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Voorwoord
De binnenstad van Alkmaar telt twee boeiende middeleeuwse kerkgebouwen: de Grote kerk en 
de Kapelkerk. Beide gebouwen staan op de rijksmonumentenlijst. De Grote Kerk, een omvangrijk 
gebouw in het westelijk stadsdeel, werd enkele jaren geleden gerestaureerd. Thans  wacht de  Kapel-
kerk, een veel bescheidener bouwwerk in het oostelijk stadsdeel, op restauratie. 

Eind 1998 meldde Taco Tel zich bij onze afdeling  Monumentenzorg en Archeologie. Taco, sinds 
1 november 2000 als bouwhistoricus werkzaam in de gemeente Groningen, volgde op dat moment 
de HBO+ Opleiding Restauratie aan de Hogeschool van Utrecht - een nieuwe, landelijke deeltijd-
opleiding op het gebied van restauratie en monumentenzorg. Taco was op zoek naar een  gebouw, dat 
geschikt was om nader te onderzoeken  in het kader van een afstudeeropdracht. Hem werd aangeraden 
om zich te verdiepen in de Kapelkerk. Dit gebouw had hij via zijn werk als Monumentenwachter 
in het noordelijk deel van Noord-Holland (standplaats Alkmaar) al goed leren kennen. Het project 
werd begeleid door Maarten Fritz, architect BNA en op dat moment tevens studieleider van de HBO+ 
Opleiding Restauratie, en door drs. Carla Rogge. Zij is niet alleen als architectuur- en bouwhistoricus 
aan onze afdeling Monumentenzorg en Archeologie verbonden, maar ook docent aan de voornoemde 
opleiding. 

In de maanden die volgden werd er volop gewerkt aan het onderzoek. Daarbij ging, zoals afgesproken, 
de aandacht in de eerste plaats uit naar de bouwhistorie van de Kapelkerk, dus naar zaken als: welke 
bouwmaterialen zijn er  in de diverse periodes gebruikt en welke constructies en afwerkingsmethoden 
werden er toegepast. Maar ook andere aspecten, zoals de stedenbouwkundige ligging en architectuur-
geschiedenis, kwamen aanbod. Bovendien werd aandacht besteed aan de waardevolle inrichting van 
het gebouw. 
De bevindingen van het onderzoek werden bijeengebracht in een lijvig, rijk geïllustreerd rapport, 
getiteld “De Kapelkerk in Alkmaar- rapport over de bouwhistorie”. De aldus gebundelde gegevens 
zijn in de eerste plaats bedoeld als basis voor het maken van verantwoorde keuzes bij de aanstaande 
restauratie. Maar zij vormen ook een welkome aanvulling op de kennis van de geschiedenis van onze 
stad,  met name van de architectuur- en bouwhistorie en de geschiedenis van het kerkinterieur.  

Gewoonlijk worden er van een afstudeerrapport maar een paar exemplaren gemaakt, die slechts 
in kleine kring geraadpleegd  worden. Gezien de vele interessante gegevens die door Taco Tel  
bijeengebracht waren, werd besloten dat hij zijn boeiende rapport om zou werken tot een uitgave in de 
RAMA-reeks (Rapporten over Monumentenzorg en Archeologie), zodat het voor een grote lezerskring 
beschikbaar komt. 

Rest ons een woord van dank aan de diverse geldschenkers die met hun nanciële bijdrage deze 
uitgave mogelijk maakten. Behalve de gemeente Alkmaar zelf dienen hier genoemd te worden: de 
Historische Vereniging Alkmaar; de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Alkmaar; de Stichting 
tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar; Braaksma & Roos, architectuur en restauratie in 
Den Haag en Bloemendaal en RAB, restauratieadvies- en begeleidingsbureau in Amerongen en Den 
Haag.

Drs. A. J. Epskamp 
Wethouder van de gemeente Alkmaar voor o.a. monumentenzorg en archeologie
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    De plattegrond van de Kapelkerk.

   Het dakenplan van de Kapelkerk.
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Inleiding

Algemeen

In de Alkmaarse binnenstad bevinden zich nog twee uit de middeleeuwen stammende kerken. De 
beroemdste is de Grote of St. Laurenskerk, gelegen in het westelijk deel van de binnenstad. De andere 
is de veel kleinere Kapelkerk in het oostelijk deel van de binnenstad. Van oudsher is de Kapelkerk, 
vroeger doorgaans kortweg Kapel genoemd,  afhankelijk geweest van de Grote Kerk.
Over de Grote Kerk is door de eeuwen heen veel geschreven, over de Kapelkerk slechts weinig. Wie 
zich echter gaat verdiepen in het gebouw, zal merken dat ook  deze kerk een interessante geschiedenis 
heeft. Dit rapport dat voor u ligt is geheel aan de Kapelkerk gewijd.  
Wie de kerk betreedt, wordt geconfronteerd met een gebouw, dat uit architectuurhistorisch oogpunt een 
bijzondere plaats inneemt, zowel in Alkmaar zelf, als in de rest van het land. De kerk laat namelijk 
een unieke combinatie zien van laatgotische onderdelen uit de middeleeuwen met elementen uit het 
Hollands classicisme en de rococo, die in de 18de eeuw werden toegevoegd.  
Het middeleeuwse deel van de Kapelkerk bestaat uit een acht venstertraveeën tellende hoge hoofdbeuk 
met aan de noordzijde een lagere zijbeuk, opgetrokken in laatgotische stijl. Kenmerkend voor die stijl 
zijn o.a. de langgerekte ezelsrugboog boven de hoofdingang in de westgevel (in de Kapelsteeg) en de 
z.g. visblaastraceringen in de toppen van de blindvensters in diezelfde westgevel. Karakteristiek is ook 
het muurwerk dat aan de buitenzijde afwisselend lagen baksteen laat zien en lagen witte natuursteen, 
de z.g.  speklagen. Muurwerk met speklagen werd tijdens de late gotiek vooral toegepast in Brabant,  
Vlaanderen, Zeeland, Holland en het westelijke deel van Utrecht, met name in de periode rond 1500.
In 1707 werd het gebouw op een aantal onderdelen veranderd. Dat geschiedde in een andere stijl, 
en wel die van het Hollands classicisme. Tot de in het oog springende wijzigingen behoorde de 
toevoeging van een hoge dwarsbeuk aan de noordzijde, aan de kant van het Verdronkenoord. Daarbij 
werd de bestaande rechthoekige plattegrond van het gebouw veranderd in die van een halfkruis. In de 
nieuwe dwarsbeuk werd een nog altijd bestaande monumentale magistraatsbank geplaatst. Tevens
werd de gotische klokkentoren met open peerspits op het dak vervangen door een andere toren met een 
markante vorm: een koepeltoren in Hollands classicistische stijl. 
In 1760 brak er brand uit, waarbij o.a. het dak en het gewelf  van de hoofdbeuk verloren gingen, 
evenals diverse inventarisstukken. De kerk werd na de brand hersteld en kreeg toen o.a. een bijzonder 
stucgewelf in rococo stijl. Bovendien werd de kerk verrijkt met een aantal belangrijke interieurstukken 
in dezelfde stijl, zoals het Müller-orgel met fraaie orgelkas, de preekstoel en de herenbank met galerij. 
Tot de toevoegingen uit later tijd behoort een reeks fraaie glas-in-loodramen uit de jaren 1920-1940 
door het bekende glazeniersatelier van W. Bogtman in Haarlem.
In 1953-1956 heeft er een restauratie plaats gevonden onder leiding van architect H. van der Kloot-
Meyburg uit Voorburg, die eerder al de Grote Kerk had gerestaureerd. Een nieuwe restauratie is in 
voorbereiding en kan -naar gehoopt wordt- in 2001 van start gaan. 

Het middeleeuwse kerkgebouw: datering en bouwfases

Er werd in het bovenstaande gesproken over een kerk die uit de middeleeuwen stamt. Er  heerst echter 
tot op heden veel onduidelijkheid over de vraag, wanneer precies begonnen werd met de bouw van de 
kerk, zoals wij die nu kunnen zien. Onduidelijk is ook, of de huidige kerk het eerste kerkgebouw is op 
deze plek, of dat er eerder al een (kleinere) voorganger heeft gestaan. Dat hangt samen met het geringe 
aantal schriftelijke bronnen over de Kapelkerk uit de periode van vóór 1550. 
Uit de schaarse archivalische bronnen van voor 1550 concludeerde W.A. Fasel, destijds gemeente-
archivaris van Alkmaar, in zijn publicatie “Alkmaar in het drijfzand” (1979) dat men met de bouw 
van de Kapelkerk in de eerste jaren van de 16de eeuw  moet zijn begonnen. Zo wees hij o.a. op 
betalingen voor bouwmaterialen, zoals stenen, kalk, leinagels, lood, sparren en ander hout, gedaan in 
de periode 1513-1527. Daaronder bevond zich de leverantie van  ‘hondertdusent stiens’ van ene 
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De Kapelkerk: situatietekening. Tekening gemaakt door A. Warners.
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Jacob Pietersz. Voorts wees Fasel als eerste op de rol van de Haarlemse schepen Aelbert Aerjansz.  
(=Adriaensz.), die in een vroeg 16de-eeuws archiefstuk van de Kapelkerk “ons fundator [stichter] ende 
pricipael weldaeder” wordt genoemd. Zijn familie had banden met Alkmaar. Deze Aelbrecht
Adriaensz., geboren ca. 1473/1474, kon op zijn vroegst als stichter optreden toen hij 18 was, d.w.z. 
in 1498/1499. In zijn testament van 23 december 1546 vermaakte hij de kerk twee honderd Carolus 
guldens, destijds een aanzienlijk bedrag. Een andere weldoener van de kerk uit het begin van de 
16de eeuw was Jan Symonsz. van Wieringen. Er was tijdens het onderzoek van 1999 helaas geen 
gelegenheid dit interessante archiefmateriaal nader te bestuderen. Maar het verdient aanbeveling dit 
t.z.t. wel te doen.    
Uit de voornoemde 16de-eeuwse archiefstukken wordt overigens niet duidelijk, welke vorm en omvang 
de kerk bij de bouw in de eerste jaren van de 16de eeuw precies kreeg. Was er meteen al sprake van een 
tweebeukige kerk met een hoge hoofdbeuk en een lage zijbeuk? Of begon men met de hoofdbeuk en 
werd de zijbeuk later toegevoegd? Het gewelfbeschot van het koor werd eerst in 1540 aangebracht, zo 
werd in 1707 genoteerd door Eikelenberg. Diverse latere auteurs namen dit gegeven van hem over.

Over archeologisch onderzoek, bouwhistorisch onderzoek  en architectuurhistorisch onderzoek 

In gevallen, waarin slechts weinig of geen schriftelijke bronnen beschikbaar zijn, kan archeologisch 
onderzoek soms uitkomst bieden om iets over het verleden te weten te komen. In het geval van de 
Kapelkerk in Alkmaar echter stichtte het archeologisch onderzoek, uitgevoerd tijdens de restauratie 
uit de jaren ’50, uiteindelijk meer verwarring dan dat het verhelderend werkte. Het  wordt dan ook 
aanbevolen om, als de mogelijkheid zich voordoet, opnieuw archeologisch onderzoek te doen naar wat 
zich onder de kerkvloer bevindt. Hopelijk is er dan ook gelegenheid de vondsten beter te documenteren 
dan destijds gebeurd is.
Wie zich wil verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van een gebouw, dient zich niet te beperken tot 
het lezen van archiefstukken en boeken en tot het doen van archeologisch onderzoek. Ook het gebouw 
zelf dient te worden bestudeerd. Daartoe dient bouwhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek 
te worden gedaan. Tot het terrein van de bouwhistorie behoort de bestudering van oude materialen, 
constructies en afwerkingmethoden (denk aan pleisterwerk en schilderwerk). Tot het terrein van de 
architectuurgeschiedenis behoort het onderzoek naar bouwstijlen en ornamenten.
Dat beide studies raakvlakken hebben, spreekt voor zichzelf. Zo wordt in beide gevallen niet alleen 
het gebouw zelf aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, maar worden ook oude schilderijen, 
kaarten, prenten en tekeningen bestudeerd en er worden oude beschrijvingen geraadpleegd.  

Het onderzoek van 1999

In de periode januari-juni 1999 is er uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gedaan naar de Kapelkerk, 
iets dat op deze schaal nog niet eerder was gebeurd. Het onderzoek moest zich noodzakelijkerwijs 
beperken tot “visueel en non-destructief onderzoek”, dat wil zeggen dat er  -populair gesteld- geen 
gaten mochten worden gemaakt om te kijken of er ergens iets interessants verborgen is achter of 
in bestaande onderdelen van het gebouw. De diverse bouwhistorische bevindingen die tot nu toe 
werden gedaan (o.a. aangaande de toegepaste geel-rode baksteensoort en de slanke prolering van de 
gewelfribben van de zijbeuk), wijzen op een ontstaan van het huidige kerkgebouw in de periode rond 
1500. Dat sluit aan bij de conclusie die Fasel al eerder uit archief-onderzoek heeft getrokken, n.l. dat in 
het begin van de 16de eeuw met de bouw van de kerk moet zijn begonnen. 
Uiteraard verdient het aanbeveling om tijdens de a.s. restauratie tijd te reserveren voor aanvullend 
bouwhistorisch onderzoek en daarmee samenhangend architectuurhistorisch onderzoek.   
Voor het overige werd het onderzoek van 1999 zo breed mogelijk opgezet, zodat allerlei facetten 
van de geschiedenis van het kerkgebouw aan bod konden komen. Zo is er aandacht besteed aan de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Alkmaar. Het was evenwel -gezien de beperkte tijd die aan een 
afstudeerproject besteed kan worden- niet mogelijk om op alle facetten in te gaan. Wel is een
belangrijk deel van het interieur bij het onderzoek betrokken. 
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De toren gezien vanaf de nok van de kerk.
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De opbouw van het rapport

In het rapport dat voor u ligt, zijn de resultaten van het onderzoek uit 1999 op papier vastgelegd. 
Hoofdstuk 1  bevat een uitvoerige beschrijving van de kerk, waarin de lezer kennis maakt met het 
gebouw en zijn waardevolle inrichting.
Hoofdstuk 2  is gewijd aan de situering van de kerk in de stedelijke structuur. Er wordt op gewezen 
dat het gebouw werd opgetrokken binnen een al bestaande structuur. Belangrijke elementen van die 
structuur zijn de Kapelsteeg (onderdeel van een oude dijk) en de Laat (oorspronkelijk een waterloop, in 
1870 gedempt). Het is op de hoek van Kapelsteeg en Laat dat de Kapelkerk verrees. 
In Hoofdstuk 3  wordt uitgebreid ingegaan op de diverse soorten oude afbeeldingen, waarop de 
Kapelkerk voorkomt. Bovendien wordt aandacht besteed aan vermeldingen van het kerkgebouw in 
oude kronieken  en stadsbeschrijvingen. Daarbij wordt er speciaal op gelet of de verschillende bronnen  
informatie geven over het middeleeuwse kerkgebouw en hoe dat eruit zag voor de verbouwing van 
1707 en de brand van 1760. Twee afbeeldingen springen in kwalitatief opzicht ver boven de rest uit, 
namelijk de twee interieurtekeningen van de beroemde kunstenaar Pieter Saenredam. Zij geven een 
fantastische schat aan informatie.
In Hoofdstuk 4  worden per gebouwonderdeel (zoals muren, zuilen, vensters en ingangen), de mid-
deleeuwse bouwsporen behandeld. Daarbij worden steeds vergelijkingen gemaakt met andere geheel of 
gedeeltelijk bewaard gebleven middeleeuwse gebouwen, zowel uit de stad zelf (zoals de Grote Kerk 
en het stadhuis) en de omgeving (zoals de in 1895 afgebrande kerk van Schagen), als verder weg. Dit 
laatste is niet zonder reden. Alkmaar maakt in cultuurhistorisch opzicht deel uit van een groter geheel. 
Voor wat betreft het bouwen in de late middeleeuwen dient niet alleen gewezen te worden op de 
overige steden in Noord-Holland (zoals Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Enkhuizen) en Zuid-Holland 
(zoals Rotterdam, Delft en Leiden), maar ook op relaties met steden in Utrecht, Zeeland, Brabant en 
Vlaanderen. Uit deze laatste twee gewesten kwam o.a. de witte natuursteen die men in de late gotiek 
graag in voorname architectuur, zoals die van stadhuizen en kerkgebouwen, toepaste.
In Hoofdstuk 5  wordt nagegaan wat er zoals met de kerk gebeurde in de 18de eeuw. Allereerst wordt de 
verbouwing in Hollands classicistische stijl van 1707 beschreven en geanalyseerd. Daarbij wordt erop 
gewezen dat het ontwerp van 1707 veel verrassende elementen bevat, die teruggaan op bekende oudere 
voorbeelden, zoals de Nieuwe Kerk in Haarlem van Jacob van Campen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
fraai gevormde steunberen van de dwarsbeuk aan het pleintje aan het Verdronkenoord. 
Het hoofdstuk wordt besloten met een verhandeling over de rampzalige brand van 1760. Verteld wordt 
wat er verloren ging en hoe de kerk daarna weer werd hersteld. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
het unieke stucgewelf van de hoofdbeuk met de fraaie rococo versieringen.
Hoofdstuk 6  behandelt wat er in de 19de eeuw met het kerkgebouw gebeurde. Via archiefstukken, 
waaronder enkele informatieve schildersbestekken, krijgen we een beeld van wat men zoal herstelde. 
Tot de in het oog springende wijzigingen aan het gebouw behoorde de vervanging van de gotische 
spitsboogvensters door rondboogvensters in de jaren 1864/1865. De nieuwe vensters waren opge-
bouwd uit kunststeen en gevuld met decoratief glas in lood. 
In Hoofdstuk 7  komt aan de orde, wat er in de 20ste eeuw gebeurde. Zo komen eerst de glas-in-
loodramen aan de orde, die  de rma van W. Bogtman in de periode 1920-1940 leverde ter vervanging 
van het 19de-eeuwse glas in lood. De door Bogtman gemaakte ontwerpen laten voor het merendeel 
bekende Bijbelse taferelen zien. Al deze taferelen waren omgeven door fraaie brede omrandingen in 
Art Déco stijl. De Bijbelse taferelen zijn gebleven, maar de bijbehorende omrandingen werden al 
spoedig weer vervangen door andere, van een meer bescheiden omvang. Een en ander geschiedde bij 
de restauratie van de 1953-1956. Ook aan deze restauratie, uitgevoerd naar ontwerp van  architect Van 
der Kloot-Meyburg, wordt in het hoofdstuk aandacht besteed.
Aan het eind van het hoofdstuk wordt ingegaan op de toenmalige restauratie-opvattingen (losoe).
In Hoofdstuk 8  wordt een aantal belangrijke interieurstukken besproken, die verder in het kader 
van het onderzoek naar de Kapelkerk niet nader konden worden bestudeerd. Daarbij wordt een korte 
beschrijving gegeven en er wordt verteld wat er aan de stukken opmerkelijk is.
Daarna volgen een Nabeschouwing en Aanbevelingen. Vervolgens is er een Lijst van geraadpleegde 
literatuur. Onder de Bijlagen achterin bevindt zich o.a. een uitgebreid Chronologisch overzicht.
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Het interieur van de Kapelkerk met de vensters in de zuidgevel.
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Hoofdstuk 1
Beschrijving van de Kapelkerk

Administratieve gegevens:
Adres:     Kapelsteeg 3
Postcode en plaats:        1811 ER Alkmaar
Huidige functie:  Kerk
Eigendom kerk:  Kerkvoogdij van de Hervormde/Gereformeerde Samen op weg Gemeente
 Alkmaar.
Eigendom toren: Gemeente Alkmaar.
Monumentenstatus: Rijksmonument nr. 7237
Afmetingen: De lengte van de kerk is 35,5 meter. De breedte gemeten over de dwarsbeuk        

bedraagt 20 meter, zonder de dwarsbeuk is de kerk 15,2 meter breed. De 
nokhoogte is 18,4 meter, de toren steekt daar 14 meter bovenuit.

Algemeen

In de Alkmaarse binnenstad bevinden zich twee middeleeuwse kerken. De beroemdste is de Grote 
of Sint Laurenskerk gelegen in het westelijke deel van de binnenstad. De andere is de veel kleinere 
Kapelkerk in het oostelijke deel van de binnenstad. Van oudsher is de Kapelkerk afhankelijk geweest 
van de Grote Kerk.
Over de Grote Kerk is door de eeuwen heen veel geschreven, over de Kapelkerk maar heel weinig. 
Wie zich echter gaat verdiepen in het gebouw, zal merken dat deze kerk een interessante geschiedenis 
heeft.

De Kapelkerk is van oudsher onder verschillende namen bekend geweest. Eeuwenlang was de 
aanduiding Kapel de meest gebruikelijke. Daarnaast werd de kerk ook wel genoemd Onze Lieve 
Vrouwe Kapel of Sint Janskapel, in enkele gevallen ook wel Kleine Kerk. De benaming Kapelkerk die 
vroeger slechts een enkele keer gebruikt werd, is thans de ofciële aanduiding.

De Kapelkerk ligt aan de Kapelsteeg 3 op de hoek met de Laat. De Laat was tot de demping in 1870 
een lange gracht die van west naar oost dwars door de stad liep. Sinds de demping is de Laat een 
tamelijk brede straat. De Kapelsteeg die haaks op de Laat staat is een oude dijkweg.

De Kapelkerk werd in de huidige vorm waarschijnlijk in fasen gebouwd tussen 1507 en 1540. Dat 
gebeurde in toen gangbare gotische stijl. 
In 1707 werd de kerk verbouwd en vergroot met een dwarsbeuk in Hollands classicistische stijl. Op 
het dak verrees een koepeltoren in dezelfde stijl. In 1760 brak er brand uit waardoor een groot deel 
van het dak verloren ging. Hierna werd de kerk hersteld en kwam er een bijzonder gewelf in de kerk 
in de toen moderne Lodewijk XV stijl. Sindsdien zijn er geen grote wijzigingen meer opgetreden 
aan het gebouw.

De kerk heeft een aantal belangrijke interieurstukken zoals een monumentale herenbank uit het begin 
van de 18de eeuw, te vinden in de dwarsbeuk van 1707. Na de brand van 1760 werd de kerk verrijkt 
met een fraaie preekstoel van notenhout en een opmerkelijke vaste bank tegen de oostgevel, voorzien 
van een galerij. 
Bovendien kreeg de kerk een Müller-orgel met een imposant front. Nog van vóór de brand dateert 
een aantal geelkoperen kronen. Tot de meest opvallende toevoegingen uit later tijd behoort een reeks 
gebrandschilderde ramen uit de jaren 1920-1940 van bekende glazenier Willem Bogtman uit Haarlem.
De kerk werd in de periode 1953-1956 gerestaureerd. Momenteel wacht de kerk op een nieuwe 
restauratie.
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De Kapelkerk gezien vanuit het zuidwesten.
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Het  exterieur

De hoofdvorm
De kerk bestaat uit een hoge hoofdbeuk met aan de noordkant een lagere en smallere zijbeuk. Het 
gebouw, dat oost-west georiënteerd is, telt acht traveeën. De kerk heeft een rechtgesloten koor.
In 1707 werd aan de noordzijde van de hoofdbeuk een dwarsbeuk gebouwd, zodat het kerkgebouw 
de plattegrond kreeg van een halfkruis. Deze dwarsbeuk wordt geankeerd door lage aanbouwtjes 
die dienst doen als ingangsportaal. In de noordwestelijke hoek van de hoofdbeuk met de dwarsbeuk 
bevindt zich een trappenhuis dat reikt tot aan de hoge goot van de hoofdbeuk.
Op de kruising van de hoofdbeuk en de dwarsbeuk bevindt zich een toren. 

De hoofdbeuk is voorzien van een zadeldak met aan de oostkant een eindschild. Het lessenaarsdak van 
de zijbeuk zit iets lager dan de goot van het dak van de hoofdbeuk. 
De dwarsbeuk heeft een dak dat even hoog is als dat van de hoofdbeuk en wordt aan de noordkant 
beëindigd door een wolfseind.

De toren bestaat uit een achtzijdige open lantaarn met koepelvormig dak met daarop een veel 
kleinere lantaarn. Deze kleinere lantaarn, eveneens voorzien van een koepelvormig dak, heeft dezelfde 
verhoudingen als de grote lantaarn, maar is eenvoudiger versierd. Op het kleine koepeltje stond tot 
voor kort een groot smeedijzeren kruis met haan. 

De toegepaste materialen
Voor het muurwerk is overwegend baksteen toegepast. De meest gebruikte soort is geel-rode baksteen.
Deze vinden we o.a. aan de west-, de zuid- en de oostgevel.  Hierin zijn speklagen opgenomen van 
Gobertangesteen. Op een paar plaatsen komen speklagen van zandsteen voor.
De opbouw van het metselwerk is als volgt: vier, vijf of zes lagen baksteen en dan een laag 
Gobertangesteen. Vijf lagen baksteen komt het meeste voor. De laag Gobertangesteen is ongeveer even 
hoog als twee lagen baksteen.
In de oostgevel is slechts het bovendeel voorzien van speklagen. Hier en daar komen verstoringen 
voor in het patroon van speklagen. 

Het muurwerk van de noordgevel is aan weerskanten van de dwarsbeuk verschillend. Ten oosten van 
de dwarsbeuk is schoon metselwerk van geel-rode baksteen. In dit muurwerk zitten grote vlakken 
inboetwerk van bruin-rode baksteen. Het muurwerk  ten westen van de dwarsbeuk is ook van baksteen. 
Deze wordt aan het oog onttrokken door een pleisterlaag. 

Voor de dwarsbeuk is een andere baksteensoort toegepast, namelijk bruin-rode baksteen.

De toren is geheel van hout, voorzien van rijk geproleerde lijsten. Zowel de stijlen als de lijsten als 
de koepeldaken zijn bedekt met lood.

Alle schuine dakvlakken van het kerkdak zijn bedekt met natuurleien in schubdekking (type oud 
Duits).
Lood is ook gebruikt voor de platte daken van de dakkapellen en voor de bekleding van de goten. 
Op de beide ingangsportalen ter weerszijden van de dwarsbeuk zijn op dit moment verschillende 
afdekkingsmaterialen te zien: lood voor  het portaal aan de westkant en een bitumineus product voor 
het portaal aan de oostkant. Het lood dat het portaal aan de westkant afdekt is zeer oud en stamt 
mogelijk nog uit de bouwtijd.
Het platte dak van het trappenhuis is bedekt met een zinken roevendak.
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De entree in de westgevel.
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De westgevel
De gevel aan de Kapelsteeg is de hoofdgevel van het gebouw. Deze gevel bestaat als het ware uit 
twee delen die naadloos in elkaar overgaan. Het brede geveldeel rechts vormt de beëindiging van de 
hoofdbeuk, het smalle geveldeel links vormt de beëindiging  van de noorderzijbeuk. 
De gevel heeft aan de onderkant een doorgaande plint van baksteen zonder speklagen. Op ongeveer 
twee meter hoogte bevindt zich een geproleerde waterlijst. Deze vormt tevens de onderkant van de 
afzaten van de diverse (blind)vensters. 

Ongeveer in het midden van het geveldeel voor de hoofdbeuk bevindt zich de rijkst versierde entree 
van de kerk. Deze bestaat uit een korfboog waarboven een steile ezelsrugboog. De korfboog, die 
tot deuromlijsting dient, is uitgevoerd in zandsteen met fraaie prolering. Ook de hoge ezelsrugboog  
erboven is in zandsteen uitgevoerd. Hier is echter sprake van een eenvoudige prolering. Deze 
ezelsrugboog rust op eenvoudige kraagsteentjes en loopt aan de bovenzijde uit in een kruisbloem. 

Tussen de korfboog en de ezelsrugboog blijft een min of meer driehoekig veld over. Het veld is 
geheel uitgevoerd in baksteen, zonder speklagen. In het midden bevindt zich een beeldnis met een 
rechthoekige, fraai vormgegeven omlijsting. De omlijsting bestaat uit blokken zandsteen, met aan drie 
zijden een slanke, omlopende staaf. Bovenin de rechthoek zit een gedrukte boog, waarbinnen een 
tracering aanwezig is in de vorm van een driepas. 
Onderaan in de nis steekt buiten het muurwerk een vijfzijdig geproleerd plateau uit, kennelijk bedoeld 
om een beeld op te plaatsen. 

De toegangsdeur binnen de korfboog is een brede dubbele deur, met in de rechterdeurvleugel een 
kleinere loopdeur.

Links en rechts van de entree bevinden zich hoge spitsbogige blindvensters met ieder twee montants 
(stenen raamstijlen) en bovenin een symmetrische tracering, bestaande uit twee tegenover elkaar 
geplaatste visblaasmotieven. De speklagen zijn in de blindvensters doorgezet. Terwijl voor de spekla-
gen overwegend Gobertangesteen is gebruikt, zijn de proelstenen  in de speklagen ter plaatse van de 
dagkant van de blindvensters van zandsteen, evenals de montants op die plaatsen.

Midden tussen de blindvensters, hoog boven de ezelsrugboog van de entree, is een eenvoudig 
rondboogvenster aanwezig, dat is dichtgezet met baksteen zonder speklagen.

Het geveldeel voor de hoofdbeuk wordt afgesloten door een tuitgevel met kleine schouderstukjes. De 
gehele tuitgevel wordt afgedekt door zandstenen platen. 
In de top van de gevel zit een getoogde opening, voorzien van een houten luik met een kleine 
licht-opening.

Op verschillende plaatsen in de gevel zitten eenvoudige muurankers. Zij zijn o.a. te vinden in 
het muurwerk tussen de blindvensters, bijvoorbeeld links en rechts van de ezelsrugboog en nabij 
de onderzijde van het dichtgemetselde rondboogvenster. Bovendien bevindt zich een rij van vier 
muurankers tussen de schouderstukjes  en zitten er nog drie muurankers hoog in de tuitgevel, twee 
onder het kleine zolderluikje en één in de top. 

In het geveldeel van de zijbeuk bevindt zich een korfboogvenster met twee bakstenen montants en 
een vorktracering. Het venster heeft rechte dagkanten. Ter plaatse van deze dagkanten zijn zandstenen 
blokken opgenomen in de overigens van Gobertangesteen samengestelde speklagen. Zandsteenblokken 
zijn ook toegepast in de boogvormige afsluiting van het venster. 
Het venster is voorzien van glas in lood met een gebrandschilderde voorstelling in het midden.

Het muurwerk boven het venster heeft linksonder een schouderstuk. Vandaar loopt het muurwerk 
schuin omhoog, totdat het linkerschouderstuk van de tuitgevel van de brede middenbeuk is bereikt.
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De oostgevel boven het dak van de consistorie.
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De zuidgevel
De zuidgevel, gelegen langs de Laat, is acht traveeën lang en is voorzien van steunberen. Het 
metselwerk laat over de gehele gevel doorlopende speklagen zien. Deze corresponderen met die van 
de westgevel. 

De overgang van de muur naar de straat wordt tussen de steunberen gevormd door een onder 45° 
gemetselde voet, bestaande uit verticaal geplaatste gele baksteen.

Onder in de muur is een versnijding aanwezig die met een dubbele laag Gobertangesteen is afgewerkt. 
Deze versnijding loopt door om de steunberen. De steunberen hebben bovenin aan de voorkant nog een 
versnijding met een natuurstenen waterlijst. 

In iedere travee zit een spitsboogvormig venster met twee montants en bovenin een symmetrische 
tracering, bestaande uit twee tegenover elkaar geplaatste visblaasmotieven, die iets  verschillend zijn 
van die van de blindvensters in de westgevel. Echter in de montants is geen zandsteen verwerkt, deze 
zijn geheel van baksteen. Bovendien zijn de proelstenen in de dagkanten van de vensters ter plaatse 
van de speklagen niet van zandsteen, zoals in de westgevel, maar van Gobertangesteen.
De ramen zijn voorzien van glas in lood met in het midden een gebrandschilderde voorstelling.

In de achtste travee bevindt zich onder het venster een entree. Deze wordt gemarkeerd door een 
korfboog van rode baksteen. Deze korfboog is voorzien van blokken zandsteen die iets naar voren 
springen. Er is een  eenvoudige dubbele houten deur.
Voor de deur bevindt zich een hardstenen trapje van drie treden. Oorspronkelijk was er een ijzeren 
leuning aan beide zijden. Eén leuning ontbreekt en staat in het ingangsportaal opgeslagen.

In het muurwerk zijn nog de resten te zien van twee vroegere, inmiddels dichtgezette toegangen. De 
een is duidelijk herkenbaar, de andere minder.
De duidelijk herkenbare vroegere entree bevindt zich in de zevende travee. Deze wordt gemarkeerd 
door een korfboog van rode baksteen. Er is geen sprake van zandstenen blokjes in de korfboog. De 
vroegere deuropening is dichtgezet met geel-rode baksteen met speklagen. 
Ook in de vijfde travee lijkt vroeger een entree geweest te zijn. Deze is echter niet zo duidelijk als 
zodanig herkenbaar, omdat een markering in de vorm van een rode bakstenen korfboog ontbreekt.  
Waar echter de deuropening vermoed wordt,  ontbreken de speklagen in het muurwerk.

