip, aan weerskanten 

van de burgemeestersbank en terzijde 
van de preekstoel. Met hun voorname 
cachet en beeldsnijwerk van engelenkop-
jes, palmtakken, bladranken en bloemen 
zijn het nog altijd blikvangers in het 
geheel. 
Maar voor wie waren de plaatsen in 
de banken precies bestemd, en wie zat 
waar? Onderzoek in de boeken van 
de zeventiende-eeuwse kerkmeesters, 
verantwoordelijk voor het beheer van 

het kerkgebouw, heeft daarover nieuwe 
gegevens aan het licht gebracht. De vier 
kolombanken maakten deel uit van een 
hele serie nieuwe herenbanken. Behalve 
aan de eredivisie van het stadsbestuur 
moesten ze plaats bieden aan een reeks 
andere notabelen, variërend van de 
stadssecretaris en de gast- en weeshuis-
regenten tot de rector van de Latijnse 
School. De documenten maken één 
ding duidelijk. Voor de kerkmeesters 
was het een heel geschipper om ieder-
een van een nieuwe plaats te voorzien 
die bij zijn waardigheid en functie paste. 
Het had af en toe veel weg van een 
hoofdpijndossier.  

Status 
Het eerste stel kolombanken werd 
geplaatst in 1651 en kwam aanvankelijk 
te staan aan weerskanten van het burge-
meestersgestoelte. Over de hoofden van 
de gewone kerkgangers heen gaven ze op 
hun verhoogde plint een goed uitzicht 
op de kansel. Ze waren bestemd voor 
de oud-burgemeesters en schepenen en 
werden voorzien van gerieflijke kussens, 
voetstoven, koperen lessenaars voor de 
psalmboeken en dito blakers, waarin bij 
onvoldoende licht vetkaarsen konden 
worden ontstoken. 
De banken stonden er nog maar net 
toen er een verzoek om andere plaat-
sen binnenkwam van de advocaten, 
de fabrieksmeesters, verantwoordelijk 
voor de openbare werken in de stad, de 
stadsdoktoren en de gast- en weeshuisre-
genten. In principe konden deze groepen 
rekenen op gehoor bij het college van 
kerkmeesters. De drie kerkmeesters 
maakten zelf deel uit van de stedelijke 
elite. Zij kregen hun aanstelling van 
stadswege, anders dan de ouderlingen en 
diakenen die werden benoemd vanuit de 
hervormde gemeente. De lijnen tussen 
de kerkmeesterskamer en het stadhuis 
waren kort. Niet alleen omdat burge-

meesters en vroedschap toestemming 
moesten geven voor bijzondere uitgaven, 
maar ook omdat er dikwijls sprake was 
familierelaties. De kring van Alkmaarse 
regenten was niet groot en had een hoog 
ons-kent-ons gehalte. Het kerkmeester-
schap was een functie van aanzien, in 
status niet ver onder de schepenen. Niet 
zelden telden de kerkmeesters een oud- 
of aankomend burgemeester in hun 
gelederen. 
Maar hun budget was niet oneindig. 
De kerkmeesters probeerden de ban-
kenkwestie in eerste instantie aan te 
pakken met het laten opknappen en 
herschikken van een reeks oude ban-
ken. Er was meer om rekening mee 
te houden. Zo was er de kerkenraad, 
bestaande uit de predikanten, ouderlin-
gen en diakenen. Zij hadden hun eigen 
banken in de dooptuin, de met een hek 
afgeschutte ruimte rond de preekstoel. 
Van de kerkenraad kwam ‘ter beter 
gehoor der predicatie’ het verzoek om 
de weeskinderen een andere plaats toe 
te wijzen. De verplichte diensten waren 
voor de kinderen uit het weeshuis blijk-
baar een hele zit. Ook waren er gewone 
kerkgangers die een plaats moesten 
hebben in de buurt van de kansel, zoals 
‘de oude ende hardhorende mansper-
sonen’.

Johannes Bosboom (1817-1891) laat op 
deze ongedateerde aquarel het gebruik 
van de kolombanken zien. Aan de 
zuidzijde van de kerk zit het gewone volk 
op eenvoudige houten banken, achter de 
preekstoel. Collectie Stedelijk Museum 
Alkmaar.

 
Op deze tweede aquarel geeft Johannes 
Bosboom zicht op de noordelijke zijbeuk 
richting viering met links het kleine orgel. 
Vooraan een kolombank en daarnaast 
banken voor de gegoede burgerij. Col-
lectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Detail van de kolombank met het Alk-
maarse stadswapen en de datering 1651. 
Gemaakt voor de oud-burgemeesters en 
schepenen. 

De deurtjes van de banken in de dooptuin 
zijn versierd met personificaties van god-
delijke deugden. Hier is de Hoop te zien, 
met een anker aan de voeten en een vogel 
in de hand.
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Hoe druk de kerkmeesters het ermee 
hadden is af te lezen uit het aanteken-
boek of memoriaal dat zij in deze jaren 
bijhielden. Zij noteerden daarin de 
onderwerpen die zij moesten bespreken 
in hun vergaderingen of voor advies 
doorstuurden naar de burgemeesters. 
Er was een hele reeks beslissingen te 
nemen. Zou men de drie banken tussen 
de kerkmeestersbank en de bank van de 
oud-burgemeesters van nieuwe kussens 
en psalmboeken voorzien, ten behoeve 
van de stadsdokters, advocaten en rector 
en conrector van de Latijnse School? En 
konden de officieren van de schutterij 
erbij worden geplaatst? Kon men de the-
saurier een plaats geven in de bank bij de 
oud-schepenen? En was het raadzaam 
de lange vurenhouten bank van de oude 
dove mannen voor het doophek weg te 
halen, en hun de twee oude eiken ban-
ken toe te wijzen die nu werden bezet 
door vrouwen en kinderen? 

Nog twee gebeeldhouwde banken
Tussen de bedrijven door lieten de 
kerkmeesters doorschemeren dat zij 
voor zichzelf ook prijs zouden stellen 
op nieuwe zitplaatsen. Begin december 
1654 noteerden zij, tegelijk met een 

verzoek van de predikanten voor een 
nieuwe preekstoel, ‘off men met Hee-
ren Burgemeesteren zal spreecken van 
zitstoelen ofte bancken aan wederzijden 
van de preedickstoel aen de pijlaeren, 
en de kerckmeesteren plaets int oosten 
en de regenten van het Weeshuis aen 
de west pijlaer [te] verplaetzen’. Hun 
voorstel werd welwillend ontvangen. Een 
paar weken later tekenden zij aan: ‘Ordre 
van Heeren Burgemeesteren om voir 
kerckmeesteren een sierelijcke zittbanck 
te doen maecken aen de zuydtwestpijlaer 
vant hecken [het doophek] offte den 
predickstoel.’ 
Zo kon er een derde kolombank worden 
aanbesteed. En volgens de opdracht van 
de burgemeesters hoefde dat niet op 
een koopje. Pieter Jansz Kort, de vaste 
schrijnwerker en meester-timmerman 
van de Grote Kerk, kocht het benodigde 
eikenhout en kreeg de supervisie over 
het timmerwerk. Voor de decoraties 
werden de beeldsnijders Claes Claesz 
Steenwijck en Joris de Vlieger in Am-
sterdam gecontracteerd. Het ontwerp 

was afkomstig van niemand minder dan 
Jacob van Campen, de architect van de 
kast van het grote orgel, en kort tevo-
ren nog betrokken bij de bouw van het 
nieuwe stadhuis op de Dam in Amster-
dam. 
De kerkmeesters hielden de voortgang 
van het werk aan hun bank nauwlettend 
in de gaten. Aan beeldsnijder Steen-
wijck lieten zij een model toesturen van 
het Alkmaarse stadswapen, dat op het 
achterschot moest komen. De meester-
metselaar kreeg opdracht het onderste 
deel van de zuidpijler te verbreden om 
de bank te kunnen plaatsen. Meester-
timmerman Kort werd aangespoord 
het snijwerk ‘te bevorderen’. Intussen 
bespraken zij met de burgemeesters nog 
eens de wenselijkheid om aan de zuid-
oostpijler een vierde kolombank te laten 
maken, bestemd voor de vroedschap.

‘Het alte groote chieraet’ 
Maar toen hun nieuwe bank bijna klaar 
was en ze het resultaat onder ogen kre-
gen, waren de kerkmeesters flink in ver-
legenheid gebracht. Het geheel was van 
een weelde die kennelijk niet helemaal 
strookte met hun plaats in de stedelijke 
hiërarchie. Uiteraard was het niet gepast 
dat hun bank de banken van het stadsbe-

stuur naar de kroon stak. Aan de burge-
meesters maakten zij melding van ‘het 
alte groote chieraet buijten verwachten, 
tot der kerckmeesteren zitbanck om een 
kleijne prijs besteedt’. Zij stelden voor de 
bank dan maar te bestemmen voor de 
Heren Raden (de leden van de vroed-
schap) en voor zichzelf aan de zuidwest-
pijler een andere bank te laten maken 
‘van minder chieraet’. In de marge van 
hun aantekenboek noteerde zij het ant-
woord van de burgemeesters: ‘het advis 
van de Hr. Campen inne te wachten’. 
Wat Jacob van Campen adviseerde is 
niet overgeleverd, maar het is goed 
denkbaar dat de oplossing uit zijn koker 
kwam. Kort daarna viel het besluit om 
de twee nieuwe banken van plaats te la-
ten ruilen met de twee kolombanken aan 
de noordpijlers, aan weerskanten van 
de burgemeestersbank, die sinds 1651 
in gebruik waren bij de schepenen en 
de oud-burgemeesters. Toen de vierde 
bank werd aanbesteed, in het najaar van 
1655, was er al geen sprake meer van een 
bank voor de vroedschap. De voorwaar-
den van aanbesteding vermeldden een 
‘zevenkante zitstoel aen de noordtwest 
pilaer in de lourens kerk ten dienste van 
de edele Heeren Out-Burgemeesteren’. 
Deze bank moest worden gemaakt 

Detail van het deurtje van de herenbank 
uit 1651 met fraai snijwerk met putti, 
florale motieven en stadswapen. 

Royaal gesneden stadswapen op de ko-
lombanken uit 1654.

Aantekening van de kerkmeester over de 
kerkmeestersbank; een ‘al te groot sieraad’. 



364 365

Stoelendans herenbankenCarly Misset

Het schema van de plaatsing van de 
herenbanken. Het kostte de kerkmeesters 
veel hoofdbrekens om iedereen tevreden 
te stellen. Daarom zijn er in de archieven 
meerdere plaatsingsschema’s te vinden. 

is aan te nemen dat de schets uit dezelfde 
jaren dateert - of dat de twee banken zijn 
gemodelleerd naar dit al eerder gemaak-
te ontwerp. Om een onbekende reden is 
het niet uitgevoerd. Wel kreeg meester-
timmerman Kort in het najaar van 1655 
opdracht de burgemeesterbank met een 
tree te verhogen, ‘met twee losse trappen 
wederzijds’. Dit komt overeen met de 
treden op de niet-uitgevoerde ontwerp-
tekening. Met alle vier de banken op hun 
nieuwe plaatsen, was zo de juiste orde 
weer hersteld. 

Zitplaatsen voor 80 notabelen
Maar de hoofdbrekens voor de kerk-
meesters waren nog niet voorbij. Wel-
licht om verdere drukte over de zit-
plaatsen te voorkomen, hadden zij van 
het stadhuis een lijst ontvangen van het 
totale aantal ‘gequalificeerde personen’ 
dat recht had op een speciale plaats. Op 
de lijst stonden ruim tachtig namen. 
Behalve de al genoemde groepen als ad-
vocaten, schuttersofficieren en gasthuis-
regenten, waren daar personen bij met 

volgens de ontwerptekening van Jacob 
van Campen, ‘naer de grondslach van 
de kerkckmeesters zitstoel’. Ongeveer 
terzelfder tijd gaven de burgemeesters 
hun akkoord om de ‘halzen’ van de twee 
banken van de oud-burgemeesters en 
de schepenen met 16 duim te verhogen 
volgens een door Van Campen aangele-
verde tekening, en ze te verhuizen naar 
de pijlers naast de preekstoel aan de 
zuidzijde van het schip. 
Het resultaat van dit stuivertje wisselen 
was de opstelling die ook tegenwoordig 
nog bestaat. De twee rijk gedecoreerde 
nieuwe Van Campenbanken kwamen 
aan de pijlers aan de noordkant van het 
schip. Dat bleven de plaatsen van de 
oud-burgemeesters en de schepenen. De 
kerkmeesters en de vroedschap moesten 
het aan de overzijde doen met de twee 
verhoogde, ‘tweedehands’ kolombanken 
uit 1651. 
Uit een bewaarde ontwerpschets in de 
collectie van het Regionaal Archief, blijkt 
dat er ook is gedacht aan een nieuwe 
bank voor de burgemeesters. De be-
staande burgemeestersbank dateerde uit 
1601. De decoraties op de tekening ver-
tonen gelijkenis met de twee door Jacob 
van Campen ontworpen banken, zodat 

functies van minder gewicht, zoals de 
oud-ouderlingen en de ziekentroosters. 
Als het hele gezelschap verdeeld werd 
over bestaande, te renoveren banken, 
dan moesten die in de nieuwe opstel-
ling in ieder geval opnieuw gegroepeerd 
worden. De dilemma’s van de kerk-
meesters zijn af te lezen aan de diverse 
schema’s die zij op papier zetten om 
de betrokkenen over de banken, en 
vervolgens de banken over de ruimte 
te verdelen. Zou de helft van de 24 
rechte eikenhouten banken tussen de 
noord- en zuidpilaren vermaakt kunnen 
worden tot twee of drie nieuwe, geslo-
ten bankenblokken?  Ze overwogen de 
benodigde banken op te stellen in drie 

groepen van vier. En vervolgens om er 
twee blokken van zes van te maken, aan 
weerskanten van het middenpad aan 
de oostkant van het schip. Ze legden 
de burgemeesters de keuze voor om de 
nieuwe bankenblokken samen te stellen 
uit de oude banken, wat 150 gulden 
zou kosten. Of toch liever twee geheel 
nieuwe gesloten bankenblokken te 
laten maken, volgens een tekening van 
meester-timmerman Pieter Jansz Kort, 
wat volgens diens begroting uit kwam 
op 200 gulden. De keus van de burge-
meesters viel tenslotte op twee nieuwe 
bankenblokken. Ook voor deze plaat-
sen bestelden de kerkmeesters kussens, 
stoven en psalmboeken.

Burgemeestersbank, waarschijnlijk gete-
kend door Jacob van Campen ca. 1655. 
Het ontwerp is niet uitgevoerd. 

De oorspronkelijke burgemeestersbank 
stamt uit 1601 en werd in 1655 verhoogd. 
Volgens Bruinvis werd na de Bataafse 
omwenteling (1795-1801) de bank uit 
de kerk verwijderd omdat deze symbool 
stond voor het oude regentenbewind. Op 
basis van stilistische kenmerken is het 
aannemelijk dat er in de 19de eeuw een 
nieuwe burgemeestersbank is gemaakt in 
neo-classicistische stijl.