De oostgevel
De oostgevel bestaat net als de westgevel uit twee delen die naadloos in elkaar overlopen. Het brede 
geveldeel links sluit de hoge hoofdbeuk af, het smalle geveldeel rechts sluit de lagere zijbeuk af. 
Deze gevel is geheel vlak. Het benedendeel wordt aan het oog onttrokken door de in 1871 gebouwde 
consistoriekamer.
De gevel die de hoofdbeuk afsluit is onderaan geheel van geel-rode baksteen. Het metselwerk wordt 
alleen bovenin afgewisseld met speklagen. De speklagen corresponderen niet met de speklagen in 
de zuidgevel. 
Deze gevel heeft drie spitsboogvensters waarvan de buitenste twee smalle blindvensters zijn met 
een montant en een eenvoudige vorktracering. Het middelste venster is breder en voorzien van twee 
montants en een visblaastracering gelijk aan die van de vensters in de zuidgevel. In dit raam zit glas in 
lood met in het midden een gebrandschilderde voorstelling.
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   Boven: De noordgevel van de dwarsbeuk.
Onder: Het bovenlicht boven het rechter toegangsportaal.
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Het gevelgedeelte van de zijbeuk is gedeeltelijk voorzien van speklagen. In deze gevel zit een 
rondvenster met tracering. Het venster is in vieren gedeeld door een kruis van montants dat onder 45° 
is geplaatst en aan de buitenkant uitloopt op driekwart ronde cirkels die de uiteinden van het kruis 
met elkaar verbinden. In iedere cirkel is een driepas motief aangebracht. In het venster is eenvoudig 
glas in lood aanwezig.
Onder het rondvenster bevindt zich een liggend rechthoekig venster met roedenverdeling bestaande uit 
twee keer vijf ruiten. Boven dit venster is in het muurwerk een ontlastingsboog gemetseld.

De noorderzijbeukgevel
De gevel ten westen van de dwarsbeuk is bepleisterd. De gevel ten oosten van de dwarsbeuk is 
uitgevoerd in schoon metselwerk van geel-rode baksteen. Ter plaatse van de vroegere blindvensters 
(te zien op de tekeningen van Saenredam, die in hoofdstuk 3 behandeld zullen worden) is inboetwerk 
zichtbaar uitgevoerd in een afwijkend steenformaat in rood-bruine kleur. Opvallend is dat de noorder-
zijbeukgevel geen steunberen heeft.

De kopgevel van de dwarsbeuk
De gevel is gemetseld in rood-bruine baksteen. In de gevel zitten twee hoge rondboogvensters en 
daarboven twee lage rechthoekige vensters. De rondboogvensters zijn voorzien van een drie panelen 
brede raamindeling gevat in een ijzeren harnas. De harnassen lijken op die van de Nieuwe Kerk in 
Haarlem (Jacob van Campen, 1647-1649).
Beide grote ramen hebben in het midden een voorstelling van gebrandschilderd glas in lood.

In het midden tussen de grote ramen is een gedenksteen aangebracht met de tekst: 

“’T was JACOB, VRYBURGHS’ Zoon Die d’Hoecksteen Veste 
Aan T’nieuw Gebouw van dees’ veroude Kerk:
Den Hemel – Koninck geev’ het sterck ten beste
Van CHRISTUS Huys en Geestlyck Tempelwerck
MDCCVII: Den 23 Iulius”

De rechthoekige vensters boven in de gevel hebben opmerkelijk brede terugliggende dagkanten en 
glas-in-loodramen. 
De kopgevel wordt links en rechts beëindigd door steunberen die aan de onderzijde concaaf uitlopen. 
Vergelijkbare steunberen komen o.a. ook voor bij de Nieuwe Kerk in Haarlem. De steunberen van de 
Kapelkerk zijn aan de bovenkant afgedekt met zware zandstenen platen. 

De top van de gevel is halverwege horizontaal afgesneden in verband met het dak dat hier een 
wolfseind heeft. Zo is de trapeziumgevel ontstaan.  De trapeziumgevel wordt aan de zijkanten afgedekt 
door zandstenen platen van opmerkelijke afmetingen. Op het horizontale geveldeel rust een houten 
goot.

Links en rechts van de kopgevel van de dwarsbeuk bevinden zich kleine eenvoudige ingangsportalen. 
De toegangen worden gevormd door deurkozijnen met een bovenlicht. De deuren zijn vlak. 
De bovenlichten hebben een vulling waarin een halfrond raam is uitgespaard. Het neoclassicistische 
raam wordt in drieën gedeeld door twee schuin omhooglopende roeden. Het middelste glassegment is 
iets hoger doorgezet dan het glas opzij. Boven de kozijnen bevinden zich geproleerde lijsten van de 
platte daken. De lijsten zijn onderling verschillend geproleerd. 

Achter het rechter ingangsportaal is het trappenhuis te zien dat in de hoek van het kerkgebouw staat. 
Het heeft vlak gepleisterd muurwerk en twee rechthoekige vensters boven elkaar met ieder vier ruiten. 
Het trappenhuis is bijna even hoog als de hoge goot van de dwarsbeuk en het schip. 
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Het interieur van de kerk (zie ook kleurenafbeelding pagina 46).
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Het interieur

De kerkvloer
Wie de kerk binnengaat via het westportaal, betreedt een vloer van gele klinkertjes. In het kerkgebouw 
zelf liggen  vierkante hardstenen vloerplaten. Zij zijn te zien in de zijbeuk. De vloer van de hoofdbeuk 
en de dwarsbeuk zijn grotendeels van hout. Dit zijn de plekken waar de bezoekers zitten.  Wellicht 
bevindt zich onder het hout  nog een vloer van hardstenen platen, waaronder wellicht nog een aantal 
oude grafzerken. Maar hiernaar is geen onderzoek gedaan.
Waar in de hoofdbeuk niet gezeten wordt maar gelopen, liggen overigens wel hardstenen vloerplaten in 
het zicht. Bijvoorbeeld op de smalle vloerstrook aan de westzijde, voor het orgel, en aan de oostzijde, 
voor de grote herenbank annex portaal. Ook de smalle gangstrook tussen het bankenblok direct ten 
oosten van de preekstoel en de zuidmuur is bedekt met platen hardsteen.

De muren 
De zuidmuur is een vlakke muur. Een witte pleisterlaag bedekt het uit baksteen opgetrokken muur-
werk. In de muur bevinden zich acht spitsboogvensters. Ook de overige muren zijn wit gepleisterd. 
Overigens worden aanzienlijke delen van het pleisterwerk aan het oog onttrokken, omdat er grote 
meubelstukken voor staan. Dat geldt speciaal voor de westmuur, waar het westportaal met daarop het 
orgel zich bevindt, en voor de oostmuur, waar een reusachtige herenbank annex ingangsportaal staat.

Een bijzondere muur is de scheidingsmuur tussen  hoofdbeuk en zijbeuk. Wat opvalt is de reusachtige 
boog in het midden van deze scheidingsmuur. 
Deze grote boog vormt de verbinding tussen hoofdbeuk en dwarsbeuk. Het gaat om een brede vlakke 
boog. Boven deze boog staat in zwarte letters MDCCVII.
De boog rust op zware vierkante pijlers met hoge basementen. De kapitelen hebben een opmerkelijke 
vorm. Op het eerste gezicht denkt men met Dorische kapitelen te doen te hebben -het type dat ook 
verder in de kerk is toegepast- maar bij nadere beschouwing is het kapiteel hoger en de prolering veel 
rijker dan bij de overige kapitelen het geval is. 

De zware pijlers herhalen zich als brede pilasters op de hoeken van de dwarsbeuk met de zijbeuk. 
Ook de kapitelen zijn gelijk vormgegeven. Aan beide zijden van deze twee hoekpilasters zijn deurope-
ningen in het muurwerk uitgespaard, geheel  symmetrisch. In de noordwest hoek en de noordoost hoek 
van de dwarsbeuk herhalen de pijlers zich nog eens, compleet met hun rijk geproleerde kapitelen. 
Er is echter slechts een klein stukje van de pijlers en hun kapitelen te zien, alsof  het grootste deel  
is ingemetseld in het muurwerk. 

Links en rechts van de hierboven beschreven grote boog  bevinden zich drie lagere en kleinere 
rondbogen. Deze vormen de verbinding tussen hoofdbeuk en zijbeuk. Zij rusten niet op pijlers, maar 
op ronde zuilen voorzien van hoge achtkantige basementen. De zuilen dragen eenvoudig geproleerde 
Dorische kapitelen met vierkante afdekplaten. De afdekplaten steken opmerkelijk ver over de kapitelen 
heen. Op deze manier kon een goede aansluiting met de gewelven worden verkregen.

De twee bogen aan de uiteinden rusten niet op zuilen met kapitelen, maar op grote houten consoles 
tegen respectievelijk de westmuur en de oostmuur. Zij hebben de vorm van een voluut die aan 
de voorzijde is afgewerkt met een gebogen acanthusblad. De consoles worden bekroond door een 
geproleerde dekplaat die rust op een eierlijst.

Alle zuilen zijn aan de bovenzijde onderling verbonden met trekstangen. De zuilen zijn op dezelfde 
hoogte ook met trekstangen verankerd aan de noordmuur.
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De dwarsbeuk van de Kapelkerk.
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Het gewelf  van de  hoofdbeuk
De hoofbeuk wordt aan de bovenkant afgedekt met een fraai stucgewelf. Het gewelf is verdeeld in 
velden door middel van lijsten en banden. Aan de oostkant is het driezijdig gesloten. Dit gewelf  heeft 
in het midden drie grote verdiepte rechthoekige vakken. 

Het gewelf rust op houten lijstwerk dat in het midden zowel aan de zuid- als aan de noordkant risaleert. 
De risalering heeft dezelfde breedte als de dwarsbeuk. Aan de noordkant risaleert ook het muurwerk 
onder de houten lijst, aan de zuidkant echter niet. 
De houten lijst is aan de onderkant voorzien van sierblokken: zogenaamde mutuli. Zij zijn aan de 
onderzijde versierd  met rococo rozetten. Deze rozetten hebben bladeren met een grillige contour.
De houten lijst rust op zijn beurt op de trekbalken. Deze trekbalken zijn voorzien van eenvoudige 
sleutelstukken. Het middendeel van de trekbalk aan de westkant, vlak voor het orgel, is vervangen door 
een trekstang. Op de resterende uiteinden van deze trekbalk staat zowel links als rechts een obelisk. De 
obelisken rusten op een breed voetstuk en worden bekroond door een kleine bol. Zij staan er niet alleen 
voor de sier: door de obelisken heen gaan trekstangen die de trekbalk met de kap verbinden.
  
De verdiepte vakken hebben een verticale rand waarin door middel van een zwarte schildering witte 
siermotieven zijn uitgespaard. De decoratie van de rand van het middenvak is het rijkst. Hier ziet 
men sierlijk gebogen asymmetrische krullen. In de twee zijvakken  hebben de verticale randen een 
doorlopende reeks identieke boogjes. Op het eerste gezicht doen zij aan ventilatiesleuven denken. 
Maar er is op een enkele uitzondering na geen sprake van sleuven. Vergelijkbare reeksen boogjes 
komen als versieringsmotief zowel in de Lodewijk XIV stijl als in de Lodewijk XV stijl voor. 
Bijvoorbeeld op lijsten.
In alle lange zijden van de verticale randen der verdiepte vakken treft men twee grote rococo consoles 
aan. Zij dragen als het ware de middenvelden 

In het midden van alle drie de velden zit een groot rococo rozet met bladeren, voorzien van grillige 
contouren. De rozet in het middelste vak is het rijkst uitgewerkt.

Het gewelf van de zijbeuk
Het plafond van de zijbeuk is uitgevoerd als gestuct tongewelf met op de overgangen van de traveeën 
een brede platte gestucte band. Het tongewelf gaat aan de noordzijde naadloos over in het verticale 
vlak van de muur. Aan de andere zijde zijn ter plaatse van de ronde scheibogen naar de hoofdbeuk 
ronde steekgewelfjes gemaakt in het tongewelf. Deze steekgewelfjes hebben tussen de zuilen een platte 
brede band die gelijk is aan die tussen de traveeën. 

Het gewelf van de dwarsbeuk
Het plafond van de dwarsbeuk bestaat uit een gestuct tongewelf in de vorm van een korfboog en is in 
twee vakken verdeeld door middel van brede platte banden zoals die ook in de zijbeuk te zien zijn.
Het eerste vak heeft steekgewelven waarvan de punten elkaar in het midden raken. Het tweede vak 
heeft in doorsnede zuiver de vorm van een korfboog en gaat naadloos over op het verticale vlak van 
de zijmuren van de dwarsbeuk.
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Links: De preekstoel uit 1761.
Onder: De uitschuifbare zitgelegenheid              
in de kuip van de preekstoel.
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De belangrijkste meubelsstukken en overige elementen van de inrichting

De inrichting van de Kapelkerk heeft alle typische kenmerken van een protestantse kerk. Deze 
kenmerken zijn: de preekstoel met dooptuin op een centrale plaats en daarom heen bankenblokken en 
stoelen, gericht op de preekstoel. Deze preekstoel staat tegen het midden van de zuidwand. 
Er zijn twee belangrijke herenbanken. De ene, met een portaal ernaast en een galerij erboven, neemt 
een groot deel van de oostwand in beslag. De andere vult de achterwand van de dwarsbeuk in de volle 
breedte. Deze bank was bestemd voor het stadsbestuur. 
Het orgel bevindt zich tegen de westwand 

De preekstoel, het orgel en de twee herenbanken -alle uit de 18de eeuw- zijn op een bijzondere manier 
vorm gegeven. Maar ook de 17de -euwse kroonluchters trekken de aandacht.

De preekstoel
De rijk versierde notenhouten preekstoel werd in 1761 vervaardigd  in opdracht van Guurtje de Volder, 
de weduwe van Klaas Botter. Twee beeldhouwers hebben er samen aan  gewerkt: Asmus Frauen  uit 
Amsterdam en Willem Straetmans, een in Brussel geboren beeldhouwer die sinds 1742 in Alkmaar 
woonde.
Zij hadden al eerder samen in Alkmaar werk gemaakt, namelijk het beeldhouwwerk in en aan het huis 
van Carel de Dieu aan de Langestraat 114, dat in 1742 gebouwd was. In 1755 werkten zij samen aan de 
marmeren preekstoel voor de Grote kerk in Dordrecht.

De preekstoel in de Kapelkerk heeft een zeskantige kuip met op de hoeken Ionische zuilen die 
op postamenten rusten. De postamenten zijn versierd met bloemen en vruchten, die de jaargetijden 
symboliseren (bloemen, koren, druiven, laurierbladeren en bessen). Tussen de zuilen bevinden zich 
bijbelse taferelen. Voorgesteld zijn:  Noachs dankoffer, Mozes op de berg Sinaï,  Christus predikende, 
het Pinksterfeest en Paulus uitgaande om te prediken. Alle taferelen laten grote groepen mensen zien.
Het benedengedeelte van de kuip is versierd met krulvormige elementen die aan de onderkant bij 
elkaar komen in een grote gedraaide knop. Tussen de krulvormige elementen hangen guirlandes van 
bladeren, bloemen en vruchten.
Aan de linkerkant gaat een trap naar boven met fraai gesneden opengewerkte rococo balusters. 
De kansel is voorzien van een franjerand en heeft aan de voorzijde een geelkoperen lezenaar, voorzien 
van rococo krullen, uit dezelfde tijd als de preekstoel.

In de preekstoel is op bijzondere wijze een zitplaats gecreëerd door middel van een uit de muur 
schuifbare zware eikenhouten plank die op het uiteinde voorzien is van een met leer beklede zitting. 
In deze plank staat de volgende tekst:

“Door den Wel Eed
Le Welgeb Heer
Adriaan Van der

Mieden: out II jaar
en XI weeken is de
eerste spyker Ge

slagen aan de
Preedik stoel tot
de Capelle kerk

Op de Stads Timmer werf
Den II April MDCCLXII”

Boven de preekstoel hangt een klankbord aan twee trekstangen. Dit klankbord heeft de vorm van een 
afgesneden achtkant. Aan de onderzijde ziet men in het midden, juist boven de standplaats van de 
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Overzicht van het interieur naar het westen gezien.
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predikant, een verdiept rond veld dat aan de achterzijde (muurzijde) is afgesneden. Rondom het 
verdiepte veld zijn veelhoekige velden aangebracht, omgeven door lijstwerk.

De dooptuin
Rond de preekstoel bevindt zich de dooptuin omgeven door een houten hek. Sinds de restauratie van 
1953-1956 is het middendeel van het hek recht voor de preekstoel verwijderd. Links daarvan bevindt 
zich een geelkoperen lezenaar uit 1665, vervaardigd door de Amsterdamse geelgieter Gijsbert van der 
Ende. De lezenaar  laat in het midden de Alkmaarse torenburcht zien (motief uit het stadswapen), 
omgeven door laurierranken. Twee identieke lezenaars, eveneens uit 1665, bevinden zich in de Grote 
Kerk in Alkmaar. Bovendien bevinden zich ter weerszijden van de lezenaar twee geelkoperen draaibare 
kaarsenarmen, bevestigd aan  gedraaide poten. Er zijn twee doopvonten, een uit de jaren ’50 en een 
laat 19de Zeeuwse.
 
Het orgel
Aan de westkant bevindt zich een houten ingangsportaal met erboven een balkon met een orgel. In het 
toegangsportaal zit de trap naar het orgelbalkon opgenomen, en wel aan de zuidzijde. 

Het orgel, een zogenaamd balustradeorgel, is in 1762 gebouwd door de beroemde orgelbouwers 
Christiaan Müller en zijn zoon Pieter. Het heeft twee manualen en pedaal en telt tegenwoordig 24 
stemmen. 
Orgelkas, balkon en ingangsportaal zijn zo ontworpen, dat zij samen een geheel vormen, dat de 
totale westelijke afsluiting van de hoofdbeuk van de kerk vult. Het ontwerp toont een mengeling 
van verschillende stijlmotieven. Er zijn classicistische elementen zoals de zuilen en de friezen met 
methoden en triglieven. 
En er zijn rococo elementen: de asymmetrisch krullende ornamenten. 
Bij de vervaardiging van balkon en ingangsportaal waren de beeldhouwers Asmus Frauen en Willem 
Straetmans betrokken, die ook meewerkten aan de preekstoel.

Het toegangsportaal is van de kerk afgescheiden door een houten wandwerk. Het houten wandwerk 
is  voorzien van vier pilasters met Dorische kapitelen. Zij ankeren een grote deurpartij die aan de 
bovenkant halfrond wordt afgesloten. Boven de pilasters bevindt zich een hoofdgestel, bestaande uit 
een architraaf, een fries en een kroonlijst.
De architraaf bestaat uit twee houten delen. Het fries is voorzien van triglieven en  metopen. 
Bovendien bevinden zich hier grote consoles die zijn versierd met acanthusbladeren.
Zij ondersteunen een geproleerde kroonlijst, die aan de onderzijde is voorzien van een reeks van 
mutuli,  plaatvormige elementjes met aan de onderkant een rozet.
Het middendeel van de kroonlijst steekt naar voren en vormt  zo een getoogde bekroning van  een 
groot sierstuk. Dit sierstuk bestaat uit een  cartouche met erboven een familiewapen, geankeerd door 
grifoenen.  Het wapen, voorzien van een kroon, laat een gekroonde leeuw zien.
De cartouche wordt omgeven door rococo krullen. Op de cartouche is de volgende tekst te lezen:

“Ter duurzame eer van de Edel welgeboren
Jonkvr  JOHANNA GEERTRUIDA LE CHASTELAIN

welke dit orgel eedelmoedig bekostigd heeft
hebben Heeren Burgemeesteren dit dank

en gedenkteeken doen stellen ANNO MDCCLXII”.

Op de kroonlijst rust een gesloten balustrade. Deze bestaat uit een reeks postamenten, waartussen 
verdiept liggende velden. De twee middelste velden zijn versierd met de wapens van de vier in 1762 
regerende burgemeesters.  In het ene veld (zuidzijde) bevinden zich de wapens van Mr. Hendrik 
Nanning Daey en Carel de Dieu, in het andere veld (noordzijde) zijn de wapens van Mr. Adriaan Baart 
en Jhr. Jacob van Cats afgebeeld. 
Op de postamenten in de balustrade staan vier Corinthische zuilen. Zij omvatten als het ware de 
orgelkas. De buitenste twee zuilen staan vrij en worden aan de buitenkant gesteund door een soort
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Het Müller-orgel uit 1762 tegen de westwand van de kerk (zie ook kleurafbeelding pagina 47). 
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steunberen die naar beneden toe boogvormig uitlopen. Daarachter, tegen de westmuur, staan pilasters 
met Corinthische kapitelen. 

Het symmetrische orgelfront is zevendelig. In het midden bevinden zich de hoogste pijpen, verzameld 
in een brede, halfrond naar voren springende toren. De hoge middentoren wordt bekroond door  het 
wapen van Alkmaar. De lagere zijtorens springen spits naar voren en dragen musicerende putti. Orgels 
met een brede, halfronde middentoren en spitse zijtorens komen in de 18de eeuw vaker voor. 
De vier eerder genoemde Corinthische zuilen dragen een kroonlijst die boven de twee middelste zuilen 
risaleert en die een gebroken fronton draagt. Ter hoogte van de musicerende putti is deze kroonlijst 
onderbroken. 

Het orgel is in een bleke zachtgroene kleur geschilderd met aan de onderkant van de kroonlijsten 
blauwe vlakken en in een aantal details is roze verwerkt. De grote deuren zijn donkergroen, de putti op 
het orgel zijn wit en het blinderingssnijwerk van het orgel is verguld. 

Bijzonder is dat de kas, samen met de balustrade en  het ingangsportaal, zo’n  monumentale vorm heeft 
gekregen, terwijl het eigenlijke orgel toch maar betrekkelijk bescheiden van afmetingen is.

De herenbank met galerij uit 1762
Tegenover het orgel staat, tegen de oostgevel, een herenbank waarin onder andere de krijgsraad zat.
Dit meubel beslaat de hele breedte van de oostelijke wand en herbergt niet alleen links de trap naar de 
galerij en rechts het tochtportaal van de zuidelijke ingang, maar ook de doorgang naar de consistorie.
Tussen de doorgang en het tochtportaal bevinden zich twee banken achter elkaar die terugliggen ten 
opzichte van de voorkant en links schuin naar voren buigen. Diezelfde schuinte is te vinden in het 
tochtportaal aan de andere kant. De banken worden aan de voorkant afgescheiden door een borstwering 
van panelen. Voor het plafond van de banken is een kroonlijst te zien die in de hoeken is verfraaid 
met consoles. Deze kroonlijst wordt ondersteund door twee platte brede houten ‘zuilen’ die in het 
midden een grote rechthoekige uitsparing hebben zodat zij die juist achter de zuilen zitten toch de 
dominee kunnen zien. 
De achterwand is geheel betimmerd met houten panelen. Aan de kant van de doorgang naar de 
consistorie zitten twee houten deuren die toegang geven tot de banken. De bank is donkerbruin 
geschilderd in houtimitatie.
De herenbank is voorzien van een galerij waarvan de voorkant recht is die hele breedte van de kerk 
beslaat. Het hekwerk aan de voorkant bestaat uit een zware geproleerde leuning, ondersteund door 
een dichte rij gedraaide balusters. Dit alles is donkerbruin geschilderd. 

De herenbank uit 1707 en de overige bankenblokken
Tegen de noordmuur van de dwarsbeuk staat, tegenover de preekstoel, een grote eikenhouten heren-
bank uit 1707: de Magistraatsbank. De bank loopt naar achteren toe omhoog en is aan de achterkant 
voorzien van een hoge lambrisering met fraaie lijst. Links en rechts van het gestoelte zijn gangen naar 
banken die met deurtjes worden afgesloten. Iedere bank wordt aan beide zijden ook afgesloten met een 
deurtje. Boven op deze deurtjes is houtsnijwerk aangebracht met symmetrische versieringen. 
Verder zijn in de kerk nog verschillende andere oude bankenblokken. Langs de zuidgevel staat links 
en rechts van de preekstoel een eikenhouten bankenblok. Het linker bankenblok staat vrij van de 
zuidmuur zodat daar een gang is naar de preekstoel. Het voorste gedeelte van beide bankenblokken 
was vroeger de zitplaats voor de ouderlingen en diakenen.
In de zijbeuk staan eenvoudige ondiepe houten bankenblokken. Hier zat onder andere de organist.

Kronen
In de kerk hangen elf geelkoperen kronen. De twee grootste kronen hangen in het midden van de 
hoofdbeuk en hebben dubbele rijen armen. Onder de grote boog op de overgang van het schip naar de 
dwarsbeuk hangen twee opmerkelijke slangenkronen die veel lijken op die van de Grote Kerk.
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Kaart van Alkmaar uit ca. 1561 door Jacob van Deventer (1510-1575).
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Hoofdstuk 2
De situering van de Kapelkerk in de stedelijke structuur

De stad Alkmaar is ontstaan op een van de hoog gelegen zandruggen die evenwijdig lopen met de 
kust, temidden van meren en moerassen  Op de bekende kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 
is nog duidelijk te zien hoe de stad toen door veel meer water werd omgeven dan tegenwoordig het 
geval is. Zo lag aan de westzijde de Bergermeer, aan de oostzijde de Voormeer. Via de Voormeer en 
de Schermeer stond  de stad bovendien in open verbinding met de Zuiderzee. Door menselijk ingrijpen 
is de invloed van de zee steeds verder teruggedrongen en  bijna alle meren in de omgeving werden 
drooggemalen. In de 20ste eeuw werd ook de Zuiderzee zelf door een dam, de Afsluitdijk, van het  
getijdengebied afgesloten  Bovendien kreeg die zee een nieuwe naam: het IJsselmeer.
Er werd hierboven gesproken van meren die drooggemalen werden. Er was echter ook een andere 
manier om land te winnen uit water, namelijk door aanplempen. Door aanplemping  werd de oude 
Voormeer op den duur steeds kleiner, en het oostelijk stadsdeel steeds groter. 

Een kerk, gelegen aan een dijk

Wie de plattegrond van de binnenstad van Alkmaar bekijkt, zal het opvallen dat het stratenplan erg 
rechtlijnig is. De stedelijke structuur wordt bepaald door een reeks van rechte of vrijwel recht van west 
naar oost lopende straten en grachten, zoals de Koningsweg, de Langestraat en de Laat. Deze worden 
doorsneden door een aantal rechte noord-zuid lopende straten en stegen. 
Een duidelijke afwijking in dit rechtlijnige patroon wordt aangetroffen in het oostelijk stadsdeel, waar 
een noord-zuid route is met een gebogen  beloop. Deze bestaat uit de Hekelstraat, de Kapelsteeg, 
het Groot Nieuwland en Klein Nieuwland. Het gaat hier om een middeleeuwse dijk die de stad 
bescherming moest bieden tegen het water van de Voormeer: de Voormeerdijk. Het is in aan deze dijk, 
dat de Kapelkerk gelegen is.
Bij het lezen van het woord dijk zullen velen onmiddellijk aan moderne hoge, zware  dijklichamen 
denken. Maar oude dijken hadden vaak heel andere afmetingen: het zullen en smalle dijken zijn 
geweest van eenvoudige constructie en het hoogteverschil met het naaste land was soms maar betrek-
kelijk gering. J.J.M. Beenhakker schrijft dan ook in zijn bijdrage in het boek “Strijd tegen het water” 
(1992, blz. 9 t/m 20) dat we ons van de waterwerende kwaliteiten van de oudste dijken niet teveel 
moeten voorstellen. 
Wie erop gaat letten, kan zien hoe het straatniveau van de Kapelsteeg -aan de westkant van de kerk- 
hoger ligt dan het straatniveau van de Laat -aan de zuidkant van de kerk. Zo kon men bij de westingang 
volstaan met een hardstenen drempel, terwijl voor de toegangsdeur aan de zuidzijde een hardstenen 
trapje van enkele treden is.

Een voorname westgevel aan een belangrijke weg

Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de belangrijkste gevel, vroeger nog meer dan tegenwoordig, 
de westgevel is. De westgevel is de gevel aan de Kapelsteeg. Dit is de gevel  die architectonisch het 
meeste is uitgewerkt. Zo hebben de twee blindvensters hier van begin af aan een rijkere tracering 
(namelijk een visblaastracering), terwijl in de vensters in de zuidgevel en de oostgevel oorspronkelijk 
slechts een eenvoudige vorktracering zat. Pas bij de restauratie in de jaren ’50 is dit verschil in 
tracering verdwenen, en kregen de vensters in de zuid- en de oostgevel ook visblaastraceringen, naar 
voorbeeld van de blindvensters in de westgevel. 
Ook de ingangspartij in de westgevel kreeg een veel rijkere vormgeving dan de toegang in de 
zuidgevel. Zo is de westingang voorzien van fraai geproleerde dagkanten en bevindt zich boven 
de  ingang een beeldnis. Het geheel wordt afgesloten door een hoge ezelsrugboog met in de top 
een kruisbloem of iets dergelijks (zie hoofdstuk 3, De Kapelkerk op oude afbeeldingen, de kaart van 
Drebbel uit 1597).  
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Gedeelte uit de kadastrale kaart van Noord-Holland (1832). Afgebeeld is een gedeelte van het 
oostelijk centrumgebied. Tussen de Laat en het Verdronkenoord is links de Kapelkerk te vinden.                                                        
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Er zijn geen aanwijzingen dat de dichtgemetselde ingangen aan de zuidkant oorspronkelijk ook zo 
mooi waren uitgewerkt. Integendeel, de nog aanwezig ontlastingsboog is eenvoudig. 

Dat de westgevel de belangrijkste gevel is, lijkt voor de tegenwoordige beschouwer op het eerste 
gezicht niet logisch, omdat de Laat nu belangrijker is dan de Kapelsteeg. Maar voor 1872,  voor de 
demping van het water van de Laat, was dat anders. Toen was de Kapelsteeg juist belangrijker. Vandaar 
ook dat het huis “Het Landwijf” (Kapelsteeg 4), gelegen tegenover de Kapelkerk, zijn fraaie trapgevel 
aan de zijde van de Kapelsteeg heeft en niet aan de Laatzijde. Ook aan de overzijde van de Laat is te 
zien hoe het huis Laat 89, gelegen op de hoek met het Groot Nieuwland,  zijn voornaamste gevel -met 
in de top mooie muurankers- niet aan de Laat, maar aan het Groot Nieuwland heeft.  

De voornaamheid van de gevels aan de oude dijkroute, waarvan zowel de Kapelsteeg als het Groot 
Nieuwland een onderdeel vormen, zal samenhangen met het feit dat het hier gaat om een doorgaande 
route, die vanuit het noorden rechtstreeks leidde naar een van de stadspoorten aan de zuidrand van de 
stad, en wel de Nieuwlanderpoort.   

De oosting van de kerk

Voor de Reformatie werden kerken altijd met het koor naar het oosten gebouwd. Deze oosting heeft 
een religieuze achtergrond. Dat is ook in Alkmaar het geval. Naar het oosten zonden priesters en 
gelovigen hun gebeden op. De reden is dat de Hemelvaart van Christus in oostelijke richting is gegaan. 
Zijn wederkomst werd ook uit het oosten verwacht. Deze veronderstelling wordt gebaseerd op een 
aantal bijbelteksten. 
Het oosten is daar waar de zon opkomt op de dag waarop dag en nacht even lang zijn. Dit is op 21 
maart en 23 september. Dit wordt het astronomische oosten genoemd.
Weinig kerken staan zuiver in oostelijke richting. Afwijkingen naar het noorden en naar het zuiden 
komen veel voor.  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Een belangrijkste reden is dat men niet 
altijd in staat was om nauwkeurig het astronomische oosten te bepalen. Een andere reden is dat een 
kerk werd gebouwd in een bepaalde structuur waardoor een afwijking onvermijdelijk was.
Naar de oosting van kerken is al veel onderzoek gedaan, o.a. in Engeland, Duitsland en Nederland. 
Over het algemeen komen afwijkingen naar het noorden meer voor dan naar het zuiden en is de 
afwijking naar het noorden groter. 

Kijken we nu naar de Kapelkerk, dan valt op dat de as van Kapelkerk sterk afwijkt van het oosten.  
De afwijking is 33° naar het zuiden.
De afwijking is veel te groot om toegeschreven te kunnen worden aan onnauwkeurige bepaling van 
het astronomische oosten. De verklaring is waarschijnlijk dat de kerk werd gebouwd in een bestaande 
structuur. De kerk staat precies op de hoek van de Kapelsteeg met de Laat, in dezelfde perceelstructuur 
als de huizen in de straat. Wanneer de kerk precies naar het oosten zou zijn gebouwd dan was bijna het 
hele bouwblok ten oosten van de Kapelsteeg tussen de Laat en het Verdronkenoord nodig geweest. 

Opmerkelijk is dat de as van de Grote Kerk veel meer naar het oosten gericht is. Maar hier gaat het 
om een vrijstaand gebouw, gebouwd op een open ruimte, waar men betere mogelijkheden tot oosting 
had. Door deze mogelijkheid tot oosting van de kerk kreeg men echter een gebouw dat niet past in het 
omliggende stedenbouwkundige patroon.

De naam van de Kapelsteeg

In het bovenstaande werd de veronderstelling geuit dat de Kapelkerk, zoals wij die kennen, gebouwd 
is binnen een bestaande structuur. Helaas is niet bekend, wanneer de Voormeerdijk, waarvan de 
Kapelsteeg deel uitmaakt, werd aangelegd. Maar wel is bekend, dat de Kapelsteeg niet altijd zo heeft
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Kaart uit 1980 waarop het centrum van Alkmaar is afgebeeld. De Kapelkerk wordt aangegeven 
met een rood vierkantje, op de hoek van de Laat met de Kapelsteeg.
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geheten. In het boekje “Alkmaar binnen de veste, straatnamen in historisch perspectief” (Amsterdam
 1998) van Els Ruijsendaal staat bij het trefwoord “Kapelsteeg” dat de oudste vermelding van deze 
straatnaam pas uit 1576 stamt. Eerder in de 16de eeuw, o.a. in 1518,  sprak men van Plempersteeg. 
Ruysendaal wijst erop dat het woord plemp in Noord-Holland wordt gebruikt om een vissersgereed-
schap aan te duiden: een kaasvorm aan een stok, waarmee blei of baars gevangen werd. Maar men kan 
ook denken aan de al genoemde aanplemp-activiteiten in het oostelijk stadsdeel.  

De benaming Sint Jansstraat

Er is nog een historische straatnaam die de aandacht trekt, wanneer men zich verdiept in de geschiede-
nis van de Kapelkerk. Zoals al in hoofdstuk 1 werd verteld, is een van de oude benamingen van de 
Kapelkerk “Sint Janskapel”. In het zojuist genoemde boekje van Els Ruijsendaal kan men lezen hoe de 
Hekelstraat vroeger St.Jansstraat heette. De vroegste vermelding stamt al uit 1458. De straat zou, aldus 
Ruijsendael, zijn toenmalige naam danken aan het feit, dat hij naar de Sint Janskapel leidde. 
Het is echter vooralsnog niet duidelijk of er in 1458 al een Kapelkerk bestond. Mocht dat wel het geval 
zijn, dan moet het een gebouw geweest zijn dat er anders uitzag dan de kerk die wij kennen met zijn 
muurwerk van baksteen met speklagen. Bouwen met speklagen was in 1458 in deze streken nog niet 
gebruikelijk, maar kwam eerst later, rond 1500, in zwang. 
Een van de weinige gegevens die wijzen in de richting van het bestaan van een Kapelkerk in het 
midden van de 15de eeuw is het feit dat er tot de verbouwing van 1707 in de Kapelkerktoren een grote 
klok gehangen heeft, waarop het jaartal 1443 stond. Deze klok droeg het opschrift: ”Sinte Jan is myn 
naem. Myn geluyt sy god bequaem”.  

De kwestie van de benaming van de St.Jansstraat is in 1979 al aangeroerd door W.A. Fasel, destijds 
gemeentearchivaris van Alkmaar, in zijn publicatie “Alkmaar in het drijfzand”. Hij acht het onwaar-
schijnlijk dat de benaming zou samenhangen met de Sint Janskapel. En wijst erop dat de St.Jacobstraat 
en de St.Annastraat ook niet naar gelijknamige kapellen  leiden.

De hele 17de eeuw bleef de benaming St.Jansstraat nog gangbaar. Pas in de 18de eeuw ging de straat 
Hekelstraat heten. We zagen reeds dat de Hekelstraat deel uitmaakt van dezelfde oude dijkroute als 
de Kapelsteeg. 

Iets over de ontstaansgeschiedenis van Alkmaar

Wie zich verdiepen wil in de ligging van de kerk in de stedelijke structuur, wil ook graag gegevens 
hebben over het ontstaan van de stad en meer speciaal van het oostelijk stadsdeel. Het is wat dat betreft 
jammer dat er geen recente studie is die een en ander belicht.
Wie toch enig beeld wil krijgen, komt al snel terecht bij het boek “Alkmaar- gevels van de binnenstad” 
uit 1980, waarin de toenmalige gemeentearchivaris W.A. Fasel een hoofdstuk schreef, getiteld: “Kort 
overzicht van de ontwikkeling van Alkmaar”. Fasel baseerde zijn verhaal op archiefgegevens. Daarbij 
zijn als illustratie de diverse stadsplattegronden opgenomen, die in het Regionaal Archief  Alkmaar 
bewaard worden.
Alkmaar kreeg in 1254 stadsrechten, maar de nederzetting bestond al eerder. Fasel vertelt dat de 
naam Alkmaar voor het eerst vermeld wordt in een 12de -eeuwse aantekening, waarin sprake is van 
een schenking door graaf Dirk I aan de abdij van Egmond van twee hoeven land. Aangezien Dirk 
in 939 overleed, moet de schenking voor 939 gedaan zijn. Kerkelijk gezien ressorteerde Alkmaar 
toen nog onder de parochie Heiloo. Ook in 1063 was dat nog het geval. Kort daarna, tussen 1063 
en 1083, is Alkmaar vermoedelijk een zelfstandige parochie geworden. Gelegen aan de rand van 
Kennemerland, en beschermd door de kastelen Torenburg, Middelburg en Nieuwenburg, fungeerde de 
stad als uitvalsbasis in de eeuwenlange strijd tegen de Westfriezen. 
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Hoe groot het woongebied van Alkmaar nu precies was tussen de 11de en 15de eeuw, is -zo stelde Fasel 
in zijn verhaal- moeilijk te zeggen. Wel meende hij te kunnen concluderen uit de schaarse archivalische 
gegevens dat de stad nog lange tijd, vermoedelijk tot in de 14de eeuw, een overwegend agrarisch 
karakter had. Er was sprake van hofsteden in de Langestraat, de Koorstraat en de 
Schoutenstraat, maar ook aan de Houttil en aan het Fnidsen waren hoeven te vinden. Bovendien was 
er al sprake van een markt en andere handelsactiviteiten. En er woonden ambachtslieden die o.a. werk 
verrichten aan de grafelijke kastelen, zoals een timmerman, een leidekker en een glazenmaker. Uit 
de periode van rond 1450 bleven meer archiefgegevens bewaard. Daaruit blijkt dat de stad zich toen 
globaal uitstrekte van de Koningsweg in het noorden tot de Laat in het zuiden. 
De grens aan de westzijde is niet goed vast te stellen, maar lag vermoedelijk niet ver ten westen van  
de Grote Kerk. De situatie in het gebied, dat nu het oostelijk stadsdeel heet, is ondoorzichtig. Voor het 
onderzoek naar de geschiedenis van de Kapelkerk is dat jammer, want die ligt juist in dat oostelijk 
stadsdeel. Rond 1450 was dit gebied -aldus Fasel- kennelijk nog volop in ontwikkeling. Dit is ook het 
gebied waar vanaf 1471 door de kerkmeesters de Grote Kerk van  Alkmaar stukken water werden
verkocht om aangeplempt te worden zodat er vervolgens gebouwd konden worden. Uit een belasting-
kohier van 1492 blijkt dat er in het oostelijk stadsdeel al tal van huizen staan. Maar nog lang niet 
zoveel als thans. 

Rond 1500 moet de stad een bloeiperiode hebben beleefd. Er heerste een enorme bouwbedrijvigheid, 
zowel in het westelijk als het oostelijk stadsdeel. Het totaal aantal huizen steeg met  ruim een derde. 
Maar er waren ook grote bouwprojecten, zoals de nieuwbouw van de Grote Kerk (1470-1520) en de 
bouw van de stadhuisvleugel, compleet met stadhuistoren, aan de Langestraat (1509-1520). In die tijd 
moet -zo meende Fasel- ook de Kapelkerk tot stand gekomen zijn. 

Plunderingen van de Gelderse-Friezen in 1517 konden de groei van de stad niet stuiten. Zo werden 
tussen 1528 en 1534 grote bedragen besteed aan de aanleg van een nieuwe verdedigingsgordel.  In 
1536 was men druk bezig aan de Oudegracht, die de zuidgrens ging vormen van de toenmalige stad. 
Dertig jaar later was deze al verouderd en begon men met de aanleg van een nieuwe verdedigingsgor-
del. Deze gordel, bestaande uit aarden wallen met bastions en rondom een brede singel was in 1590 
klaar en zou ruim twee eeuwen lang de buitengrens van de stad vormen.      

De datering van het oostelijk stadsdeel

In het bovenstaande werd reeds aangegeven dat er over de ontstaansgeschiedenis van het oostelijk 
stadsdeel betrekkelijk weinig bekend is. Dat hangt samen met de schaarse archivalische bronnen. Na 
de Tweede Wereldoorlog kwam in de diverse grotere steden het stadskernonderzoek op gang. Met deze 
term werd een tijdlang het archeologisch onderzoek in de oude binnensteden aangegeven. Door het 
verrichten van stadskernonderzoek hoopte men de kennis over de ontstaansgeschiedenis van de steden 
te vergroten. Ook in de Alkmaarse binnenstad is men vanaf 1968 regelmatig op onderzoek uitgegaan 
als zich  een geschikte gelegenheid voordeed. Aanvankelijk gebeurde dit onder leiding van  E.H.P. 
Cordfunke. Zijn opgravingen concentreerden zich voornamelijk in het westelijk stadsdeel.  

Een van de weinige plaatsen in het oostelijk stadsdeel waar al veel eerder enig archeologisch 
onderzoek had plaatsgevonden, was de Kapelkerk. Dat geschiedde tijdens de restauratie in de jaren 
’50 onder leiding van J.W. Reder, de restauratieopzichter van de kerkvoogdij. Onder de vloer van 
de huidige kerk trof hij fundamenten aan van een eerder kerkgebouwtje. Het is jammer dat er over 
de toen gevonden funderingsresten erg weinig bekend is. Er zijn geen foto’s of verslagen van deze 
opgravingsactiviteiten bekend. Ook opmetingstekeningen zijn niet teruggevonden. Navraag daarover 
bij de dienst ROB in Amersfoort leverde niets op. Dat hangt samen met het feit dat zij niet bij de 
opgraving betrokken zijn geweest. Toch zijn deze opgravingsgegevens essentieel om over de vroegste 
datering van de kerk iets te kunnen zeggen. 
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Reconstructietekening van W.J. Reder waarop te zien is hoe volgens hem de vroeggotische kerk er heeft
uitgezien.
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Wel is er in een artikel in het Alkmaars Jaarboekje 1967 van Reders hand een reconstructietekening 
te vinden van de oorspronkelijke Kapel, die overigens niet alleen gebaseerd is op de gevonden 
funderingsresten, maar ook op bouwhistorisch onderzoek gedaan tijdens de restauratie. Zij laten een 
eenbeukig kapelletje zien, vijf traveeën lang en voorzien van  een driezijdige koorsluiting.

Overigens beperkte Reder zich niet tot het maken van een reconstructietekening, maar hij probeerde 
ook tot een datering te komen. Deze datering werd echter niet alleen gebaseerd op archeologische 
vondsten, maar vooral op interpretatie van stilistische gegevens verkregen op grond van het bouw-
historisch onderzoek. Reder concludeerde dat de kerk een vroeggotisch karakter had en daarom 
gebouwd moest zijn omstreeks 1350. Bij Reders conclusies van het bouwhistorisch onderzoek kunnen 
achteraf vraagtekens worden gezet. De reconstructietekening laat namelijk een kleine laatgotische 
kerk zien. Ramen met visblaastraceringen en muren met speklagen zijn, anders dan Reder dacht, niet 
kenmerkend voor de vroege gotiek. Ook het pseudotriforium in het interieur, bekend uit een tekening 
van Saenredam, is geen aanwijzing in die richting. Deze vorm lijkt een copie van de triforiumzone 
van de Grote Kerk (zie hoofdstuk 4). Dacht Reder bij het zien van het pseudotriforium soms aan 
spaarvelden zoals die in de romanogotiek (13de en 14de eeuw) voorkomen?
Cordfunke echter nam de datering van de Kapelkerk door Reder over in zijn verhaal over de ontwik-
kelingsgeschiedenis van het oostelijk stadsdeel, zoals te lezen is in het artikel “Huizen, straten en 
gebouwen in middeleeuws Alkmaar” blz. 169 in deel II van de Alkmaarse Historische Reeks getiteld 
“Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen, tien jaar stadskernonderzoek” dat in 1978 verscheen. 
Daardoor kwam hij tot de conclusie dat het oostelijk stadsdeel al in de 14de eeuw tot ontwikkeling is 
gekomen. Omdat Reders datering van de Kapelkerk waarschijnlijk niet juist is, vervalt daarmee een 
belangrijke grond voor Cordfunkes conclusie.
In later tijd herzag hij deze datering verscheidene malen. Eerst werd de datering in de tweede helft van 
de 14de  eeuw gesteld in het artikel “Hoe oud is de Kapelkerk?” blz. 85 in deel III van de Alkmaarse 
Historische Reeks getiteld “Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving” dat in 1979 verscheen. 
Onlangs werd de datering van de Kapelkerk door Cordfunke gesteld op ca. 1440 in het artikel “Thirty 
Years of Archaeological Investigation in Alkmaar’s Town Centre” blz. 378 in de Berichten van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jaargang 40, 1990.

Een van de recente opgravingen in de omgeving van de Kapelkerk

De kwestie van de datering van het oostelijk stadsdeel is nog altijd niet opgelost. Maar wel is 
inmiddels onze archeologische kennis over het gebied vergroot. Sinds de komst in 1991 van de huidige 
gemeente-archeoloog, drs. Peter Bitter, zijn er in het gebied diverse opgravingen uitgevoerd, onder 
andere even ten oosten van de Kapelkerk. Hier zijn in 1998 op de hoek van de Laat en de Bloemstraat 
opgravingen gedaan onder leiding van assistent gemeente-archeoloog Rob Roedema. Een verslag 
hiervan is te vinden in de “Nieuwsbrief voor Monumentenzorg en Archeologie” van de Gemeente 
Alkmaar jaargang 1, nr. 3, blz 8, 9 en 10. 
Op dit terrein werden funderingen, kelders, water- en beerputten gevonden van huizen uit de 16de 
eeuw. Anders dan tot nu toe aangenomen werd, blijkt het terrein geen gedempt gedeelte van de 
Voormeer te zijn. Waar de oevers van de Voormeer nu wel precies lagen, is niet bekend. Uit iets eerdere 
opgravingen (Verdronkenoord 102-104, 1996) is bekend dat men in de 14de eeuw met dempen was 
gevorderd tot iets ten oosten van de Hekelstraat. 

Ook in dit verslag wordt er nog eens op gewezen dat het bochtig stratenverloop van de route Groot 
Nieuwland - Hekelstraat verklaard wordt doordat het hier om een oude dijk zou gaan. Deze dijk sluit  
aan de zuidkant aan op de dijk richting Zeglis (verder naar het oosten).  Archivaris C. Streefkerk 
vermoedt dat deze dijk van voor 1396 dateert, aldus staat in het verslag te lezen. 
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Uitsnede uit de kaart van 1649 door Joannes Blaeu (1596-1673). In het midden van de afbeelding is het bochtige 
verloop van het Klein Nieuwland, het Groot Nieuwland, de Kapelsteeg en de Hekelstraat te zien.
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Het opgravingsterrein blijkt een vrij brede strook buitendijks land te zijn geweest met een veenbodem. 
De Laat is hier doorheen gegraven. In dit buitendijks land is ook veen gestoken. In het terrein werden 
bovendien resten van een laat 14de eeuwse boerderij gevonden. Deze boerderij heeft er vermoedelijk
tot ongeveer 1500 gestaan en is daarna mogelijk verdwenen door uitbreiding van de stad. 

Conclusie

De Kapelkerk is gebouwd in een bestaande structuur. Het feit dat de lengte-as van de kerk zo sterk 
afwijkt naar het zuiden (in plaats van gericht te zijn op het oosten) vormt daar een aanwijzing voor. 
Het belangrijkste element in die bestaande structuur wordt gevormd door een oude dijkroute, bestaande 
uit de Kapelsteeg en de straten in het verlengde hiervan (de Hekelstraat in het noorden, het Groot en 
Klein Nieuwland in het zuiden).  
Hoe oud deze van noord naar zuid lopende dijk precies is, is niet duidelijk. In het zuiden sluit deze 
dijk aan op de dijk langs de zuidzijde van het Zeglis, die al van voor 1396 zou dateren. Zou de dijk, 
waarvan de Kapelsteeg deel uitmaakt, ook al zo oud kunnen zijn? 

Fasel wijst erop dat het oostelijk stadsdeel zoals wij dat kennen met zijn stedelijke bebouwing pas 
vanaf 1470 tot ontwikkeling kwam. En hij meent dat de bouw van de Kapelkerk pas rond het jaar 1500  
kan hebben plaats gehad omdat de stad eerst toen zover naar het oosten was gegroeid.  

Uit de recente opgraving op het terrein van de afgebrande Houtmarkt (50 meter ten zuiden van de 
Kapelkerk vandaan) valt echter af te leiden dat in ieder geval het gebied ten zuiden van de Laat al 
eerder werd bewoond, namelijk vanaf de 14de eeuw. Tot rond 1500 ging het hier echter aanvankelijk 
nog niet om stedelijke bebouwing, maar om bebouwing met een landelijk karakter. 

Of er in deze landelijke omgeving in de 14de eeuw ook al een kapel is gesticht, zal nader archeologisch 
onderzoek moeten uitwijzen. Het hoeft, gelet op de recente opgravingsgegevens, niet bij voorbaat 
uitgesloten te worden. Al blijft het merkwaardig dat we over het bestaan van zo’n 14de-eeuwse kapel 
door schriftelijke bronnen uit die tijd niet worden ingelicht.

Het is jammer dat er over de funderingsresten die in de jaren 1953-1956 zijn aangetroffen onder 
de kerk, erg weinig bekend is. Er zijn immers twee mogelijkheden. Of de funderingresten maken 
deel uit van de eerste bouwfase van de huidige kerk. Of het gaat om de resten van een kleine 
voorganger van de huidige kerk. In dat geval rust een deel van het huidige muurwerk op de deze oude 
funderingsresten. Met andere woorden: stond er een kleine kapel die door de groei van de stad in 
oostelijke richting te klein werd en daarom in verschillende fases werd uitgebreid? Of was er sprake 
van complete nieuwbouw, nadat het oude kapelletje was afgebroken? Alleen een nieuwe opgraving kan 
waarschijnlijk antwoord geven op deze vragen.

Nader onderzoek behoeft niet alleen de plek van de kerk zelf, maar ook die van de omliggende panden. 
Was er ook aan de noordzijde van de Laat sprake van een landelijke bebouwing voordat de stad het 
gebied “inlijfde”? Of waren de ontwikkelingen hier anders? Behalve aan archeologisch onderzoek 
(naar eventuele bouwresten onder het maaiveld) moet hierbij ook gedacht worden aan bouwhistorisch 
onderzoek (waarbij gekeken wordt of de huidige panden nog resten van oudere bebouwing bevatten), 
met name aan de panden aan weerszijden van de Kapelsteeg. 
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De hoofdtoegang in de westgevel.
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H
et interieur van de kerk.
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Het Müller-orgel uit 1762 tegen de westwand van de kerk.
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Twee 19de-eeuwse tekeningen van de Kapelkerk, vervaardigd door een onbekende kunstenaar. 
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Hoofdstuk 3
De Kapelkerk op oude afbeeldingen en in oude kronieken en 
stadsbeschrijvingen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de oude afbeeldingen waar de 
Kapelkerk of alleen de toren, op te zien is. Daarnaast komen vermeldingen van de Kapelkerk in oude 
kronieken en stadsbeschrijvingen aan de orde. 
Omdat de Kapelkerk in de 18de eeuw sterk gewijzigd is, eerst door een verbouwing in 1707 en later 
door een brand in 1760, zijn deze afbeeldingen en vermeldingen van groot belang om gegevens te 
verkrijgen over de middeleeuwse kerk. 

Er wordt begonnen met de behandeling van de afbeeldingen, eerst het exterieur en dan het interieur. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: de schilderijen, de kaarten en de tekeningen. De afbeeldingen 
worden stuk voor stuk behandeld, in chronologische volgorde, en van commentaar voorzien. De 
oudste teruggevonden afbeeldingen stammen uit 1580. Een belangrijke vraag bij het bestuderen van 
de gebouwen op oude afbeeldingen is steeds: hoe betrouwbaar zijn ze weergegeven. Om hier enige 
duidelijkheid over te verkrijgen, worden andere grote gebouwen op die afbeeldingen, die nu nog steeds 
bestaan, bekeken. Aan de hand daarvan is wel vast te stellen of de tekenaar of schilder ze goed in 
verhouding en betrouwbaar op papier of doek wist vast te leggen. Van sommige kunstenaars is bekend 
dat zij betrouwbaar werk leverden, zoals bijvoorbeeld Pieter Saenredam en Jacobus A. Crescent.

Wanneer alle afbeeldingen van de Kapelkerk met elkaar vergeleken worden, blijken bepaalde kenmer-
ken van het gebouw vaak terug te komen. Hoe vaker zo’n kenmerk voorkomt, des te waarschijnlijker is 
het dat dit ook werkelijk zo heeft bestaan.

Na de afbeeldingen komen de beschrijvingen van de Kapelkerk in oude kronieken en stadsbeschrijvin-
gen aan de orde. Ook zij worden in chronologische volgorde behandeld. De oudste teruggevonden 
beschrijving stamt uit 1652. 
De beschrijvingen zijn in dit onderzoek vooral van belang, omdat zij gegevens bevatten over de bouw 
van de kerk in de middeleeuwen. Maar ook hier moet de vraag over de betrouwbaarheid van deze 
gegevens worden gesteld. De belangrijkste referentie in dit onderzoek is het gebouw zelf.
Overigens was de tijd, die  voor dit onderzoek beschikbaar was, te kort om alle teksten uitgebreid te 
analyseren en van commentaar te voorzien. Men treft in dit rapport dus slechts de passages zelf aan, 
vrijwel zonder verder commentaar. 

Het hoofdstuk wordt besloten met een conclusie waarin een aantal zaken, die bijzondere aandacht 
verdienen, nader wordt toegelicht.
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Het exterieur van de Kapelkerk op schilderijen in het Stedelijk Museum Alkmaar (SMA) en op 
het kerkscheepje in de Grote Kerk

Pieter Adriaenz. Cluyt (? – 1586 Alkmaar)
De belegering van Almaar door de Spanjaarden, gezien vanuit het noorden, 1580
Olieverf op paneel, 108,8 x 200 cm
SMA Catalogus nummer 13

Pieter Adriaenz. Cluyt (? – 1586 Alkmaar)
De belegering van Alkmaar door de Spanjaarden, gezien vanuit het zuiden, 1580
Olieverf op paneel, 108,4 x 200,6 cmSMA Catalogus nummer 14

De oudste twee schilderijen waarop de Kapelkerk te zien is, zijn gemaakt door de Alkmaarse schilder 
Pieter Adriaensz. Cluyt en stammen uit 1580. Ze geven beide het beleg van Alkmaar weer, het ene 
gezien vanuit het noorden, het andere gezien vanuit het zuiden. 

Op het gezicht vanuit het noorden is alleen het dak van de Kapelkerk  te zien met een klein spits 
torentje. De vorm van het dak suggereert een meerzijdige koorsluiting.
Op het gezicht vanuit het zuiden is niet alleen het dak van de Kapelkerk zichtbaar, maar ook een 
gedeelte van het muurwerk. De Kapelkerk is op dit schilderij afgebeeld met zeven traveeën (in 
werkelijkheid zijn er acht). Op het dak is een klein torentje te zien. De beëindiging van de  oostgevel 
is onduidelijk. Het lijkt of er een eindschild is in plaats van een meerzijdige koorsluiting, zoals op 
het andere schilderij.
Op de voorgrond rechts op het schilderij, is aan de zuid-oostkant een dijk afgebeeld die vanuit het 
oosten naar een poort loopt en die op het Groot en Klein Nieuwland uitkomt. Dit is de Nieuwlander-
poort.

Op beide schilderijen zijn de Grote Kerk en de H. Geestkapel  (de latere Waag) redelijk in verhouding 
afgebeeld.

Onbekende schilder
Belegering van Alkmaar in 1573 door de Spanjaarden, 1603
De stad is vanuit het noorden gezien
Olieverf op paneel, 160,3 x 187,3 cm
SMA Catalogus nummer 113 

Op het derde schilderij, dat een onbekende schilder in 1603 maakte, is de Kapelkerk afgebeeld als een 
kerk met zes traveeën (in plaats van acht) en driezijdige koorsluiting. De kerk lijkt op deze afbeelding 
geen zijbeuk te hebben maar ramen in de noordgevel van de hoofdbeuk. De toren van de Kapelkerk is 
afgebeeld met een korte achtzijdige onderbouw op het kerkdak met daarboven een grote opengewerkte 
achtzijdige ui, die kort op de onderbouw staat. Daarboven is het torenkruis  met de haan te zien.

De verhoudingen van de gebouwen op het schilderij kloppen niet. De Grote Kerk staat er bijvoorbeeld 
erg gedrongen op afgebeeld.
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Boven: Gezicht op Alkmaar vanuit de Schermeer (1638), geschilderd door Hendrick Corneliszoon Vroom. 
Ongeveer midden op het schilderij, links van de Grote Kerk, staat de Kapelkerk (zie ook kleurenafbeelding 
pagina 48).

Beneden: De belegering van Alkmaar door de Spanjaarden (1603), vervaardigd door een onbekende 
schilder. De meest linkse kerk in de belegerde stad is de Kapelkerk (zie ook kleurenafbeelding pagina 49).
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Hendrick Cornelisz. Vroom (Haarlem ca. 1566 – 1640 Haarlem)
Gezicht op Alkmaar vanuit de nog onbedijkte Schermeer, 1638
Olieverf op doek, 103 x 209,5 cm
SMA Catalogus nummer 70

Op het vierde schilderij, in 1638 vervaardigd door de Haarlemse schilder Hendrick Cornelisz. Vroom,  
is de Kapelkerk  niet gedetailleerd weergegeven. Op het dak staat een torentje dat nogal plomp en 
onduidelijk is afgebeeld. Het koor is afgebeeld met een rechte topgevel.

De Grote Kerk is wat betreft de verhoudingen redelijk weergegeven. De zuidelijke transeptgevel heeft 
een merkwaardige dubbele raampartij. De verhoudingen van het waaggebouw kloppen niet.

Caesar Boetius van Everdingen (Alkmaar ca. 1617-1678 Alkmaar)
Gezicht op Alkmaar op  het kerkscheepje “De Ruyter is myn naem” (1667) in de Grote kerk in Alkmaar

Een bijzonder stadsgezicht bevindt zich op de spiegel van het kerkscheepje uit 1667 dat in de Grote 
Kerk van Alkmaar hangt. Het werd vervaardigd door Caesar Boetius van Everdingen (Alkmaar ca. 
1617-1678 Alkmaar). Van Everdingen had overigens al eerder de luiken van het grote orgel in de 
Grote Kerk beschilderd.
Op het scheepje is de stad vanuit het noorden gezien. De gebouwen zijn niet op de juiste plaats 
gesitueerd. Dat is waarschijnlijk om compositorische redenen gedaan. 
Boven het linker kanon dat achter uit het kerkscheepje steekt, is de Kapelkerk afgebeeld. Midden op 
het dak is een koepelvormige toren te zien. Dit is opmerkelijk. De koepeltoren is immers pas gebouwd 
in 1707, terwijl het kerkscheepje al in 1667 was vervaardigd. Op grond van deze constatering is nader 
onderzoek aan te bevelen. Werd de schildering in later tijd een keer gerestaureerd, waarbij de toren 
van de Kapelkerk werd gemoderniseerd?  

Onbekende schilder
Alkmaar vanaf het Zeglis gezien, ca. 1700
Olieverf op paneel, 39,8 x 59 cm
SMA Catalogus nummer 141

Op het laatste schilderij dat hier behandeld wordt -Alkmaar vanaf het Zeglis gezien ca. 1700- is links 
van de Grote Kerk een torentje afgebeeld. Gezien de plaats op het schilderij moet dit de toren van 
de Kapelkerk zijn. 
Dit torentje is vrij gedetailleerd afgebeeld. Er is een achtzijdige onderbouw, die vervolgens schuin 
oploopt naar een smallere lantaarn met daarop een grote opengewerkte ui- of peerspits. Deze ui is 
groter weergegeven dan die van de Waagtoren. 
De verhoudingen van de andere belangrijke afgebeelde gebouwen zijn redelijk. Alleen de Waagtoren is 
niet helemaal  juist in verhouding weergegeven.
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Uitsnede uit de kaart van Cornelis Drebbel (1597).
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Het exterieur van de Kapelkerk op oude stadskaarten

De Kapelkerk komt op tal van oude kaarten voor. Alleen die kaarten waarop de Kapelkerk gedetail-
leerd is getekend, worden hier behandeld omdat zij het meest interessant zijn voor dit onderzoek.

Cornelis Drebbel (1572 – 1663) 
Vogelvluchtkaart vanuit het zuiden, 1597

De beroemdste vogelvluchtkaart van Alkmaar is die van Cornelis Drebbel uit 1597. Deze kaart, waarop 
de stad en de gebouwen -ook de Kapelkerk- daarin zeer gedetailleerd zijn weergegeven, diende latere 
kaartmakers tot voorbeeld. 
Dit is de oudste (gedateerde) afbeelding waarop de kerk is weergegeven met het correcte aantal van 
acht traveeën. De toegangsdeur aan de Laatzijde bevindt zich op dat moment nog in de zevende travee 
(thans zit die entree in de achtste travee).

Wat opvalt is dat de ramen aan de Laatzijde korter zijn en dat de afzaten veel hoger in het muurwerk 
zitten dan thans het geval is. 

Ook de wijze waarop het eindschild aan de oostkant van het dak is afgebeeld, trekt de aandacht. 
Het dak heeft een insnoering op de halve hoogte en is driezijdig, zij het zeer ondiep, afgesloten. 
Op de nok staat een koorkruis. Het muurwerk aan de oostzijde lijkt ook driezijdig te zijn en 
correspondeert dus met de dakvoet. Het is een merkwaardige constructie. Kennelijk heeft deze 
drievoudige koorbeëindiging geen steunberen.  Bovendien wordt de breedte van het tegen de kerk 
gebouwde huisje door de drievoudige koorbeëindiging met ongeveer de helft versmald. 

Achter de westgevel boven de nok van het dak is een grote trekstang getekend die een hoge 
gevelbeëindiging schoort. Vermoedelijk werd de westgevel destijds nog bekroond door een kruisbloem 
of iets dergelijks. 

Iets uit het midden staat op het dak een toren, en wel boven de vijfde kerktravee.  Deze heeft een  
achtzijdige onderbouw, waarop een achtzijdige lantaarn. Op de achtzijdige lantaarn is een insnoering 
met daarop een grote open ui- of peerspits.
Drebbel  lijkt op de achtzijdige onderbouw -heel vaag-  aan de Laatzijde een wijzerplaat te hebben 
afgebeeld. 
Op de hoeken van het achtzijdige lantaarngedeelte staan pinakeltjes. 

Boven op de forse ui staat een fors torenkruis met daarop heel duidelijk getekend een haan. Het 
torenkruis is onwaarschijnlijk groot uitgebeeld. Het lijkt erop dat alles in hoogte een beetje is 
“uitgerekt”. Mogelijk is dit door de tekenaar gedaan om de toren duidelijk te kunnen afbeelden.
Op het zuidelijke dakschild is onder de toren een dakkapel getekend. Schuin onder de toren naar het 
westen is een kleinere dakkapel te zien. Dit dakkapelletje zit ongeveer ter hoogte van de vliering 
van het gewelf.

Andere belangrijke gebouwen op deze stadsplattegrond zijn behoorlijk in verhouding getekend.
De omgeving van de kerk is eveneens gedetailleerd weergegeven. De oriëntering van de huizen ten 
opzichte van de straat is interessant. 
Het huis aan de overkant van de kerk op de hoek van de Kapelsteeg met de Laat staat, net als 
tegenwoordig, met de voorgevel naar de Kapelsteeg. 
Ook de situering van de huizen op de straathoeken met het Verdronkenoord is nog hetzelfde als thans. 
Alleen op de zuidoostelijke straathoek van de Laat met het Groot Nieuwland is de situatie anders dan 
nu. Hier tekent Drebbel namelijk een hoekhuis met de voorgevel aan de Laat in plaats van een huis met 
de voorgevel aan het Groot Nieuwland. Dit huis is waarschijnlijk 17de -eeuws.
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          Uitsnede uit de kaart van Joannes Blaeu (1649).
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Petrus Kaerius (Pieter van der Keere, ca. 1571-na 1629)
Vogelvluchtkaart vanuit het zuiden, 1603

In 1603 werd opnieuw een kaart uitgegeven waarop Alkmaar in vogelvlucht is te zien. Deze kaart is 
van Petrus Kaerius. De kaart is aanmerkelijk minder nauwkeurig dan die van Drebbel.
De Kapelkerk is niet goed in verhouding getekend. Zo zijn er slechts  zes traveeën getekend in plaats 
van  acht. Midden op het dak staat een toren met ui. De oostkant van de kerk is recht gesloten met 
eindschild.
De overige belangrijke gebouwen zijn niet goed in verhouding getekend.

Joannes Blaeu (1596 – 1673)
Vogelvluchtkaart vanuit het zuiden, 1649

Tot  de beroemdste kaartmakers van de 17de eeuw behoort Joannes Blaeu. Ook van Alkmaar heeft 
hij een vogelvluchtkaart veeeervaardigdt. Wellicht heeft Blaeu de kaart van Drebbel als voorbeeld 
genomen.
De Kapelkerk is afgebeeld als bij Drebbel, maar nu zonder dakkapel op het zuidelijke dakvlak en met 
een rechtgesloten koor. In de zevende travee is een deur getekend. De ingang was kennelijk nog niet 
verplaatst naar de achtste travee.
Andere belangrijke gebouwen zijn behoorlijk in verhouding getekend.