Detail van een van de banken voor de 
officieren van de vier vendels van de 
schutterij.
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Detail van Saenredams schilderij uit 1665 
van het interieur van de Grote Kerk met 
de diverse banken. Collectie Stedelijk 
Museum Alkmaar.

burgemeesters, kregen de kerkmeesters 
hun plaats aan de zuidwestpijler naast de 
dooptuin, in een van de twee verhoogde, 
wat eenvoudiger kolombanken uit 1651. 
Zij deelden hun plaatsen met de drie 
weesmeesters. De andere bank uit 1651 
aan de zuidoostpijler, tegenover die van 
de schepenen, was bestemd voor de oud-
schepenen en de vroedschap. 
Dat de hele operatie tot een goed einde 
kon worden gebracht was te danken aan 
de dubbele functies die veel notabelen 
bekleedden. Zo waren de colleges van 
ouderlingen en diakenen van de Grote 
Kerk voor een flink deel gevuld met 
leden en oud-leden van de vroedschap 
en het college van schepenen. De acht 
ouderlingen en tien diakenen hadden 
samen met de predikanten hun eigen 
banken in de dooptuin. Wat zoals de 
kerkmeesters opmerkten, de overige 
plaatsen ‘ontlastte’. 
Aan de oostkant van het middenschip 
kwamen de twee nieuwe grote banken-

Dubbelfuncties
Het meest gedetailleerde en vermoe-
delijk jongste van de bewaard gebleven 
schema’s voor de nieuwe bankeninde-
ling, dateert uit 1656. Dit komt waar-
schijnlijk het meest overeen met de 
opstelling die uit uiteindelijk zijn beslag 
kreeg. De opstelling weerspiegelde voor 
iedereen zichtbaar de rangorde binnen 
de elite van de stad. De burgemeesters-
bank bleef op zijn oude plaats bij de 
noordpijler, recht tegenover de preek-
stoel. Hier kreeg, naast de vier burge-
meesters, ook de officier of schout een 
plaats. De gebeeldhouwde kolombank 
aan hun rechterhand, aan de noordoost-
pijler, was de bank voor de stadssecreta-
ris en de schepenen. Deze bank draagt 
het jaartal 1654 en moet de bank zijn 
die de kerkmeesters oorspronkelijk aan 
zichzelf hadden toegedacht. De bank ter 
linkerzijde, met het jaartal 1655, werd 
ingericht voor de oud-burgemeesters. 
Aan de overkant, tegenover de oud-

blokken. Ze hadden elk zes in hoogte 
oplopende banken, de voorzijde gericht 
naar het grote orgel. Dit zijn de ban-
kenblokken die Pieter Jansz Saenredam 
een paar jaar later afbeeldde op de 
voorgrond van zijn bekende schilderij 
van het interieur van de Grote Kerk. 
Ook bij de verdeling van de plaatsen 
over de banken binnen een blok werden 
rang en stand zorgvuldig in het oog 
gehouden. In het blok aan de noord-
zijde zaten onder meer de thesaurier, de 
fabrieksmeesters en de regenten van het 
Huisarmenhuis, het Mannen- en Vrou-
wengasthuis en het Pesthuis, samen met 
de oud-ouderlingen, oud-diakenen en 
ziekentroosters. Het bankenblok aan de 
zuidzijde bood plaats aan de advocaten, 
stadsdoktoren, rector en conrector van 
de Latijnse School en de officieren van 
de vier vendels van de schutterij. Wan-
neer alle notabelen in vol ornaat aanwe-
zig waren, moet het een indrukwekkend 
gezicht zijn geweest.  

Rekening van de kolombanken uit 1651.

Detail van het fraaie houtsnijwerk zoals 
beschreven in de rekening.
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Banken ter waarde van een huis
Van de twee kolombanken uit 1651 
maakten de kerkmeesters een aparte 
rekening op in hun rekeningenboek. 
Inclusief het koperen sluitwerk aan de 
deurtjes, lijm en spijkers kwamen de 
kosten uit op ruim 1236 gulden, nog 
zonder bijkomende uitgaven als kussens 
en psalmboeken. Dat was een kolosaal 
bedrag, destijds de prijs van een beschei-
den burgermanswoning en zo’n vijf keer 
het jaarloon van een gewone ambachts-
man. 

De twee kolombanken werden net als 
het stel banken uit 1654 en 1655 ge-
maakt uit de beste kwaliteit eikenhout, 
de vlakke delen van zogeheten wagen-
schot (in de zaagmolens vlak gezaagde 
planken van rechtdradig hout), met 
een grenen ondervloer. Het leeuwen-

deel van het werk kwam voor rekening 
van meester-timmerman Pieter Jansz 
Kort. Voor de banken uit 1651 kreeg hij 
aan arbeidsloon ruim 549 gulden. Het 
beeldsnijwerk werd uitgevoerd door de 
in Amsterdam werkzame beeldsnijders 
Klaes Zwartzenburgh en Joris Jacobsz 
de Vlieger. Zij ontvingen respectievelijk 
93 en 111 gulden. Er zijn geen gegevens 
bewaard over wie het ontwerp voor deze 
banken maakte. 

Joris de Vlieger werkte ook mee aan 
de twee door Jacob van Campen ont-
worpen kolombanken uit 1654 en 
1655, waarschijnlijk als assistent van 
beeldsnijder Claes Steenwijck. Hoe de 
werkverdeling tussen de twee was staat 
niet precies vast. Een overzicht van het 
bestelde beeldsnijwerk voor de kerk-
meestersbank is op naam van Steenwijck 
gesteld, maar ondertekend door De 
Vlieger. De onderdelen werden per stuk 
betaald. Het is een hele lijst, variërend 
van 12 kapitelen voor 1 ½ gulden per 
stuk en 16 boogjes, ieder voor 1 gulden 
en acht stuivers, tot 14 kardoezen voor 2 
½ gulden, roosjes en grote en kleine fes-
toenen. De Vlieger maakte mogelijk de 
kleinere onderdelen. Hij kreeg in ieder 
geval nog apart betaald voor de levering 
van 4 ‘kardoesjes’. 
Tijdens het werk bleef er contact met 
Jacob van Campen, ook tijdens het ma-
ken van de tweede door hem ontworpen 
bank. Zo lieten de kerkmeesters in het 
najaar van 1655 bij beeldsnijder Steen-
wijck informeren of hij een door hen 
geschreven brief wel naar Van Campen 
had doorgezonden. Ging de brief over 
het verhogen van de banken uit 1651?  
Zodra Steenwijck antwoord had, moest 
hij dat in ieder geval  ‘ten spoedigste’ 
naar Alkmaar sturen. Ook wilden de 
kerkmeesters weten of de nog resterende 
‘festoenen, kleedtjes en schildtjens’ haast 
gereed waren. 

De nieuwe preekstoel
Net als de plaatsing van de nieuwe 
herenbanken verliep het maken van de 
nieuwe preekstoel niet bepaald volgens 
een strak uitgezet plan. In het najaar 
van 1654 hadden de kerkmeesters het 
verzoek van de predikanten overge-
bracht aan de burgemeesters, maar de 
nieuwe preekstoel werd pas ingewijd in 
1665. Waarom de predikanten ruim tien 
jaar moesten wachten, blijkt uit de aan-
tekeningen van de kerkmeesters. In eer-
ste instantie werd er weer gezocht naar 
een goedkopere oplossing, namelijk een 
opknapbeurt van de oude preekstoel. Of 
deze nog uit de katholieke tijd dateerde 
- en dus de preekstoel was die in 1582 
tegelijk met de schildering van de Zeven 
Werken van Barmhartigheid door mi-

litante calvinisten met zwarte verf was 
beklad - meldden de archieven niet. 
De kerkmeesters kaartten de wens van 
de predikanten in de loop van 1655 
nog eens aan bij de burgemeesters en 
vroegen in december: ‘off  Haere Ed. 
verstaen dat men de oude predickstoel 
met nieuw waghenschot zal laeten over-
spreiden ofte bekleeden, en met eenighe 
festonnen zal doen verchieren, volghens 
de teijckeninge van Mr. Steenwijck 
beeldthouwer, het welck bij gissinghe 
omtrent eenhonderdt guldens zoude 
kosten’. Het in de marge genoteerde 
antwoord van de burgemeesters was: 
‘Hebben Hrn. Burgm ghoedt ghedacht 
om een nieuwe predickstoel en trap te 
doen maecken in daghgelde, van agaat-
hout, slecht zonder festonnen, maer met 

Het jaar van de inwijding van de nieuwe 
preekstoel in 1655 is aangebracht in de 
koperen lessenaar. 

De preekstoel uit 1665 met aan weers-
zijden de kolombanken uit 1651, die op 
verzoek van de kerkmeesters in 1655 
hierheen zijn verplaatst.

De kolombank uit 1655 rijk versierd met 
‘festoenen, kleedtjes en schildtjens’. 
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halve calumnen volgens mr. Kortens 
teekeninghe’.
De burgemeesters wilden dus bij nader 
inzien geen opgelapte preekstoel met 
festoenen volgens het ontwerp van 
beeldsnijder Claes Steenwijck, maar een 
nieuwe preekstoel met halve kolommen 
volgens een kennelijk eveneens al ge-
maakte tekening van meester-timmer-
man Pieter Jansz Kort. Het lijkt erop dat 

de kerkmeesters hun twijfels hadden. 
Zij legden de burgemeesters nog eens 
de vraag voor of zij de preekstoel zou-
den laten bekleden en versieren volgens 
‘de tekening’, en of men agaathout zou 
gebruiken voor stoel, trap en ‘verhe-
melte’ (klankbord). 

Een tekening en een brief 
In juni 1656 kwam de preekstoel 
opnieuw ter sprake. De kerkmeesters 
overhandigden de burgemeesters bij die 
gelegenheid een tekening en een brief 
van Jacob van Campen. Zoals eerder 
vermeld was er die maanden regelmatig 
contact met Van Campen in verband 
met de kolombanken, zowel schriftelijk 
als via meester-timmerman Kort, die 
in Haarlem bij Van Campen langs ging. 
De kerkmeesters noteerden: ‘Met Hrn. 
Burgemeesters te spreecken van de 
predickstoels teijkeninghe, omme een 
cardoes ofte piedestael te ghebruicken’; 
in de marge: ‘in juni 1656 de teijcke-
nighe en brieff van Campen aan de 
Hrn. Burgm. behandight tot naedere 
resolutie’.
Wat de burgemeesters besloten noteer-
den de kerkmeesters niet. Of het op dat 
moment is gekomen van een - mis-
schien gedeeltelijke - uitvoering van 
Van Campens ‘tekening’ is de vraag. Pas 
zes jaar later, in juni 1662, viel het be-
sluit om Kort het hout voor een nieuwe 
preekstoel te laten kopen ‘om te drogen 
te leggen’. Toch moet er in de tussentijd 
het een ander zijn gebeurd. In 1658 
ontving beeldsnijder Claes Steenwijck 
een betaling van 60 gulden voor niet 
nader gespecificeerd beeldsnijwerk, 
en het jaar daarop verrekenden de 
kerkmeesters met Pieter Jansz Kort de 
onkosten die hij voor de preekstoel had 
gemaakt, namelijk ‘des arbeijdts, en 
snij-loon en ’t hout, elcx bezunder’.
De predikanten verzochten in 1661 om 
de lessenaar van de preekstoel bovenop 

met groen laken te bekleden, wat erop 
lijkt te duiden dat er iets aan de les-
senaar was gewijzigd. Het jaar daarop 
bleken ook de koperen blakers niet te 
voldoen. De predikanten wilden ze la-
ten vergroten ‘aenghezien int verlopen 
vande keerssen die lieden daer onder 
zittende, grote ondienst lijden.’ De 
kerkgangers onder de preekstoel zullen 
niet al jaren in het druipende kaarsvet 
hebben gezeten, dus de blakers zullen 
nieuw zijn geweest, of op een andere 
plaats bevestigd. 
Nadat Kort in juni 1662 het wagen-
schot voor een nieuwe preekstoel had 
aangekocht, overlegden de kerkmees-
ters met hem of hij en de - niet nader 
genoemde - beeldsnijder in de aan-
staande winter de preekstoel vast ‘ten 
ruwsten’ zouden maken, ‘als zijluijden 
van anderen minst te doen hebben’. De 
enige beeldsnijder wiens naam in 1664-
1665 voorkomt in het rekeningenboek 
van de kerkmeesters is Joris de Vlieger, 
eerder betrokken bij het maken van 
het snijwerk van de kolombanken uit 
1651 en de Van Campen-banken uit 
1654-1655. In 1665 staan verschillende 
betalingen achter zijn naam voor het 
het snijwerk aan de nieuwe preekstoel, 
voor een totaalbedrag van 85 gulden.

Ook als onderdelen in 1658 al gemaakt 
zouden zijn door Claes Steenwijck, 
dan kan het snijwerk aan de preekstoel 
dus voor een groot deel aan De Vlieger 
worden toegeschreven. De Vlieger was 
ook elders in Noord-Holland actief. Zo 
werkte hij rond 1667 aan het beeldsnij-
werk van de preekstoel in de kerk van 
Stompetoren, gebouwd naar een ont-
werp van Van Campens leerling Pieter 
Post. Meester-timmerman Pieter Jansz 
Kort ontving in 1664 voor het werk 
aan de nieuwe preekstoel 27 gulden en 
5 stuivers arbeidsloon. Datzelfde jaar 
kocht hij voor ruim 131 gulden ‘Frans 

notenbomenhout’ om de preekstoel 
mee te bekleden. In februari en augus-
tus 1665 kreeg hij nog eens 70 en 151 
gulden arbeidsloon uitbetaald.

Toen Pieter Jansz Kort in 1700 overleed 
en in de Grote Kerk werd begraven, 
kreeg hij alle credits voor het maken de 
nieuwe preekstoel. ‘Is geweest de mees-
ter en maker van de jegenwoordige pre-
dickstoel in dese kerck’, staat er bij zijn 
naam genoteerd in het grafboek. Maar 
zoals uit de aantekeningen van de kerk-
meesters blijkt, kwam er op zijn minst 
ook een beeldsnijder aan te pas. Welke 
rol speelde nu in dit alles de ‘tekening’ 
van Jacob van Campen? Van Campen 
was al in 1657 overleden. Maar de kuip 
van de Alkmaarse preekstoel laat voor 
zijn werk kenmerkende festoenen zien. 
Al eerder was er een vermoeden dat 
Van Campen op enige manier bij het 
ontwerp betrokken was. De nieuwe ge-
gevens bevestigen nu dat er inderdaad 
een ontwerp voor de preekstoel van zijn 
hand is geweest. Dat het werk op zijn 
minst gedeeltelijk volgens dit ontwerp 
is uitgevoerd, is nu een heel stuk waar-
schijnlijker geworden. 

Met de inwijding van de nieuwe preek-
stoel in 1665 was de nieuwe inrichting 
van de Grote Kerk voor lange tijd 
voltooid. De pracht die hedendaagse 
bezoekers bij binnenkomst nog altijd 
treft, is voor een groot deel te danken 
aan de kerkmeesters en stadsbestuur-
ders uit het midden van de zeventiende 
eeuw.

Voor de kerk van Stompetoren maakte 
Joris de Vlieger het houtsnijwerk voor de 
preekstoel. De kerk is opgetrokken naar 
ontwerp van Pieter Post, een leerling van 
Jacob van Campen. Het is aannemelijk dat 
hij ook het ontwerp voor de preekstoel 
maakte in een veel strakkere geometrische 
stijl dan zijn leermeester. Collectie Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed. 

Stoelendans 
De laat-gotische koorbanken (bo-
ven) zijn na de Reformatie ver-
plaatst naar de koorsluiting, voor de 
viering van het Laatste Avondmaal. 
Op hun oorspronkelijke plek direct 
achter het koorhek, kwamen na de 
restauratie van 1996 de hoogste 
delen van de herenbanken. De ove-
rige bankdelen zijn toen op diverse 
plekken in de kerk herplaatst. Aan 
de westzijde van het schip staan nog 
getrapte herenbanken (onder).
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De gewoonte om te begraven in kerken 
is in de loop der eeuwen geleidelijk tot 
stand gekomen. Lange tijd was dit voor-
behouden aan priesters en invloedrijke 
families. Gebruikelijker en goedkoper 
was het buiten begraven op de kerk-
hoven. Bij de Grote Kerk waren twee 
kerkhoven, een kleine aan de noordzijde 
en een grotere aan de zuidzijde. Daar-

Dieu. De Dieu zegt hierover in eigen 
woorden in zijn Staatboek der bezittin-
gen (1744-1789): ‘Een grafkelder gelegen 
op het choor in de gr. st. Laurenskerk 
in public veiling (27 december 1760) op 
den 24 jan. 1761 groot 10 graven. Door 
de kerkmeesteren aan mij getranspor-
teert en geset op naam van mij, en mijn 
huijsvrouw, kost fl. 300,-’. De Dieu liet 
de grafkelder voorzien van een bewerkte 
zerk en na zijn dood werd een rijk 
versierd rouwbord ernaast opgehangen. 
Beide zijn een uiting van macht, waaraan 
de invloedrijke positie is af te lezen.

Twee schilddragende Polakken
In de 17e en eerste helft van de 18e 
eeuw waren de meeste graven in de 
kerk verkocht. In 1751 bleken 1359 van 
1755 graven in particuliere handen. 
Niet alleen de graven maar ook de zes 
aanwezige grafkelders waren midden 18e 
eeuw particulier bezit. Destijds waren 
er omstreeks 2000 huishoudens in de 
stad, zodat het bezit van een eigen graf 
binnen de kerk normaal was, niet alleen 
voor rijken maar ook voor middenstan-
ders. Het kerkhof buiten de kerk was 
niet meer dan een armenbegraafplaats. 
De economische crisis en mogelijk ook 
veranderde ideeën over begrafenisge-
woonten leidden vanaf circa 1780 tot een 
snelle afname van het particulier eigen-
dom van graven in de kerk. In 1808 wa-
ren er nog maar 457 graven en 2 kelders 
in privébezit. 

De voorlaatste eigenaren van de grote 
grafkelder in het koor waren de erven 
van Jonker Arent van Bardens. De kelder 
was waarschijnlijk al in de 16e eeuw 
door deze familie aangeschaft. Een kel-
der bleef soms voor ‘eeuwig’, soms voor 
kortere periode in bezit van een familie.
De kerk verkocht de grafkelder per 
publieke veiling aan Carel de Dieu en het 
kerkbestuur maakt daarvan de volgende 
notitie: ‘Deze kelder is den 27 Dec: 1760 
verkogt en den 24 Jan: 1761 gestelt ten 
naamen van de Heer Oud Burgermeester 
Carel de Dieu en Vrouwe Anna Bregitta 
de La Croix’.

naast waren er ook begraafplaatsen bij 
de verschillende kloosters. Vanaf de 
14e en 15e eeuw lieten de welgestelden 
zich vanwege de status vaker begraven 
binnen de kerk, soms zelfs in een eigen 
grafkelder gelegen in een eigen kapel. 
In deze katholieke periode is het koor, 
waar zich het hoogaltaar bevindt, het 
kostbaarst. Rond het koor waren geen 
kapellen maar een kooromgang, waar 
ook vele grafzerken liggen. Na de Refor-
matie nam het begraven in de kerk toe. 
Er was toen ook geen onderscheid in 
plaats en prijs in de kerk meer. In de pe-
riode 1625-1635, werd de vloer opnieuw 
ingericht met zerken van vrijwel gelijke 
afmetingen van blauw-grijs hardsteen. 
De Kerkmeesters van de Grote- of Sint 
Laurenskerk beheerden de graven en 
een door hen aangestelde doodgra-
ver regelde de dagelijkse zorg ervoor. 
De kerkmeesters vergaarden voor het 
onderhoud van de kerk flinke inkom-
sten uit de begrafenissen, vooral uit die 
binnen de kerk. Men kon een eigen graf 
in de kerk kopen waar men de doden 
in kisten in het zand ter aarde bestelde, 
alleen de zeer vermogenden bezaten een 
grafkelder. Zo hadden de familie Van 
Egmond van de Neijenburg en Claes 
Corf een eigen kapel, afgesloten met een 
hek, in de noorder zijbeuk. Het fraaie 
gebeeldhouwde stenen renaissancehek 
van een kapel aan de Noorderzijbeuk is 
bij een restauratie aan het begin van de 
20e eeuw verplaatst naar een kapel aan 
de Zuiderzijbeuk. 

Op het koor geeft de grootste zerk 
toegang tot een grote grafkelder. Deze 
grafkelder was op 1 november 1760 
vervallen aan de kerk en hij werd een 
paar weken later gekocht door Carel de 

‘Altoos en dus te eeuwige dage’
Begraven op stand. De grafkelder en rouwkas van De Dieu in de  
Grote- of Sint Laurenskerk te Alkmaar

Huidig aanzicht van het koor met boven 
de grafzerk het rouwbord van De Dieu.

Een van de kapellen aan de zuidzijde van 
de Grote Kerk is voorzien van een stenen 
hek uit 1630. Het hek stond tot het begin 
van de 20ste eeuw in de noorderzijbeuk 
waar het de kapel van de familie Jacot van 
Axele afsloot.

Zo noteerde Carel de Dieu in zijn zogehe-
ten Staatboek der bezittingen de aankoop 
van de grafkelder in het koor van de Grote 
Kerk.
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De Dieu laat de grafkelder voorzien van 
een grote hardstenen zerk met in het mid-
den een gebeeldhouwd huwelijks- ofwel 
alliantie wapen van De Dieu en De la 
Croix. De schilden worden gedragen door 
twee bebaarde Polakken. Deze Poolse of 
Russische heren worden vaker gezien in 
de heraldiek. Ze zijn gekleed in een lange 

mantel en een hoog hoofddeksel met 
pluim. Met de andere hand ondersteunen 
zij een zogeheten Markiezenkroon. Dit is 
een in de achttiende eeuw veel gebruikte 
kroonvorm om de adellijke status van de 
wapenvoerder aan te geven; in dit geval 
het adelsdiploma en wapen verleend in 
1540 door keizer Karel V aan de familie 
De Dieu. De Dieu was dus géén Markies. 
De Markiezenkroon is te herkennen aan 
de vijf bladeren zonder een parel daarop. 
Aan weerszijden van dit alliantiewa-
pen is de grafzerk gedecoreerd met een 
reeks van zestien eveneens in hoogreliëf 
gebeeldhouwde familiewapens. Bovenaan 
de ‘acht kwartieren’ ofwel familiewapens 
van de voorouders van Carel de Dieu: met 
in het midden de ouders, links De Dieu 
en rechts Six. Links aan vaders kant van 
boven naar beneden: Van Alteren, Bo-
gaert en Van Waveren. met in de bovenste 
rij de ouders, links vaderskant De la Croix 
met daaronder Lycogthon, Van Hoorn en 
middenonder Graafland. Rechts moeders-
kant Walbeck, Montenacq, Engelen van 
Ophuijsen en nogmaals Montenacq.

De klokke omtrent zes ueren
Na het transport en de tenaamstelling op 
24 januari 1761 duurt het nog ruim tien 
jaar voor de grafkelder daadwerkelijk in 
gebruik wordt genomen. Anna Bregitta 
zelf is de eerste die hier op 7 september 
1771 is begraven. Zes dagen daarvoor 
was zij op haar Buitenplaats ‘Lang-
gewenst’ te Heiloo overleden. De diep 
bedroefde weduwnaar laat een door hem 
zelf opgestelde ‘doodsbrief ’ door zijn 
huisknechten in de stad rondbrengen.

De begrafenis van Anna Bregitta vindt 
plaats op een zaterdagavond. Dit moet 
een indrukwekkende stoet zijn geweest 
die de sociale status van de familie 
zichtbaar onderstreepte. De stoet ging 
stapvoets van Heiloo naar de Alkmaarse 
Grote Kerk. Vergezeld door twee aan-
sprekers (uitnodigers voor de begrafe-
nis), de lijkkoets met een knecht, vier 
koetsiers met koetsen, vier lijfknechten 
en 16 flambouwdragers die de stoet lo-
pende vergezellen. In het familiearchief 
De Dieu is een aantekening over het 
begrafenisprotocol bewaard:
‘Als het lijk op de roukoets is moeten 
vier flambouw dragers voor de aanspre-
kers gaan, vier neffens de lijkkoets gaan 
en twee neffens den koets, en ook zoo 
voor en in de kerk komende moeten die 
vier die bij de koets geweest zijn neffens 
de dragers voegen. De koetzen moeten 
wegrijden als de lijkstatie in de kerk is en 
dan weder omkomen de knegts om daar 
present te staan.’ 
 
In het rekeningenboek van Carel de 
Dieu zijn de onkosten van deze zeer 
kostbare begrafenis in totaal 863 gul-
den en 5 stuivers, ‘voor memorie’ nader 
gespecificeerd. Zo krijgen onder meer de 
drie mensen die hebben geholpen met 
het uitkleden (van de overledene) ieder 
10 gulden en 10 stuivers en de veertien 
dragers ieder 12 gulden en 12 stuivers 

(in totaal 176 gulden en 8 stuivers). Aan 
elk van de 16 flambouwdragers schenkt 
hij 10 gulden en 10 stuivers (totaal fl.168) 
en de zestien flambouwen kosten 38 
gulden en 8 stuivers. De vier koetsiers 
krijgen ieder 2 ducaten (samen fl.42), 

Grafzerk van De Dieu en De la Croix
met het huwelijks- of alliantiewapen in het 
midden, met links het wapen van De Dieu en 
rechts van De la Croix. Foto: Joop Elsinga.

Bij de bouw van zijn woonhuis Langestraat 
114 liet De Dieu het alliantiewapen aanbren-
gen boven aan de voorgevel. Anonieme foto 
tijdens de restauratie van 1924. Foto P. Bitter.

Met deze brief gaf Carel de Dieu kennis 
van het overlijden van zijn vrouw Anna 
Bregitta de la Croix. De brief wordt be-
waard in het Regionaal Archief Alkmaar.
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vier lijfknechten ieder fl.7 (samen fl.28). 
De huur van 23 rouwmantels à 6 stui-
vers komt op 6 gulden en 18 stuivers. 
Daarnaast zijn er nog rouwbanden à 
4 stuivers, hoeden en handschoenen 
gehuurd. Voor het overbrengen van het 
stoffelijk overschot bedraagt de huur van 
de lijkkoets van Pieter Branthof fl.60. 
Ter secretarie van Alkmaar betaalt men 
voor ‘t regt van begraven de hoge aanslag 

van 31 gulden en 11 stuivers en voor het 
zegel tot aangifte te Heijloo 1 gulden en 
10 stuivers. Daarbij is het begraven bij 
avond zeer kostbaar en het reguliere be-
drag voor begraven van 12 gulden en 18 
stuivers wordt extra verhoogd met fl. 60.

In den kelder op ‘t Choor
De grafkelder is door Carel de Dieu wer-
kelijk als familiegraf gebruikt. Volgens 
het Doop-, Trouw- en Begraafboek van 
de Grote Kerk deel 81 zijn ‘in de kelder 
op ’t Choor’ in de periode 1771 tot 1823 
in totaal achttien personen begraven. Dit 
terwijl de grafkelder bij aankoop ‘slechts’ 
tien graven telt. Na Anna Bregitta zijn 
de vier jong gestorven kinderen van zijn 
neef en erfgenaam Daniel Carel de Dieu 
en diens vrouw Maria Eva van Foreest 
begraven. Het huwelijk van Carel en 
Anna Bregitta bleef overigens kinder-
loos. Een andere neef Mr. Rutgerius 
Paludanus werd in 1788 in de kelder 
bijgezet. Carel de Dieu zelf volgde een 
jaar later op 3 november 1789. Na Carels 
begrafenis zijn er tot en met 1823 nog 
elf personen in de familie grafkelder 
begraven. Op 2 september 1823 werd 
als laatste Willem Jacob van de Graaff 
begraven, zoon van Agatha de Dieu en 
Hendrik Jan van de Graaff (schoonzuster 
en zwager van Gijsbert Fontein Ver-
schuir). 

Bij archeologisch onderzoek in de jaren 
1994-1995 is de grafkelder geopend. 
Over de aangetroffen situatie vermeldt 
Peter Bitter in ‘Graven en Begraven’ 
dat bij de opening van de grafkelder de 
inhoud overhoop gehaald bleek te zijn. 
Achterin in een hoek lag een berg hout 
en beenderen van de verstoorde kisten. 
Aan de voet van de trap werd een vijftal 
koperen naamplaten aangetroffen, op een 
stapel op elkaar gelegd. De naamplaten 
zijn in juni 1996 weer teruggelegd voor-
dat de kelder werd gesloten. De grafkel-

der zelf is voorts niet betreden en ook 
zijn de dekstenen er bij het werk aan de 
vloer en de verwarming niet afgeweest. 
De grafkelder was in 1823, bij de laatste 
begrafenis (waarover meer elders in deze 
bundel) geheel gevuld. Na 1823 is er 
niemand meer begraven. Dat was ook bij 
wet verboden sinds 1830, toen de Alge-
mene Begraafplaats aan de Westerweg 
werd geopend.

Altoos en dus te eeuwige dage
Carel de Dieu was schepen, vroed-
schap en twintig maal burgemeester van 
Alkmaar, hoofdingeland van de Scher-
mer, kapitein van het Blauwe Vendel der 
Schutterij en kerkmeester van de Grote 
Kerk te Alkmaar. 
Per testament van 9 juli 1787 vermaakt 
hij een legaat aan de Grote Kerk voor het 
onderhoud van de grafkelder dat op de 
25e oktober 1789 met zijn dood be-
krachtigd is; ‘gelegateerd aan de Laurens 
of Grote kerk alhier een somma van twee 
duizend gulden onder conditie dat de 
Heeren Kerkmeesters van voorschreven 
kerk… verplicht zijn altoos en dus te 
eeuwige dage deze grafkelder groot tien 
graven te onderhouden’. Ook bepaalt 
Carel dat er na hem alleen familieleden 
van hem en zijn vrouw begraven mogen 
worden. Het graf zal nooit mogen wor-
den verkocht of te gelde gemaakt. Bij het 
overlijden van Carel erft zijn neef Daniel 
Carel de Dieu de grafkelder.

Daniel Carel is de enige levende man-
nelijke erfgenaam. Hij is een zoon van 
Willem de Dieu, een van Carels broers. 
Daniel Carel is op 6 maart 1748 in de 
Zuiderkerk te Amsterdam gedoopt (zijn 
geboortedatum is niet overgeleverd). Hij 
overlijdt op 9 januari 1801 in Alkmaar 
en wordt op 13 januari in de familie 
grafkelder begraven. Daniel Carel is in 
1788 door de Stadhouder Prins Willem 
V tot vroedschap en burgemeester van 

Alkmaar benoemd en volgt dan feitelijk 
zijn oom op. In maart 1789 is hij Raad 
en Rentmeester Generaal der Domeinen 
in West-Friesland, vervolgens in 1791 
Raad ter Admiraliteit van West-Fries-
land en het Noorderkwartier, Baljuw van 
de Zijpe en Heemraad van de Schermeer. 
Hij trouwt op 16 mei 1773 met Maria 
Eva van Foreest (geb. 14 oktober 1753 te 
Hoorn) dochter van de zeer welgestelde 
(neef en nicht) Joan en Agatha van Fo-
reest te Hoorn. Carel Daniel woont tus-
sen 1773-1789 waarschijnlijk in Amster-
dam of Hoorn. In 1789 erft hij Huize De 
Dieu in de Langestraat, waar zijn oom 
tot zijn dood heeft gewoond. Het gezin 
krijgt zeven kinderen, waarvan vier 
jong overlijden en in het familiegraf zijn 
begraven. In 1801 wordt Daniel Carel 
bijgezet. Zijn weduwe Maria Eva vertrekt 
naar de buitenplaats ‘Langgewenscht’ te 
Heiloo die eveneens van oom Carel is 
geërfd. Na haar overlijden in 1820 is zij 
eveneens begraven in de familie graf-
kelder. De naam van de buitenplaats is 
vervolgens door de familie, naar Maria 
Eva, omgedoopt in ‘Mariënstein’. 

Vijf gegraveerde koperen naamplaten in het familiegraf van De Dieu

‘Cornelia Frederica Van de Graaff Geboren 29 september 1812,  
Gestorven den 11 april 1815’,

‘Cornelia Frederica Van de Graaf Geboren 15 julij en Overleden den  
29 September 1810’,

‘Margaretha Cornelie Henriette Verschueir Geboren den 8 September 1809  
Overleden den 6 November 1811’,

‘Hendrik Jan . Van . de . Graaff Geboren te Alkmaar den 17 maij 1806 en  
aldaar overleden den 30 Januari 1808’ en 

‘Maria Eva Douairiere De Dieu, Geboren van Foreest. Overleden te  
Alkmaar den 5 Januarij 1820. in den Ouderdom van ruim 66 Jaren.’