J.C. Philips (overleden in 1775)
Kaart met alleen de belangrijkste gebouwen  in vogelvlucht weergegeven, 1747

In de 18de eeuw verscheen er een kaart van de stad van J.C. Philips. Ditmaal zijn alleen de belangrijkste 
gebouwen in vogelvlucht weergegeven. 
De Kapelkerk is vrij schematisch getekend. Midden op het dak staat een toren met vermoedelijk 
een grote ui. Dit is opmerkelijk. De kerk had immers al sinds de grote verbouwing van 1707 een 
koepeltoren.
Wellicht heeft deze kaartenmaker een verouderde afbeelding van de Kapelkerk als voorbeeld gebruikt. 
De Grote Kerk is redelijk weergegeven, maar met een te grote toren. De Waag is gedrongen afgebeeld.
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    Boven: Tekening door Cornelis Pronk (1729).
    Onder: Tekening door Abraham Rademaker (1730).
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Het exterieur van de Kapelkerk op oude tekeningen en prenten

Onbekende kunstenaar
Proel van Alkmaar, ca. 1700 
Zwart krijt, penseel in grijs, 83 x 640 mm.
Rijksarchief Haarlem

De oudste tekening waarop het exterieur van de Kapelkerk voorkomt, is een proeltekening van de 
stad Alkmaar uit ca. 1700. Vanuit het noorden zien we van rechts naar links de Grote Kerk, het 
stadhuiscomplex, het hof van Sonoy, de Waag en de Kapelkerk. Links is tussen de vele molens nog 
de Accijnstoren te ontdekken.
Het torentje van de Kapelkerk staat op deze tekening net als bij Drebbel niet in het midden, maar iets 
ten oosten daarvan. Ook op deze tekening heeft het torentje een grote ui.

Cornelis Pronk (Amsterdam 1691- 1759 Amsterdam)
De Kapelkerk gezien vanaf het Verdronkenoord, 1729
Gewassen pentekening, 164 x 209 mm
Regionaal Archief Alkmaar

In de 18de eeuw zijn er in ons land talloze topograsche tekeningen gemaakt. Soms staat op zo’n 
tekening een straat of een plein centraal, maar vaker een enkel bekend gebouw. Ook de Kapelkerk is 
in de 18de  eeuw door verschillende topograsche kunstenaars in beeld gebracht.  Tot de belangrijkste 
topograsche kunstenaars behoort de Amsterdammer Cornelis Pronk. Tijdens zijn vele reizen is hij ook 
in Alkmaar geweest. Daar heeft hij in 1729 o.a. de Kapelkerk vastgelegd.
De tekeningen van Pronk gelden over het algemeen als betrouwbaar. De kerk is goed van verhoudin-
gen weergegeven.  
Pronk was de eerste kunstenaar die de Kapelkerk vanuit het noorden heeft getekend, en wel gezien 
vanaf de overkant van het Verdronkenoord.
Centraal in de compositie staat  het pleintje met op de achtergrond de kopgevel van de in 1707 
gebouwde dwarsbeuk. De twee lage rechthoekige vensters boven in de gevel zijn voorzien van een 
middenstijl. In de tegenwoordige situatie hebben de raamkozijnen geen middenstijl meer. Boven de 
dwarsbeuk steekt de koepeltoren uit, die ook in 1707 werd gebouwd. Het pleintje wordt aan de 
grachtzijde afgesloten door een hek met een toegangspoort, die eveneens uit 1707 stammen.
Voor de kopgevel van de dwarsbeuk is een laag gebouwtje onder een zadeldak te zien, waarvan niet 
duidelijk is of het bij de kerk hoort, of bij het huis aan de gracht, of bij een huis aan de Kapelsteeg.

Abraham Rademaker (Lisse 1675–1735 Haarlem)
De Kapelkerk aan de Laat met guren, gezien vanuit  het zuidwesten, 1730
Pen in bruin en zwart, penseel in grijs, 145 x 191 mm
Regionaal Archief Alkmaar

Ca. 1730 werd voor het eerst een tekening gemaakt waarop zowel de zuidgevel aan de Laat als de 
westgevel aan de Kapelsteeg te zien is. Deze tekening werd vervaardigd door een tijdgenoot van 
Pronk, de bekende topograsche kunstenaar Abraham Rademaker, die minder nauwkeurig werkte dan 
Pronk. Hij heeft de kerk opvallend strak getekend. De verhoudingen zijn niet juist, met name wat 
betreft de indeling van de westgevel. De vensters zijn weergegeven met een middenmontant in plaats 
van  twee montants. Het eerste raam in de zuidgevel en de vensters in de westgevel zijn weergegeven 
als blindvensters. De speklagen zijn deels weggelaten, deels onjuist getekend. Het torentje is kleiner 
getekend dan het huidige torentje. 
De gracht (de Laat) en de Kapelsteeg zijn te breed weergegeven. In werkelijkheid was de Laat was 
maar een smal grachtje.
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   Boven: Afbeelding van de brand, door Simon Fokke  met medewerking van Albert Jansz. van Panders (1762).
   Onder: Afbeelding van de brand, door J. Greenwood (1761).
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Simon Fokke (Amsterdam 1712-1784 Amsterdam) m.m.v. Albert Jansz. van Panders (Amsterdam ca. 1713-1781 
Alkmaar
De Kapel te Alkmaar in brand, op den 21 van oegstmaend  [augustus]1760. Kerk gezien vanaf de Laat, vanuit 
het zuidwesten.
Linksonder staat: “S. Fokke DEL ET FEC 1762”. Deze in het Latijn gestelde afkorting betekent: hij heeft dit 
getekend en hij heeft dit gemaakt (in prent gebracht). Rechtsonder de tekening staat: ”A. v.  Panders Templ. del.” 
Deze in het Latijn gestelde afkorting betekent dat Panders de kerk heeft getekend.
Prent, 176 x 230 mm
Regionaal Archief Alkmaar 

De brand van 1760 werd getekend en vervolgens in prent vastgelegd door de topograsche kunstenaar 
Simon Fokke. Hij kreeg daarbij voor wat betreft het tekenen van het kerkgebouw de hulp van 
stadstimmerbaas Albert Jansz. van Panders. Des te merkwaardiger is het dat de kerk is afgebeeld met 
negen traveeën in plaats van acht. De indeling van de vensters aan de Laat is wel correct weergegeven 
met twee montants en bovenin een vorktracering. Opvallend is dat het meest westelijke venster aan 
de Laat niet als blindvenster is weergegeven (hierachter bevond zich het orgel) maar als een gewoon 
venster met glas in lood. Ook de huidige blindvensters aan de westkant zijn getekend als normale 
vensters met glas in lood. Bovendien ontbreekt hier de visblaastracering. 
Er zijn nog meer details die niet kloppen met de werkelijkheid. Zo ontbreekt een groot deel van de 
zandstenen afdekking van de westgevel. Verder moet opgemerkt worden dat alleen de meest westelijke 
steunbeer een versnijding laat zien, terwijl de overige het zonder moeten doen.
Tenslotte wordt erop gewezen dat de koepeltoren op het dak veel te dik is afgebeeld.

J. Greenwood (Boston 1727- 1792 Margraten)
Brand Kapel of Kleine kerk. Kerk gezien vanaf de Laat, vanuit het zuidwesten, 1761
Rijksarchief Haarlem

Greenwood heeft de kerk niet goed in verhouding getekend. Ook een aantal details is onjuist. Zo 
hebben de ramen in de gevel aan de Laat op de tekening één middenmontant met vorktracering, dit 
behoren echter twee montants te zijn. De visblaastraceringen van de blindvensters in de westgevel zijn 
niet getekend, maar ook hier zijn vorktraceringen weergegeven, net als op de tekening van Fokke.  
Anders dan bij Fokke het geval is,  is het eerste venster in de zuidgevel  hier wel afgebeeld als 
blindvenster. Opmerkelijk detail is het torentje dat kennelijk over het toegestroomde publiek heen, in 
het water van de Laat is gevallen. Het torentje, dat veel te klein is getekend, drijft onder de brug.

Hendrik de Winter (Amsterdam 1717-1790 Amsterdam) en Jan Bulthuis (Groningen 1750-1801 Amsterdam). 
Kapelkerk  te Alkmaar, gezien vanaf  het Verdronkenoord, ca. 1785
Gewassen tekening 
Rijksarchief Haarlem

De tekening is een kopie van een tekening door Pronk uit 1729. De verhoudingen van de gebouwen 
zijn echter minder goed dan op het oudere voorbeeld. Dat geldt ook voor de Kapelkerk. De plaats 
van de kerkvensters van de dwarsbeuk klopt niet. Bovendien is het rechtervenster veel te kort 
weergegeven. Tussen de vensters ziet men een schoorsteen. Deze lijkt zelfs uit de muur van de kerk 
te komen.
De koepeltoren op het dak is te gedrukt weergegeven.
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   De Kapelkerk aan de Laat, in 1816 getekend door J.A. Crescent (zie ook kleurenafbeelding pagina 50).
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Jacobus Andreas Crescent (Alkmaar 1768/1769–1819 Alkmaar)
De Kapelkerk aan de Laat, 1816
Penseel in kleur, 174 x 221 mm
Regionaal Archief Alkmaar

Jacobus Andreas Crescent is een bekende Alkmaarse topograsche kunstenaar, die rond 1800 allerlei 
plekken van de stad heeft vastgelegd. Hij toonde daarbij vaak veel oog voor details die andere 
tekenaars over het hoofd zagen. 
Crescent tekende de kerk vanaf de overkant van de gracht en koos daarbij een ander standpunt dan 
eerdere tekenaars. Zij gaven de kerk steeds weer vanuit het zuidwesten, Crescent koos voor het 
zuidoosten. Zijn tekening uit 1816 laat ons voor het eerst zien, hoe de oostzijde van de kerk er uitzag.

De kerk is goed in verhouding getekend. Ook allerlei details zijn juist weegegeven. Zo hebben de 
spitsboogvensters langs de Laat  per venster twee montants en een vorktracering. Voor het eerst is hier 
te zien dat het hout van de gootlijst niet gewoon in het zicht is, maar dat dit is afgewerkt met twee 
rijen schubleien. Op een foto van de Kapelkerk uit ca. 1895 ziet men hoe die manier van afwerking 
van de gootlijst nog steeds bestond. 
Crescent is ook de eerste kunstenaar die het rijk bewerkte torenkruis en het al even rijk bewerkte 
koorkruis goed afbeeldt.
Opvallend is dat de ruimte tussen de vijfde en zevende steunbeer is dichtgezet met een muurtje van 
een paar meter hoog. In het muurtje, voorbij de zesde steunbeer, zit een deur. Het is niet duidelijk wat 
de functie van de muur noch van de ruimte erachter was. Misschien was hier het zandhok waarvan 
in 19de-eeuwse stukken sprake is.

Het perceel aan de oostkant van de kerk is aan de straatzijde niet bebouwd, hier is een soort pleintje.

Het interieur van de Kapelkerk op oude tekeningen

Van het interieur van de kerk bestaan veel minder oude afbeeldingen dan van het exterieur. In totaal 
zijn er slechts vier bekend. Het gaat om vier tekeningen.
Twee werden er gemaakt door een beroemde kunstenaar uit de 17de eeuw, namelijk Pieter Jansz. Saen-
redam, de andere twee zijn van een anonieme kunstenaar uit de 19de eeuw. Het verschil in kwaliteit 
tussen beide kunstenaars is enorm. Voor het onderzoek naar de geschiedenis van de Kapelkerk zijn 
de tekeningen van Saenredam van het allergrootste belang. De twee andere tekeningen zijn in het 
kader van dit onderzoek van weinig belang. In Alkmaar zelf zijn overigens deze laatste twee het 
bekendst. Dat hangt samen met het feit dat deze zich onder handbereik  in het Regionaal Archief 
Alkmaar bevinden, terwijl de tekeningen van Saenredam ver weg zijn, namelijk in het British Museum 
in Londen en in de Staatliche Museen in Berlijn.

Pieter Saenredam (Haarlem 1597–1665 Haarlem) is beroemd om zijn gedetailleerde tekeningen en 
schilderijen van kerkgebouwen. In Alkmaar is hij bepaald geen onbekende. Zo heeft hij aan het einde 
van zijn leven o.a. het prachtige schilderij van het interieur van de Grote Kerk gemaakt, dat te zien 
is in het Stedelijk Museum in Alkmaar.  
Saenredam maakte ook twee tekeningen van het interieur van de Kapelkerk. Deze tekeningen, de enige 
van voor de verbouwing van 1707, geven een schat aan informatie over de kerk. Wanneer men deze 
twee tekeningen combineert krijgt men een vrijwel compleet beeld van het toenmalige kerkinterieur, 
alleen het middengedeelte van het gewelf is niet afgebeeld.
De tekeningen van Saenredam gelden over het algemeen als betrouwbaar. Toch zijn er enkele 
merkwaardige inconsequenties op de tekeningen te zien. Zo zijn op de tekening van het interieur naar 
het westen de onderkanten van de vensters niet op gelijke hoogte getekend en op de andere tekening 
lijkt de noordmuur niet recht te lopen maar met een verspringing.
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Het interieur van de Kapelkerk naar het westen gezien. In 1661 getekend door Pieter Saenredam.
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De kerkruimte die goed van verhoudingen is weergegeven, laat een sober ingericht interieur zien.

Op de originele tekeningen is een aantal onderdelen in kleur weergegeven. Al het houtwerk bijvoor-
beeld, is lichtbruin weergegeven. Omdat het niet mogelijk was de tekeningen in kleur af te drukken 
wordt waar nodig het kleurgebruik vermeld.

Linksonder de tekeningen heeft Saenredam zijn naam gezet en vermeld wanneer hij in de kerk was om 
de tekeningen te maken. Daarbij doet zich iets merkwaardigs voor. Hij schrijft zijn naam de ene keer 
met een n en de andere keer zonder, dus Saeredam.

Het interieur van de Kapelkerk gezien vanuit het oosten naar het westen, 1661.
Pen, bruine inkt en aquarel,  383 x 496 mm
Londen, The British Museum, Printroom
Onderaan de kerkbank op de voorgrond staat:
Anno 1661, Den 31 Maij, heb ick Pr. Saenredam deese teeckeningh inde Capel binnen Alckmaar begonnen, 
ende den 1 Junij voldaen

De beschouwer kijkt in de hoofdbeuk van de kerk en van daaruit, via de scheibogen, de noorderzijbeuk 
in (deze bevindt zich rechts op de tekening). 

Links ziet men de zuidmuur van de hoofdbeuk, met daarin de vensters. Op deze tekening is niet te zien 
wat voor een tracering de ramen hebben (maar op de andere tekening is dit wel te zien). Op de tekening 
is in het glas in lood een geopend draaibaar paneel zichtbaar.  Het is een van de weinige tekeningen uit 
de 17de eeuw waarop te zien is dat kerkvensters panelen hadden die open konden, zodat de kerkruimtes 
van frisse lucht konden worden voorzien.

Middenachter is de westgevel afgebeeld. In het rechterdeel, dat de afsluiting vormt van de zijbeuk, 
bevindt zich eveneens een glas-in-loodraam met een vorktracering. De bovenkant van dit spitsboog-
venster zit dicht tegen de onderkant van het gewelf.

Geheel rechts is de noordgevel van de zijbeuk afgebeeld. Hier bevinden zich hoge blindvensters 
met twee montants en  vorktracering. Deze blindvensters zijn bovendien horizontaal in twee vakken 
verdeeld. Dat het hier blindvensters betreft is duidelijk te zien doordat er geen licht naar binnen valt 
en door het ontbreken van brugstaven.

De hoge hoofdbeuk en de lagere zijbeuk worden gescheiden door een reeks bijzonder slanke zuilen 
met zeer eenvoudige platte achtkantige lijstkapitelen. De zuilen rusten op opmerkelijk hoge, veelhoe-
kige basementen  die donker geschilderd zijn. De zuilen worden onderling verbonden door een reeks 
geproleerde spitse scheibogen. De meest westelijke scheiboog wordt in de westmuur opgevangen 
door een forse geproleerde console. 

Boven de scheibogen zijn een soort triforiumnissen zichtbaar. Er zijn steeds twee nissen per boog. De 
beëindiging aan de bovenkant is in de vorm van een rondboog of mogelijk een korfboog of wellicht 
een spitsboog. De boogvorm valt niet met zekerheid vast te stellen. Saenredam tekende de Grote Kerk 
ook met rondbogige triforiumnissen, terwijl dit in werkelijkheid korfbogen zijn.
De dagkanten van de nissen zijn geproleerd. 

De hoofdbeuk wordt afgedekt met een houten tongewelf. Onder dit tongewelf bevinden zich trekbal-
ken die op muurstijlen rusten en onderling zijn verbonden met korbelen. Onder de slanke trekbalken 
zijn geen sleutelstukken getekend. De muurstijlen rusten op eenvoudige consoles.

De noorderzijbeuk wordt afgedekt met een half tongewelf. Onder het halve tongewelf bevinden zich 
eveneens trekbalken. Onder deze trekbalken bevinden zich geen muurstijlen en geen sleutelstukken 
maar wel consoles. Net als bij de hoofdbeuk zijn ook de trekbalken van de zijbeuk slank.
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Saenredam heeft met veel oog voor detail de diverse interieurstukken weergegeven. Zo is te zien 
hoe zich tegen de westgevel een wit geschilderde orgelgalerij bevindt. Deze is geheel in Hollands 
classicistische stijl vervaardigd. De galerij rust op twee Dorische zuilen. Op welke manier de galerij 
aan de zuidkant wordt ondersteund, is niet te zien doordat de preekstoel ervoor staat. Mogelijk met 
een derde zuil of door oplegging in de muur. De zuilen worden bekroond door een hoofdgestel. Op 
het fries van dit hoofdgestel staat in gele (gouden) letters een Latijnse tekst: “OMNIS  HALITVS  
LAVDET  DOMINVM” (Alles wat adem heeft love de Here, de laatste regel van de bekende Psalm 
150, die vaker op orgels voorkomt). 
Boven het hoofdgestel bevindt zich een hekwerk waarvan de onderste helft bestaat uit een gesloten 
borstwering. Deze is opgebouwd uit vier panelen die gescheiden worden door vijf stijlen. De panelen 
zijn versierd met guirlandes. Verdeeld over de vier rechtse stijlen staat (moeilijk leesbaar) het jaartal 
1656. Dit is het jaar waarin het orgel tegen de westgevel van de kerk werd geplaatst. Zie hiervoor het 
chronologisch overzicht dat als bijlage achter in dit rapport te vinden is. De galerij is waarschijnlijk 
speciaal voor het orgel gemaakt. 
Het bovendeel van het hekwerk bestaat uit vijf zuiltjes die geplaatst zijn boven de vijf stijlen van 
de borstwering. De zuiltjes dragen een lijst (vermoedelijk geproleerd). Op de lijst ter plaatse van 
de zuiltjes staan op vierkante consoles grote ronde bollen. De openingen tussen de zuiltjes zijn op 
verschillende wijze afgesloten. Voor de twee rechter openingen hangen blauwe gordijntjes. Voor de 
twee linker openingen zit half doorzichtig materiaal. Achter de rechter van die twee openingen hangt 
bovendien een gordijntje.
Onder de galerij is een tochtportaal afgetimmerd. Hoe dit precies in elkaar steekt, is niet te zien. 
Maar het feit dat de grote voordeuren en de trap die daar moet zijn niet zichtbaar zijn, maakt het zeer 
waarschijnlijk dat er een tochtportaal is. 

Op de galerij staat sinds 1542 een fraai orgeltje met vijfdelig front op een rijk versierde ingesnoerde 
console. De midden- en zijtorens zijn rijk versierd. Het orgeltje heeft aan weerszijden luiken. Saenre-
dam geeft ze blauw weer.
Het orgeltje is afkomstig uit de Grote Kerk, waar het tegen de zuidwand van de kooromgang hing, 
recht tegenover het andere nog altijd aanwezige koororgel uit 1511. De hoofdopzet van de orgelkassen 
van beide instrumenten is nagenoeg gelijk.
In de Kapelkerk kwam het orgel  precies voor een rondboogblindvenster te staan. Dit blindvenster is 
ook duidelijk te zien op de tekening van Saenredam. 

Links in de hoek van de galerij gaat een lange, aan de onderkant betimmerde, ladder of trap naar 
de loopbrug over de trekbalken. Deze loopbrug loopt langs de zuidgevel en heeft een aftakking over 
de tweede trekbalk. Dit is te zien door de leuning die daar is aangebracht. Dit pad loopt verderop 
weer terug naar de westmuur en komt uit bij wat vermoedelijk de gewichten van het torenuurwerk 
zijn. Omdat deze kerk geen westtoren heeft of een apart trappenhuis is er ook geen ruimte voor de 
gewichten. In dit soort situaties worden de gewichten in de kerk gehangen. Enkele andere kerken waar 
dit zo is opgelost zijn de Ooster- en de Noorderkerk in Hoorn. Hier worden de kabels van de gewichten 
met katrollen over de zolder geleid. De baan van de gewichten is bij de Kapelkerk niet omtimmerd, 
maar het lijkt of er wel een bak voor de gewichten staat voor het geval er een kabel breekt. 
De loopbrug langs de zuidgevel zal de weg naar het torentje zijn. Dat betekent dat er ergens boven 
de preekstoel weer een ladder door het gewelf omhoog gaat. Zolder en toren waren op deze manier 
bereikbaar, vooral voor onderhoud van het uurwerk en het opwinden van de gewichten.
Midden tegen de zuidmuur staat de sobere preekstoel met een kleine kuip. Links van de trap naar de 
preekstoel is een nis in het muurwerk zichtbaar. Voor de preekstoel bevindt zich de dooptuin die door 
middel van een eenvoudig hekwerk met spijlen van de rest van de kerk wordt afgescheiden. Midden 
voor staat op het doophek een lezenaar. Dit is de eenvoudige voorganger van de huidige geelkoperen 
lezenaar uit 1665. Verder in de kerk eenvoudige houten bankenblokken.
Onderaan de zuidmuur is een hoge plint te zien. Deze plint is grijs met een groen randje.
In het midden van de hoofdbeuk hangen drie kroonluchters met twee kransen. Voor de preekstoel hangt 
uit het midden een stuk naar het noorden een kroonluchter met eveneens twee kransen. Op de 
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Het interieur van de Kapelkerk gezien naar het oosten. In 1661 getekend door Pieter Saenredam.
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andere tekening van Saenredam is deze niet afgebeeld. De kransen van de kroonluchters tellen 
vermoedelijk acht armen. De kroonluchters zijn in de kleur geel weergegeven. De kroonluchters lijken 
sterk op de kroonluchters die tegenwoordig in de kerk hangen. Waarschijnlijk zijn het dezelfde.
Aan iedere zuil hangen twee kaarsenarmen.

Interieur van de Kapelkerk te Alkmaar, gezien vanuit het westen naar het oosten, 1661 
Gesigneerd en gedateerd 1 en 2 juni 1661
Pen en aquarel  38,9 x 51 cm
Berlijn-Dahlem, Ehemalige Staatliche Museen, Kupferstichkabinett
Het opschrift onderaan links luidt:
A° 1661 de 1 Junij heb ick Pieter Saeredam dese teeckeningh inde kapel binnen Alckmaar begonnen te teeckenen 
ende deselve op den 2 dito voor de middachs tot Dus verde gebracht

Ook op deze tekening staat de beschouwer in de hoofdbeuk. Links is weer de zijbeuk te zien. De 
hoofdbeuk is afgedekt met een tongewelf en de zijbeuk is afgedekt met een half tongewelf. 
Saenredam heeft bij het maken van deze tekening het gezichtspunt verlaagd waardoor de beschouwer 
een grotere ruimtewerking ervaart. 
Wat direct opvalt is het geschilderde gewelf van de koorsluiting waarop het Laatste Oordeel is 
afgebeeld. Onder in het gewelfvak links van het midden is een gedeelte egaal donker, kennelijk een 
reparatie van het gewelf. Op de plaats waar de gewelfribben van de koorsluiting samenkomen is een 
gewelfschotel met stralenkrans getekend in de kleur geel. Onder dit gewelf bevindt zich een breed 
driedelig glas-in-loodvenster met vorktracering. De vensters aan de noordkant van de zijbeuk zijn 
ook hier blind weergegeven, alleen bij een van de achterste vensters lijken er in de bovenste helft 
brugstaven te zijn getekend. 
De noordgevel is getekend alsof er een verspringing in de muur zit achter de eerste pilaar. De voorlijst 
onder het gewelf van de zijbeuk is niet in een lijn getekend. Dit is echter niet juist. De muur, en dus 
ook de voorlijst, loopt recht.
De vensters in de zuidgevel hebben een vorktracering.
Onder de trekbalken zijn sleutelstukken getekend die in de andere tekening ontbreken.  
Achter het bankenblok langs de zuidgevel is een ondiep tochtportaal afgebeeld. De ingang bevond 
zich dus in de achtste travee. 
In dit deel van de kerk hangen twee kroonluchters met twee rijen kaarsenarmen. Tegen de oostgevel 
staat een bank. Boven de banken tegen de oostgevel hangt een bord waarvan de tekst of afbeelding 
niet is weergegeven.
De vloer van de kerk is niet uitgewerkt. Dit is ongebruikelijk voor Saenredam. Uit archiefstukken is 
bekend dat er in de Kapelkerk werd begraven. Er lagen daarom grafzerken.

Interieur van de kerk na de brand van 1760 (getekend in de 19de eeuw naar de veronderstelde situatie in 1760)
Onbekende kunstenaar
Pen in zwart, penseel in kleur: 244 x 296 mm
Regionaal Archief Alkmaar

Interieur kerk vanuit het oosten gezien. (19de eeuw naar situatie kort na 1762)
Onbekende kunstenaar
Pen in zwart, pen in kleur: 250 x 295 mm
Regionaal Archief Alkmaar

In het Regionaal Archief Alkmaar worden twee 19de-eeuwse tekeningen van het interieur de Kapelkerk 
bewaard van een en dezelfde onbekende kunstenaar. De ene laat  zien hoe de kerk er kort na de brand 
van augustus 1760 uitzag, de andere toont de kerk kort na het herstel  dat in 1762 voltooid was.
Op het eerste gezicht lijken beide tekeningen veel informatie te bieden. Maar in werkelijkheid is dat 
niet het geval. Zo kloppen de verhoudingen van de kerkruimte niet. De hoofdbeuk is in het echt veel 
hoger dan is afgebeeld. Veel details zijn onhandig getekend. Let bijvoorbeeld op de bogen tussen de 
hoofdbeuk en de zijbeuk. Deze behoren rond te zijn.
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Twee 19de-eeuwse tekeningen van de Kapelkerk, vervaardigd door een onbekende kunstenaar
(zie ook kleurenafbeeldingen pagina 51). 
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Op de tekening van de situatie na de brand zijn de gewelven van de zijbeuk nog in takt weergegeven, 
terwijl het gewelf van de dwarsbeuk verdwenen is. Het is echter allerminst zeker of dit gewelf wel 
verloren is gegaan bij de brand. Immers, hoe bestaat het dat de grote magistraatsbank in diezelfde 
dwarsbeuk er op de tekening zo ongeschonden bijstaat? 
De tekening geeft overigens nog een aardig detail, namelijk ”de afdruk” van de verdwenen preekstoel 
met trapboom in het pleisterwerk van de linkermuur.

De tekening van het interieur kort na het herstel van de brandschade lijkt betrouwbaar, maar bij 
nadere bestudering kloppen veel details niet. Zo ontbreken de risaleringen van het lijstwerk van het 
koofgewelf.  Ook de ingezwenkte hoeken van de stucwerkvelden van het koofgewelf ontbreken.
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De Kapelkerk in oude kronieken en stadsbeschrijvingen

Beschrijving van Alkmaar uit 1652 door Sierick Sierksma, behorend bij de kaart van Blaeu uit 1652. 
(in “Tooneel der Steden van de Vereenigde Nederlanden met hare beschrijvinge”, uitgegeven by Joan 
Blaeu, Amsterdam 1652).

“Boven dien is alhier noch een Kapelle, onder het Pausdom gewijdt ter eeren van de Heylige Maget 
Maria, staende aen de noortzyde van de Leet [Laat], en is de steege die daer nae genoemt wert 
de Capel-steege, respondeerende op de nieuwe stenen ofte visbrugge, mede wesende een goet en 
net gebouw van tamelijcke groote, verciert met een Orgel. Welcke plaetsen beyde nu daegelijcks 
gebruyckt werden tot de openbare predicatien van de Christelijcke Gereformeerde Religie”.

C. van der Woude, Kronyck van ALCKMAAR. Met zijn dorpen Ende de voornaamste geschiedenissen 
desselfs, van ’t beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658, Alkmaar tweede 
druk.

Blz. 120:
“Beneven de Kerck is ’t Capel, noch in wesen, daer van wy’t jaer synder bouwinge niet konden 
bespeuren, draegt den naem van ’t lieven Vrouwen Capel, vinden daeromme geraden, te swygen, dat 
wy niet konden bekomen, liever, als met voordacht te seggen, daer onsen gemisse onseker in was.

Waerheydt blinckt als Sonne stralen,
Maer onwaerhydt doet vaeck dwalen.

Beminde Leser: Soo yemandts gewist, van sommige deser geschiede saecken, beter onderrechtinghe 
is bewust? De meedelinge [mededeling] daer af, hadden wy wel ghewenscht, voor desen genoten te 
hebben; doch verhopen’ vergenoeginge, de veder, bequaem, geen naerder kundschap”.

Blz. 82:
“Anno 1600. (Eenige weecken te voren eer den Slach van Vlaanderen geschiede) omtrent de Maent 
Juny, op sekeren dach worde boven Alckmaer veel gewapent volck ende een hardt treffen in de Lucht 
ghesien: ende men konde het nergers sien als te neven ’t Capel op de Leed; soo my getuygden die 
het sagen”

HEDENDAAGSCHE HISTORIE of tegenwoordige staat van  ALLE VOLKEREN XV de  DEEL
Vervolgende de Beschryvinge der VEREENIGDE NEDERLANDEN en wel in ’t byzonder van HOL-
LAND met naauwkeurige Plans der Steden en Printverbeeldingen versierd.
Te Amsterdam By ISAAK TIRION, in de Kalverstraat, het Negende Huis van den Dam, Hugo Grotius, 
1744.

Blz. 389:
“De Kapel te Alkmaar schynt, omtrent den jaare 1443, gestigt te zyn. Immers toen werdt de groote 
Klok gegooten, die door de Stigters der Kapelle, de S. Jans Heeren van Utrecht, of, volgens anderen, 
van Haarlem, S. Jan genaamd werdt.
Voorts was de Kapel aan de H. Maagd en S. Jan toegewyd. Omtrent den jaare 1536, werdt zij merklyk 
verbeterd. Het koor schynt, in den jaare 1540, volbouwd te zyn. Doch in ’t jaar 1507 [drukfout in het 
chronologische verhaal; lees 1707] werdt de Kapel, voor een groot gedeelte, afgebroken en vernieuwd. 
Zy staat op den hoek van de Leet en de Kapelsteeg, en heeft een klein spits Toorentje. Van binnen is, 
boven den grooten ingang, in deeze Kapel, een schoon Orgel geplaatst”.
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ALKMAAR en deszelfs GESCHIEDENISSEN uit de nagelatene papieren van SIMON EIKELEN-
BERG, en veele andere echte stukken en bescheiden. Beschreven door GYSBERT BOOMKAMP.
Te Rotterdam by Philippus en Jakobus Losel, Boekverkopers, 1747.
 
Blz 23:
“In dit zelve Jaer of in ’t voorgaende  [1442 of 1443] zoude alhier een Capelle ter eere van de heilige 
Maegt Maria, nu nog in ’t gemeen de Capel genaemt, gesticht zijn, volgens de gedachten van S. 
Eikelenbergh, hangende een Klok van dat Jaer in het zelve, doch dit verschuiven wij tot wij van de 
Gebouwen spreken”.

Blz 94:
“Den 30 Novemb. 1707 wanneer men beezig was het bovenste agtkantig gewelf in de Kapel aftebree-
ken, bleek aldaer door oude Duitsche Letters, dat het zelve in 1540 door Engel Engelsche beschoten 
was. Uit de Letters op de groote Klok staende is te vermoeden, dat de Kapel 1442 of 1443 gebout is, en 
1540 met een choor vergroot, doch dit hierna onder de geestelyke Gebouwen”.

Blz. 429:
“Vander Woude verhaelt ons, dat hy in het Jaer 1600 omtrent den Maend Juny, staende neffens de 
Capel op de Leet zelf gezien heeft, de Lugt veel gewapend Volk met elkander slaende, en voegt’er 
deeze byzonderheid by, dat men ‘t nergens dan op die plaets zien kon, en dat het voorviel eenige 
Weken voor de slag in Vlaenderen; doch wy zyn niet voor die zeldzaemheden, en laten het in zyn 
waerde”.
 

KABINET van Nederlandsche en Kleefsche OUDHEDEN oorspronglyk beschreven door Mattheus 
Brouërius van Nidek, R.G. en Isaac le Long,
Verrykt met 301 koperen platen, door Abraham Rademaker. Thans ter verdere volmaking der vader-
landsche geschiedkunde vermeerderd; met vele koperen platen van voorname meesters vermenigvul-
digd, en met aantekeningen uit latere en geloofwaardige geschiedschrijvers verrykt doort J. H. Reisig. 
Eerste deel te Amsterdam, by J.A. Crajenschot 1792.