Begraven in het familiegraf De Dieu 

7 september 1771 Vrouwe Anna Breggitta De La Croix, 

25 meij 1776 Johan de Dieu, soontje van den Heer Daniel Carel  
de Dieu (geb. 14 okt. 1775, overl. mei 1776)

5 juny 1778 Anna Bregitta de Dieu, Dogtertje van de Hr. D: C:  
de Dieu (geb. 11 maart 1777, overl. 1 juni 1778)

11e dec. 1781 Kind van Daniel Carel de Dieu

2 sept. 1783 d. Hr. Ludovicus de Dieu  
(geb.29 juni 1778, overl. 29 aug. 1783)

30 october 1788 mr. Rutger(ius) Paludanus

3 nov 1789 Carel de Dieu

26 juny 1798 Johana Rijser

30 Dec. 1800 Maria Anna van Nes

13 jan. 1801 Daniel Carel de Dieu

5 april 1803 ’t jong geb. zoontje van mr. Gijsb. Fontein Verschuir

1 feb. 1808 Hendrik Jan v. d. Graaf

1 okt. Corn. Fred. v. d. Graaf

5 sept. 1811, onged. Zoontje van H.J. v.d. Graaf

8 nov. 1811, Margar. Cornelia Henrietta Verschuir

13 … 1813 Cornelia Frederica v.d. Graaf

10 jan. 1820 Maria Eva van Foreest, douaiere (vrouw)  

den Hr. D.C. de Dieu

2 sept. 1823 Willem Jacob van de Graaf
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wapenborden goed zichtbaar. Bij zeer 
welgestelden is de mode in zwang ge-
komen om een wapenbord te voorzien 
van een grote monumentale omlijsting, 
een zogenaamde ‘memorietafel’ of 
‘rouwkas’. Zo ook na de begrafenis van 
Carel de Dieu. Nog aan het eind van 
het jaar 1789 is op het koor voor hem 
een monumentale gebeeldhouwde en 
beschilderde rouwkas geplaatst. Voor 
het schilderwerk betaalt zijn neef Da-
niel Carel 203 gulden en 4 stuivers. Het 
centrale wapen op de rouwkas is dat van 
De Dieu bekroond met een helm met 
wrong (kroon op ridderhelm) en helm-
teken. Het helmteken is in het geval 
van De Dieu een buste van een roodge-
mutste Polak tussen twee vleugels met 

De rouwkas 
Tijdens een begrafenis werd op de 
lijkbaar wel een schild met het geschil-
derde familiewapen van de overledene 
gehangen. Dit ‘rouwbord’ kreeg na de 
begrafenis, tegen betaling, een plaats 
in de kerk. Deze borden werden aan 
de zuilen en wanden in de kerk opge-
hangen. Tot aan de Franse tijd (1795) 
hangen er nog tientallen van dergelijke 
rouwborden in de Grote Kerk. In de 
periode 1630 tot 1795 hebben in totaal 
178 rouwborden in de kerk gehangen. 
Op diverse interieurschilderijen van de 
kerk, onder andere het grote doek van 
Pieter Saerendam uit de zeventiende 
eeuw en op werk van Cornelis Pronk uit 
de achttiende eeuw zijn enkele van deze 

Tekening uit 1733 door Cornelis Pronk 
van het koor van de Grote Kerk gezien 
richting het grote orgel. De zuilen en 
wanden van het koor zijn behangen met 
rouwborden. 

Begraven na 1830 
Tijdens de Franse tijd is vanaf 1795 
een algeheel verbod op het begraven 
in kerken ingesteld. In de praktijk 
had dat in Holland nog niet veel 
effect, velen zijn nog tot in de eerste 
twee decennia van de negentiende 
eeuw in de kerk begraven. De aanleg 
van zogeheten buitenbegraafplaat-
sen, die op enige afstand van de be-
bouwde steden dorpen in Nederland 
moesten liggen, is in deze politiek en 
economisch onrustige periode een 
moeizaam proces. Dit veranderde 
pas in 1827 toen nieuwe lande-
lijke wetgeving van kracht werd. In 
Alkmaar is in 1829 de Algemene 
Begraafplaats aan de Westerweg in 
gebruik genomen, aangelegd in ‘En-
gelse Landschapstijl’ naar ontwerp 
van Jan David Zocher (1791-1870). 
In eerste instantie is daar ook een 
apart deel voor katholieken. De RK 
begraafplaats Sint Barbara aan de 
Prins Bernhardlaan dateert van 
1887.

Het grote rouwbord van de familie De 
Dieu hangt prominent in het koor van de 
Grote Kerk. Foto Joop Elsinga.
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zeis). Uiterst links en rechts staan een 
urn met deksel. Boven het wapen staat 
in Romeinse cijfers; MDCCLXXXIX 
(1789) en onderaan ‘Obit XXV octobris’ 
ofwel gestorven 25 oktober.

Ten tijde van de Franse overheersing 
zijn alle rouwborden in 1795 uit de kerk 
verwijderd. De Franse revolutie van 1789 
verkondigde ‘ vrijheid, gelijkheid en 
broederschap’ en familiewapens waren 
tekens van onderscheid en machtssym-
bolen. Zo verdween ook het monumen-
tale bord van De Dieu uit de kerk. Na de 
Franse tijd lukt het enkele oude regen-
tenfamilies, overtuigd Oranje-aanhan-
gers, hun oude positie terug te krijgen. 
Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838) 
is op dat moment opnieuw burgemees-
ter. Hij vervulde het burgemeesters ambt 
van 1808 tot 1838, met een onderbreking 
van 1811 tot 1815. Tijdens zijn bewind 
is het rouwbord van De Dieu als enige in 
de kerk teruggehangen. Hoe dat kwam, 
is verhaald in het artikel van Carly Mis-
set elders in deze publicatie. 

Het terugplaatsen van het rouwbord is 
bedoeld ‘ter memorie’ maar daarnaast 
duidelijk een uiting van het herstel van 
het ‘aanzien en macht’ van de familie. 
Gijsbert trouwt in 1797 met Cornelia Fre-
derica de Dieu (1779-1851), één van de 
drie volwassen dochters van Daniel Carel 
de Dieu en Maria Eva van Foreest. Hij 
was naast vroedschap, raad, wethouder en 
burgemeester van Alkmaar, ook lid van 
de 1e en 2e kamer, de Provinciale Staten 
van Holland en van de Raad van State. In 
1822 is zijn waardigheid bekroond door 
Koning Willem I, die Gijsbert verheft 
in de Nederlandse adelstand met het 
predicaat Jonkheer. In deze tijd koopt 
hij de restanten van het oude kasteel Ter 
Coulster te Heiloo waar hij vervolgens een 
landhuis laat bouwen. Door de aankoop 
van de Heerlijkheid Heiloo in 1824 is hij 

achter het wapen twee gekruiste bun-
dels met onder meer pijlen (symbool 
voor de oude Romeinse lictorenbundel 
‘Faces cum securibus’ ofwel het ‘op-
perste gezag’ dat stond voor veiligheid 
en vertrouwen). De schildhouders zijn 
dezelfde als bij het wapen op de zerk 
en aan weerszijden zijn opnieuw de De 
Dieu’s acht kwartieren afgebeeld. De 
kwartieren van zijn vrouw komen hier, 
in tegenstelling tot de grafzerk, niet op 
voor. Voor het ophangen van de rouw-
kas op het koor is door het kerkbestuur 
fl. 93 en voor de acht kwartieren nog 
eens fl. 40 extra in rekening gebracht, 
men betaalde namelijk ook per afge-
beeld wapenschild. Het nog aanwezige 
grotendeels zwart geschilderde bord is 
rijk gedecoreerd met vergulde biezen 
en details, de wapens zijn meerkleurig 
geschilderd. De bovenzijde van het bord 
is half rond gebogen en voorzien van 
een brede geprofileerde lijst. Bovenop in 
het midden een zwarte schedel rus-
tende op twee knekels, links en rechts 
daarvan staan twee schuin uitstekende 
seizen waarvan de snijbladen zijn 
verguld (verbeeldende de dood met de 

tevens ‘Heer van Heiloo en Oesdom’. Het 
gezin van jhr. Gijsbert Fontein Verschuir 
en hun nazaten bewonen in Alkmaar 
Huize de Dieu dat in familiebezit blijft tot 
1947 (met een korte onderbreking van 
1886-1890). De laatste bewoners, tot 1944, 
zijn het gezin van Bartout van der Feen de 
Lille (1857-1921) en jonkvrouw Cornelia 

Frederica Fontein Verschuir (1859-1944). 
Vandaag de dag is van de vele tientallen 
wapenborden die eens de Grote Kerk 
sierden, alleen nog het rouwbord van De 
Dieu in de kerk aanwezig. Samen met de 
monumentale grafzerk op de kelder in het 
koor, zijn ze een eeuwige herinnering aan 
deze patriciërsfamilie.

Deze rouwborden zijn oorspronkelijk 
afkomstig uit de Grote Kerk. Ze zijn 
geschilderd met olieverf op een houten pa-
neel. Rechts hoort bij graf van Wilhelmina 
Speijaart van Woerkem-Ramp, overleden 
in 1693. Het rouwbord onder met vier 
kwartieren is van kapitein jonkheer Floris 
van Jutphaas van Wijnestein, overleden in 
1644. Hij was echtgenoot van Margaretha 
van Splinter, stichter van het gelijkna-
mige hofje. De vier kwartieren van het 
wapen zijn: Jutphaas, Vorden, Oostrom 
en Lokhorst. De rouwborden hangen in 
het Stedelijk Museum Alkmaar en zijn 
bruikleen van resp. de Stichting Proven-
huis Paling en Van Foreest en de Stichting 
Margaretha Splinter Fonds, met dank voor 
de toestemming voor publicatie. 

Met hartelijk dank aan de heer Bart 
van der Feen de Lille; Stichting De 
Dieu,Ter Coulster, Heiloo, voor 
de vriendelijke mededelingen en 
informatie. 

Bronnen 
 Regionaal Archief Alkmaar, 
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Een van de pronkstukken in de Alk-
maarse Grote Kerk is het imposante 
rouwbord van burgemeester Carel de 
Dieu. Het kreeg na zijn dood in 1789 
een plaats nabij het familiegraf in het 
koor van de kerk (zie ook de bijdrage 
van Harold Bos in deze bundel). Als 
enige van de bijna tweehonderd rouw- of 
wapenborden van vooraanstaande Alk-
maarders die vóór het revolutiejaar 1795 

wegtakelen. Na een inspectie van de 
ruimte kwam hij met een onaangenaam 
bericht terug bij Fontein Verschuir. Er 
was misschien nog één plaats, maar dan 
was de kelder vol. Het leek raadzaam 
een van de oudere kisten te ‘schudden’ 
om ruimte te maken. Schudden was een 
algemeen gebruik als een graf vol was, 
of het nu ging om een Alkmaarse mid-
denstander of om een lid van een van 
de meest vooraanstaande families van 
de stad. Het hield in dat de kist werd 
gelicht, de stoffelijke resten eruit werden 
genomen en opnieuw werden bijgezet 
in een beenderkistje dat minder ruimte 
innam. Verschuir wilde niet dadelijk een 
besluit nemen. Hij verzocht de koster 
hem uit het archief van de kerkmeesters 
een extract uit de grafregisters en een 
plattegrond van de grafkelder te bren-
gen. In overleg met de familie zou hij 
bepalen welke kist in aanmerking kwam 
om geschud te worden.

Burgemeester Gijsbert Fontein Ver-
schuir (1764-1838) was geen man om 
mee te spotten en hij bestuurde Alkmaar 
met ijzeren hand. Afkomstig uit Fries-

land was hij in 1788 als jonge, briljante, 
prinsgezinde jurist door stadhouder 
Willem V in de Alkmaarse vroedschap 
geparachuteerd, om daar de Oranje-
partij te versterken. Hij was vervolgens 
succesvol opgeklommen in de stedelijke 
hiërarchie. En in de lokale society, want 
het lukte hem te trouwen in één van 
de meest vooraanstaande families van 
de stad. Zijn echtgenote was Cornelia 
Frederika, de tweede dochter van burge-
meester Daniël Carel de Dieu, een uit-
stekende partij. In 1815 was Verschuir 
op zijn beurt door koning Willem I  
tot Alkmaars burgemeester benoemd, 
een functie die hij bekleedde tot zijn 
dood in 1838.

Aan het begin van de jaren 1820 stond 
Fontein Verschuir op het toppunt van 
zijn macht. Het jaar 1822 kon in de 
familieannalen worden bijgeschreven 
als buitengewoon voorspoedig. Het had 
Willem I behaagd Fontein Verschuir 
in de adelstand te verheffen, zodat hij 
voortaan het predikaat jonkheer mocht 
voeren. Daarnaast naderde het Noord-
hollands Kanaal zijn voltooiing. Dankzij 

de muren en pilaren sierden, keerde het 
bord in september 1823 in de Grote Kerk 
terug. Dat moment lijkt niet toevallig. 
Het houdt vrijwel zeker verband met 
een merkwaardig en pijnlijk voorval 
van een paar weken eerder. De feiten 
kwamen tevoorschijn uit de archieven 
van de kerkmeesters, de bestuurders 
van de hervormde gemeente. Zij waren 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken in het kerkgebouw en voor de 
afhandeling en correcte administratie 
van de begrafenissen, die toen nog plaats 
vonden onder de vloer van de kerk. Ten 
minste, voor wie dat kon betalen, want 
een graf in de kerk was duurder en meer 
‘op stand’ dan buiten op het kerkhof. 

Een van de eerste dagen van september 
1823 werd Barend Jansen, de koster 
van de Grote Kerk, ontboden bij burge-
meester Gijsbert Fontein Verschuir. Het 
ging om een privékwestie, een delicate 
familieaangelegenheid zelfs. Verschuir 
gaf de koster opdracht de grafkelder 
van de familie De Dieu in het koor van 
kerk te openen en voorbereidingen te 
treffen voor een bijzetting. De overle-
dene was Willem Jacob, de pas 19-jarige 
oudste zoon van Verschuirs schoon-
zuster Agatha de Dieu. Het verlies had 
de familie in rouw gedompeld, te meer 
omdat de vader van de jongen, Agatha’s 
man Hendrik van de Graaff, niet bij de 
plechtigheid aanwezig kon zijn. Hij ver-
bleef al een aantal jaren in Indië. Fontein 
Verschuir nam als hoofd van de familie 
in Alkmaar de zaken voor het echtpaar 
waar. 

Koster Jansen deed wat hem opgedragen 
was en liet de grafdelvers van de Grote 
Kerk de zware dekplaat van de kelder 

Opschudding in de grafkelder van de familie De Dieu
Een macaber voorval in 1823

Dit anonieme schilderij uit 1619 toont een 
begrafenisstoet in de Langestraat op weg 
naar de Grote Kerk. Het geeft een goed 
beeld van deze gewoonte bij begraven in 
de kerk tot 1830.
Het paneel is het eerste van vijf die verha-
len over het levenspad van wees geworden 
kinderen. Het vijfluik hing boven de 
ingang van de regentenkamer van het 
weeshuis aan de Nieuwsloot. Collectie 
Stedelijk Museum Alkmaar.

Met deze tekening legde Lambert Doomer 
in 1692 een begrafenisplechtigheid vast in 
het koor van de Grote Kerk. Op de kist is 
het zwarte baarkleed gedrapeerd over een 
houten frame, de ‘roef ’. Aan de zijkant is 
hieraan een rouwbord gehangen.
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zijn 
goede 

connecties 
in Den Haag, 

had Verschuir gedaan 
gekregen dat het kanaal niet om 

Alkmaar heen, maar dwars door de stad 
werd gegraven. Het zou naar verwach-
ting een grote impuls geven aan de kwij-
nende Alkmaarse economie. Tot slot 
hadden Verschuir en Cornelia Frederika 
in 1822 met veel luister hun zilveren 
huwelijksfeest gevierd. Met hun zeven 
kinderen bewoonden zij het statige 
huize De Dieu aan de Langestraat. Aan 
de deftige uitstraling van het huishou-
den werd bijgedragen door een koetsier, 
een lijfknecht en drie dienstboden. 