Blz. 209-210:
“Behalven deze kerk, vindt men alhier, op de hoek van de leet en de kapelsteeg, eene ruime kapel, 
met een sierlyk torentje daar boven, weleer de lieve vrouwe kapel genaamd, als zynde aan de heilige 
moeder MARIA toegewyd. Deze kapel werd aanvangs, door eenen JOHAN VAN WIERINGEN, 
met een jaarlyksch inkomen van vier-en-veertig guldens beschonken, en verkreeg door den tyd nog 
meerdere inkomsten, terwyl zy integendeel gene verdere belasting had, dan van zeventien guldens 
jaarlyksch, ten lyve van twee geestelijke dochters binnen Alkmaar; volgens de begeerte van den 
stichter, moesten in deze kapel weeklyksch drie missen gelezen, en op alle zon- en aposteldagen 
gepredikt worden, gelyk zulks te lezen is in zeker oud handschrift, opgegeven door den schryver der 
oudheden en gestichten van Amstelland, Noordholland en Westfriesland.
Op den 30 augustus van het jaar 1760 even na de middag, werd dit gebouw ten prooi van eenen 
fellen en onverhoedschen brand, welke met zo vele woede ten dake uitsloeg, dat dit Godshuis niet-
tegenstaande alle aangewende pogingen om het vuur te blusschen, geheel in de assche gelegd werd, en 
van het zelve niets anders overig bleef dan een gedeelte van het dak en de muuren”.

Conclusie

Bij het bestuderen van de oude afbeeldingen van de Kapelkerk valt op dat de oude kaarten en 
tekeningen een schat aan gegevens en aanwijzingen over het middeleeuwse kerkgebouw bevatten, 
terwijl de schilderijen in het Stedelijk Museum Alkmaar voor dit onderzoek juist weinig belangrijke 
informatie opleveren. De meeste schilders lijken er in hun pogingen om de stad weer te geven maar 
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Rechts: De toren van de Nederlands Hervormde 
Kerk te Oosthuizen, gebouwd in 1511.

Een detail van het schilderij van een onbekende kunstenaar (ca. 1700). Alkmaar is vanuit het oosten gezien. In 
het midden, links van de Grote Kerk, is de toren van de Kapelkerk te zien.
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een slag naar geslagen te hebben, voor zover er iets duidelijk is afgebeeld. De kerk heeft op het ene 
schilderij zes traveeën en op een andere zeven, in plaats van acht. Aan de oostkant heeft de kerk de 
ene keer een driezijdige koorsluiting of een meerzijdige koorsluiting of een rechte koorsluiting met 
topgevel in plaats van het eindschild dat er vermoedelijk altijd is geweest.
Van alle schilderijen in het Stedelijk Museum Alkmaar, waarop de Kapelkerk is afgebeeld, is er slechts 
een voor ons onderzoek van belang, namelijk het schilderij van Alkmaar vanaf het Zeglis door een 
onbekende maker (ca. 1700). Hierop is een interessante weergave van de toren te zien zoals die heeft 
bestaan tot de verbouw van de kerk in 1707. Deze vertoont grote overeenkomsten met de toren, zoals 
afgebeeld op de kaarten van Drebbel en Blaeu.
Door deze afbeeldingen krijgen we een idee hoe de toren eruit heeft gezien. Deze toren doet denken 
aan de toren van de Nederlands Hervormde Kerk van Oosthuizen, gebouwd in 1511. Over deze 
toren staat in ”De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VIII, Noord-Holland, 
Eerste stuk”: Waterland en omgeving” (1953, blz. 106-110):  ”Dit zeer gaaf bewaarde torentje is, te 
oordelen naar het jaartal 1511 op de klok, de oudste van zijn soort in Noord-Holland.” De kerk werd 
waarschijnlijk gebouwd in de periode 1511-1518.

De hoofdopzet van deze toren is bijna gelijk aan die van de Kapelkerk. De toren van de Kapelkerk 
had tussen de insnoering en de ui vermoedelijk nog een lantaarngedeelte (zie het schilderij van een 
onbekende maker uit ca. 1700). Bovendien blijkt uit veel afbeeldingen dat de toren van de Kapelkerk 
een bijzonder grote opengewerkte ui- of peerspits bezat, groter dan bijvoorbeeld die van de Waagtoren.
Op detailniveau is verder geen vergelijking mogelijk.

De afbeelding van de Kapelkerk op de kaart van Drebbel levert veel gegevens op, zoals de plaats van 
de zuidelijke ingang in de zevende travee en de kruisbloem op de westelijke topgevel. Merkwaardig 
zijn de dakvorm en de vorm van de koorsluiting aan de oostkant van de kerk. Dit is de enige 
betrouwbare afbeelding waarop het eindschild een insnoering heeft en het muurwerk van de oostgevel 
niet recht loopt. 

Op diverse afbeeldingen wordt het eerste venster in de zuidgevel afgebeeld als blindvenster. Ook de 
tekening van Saenredam (het interieur naar het westen gezien) geeft aanwijzingen in die richting. 
Mogelijk is dit venster bij de plaatsing van het orgel tegen de westwand in 1656 dichtgemetseld. 
Wanneer het venster weer van glas in lood is voorzien, is niet bekend.

De vermelding van de Kapelkerk in oude kronieken levert een aantal prachtige verhalen en zelfs een 
gedichtje over een wonder op. 
Voor de oudste geschiedenis is de beschrijving in de “Hedendaagse HISTORIE of tegenwoordige 
staat van ALLE VOLKEREN XVde DEEL”  (1744) het meest interessant. Daarin is te lezen dat de 
kerk in  1536 een aanmerkelijke verbetering onderging. Daarna volgt: ”Het koor schynt in den jaare 
1540 volbouwd te zyn”. Simon Eikelenberg vermeldt dat het jaartal 1540 in het gewelf van het koor 
is gevonden tijdens de afbraak van dit gewelf in verband met de verbouwing en modernisering van 
de kerk in 1707. 
Helaas worden de eerste twee jaartallen, 1536 en 1540, niet in eerdere gedrukte  bronnen genoemd. 
Wel wordt uit enkele archiefstukken duidelijk dat er in deze periode belangrijke bouwactiviteiten zijn 
(zie chronologisch overzicht 1513, 1518, 1523). Het was Fasel die deze gegevens bijeenbracht in zijn 
publicatie “Alkmaar in het drijfzand”. 
In het KABINET van Nederlandsche en Kleefsche OUDHEDEN (1792) staat dat de Kapel in het begin 
een belangrijke schenking kreeg van  “eenen JOHAN VAN WIERINGEN”. Deze Jan van Wieringen 
komt ook voor in diverse archiefstukken (zie chronologisch overzicht 1513 en 1550).

Bouwhistorisch onderzoek maakt duidelijk dat de middeleeuwse bouwsubstantie, zoals die nu nog 
zichtbaar is, alle kenmerken vertoont van het bouwen in de eerste decennia van de 16de eeuw. In het 
volgende hoofdstuk komt dit uitgebreid aan de orde.
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    Plattegrond van de Kapelkerk voor de verbouwing van 1707.

DE KAPELKERK IN ALKMAAR versie 2 met Afbeeldingen en wijzigingen ZW-W + pag.nrs.indd4-4-01, 16:4382-83



DE KAPELKERK IN ALKMAAR
Onderzoek naar de bouwhistorie

83

Hoofdstuk 4
De middeleeuwse kerk voor de verbouwing van 1707: waarnemin-
gen en vergelijkingen van de Kapelkerk met andere gebouwen

Inleiding

De Kapelkerk is, zoals reeds verteld, een van oorsprong middeleeuws kerkgebouw, opgetrokken in 
laatgotische stijl. Deze kerk bestond tot de verbouwing van 1707 uit een acht traveeën lange hoofdbeuk 
met aan de noordkant een smallere, lagere zijbeuk. Beide beuken werden overdekt door een houten 
tongewelf, zoals te zien is op de tekeningen van Saenredam. Kerken met houten tongewelven komen in 
het westen van ons land veel voor. Vanwege de slappe bodem was het meestal niet mogelijk het gewelf 
van steen te maken omdat hiervoor veel zwaardere muren en steunberen nodig zijn. Ook in de Grote 
Kerk in Alkmaar worden door houten tongewelven overdekt. 
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat er over de bouwgeschiedenis van de Kapelkerk niet 
zo veel bekend is. Dat geldt speciaal voor de middeleeuwse deel van het kerkgebouw. Schriftelijke 
bronnen, die ons daarover zouden kunnen inlichten, zijn schaars. En ook beeldmateriaal, dat ons een 
goede indruk van het middeleeuwse gebouw geeft, is er maar weinig.
Wie meer wil weten over de vroege bouwgeschiedenis van de Kapelkerk, is daarom aangewezen 
op wat dat gebouw ons zelf kan vertellen. Dat betekent dat bouwhistorisch onderzoek moet worden 
gedaan. Door goed te kijken, te meten, te tekenenen en te analyseren, wordt het mogelijk het gebouw 
beter te begrijpen. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van dat onderzoek. 
Omdat de Kapelkerk niet opzichzelf staat, maar deel uitmaakt  van een ontwikkeling, is het van 
belang dit gebouw te vergelijken met enkele andere Alkmaarse gebouwen uit dezelfde periode (de 
late middeleeuwen) zoals de Grote kerk en het stadhuis. Deze drie gebouwen vertonen al op het 
eerste gezicht een aantal overeenkomsten. Het is daarom interessant een nauwkeuriger vergelijking 
te maken.
Met de resultaten van dit onderzoek en de bevindingen uit vorige hoofdstukken, wordt aan het eind van 
dit hoofdstuk getracht de verschillende bouwfases van de Kapelkerk te reconstrueren.
Alvorens met analyseren en vergelijken wordt begonnen, wordt eerst enige informatie gegeven over de 
twee belangrijkste vergelijkingsobjecten: de Grote Kerk en het stadhuis te Alkmaar.                                                                                

De Grote Kerk
De huidige Grote Kerk kwam tot stand in de periode 1470-1520. De kerk is gebouwd in de stijl van de 
Brabantse gotiek. Helaas is niet bekend wanneer welk deel van de kerk gebouwd is. Doorgaans wordt 
bij dit soort bouwondernemingen eerst het koor gebouwd, vervolgens het transept en als laatste het 
schip. Dit zou betekenen dat het schip van de kerk, dat voor een groot deel uit tufsteen met speklagen 
van Belgische witte steen is opgebouwd, tegen 1520 tot stand kwam. Maar dit is allerminst zeker, er 
zijn namelijk aanwijzingen dat in Alkmaar niet het koor maar als eerste het schip is gebouwd.

Het stadhuis
Het oudste deel van het stadhuis werd opgetrokken op de hoek van de Langestraat met de Schouten-
straat. Tussen 1509 en 1520 is de grote oostvleugel met de hoge toren gebouwd. In 1694 is het 
oudste deel op de hoek gemoderniseerd. In 1877-1881 is een grondige restauratie ondernomen waarbij 
nagenoeg de gehele voorgevel wordt vernieuwd. Alleen de onderbouw van de toren heeft een deel van 
het oude metselwerk met speklagen behouden en is voor dit onderzoek bruikbaar.

De wandopbouw van het interieur

De Kapelkerk had wat betreft de wandopbouw duidelijke overeenkomsten met de Grote Kerk in 
Alkmaar. Zo kregen beide kerkgebouwen zeer slanke zuilen, rustend op hoge achthoekige basementen. 
Deze waren op dezelfde wijze geproleerd als die van de Grote Kerk en hebben, zo te zien, dezelfde 
verhoudingen als die in de Grote Kerk. 
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Op de reconstructietekening links is de wandopbouw van de noordmuur van de hoofdbeuk van de Kapelkerk te 
zien. Deze tekening is gemaakt aan de hand van de tekeningen die Saenredam van de Kapelkerk vervaardigde.

Op de foto rechts is de wandopbouw van de noordmuur van het schip van de Grote Kerk in Alkmaar te zien.
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Grote Hollandse stadskerken zoals de Grote kerk in Alkmaar en de Grote- of St. Bavokerk in Haarlem,  
kregen een basilikale opbouw met een hoge hoofdbeuk in het midden en veel lagere zijbeuken. 
Kenmerkend voor een basilikaal  gebouw is dat de middenbeuk zo hoog is opgetrokken, dat er ruimte 
is voor grote vensters boven het dak van de zijbeuken. Deze vensterzone wordt ook wel lichtbeuk 
genoemd.  
Tussen de scheiboogzone beneden en de lichtbeuk boven ziet men in de grote Hollandse stadskerken 
van de late middeleeuwen vaak een triforiumzone.
De wandopbouw in de middenbeuk van zo’n  kerk is dan als volgt: zuilen met scheibogen op de 
overgang naar de zijbeuk, triforium en daarboven de lichtbeuk. Ook de Grote Kerk in Alkmaar kreeg 
deze opbouw. De triforiumnissen van de Grote Kerk worden aan de bovenzijde afgesloten door een 
korfboog, met uitzondering van  de smalle traveeën, waar de nissen rondbogen hebben.

Bij kleinere kerken  is de hoogte van de hoge hoofdbeuk geringer en vervalt de mogelijkheid om  
een lichtbeuk te realiseren. Wel is er boven de scheibogen ruimte voor een triforiumzone. Ook in de 
Kapelkerk is dat het geval. De triforiumnissen van de Kapelkerk waren boogvormig afgesloten. Uit de 
tekening van Saenredam, is helaas niet goed op te maken of het hier nu ook ging om korfbogen, of dat 
er sprake was van rondbogen of spitsbogen.
De scheiboogzone en de triforiumzone  werden in de Kapelkerk duidelijk gescheiden door een 
horizontale lijst, net als bij de Grote Kerk.

Een ander interessant voorbeeld van een kerk met alleen scheibogen en een triforiumzone was de Grote 
Kerk in Schagen, gebouwd rond het jaar 1450. Helaas ging dit gebouw in 1895 door brand verloren. 
Kort voor de brand werd deze kerk opgemeten door architect Adolph Muller zodat we nu nog over 
belangrijke informatie kunnen beschikken. Uit deze tekeningen blijkt dat er in de triforiumzone geen 
twee maar drie nissen per travee waren. Opmerkelijk is verder dat ook aan de andere kant van de muur 
boven de scheibogen nissen zaten, dat wil zeggen aan de kant van de zijbeuk.

Het muurwerk van baksteen met speklagen

Het karakteristieke uiterlijk van de Kapelkerk wordt bepaald door muurwerk waarin geel-rode bakste-
nen worden afgewisseld met speklagen van witte Belgische steen (Gobertange- en Ledesteen). De 
geel-rode baksteen is kenmerkend voor het bouwen in Alkmaar en omgeving aan het einde van de 
middeleeuwen. Zo is deze steen behalve voor de Kapelkerk ook gebruikt voor de Grote Kerk in 
Alkmaar en voor de Nederlands Hervormde kerk van Sint Pancras (eerste helft 16de eeuw). 

Het metselen van muren met speklagen kwam rond 1500 in het westelijk deel van de Nederlanden 
(het huidige België en Nederland) regelmatig voor, met name bij monumentale laatgotische gebouwen. 
De vroegste  gedateerde voorbeelden in Noord-Holland stammen uit ca. 1480, maar de meeste zijn 
wat jonger en ontstonden in de periode 1500-1540. Eigenlijk zijn speklagen een vreemd element in de 
gotische bouwstijl. In de gotiek gaat het om verticalisme terwijl speklagen het horizontale aspect juist 
sterk benadrukken. Speklagen blijven in zwang tijdens de renaissance, de bouwstijl die volgde op de 
gotiek, maar ze worden dan uitgevoerd in een andere natuursteensoort (Bentheimer zandsteen). 

In Alkmaar komen speklagen zowel in de late gotiek als in de renaissance voor. Laatgotische 
voorbeelden zijn te vinden aan de Kapelkerk, muurgedeelten van de Grote Kerk en de onderbouw 
van de toren van het stadhuis. 
Voorbeelden van laatgotische gebouwen met speklagen in andere steden in Nederland en België zijn: 
Bergen op Zoom, Markiezenhof (vanaf het begin van de bouw in 1485 werden hier speklagen 
toegepast); Amsterdam, Munttoren (ca. 1482); Amsterdam, Waag (1488); Amsterdam, Oude Kerk 
(speklagen toegepast sinds ca. 1495); Haarlem, Amsterdamsepoort (speklagen in de voorpoort, eind 
15de eeuw); Monnickendam, Grote Kerk (toren, ca. 1500); Nieuwe Niedorp, hervormde kerk (toren ca. 
1500); Antwerpen, Vleeshuis (1501-1503); Lier, Sluishuis (1508-1516), Enkhuizen, Zuiderkerk 
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Op deze tekening is het metselverband tussen twee speklagen te zien, zoals dat aan de Kapelkerk voorkomt.
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(kruiskapel 1516); Utrecht, het Paushuize (1517 voltooid); Enkhuizen, Westerkerk (stenen onderbouw 
van het klokhuis, 1519); Deventer, de Waag (1528); Hoorn, Hoofdtoren (1532); Leeuwarden, 
Oldehove (1529-1533); Culemborg, stadhuis (1534-1539); Hoogstraten, St. Catharinakerk (toren, 
1536-1546); Amsterdam, Nieuwe Kerk (noordtransept, 1538-1544).

De baksteen

De baksteen in het middeleeuwse muurwerk van de Kapelkerk is gemetseld in een verband van om 
en om een laag strekken en een laag koppen. Een dergelijk verband is in de late middeleeuwen 
gebruikelijk in ons land. Er komen echter veel afwijkingen voor. Ook dat is gebruikelijk. Zo zit in 
de koppenlagen af en toe een strek, waardoor er soms twee stootvoegen boven elkaar uitkomen. De 
koppen en strekken worden bijna nooit recht boven elkaar gemetseld. 
Het voegwerk is platvol uitgevoerd. 
Het formaat van de geel-rode baksteen is: lengte 195-205 x breedte (kop van de steen) 95-100 x dikte 
45-50 mm. De steen is niet maatvast, zodat afwijkingen voorkomen.
In het metselwerk bevinden zich veel reparaties uit later tijd, vooral bij de voet, aan de zuid- en 
de westkant. Dit zorgt voor verstoringen in het originele metselverband. Diverse baksteenformaten, 
kleuren en verbanden zijn hier toegepast. Ook komt het gebruik van klezoren in de reparaties voor.

Het metselwerk van de noordgevel had voor de verbouwing in 1707 blindvensters, zoals de tekening 
van Saenredam laat zien. Deze blindvensters waren vermoedelijk ook aan de buitenkant als zodanig 
te herkennen als een soort spaarvelden. Deze spaarvelden zijn dichtgemetseld, waarschijnlijk ten tijde 
van de verbouwing in 1707. Ten oosten van de dwarsbeuk zijn de vroegere blindvensters herkenbaar 
aan de daar aanwezige baksteensoort die afwijkt van het middeleeuwse werk.
Aan de andere kant van de dwarsbeuk is het muurwerk bepleisterd en daarom valt er van eventuele 
bouwsporen niets te zien.

De Grote Kerk
De Grote Kerk heeft op een aantal plaatsen baksteen in de gevels, gemetseld in hetzelfde verband 
als de Kapelkerk. Er komt, voor zover nu bekend, één baksteenformaat voor: de maten zijn (gemid-
deld) 200-220 x 100-105 x 45-50 mm voor de kopgevel van het zuidertransept, de oostgevel van 
het noordertransept en het muurwerk in de zuidgevel van de kooromgang boven de goot van de 
consistorie. Dit formaat komt ook overeen met het formaat van de baksteen van de Kapelkerk. De steen 
is niet maatvast. Overigens is het onderzoek naar de baksteenformaten van de Grote Kerk zeer beperkt 
geweest. Er zijn steekproeven genomen. Een uitgebreider onderzoek wordt aangeraden, zodat een goed 
beeld van de gebruikte formaten ontstaat.
Alle baksteenwerk van de Grote Kerk heeft dezelfde geel-rode kleur. Dit geldt ook voor de ontpleis-
terde muren van het interieur.

Het stadhuis
De onderste drie geledingen van de torenschacht van het stadhuis hebben muurwerk dat sterk lijkt op 
dat van de Kapelkerk. Ook hier geel-rode bakstenen en om de vijf lagen een laag Belgische witte steen. 
De afmetingen van de stenen zijn 195-205 x 95-100 x 45-50 mm. 
Ook hier  bestaat het metselverband uit om en om een laag strekken en een laag koppen, net als bij de 
Kapelkerk. Ook hier is het voegwerk platvol uitgevoerd.
De voorgevel van het stadhuis is eveneens opgetrokken in baksteen met speklagen maar deze gevel 
is zo zwaar gerestaureerd dat er feitelijk sprake is van nieuw muurwerk. Een vergelijking is daardoor 
onverantwoord.
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  Op de tekening boven is de druiplijst van de westgevel van de Kapelkerk afgebeeld.
  Op de tekening eronder is de versnijding in het muurwerk van de zuidgevel te zien. 
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De speklagen

De speklagen in het muurwerk van de Kapelkerk zijn gemaakt van Gobertange- en Ledesteen. Deze 
twee kalksteensoorten lijken veel op elkaar en het onderscheid is dan ook moeilijk te maken. Beide 
steensoorten zijn afkomstig uit België en worden daarom ook wel witte Belgische steen genoemd.
Gobertange is geelachtig wit met soms wat bruine lijnentekening. Door verwering stoot de steen bij 
de voegen korsten af. De harde kern van de steen blijft staan zodat de steen de vorm krijgt van een 
‘meelzak’. Gobertange wordt voor allerlei onderdelen toegepast, echter zelden voor beeldhouwwerk.
De verweringskleur van Ledesteen is okergeel, iets donkerder dan Gobertange. De verweringsvorm is 
gelijk aan Gobertange. Ledesteen komt in grotere dikte voor dan Gobertange. Ledesteen is voor bijna 
alle onderdelen van monumenten toegepast maar niet voor montants en traceringen.
De speklagen van de Kapelkerk zijn in hoofdzaak gemaakt van Gobertange. Er komt echter ook 
zandsteen voor. Onder het eerste raam in de zuidgevel zijn de speklagen van zandsteen en ook veel 
hoekblokken in de steunberen zijn dit materiaal.
 
Voor wie goed kijkt, is in de Kapelsteeg in het muurwerk van de westgevel van de zijbeuk iets 
opmerkelijks te zien. Een aantal speklagen wordt naar links toe steeds breder. Dit betekent dat de 
gevel reeds tijdens de bouw verzakte. Dit kan erop duiden dat de zijbeuk anders gefundeerd is dan de 
hoofdbeuk, of eerst later werd toegevoegd. 
Het bleek goed mogelijk het door de verzakking ontstane hoogteverschil op eenvoudige wijze weg te 
werken door voor de speklagen steeds iets grotere blokjes natuursteen te gebruiken. Deze  oplossing 
is overigens alleen uitvoerbaar met natuursteen, omdat deze steen binnen bepaalde grenzen in iedere 
gewenste afmeting kan worden gehakt. Had men het hoogteverschil willen wegwerken in het baksteen-
werk, dan had men voor een andere oplossing moeten kiezen: men had dan namelijk een ‘varken’ (een 
extra laag metselwerk van verlopende dikte) in het muurwerk moeten maken. 

Ook in de zuidgevel is, voor wie nauwkeurig kijkt, een afwijking in het muurwerk te vinden, en wel 
in de drie meest oostelijke traveeën. Hier bevindt zich namelijk een speklaag die gemaakt is van  twee 
lagen Gobertange in plaats van één laag, zoals elders. Dit is een aanwijzing dat deze drie oostelijke 
traveeën later gebouwd zijn dan de overige.

De Grote Kerk
De kenmerkende toepassing van baksteen met speklagen komt bij de Grote Kerk op een aantal plaatsen 
voor. Zo zijn links en rechts van de Herenkamer in de hoek van het koor en het noordtransept in het 
baksteenmuurwerk speklagen van witte Belgische steen te zien. Dit muurwerk lijkt veel op dat van 
de Kapelkerk. Ook in het metselwerk van de Herenkamer zelf komen speklagen voor. Dit muurwerk 
is echter sterk gerestaureerd. Of hier nog origineel metselwerk aanwezig is, is niet duidelijk. Dit 
muurwerk is veiligheidshalve dan ook buiten beschouwing gelaten.
Op enkele oude foto’s uit het einde van de 19de eeuw is te zien dat de bovenkant van de linker 
steunbeer van de westgevel (boven het balgenhuis) was gemetseld in baksteen met speklagen. Ook 
dit metselwerk doet sterk aan dat van de Kapelkerk denken. Tijdens een latere restauratie is dit werk 
vervangen door natuursteen. Niet bekend is of er door restauraties nog meer baksteen is vervangen 
door natuursteen. 

Speklagen van witte Belgische steen komen op meer plaatsen voor bij de Grote Kerk, maar dan in 
muurwerk dat is gemaakt van tufsteen in plaats van baksteen. Dit type muurwerk is te zien aan het 
schip met zijn zijbeuken en kapellen. Veel tufsteenwerk is tijdens latere restauraties vernieuwd, maar 
op enkele plaatsen komt ook oorspronkelijk materiaal voor. Dit is onder andere te zien aan de westkant 
van het noordertransept. 
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Prolering van de zandstenen blokken rond de hoofdingang in de westgevel.
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Het stadhuis
De speklagen van de stadhuistoren zijn van Belgische witte steen en zijn net als bij de Kapelkerk 
aangebracht om de vijf lagen baksteen. Deze speklagen zijn in de onderste geleding dubbel, in 
de geleding daarboven smaller en in de derde geleding nog smaller. De vierde geleding van de 
torenschacht lijkt van een afstand op de onderste drie geledingen maar dit is het werk van een 
restauratie waarbij de speklagen vernieuwd zijn in een ander materiaal met een strakker uiterlijk. 
Hierachter zit beton.

De steunberen

Alleen de zuidgevel van de Kapelkerk is voorzien van steunberen. Deze zijn naar verhouding slank. 
Deze steunberen doen wat betreft de verhoudingen denken aan de steunberen van het transept en de 
westgevel van het schip van de Grote Kerk. De versnijdingen in de steunberen zijn, net als bij de 
steunberen van de Grote kerk, erg ondiep.
Opvallend is het ontbreken van steunberen bij de andere gevels, zelfs bij de lange muur (voor de 
verbouwing van 1707) van de  noorderzijbeuk. Dit is uitzonderlijk.

De versnijdingen

De manier waarop de versnijdingen in het muurwerk zijn uitgevoerd, verdient bijzondere aandacht. In 
de zuidgevel van de Kapelkerk laat de versnijding een afgeschuinde band witte Belgische steen zien 
die de bovenkant vormt van het dikkere muurwerk. Dit komt bij veel middeleeuwse kerkgebouwen 
voor. Normaal wordt boven de versnijding direct verder gemetseld met baksteen, maar hier niet. Er 
volgt eerst een laag witte Belgische steen en dan pas baksteen. Deze zelfde methode is te vinden in het 
muurwerk van de Herenkamer van de Grote Kerk en bij de stadhuistoren. Merkwaardigerwijs heeft de 
westgevel van de Kapelkerk niet zo’n extra laag witte Belgische steen boven de versnijding.
Het onderzoek van 1999 bood geen gelegenheid dit verschijnsel uitgebreid te bestuderen. Wel kan 
opgemerkt worden dat de wijze van versnijdingen afwerken met twee lagen witte steen in plaats van 
een vaker voorkomt, vermoedelijk in de Zuidelijke Nederlanden meer dan in het noorden.  

De ramen en blindvensters

De twee blindvensters met visblaastracering in de westgevel van de Kapelkerk en de twee blindven-
sters met vorktracering in de oostgevel zijn zeer waarschijnlijk origineel. Die in de westgevel zijn 
op de oudst bekende foto van de kerk uit 1895 te zien (zie hoofdstuk 6). Toen de acht ramen in de 
zuidgevel en het grote raam in de oostgevel tijdens de restauratie in de jaren ’50 werden vernieuwd, 
diende de tracering van de blindvensters in de westgevel als voorbeeld.
Het zijbeukraam links in de westgevel was voor de verbouwing van 1707 hoger, zoals te zien is op de 
tekening van Saenredam. De bovenkant van dit raam zat vlak onder het tongewelf. Door verlaging van 
het plafond, in verband met het aanbrengen van de stucgewelven, heeft men het raam moeten wijzigen. 
Wellicht is toen het huidige raam ontstaan. De montants van dit raam zijn tijdens de restauratie in 
de jaren 50 gemaakt van baksteen. Voor de restauratie bezat dit raam houten montants, mogelijk ook 
daterend uit 1707.

De ramen in de kopgevel van de dwarsbeuk met de ijzeren vensterharnassen zijn origineel (uit 1707) 
en hebben alleen door het aanbrengen van gebrandschilderde glas-in-loodvoorstellingen (tijdens de 
restauratie in de jaren 50) enkele kleine wijzigingen ondergaan. De gebrandschilderde voorstelling 
paste niet tussen de ijzeren brugstaven. Daarom zijn de brugstaven ter plaatse van de voorstelling 
verder uit elkaar gezet. 
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Op de foto boven is de zuidkant van de zandstenen afdekking van de westgevel te zien.
Op de linker foto eronder is de noordkant van de zandstenen afdekking te zien. 
Op de foto rechtsonder zijn de zwaar afgesleten basementjes ter linkerzijde van de hoofdingang in de westgevel 
afgebeeld. 
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Tot de bijzonderheden van de Kapelkerk behoren de blindvensters die eertijds in de zijbeuk zaten. 
In de 17de eeuw waren ze nog aanwezig. Saenredam heeft ze afgebeeld. De vormgeving van deze 
blindvensters lijkt op die van de vensters in de noorderzijbeuk van de Hervormde Kerk in Den Burg op 
Texel (bouw voltooid in 1481). Hier is echter alleen de onderste helft van de vensters dichtgezet. 

In ca. 1864 werd het kunststenen rondvenster in de oostgevel aangebracht. Op de plaats van dit 
rondvenster zat tot de verbouwing van 1707 een (blind)venster. 

De hoofdingang

De hoofdingang in de westgevel bestaat uit een sterk geproleerde zandstenen omlijsting, aan de 
bovenkant  afgesloten door een korfboog. De omlijsting is aan de onderkant voorzien van basementjes. 
Deze basementjes zijn in rudimentaire vorm nog te herkennen.
Boven het ingangsportaal is een beeldnis te zien. De nis is afgezet met eenvoudig geproleerde 
kantblokken die iets buiten het metselwerk uitsteken. De prolering is driekwart rond en loopt onderin 
uit op basementjes, soortgelijk als bij de deur. Bovenin is de nis versierd met een gedrukte rondboog 
met daarin een driepasmotief. Aan de onderkant bevindt zich een uitkragend geproleerd vierzijdig 
plateau, bedoeld om een beeld op te plaatsen. 
Boven de ingang en de beeldnis is een hoge ezelsrugboog aangebracht van zandsteen. De ezelsrugboog 
die buiten het muurwerk uitsteekt, rust op kraagsteentjes en wordt aan de bovenkant afgesloten door 
een half in de muur gemetselde kruisbloem.

De aansluiting met de kruisbloem is slordig gemaakt en bestaat voor een klein deel uit geproleerde 
baksteen. 
Opvallend aan dit ingangsportaal is dat de speklagen binnen de ezelsrugboog niet doorlopen en dat de 
kantblokken van de beeldnis iets buiten het muurwerk uitsteken. Mogelijk was het metselwerk binnen 
de ezelsrugboog oorspronkelijk van een dunne pleisterlaag voorzien. Omdat er op het zandsteen veel 
verfresten aanwezig zijn is het goed denkbaar dat het natuursteen en het pleisterwerk geschilderd zijn 
geweest. Wanneer er voor de Reformatie een gepolychromeerd beeld in de nis heeft gestaan, zal dit 
goed tot zijn recht zijn gekomen.

De westelijke ingangspartij heeft een aantal treffende overeenkomsten met andere laatgotische 
ingangspartijen.
Zo vinden we bij het oostportaal van de Grote Kerk een vergelijkbare korfboogdeuropening, echter 
met een nog rijkere prolering als bij de Kapelkerk. De korfboogdeuropening wordt ook hier bekroond 
door een buiten het muurwerk uitstekende boog op kraagsteentjes. De bekronende boog heeft hier niet 
de vorm van een ezelsrugboog maar een korfboog. De kruisbloem ontbreekt dan ook. 

De kraagsteentjes zijn bij de Grote Kerk rijker uitgevoerd dan bij de Kapelkerk: ze zijn versierd met 
beeldhouwwerk in de vorm van een zandstenen koolbladornament. Het beeldnisje van de Kapelkerk, 
zoals dit te vinden is boven de westingang, vinden we ook terug aan de Grote Kerk, en wel op 
verschillende plaatsen. Zo zijn de steunberen van het koor van de kerk voorzien van vergelijkbare 
beeldnisjes, evenals  de steunberen van de consistoriekamer. Ook in het topgeveltje van het noordelijke 
ingangsportaal heeft zo’n beeldnisje.

Tenslotte moet in dit verband ook de oostvleugel van het stadhuis worden genoemd. Dat kreeg een 
vergelijkbare hoofdingang met een deuropening bekroond door een hoge ezelsrugboog.
Door de restauratie 1877-1881 is de originele ingangspartij helaas verdwenen. Slechts de hoofdvorm 
van de ezelsrugboog bleef behouden, de detaillering niet.
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De dichtgemetselde toegang in de westgevel van de zijbeuk

Ook onder het raam in de westelijke kopgevel van de zijbeuk bevond zich volgens Bruinvis een deur. 
Toen het orgel in 1656 naar de hoge westwand werd verplaatst, werd volgens hem de deuropening 
dichtgemetseld. 

Het muurwerk laat hier inderdaad een verstoring zien. De speklagen zijn van zandsteen in plaats van 
Belgische witte steen en de bakstenen zijn rood-bruin in plaats van geel-rood. Het formaat van deze 
stenen is ca. 235 x 105 x 45 mm. 
Onder het raam in de eerste travee van de zuidgevel komt eveneens een stuk metselwerk voor dat 
op dezelfde manier is gemaakt. Hier dus ook speklagen van zandsteen en dezelfde soort rood-bruine 
baksteen. Kennelijk is hier in de 17de eeuw gerepareerd of is er een opening dichtgezet. 

De toegang in de zuidgevel 

Ook in de zuidgevel is van oudsher een toegang aanwezig. Door verbouwingen is in de loop der 
eeuwen deze toegang steeds verder naar het oosten verplaatst en zijn de oude toegangen dichtgemet-
seld. De sporen van deze ingrepen zijn goed aan het metselwerk af te lezen en wel in de vijfde en de 
zevende travee. De oudste toegang bevond zich in de vijfde travee. Het ontbreken van speklagen in 
deze travee markeert de plaats van de vroegere toegang.

Toen de kerk naar het oosten uitgebreid werd, werd de toegang naar de zevende travee verplaatst. 
Op de kaart van Drebbel (1597) is deze toegang nog in gebruik, op de tekening van Saenredam (1661) 
is deze verplaatst naar de achtste travee. De dichtgemetselde deuropening in de zevende travee is 
interessant. Het metselwerk rond de dichtgezette opening is gemaakt van opmerkelijk grote rode 
baksteen. Het formaat van deze stenen is ca. 255 x 125 x 70 mm. Deze bakstenen zijn dus aanmerkelijk 
groter dan het overige werk. 
Er is nog iets te zien dat zeer bijzonder is. De stenen zijn aan de voorkant bewerkt met een 
bouchardeerhamer o.i.d., waardoor de stenen een ruw oppervlak hebben gekregen. Dit is vooral te zien 
aan de stenen van de boog. Waarom dit is gedaan is niet duidelijk. Wellicht is de opening bepleisterd 
geweest en heeft dit men dit pleisterwerk er later afgehakt. In het nieuwe metselwerk waarmee de 
deuropening is dichtgezet komen speklagen voor. Deze speklagen komen waarschijnlijk uit het gat dat 
is gehakt voor het maken van de deur in de achtste travee. Beide deuropeningen zijn even groot zodat 
het uitgehakte materiaal precies paste in de oude deuropening. 

De deuropening in de achtste travee heeft typische 17de -eeuwse kenmerken. Het metselwerk is 
regelmatiger en strakker dan het middeleeuwse werk. De korfboog boven de deur is gemaakt van 
arm gehakte stenen (taps toelopend) met daartussen zeer dunne voegen. Op regelmatige afstand zijn 
zandsteenblokken aangebracht die buiten het muurwerk steken. De gebruikte bakstenen zijn vrij strak 
en hebben het formaat 180 x 85 x 35-40 mm. 

De gevelafdekking

De gevel aan de westkant is afgedekt met zandsteen. Hier is iets merkwaardigs aan de hand. De 
prolering aan de noordkant is totaal verschillend ten opzichte van de zuidkant (zie de foto’s). Aan de 
zuidkant bestaat de afdekking uit een driehoekig vormgegeven bovenkant, zoals dit vaak voorkomt. 
Aan de noordkant bestaat de prolering uit een afschuining aan de dakkant en aan de gevelkant 
uit bolle en holle rondingen. Soortgelijke afdekkingen (maar niet gelijk) zijn ook te vinden aan de 
Grote Kerk in Alkmaar. Dergelijke proleringen zijn gotisch. Waarschijnlijk was de zuidkant van de 
voorgevel vroeger gelijk aan de noordkant. De driehoekig vormgegeven afdekking aan de zuidkant is 
daarom waarschijnlijk later aangebracht ter vervanging van de oude afdekking.
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De druiplijst van de westgevel 

De druiplijst  bestaat uit een lijst met waterhol van witte Belgische steen en daaronder een halfrond 
proel van baksteen. Dezelfde prolering komt voor bij het schip van de Grote Kerk maar hier is 
alles van Belgische witte steen gemaakt. Ook bij de stadhuistoren komt hetzelfde proel boven aan 
de eerste drie geledingen voor.

De zuilen in de kerk

In de kerk bevinden zich vier ronde zuilen die in oorsprong dateren uit de late middeleeuwen. Voor de 
verbouwing van de kerk in 1707 telde de kerk er zeven. De middelste hiervan verdween, de twee links 
en rechts hiervan werden veranderd in zwaardere vierkante pilaren.
De omtrek van de twee ronde zuilen ten westen van de dwarsbeuk is iets groter dan die van de twee 
ronde zuilen ten oosten van de dwarsbeuk. De twee westelijke hebben een omtrek van ongeveer 250 
cm, de twee oostelijke hebben een omtrek van 276 cm. Uit de waarnemingen die gedaan werden 
tijdens de verbouwing van de kerk in 1707 blijkt dat de 5 westelijke zuilen (van de zeven die er 
toen nog stonden) waren gemaakt van steen met gehouwen banden en de twee oostelijke geheel van 
Bentheimer zandsteen. Uit de waarneming van de telmerken in het oostelijke deel van de zijbeuk  
valt af te leiden dat de zijbeuk in twee fasen is gebouwd. Ook de ongelijke dikte van de zuilen 
duidt hierop.
Ook uit het verslag van Reder blijkt dat het materiaalgebruik van de zuilen niet gelijk is. Een aantal is 
van bak- en natuursteen en de overige alleen van natuursteen. 

De bouwsporen boven het stucgewelf van de noorderzijbeuk ten oosten van de dwarsbeuk

In de kapruimte boven de zijbeuk ten oosten van het dwarsschip zijn tal van interessante bouwsporen 
te vinden. Deze kapruimte was jarenlang onbereikbaar vanwege het ontbreken van een toegangsluik. 
In verband met onderzoek naar de bouwtechnische staat van de kerk werd er een paar jaar geleden 
op verzoek van de Monumentenwacht een luik in het stucplafond aangebracht. In tegenstelling tot 
wat algemeen werd aangenomen blijken zich hier veel zeer bruikbare bouwsporen te bevinden uit 
laatmiddeleeuwse periode, dus van voor de brand van 1760.

De vensters
Boven het stucgewelf aan de oostkant van de zijbeuk is de bovenkant van een dichtgemetseld venster 
zichtbaar. Het venster zat vlak onder het gewelf zoals dit vaak het geval is bij gotische kerken met 
tongewelven. Opmerkelijk is het dat de bovenkant een rondboog is in plaats van een spitsboog. Het 
betreft hier geen roosvenster omdat nog juist boven het stucgewelf de aanzet van de rechter dagkant 
(zijkant) van het vroegere venster zichtbaar is.
Met de vondst van dit gotische venster is het duidelijk dat het rondvenster dat eronder zit niet origineel 
is. Stilistisch waren er ook al sterke aanwijzingen in die richting. 
De bovenkanten van de voormalige blindvensters in de noordgevel zijn zichtbaar boven het stucge-
welf. Ook deze vensters hadden rondbogen. De vorm van deze (blind)vensters komt overeen met de 
vensters op de tekeningen van Saenredam.

De kapconstructie
De middeleeuwse eiken kap van de hoofdbeuk is tijdens de brand van 1760 verloren gegaan en 
vervangen door een kap van grenenhout. Er werd altijd aangenomen dat de kap van de zijbeuk ook 
geheel was verbrand. Maar bij de zijbeuk is de middeleeuwse eiken kapconstructie behouden geble-
ven. Zelfs zijn er nergens brandsporen op het eikenhout zichtbaar, zodat mag worden aangenomen 
dat de brand dit deel van de kap niet heeft bereikt. Dit betekent dat ook het gestucte gewelf
eronder behouden bleef, dat in 1707 werd aangebracht ter vervanging van het oorspronkelijke 

DE KAPELKERK IN ALKMAAR versie 2 met Afbeeldingen en wijzigingen ZW-W + pag.nrs.indd4-4-01, 16:4396-97



98

Prolering van de gewelfribbe, de naald en de voorlijst.

Aansluiting van de naald met de gewelfribbe. 
Een grote toognagel van de houtverbinding steekt er boven uit. 
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houten tongewelf dat een geheel vormde met de kapconstructie en dat we kennen van de tekeningen 
van Saenredam uit 1661.

De nog aanwezige originele kapconstructie bestaat uit de volgende onderdelen: spantbenen, standzo-
nen, korbelen, een voorlijst, een naald, een wurmt en een groot gedeelte van het roosterhout. Op de 
opmetingstekening staan alle onderdelen die bewaard zijn gebleven afgebeeld.

De tekeningen van Saenredam uit 1661 laten zien dat er onder de spanten trekbalken zaten. Vanwege 
de inbouw van de stucgewelven zijn deze trekbalken in 1707 hoger aangebracht. 
Hoe de trekbalken voor de verbouwing van de kerk constructief waren aangebracht, is onduidelijk. 
Gebruikelijk is dat de trekbalken onder de voorlijst (binnenmuurplaat) in het buitenmuurwerk zijn 
opgelegd. Omdat Saenredam consoles heeft getekend onder de trekbalken lijkt het hier ook zo gemaakt 
te zijn. Merkwaardigerwijze zijn echter geen sporen van te vinden: er zitten geen gaten in de muur. 
Wel steekt er uit de onderkant van het spant een dikke ijzeren nagel of bout. Misschien zat de trekbalk 
hiermee vast, hetgeen zeer uitzonderlijk is en bovendien constructief erg zwak. 
In de muur tussen de scheibogen zijn ongeveer ter hoogte van de muurplaat diepe gaten aanwezig. 
Mogelijk waren de trekbalken in deze gaten opgelegd. 

De spanten vormden vroeger tevens de ribben van het tongewelf. De prolering van de gewelfribben 
is interessant omdat hier regionaal verschillen in voorkomen en omdat er vaak fraaie vormen te zien 
zijn. De prolering van de spanten in de Kapelkerk is ongewoon slank en aan de voorkant loopt de 
neuslijst erg breed uit. Deze prolering lijkt sterk op die van de gewelfribben van het koor en de 
consistorie van de Grote Kerk en in iets mindere mate op die van het transept van deze kerk. Het 
enige belangrijke verschil is dat de neuslijst van de ribben in de Grote Kerk niet breed uitloopt. De 
vorm van de gewelfribben van het schip van de Grote Kerk wijkt sterk hiervan af en vertoont de 
gebruikelijke bolle vorm.
In de drie bewaard gebleven kapspanten die corresponderen met de drie oosttraveeën van het kerkge-
bouw, staan van west naar oost de telmerken 1, 2 en 3 (zie tekening). Het betreft hier zogenaamde 
getrokken telmerken. Deze nummering duidt erop dat de laatste drie traveeën van de kerk een latere 
uitbreiding van het gebouw betreffen. Wanneer de kap van de zijbeuk in één keer was gebouwd dan 
was de nummering respectievelijk 7, 8 en 9 geweest. 

In de binnenmuurplaat zitten op regelmatige afstand van elkaar ronde gaten (zie tekening). Hieruit valt 
af te leiden dat de kap vroeger ook een buitenmuurplaat had. Deze buitenmuurplaat werd met een serie 
van zogenaamde klein blokkeels met de binnenmuurplaat verbonden. De gaten zijn een overblijfsel 
van de pen gat verbinding met de klein blokkeels.

De scheibogen en de muurafwerking uit de gotische periode
Bijzonder interessant zijn de scheibogen uit de gotische periode die boven de stucgewelven bewaard 
zijn gebleven. De tekeningen van Saenredam laten deze bogen zien. De spitsbogen, opgetrokken uit 
baksteen,  zijn voorzien van een prolering,  bestaande uit kwartronde en halfronde vormen (zie de 
tekening). De afwerking van deze bogen bestaat uit een zeer dunne witte pleisterlaag, waaroverheen 
een blokmotief is geschilderd, waardoor de indruk ontstaat dat het om een natuursteensoort gaat. De 
kleur doet aan zandsteen denken. 
Opmerkelijk is dat Saenredam het blokmotief rond de scheibogen niet heeft getekend. Was het 
er in 1661 nog niet? In het chronologisch overzicht (zie bijlage) komt in 1705 (september) een 
vermelding voor van het schilderen van bepleisterde muurwerk. Mogelijk is het blokmotief pas in 
1705 aangebracht. 

Het muur- en ankerwerk
Het niet bepleisterde muurwerk boven de scheibogen bestaat uit metselwerk dat gelijk is aan het 
overige middeleeuwse muurwerk van deze kerk. Het steenformaat is hier ca. 210 x 100 x 45 mm.
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De kapruimte van de zijbeuk ten oosten van de dwarsbeuk. Boven het stucgewelf is de oude 
kapconstructie bewaard gebleven. De muur op de achtergrond is van de dwarsbeuk die in 1707 
werd gebouwd (zie ook kleurenafbeelding pagina 52).
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Ter plaatse van de opleggingen van de spanten zijn gaten in de muur gehakt. Ook onder deze spanten 
komen, zoals op de tekening is aangegeven, diepe gehakte gaten voor. Dit kan een aanwijzing zijn dat 
de zijbeuk later tot stand kwam dan het koor van de kerk, anders hadden de bouwers de benodigde 
gaten in de muur kunnen uitsparen.

Vlak boven het vroegere gewelf zitten zogenaamde kortelinggaten. Deze werden in de muur uitge-
spaard voor het aanbrengen van kortelingen. Dit zijn korte balkjes die uit de muur steken en waar 
steigerdelen op konden worden gelegd. Links in de hoek, vlak onder het dak, zijn inkassingen in 
het muurwerk zichtbaar. Kennelijk hadden de bouwers van de kerk de bedoeling hier later verder te 
metselen, wellicht een steunbeer.

Geheel rechts op de tekening is te zien dat er een halfronde boog in het muurwerk is gemaakt. Aan 
de afmetingen en de kleur van de stenen valt op te maken dat deze tijdens de verbouwing van 1707 
tot stand is gekomen. Het lijkt erop dat tijdens de doorbraak van de muur in verband met het bouwen 
van de dwarsbeuk, een deel van de muur losscheurde. Door daarboven een boog te metselen, werd 
de muur weer draagkrachtig.

Op de muur boven de scheibogen zijn de roestige afdrukken te zien van muurankers (zie tekening). 
Vermoedelijk was dit de verankering van de muurstijlen onder de kap van de hoofdbeuk. Tijdens de 
verbouwing van 1707 werden deze muurstijlen verwijderd en daarmee dus ook de ankers. De muuran-
kers die hier hebben gezeten zijn zeer gebruikelijk voor buitenmuren en veel minder gebruikelijk voor 
binnenmuren. Ook dit is een aanwijzing dat de zijbeuk later tot stand kwam. 
Een eindje onder de roestige afdrukken van deze ankers zitten ankerknopen die een eind uit de muur 
steken. Niet duidelijk is hoe de verankering er verder heeft uitgezien of waar deze naar toe liep.

Bouwsporen gevonden tijdens de restauratie in de jaren 50

De kerk is gerestaureerd in de periode 1953-1956. Gedurende deze restauratie kwam er een aantal 
bouwsporen aan het licht. Zij staan beschreven in het Alkmaars Jaarboekje van 1967 (pagina 64 
t/m 73) in een artikel van W.J.  Reder. Hij was opzichter tijdens deze restauratie, in dienst van de 
Kerkvoogdij. Veel van deze bouwsporen zijn door deze zelfde restauratie uitgewist en foto’s zijn 
er blijkbaar niet gemaakt (ondanks naspeuringen zijn ze niet gevonden). Wel is een aantal van de 
gevonden bouwsporen verwerkt in fraaie reconstructietekeningen die Reder maakte van de gotische 
kerk. De bouwsporen zijn verder helaas niet gedocumenteerd zodat de waarde ervan nu niet goed 
meer is vast te stellen.
De belangrijkste vondsten die Reder in zijn artikel beschreef worden hier nog eens herhaald. Wellicht 
komen een aantal van de door hem vermelde bouwsporen weer aan het licht bij de volgende 
restauratie. Wanneer er op de desbetreffende plekken wordt  gerestaureerd, is het van belang extra op 
te letten een ze alsnog te documenteren. 

De opmerkelijkste vondst die Reder vermeldde zijn de funderingsresten onder de vloer van de kerk. 
Hieruit valt af te leiden dat er vroeger sprake is geweest van een kleinere kerk. Onduidelijk is echter of 
het gaat om voorganger van het huidige kerkgebouw, of om de eerste bouwfase van de huidige kerk.

Gedurende het onderzoek naar de kerk, gedaan in verband met de restauratie, kwam naar voren dat 
de noordmuur boven de kolommen constructief niet met de oost- en de westgevel is verbonden maar 
slechts uitwendig is ingetand terwijl men inwendig met een zogenaamde kloostersponning om de 
bestaande noordgevel van het hoofdgebouw heen metselde. Wat de lezer zich bij deze uitleg van Reder 
precies moet voorstellen is niet duidelijk.

De kolommen tussen de hoofdbeuk en de zijbeuk zijn gemaakt uit verschillende materialen. Drie 
kolommen zijn gemaakt van natuursteen, de andere drie zijn van baksteen. Reder merkt op dat dit niet
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Op de foto boven is de oude scheiboog  tussen de hoofdbeuk en de zijbeuk te zien. Doordat het stucgewelf uit 1707 
lager zit dan het oorspronkelijke tongewelf uit de gotische periode, bleef dit bouwspoor behouden.

Op de foto onder is de bovenkant van de noordmuur van de zijbeuk afgebeeld. Boven het stucgewelf 
is een fragment van een blind boogvenster te zien.
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in overeenstemming is met de vondst in 1707. Volgens de waarnemer toen zouden alleen de twee 
oostelijke kolommen van natuursteen (zandsteen) zijn gemaakt.

In de vijfde travee van de zuidgevel heeft vroeger een ingang gezeten, zoals ook nu nog aan het 
muurwerk te zien is. Tijdens de restauratie werd bij deze ingang de prolering van een beeldnisje 
gevonden, zo kan men bij Reder lezen.

Een opmerkelijke vondst werd gedaan in het interieur van de kerk, links van de preekstoel. Hier 
werd achter het pleisterwerk een ondiepe nis ontdekt met in fresco het opschrift I H S. Op de 
tekening van Saenredam van het interieur naar het westen, is links van de preekstoel een nis zichtbaar. 
Waarschijnlijk is dit dezelfde nis waar Reder over schrijft.

Bouwfasen van de middeleeuwse Kapelkerk

Uit het bouwhistorisch onderzoek blijkt dat het middeleeuwse gedeelte van de Kapelkerk duidelijke 
kenmerken vertoont van de late gotiek zoals die zich rond 1500 in ons land manifesteerde. In dit 
verband dient in de eerste plaats gewezen te worden op het muurwerk met zijn geel-rode baksteen 
afgewisseld door speklagen van witte Belgische steen. Ook kan gewezen worden op de blindvensters 
met de visblaastracering in de westgevel en op de hoofdingang met de ezelsrugboog uitgevoerd in 
een slanke prolering.
Verschillende van deze kenmerken zoals het muurwerk van geel-rode baksteen met witte speklagen 
komen ook voor bij twee andere belangrijke middeleeuwse gebouwen in Alkmaar uit deze periode, de 
Grote Kerk en de oostelijke stadhuisuitbreiding met de toren aan de Langestraat. 
Vooral met de Grote Kerk zijn de overeenkomsten talrijk. Deze kerk geldt als een van de belangrijke 
grote Hollandse stadskerken en is voor veel kerken in de omgeving het grote voorbeeld geweest.  Veel 
elementen van de Kapelkerk lijken te zijn overgenomen van de Grote Kerk. Dat geldt niet alleen voor 
het muurwerk met de speklagen, maar ook voor de slanke kolommen, de wandopbouw in de kerk 
(triforiumzone), en de slanke proelen van de gewelfribben in het vroegere tongewelf. Daarom kan 
geconcludeerd worden dat de bouw van de Kapelkerk sterk beïnvloed is door de Grote Kerk. Hieruit 
volgt weer dat de Kapelkerk niet eerder gebouwd kan zijn dan dit grote voorbeeld. De bouw van de 
Grote Kerk werd gestart in 1470 en eindigde in 1520.
De bouw van de oostelijke uitbreiding van het stadhuis in de periode 1509-1520 vormt eveneens een 
belangrijke aanwijzing voor de datering omdat het muurwerk van de Kapelkerk en het stadhuis sterke 
overeenkomsten vertonen.
Vermoedelijk werd  rond 1500 of kort daarna met de bouw van de Kapelkerk begonnen. Ook de 
schaarse archiefgegevens, bijeengebracht door Fasel, en de gegevens uit de kronieken wijzen in die 
richting. 
Uit het bouwhistorisch onderzoek tot nu toe blijkt bovendien dat het middeleeuwse gedeelte van de 
Kapelkerk niet in één bouwcampagne tot stand kwam. Er zijn een aantal bouwfasen te herkennen. 
Dat blijkt uit o.a. uit onregelmatigheden in het metselwerk van baksteen en speklagen. Toch straalt 
het middeleeuwse gedeelte van de kerk een duidelijke eenheid uit. Daarom is het aannemelijk dat de 
verschillende uitbreidingen van de kerk vrij snel na elkaar volgden. 

De laatste bouwfase vond waarschijnlijk rond 1540 plaats. Het jaartal 1540 stond tot aan de verbou-
wing van 1707 op het gewelfbeschot van het koor, terwijl in een stadsbeschrijving in deel 15 van de 
“Hedendaagse HISTORIE of tegenwoordige staat van ALLE VOLKEREN” van Tirion te lezen is dat 
de kerk in 1536 “merklyk werd verbeterd” en in 1540 werd “volbouwd”.

Er zijn echter op dit moment te weinig gegevens om alle bouwfasen met zekerheid te kunnen aangeven 
en dateren. Er blijven een aantal zaken onduidelijk. De meeste onzekerheden bestaan er rond de eerste 
bouwfase van het kerkgebouw.

DE KAPELKERK IN ALKMAAR versie 2 met Afbeeldingen en wijzigingen ZW-W + pag.nrs.indd4-4-01, 16:44102-103



104

. 

 

De bouwfasen van de Kapelkerk

De eerste bouwfase (kort na 1500) 
bestaat uit een vijf traveeën lang kerk-
gebouw met een driezijdige sluiting.

Tijdens de tweede bouwfase 
werd de kerk aan de noordzijde 
vergroot met een zijbeuk

Tijdens de derde bouwfase (ca. 1536) 
werd de hoofdbeuk met drie traveeën 
verlengd.

De kerk werd in 1540 ‘volbouwd’. 
Toen moet de kerk deze plattegrond 
hebben gehad.

De kerk na de verbouwing van 1707. 
Sindsdien bleef de plattegrond van 
het kerkgebouw ongewijzigd.
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Bouwfase I
De eerste bouwfase van de huidige laat gotische Kapelkerk bestond vermoedelijk uit een eenbeukige 
kerk die vijf traveeën lang was. Deze kerk had een driezijdige koorsluiting. De kerk werd opgetrokken 
in geel-rode baksteen en voorzien van speklagen van witte Belgische steen. 
De funderingsresten die in de jaren 50 onder de kerk gevonden werden zijn vermoedelijk restanten 
van deze bouwfase. Dit is echter niet geheel zeker omdat er  weinig over bekend is. Mocht bij 
nieuwe opgravingen blijken dat deze funderingsresten ouder zijn, vanwege bijvoorbeeld een afwijkend 
baksteenformaat, dan is er kennelijk sprake van een voorganger van de huidige kerk. Vooralsnog zijn 
daar echter geen aanwijzingen voor gevonden. 

Bouwfase 2
Verondersteld wordt dat het eenbeukige kerkje van bouwfase 1 op enig moment te klein is geworden. 
De kerk werd aan de noordzijde vergroot met een lagere zijbeuk. Een aanwijzing voor het feit dat schip 
en zijbeuk niet tegelijk zijn gebouwd, blijkt uit de ongelijke zetting van de westgevel. Omdat de kap 
van de zijbeuk niet toegankelijk is, kon deze bouwfase  niet nader worden onderzocht. Onderzoek is 
nodig om deze bouwfase met zekerheid te kunnen vaststellen.

Bouwfase 3
De hoofdbeuk van de tweebeukige kerk van bouwfase 2 werd na verloop van tijd naar het oosten toe 
uitgebreid met drie nieuwe traveeën. Dat geschiedde met toepassing van hetzelfde soort muurwerk: 
geel-rode baksteen met speklagen van witte Belgische steen. Ook de toegepaste bouwstijl was 
dezelfde, namelijk die van de late gotiek. Vermoedelijk werd deze verbouwing uitgevoerd in 1536. In 
dat jaar immers werd, zoals reeds hierboven vermeld, de kerk “merklyk” verbeterd.  
Overigens werden in dit jaar nog niet alle werkzaamheden aan het nieuwe bouwdeel voltooid. 
Het gewelf werd bijvoorbeeld niet direct van beschot voorzien. Dit geschiedde pas in 1540, zo stond 
tot de verbouwing van 1707 aan de voet van het gewelf te lezen. Tussen de bouw van het koor en het 
beschieten van het gewelf kan best een aantal jaren zitten. Bekend is, dat soms een aantal jaren werd 
gewacht met dit werk, vanwege de hoge kosten.
Tijdens bouwfase 3 werd de kerk vermoedelijk ook van een nieuwe klokkentoren voorzien. 
Het ging, zo blijkt uit oude afbeeldingen, om een laatgotische toren met een fraaie open peerspits die 
tot de verbouwing van 1707 midden op het dak stond. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan deze 
toren. Sinds de brand van 1760, waarbij de kap van de hoofdbeuk verbrandde, zijn alle bouwsporen 
van deze toren verdwenen. 
De bouw van deze laatgotische toren vond waarschijnlijk in 1536 of kort daarvoor plaats. De  enige 
aanwijzing voor de datering zijn de klokken die in de toren hingen. Een groot aantal daarvan werd 
in 1536 gegoten. Deze klokken zijn tijdens de verbouwing van de kerk in 1707 verwijderd en in de 
nieuwe toren niet teruggekeerd.

Bouwfase 4
Nadat tijdens bouwfase 3 eerst de hoofdbeuk van de kerk was verlengd met drie traveeën, volgde 
tijdens bouwfase 4 de verlenging van de zijbeuk. Deze zijbeuk werd even lang gemaakt als de 
hoofdbeuk. De bouwsporen die in dit deel van de kap  van de zijbeuk zijn gevonden vormen een 
duidelijke aanwijzing dat eerst de hoofdbeuk verlengd werd en toen pas de zijbeuk.
Vermoedelijk vond deze laatste bouwfase aan het middeleeuwse kerkgebouw plaats in 1540. In dat jaar 
zou, zo staat te lezen in de al eerder genoemde uitgave van Tirion, in 1540 zijn “volbouwd”. 
Net als bij de noordbeuk van bouwfase 2 het geval was, speelde ook bij bouwfase 3 en 4 het probleem 
van de verzakkingen. Daardoor was het muurwerk boven de  twee oostelijke kolommen van het koor er 
vlak voor de verbouwing van 1707 slecht aan toe. 

Bouwfase 5
Na de voltooiing van de gotische kerk het nog ruim 150 jaar duren voordat de kerk weer werd 
vergroot en haar huidige omvang kreeg. Dit geschiedde in het jaar 1707. Hierover handelt het volgende 
hoofdstuk.
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Plattegrond van de Noorderkerk in Amsterdam
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Hoofdstuk 5
De kerk in de 18e eeuw

Inleiding

Sinds de Reformatie is er veel veranderd in het gebruik van de Kapelkerk. Net als bij andere 
middeleeuwse kerkgebouwen waren de katholieken eruit verdwenen en daarmee ook een aantal 
voorwerpen en symbolen. Altaren en beelden werden verwijderd, eventueel aanwezige storende 
muurschilderingen werden aan het oog onttrokken, bijvoorbeeld door ze weg te witten. Daarvoor in 
de plaats kwam een soberder protestants interieur. In plaats van een Latijnse mis op te dragen, werd 
er gepreekt in de eigen taal. 
De preekstoel werd een belangrijk meubelstuk dat de centrale plaats in de dienst ging innemen.
In de kerk kwamen bankenblokken en losse stoelen. Doorgaans zaten de mannen in de banken en de 
vrouwen op de stoelen. Stadsbestuurders lieten extra fraaie banken vervaardigen om te laten zien dat 
men boven het volk verheven was. Men kwam zo op bijna gelijke hoogte te zitten met de dominee. 
De orgels van voor 1573 werden meestal gehandhaafd maar niet gebruikt tijdens de dienst. In de kerk 
had de voorzanger de muzikale leiding. 
Omdat deze manier van zingen niet tot grote muzikale prestaties leidde (er werd wel gesproken over de 
“singende en crijsende gemeente”) werd gebruik van het orgel later toch weer ingevoerd.

Deze nieuwe opvattingen zijn goed te zien aan de architectuur van de nieuw gebouwde protestantse 
kerken sinds 1573. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze gebouwen?
De plattegrond van de kerk is compacter, vaak in de vorm van een Grieks kruis in plaats van een 
Latijns kruis zoals bij veel middeleeuwse kerken. Een Grieks kruis heeft vier armen van gelijke lengte. 
Aan de kerken werden geen kapellen meer gebouwd. 
De preekstoel kwam centraal in de kerk te staan, vaak op een hoek. 
Een beroemd voorbeeld is de Noorderkerk in Amsterdam, gebouwd in 1620-1623 in Hollandse renais-
sancestijl. Deze kerk heeft vele nieuwe kerken tot voorbeeld gediend, tot in Duitsland toe. Een ander 
beroemd voorbeeld is de Nieuwe Kerk in Haarlem, gebouwd in 1645 door de bekende bouwmeester 
Jacob van Campen in de stijl van het Hollands classicisme.
Met deze nieuwe bouwstijlen kon men goed de eigen hervormde identiteit onderstrepen. 

Ook in de Kapelkerk zouden de nieuwe inzichten hun invloed doen gelden.

De verbouwing van 1707

De laatgotische Alkmaarse Kapelkerk voldeed niet aan het protestantse ideaalbeeld. Op de tekeningen 
van Saenredam (zie hoofdstuk 4) is een langgerekte kerk te zien met een bijzonder sober interieur. 
De gewelfschildering (het Laatste Oordeel) uit de katholieke periode is niet achter witkalk verdwenen 
maar verkeert reeds in gehavende staat. Wel is het orgel inmiddels verplaatst naar de voor protestanten 
geëigende plek, namelijk de westgevel. Volgens Bruinvis stond het orgel, na de overplaatsing vanuit 
de Grote Kerk, aanvankelijk aan de noordwestkant van de kerk. Dit is echter niet waarschijnlijk, voor 
de reformatie stonden orgels altijd in de buurt van het altaar, dus ergens in het oostelijke deel van de 
kerk. Aan het orgel werd voordurend gewerkt door de meest vooraanstaande orgelbouwers uit die tijd, 
zowel voor als na de verbouwing van de kerk.
Kort voor de verbouwing waren de zeven glas-in-loodramen aan de zuidkant van de kerk vernieuwd en 
voorzien van de wapens van de stad en “hun edelachtbaren”.

De bouwkundige staat van de kerk was niet best. Ernstige verzakkingen hadden het interieur aangetast 
en er was instortingsgevaar. C.W. Bruinvis schrijft hierover aan de hand van oude bronnen: “Herstel 

DE KAPELKERK IN ALKMAAR versie 2 met Afbeeldingen en wijzigingen ZW-W + pag.nrs.indd4-4-01, 16:44106-107



108

     De plattegrond van de Kapelkerk, voor en na de verbouwing van 1707.
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der kerk aangezien de noordmuur overhelde, enige pilaren daardoor bochtig en scheef stonden en er 
gevaar voor instorting dreigde”. Naar de scheuren in de muur te oordelen boven het gewelf van de 
zijbeuk (zie hoofdstuk 4) moet de toestand inderdaad kritiek zijn geweest. De laatste twee pilaren met 
het bovenliggende muurwerk waren naar het oosten weggezakt met grote scheuren tot gevolg. Deze 
pilaren staan ook nu nog scheef, zoals in de kerk goed te zien is.

Naar aanleiding hiervan  wordt besloten een ingrijpende verbouwing te ondernemen. Deze omvatte 
zowel herstel van het bestaande als een aantal eigentijdse aanpassingen van het gebouw. De stad is 
opdrachtgever en het project kost f 28.347:2:8. Wie de architect was, is helaas niet bekend. 
Op 23 juli 1707 wordt de eerste steen gelegd.

Tot de meest in het oog springende vernieuwingen die buiten al te zien is behoort de aanleg van een  
moderne dwarsbeuk aan de noordkant met links en rechts daarvan een ingang naar het nieuw aan 
te leggen kerkplein. Het muurwerk van deze dwarsbeuk is gemetseld met rood-bruine bakstenen in 
kruisverband, met bij de hoeken klezoren in de koppenlagen. Het gebruikte baksteenformaat is als 
volgt: 210-220 x 100-110 x 40-45 mm. Het metselwerk is van een gesneden voegen voorzien.