Het huwelijk van Cornelia’s jongere zus-
ter Agatha de Dieu had minder glans. 
Hendrik van de Graaff kwam weliswaar 
uit een respectabele familie, maar was 
in de stad niet onbesproken. Hij was 
opgeleid als jurist en via zijn moeder 
een achterneef van Cornelia Frederika 

en Agatha. Hendrik was eerder ge-
trouwd geweest, eveneens met een aan 
de familie De Dieu verwante achter-
nicht, Maria Anna van Nes. Deze eerste 
echtgenote was nog voor haar twintigste 
verjaardag in het kraambed gestorven. 
Met hun levenloos geboren kind was zij 
in 1800 bijgezet in het familiegraf in de 
Grote Kerk. 

Na zijn tweede huwelijk met Agatha 
in 1803 maakte Van de Graaff, wellicht 
met hulp van zijn zwager Verschuir, een 
bescheiden carrière in het stadsbestuur. 
Ook bracht hij het tot dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap van de Uitwate-
rende Sluizen. Maar al snel stapelden de 
schulden zich op. Bij zijn zwager moest 
hij duizenden guldens lenen. Was het 
om verdere brokken te voorkomen en de 
familie niet in opspraak te brengen? Vrij-
willig of niet, in ieder geval aanvaardde 
hij in 1816 een post als bestuursambte-
naar in Indië. Agatha was hem aanvan-
kelijk achterna gereisd, maar het klimaat 
in de tropen bekwam haar slecht. In 
1819 was zij met hun vier kinderen 
teruggekeerd naar Alkmaar. De dood 
van de oudste, Willem Jacob, kwam in 
1823 niet geheel onverwacht. De jongen, 
opgeleid als marineofficier, kampte met 
een zwakke gezondheid. 
Nadat koster Jansen hem de gevraagde 
documenten had gebracht, bestudeerde 
Fontein Verschuir de plattegrond van de 
grafkelder. Het familiegraf was in 1760 
aangekocht door de grootvader van zijn 
vrouw, Carel de Dieu. Deze had er in 
1771 zijn echtgenote Anna Brigitta de 
la Croix begraven en was er zelf in 1789 
bijgezet. In de kelder was ruimte voor 10 
kisten. De andere plaatsen werden bezet 
door naaste en verre familieleden en een 
reeks jong gestorven kinderen. Verschuir 
kwam tot de slotsom dat de kist die het 
meest in aanmerking kwam om geschud 
te worden, die was met de resten van 

Rutgerus Paludanus, bij zijn leven even-
eens burgemeester van Alkmaar. Hij was 
een verre verwant, overleden in 1788. 
Zijn bijzetting in het familiegraf hing 
vermoedelijk samen met het feit dat zijn 
moeder een nicht was van Anna Brigitta 
de la Croix, de echtgenote van stamvader 
Carel de Dieu. 

Koster Jansen deed voorzichtig een 
andere suggestie. Hij stelde voor niet de 
kist van Rutgerus maar van mevrouw 
Paludanus te kiezen. Zij was in 1798 bij-
gezet onder haar meisjesnaam Johanna 
Reiser, zo blijkt uit de grafregisters. Haar 
kist lag volgens de koster ‘beter bij de 
hand’, dat wil zeggen bovenop. Wel-
licht was het uit piëteit zelfs beter om de 
kisten van de beide echtelieden Paluda-
nus te schudden? Aldus werd besloten. 
Fontein Verschuir drukte Jansen op het 
hart de onaangename taak met ‘de meest 
mogelijke decentie en welvoeglijkeid’ 
uit te voeren. Wat de koster uiteraard 
toezegde. 

Enkele dagen later kreeg Verschuir een 
merkwaardig bericht. De portier van de 
Schermerpoort had bij een uitdrager van 
oud ijzer in Koedijk een koperen plaatje 
van een grafkist aangetroffen. Het plaatje 
droeg de naam van Maria Anna van de 
Graaff-van Nes, de jong overleden eerste 
echtgenote van Hendrik van de Graaff. 
Verschuir was ontsteld. Was er in de 
grafkelder iets mis gegaan? Als er één 
kist niet had moeten worden geruimd 
was wel deze, schreef hij in een brand-
brief aan de kerkmeesters. Dit met het 
oog op de gevoelens van zijn zwager en 
het nog verse verlies van diens oudste 
zoon. Het plaatje moest bovendien 
wederrechtelijk zijn weggenomen en 
verkocht. 
Fontein Verschuir besprak de zaak in 
vertrouwen met de Alkmaarse commis-
saris van politie. In diens bijzijn werd 

opnieuw koster Jansen ontboden. Na 
wat aandringen kwam het hoge woord 
eruit. De grafdelver had inderdaad de 
verkeerde kist geschud en had ook toe-
gegeven dat hij het plaatje had verkocht. 
Volgens Verschuir had de koster alles 
volledig bekend, ‘maar voegde erbij dat 
hij, bij abuis, de kist van mevrouw Van 

Portret van burgemeester Gijsbert Fontein 
Verschuir uit ca. 1850, door I.C. Elink Sterk.
 

De brief van Fontein Verschuir is zowel 

bewaard in het archief van de kerkmees-

ters als in het familiearchief. Beide worden 

bewaard in het Regionaal Archief Alk-

maar. Op deze versie uit het familiearchief 

staat in de kantlijn bijgeschreven dat het 

koperen kistplaatje is gesignaleerd bij een 

uitdrager in Koedijk.
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de Graaff alleen had geschud, omdat hij 
de kisten niet lezen konde’.

Er was maar één conclusie mogelijk: de 
koster was schromelijk tekort geschoten 
in zijn toezichthoudende taak en had het 
in hem gestelde vertrouwen geschonden. 
Was hij zelfs wel bij de ruiming aanwe-
zig geweest? Verschuir hield hem voor 
dat hij een en ander vooraf had moeten 

zeggen. Dan was 
de verantwoor-

delijkheid 

niet ten zijne laste gekomen. Nu was 
hij in tweeërlei opzicht schuldig. In de 
eerste plaats omdat hij een kist had laten 
schudden die Verschuir ‘boven alles 
wenschen zoude niet geschud te zijn, als 
daaromtrent de gevoelens van zijn zwager 
meenende te kennen’. En in de tweede 
plaats omdat de koster ‘of bij de schud-
ding niet praesent was geweest, of wel 
tegen beeter weten aan, hem in den waan 
had gelaten, als of in daad de kisten van 
den Heer en Mevrouw Paludanus waren 
geschud geworden’. 

Verschuir was niet alleen burgemees-
ter, maar ook lid van het College van 
Notabelen van de Grote Kerk dat was 
aangesteld om toezicht te houden op 
de kerkmeesters. Zijn gedetailleerde 

feitenrelaas had dus dubbel gewicht. 
Hij bracht de kerkmeesters onder het 

oog dat zij voortaan beter dienden 
te waken over hun ondergeschik-
ten en verzocht hun de koster 
ernstig te onderhouden over zijn 
‘misgedrag’. De kerkmeesters 
behandelden de brief in oktober 
1823 in hun vergadering. Uit de 
notulen: ‘Word (sic) besloten 
het bovengemelde stuk aan den 
koster en doodgraver voor te 
lezen, met recommandatie zich 
voortaan, door een nauwkeu-
riger waarnemen van zijn post, 
voor dergelijke onaangenaamhe-

den te hoeden, welke niet alléén 
voor hem van gevolgen kunnen 

zijn, maar ook aan de kerkmeeste-
ren redenen tot billijk ongenoegen 

geven’. De zaak lijkt voor de koster zo 
met een sisser te zijn afgelopen, al liet 

Verschuir aantekenen dat eventuele ver-
dere actie en vervolging ter beoordeling 
waren van zijn afwezige zwager Van de 
Graaff. Daarmee eindigde een wonder-
lijke episode, die nooit de kolommen van 
de Alkmaarsche Courant heeft gehaald.

Besluit
Door de traagheid van de toenmalige 
verbindingen hoorde Hendrik van de 
Graaff in Batavia pas maanden later van 
het overlijden van zijn oudste zoon. Hij 
vernam het bericht uit de krant, zo blijkt 
uit de correspondentie met zijn zwager 
Verschuir. ‘Uit de Haarlemsche Courant 
van den 3e september heb ik de droevige 
tijding vernomen van het overlijden van 
mijne Willem’, schreef hij op 19 januari 
1824. ‘Ik verwachtte sedert lang dezen 
harden slag, die daarom echter niet te 
minder smartelijk is geweest. Tot op dit 
ogenblik, heb ik geene directe tijding, en 
weet dus niet, hoe de arme Agatha deze 
ramp heeft kunnen te boven komen. De 
goede hemel, spare mij reeds bloedend 
hart voor nieuwe slagen!’

Van de Graaff schreef ook dat het zijn 
innige wens was dat zijn vrouw zich 
weer bij hem voegde. Zelf had hij de 
hoop opgegeven Nederland ooit weer 
te zien. Het verlies van een groot deel 
van zijn tractement en de hoge kosten 
van de reis stonden een overtocht in de 
weg. Hij moet zich in Indië niet al-
leen eenzaam, maar ook weinig op zijn 
plaats hebben gevoeld. In een latere 
brief vertrouwde hij zijn zwager toe dat 
hij ervan werd beschuldigd dat hij het 
teveel opnam voor de inlandse bevol-
king, ten koste van de Europeanen. 
Op zijn verre post is Van de Graaff 
door de familie vermoedelijk wijselijk 
onkundig gelaten van de opschudding 
rond de resten van zijn eerste echtge-
note. Waarschijnlijk heeft hij er zelfs 
nooit van geweten. Toen hij eind 1826 
toch uit Indië terugkeerde - hij was in 
Den Haag ontboden om zich te verant-
woorden voor vermeende financiële 
misstanden waarvoor hij als lid van de 
Raad van Nederlandsch Indië verant-
woordelijkheid droeg - leed zijn schip 
op 1 maart 1827 voor de Zeeuwse kust 

schipbreuk en verging met man en 
muis. Het lichaam van de onfortuinlijke 
Van de Graaff werd nooit teruggevon-
den. Hij verdronk in het zicht van het 
vaderland. Zijn weduwe Agatha vertrok 
een jaar later uit Alkmaar en vestigde 
zich in het Duitse Bentheim.
De jonge Willem Jacob was de laat-
ste telg die een rustplaats vond in de 
grafkelder van de familie De Dieu. Uit 
het oogpunt van hygiëne en volksge-
zondheid werd het begraven in kerken 
en binnen de bebouwde kom in 1827 
bij Koninklijk Besluit verboden. Bur-
gemeester Gijsbert Fontein Verschuir 
liet voor zichzelf en zijn nakomelingen 
een nieuwe grafkelder inrichten op de 
in 1830 geopende Algemene Begraaf-
plaats aan de Westerweg, voor de aanleg 
waarvan hij zich persoonlijk sterk had 
gemaakt. 

De eerder gestorven leden van de fami-
lie De Dieu bleven rusten in de grafkel-
der in het koor van de Grote Kerk. Be-
halve de monumentale steen boven het 
familiegraf, herinnert ook het rouwbord 
van Carel De Dieu nog indirect aan wat 
er in 1823 is voorgevallen. In september 
van dat jaar, enkele weken na de epi-
sode met de verkeerd geschudde kist, 
schreef  burgemeester Gijsbert Fontein 
Verschuir opnieuw een brief aan de 
kerkmeesters. Hij kondigde aan dat hij 
het rouwbord had laten restaureren, 
met het voornemen ‘hetzelve wederom 
in het midden van het choir, op de-
zelfde of bijkans dezelfde plaats te doen 
ophangen vanwaar hetzelve voorheen 
heeft moeten worden weggenomen.’ Zo 
keerde het bord als enige terug in de 
Grote Kerk. Als de kerkmeesters al be-
zwaren voelden om voor dit rouwbord 
een uitzondering te maken, dan zal elke 
tegenwerping nagenoeg onmogelijk zijn 
gemaakt door hun recente aanvaring 
met de machtige burgemeester.

Portret van de onfortuinlijke Hendrik van 
de Graaff. Hij ontving overzee het bericht 
van het overlijden van zijn zoon, die als 
laatste is bijgezet in het familiegraf van 
De Dieu. Collectie Stedelijk Museum 
Alkmaar. 

Bronnen 
 Regionaal Archief Alkmaar, Ar-
chief van de Hervormde Gemeente 
Alkmaar: Kerkvoogdij, toegang 
10.4.012, inv. nr. 3, ‘Notulen van 
de bestuurders van het Hervormd 
Kerkgenootschap, na 1810 de com-
missie tot instandhouding van de 
openbare eredienst, na 1821 het col-
lege van kerkmeesters of kerkvoog-
den’, dl. 4 (1810-1844). Notulen 
van 24 september en 11 oktober 
1823.
 Idem, Archief Kerkvoogdij inv. 
nr. 14, ‘Ingekomen stukken (1808-
1869)’. Ongedateerde minuut van 
een brief getekend door Gijsbert 
Fontein Verschuir [1 september 
1823].  
 Idem, Archieven van de families 
De Dieu, Fontein Verschuir, Van 
der Feen de Lille, toegangsnr. 
79.007, inv.nr. 291, ‘Stukken betref-
fende de zaakwaarneming door 
Gijsbert Fontein Verschuir voor zijn 
zwager H. J. van de Graaff en diens 
weduwe Agatha de Dieu, 1801-
1828’.
 Idem, Begraafboeken Grote Kerk 
(met dank aan Jan-Willem Balder).
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Met de sloop van de Sint Dominicuskerk 
aan de Laat in 1985 is één van de mooi-
ste voorbeelden in Alkmaar van macht 
en pracht bij kerkelijke interieurs vrijwel 
ongedocumenteerd verloren gegaan. 
Naar het goed ingepaste straatbeeld 
en het rijzige koepelgedeelte van deze 
kerk is inmiddels al eerder onderzoek 
gedaan. Met name Aart Oxenaar, in zijn 
dissertatie P.J.H. Cuypers en het gotisch 
rationalisme over het architectonisch 
denken van Cuypers, geeft goed aan 

Archief Alkmaar. Daarnaast is herleid op 
welke waarden katholieke kerkinterieurs 
in de tijd van de Sint Dominicuskerk 
waren gebaseerd, waarbij het met name 
gaat om de uitgave De Heilige Linie van 
Joseph Alberdingk Thijm uit 1858.  
In hoeverre is het interieur op dit ge-
schrift gebaseerd en wat is de waarde 
geweest? Omdat er nog veel meer onder-
zoek nodig is in het parochie-archief en 
in het Cuypersarchief te Rotterdam om 
dit interieur volledig te kunnen beschrij-
ven, is dit artikel vooral een uitnodiging 
voor verder onderzoek.

Macht en pracht bij kerkelijke gebouwen
Macht en pracht is niet alleen te vin-
den bij de burgerlijke overheid, het 
vorstenhuis, de adel en het patriciaat 
met hun paleizen, kastelen, landhuizen 
en grachtenpanden, maar ook bij de 
kerkelijke macht. Er kan zeker worden 
gesproken van kerkelijke macht, omdat 
de ontwikkeling van kerken tot maat-
schappelijke instituten vaak samenging 
met het bouwen van machtige kerken, 
kathedralen en in de grote steden zelfs 
in bisschoppelijke paleizen, weeshui-

zen, scholen en seminaries. Duidelijke 
voorbeelden in Alkmaar zijn natuurlijk 
de Grote Kerk en de Kapelkerk, de drie 
neogotische kerken in het centrum 
-Sint Laurentiuskerk, Sint Dominicus-
kerk en Sint Josefkerk-, het katholiek 
Weeshuis aan het Verdronkenoord en 
de grote kloosters, zoals te zien aan 
het Hof van Sonoy met restanten van 
het Maria Magdalenaklooster. Dit zijn 
vooral katholieke gebouwen, omdat de 
protestantse gemeente na de reforma-
tie veelal gebruik maakte van de door 
de overheid overgenomen katholieke 
bouwwerken.