De meest representatieve gevel van het gotische kerkgebouw was tot de verbouwing te vinden aan 
de Kapelsteeg. Bij de verbouwing van 1707 werd er aan de kant van het Verdronkenoord een tweede 
representatieve gevel toegevoegd in de toen heersende Hollands classicistische stijl.  
Omdat er aan het Verdronkenoord een gesloten rij huizen stond, was het nodig een huis, genaamd ‘De 
vier Heemskinderen’, te kopen zodat dit gesloopt kan worden. Ook een ‘zaaltje’ van een aangrenzend 
huis moet gedeeltelijk gesloopt worden om voldoende ruimte te krijgen.

Een tweede belangrijke wijziging aan het exterieur, die al van verre zichtbaar is, betreft de toren. De 
bestaande gotische toren met de open peerspits werd gesloopt en er verrees een nieuwe koepeltoren 
midden op het dak in Hollands classicistische stijl. Bij de brand van 1760 ging de nieuwe koepeltoren 
weliswaar verloren, maar hij werd spoedig daarna in dezelfde vorm herbouwd.

Het interieur van de kerk werd drastisch aangepakt. Zo werden voor de bouw van de dwarsbeuk de 
twee middelste traveeën van de zijbeuk volledig gesloopt. Bovendien werd het bestaande laatgotische 
houten gewelfbeschot zowel in de hoofdbeuk als in de zijbeuk verwijderd. Daarbij ging ook de 
gewelfschildering van het Laatste Oordeel verloren.    

Tijdens de ontmanteling werden door de stadsbaas Simon Eikelenberg enkele voor de bouwhistorie 
van de kerk interessante ontdekkingen gedaan. Zo vond hij onder het Laatste Oordeel de volgende 
tekst in oude Duitse Letters: “Engel Engelz heeft dit beschoten Anno Domini 1540.” Ook ontdekte hij 
dat de zeven zuilen in de kerk niet allemaal van hetzelfde materiaal zijn gemaakt. De vijf westelijke 
zuilen blijken van steen (bedoeld wordt baksteen) gemaakt te zijn met gehouwen banden terwijl de 
twee oostelijke zuilen geheel van Bentheimer zandsteen gemaakt zijn.

Na de verwijdering van het houten tongewelf kwam er geen nieuw houten tongewelf. Maar er werd 
gekozen voor iets heel anders, namelijk gewelven van stucwerk op latten, zogenaamd Brabants werk. 
De stucwerkgewelven van de zijbeuk zijn er nog steeds. Het gewelf van de hoofdbeuk heeft echter 
maar kort bestaan. Dit ging bij de brand in 1760 verloren. Hoe het eruit gezien heeft, weten we niet. 

Bij de verbouwing van 1707 werden ook de nodige moderniseringen uitgevoerd aan het bestaande 
werk. Tesamen met de hierboven al genoemde bouwactiviteiten maken zij dat er van het oor-
spronkelijke laatgotische karakter van het interieur weinig overbleef. Zo werden de gotische zuilen 
gemoderniseerd en zoveel mogelijk in Hollands classicistische stijl vorm gegeven.  
Van de zes kolommen die na de bouw van de dwarsbeuk waren overgebleven kregen er vier vermoede-
lijk een dikkere schacht door het aanbrengen van een extra laag stucwerk die tevens de bovenste rand 
van de oude basementen afdekt. De kapitelen kregen moderne vierhoekige dekplaten  in plaats van 
de oorspronkelijke achthoekige.
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Tekening  gemaakt door architect A. Warners in de periode voor de restauratie van de jaren 50. 
Dwarsdoorsnede van de kerk ter plaatse van de dwarsbeuk. Op deze tekening is de loze ruimte 
boven het gewelf van de dwarsbeuk goed te zien.
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Voor de hoekpilaren, die de boog naar de nieuwe dwarsbeuk moesten dragen, werd een andere oplos-
sing gekozen. Hier kwamen forse vierkante pijlers met mogelijk in de kern nog het oude metselwerk. 
Ook de kapitelen van deze pijlers hebben vierkante dekplaten. De prolering van deze dekplaten is 
echter een ander dan die van de dekplaten van de zuilen. 
Op deze hoekkolommen werden de wapens van de toen regerende burgemeesteren aangebracht, op de 
boog naar de dwarsbeuk werd het jaartal van de verbouwing in Romeinse cijfers aangebracht.

De indeling van de banken onderging enige aanpassingen. De belangrijkste was dat er in de nieuwe 
dwarsbeuk een voorname bank kwam te staan waar de stadsbestuurders hun plaats konden innemen. 

Het ontwerp van de verbouwing van 1707  geanalyseerd

Vele grote Hollandse steden hadden sinds 1573 nieuwe, moderne kerken laten bouwen voor de 
hervormde eredienst, vaak in een nieuwe stadsuitbreiding.
In Alkmaar was dit niet het geval. De hoofdkerk van de stad is erg groot en een stadsuitbreiding is 
er niet gerealiseerd zodat de noodzaak voor het bouwen van een nieuwe kerk kennelijk niet aanwezig 
was. 

De verbouwing van 1707 was nodig om de gebreken aan het gotische gebouw te herstellen. Van 
de gelegenheid maakte men gebruik om de kerk een moderner aanzien te geven. Tevens werd het 
vloeroppervlak enigszins vergroot door de bouw van een ondiepe dwarsbeuk. De stadsbestuurders 
kregen hier een fraaie plaats in de kerk recht tegenover de preekstoel. Net als in de Grote Kerk.
Door de verbouwing was het voor de  stadsbestuurders mogelijk om via een monumentaal hek 
het kerkplein op te lopen. Van daar af hadden zij zicht op de gemoderniseerde kant van de kerk, 
inclusief een fraaie koepeltoren. Daarna gingen zij de kerk binnen via één van de beide toegangen die 
vermoedelijk alleen door hen gebruikt mochten worden. Eenmaal plaats genomen keken zij over het 
gewone kerkvolk heen recht op de dominee. Vanuit deze positie hadden zij ook goed zicht op de, vlak 
voor de verbouwing, vernieuwde glas-in-loodramen met de wapens van de stad en de burgemeesteren. 

Opvallend aan de nieuwe plattegrond is dat de ruimtewinst door de verbouwing gering is. De nieuwe 
dwarsbeuk is erg ondiep en biedt alleen ruimte aan de nieuwe herenbank. 

Het nieuwe bouwdeel heeft buiten dezelfde hoogte als de hoofdbeuk maar binnen is het plafond 
veel lager. Tussen dak en plafond zit dan ook een grote loze ruimte. Men had zich veel kosten 
kunnen besparen door het dak lager aan te brengen. Dit zou echter betekenen dat de kerk aan het 
Verdronkenoord een minder voornaam front had gekregen. 

De huidige gevel doet denken aan de kopgevels van de Noorderkerk in Amsterdam (1620-1623). Ook 
hier zijn twee vensters in de gevel en het dak wordt beëindigd met een wolfseind. Bij de Kapelkerk 
is alles echter veel strakker en soberder en een rondvenster in de top, zoals in Amsterdam, ontbreekt. 
Omdat het gewelf van de dwarsbeuk van de Kapelkerk relatief laag zit, is er geen plaats voor een 
rondvenster.  De kopgevel heeft daardoor een groot blind muuroppervlak met alleen boven in twee 
lage rechthoekige zoldervensters.

Tegen de noordgevel staan twee steunberen die naar beneden toe uitzwenken. Dit type steunbeer werd 
in Nederland voor het eerst toegepast door Jacob van Campen o.a. bij de Nieuwe Kerk in Haarlem 
 (1645) en is daarna overgenomen door diverse andere architecten. Het betreft hier zogenaamde 
‘tempelsteunberen’. Deze steunberen staan afgebeeld op een reconstructietekening van de Tempel 
van Salomo in een driedelig boek, gemaakt door de monnik Villalpando in het begin van de 17de 
eeuw. Villalpando had in opdracht van de Spaanse koning Philips II het tempelcomplex te Jeruzalem 
gereconstrueerd. De reconstructie is  voornamelijk gebaseerd op het Oude Testament en is in onze ogen 
niet erg verantwoord. Jacob van Campen kreeg de kennis van de reconstructietekening waarschijnlijk 
via Constantijn Huygens, die dit boekwerk in zijn bezit had.
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             De tempelreconstructie van Villalpando.

Deze foto laat de plavuizenvloer zien, zoals die op de zolders  heeft gelegen. De foto is gemaakt vlak voor 
de restauratie van de kerk in de jaren 50.
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De twee driedelige vensters hebben ijzeren harnassen waarin de glas-in-loodramen zijn bevestigd. De 
Nieuwe Kerk in Haarlem heeft soortgelijke vensters en heeft waarschijnlijk ook hiervoor als voorbeeld 
gediend. 

De kolommen in het interieur tussen de zijbeuk en de hoofdbeuk vallen op door de merkwaardige 
verhoudingen. Dat komt doordat de basementen bij de vernieuwing hun achtkantige vorm en de 
oorspronkelijke hoogte uit de gotische periode behielden. De verhoudingen zijn hierdoor niet goed 
voor een classicistisch interieur. In zo’n interieur zijn overigens vierkante basementen gebruikelijk, 
zoals bijvoorbeeld bij de Nieuwe Kerk in Haarlem.

De brand van 1760

Door onvoorzichtigheid van loodgieters ontstond er een grote brand in de Kapelkerk. Op twee 
prenten wordt deze gebeurtenis op dramatische wijze weergegeven (zie hoofdstuk 3). Het dak van de 
hoofdbeuk en de dwarsbeuk ging in vlammen op. Ook het plafond van de hoofdbeuk en veel van het 
interieur in dit gedeelte van de kerk gingen verloren. Een aantal metalen onderdelen bleef gespaard, 
o.a. de geelkoperen lezenaar en een aantal kroonluchters. De bankenblokken ter weerszijden van de 
preekstoel hebben mogelijk de brand ook overleefd. Op een oude tekening uit de periode 1707-1760 
waar de indeling van de kerk op staat is het bankenplan te zien. De banken ter weerszijden van de 
preekstoel hebben exact dezelfde indeling als tegenwoordig. Ook de gang aan de zuidkant van het 
bankenblok ten oosten van de preekstoel is er nog steeds. Stilistisch is het goed mogelijk dat deze 
banken ouder zijn dan 1760. Zeker is, dat de magistraatsbank in de dwarsbeuk uit 1707 behouden 
bleef.
Kort na de ramp werd met de herbouw begonnen. Stadstimmerbaas in die tijd was A. van Panders. Hij 
was mogelijk de architect van de herbouw. Het exterieur werd weer herbouwd naar de vorm van voor 
de brand. De koepeltoren is een kopie van het exemplaar dat voor de brand de kerk sierde.
Het interieur onderging evenwel een aantal opvallende moderniseringen in de toen gangbare Lodewijk 
XV of rococo stijl. Het plafond in de hoofdbeuk werd nieuw gemaakt in deze stijl. Het is voorzien 
van drie verhoogde middenvakken.
Om een herhaling van het afbranden van de kerk tegen te gaan werd een zeer bijzondere voorziening 
getroffen. Alle zoldervloeren werden met plavuizen bedekt. De plavuizen waren in de specie gelegd. 
Deze brandwerende voorziening bleef tot de restauratie van 1953-1956 in takt.

Enkele gulle gevers maakten het mogelijk een groot en bijzonder orgel te laten bouwen en een fraai 
versierde preekstoel te laten maken. Het orgel, een zogenaamd balustradeorgel, heeft een enorme 
ombouw  in classicistische stijl met vrijstaande zuilen en rust op een groot portaal. In allerlei 
details zijn rococoversieringen aangebracht. Het geheel vult de hele westwand. Het is een bijzonder 
instrument vooral vanwege de unieke vormgeving van de orgelkast. De kast is in verhouding tot het 
eigenlijke orgel erg groot en kostte ook meer dan het instrument zelf. De vormgeving van deze kast 
lijkt geïnspireerd te zijn op het magnieke Van Hagerbeer-Schnitger orgel in de Grote Kerk. De kast 
van het instrument in de Grote Kerk is ontworpen door Jacob van Campen in Hollands classicistische 
stijl en werd gebouwd in de periode 1638-1646. Een kenmerkend onderdeel van deze kast zijn de 
vrijstaande zuilen die ook een opvallend onderdeel zijn van de orgelkast in de Kapelkerk.

De kerk heeft ook na 1760  weer bankenblokken en in het midden staan losse stoelen.
Als nieuw element werd in 1762 tegen de oostwand een reusachtige herenbank annex portaal in roco-
costijl geplaatst  Aan de voorkant staan enkele merkwaardige platte zuilen met een grote rechthoekige 
uitsparing in het midden. Of de galerij boven deze bank ook bij het ontwerp hoort lijkt twijfelachtig. 
De manier waarop deze erboven is aangebracht wekt de indruk dat de balustrade er simpelweg 
overheen is gelegd. Er zijn in de archieven geen aanwijzingen wanneer dit deel tot stand kwam. 
De oudste vermelding van de galerij is te vinden in een bestek uit 1844 waar onder andere wordt 
gesproken over het schilderen van de gaanderij. Het balkon bestond toen dus al geruime tijd.
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Het stucgewelf van de hoofdbeuk.
De foto eronder laat een detail zien van het middelste verdiepte gewelfvlak.
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De kosterswoning ten oosten van de kerk werd afgebroken waardoor een klein pleintje ontstond. Dit 
pleintje is te zien op de tekening van J.A. Crescent uit 1816 (zie hoofdstuk 3). 

In datzelfde jaar 1762 werd de kerk ingewijd door Cornelis Stuurman. Twee herdenkingsteksten 
herinneren aan dit heugelijke feit, de ene geschreven door Abraham Burmannus en de andere door 
Ernst Willem Higt (zie bijlage).

Het exterieur en het interieur bleven na 1762 grotendeels ongewijzigd. Wel veranderden nog de kleur 
van het orgel, de vorm van de dooptuin en de ramen aan de zuid- en de oostkant.
In 1784 werd het kerkplein aan de noordkant van de kerk tot de tegenwoordige grootte gebracht door 
de sloop van een huis. Het hek met de bakstenen pijlers voorzien van natuurstenen bekroningen werd 
verwijderd en kwam bij het Doelenveld te staan. Een pijler staat daar nu nog, de ander is spoorloos 
verdwenen.

Het rococo gewelf van de hoofdbeuk

Bijzonder fraai is het stucgewelf van de hoofdbeuk dat na de brand van 1760 werd gemaakt. Noch de 
naam van de ontwerper, noch de naam van de maker is overgeleverd. Mogelijk waren stucadoors uit de 
regio bij de vervaardiging  betrokken, maar het kan ook zijn gemaakt door Italiaanse stucadoors die in 
ons land veel plafonds hebben vervaardigd.

In de 18de eeuw was stucwerk in de mode gekomen. Men paste het zowel toe voor de gewelven in de 
kerken, als voor de vlakke plafonds in de wereldlijke architectuur. Een geliefde tussenvorm tussen het 
gewelf en het plafond was het plafond met rondom een kooijst. In deze stucgewelven, stucplafonds 
en stucplafonds met koof  werden met name in de rijkere architectuur verdiepte vakken aangebracht. 
Men spreekt in dit verband ook wel van doorbroken gewelven of doorbroken plafonds. Het was o.a. 
de bekende  Franse architect-decorateur Daniël Marot die veel ontwerpen  voor dit soort plafonds 
heeft gemaakt. Hij kwam in 1685 naar de Nederlanden. Een voorbeeld van een door Marot ontworpen 
plafonds is het plafond van de Trêveszaal in het Binnenhof in Den Haag, gemaakt in 1697. Dit plafond 
heeft een brede kooijst en in het midden een groot ovaalvormig verdiept vak. De  verticale rand rond 
dit verdiepte vak is versierd met een doorlopende reeks rondboogjes.

Toen de Kapelkerk na de brand van 1760 van een stucgewelf met verdiepte vakken werd voorzien, 
waren er  in Alkmaar al enkele kerken die gewelven hadden gekregen met één verdiept middenvak. 
Het oudste voorbeeld is te vinden in de Lutherse Kerk op de hoek van Oudegracht en Baangracht, 
uit ca. 1692. Dit vroegste voorbeeld is overigens nog niet uitgevoerd in stucwerk, maar in hout. De 
vormgeving was zeer eenvoudig. In 1757 kreeg de voormalige Dominicanenkerk (Banenkerk) aan 
de Baangracht een nieuw gebouw, dat eveneens afgedekt werd door een gewelf met een verdiept 
middenvak. Dit was wel uitgevoerd in stucwerk en de vormgeving hiervan was rijker. Er was geen 
sprake van een eenvoudig rechthoekig vak, maar van een vak waarvan de lange zijden recht waren 
en de korte zijde getoogd.

De vormgeving van de drie verdiepte vakken in het gewelf van de Kapelkerk werd nog rijker 
uitgevoerd met diverse soorten rococoversieringen. In de twee buitenste vakken zien we bovendien de 
doorlopende reeksen boogjes toegepast, die men kende uit de plafondontwerpen van Marot. Ze zijn 
echter niet in stucwerk uitgevoerd, maar ze zijn geschilderd. Overigens worden de witte boogjes met 
hun zwarte achtergrond door veel mensen voor ventilatiesleuven aangezien. Echter, slechts een zeer 
klein deel hiervan heeft vroeger als ventilatiesleuf gediend. 
Het middelste vak heeft de rijkste versiering, namelijk met sierlijke C-krullen, een geliefd type krul 
tijdens de rococo.

De trekbalken die zich onder het gewelf bevinden zijn een noodzakelijk kwaad en doen afbreuk aan 
het ontwerp.
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Langsdoorsnede over de hoofdbeuk.
Tekening gemaakt door A. Warners.
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Bankenplan van de Kapelkerk in de periode tussen de verbouwing van 1707 en de brand van 1760. Op 
deze tekening is de orgelgalerij uit 1656 en het kleine ingangsportaal aan de zuidoostkant van de kerk nog 
aanwezig. Deze staan ook afgebeeld op de tekeningen van Saenredam. De bankenblokken ten westen en ten 
oosten van de preekstoel hebben mogelijk de brand overleefd.
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De Kapelkerk gefotografeerd in 1895. Dit is de oudst bekende foto van het exterieur van de kerk.
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Hoofdstuk 6
De kerk in de 19de eeuw

Het onderhoud aan de kerk

In 1799 was de kerk tot hooi- en havermagazijn in gebruik genomen na landing van de Engelsen en de 
Russen. Dit leger trachtte de Fransen te verdrijven om de oude Republiek van voor 1795 weer nieuw 
leven te kunnen inblazen. Deze invasie hield echter kort stand waarna het leger weer vertrok richting 
Engeland. Wat de gevolgen waren voor het interieur van de kerk is niet bekend. Mogelijk waren er 
beschadigingen aan het gebouw zoals bij de Christoforuskerk in Schagen waarvan bekend is dat veel 
van het interieur werd vernield.

In de eerste helft van de negentiende eeuw veranderde er weinig aan de Kapelkerk. Er heerste in 
Nederland een algehele economische crisis waardoor de middelen ontbraken om veel uit te kunnen 
voeren.

Uit de archieven blijkt dat het interieur van de kerk in 1844 wordt geschilderd. Het bestek is bewaard 
gebleven. Uit dit bestek het volgende citaat:
“Al het houtwerk onder het orgel vanaf de bovenkant der lijst, tot op den vloer aan den kerkzijde 
schoonmaken, zo nodig af te schrapen, daarna te vlakken, te stoppen en te schuiren, eenmaal geheel 
te gronden vervolgens marmeren, even zoo als zulks heeft bestaan en twee maal met blanke lak te 
lakken.”

Verder worden in dit bestek veel banken genoemd die met “egaale verf” moeten worden behandeld. In 
het bestek worden ook diverse andere inventarisstukken genoemd, onder andere de voorzijde van de 
balustrade, de bank onder de balustrade en het lijstwerk van de gaanderij.
Interessant in dit bestek is dat er al sprake is van de gaanderij, bedoeld wordt de galerij boven de 
herenbank uit 1762 aan de oostkant van de kerk. Of deze galerij tegelijk met de bouw van de bank, 
in 1762, tot stand kwam is niet duidelijk. Hij was er in ieder geval al ruim voor 1844 gezien het feit 
dat hij aan een schilderbeurt toe was.

Blijkens het bestek moest ook het orgelmeubel in marmerimitatie worden bijgeschilderd. Deze marme-
rimitatie is nu niet meer op het orgel aanwezig.

Een jaar later is het exterieur aan de beurt:
“Deuren, ramen, kozijnen onder en boven gooten of boeiboorden met dezelve looden en leijen banden, 
benevens de cordon en dekbanden der gevels en de stenen lijsten rondom de ramen op de Laat 
Kapelsteeg en plein bij de consistoriekamer, ter breedte van 12 duims op het vlak der mure tot aan 
het glaswerk, wijders de dakkapellen, nokken, hoekkepers, makelaars en windkruis, waarvan bol en 
vleugels met antomonie (bedoeld wordt vermoedelijk antimoon) goud te vergulden.”
Uit dit bestek blijkt dat er niet alleen houtwerk werd geschilderd. Veel onderdelen van lood en 
steen werden ook geschilderd, wellicht ook de speklagen, hier kennelijk cordonbanden genoemd, net 
zoals de stadhuistoren dat nu nog heeft. Op het natuursteen van de ingang aan de Kapelsteeg zijn 
tegenwoordig nog veel verfresten te vinden. Het natuursteen van de ingang lijkt op de foto uit 1895 
(zie hiernaast) inderdaad te zijn geschilderd. Bij de speklagen is dit moeilijk te zien. De speklagen in 
de gevel aan de Kapelsteeg zijn in ieder geval niet geschilderd. 

Het torentje wordt in dit bestek niet genoemd omdat dit eigendom van de Burgelijke Gemeente is 
en daarom buiten de verantwoordelijkheid van de Kerkvoogdij valt. Op oude foto’s is te zien dat de 
toren vroeger donkerder geschilderd was dan het wit met grijs van tegenwoordig. Wanneer de toren 
wordt gerestaureerd is een kleuronderzoek daarom aan te bevelen. Mogelijk was de toren vroeger 
in meerdere kleuren geschilderd zodat het onderscheid tussen de dragende delen als pilasters en 
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Reconstructietekening van de glas-in-loodpanelen die in de kunststenen ramen hebben 
gezeten vanaf ca. 1864 tot in de jaren 20 van de 20ste eeuw. Deze tekening is gemaakt 
aan de hand van de foto op blz. 118.

Het roosvenster in de oostgevel van de noordzijbeuk. De tekening is gemaakt voordat 
de kerk in de jaren 50 werd gerestaureerd. Hierop is te zien hoe het originele glas in 
lood eruit heeft gezien. Dit glas in lood is verwijderd tijdens de restauratie.
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architraven met het overige werk werd aangegeven. Op deze manier spreekt de architectuur van het 
torentje meer.

In datzelfde jaar 1845 verschijnt een rapport  wegens den staat der Gereformeerde Kerkgebouwen:
“Kapelkerk: algemeen goed. Muren staan regt.
Aan de Kapelsteeg slechts enige gebreken aan de onderbouw, welke gedeelte over 2 en 3 stenen diepte 
uitgebroken moet worden, opnieuw met klinkerstenen kan worden opgemetseld”.
De kap, looden gooten en leijen daken, zijn in den meest wenschelijken staat, en veele van deze … 
in den laatste Jaren vernieuwd”.
Hieruit blijkt dat behalve schilderen van het binnen- en het buitenwerk een algehele renovatie van het 
gebouw heeft plaats gevonden. Dit is zeer waarschijnlijk de eerste grote herstelbeurt van de kerk na de 
wederopbouw van de kerk na de brand in 1760.

In 1851 wordt het doophek veranderd en wordt een gedeelte van de zerkenvloer voorzien van een 
houten vloer. 
De dooptuin rond de preekstoel wordt traditioneel afgesloten met een hekwerk. Dit hekwerk staat op 
een rechthoekige plattegrond. Aan de voorkant is doorgaans een deur in het hek aanwezig, aan de 
bovenkant soms afgesloten met een geelkoperen boog. In de Kapelkerk is de dooptuin ook rechthoekig 
geweest en afgesloten met een hek. De voorkant van het hek stond in dezelfde lijn als de banken. 
In dit hek zal ook een deur hebben gezeten. De dooptuin was ook toegankelijk via het pad langs de 
zuidgevel, links van de preekstoel zoals dat er nu nog is. Vermoedelijk is bij deze gelegenheid het 
middendeel van het doophek verwijderd en werd met een houten vloer een soort podium gemaakt. De 
geelkoperen lezenaar uit 1665 werd naar de zijkant van de dooptuin verplaatst.

De kosterswoning aan de Kapelsteeg wordt in 1861 duchtig onderhanden genomen, schrijft C.W. 
Bruinvis in Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem (1900). Dit is het huis het 
Landwyf aan de Kapelsteeg dat de kerk al bijna een eeuw in haar bezit had.

Op de tekening van J.A. Crescent uit 1816 is te zien dat er aan de oostkant van de kerk een soort 
pleintje bestond. Dit is vermoedelijk in 1762 ontstaan toen het oude kostershuis op die plek werd 
afgebroken ten behoeve van de Kapel. Op de noordoosthoek van dat pleintje stond in de 19de eeuw een 
kleine consistorieruimte, zo blijkt uit de kadastrale kaart van 1832. In 1871 verdween  het pleintje met 
de kleine consistoriekamer en werd er een nieuwe, ruimere consistorie gebouwd met aan de rechterkant 
(de oostzijde) een steeg. Aan deze steeg ligt de ingang tot de  nog steeds bestaande consistorie. Aan 
de Laatzijde heeft dit gebouwtje twee rondboogvensters. Daarboven is een tuitgevel met een klimmend 
rondboogfries en een rondvenster. Men heeft zich bij het ontwerpen van de vensters kennelijk laten 
inspireren door de juist vernieuwde kerkramen (zie hierna).

De technische vooruitgang als gevolg van de industriële revolutie werd ook in de Kapelkerk merkbaar. 
Zo werd in 1865 gasverlichting aangelegd op de oude kaarsenkronen. In 1898 werd een bliksemaei-
derinstallatie aangebracht. Eindelijk was het gevaar van hemelvuur bezworen.

De nieuwe kerkramen 

In 1861 ontstond er, als gevolg van een nalatenschap, voldoende nanciële ruimte om de kerkramen 
aan de zuid- en de oostkant te moderniseren. De oorspronkelijke drieledige spitsboogvensters met 
vorktracering die alle eerdere moderniseringen hadden overleefd, werden veranderd in tweeledige 
rondboogvensters. Daarvoor werd een nieuw materiaal gekozen, kunststeen. Bovenin werd een trace-
ring gemaakt van rondbogen met daarin drie- en vierpasmotieven. De dagkanten werden opnieuw 
geproleerd, ook met kunststeen. De exacte datum van de vernieuwing van de ramen is niet bekend, 
maar tijdens de restauratie van 1953 tot 1956 werd gesproken over de ramen uit 1864.
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Links: Het grote venster in de kopgevel van het zuidertransept van de Grote Kerk in Alkmaar met montants en 
traceringen van kunststeen, vervaardigd in 1885.
Tijdens een latere restauratie is het kunststeen van het hier afgebeelde raam weer vervangen.

Rechts: Een oude foto van de Kapelkerk met de kunststenen ramen uit ca. 1865, vermoedelijk 
genomen in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
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De ramen werden gevuld met glas in lood  in een geometrisch patroon. Het glas is vermoedelijk helder 
blank of eventueel licht gekleurd geweest. Dit is te zien op een foto die te vinden is in het fotoarchief 
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze ramen zijn in de 20ste eeuw verdwenen. Aan de 
hand van een oude foto is een tekening van het patroon gemaakt.

In de oostgevel werd een rondvenster gemaakt, ook van kunststeen. Het glas in lood vertoonde fraaie 
geometrische motieven en sterren. Of dit ook was uitgevoerd in helder blank glas of in gekleurd glas, 
is niet meer te achterhalen.

Een raam in de lichtbeuk van de R.K. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord 
in Alkmaar. Het patroon in het glas in lood doet sterk denken aan dat van de 
Kapelkerk voordat dit in de jaren 20 werd verwijderd.
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Het grote raam boven de entree van de Nederlands Hervormde Kerk in Westwoud, gebouwd in 
1875. Let op de prolering. De manier waarop dit gemaakt is vertoont veel overeenkomsten met de 
vroegere ramen in de zuidgevel van de Kapelkerk.
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Het ontwerp van de 19de -eeuwse ramen geanalyseerd

In de jaren 60 en 70 van de 19de eeuw was het gebruikelijk kerkramen te maken in dezelfde trant 
als bij de Kapelkerk.
Ter vergelijking worden hier een aantal voorbeelden behandeld om een beter idee te krijgen hoe 
dergelijke ramen eruit zien.

Het ongetwijfeld indrukwekkendste voorbeeld werd gevormd door de transeptramen van de Grote 
Kerk in Alkmaar. Deze ramen kwamen een aantal jaren later tot stand als die van de Kapelkerk, 
namelijk in 1885. Ook hier werd kunststeen gebruikt (vaak beton genoemd) en waren cirkels in de 
tracering te zien. In wat voor patronen het glas in lood erin gezeten heeft, heb ik in het kader van dit 
onderzoek niet kunnen achterhalen. De ramen zijn bij een latere restauratie verwijderd.

Het vroegste voorbeeld van vergelijkbare glas-in-loodramen in Alkmaar is te vinden in een andere 
kerk: de R.K. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord in Alkmaar. Deze kerk is ontworpen door de 
beroemde architect P.J.H. Cuypers en kwam tot stand in 1859-1861. De ramen van de lichtbeuk zijn 
gevuld met glas in lood in patronen die sterk lijken op die van de Kapelkerk (zie foto). Ieder raam heeft 
een ander patroon. Of dit ook gold voor de Kapelkerk is niet meer te achterhalen.
De grote roosvensters in de Laurentiuskerk hebben glas in lood waarin veel sterren en cirkels zijn 
verwerkt. In deze ramen is spaarzaam gebruik gemaakt van gekleurd glas.

De ramen van de Kapelkerk hebben een strak uiterlijk gehad, dat is op de foto goed te zien. Een 
dergelijk strak uiterlijk vond men destijds mooi, zoals ook te zien is bij tal van andere kerkvensters 
uit deze periode. Een goed voorbeeld is te zien bij de Nederlands Hervormde Kerk in Westwoud uit 
1875 (architect A.T. v. Wijngaarden). Het raam op de foto zit boven de hoofdingang van de kerk en 
vertoont veel overeenkomsten met de ramen van de Kapelkerk. De stijl is dezelfde maar de uitvoering 
wijkt af. Hier gietijzer in plaats van glas in lood. De geproleerde raamomlijsting is strak en glad 
en is bovendien geschilderd. Of dit bij de kapelkerk ook het geval was is op de foto uit 1895 niet 
goed te zien.

Het roosvenster in de oostgevel van 
de Kapelkerk. Tijdens de restau-
ratie in de jaren 50 is het fraaie 
glas in lood uit ca. 1865 vervangen 

door rechthoekige ruitjes.
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De glas-in-loodramen in de zuidgevel, gefotografeerd in ca. 1925. De ramen hebben in het 
midden twee gebrandschilderde voorstellingen met daaromheen Art Déco randversieringen.
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Een aquarel van architect Jan de Quack. In 1904 werd het orgel in deze kleuren geschilderd.
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Detail van het orgelfront waarop de huidige kleuren te zien zijn.
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Foto van het eerste venster in de zuidgevel. Goed te zien is dat de dagkanten van het raam zijn vernieuwd. 
De natuursteenblokken zijn kantiger van vorm en de bakstenen zijn in vergelijking met het oude werk roder 
van kleur.
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De koepeltoren die na de brand van 1760 werd herbouwd naar het verloren gegane voorbeeld uit 1707.
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Hoofdstuk 7
De kerk in de 20ste eeuw

De kerkramen gevuld met glas in lood van Bogtman

Door schenkingen werd het vanaf de jaren 20 mogelijk een aantal 19de -eeuwse glas-in-loodramen 
van de kerk te vernieuwen. De nieuwe glas-in-loodramen werden in fasen vervaardigd waarbij de 
laatste bijdrage in 1942 tot stand kwam. Deze glas-in-loodramen zijn tijdens de restauratie in de jaren 
50 belangrijk gewijzigd. Zowel het oorspronkelijke ontwerp als de wijziging tijdens de restauratie 
werden uitgevoerd door Willem Bogtman van het bekende glasatelier Bogtman uit Haarlem. Een 
ontwerptekening (of tekeningen) bevindt zich momenteel bij het Centraal Laboratorium in Amsterdam.

De omvang van het vernieuwingsproject is niet bekend. In ieder geval was men voornemens om de 
acht 19de -eeuwse kunststenen ramen aan de zuidkant van de kerk van modern glas in lood te voorzien. 
Het kunststenen rondvenster in de oostgevel viel buiten het project. 