De protestantse liturgie 
De Hervormde gemeente Alkmaar was 
1572 eeuwenlang de dominantie stro-
ming in de protestantse kerk en tot 1795 
de staatsgodsdienst. Bij andere protes-
tante religies, zoals de gereformeerde, de 
evangelisch lutherse, of de doopsgezinde 
kerken waren de gemeenten veel kleiner 
en de religies minder dominant. Dat 
geldt ook voor de oudkatholieken. In die 
kerken werd de macht minder gede-
monstreerd. 

welke belang de Sint Dominicuskerk 
heeft in het oeuvre van P.J.H. Cuypers. 
Tot nu toe is geen onderzoek aangetrof-
fen naar het niet minder belangrijke 
interieur van deze kerk. Hier wordt een 
eerste poging gedaan het monumentale 
deel van het interieur te reconstrueren 
aan de hand van een serie foto’s die de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
in 1975 maakte van het toen nog vrijwel 
gave monumentale interieur. En van 
ouder beeldmateriaal van het Regionaal 

Verloren macht en pracht in de Sint Dominicuskerk

Luchtfoto uit 1923 gemaakt door de 
K.L.M. waarop de Sint Dominicuskerk 
hoog boven de bebouwing uit torent. 

Luchtfoto van Alkmaar met de grote 
katholieke complexen
1. Grote Kerk
2. St. Josefkerk
3. Hof van Sonoy
4.  Winkelcentrum Domus vh.  

St. Dominicuskerk
5. Kapelkerk
6. St. Laurentiuskerk
7. Vm. Weeshuis

1

2
6

5
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Ook de Grote Kerk heeft toebehoord 
aan de Hervormde Gemeente. Bij het 
binnenkomen in bijvoorbeeld de Grote 
Kerk werd de predikant vanuit de con-
sistoriekamer vergezeld door de kerkbe-
stuurders zoals voogden, rentmeesters, 
ouderlingen en diakenen. De predikant 
vervolgt zijn weg naar zijn bestemming, 
het liturgisch centrum met lezenaar en 
preekstoel. Zijn gevolg heeft dan al eer-
der plaatsgenomen in de herenbanken 
die tussen de consistorie en het liturgi-
sche centrum staan. Zijn gemeente heeft 
al voor deze plechtige intrede plaatsge-
nomen in banken en herenbanken, ieder 
naar zijn maatschappelijke positie. Adel, 
patriciaat en gezeten burgers in hun 
gereserveerde en afsluitbare banken vaak 
met een overhuiving om hun belang te 
onderstrepen. De overige leden van de 
gemeente in de lange banken met ook 
weer een volgorde in overeenstemming 
met hun aanzien. De meest aanzienlijken 
zitten vooraan in de kerk. Niet alleen de 
zitplaats onderstreept het maatschappe-
lijk belang. Tot ongeveer 1830 wordt in 
de kerk ook begraven volgens algemeen 
aanzien. De adel met hun familiewapens 
op zerken en grafborden, het patriciaat 
en de gezeten burgers met vooral graf-
borden voorzien van stichtelijke tek-
sten. Van belang zijn ook de spaarzame 
voorstellingen in de glas-in-loodramen 
in veel protestantse kerken. Door fami-
liewapens en naamsvermeldingen wordt 
duidelijk welke families aanzienlijk zijn 
en wat ze hebben bijgedragen aan het 
interieur van de kerk. Helemaal duidelijk 
zijn de grafkapellen die voorbehouden 
zijn aan één familie. Ook de Grote Kerk 
beschikt nog over een uitbundig be-
werkt zandstenen hek van een dergelijke 
grafkapel. Ook heel bijzonder is het nog 
gave ensemble van grafsteen en grafbord 
van de machtige burgemeester Carel 
de Dieux uit 1789 in het hoogkoor. Pas 
sinds de verplaatsing van het drieluik 

van Pauline Bakker naar het noordtran-
sept in 2011 kan dit zeldzame ensemble 
weer gezamenlijk worden bewonderd 
(Meer over de familiewapens, gebruik 
van de kerkbanken en het graf van De 
Dieu in afzonderlijke artikelen elders in 
deze publicatie).

De katholieke liturgie: opkomst en 
ondergang
De pracht en praal in de katholieke 
liturgie is ofwel van een ver verleden of 
juist betrekkelijk recent. Tot de refor-
matie in 1573 was het katholieke geloof 
in Alkmaar de enige liturgie en daar-
mee in feite een soort staatsgodsdienst. 
Van die tijd is in Nederland geen enkel 
kerkinterieur bewaard gebleven, omdat 
ze tijdens en soms ook nog lang na de 
reformatie zijn vernietigd of verkocht. 
De hervormde kerk kreeg na 1573 als 
nieuwe staatsgodsdienst de kerkgebou-
wen toegewezen en andere katholieke 
gebouwen als kloosters en tehuizen 
kregen nieuwe functies. In Alkmaar is 
die verandering mild verlopen. Veel van 
de ramen van de Grote Kerk zijn pas na 
eeuwen vervallen, het paneel ‘De zeven 
werken van Barmhartigheid’ uit 1504 is 
pas in negentiende eeuw aan het Rijks-
museum verkocht en we beschikken nog 
steeds over de gewelfschildering ‘Het 
Laatste Oordeel’ (1518) en het Van Co-
velensorgel (1412) uit die katholieke tijd. 
Na de reformatie is de macht en praal 
van de katholieke kerk in Nederland op 
slag verdwenen. De uitoefening van de 
katholieke godsdienst wordt verboden, 
maar op goed Nederlandse wijze onder-
gronds, en later in steeds grotere schuil-
kerken, wel gedoogd. Van macht is dan 
geen sprake meer. Katholieken worden 
tot 1795 uitgesloten van alle belangrijke 
ambten en tot laat in de negentiende 
eeuw geweerd uit die functies. Hooguit 
een enkele familie uit adel en patriciaat 
en wat gezeten burgers dragen nog wat 

bij aan de glans van de schuilkerken.
Dat wordt geleidelijk anders tijdens en 
na de Franse periode (1795-1813) en 
heel anders na het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in 1853, toen het 
Vaticaan Nederland toestond bisdom-
men te vormen met eigen bisschoppen. 
De katholieken realiseerden zich dat 
zij nog steeds een aanzienlijk bevol-
kingsdeel vormen dat weer gezien mag 
worden. Door net als de gereformeerden 
een specifieke bevolkingsgroei te reali-
seren met zeer grote gezinnen neemt het 
aantal katholieken in Alkmaar snel toe 
en is Alkmaar nog geen eeuw later de 
meest katholieke stad van het noorden 
met een dominant aantal katholieken. 
Dat wordt zichtbaar in de kerkenbouw 
met drie grote neogotische kerken in het 
centrum, waarbij de Sint Dominicus-
kerk in het stadssilhouet de Grote Kerk 
moet evenaren. Maar niet alleen aan de 
buitenkant moet de triomf van de ka-
tholieke kerk zichtbaar worden, ook het 
interieur moet getuigen van de nieuwe 
wereld. Er komen geen herenbanken 
meer voor adel en patriciaat, daarvoor 
heeft de Franse tijd een te grote indruk 
gemaakt. Wel krijgen de neogotische 
kerken in de loop van de tijd een fijnma-
zig systeem van vaste plaatsen, waarvoor 
moet worden betaald. Families die daar-
voor het meeste geld overhebben zitten 
vooraan en kunnen vaak beschikken 
over knielkussens voor het veelvuldig 
knielen tijdens de liturgie. Families die 
zich niet in die positie bevinden zitten 
achteraan in vrij kale ‘armenbanken’ en 
de middenklasse kiest zijn plaatsen in 
het midden en betaalt daarvoor.

In de Sint Dominicuskerk stonden 
dus geen herenbanken en de priester-
celebrant betrad de kerk niet met leden 
van het kerkbestuur, maar met een 
schare aan medepriesters, acolieten en 
misdienaars die allen plaatsnamen op 

het altaar, elk naar zijn waardigheid. De 
meest gebruikelijke opstelling was een 
aanzienlijke zetel voor de hoofdcelebrant 
dichtbij het altaar met zijn medecele-
branten links en rechts van hem en on-
aanzienlijke krukjes voor de misdienaars 
het verste weg.

Wel hebben de aanzienlijke families 
zeker een grote bijdrage kunnen leve-
ren aan het interieur van de door zijn 
grote koepel toch al imposante Sint 
Dominicuskerk. Daarmee kreeg dit 
kerkinterieur een dubbele betekenis. De 
belangrijkste daarvan is natuurlijk de 
liturgische, waarbij de macht van God 
de hoofdrol speelt. Maar daarnaast ook 
zeker die van de families die daaraan 
hebben bijgedragen en daarbij een vaak 
beperkte invloed konden uitoefenen. 
Een rijk ingerichte kerk stond gelijk aan 
een dominante groep rijke parochianen.

In de periode tussen de beide wereld-
oorlogen en direct na de bevrijding is 
het streven naar macht bij de katholieke 
kerk op zijn hoogtepunt. Katholieken 
moeten opgroeien in een eigen maat-
schappelijke zuil met eigen verenigingen, 
scholen, vakbonden en universiteiten. 
Het lidmaatschap van een verkeerde par-
tij kan zelfs in het begin van de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw tot uitsluiting 
van de eucharistie, de viering van de 
mis, leiden. Er zijn veel manifestaties, 
processies en optochten om te getuigen 
van de eenheid van de katholieke kerk 
het geloof. Dit vindt zijn weerslag in het 
kerkelijk interieur, zoals in de drie neo-
gotische kerken van Alkmaar. De neogo-
tiek blijft de bepalende stijl, al komt 
men voorzichtig tot een nieuwe stijl als 
vanwege schade een glas-in-loodraam 
moet worden vervangen of, zoals bij de 
Sint Jozefkerk, uit dankbaarheid voor het 
veilig door de oorlog heenkomen men 
een Christus Koning beeld voor de kerk 
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optrekt. Ook zoals in de negentiende 
eeuw blijft men vooral vooraanstaande 
families benaderen om het interieur van 
de kerk aan te vullen met schilderingen, 
ramen of beeldhouwwerk. 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw 
komt een totale omslag. Dan wordt 
besloten in aanwezigheid van de paus 
en alle bisschoppen uit de hele wereld 
op welke wijze de kerk moet worden 
aangepast aan de nieuwe tijd in het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). 
De liturgie moet worden ontdaan van 
onnodige rituelen die in de loop van de 
eeuwen zijn toegevoegd en het Woord 
moet worden gevoerd in de landstaal in 
plaats van in het Latijn. In Nederland 
gaat deze ontwikkeling samen met een 
verminderde belangstelling voor de kerk 
en met versobering van de kerkelijke 
interieurs. Met name de neogotische 
interieurs moeten het ontgelden omdat 
ze als overbodig worden ervaren, ze 
afleiden van de liturgie en lelijk zijn. 
Waar religieuze schilderingen tot na 
de oorlog nog als stichtend worden 
ervaren, moeten ze na 1964 als ouder-
wets en overbodig worden verwijderd, 
samen met altaren, beelden, commu-
niebanken en kruiswegstaties. Ook in 
de Dominicus zijn volgens de foto’s in 
1975 de zij-altaren verwijderd en is het 
hoogaltaar afgedekt. Hoewel het rijke 
ensemble van wandschilderingen en 
glas-in-loodramen nog gaaf aanwezig is, 
wordt daarmee de aankondiging gege-
ven van de voorbije macht en pracht van 
de Dominicuskerk.

De herwaardering van de neogotiek
Het duurt tot in jaren zeventig voordat 
de herwaardering van de neogotiek zich 
aankondigt. Een zichtbaar begin is het 
boek van de staatsuitgeverij De 19de-
eeuwse kerkelijke bouwkunst in Neder-
land van drs. H.P.R. Rosenberg. Voor 
de eerste keer wordt de achtergrond 
beschreven van met name de neogotiek 
en wordt de lijn van stucadoorsgotiek uit 
de vroege 19de eeuw naar het rationa-
lisme van P.J.H. Cuypers en de Utrechtse 
school in neogotiek naar de nieuwe 

architectuur van Joseph Cuypers en Jan 
Stuyt vanuit de moderne kunstgeschie-
denis beschreven. Nederland was daarin 
niet uniek, want bijvoorbeeld in Enge-
land ontstaat die herwaardering al veel 
eerder met als kantelpunt de succesvolle 
strijd om het behoud van het neogoti-
sche Saint Pancrasstation in Londen in 
de zestiger jaren.

De weerklank van het boek van Ro-
senberg heeft al snel gevolgen voor de 
zorg voor neogotische gebouwen. De 
(toen nog) Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg plaatst de eerste serie van 
neogotische kerken al rond 1975 op de 
rijksmonumentenlijst, waaronder de 
Sint Dominicuskerk en de Sint Lauren-
tiuskerk in Alkmaar. Deze eerste ronde 
betekende nog niet automatisch be-
scherming. Met name parochiebesturen 
zien zich geplaatst voor grote verliezen 
nu hun kerken, vaak op waardevolle 
stadsgrond, niet meer mogen worden 
gesloopt en gaan tegen het besluit van 
de minister in beroep. Ook verschij-
nen diverse kunsthistorische artikelen 
over neogotische kerken, zoals een zeer 
uitgebreide van de hand van dr. A.J. 
Looyenga in het bulletin van de KNOB 
van 1979 over de daarna toch nog 
gesloopte Engelbewaarderskerk in Den 
Haag (architect Nicolaas Molenaar). De 
echte kentering vindt plaats wanneer de 
landelijke monumentenorganisaties met 
hun plaatselijke afdelingen actie gaan 
voeren voor het behoud van kerken. Zo 
organiseren in 1985 de Bond Heemschut 
en het Cuypersgenootschap een natio-
nale studiedag over behoud en beheer 
van 19de-eeuwse kerken onder de naam 
van De rafelrand van de monumenten-
zorg aan de hand van behouden kerken 
in Amsterdam als de Vondelkerk en de 
Posthoornkerk, beiden van de hand van 
P.J.H. Cuypers en door het parochiebe-
stuur verkocht voor sloop. Deelnemers 

brengen vergelijkbare voorbeelden in 
uit andere gemeenten, waaruit blijkt dat 
neogotiek door burgers wordt erkend als 
deel van het cultureel erfgoed.

Tot een vergelijkbare strijd, maar dan 
voor wat betreft het neogotisch interieur, 
komt het in Maastricht, waar het paro-
chiebestuur het complete neogotische 
interieur van de Sint Servaaskerk wil 
aanpassen aan de moderne eisen. Deze 
strijd leidt tot de eerste wetenschappe-
lijke beschouwing van de grondslag van 

Anonieme geveltekening van de Sint 
Dominicuskerk met gezicht op het koor 
vanaf de Breedstraat.

Deze preekstoel was onderdeel van het 
neogotische interieur van de Sint Servaas-
kerk. Foto dr. A.J.C. van Leeuwen.
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op te houden in schuilkerken, omdat 
het katholieke geloof niet meer werd 
getolereerd naast het protestantisme als 
nieuwe staatsgodsdienst. Na de Franse 
periode met godsdienstvrijheid en het 
nieuwe koninkrijk onder Willem I werd 
deze situatie voor de katholieken snel 
verbeterd en mochten kerken weer 
in het openbaar zichtbaar zijn. Nadat 
in 1853 de katholieke bisdommen in 
Nederland weer in ere worden hersteld, 
niet nadat het herstel van deze bisschop-
pelijke hiërarchie ook nog de val van 
het kabinet Thorbecke had veroorzaakt 
omdat de protestanten bevreesd werden 
voor overheersing door Rome, komt 
het bouwen van grote kerken in Neder-
land pas goed op gang. Overal worden 
neogotische kerken gebouwd met grote 
torens of koepels, zodat de protestantse 
recensent Vosmaer spreekt van een ware 
‘torendolheid’.

Het ideaalbeeld daarbij is steeds de mid-
deleeuwen, omdat dat de laatste periode 
is dat het katholieke geloof nog alom 
aanwezig is en de renaissance met een 
nieuwe belangstelling voor de klassieken 
nog niet heeft plaatsgevonden. In de eer-
ste jaren wordt de laatst ontwikkelde stijl 
van de middeleeuwen nog nagebootst 
door gewelven van riet met stucwerk, 
maar na 1850 wordt het constructivisme 
in de neogotiek populair met kerken van 
P.J.H. Cuypers in het westen en zuiden 
en in het noordoosten de Utrechtse 
school, met als belangrijkste architect 
Alfred Tepe. 

Op dat moment ontwikkelt ook de 
Amsterdamse literator, kunstrecensent 
en uitgever Alberdingk Thijm zijn theo-
rieën over de inrichting van een katho-
lieke kerk als beschreven in zijn Heilige 
Linie van 1858. De bouwpastoors 
moesten wennen aan een op geloof en 
liturgie geïnspireerd interieur, meer 

het neogotische interieur in het bulletin 
van de KNOB van juli 1984 van de hand 
van dr. B.C.M. van Hellenberg Hubar. In 
dit artikel wordt een analyse gegeven van 
het interieur van de Sint Servaaskerk aan 
de hand van geschriften uit de bouw-
tijd, zoals De Heilige Linie van Joseph 
Alberdingk Thijm uit 1858. Er wordt 
duidelijk dat in het geval van de Sint 
Servaas het neogotisch interieur geen 
samenstelling is van losse taferelen en 
decoraties, maar als Gesamtkunstwerk is 
gebaseerd op een religieus programma. 
Door de directe lijn van bestuurders in 
Maastricht naar de staatssecretaris in 
Den Haag kan het artikel en intensieve 
beschermingsacties de verwijdering van 
het neogotische interieur desondanks 
niet voorkomen.

Ook voor de Sint Dominicuskerk in 
Alkmaar komt de herwaardering te laat. 
De status van rijkmonument vervalt in 
1980, waarna parochiebestuur, gemeen-
tebestuur en burgerij niet meer voorko-
men dat in 1985 de sloop van de kerk 
plaatsvindt. Ook wordt er geen opdracht 
gegeven de kerk kunsthistorisch te on-
derzoeken, waardoor het gehele ensem-
ble, inclusief de pastorie en de bijgebou-
wen ongedocumenteerd verloren gaat.

De Heilige Linie
Aan de hand van de foto’s van de Rijks-
dienst en het Regionaal Archief Alkmaar 
krijgen we een indruk van het interieur 
van de Sint Dominicuskerk en is na te 
gaan of ook in Alkmaar De Heilige Linie 
als basis is gebruikt. 

In de eerste helft van de negentiende 
eeuw ontworstelt de katholieke kerk zich 
aan de periode van de huis-en schuil-
kerken, waarin de liturgie in een soort 
huiskamerachtige sfeer werd gevierd. 
Gedurende meer dan 200 jaar was de 
katholieke kerk gedwongen geweest zich 

dan op een geloof dat werd beleden in 
de vergrote huiskamers, die als gebeds-
ruimte moesten dienen in de tijd van 
de schuilkerken. Van groot belang was 
daarbij de richting van de kerk, waarbij 
het hoofdaltaar zou moeten wijzen naar 
het oosten, de plaats van opkomend 
licht als afbeelding van Christus en de 
kruisvorm van de kerk met het schip 
als lichaam aan het kruis, het transept 
als de armen en het hoogkoor als hoofd 
van Christus aan het kruis. In Alkmaar 
ligt het hoogkoor van de Grote Kerk in 
het oosten, bij de Sint Dominicuskerk 
en de Sint Laurentiuskerk is dit door 
de huidige inpassing in de bestaande 
stedelijke structuur minder goed ge-
lukt. Daarnaast is de inrichting van de 
kerk bij Thijm van groot belang. In een 
boekje voor bouwpastoors, Onze kerken 
van pastoor H.J.M. Everts uit 1887, 
wordt dat volgens het eerdergenoemde 
artikel van de hand van Van Hellenberg 
Hubar uit 1984 verder uitgewerkt (in 
1908 nog eens door M.C. Nieuwbarn 
in het ‘Roomsche kerkgebouw). Deze 
data lijken laat, gezien de inwijding 
van de kerk in 1866, maar men moet 
bedenken dat kerken in die tijd vaak 
zonder interieur werden opgeleverd en 
de gedachten van Thijm al zeker bij veel 
priesters bekend waren. De kern van 
De Heilige Linie is dat in een gotische 
kerk altijd de trits of drie-eenheid 
zichtbaar is, zowel verticaal als hori-
zontaal. Verticaal door de verdeling van 
onderbouw met zuilen en kapitelen, 
triforium en lichtbeuk met bovenra-
men. Horizontaal is die verdeling in 
de westzijde met portaal en doopka-
pel, het schip met de gelovigen en het 
hoogkoor met het altaar en de priesters. 
Deze trits verbeeldt daarbij zowel het 
goede, ware en schone, volgens van 
Hellenberg Hubar tot vervelens terug 
te vinden in biografieën van Cuypers, 
als in het geval van de Sint Servaas de 

trits van geloof, hoop en liefde. Maar 
vooral belangrijk was de trits Lijdende, 
Strijdende en Triomferende kerk. Met 
name deze laatste trits lijkt op het eerste 
gezicht van toepassing op het rijke 
interieur van de Dominicuskerk, zodat 
daar nader op in wordt gegaan.

De opbouw van een gotische kerk met 
van beneden naar boven zuilen, kapitelen, 
triforium en bovenramen. E.E. Violetle-
duc, Dictionaire de l’Architecture.
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het hoogkoor ook de triomfboog is. In 
het schip, waar de gelovigen op afstand 
deel uitmaken van de eucharistie is de 
Strijdende kerk. De Lijdende kerk is daar 
waar nog niet deel kan worden genomen 
aan de Eucharistie, het ingangsportaal 
aan de westzijde. Het verloop van de 
Lijdende kerk naar de Strijdende kerk 
naar de Triomferende kerk is dus van 
west naar oost, waar het licht als eerste 
opkomt als voorafbeelding van Christus. 

Lijdende, Strijdende en Triomferende 
kerk
In horizontale zin is er in de theorie 
van Alberdingk Thijm sprake van een 
scheiding tussen het hoogkoor met het 
altaar waar de priester het sacrament 
van de eucharistie voltrekt enerzijds en 
het schip waar de gelovigen plaatsnemen 
anderzijds. Bij het hoogkoor is daarom 
de Triomferende kerk, waardoor de boog 
waardoor men gaat van het schip naar 

Toegangsboog, ook wel Triomfboog, naar 
het hoogaltaar met daarboven gordijn-
schilderingen en de woorden uit het Sanc-
tus. Het hoogaltaar werd na het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) met 
gordijnen bedekt. Collectie Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed.

Hiernaast: Gezicht op de noorderarcade 
met een Latijnse tekst die betekent: Jullie 
die mij gevolgd zijn, zullen zetelen op twaalf 
tronen, om te oordelen over de twaalf stam-
men van Israël. Collectie Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.
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Ook in verticale zin is die trits in het inte-
rieur volgens Thijm van belang. Onder de 
kerk de zerken met de overleden waar-
voor moet worden gebeden als de lijden-
den. Dan de gelovigen, de ‘strijdenden 
die zich door des waerelds woelige golven 
trachten heen te werken’ op de kerkvloer 
en bovenin bij de lichtvensters de ’beelden 
der gezaligden, door welken het licht van 
den hemelsen triomf op ons afstraalt’.

De Strijdende kerk in het schip: de 
staties en de tekstbanden
Volgens De Heilige Linie vind men de 
strijdende kerk horizontaal in het schip 
en bij de Dominicuskerk ook in het 
transept en in verticale zin onder de 
lichtbeuk. De meest opvallende onder-

delen zijn hier de kruiswegstaties en 
de tekstbanden onder de galerijen. De 
kruiswegstaties hangen op een zodanige 
hoogte dat de gelovigen de laatste strijd 
van Christus in alle 14 staties goed kun-
nen waarnemen. Op de Goede Vrijdag 
in de Goede Week voor Pasen wordt er 
chronologisch bij elk van de staties stil 
gestaan en gebeden, zodat de strijd van 
de Heer ook zelf kan worden doorleefd. 
Men begint bij de gevangenneming van 
Christus en eindigt bij de graflegging 
nadat Hij is gestorven aan het kruis. 

De teksten in het schip onder de galerij-
en zijn ontleend aan de Bijbel en komen 
zowel uit het Oude Testament als het 
Nieuwe Testament.

Onder de noordergalerij is in drie delen 
weergegeven de tekst ‘Vos qui secuti estis 
(links), sedebitis super sedes (mid-
den), judicantes duodecim tribus Isreal 
(rechts)’. De vertaling hiervan is ‘Jullie 
die mij gevolgd zijn, zullen op twaalf 
tronen zetelen, om te oordelen over de 
twaalf stammen van Israël’ en is ontleend 
aan Mattheus 19:28. De tekst maakt deel 
uit van evangelieverhaal waarin Jezus 
aangeeft dat de gelovige alles achter moet 
laten om Hem te volgen en het eeuwig 
leven te ontvangen. Dit past bij de orde 
van Dominicanen, de bouwheren van 
de kerk, die gericht is op het missionaire 
werk. Hun motto luidt ‘laudare, benedi-
cere, praedicare’ met als betekenis ‘lof-
zingen, zegenen, verkondigen’. De tekst 
wordt ook wel gebruikt bij het commu-
niegebed op de feestdag van de apostelen 
Simon de IJveraar en Judas Thaddeus.

Onder de zuidergalerij bevindt zich in 
drie delen de tekst ‘In omnem terram 
exivit sonus (links), et in finis orbis 
terrae verba eorum annuntiaverunt 
(midden), opera dei, et facta ejus intel-
lexerent (rechts)’. De vertaling is ‘Hun 
geluid weerklinkt over de hele aarde en 
hun woorden reiken tot het einde van 
de wereld. Zij kondigen de werken van 
God aan en begrijpen zijn daden’. Tot 
en met ‘eorum’ komt de tekst van Psalm 
18:5 (andere vertalingen Psalm 19:5). 
Vanaf ‘annuntiaverunt’ is de tekst ont-
leent aan Psalm 63:10 (64:10).
Interessant is de samenhang tussen 
de beide teksten. Thomas van Aquino 
bespiegelt in zijn commentaar op het 
evangelie van Mattheus (noordergalerij) 
ook psalm 18 (19). Beide teksten geven 
een blik op de mogelijkheden van de 
gelovigen. Onder de noordergalerij de 
belofte aan hen die Christus volgen, dat 
zij zullen heersen over de twaalf stam-
men van Israël. Onder de zuidergalerij 
de mogelijkheden van het verspreiden 

van het Woord, volgens Thomas van 
Aquino een taak van de Domicanen.

Thomas van Aquino (1225-1274) is voor 
de bouwheren van de Sint Dominicus-
kerk een belangrijke heilige. Thomas 
treedt toe tot orde van de Dominicanen 
en wordt daar een belangrijke kerkleraar. 
Samen met Albertus Magnus behoort 
hij tot de belangrijkste filosofen die een 
bijdrage hebben geleverd aan deze orde, 
samen met de enige vrouwelijke kerkle-
raar Catherina van Siena (1347-1380). 

Boven de galerijen in de lichtbeuk is een 
doorlopende rij van twee spaarvensters 
per travee, bij elkaar waarschijnlijk 32. 
Deze zijn ingevuld met afbeeldingen van 
heiligen in olieverf op doek, een duide-
lijke voorstelling van de Triomferende 
kerk in de lichtbeuk. Hierdoor beperken 
de vensters in de lichtbeuk zich tot de 
rozetten boven de spaarvensters. 

De Triomferende kerk in het  
hoogkoor: de schilderingen rond  
Thomas van Aquino
De noordkant van de apsis wordt ingeno-
men door de afbeelding van de monstrans 
waarin de hostie, het lichaam van Jezus, 
wordt getoond (boven), Thomas van 
Aquino die Jezus aan het kruis vereert 
(midden) en een tafereel van een jonge 
Dominicaan omringt door twee enge-
len. Onder de eerste afbeelding van de 
monstrans met de engelen is geschreven 
‘Adore te devite latens deitas que sub his 
figuris vere latita tibi se cor meum totum 
subjicat qia te contemplans tottum defi-
cit’. Deze tekst, ontleend aan de Hymne 
van Thomas van Aquino en geschreven bij 
het feest van Corpus Christie in 1264, be-
tekent ‘Ik vereer u vol devotie, verborgen 
God, die waarachtig aanwezig is onder 
deze sluiers, mijn hele hart onderwerpt 
zich aan u, omdat u aanschouwende al 
het andere tekort schiet’. Boven Thomas 

Gezicht op de noordzijde van de apsis 
met afbeeldingen ter ere van de Heilige 
Dominicus. Collectie Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

Gezicht op het oostelijk deel van de zui-
dergalerij met als vertaling va de Latijnse 
tekst: Hun geluid weerklinkt over de 
gehele aarde. Collectie Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

Gezicht op het westelijk deel van de 
zuidergalerij met als vertaling van de 
Latijnse tekst …en hun woorden reiken 
tot het einde van de wereld. Zij kondigen 
de werken van God aan en begrijpen zijn 
daden. Collectie Rijksdienst voor Cultu-
reel Erfgoed.
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is in de schildering vermeldt ‘Nisi te 
domine’ dat alleen u, o Heer betekent, 
afkomstig van het visioen dat Thomas 
had waarin Christus aan het kruis hem 
vroeg wat hij als beloning wilde voor alle 
mooie woorden die hij had gesproken 
en waarin Thomas zei: ”niets, alleen u, o 
Heer”. De kruisdood van Christus is hier 
tevens voorafbeelding van de Eucha-
ristie, die onder de schildering op het 
altaar wordt voltrokken. In de Eucha-
ristie wordt dit offer van Christus steeds 
weer vernieuwd. In het onderste veld is 
opgenomen de tekst ‘Nos transfer ad coe-
lestia professor sacri numinis’. De tekst 
is ontleend aan een antifoon die bij de 
gelegenheid van de vespers in het octaaf 
van de Heilige Thomas werd gezongen 
tijdens de getijden van de Dominicanen 
en betekent ‘Verhef ons tot hemelen, 
professor van de Heilige Godheid’.
In de zwikken onder de tribunes zijn 
weelderige florale motieven aangebracht.
Tegen de westelijke gevel van het Zuid-
transept zou het kunnen gaan om een 
gestileerde bloeiende braam, symbool 
voor de maagdelijkheid van Maria. 
Naast het braammotief is een bloeiende 
eikentak met bloesem te zien, symbool 
van kracht en overwinning. Verder komt 

ook de lelie voor, links van de braam, 
symbool van de zuiverheid en de bloem 
waarmee ook de Heilige Jozef vaak wordt 
afgebeeld. Andere bloemen die zijn afge-
beeld betreffen het viooltje (deemoed) en 
passiebloem (lijden). Volgens het boek 
Het Roomse kerkgebouw van Nieuwbarn 
uit 1908 vermeldt een zestiende-eeuws 
rijmpje al de betekenis van bloemen:
‘De blanke lelie, die daar bloeit heet 
zuiverheid
De zoete violetten zijn ootmoedigheid
De schone purperroos is hier de lijd-
zaamheid
De blijde rijke goudebloem, gehoor-
zaamheid
Nog is er één, die boven alle spant de 
Kroon
De Kroon Imperiale –’t is de liefde 
schoon.’

De Triomferende kerk: de triomfboog, 
de koepel en de transeptarmen
Ten zuiden van de triomfboog is het 
altaar voor de Heilige Antonius van 
Padua ingericht. Net als Thomas van 
Aquino is Antonius van Padua door de 
paus uitgeroepen tot Kerkleraar. Of-
ficieel gebeurde dit pas in 1946, maar 
aan derglijke pauselijke besluiten gaat 
een lange traditie vooraf. Mogelijk is dat 
de reden dat de paters Dominicanen 
zijn altaar zo’n belangrijke positie naast 
de triomfboog hebben gegeven. In het 
midden van het altaar staat Antonius 
in een Franciscaner pij met het Kindje 
Jezus in zijn armen. Dit verwijst naar de 
legende waarin Antonius elders logeert 
en zijn gastheer een helder licht uit zijn 
kamer ziet komen. Stiekem kijkt hij 
door de spleet van de deur waardoor 
hij kan zien dat het licht afkomstig is 
van het Kindje Jezus dat bij Antonius 
op bezoek is. In de schildering links van 
het beeld is Antonius aan het preken en 
roept hij op tot inkeer met het volgens 
hem ware verhaal van Christus. Hij was 

een groot redenaar die al predikend in 
Italië en zelfs voor korte tijd in Noord-
Afrika heeft rondgereisd. Anders dan 
Thomas van Aquino was hij daarbij 
wars van complexe filosofsiche gedach-
ten, maar trachtte de leer zo praktisch 
mogelijk duidelijk te maken. Aan de 
rechterkant knielt een ezel voor Anto-
nius, die een kelk met hosties in zijn 
linker hand houdt en met de rechter-
hand de ezel zegent. De ezel, die drie 
dagen geen eten heeft gekregen, kiest 
voor het knielen voor de hostie in plaats 
van voor een volle voederbak. Op die 
manier weet Antonius de vooraanstaan-
de Bonvillo (links op de schildering), 
waarschijnlijk in Rimini, te overtuigen 
dat hij de ware leer verkondigt. Boven 
beide schilderingen krijgt Antonius zijn 
plaats in de hemel. Dit verwijst naar 
zijn zeer snelle heiligverklaring door 
paus Gregorius IX op 30 mei 1232, 
terwijl Antonius nog pas op 13 juni 
1231 was overleden. Alle schilderingen 

waren waarschijnlijk in olieverf op doek 
uitgevoerd en zijn voor de sloop verwij-
derd. Mogelijk zijn ze elders bewaard 
gebleven. Boven het altaar is in de boog 
als tekst aangebracht ‘Venite benedecti 
Patris mei possidete paratum vobis reg-
num a constitutione mundi’. Deze regel 
gaat terug op Mattheus 25:34 ‘Kom ge-
zegenden van mijn Vader, neem het ko-
ninkrijk in bezit dat vanaf het begin van 
de schepping voor jullie klaar ligt’. Deze 
regel, afkomstig uit de behandeling van 
het Laatste Oordeel door Mattheus, 
komt ook voor op het Lam Gods van de 
gebroeders Van Eyck te Gent en in de 
Divine Commedia van Dante. De ver-
binding met Antonius zou kunnen zijn 
dat hij tot de gezegenden behoort. In de 
zwikken daarboven zijn de Nederlandse 
teksten ‘Wij aanbidden U Christus en 
loven U’  en ‘Wyl gij door ’t kruis de we-
reld verlost hebt’. Deze teksten hebben 
sterk betrekking op Christus en zouden 
erop kunnen duiden dat er nog sprake 

Gezicht op de noorder- en zuidergalerij 
met florale motieven in de zwikken onder 
de tribunes. Collectie Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

Het Antoniusaltaar aan de zuidzijde van 
de Triomfboog met afbeeldingen uit het 
leven van Antonius. Foto D.C. Kouwen-
berg.

Het Antoniusaltaar tijdens de sloop van 
de kerk met nog wel zichtbaar de teksten 
boven de altaarboog.
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is geweest van een andere functie van 
dit altaar. Heeft misschien het ernaast 
geplaatste Heilig Hart beeld centraal in 
dit altaar gestaan, met andere voorstel-
lingen dan op deze foto’s? 

Links van het Antoniusaltaar is het 
beeld van ‘Het Heilig Hart’ van Jezus 
aangebracht. Juist in de tijd dat de Sint 
Dominicuskerk wordt ingericht, wordt 
er in de katholieke kerk veel aandacht 
besteed aan de verering van Het Heilig 
Hart. Hoewel al in 1675 door de Franse 
zuster Marguerite Marie Alacoque de 
aandacht wordt gevraagd voor meer 
verering van het Heilig Hart van Jezus 
en in een aantal visioenen haar de twaalf 
beloftes van het Heilig Hart worden 
geopenbaard, duurt het nog tot in de 

negentiende eeuw voordat die verering 
wereldwijd op gang komt. Pas in 1856 
bepaalt paus Pius IX dat het feest overal 
in de wereldkerk zal worden gevierd. 
Dit wordt nog versterkt als in 1899 paus 
Leo XIII in de encycliek Annum Sacrum 
de hele wereld toewijdt aan Het Heilig 
Hart van Jezus als koning. Dit heeft ook 
een kerk-politiek karakter. Deze pausen 
roepen op tot deze sterk opkomende 
stroming als tegenhanger van het opko-
mende liberalisme en socialisme.

Rechts van het Antoniusaltaar bevindt 
zich het Jozefbeeld, met name in de 
negentiende eeuw belangrijk voor de 
emancipatie van de arbeider. Net als 
bij de verering van het Heilig Hart is 
de verering van Sint Jozef, zelf tim-

merman, als patroon van de arbeiders, 
een middel van de kerk om tegenwicht 
te bieden tegen het socialisme en met 
name de socialistische vakbonden. Met 
organisaties als de Jozefgezellen en de 
vanuit Limburg opkomende katholieke 
vakbeweging met Jozef als patroon 
tracht de kerk ook de arbeiders aan zich 
te binden.

Boven de triomfboog bevindt zich 
een geschilderd schijntriforium met 
gordijnschilderingen die de overgang 
aanduidt naar de grote koepel met de 
afbeelding van 8 heiligen, waaronder 
in elk geval Leonardus van Veghel, 
een Martelaar van Gorcum, afgebeeld 
als priester en een aantal vrouwelijke 
heiligen. De beschikbare foto’s geven 
onvoldoende weer welke heiligen verder 
zijn weergegeven. Zonder nader ar-
chiefonderzoek naar de betekenis die 
de koepel in de iconografie van de kerk 
heeft gehad, is het aannemelijk dat ook 
bij deze koepel moet worden gedacht 
aan het Hemelse Jeruzalem. Boven 
het schijntriforium is de tekst ‘Sanctus 
Sanctus Sanctus Dominus Deus Saba-
oth’ aangebracht met als vertaling ‘Hei-
lig, heilig, heilig de Heer, de God der 
hemelse machten’ Dit is de eerste regel 
uit het derde vaste gezang uit de mis (na 
Kyrie en Gloria), wat wordt bevestigd 
door de hoge plaats die de tekst heeft 
gekregen boven de triomfboog.

Hoog in het noordtransept is de kruisi-
ging van Jezus geplaatst (zie ovaal in foto 
op pag. 403). In dit uiterste deel van het 
transept is blijkbaar geen schijntriforium 
aangebracht, zoals wel in de voorste 
trafee. Op de schildering zijn rechts van 
het kruis de wenende vrouwen afge-
beeld, waaronder Maria de moeder van 
Jezus en Maria Magdelena. Links van 
het kruisbeeld en ook minder duidelijk 
aangegeven dobbelen de soldaten om 

Beeld van het Heilig Hart links van het 
Antoniusaltaar. Foto D.C. Kouwenberg.

Beeld van de Heilige Jozef rechts van het 
Antoniusaltaar. Foto D.C. Kouwenberg.

Hiernaast: De in de koepel aangebrachte 
heiligen, waaronder Leonardus van Veg-
hel. Door de kwaliteit van de foto zijn de 
andere heiligen niet te herleiden. Foto Job 
van Nes, juli 1985.

Hiernaast: Kruisiging van Jezus hoog in 
het noordtransept met een Latijnse tekst 
met de vertaling Gegroet o kruis, onze 
enige hoop. Foto J. Slothouber.



410 411

Gert van Kleef Sint Dominicuskerk

Grote schildering in het zuidtransept met 
de Heilige Martelaren van Gorcum. In het 
midden geeft de Dominicaner monnik 
Johannes Hornaar de zegen voordat hij 
wordt opgehangen. Foto J. Slothouber.

Vier vensters in het noordtransept met in 
het midden de Annunciatie, links Leonar-
dus van Veghel en rechts de Dominicaanse 
martelaar van Gorcum, Johannes van 
Hoornaar. Foto D.C. Kouwenberg.

enige hoop’, afkomstig van de Romeinse 
hymne over het kruis van Christus uit de 
zesde eeuw:
‘Gegroet o kruis, onze enige hoop
in deze tijd van smart

het kleed van Jezus dat waardevol zou 
zijn, omdat het uit één stuk was gewe-
ven. Onder de schildering is in de tekst 
met de afkorting ‘Ave Crux Spes Unica’ 
met als betekenis ‘Gegroet o kruis, onze 

geef genade aan de gelovigen
en neem de zonden van de schuld weg’

Deze tekst past ook goed bij de afbeel-
ding van Maria Magdalena, die ook in 
het evangelie en in latere verklarende 
teksten in verband wordt gebracht met 
het wegnemen van zonden door het 
geloof in Christus.

Op de foto’s zijn de vier vensters goed 
zichtbaar met in de middelste twee 
ramen de Annuniciatie, geflankeerd 
door twee mannelijke heiligen. De 
Annunciatie wordt afgebeeld door de 
engel Gabriël in het venster links van het 
midden die Maria in het andere venster 
de geboorte van Christus aankondigt. 
Links van de Annunciatie staat waar-
schijnlijk een Martelaar van Gorcum, de 
eerdergenoemde Leonardus van Veghel, 
pastoor van Gorcum. Het koord om zijn 
hals verwijst naar het koord waarmee 

hij opgehangen is. Aan de rechterkant 
staat een heilige met een Dominicaanse 
pij met de palm van een martelaar in 
zijn hand. Dat zou de enige Domini-
caan kunnen zijn bij de Marelaren van 
Gorcum, Joannes van Hoornaar (ook 
wel Joannes van Keulen). Het blauw in 
de pij zou kunnen verwijzen naar Maria, 
omdat de Dominicanen de verspreiding 
van de verering van de rozenkrans, 
waarmee Maria wordt aanbeden, belang-
rijk vonden.

Tegenover de kruisiging in het noord-
transept bevindt zich een barokachtig 
schilderij in olieverf op doek met Maria 
met kind en een heilige religieuze vrouw. 
Het nauwelijks leesbare onderschrift 
‘Rev SS Ros OPR’ betekent Reverenda 
Santissima Rosa Ordo Predicatorum, 
eerbiedwaardige allerheiligste Rosa orde 
van de Preekheren (dat zijn de Domi-
nicanen)’. Het gaat hier om de Heilige 

Maria met de Heilige Dominicanes Rosa 
van Lima hoog in het noordtransept met 
een nauwelijks leesbaar Latijns onder-
schrift met vertaling Eerbiedwaardige 
allerheiligste Rosa orde van de Preekheren 
(Dominicanen).

Rosa Lima als één van de heiligen in de 
lichtbeuk naast Ignatius van Loyola. Col-
lectie Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
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Dankwoord
De informatie over de ‘Heilige 
Linie’ is afkomstig van het artikel 
‘Eene voorstelling van de eenheid 
uit het vele’ van dr. B.C.M. van 
Hellenberg Hubar in het Bulletin 
van de KNOB van juli 1984. Zij 
is ook zo vriendelijk geweest de 
teksten op de muren van de Sint 
Dominicuskerk te vertalen en te 
duiden en de betekenis te verkla-
ren van een aantal afbeeldingen. 
Zonder haar inbreng was dit arti-
kel niet mogelijk geweest.

Schildering van de Heilige Martelaren 
van Gorcum in het Vaticaans Museum. In 
detail: De Dominicaan is hier opgehan-
gen. Collectie Bisschoppelijk Museum 
Haarlem.
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boven geleid om te worden opgehangen 
terwijl hij zijn moordenaars zegent. 
Deze afbeelding verwijst naar de mar-
telaren van Gorcum die door de geuzen 
op 9 juli 1572 in Den Briel werden op-
gehangen. Juist na de beëindiging van 
de bouw van de Sint Dominicuskerk 
werden ze in 1867 door paus Pius IX 
heilig verklaard tegen de zin van de Ne-
derlandse Bisschoppen. De bisschoppen 
waren bevreesd voor protestantse be-
zwaren, omdat de martelaren uiteraard 
katholiek waren en de geuzen protestant. 
Juist in die tijd was de rust weergekeerd 
na felle reacties van de protestanten 
op het herstel van de bisschoppelijke hië-
rarchie in 1853. Toen de paus ondanks 
de angst van de bisschoppen toch zijn 
besluit doorzette, sloeg de stemming om. 
Niet alleen zonden de bisschoppen aan 
de paus een groot schilderij van de op-
hangings-scène, dat nu nog prominent 
in het Vaticaans Museum hangt, ook in 
veel kerkinterieurs werd die scène weer-
gegeven. Zo schilderde Jan Dunselman 
(1863-1931) in de basiliek van de Heilige 
Nicolaas in Amsterdam een overeen-
komstige scène met een compositie en 
een aantal details die goed overeenko-
men met de schildering in Alkmaar. 
Gezien de afstand lijkt het mogelijk dat 
archiefonderzoek zal opleveren dat Dun-
selman ook de Alkmaarse schildering 
vervaardigde. Volgens nog niet door ar-
chiefonderzoek bevestigde berichten zou 
ook de rest van het interieur door hem 
zijn beschilderd. Dunselman kende de 
familie Cuypers, met name Jos Cuypers, 
de zoon van de architect van de kerk, via 
de Amsterdamse kunstkring De Violier 
(1901-1952). Op de Alkmaarse schilde-
ring staat een aantal van de martelaren 
met in het middelpunt de enige Domi-
nicaan, Joannes van Hoornaar. Verder 
behoorden tot deze groep 11 Francisca-
ner Minderbroeders, 2 Norbertijnen en 
5 wereldheren. Omdat de Dominicanen 

Dominicanes Rosa van Lima (1586-
1617), die ook in neogotische stijl in de 
lichtbeuk staat afgebeeld naast Ignatius 
van Loyola.

Op de afbeelding van de marteldood 
van de monniken zijn twee Francisca-
ner monniken al opgehangen en wordt 
een Dominicaner monnik juist naar 

de opdracht gaven de kerk te bouwen 
en in te richten, ligt die positie voor de 
hand. Joannes van Hoornaar zegent de 
nog niet opgehangen martelaren juist 
voordat hij zelf dit lot ondergaat. Door 
zijn houding zegent hij daarmee ook de 
in de kerk aanwezige gelovigen.

Tenslotte
Met in gedachten de interieurfoto’s en 
de beschrijving op de juiste plaats in 
de kerk, is het mogelijk om een fictieve 
wandeling te maken door deze helaas 
gesloopte kerk. Omdat niet van alle po-
sities in de kerk foto’s beschikbaar zijn, 
blijven er enkele zwarte plekken over. 
De belangrijkste is die van het altaar van 
Maria, dat ongetwijfeld aan de noord-
zijde van het priesterkoor moet hebben 
gestaan. Daarvan moeten zeker foto’s 
bewaard zijn gebleven, omdat het een 
gebruik was dat de bruid bij een huwelijk 
daar haar bruidsboeket plaatste, waarvan 
zeker foto’s zijn gemaakt.

Veel zal ook duidelijk worden als het 
archief van deze parochie wordt onder-
zocht. Dan kunnen jaartallen, schenkers, 

opdrachtgevers en mogelijk ontwerpte-
keningen nog veel meer duidelijkheid 
geven over de betekenis van het interi-
eur. Wanneer deze resultaten worden 
gevoegd bij de bouwgeschiedenis van 
de kerk en de verwikkelingen rond de 
sloop is er voldoende materiaal voor een 
interessante monografie over de Sint 
Dominicuskerk van Alkmaar, die zeker 
een vooraanstaande positie in het werk 
van P.J.H. Cuypers inneemt.

Wel is op basis van deze beschrijving al 
duidelijk geworden dat het interieur van 
de Sint Dominicuskerk bestond uit een 
fraai gedetailleerd samenstel van schilde-
ringen op basis van een samenhangende 
iconografie en geïnspireerd op De Heilige 
Linie van Josef Alberdingk Thijm en de 
Dominicanen. Mogelijk werd een groot 
deel van het interieur geschilderd door 
de nationaal bekende Jan Dunselman. 
Door de sloop van deze kerk is daarmee 
niet alleen een sterk en schilderachtig 
onderdeel van het silhouet van Alkmaar 
verloren gegaan, maar ook een interieur 
met een waarde die ver uitgaat boven het 
plaatselijke en zelfs regionale belang. 

Detail van de schildering van de Heilige 
Martelaren.

Schildering van de Heilige Martelaren 
van Gorcum in de basiliek van de Heilige 
Nicolaas in Amsterdam van de hand 
van Jan Dunselman. Uitgebeeld is het 
verhoren van een priester, waarschijnlijk 
Leonardus van Veghel, voor de ophanging. 
Foto Auteur.