Voor de tweedelige vensters werden twee gebrandschilderde glas in lood voorstellingen ontworpen.  
Deze voorstellingen vulden alleen het midden van de ramen. Er omheen werd een voor alle ramen 
gelijke fraaie versierde rand ontworpen. Het ging om een zeer brede rand in Art Déco stijl. Mogelijk 
werden de randen voor alle ramen in één of twee keer vervaardigd en geplaatst. Voor zover er nog 
geen schenker was voor een raam, werd volstaan met een middenvulling van rechthoekig glas in lood. 
Deze werkwijze valt op te maken uit een aantal foto’s waarop de middenvakken nog leeg zijn, maar 
de omranding wel is aangebracht. 
Bogtman werkte aan de Kapelkerk in de volgende jaren: 1922, 1924, 1928, 1931, 1939 en 1942. 
Bij 1922 staat de aantekening “recht glas” en bij 1928 staat “(WB2x) recht glas”, WB staat voor 
Willem Bogtman. 
Het project is nooit voltooid, de laatste twee ramen in de zuidgevel waren bij de aanvang van de 
restauratie in 1953 nog leeg. 

Tijdens de restauratie werd besloten de gebrandschilderde glas in lood afbeeldingen te verspreiden 
over alle ramen van de kerk. De Art Déco randversieringen gingen daarbij verloren. Daarvoor in de 
plaats kwam een veel smallere omranding. Verderop in dit hoofdstuk wordt hier nader op in gegaan.

Uit het archief komt de volgende lijst van schenkers:

Van links naar rechts Voorstelling: Geschonken door:
1e raam 1 Een vaste Burgt is onze God  Wijlen Dhr. W. Holsmuller oud kerkvoogd
 2 Luther 
2e raam 1 Samuel (1 Sam 3-10) Comité Jeugddiensten
 2 Zoo waakt dan (Matth. 25-3) 
3e raam 1 De wonderbare visvangst  Wijlen de heer P.J.C. van Toorenburgh
 2 De verloren zoon 
4e raam 1 De zaaijer  De Herv. Gem. bij vertrek Ds. H.E. Vinke 
 2 De barmhartige Samaritaan naar Zandvoort  
5e raam 1 Ere zij God (kerstnacht)  Fam. Ringers
 2 Dorcas (Hand 9: 36-41) 
6e raam 1 Laat de kinderkens tot mij komen  De heer J. Ringers
 2 Het penninkske van de weduwe 
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Links een foto van het orgelfront, gemaakt ca. 1900. De kleurstelling op deze foto is vermoedelijk nog de 
originele kleurstelling uit de 18de eeuw.

Op de rechter foto is de aquarel te zien van architect Jan de Quack. In 1904 werd het orgel in deze 
kleuren geschilderd (zie ook kleurenafbeelding pagina 128). 
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De kleur van de orgelkas en de bijbehorende ombouw twee keer gewijzigd

Het orgel tegen de westwand van de kerk werd gebouwd in 1760 door Christiaan en Pieter Müller. 
Hoe de kleurstelling van de kas en de bijbehorende ombouw was bij de oplevering, is niet met 
zekerheid te zeggen. 
In hoofdstuk 6 wordt een bestek uit 1844 behandeld waarin onder andere staat “…marmeren, even zoo 
als zulks heeft bestaan…” Hieruit valt af te leiden dat het orgel waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk 
in marmerimitatie geschilderd is geweest, vermoedelijk vanaf de bouw van het orgel. Op enkele oude 
foto’s die in het Regionaal Archief Alkmaar te vinden zijn, is het orgel in deze toestand te zien.

In 1904 werd besloten het geheel in een totaal andere kleurstelling over te schilderen. Voor het ontwerp 
zorgde architect Jan de Quack uit Den Haag. Hij maakte een aquarel waarop het orgel in de nieuwe 
kleuren staat afgebeeld. Deze aquarel is tot op de dag van vandaag in de kerk blijven hangen.

In een brief aan de Kerkvoogdij beschrijft hij zijn plan: 

     Den Haag 10 mei 1904
Geachte Heer Verhoeff,

Reeds verzond ik aan dit adres per van Gent en Loos de aquarel in glas. Deze tekening dient om 
de heren Notabelen een indruk te geven van de hoofdkleur van het orgel. De détails worden in de 
werkelijkheid vastgesteld ter plaatse als ook de juiste toepassing der wapens, welke ik nu expresselijk 
gefantaseerd heb.
De bedoeling is de achterkant van het orgel (de achterwand) te doen schilderen  in zacht “sienna 
toon”.
Om dan vervolgens hoe meer naar voren te vervallen in een diepe “crême” om eindelijk het front (het 
voorste gedeelte) te typeren in een licht crême, aansluitend op het zilver (aluminium) der buizen enz.
Het goud kan zijn best bladgoud van ± f1,- het boekje en moet zijn van geeligen tint (volstrekt geen 
groengoud).
De fonds (ondergronden van lijsten enz.) zoomede sommige zijvlakken van cônsoles komen in tus-
schentoon – een soort zacht muisgrijs-. Terwijl enkele kleine details, in zeer zacht grijs blauw 
(bleuâtre) zullen behoren te worden aangezet om de heraldische kleuren niet te sterk te doen spreken, 
wordt de achtergrond achter de symbolische guurtjes en achter de wapens grijs-zwart.
Deze gedragslijn (?) volgend konden we een protestandsch orgel van lichte hoofdtoon met kleurscha-
kering erop berekend om de bouw en de reliefs meer te doen spreken. De deur komt in oud grijs-blauw. 
Wat de kosten aangaat van uitvoering raam ik het geheel op f 540,- Waarvoor geeischt mag worden:
1. Overal de oude veraag verwijderen
2. Overal waar nodig inbranden
3. Gronden, stoppen, plamuren, overgronden, schuren, afgronden, en overschilderen in denitieve 

kleur.
4. Het goud en aluminium respectievelijk in bruin en wit vóór te gronden in kleefverf
5. Toepassing van 1e soort zinkwit
6. Waar geeischt, de ondervlakken en de details in diverse tinten
7. In hoofdzaak dof Kornig te werken en enkele details in glanszut (?) 1e Copal op te leveren.
Wat mijn honorarium aangaat stel ik er prijs op te mede te delen, dat tot dusver voor reis aquarel en 
adviezen mij verschuldigd is f 80,-.
Wanneer tot uitvoering wordt overgegaan, raad ik u aan de schilder tot in tweede grond alles te doen 
schilderen. Daarna eerst hoef ik ter plaatse te komen om de verschillende nuances overal vast te 
stellen. Is dit door den schilder gedaan dan moet ik nogmaals komen om de wapens af te kleuren en 
aan te geven zomede de partijen welke glanzend  moeten worden te bepalen.
Daarna kom ik nogmaals om ’t geheel te keuren en eventuele kleine gebrekjes enz. nog te maken.
Reizen en de daaraan verbonden arbeid noteer ik dan f70,- zodat mijn volledig salaris zal zijn f150,-.
Inmiddels hoogachtend 
De architect Jan de Quack
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    Detail van het orgelfront waarop de huidige kleuren zijn te zien (zie ook kleurenafbeelding pagina 129).
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Jan de Quack, die zijn brief aan het kerkbestuur ondertekende met architect, was blijkens een 
krantenartikel in Het Vaderland van 4 april 1939, geschreven bij zijn 75ste verjaardag, niet alleen 
actief als architect, maar ook als interieurkunstenaar en ”ontwerper op vrijwel alle gebied van de 
kunstnijverheid”.

Uit het feit dat hij spreekt over buizen waar orgelpijpen worden bedoeld zou je kunnen aeiden dat 
hij van orgels weinig verstand heeft. 

Het werk werd uitgevoerd door de rma wed. A.B. Boogh terwijl het bekende Alkmaarse Bouw- en 
architectenbureau F.H. Ringers & Zn, gevestigd aan de Laat, voor het benodigde steigerwerk zorgde.
De architect De Quack sprak op 3 september 1904 zijn grote waardering uit over het uitgevoerde 
werk.

De orgelkas met ombouw heeft tegenwoordig een andere kleur dan het ontwerp van Jan de Quack. 
De huidige kleuren zijn een merkwaardige combinatie van overheersend zacht groen met op diverse 
details roze en blauw. 
Wanneer deze kleuren zijn aangebracht is niet bekend. Vermoedelijk is het schilderwerk tijdens de 
restauratie en uitbreiding in 1939-1940 uitgevoerd. Het goud op de kapitelen is toen overgeschilderd, 
met uitzondering van de kapitelen die minder in het zicht zijn. 

De aanleiding tot de kerkrestauratie van 1953-1956

“De algemene indruk, bij dit onderzoek opgedaan, is een zeer twijfelachtige.” Dit is de eerste zin in het 
rapport van 14 oktober 1948 betreffende de staat van onderhoud van de St. Jans- of Kapelkerk aan de 
Laat te Alkmaar opgesteld door Fa. F.H. Ringers & Zn. Deze rma was ook betrokken bij de tweede 
fase van de  langdurige restauratie van de Grote Kerk (1939-1949).

Daarmee begint een lange weg om de Kapelkerk weer in goede staat te krijgen, die tot 1956 zou 
duren.
Het grote probleem bij deze restauratie is het gebrek aan geld. De kerkvoogdij had net de omvangrijke 
restauratie van de Grote Kerk achter de rug waardoor de nanciën behoorlijk waren uitgeput. Boven-
dien was Nederland de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog nog lang niet te boven.
In het rapport wordt een opsomming gegeven van de te vernieuwen onderdelen, gekoppeld aan een 
begroting. Het eindbedrag komt uit op f 86.600,-. In hoofdzaak komt het rapport op het volgende 
neer:
Herstel zoldervloeren en dakvoeten, vernieuwen van een aantal trekbalken, vernieuwen van alle loden 
goten en een deel van het overige loodwerk, vernieuwen van een groot deel van het leiendak en een 
deel van het dakhout, vernieuwen van de dakkapellen, herstel van muren en ramen, vernieuwen van 
een deel van het ijzerwerk en uitvoeren van al het schilderwerk. Geschat wordt dat tenminste vijf 
raamtraceringen moeten worden verwijderd.

In 1760 waren alle zoldervloeren voorzien van plavuizen als brandwerende maatregel. Deze plavuizen 
lagen op de houten zoldervloeren in specie gebed. Hierdoor was het houtwerk verstikt en, zo schrijft 
Ringers, “tot poeder vergaan.”
Ringers is er kennelijk niet gerust op alle gebreken te hebben opgespoord en benadrukt dat het een 
raming betreft van de herstelkosten. “Daar het in dergelijke gevallen zo is gesteld, dat men bij herstel 
van het een in het ander komt, waardoor de werkelijke kosten vaak hoger liggen, dan waarop was 
gerekend.”

Dit rapport met begroting beoogde geen restauratie te zijn want Ringers schrijft: “Wij delen hierbij 
uitdrukkelijk mede, dat de door ons noodzakelijke geachte voorzieningen en herstellingen uitsluitend 
dienen tot het behoud van het Kerkgebouw uit bouwkundig-technisch oogpunt en niet pretenderen een 
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Boven: De kerk kort voor de restauratie. Op de foto is te zien dat een gedeelte van de kunststenen omranding is 
weggevallen waardoor de oude middeleeuwse afwerking weer te zien is.

Onder: De zuidwesthoek van de kerk met rechts één van de gereconstrueerde ramen uit de jaren 50.
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restauratie te zijn. Zou men het gebouw nader willen beschouwen als een restauratie-object, waarop het 
naar onze persoonlijke mening wel recht heeft en wat het uit historisch oogpunt ook wel waard is, 
dan is het door ons genoemde bedrag natuurlijk onvoldoende en zal het zelfs niet onbelangrijk moeten 
worden verhoogd.”

De Kerkvoogdij zoekt in maart 1949 contact met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om het rap-
port van Ringers te bespreken. Naar aanleiding van dit contact komt een architect van de Rijksdienst, 
Cannemans, zelf poolshoogte nemen in Alkmaar om de kerk te beoordelen en Ringers te spreken. 
Hij wil Ringers spreken om te kunnen beoordelen of hij geschikt is als restauratiearchitect voor dit 
project.

Ringers komt echter niet opdagen en de kerk blijkt volgens Cannemans veel slechter dan in het 
rapport van Ringers staat beschreven. Er wordt zelfs besloten om ten spoedigste het nodige stut- en 
stempelwerk te plaatsen. In het Rijksarchief in Haarlem zijn foto’s van de kerk van vlak voor de 
restauratie waarop te zien is dat de trekbalken zijn onderstempeld. Men was kennelijk bang dat er 
trekbalken naar beneden zouden vallen. De Kapelkerk zou de eerste kerk niet zijn waar zoiets zou 
gebeuren.

Uiteindelijk ziet Ringers er van af om architect te worden voor deze restauratie.
De Kerkvoogdij vraagt vervolgens aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om namen van 
architecten die geschikt zijn de leiding voor deze restauratie op zich te nemen. Van de Rijksdienst 
komt het volgende lijstje namen:
H. van der Kloot-Meyburg (’s-Gravenhage), C.W. Rooyaards (Schoorl), B.Y. Boeyinga (Amsterdam), 
Ir. A.J. van der Steur (Amsterdam)
De kerkvoogdij kiest H. van der Kloot-Meyburg. De gang van zaken is merkwaardig, waarom vraagt 
de Kerkvoogdij naar de bekende weg? Met Van der Kloot-Meyburg was men zeer bekend, hij had 
kort daarvoor de restauratie van de Grote Kerk afgesloten. Deze restauratie is altijd als geslaagd 
beschouwd, zeker als rekening wordt gehouden met de slechte tijd (crisis en oorlog) waarin dit 
gigantische werk geschiedde.

De voorbereiding van de kerkrestauratie van 1953-1956

Architect Van der Kloot-Meyburg maakt in 1950 een begroting voor de totale restauratie van de kerk. 
Uitvoering van dit plan zou f 262.000,- kosten. Hierin is sprake van uitgebreid herstel, niet alleen 
de kap, daken, goten en het ingewaterde muurwerk, maar ook veel natuursteen en metselwerk zal 
worden aangepakt.
Dit is echter voor de kerkvoogdij onbetaalbaar en ook het rijk zit te krap bij kas om dit plan te kunnen 
subsidiëren. De architect maakt daarom in 1951 een begroting voor beperkt herstel en komt daarmee 
aanzienlijk lager uit, namelijk f 108.000,- . Dit wordt het urgentieplan genoemd.
Het rijk, de provincie en de gemeente subsidiëren het plan. Het rijk voor 55%, provincie en gemeente 
voor elk 15%.
Het rijk kan het subsidiebedrag echter niet op tijd uitbetalen en gaat er accoord mee dat de Kerkvoogdij 
de restauratie voornanciert. 

De Kerkvoogdij stelt op 1 september 1953 een opzichter aan voor het restauratieproject. Dit is W.J. 
Reder die dit werk combineert met de restauratie van de N.H. kerk in Castricum. Reder woonde met 
zijn gezin op het eiland Tholen in Zeeland en heeft actief meegewerkt aan de verdediging van dit 
eiland tegen het wassende water tijdens de watersnoodramp van 1 februari 1953. Het eiland was voor 
driekwart onder water gelopen zodat het bestaan daar moeilijk en zelfs gevaarlijk werd. Hij zocht 
daarom een betrekking buiten het rampgebied, zo staat te lezen in één van zijn brieven.
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Enkele van de zeldzame foto’s waarop de restauratie van 1953-1956 is afgebeeld.

De onderste foto toont de kapvoet aan de zuidkant van de kerk. De goot is geheel weggebroken 
zodat de verrotte balkkoppen kunnen worden hersteld en er op de muur een betonnen balk kan 
worden gestort.
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De kerkrestauratie van 1953-1956

Omdat een algehele restauratie onbetaalbaar was werd het project in twee fasen uitgevoerd.
De eerste fase betrof het urgentieplan en werd begroot op f 108.000,-.  Dit plan kwam in hoofdzaak 
op het volgende neer:
Vernieuwen van de koppen van de steunberen, vernieuwen van het muurwerk onder de goot tot op de 
bogen van de ramen, maken van een overkragende rollaag, herstellen van de kap, vernieuwen van de 
zoldervloeren en een groot deel van de trekbalken. Onder de muurplaten van de hoge kap werd een 
betonbalk gestort. Verder werd een groot deel van het leiendak vernieuwd. Daarbij kon een klein deel 
van de oude leien opnieuw worden gebruikt. De goten werden vernieuwd, evenals de dakkapellen. 
In de kerk werd waar nodig het muurwerk en het plafond hersteld.
De plavuizen die als brandwerende maatregel na de brand op de zoldervloeren waren aangebracht 
werden opgeruimd en verkocht. Uit een rekening in het archief blijkt dat de plavuizen zijn gegaan naar 
Kloetinge in Zeeland ten behoeve van de torenrestauratie aldaar.

Nadat de eerste fase van de restauratie in 1954 gereed was, lag het werk enige tijd stil. Een strenge 
winter zorgde er voor dat er pas in april 1955 verder kon worden gewerkt. Voor deze tweede fase is een 
bestek geschreven dat vooral betrekking heeft op de restauratie van het binnen- en buitenmuurwerk. 
Tijdens de eerste fase was alleen het muurwerk vlak onder de goot aangepakt. Daarnaast werden er nog 
timmerwerken aan diverse kozijnen en loodgieterswerk aan de platte daken uitgevoerd.
De tweede fase werd begroot op f 121.925,-. 
Tijdens het werk ontstond het idee om de ramen in de zuid- en de oostgevel te vernieuwen zodat de 
begroting met f 13.075,- moest worden verhoogd.
Tijdens de restauratie werden er funderingsresten gevonden onder de vloer van de kerk. Hoe diepgaand 
dit onderzoek was en wat er precies gevonden werd, is niet vastgelegd. Alleen in een artikel dat 
jaren na de restauratie nog door Reder geschreven werd zijn de resultaten besproken. Dit artikel werd 
gepubliceerd in het Alkmaars Jaarboekje van 1967.

De kerkramen vernieuwd, het glas in lood van Bogtman gewijzigd

De architect Van der Kloot-Meyburg betoogt in een brief aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
dat de bestaande raamvormen uit 1864 niet passen bij het gotische kerkgebouw. Hij wil de ramen 
daarom terugbrengen naar de oorspronkelijke toestand. Dit betekende een wijziging van de ramen 
van tweedelige naar driedelige vensters. Van der Kloot-Meyburg doelt hier op de acht ramen in de 
zuidgevel en het hoge raam in de oostgevel.
Reder schreef in het bovengenoemde artikel in het Alkmaars Jaarboekje het volgende over deze ramen: 
“Bouwvalligheid moet wel de reden zijn geweest, dat men besloot de oude gothische visblaastrace-
ringen te vervangen door stijlloze betonramen”. Ramen in stijl zijn volgens Reder de ramen met 
visblaastracering waarvan fragmenten werden aangetroffen in de westgevel.

Op een ontwerptekening van de architect is de beoogde nieuwe situatie te zien. Opvallend is dat men 
de ramen ook groter wilde maken door de afzaten lager aan te brengen, met uitzondering van de afzaat 
van de achtste travee omdat daar een deur aanwezig is. Reder meende dat de ramen oorspronkelijk 
zo laag waren maar dat ze in 1707 zijn verhoogd omdat men last had van het zonlicht. Dat kwam 
volgens Reder “als gevolg van de last, die men had van het zonlicht, toen de preekstoel tegen de 
zuidgevel werd geplaatst”. 
Op dezelfde ontwerptekening is ook te zien dat er gedacht werd over een nieuwe voor de consistorie. 
Het ontwerp laat een traditionele ambachtelijk gemetselde gevel zien in Delftse School stijl.

Het plan van de architect werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Waarom niet alles volgens plan werd 
uitgevoerd, vermeldt de historie niet, maar geldgebrek zou wel eens de reden kunnen zijn geweest.
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   Op de bovenste tekening is de kerk te zien kort voor de restauratie.

   De tekening eronder is van architect Van der Kloot-Meyburg en toont zijn restauratievoorstel.    
   Het is gedeeltelijk zo uitgevoerd.                  
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De ramen werden niet vergroot en de gevel van de consistorie bleef gehandhaafd. De ramen van 
kunststeen werden wel verwijderd en de nieuwe ramen werden gemaakt zoals op de tekening staat 
aangegeven.
Voordat het zover was moest er nog een probleem worden opgelost, namelijk het verkrijgen van 
toestemming voor het verplaatsen van de gebrandschilderde ramen uit de jaren 20 en 30.

In de oude situatie zaten de 12 gebrandschilderde ramen twee aan twee in de eerste zes ramen van de 
zuidgevel. Omdat de nieuwe ramen niet tweedelig zijn maar driedelig, konden de gebrandschilderde 
voorstellingen niet meer op dezelfde plaatsen terugkeren. Gelukkig heeft de kerk in totaal 12 geschikte 
ramen waar het gebrandschilderde glas in lood herplaatst kon worden. De Art Déco versieringen die in 
de oude situatie voor de omlijsting zorgden, pasten niet in de nieuwe situatie en gingen verloren. 
Ook het raam in de westgevel aan de kop van de zijbeuk werd vernieuwd en voorzien van bakstenen 
montants. Tot de restauratie waren deze van hout, mogelijk daterend uit 1707.
 
Bij de reconstructie van de ramen hebben de blindvensters in de westgevel als voorbeeld gediend. 
Nergens wordt deze keuze verantwoord. Niets wijst erop dat er in de zuid- en de oostgevel ooit 
ramen met visblaastraceringen hebben gezeten. De oudste betrouwbare tekeningen die voor een 
reconstructie geschikt zouden kunnen zijn, zijn de tekeningen van Saenredam uit 1661. Saenredam 
tekende vorktraceringen, en dit wordt op andere afbeeldingen van de kerk die daarna zijn gemaakt, 
vaak herhaald. Bovendien hebben de oude blindvensters in de oostgevel, ter weerszijden van het 
gereconstrueerde raam, ook vorktraceringen.

De wijze waarop de nieuwe ramen worden gemaakt wijkt in allerlei details sterk af van het voorbeeld 
in de westgevel. De visblaastraceringen hebben een iets andere vorm, er worden ter hoogte van de 
speklagen geen zandsteenblokken in de montants verwerkt en in de dagkanten zitten proelblokken 
van witte Belgische steen in plaats van zandsteen. 

Verschillende restauratieopvattingen

De restauratie van de Kapelkerk vond plaats in een periode dat er in Nederland erg veel werd 
gerestaureerd, vooral om oorlogsschade te herstellen. Kenmerkend voor veel van deze restauraties 
is dat er vaak werd teruggerestaureerd naar de oorspronkelijke toestand. Deze restauratieopvatting 
was ontstaan in de 19de eeuw door de invloed van Viollet-le-Duc in Frankrijk en Pierre Cuypers in 
Nederland. 

In 1917 kwam de Nederlands Oudheidkundige Bond (N.O.B., later K.N.O.B) in het geweer tegen 
deze opvatting. Zij publiceerden in dat jaar de “Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud 
en de herstelling van oude gebouwen”. De opvatting van de N.O.B. komt er op neer dat behouden 
gaat voor vernieuwing. Latere wijzigingen in de oorspronkelijke opzet moeten aanvaard worden als 
waardevolle bijdrage tot het geheel. In artikel XII wordt dit als volgt verwoord: “De strekking der 
restauratiewerken moet niet zijn de volledige reconstructie door herbouw van een vroegeren toestand, 
doch het behoud van hetgeen daarvan in den bestaanden toestand is overgebleven en van de latere 
wijzigingen en toevoegingen, die oudheidkundige, historische of kunstwaarde bezitten”.

Dat betekent echter niet dat de N.O.B. alles wat aan een monument wordt aangetroffen tijdens 
een restauratie wil behouden. Waardeloze en ongepaste toevoegingen mogen worden verwijderd, 
ook in relatie tot de esthetische waarde. Er wordt wel nadrukkelijk op gewezen dat de esthetische 
waardering van verschillende tijden uiteenloopt en dat de persoonlijke smaak zeer verschilt. Als er 
teruggerestaureerd moet worden kan dit alleen als de oorspronkelijke toestand volkomen zeker 
hersteld kan worden. De N.O.B. pleit verder voor goede documentatie van gevonden bouwsporen en 
archeologische opgravingen.
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Foto van het eerste venster in de zuidgevel. Goed te zien is dat de dagkanten van het raam zijn vernieuwd. De 
natuursteenblokken zijn kantiger van vorm en de bakstenen zijn in vergelijking met het oude werk roder van kleur 
(zie ook kleurenafbeelding pagina 130).
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De restauratieopvatting bij de kerkrestauratie van 1953-1956

Een restauratie dient volgens de “Grondbeginselen en voorschriften” te beginnen met uitgebreid bouw-
historisch onderzoek. Dit is noodzakelijk om het gebouw met al zijn verbouwingen en veranderingen 
te kunnen beoordelen en waarderen. Aanwijzingen dat er vooraf uitgebreid is onderzocht heb ik echter 
niet kunnen vinden. Daar was ook weinig tijd voor. De kerk moest namelijk met spoed worden hersteld 
omdat men bang was dat er trekbalken naar beneden zouden storten. Reder zocht eerst jaren na de 
restauratie de bouwgeschiedenis uit ter voorbereiding van het artikel in het Alkmaars Jaarboekje van 
1967. Wat in zijn artikel opvalt, is de grote interesse voor de kerk zoals die in de middeleeuwen 
heeft bestaan. Over de verbouwing van 1707 en de wederopbouw  na de brand van 1760 wordt met 
weinig waardering gesproken. De veranderingen van de ramen in de 19de eeuw vallen zelfs geheel in 
ongenade. Hij spreekt over stijlloze betonramen. 
Van der Kloot-Meyburg kende evenmin veel waarde toe aan de 19de -eeuwse veranderingen.
In zijn restauratievoorstel moest zelfs de consistorie het ontgelden. Voor dit 19de -eeuwse gebouwtje 
had hij een ouder aandoend geveltje ontworpen.

Als men de “Grondbeginselen en voorschriften” naast deze restauratie legt, dan levert dit interessante 
stof tot discussie op:

De opgegraven funderingsresten werden niet zo volledig mogelijk vastgelegd door middel van tekenin-
gen en foto ‘s. Zelfs het formaat van de gevonden bakstenen werd niet gegeven. Dit geldt ook voor 
de andere door Reder genoemde bouwsporen zoals het beeldnisje boven de dichtgemetselde zuidelijke 
ingang en het gevonden fresco met de letters I H S. Hiervan is niets meer te zien, alleen het beeldnisje 
staat op een reconstructietekening afgebeeld.
Omdat de inzichten over het interpreteren van bouwsporen wijzigen en de kennis toeneemt, is het van 
groot belang de bouwsporen en archeologische vondsten wel goed te documenteren. Op die manier 
kunnen de resultaten later opnieuw worden beoordeeld en komt men wellicht tot andere en hopelijk 
betere inzichten.

De restauratie had een sterk conserverend karakter, waarschijnlijk vooral vanwege geldgebrek. Alleen 
de ramen werden teruggerestaureerd naar de veronderstelde oorspronkelijke toestand. De belangrijkste 
reden voor het terugbrengen was dat men de bestaande ramen uit 1864 niet bij de kerk vond passen. 
Hier is ook wel wat voor te zeggen wanneer we de buitenkant van het gebouw bekijken. De muren 
zijn immers oud en door de vele herstellingen in de loop der eeuwen hebben ze een rommelig aanzien 
gekregen. De kunststenen ramen daarentegen waren juist bijzonder strak. Daar komt nog bij dat 
rondbogen niet erg bij een gotisch gebouw passen.
Maar wanneer we de ramen van binnen bekijken dan ligt verwijdering minder voor de hand. De 
rondbogen passen wel bij het interieur. Zo zijn in de dwarsbeuk uit 1707 ook ramen met rondbogen 
te vinden. 

Er werden echter nieuwe ramen gemaakt. Daarbij dienden de blindvensters met visblaastracering in de 
westgevel als voorbeeld. Men was er om een of andere reden van overtuigd dat deze ramen ook in de 
zuid- en de oostgevel hadden gezeten. Het is echter waarschijnlijk dat de ramen vroeger eenvoudige 
vorktraceringen hebben gekend. De tekeningen van Saenredam vormen hiervoor de belangrijkste 
aanwijzing. Kennelijk was men toen nog niet bekend met dit werk van Saenredam of heeft men de 
tekeningen niet goed bekeken. 

Doordat de vensters werden vernieuwd moesten ook de kort daarvoor aangebrachte glas-in-loodramen 
worden verwijderd. In de nieuwe ramen werden alleen de gebrandschilderde voorstellingen herplaatst, 
maar niet op hun oorspronkelijke plek. De prachtige Art Déco randversieringen gingen daarbij 
verloren.
In onze ogen is dit bijzonder jammer. Art Déco kunst wordt nu zeer gewaardeerd. In de jaren 50 lag dit 
ongetwijfeld anders, de waarde werd er nog niet van ingezien. Daarvoor was het veel te nieuw.
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Op deze afbeelding zijn de gebrandschilderde glas-in-loodvoorstellingen uit de jaren 20 te zien in de vernieuwde 
kerkvensters (zie ook kleurenafbeelding pagina 131).
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Samenvattend kan gezegd worden dat de wijze waarop er is gerestaureerd op belangrijke punten 
afwijkt van de “Grondbeginselen en voorschriften” van de N.O.B. Er werd te weinig onderzoek 
verricht om tot een verantwoorde reconstructie van de ramen te komen, nog los van de vraag of 
de bestaande ramen niet gerestaureerd moesten worden. De gekozen oplossingen worden nauwelijks 
verantwoord. Wij moeten maar raden op grond waarvan men toen dacht dat de visblaastraceringen ook 
in de ramen aan de zuidkant voorkwamen. 
De waardering voor alles wat er veranderd werd aan de kerk na de Reformatie is gering. Het gevolg 
is dat men dit niet documenteerde toen er onderdelen werden gesloopt De kunststenen ramen en de 
Art Déco versieringen hadden op z’n minst goed op foto vastgelegd moeten worden. De restauratoren 
waren zich er vermoedelijk te weinig van bewust dat de “aesthetische waardering van verschillende 
tijden uiteenloopt en dat persoonlijke smaak een zeer onbetrouwbare factor is” (artikel VIII uit de 
“Grondbeginselen en voorschriften” van de N.O.B.).
Ook de bouwsporen uit de middeleeuwen werden nauwelijks gedocumenteerd. Ook dit komt niet 
overeen met de door de N.O.B. gewenste werkwijze. Daardoor is veel waardevolle informatie verloren 
gegaan.
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Tekening waarop de indeling van de zerkenvloer is te zien. De tekening stamt uit de periode 1707-1760.
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Hoofdstuk 8
Onderdelen die bijzondere aandacht verdienen

Het is in het kader van dit onderzoek niet mogelijk alles van de Kapelkerk met haar inventaris te 
behandelen. Er zijn echter een aantal onderdelen die bijzondere aandacht verdienen. Zij worden hier 
kort genoemd omdat de aanstaande restauratie wellicht ook betrekking heeft op deze onderdelen.
Nader onderzoek door specialisten zal in veel gevallen noodzakelijk zijn om de juiste waarde en 
datering te kunnen vaststellen.

De vloer

In de Kapelkerk werd begraven vanaf 1575 omdat in dat jaar het kerkhof naast de Grote Kerk vol 
was. 
Het recht om de graven te mogen verkopen of te verhuren kwam aanvankelijk toe aan de regenten 
van het Kapelsgasthuis en werd vanaf 1626 gegeven aan de regenten van het armenhuis, dat in 
1683 met het burgerweeshuis werd verenigd. In 1614 legden de regenten van het armenhuis een 
begraafboek aan, getiteld: “Capelle boeck van de graeven. Anno 1614” In dit boek bevinden zich twee 
plattegrondtekeningen waarop de zerkenindeling te zien is. Zo’n tekening is hier ook afgebeeld. Op 
de plattegrond is goed te zien dat er geen ruimte onbenut werd gelaten. De restruimte naast de zuilen 
is gereserveerd voor kindergraven. De verkoop en verhuur van de graven was een belangrijke bron 
van inkomsten voor de kerk.
Verspreid over de kerkvloer en in het zuidelijk ingangsportaal liggen een aantal zerken of resten 
daarvan. In de “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie 
Noord-Holland deel 1” (Utrecht 1928) worden door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. 
Belonje 51 zerken genoemd die voorzien zijn van een tekst of een merk. De oudste gedateerde zerken 
stammen uit de jaren 1618-1630. Het grootste deel van de kerk is voorzien van een houten vloer die 
over de oude zerkenvloer heenligt. Een inventarisatie van de overgebleven zerken is pas goed mogelijk 
nadat de houten vloer is verwijderd. Mocht de gelegenheid zich voordoen tijdens de aanstaande 
restauratie dan is aan te bevelen hier verder onderzoek naar te doen.

 
De kroonluchters

In de kerk, inclusief het westelijk 
ingangsportaal, hangen in totaal negen 
geelkoperen kroonluchters van ver-
schillende vorm en afmeting. Waar-
schijnlijk stamt een aantal uit de 17de 
eeuw. De grootste exemplaren hangen 
in de hoofdbeuk en hebben twee kran-
sen met kaarsenarmen. Vermoedelijk 
zijn dit de kronen die staan afgebeeld 
op de tekeningen van Saenredam. Zeer 
bijzonder zijn de twee slangenkronen 
waarvan er in Nederland maar een zeer 
beperkt aantal is. Ook in de Grote Kerk 
in Alkmaar hangen er twee. Gezien 
de zeldzaamheid is onderzoek aanbe-
volen.
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Links is de deur van het westportaal afgebeeld. Let op het oude hang- en sluitwerk. 
Rechts een foto van het uurwerk. Het uurwerk staat op de zolder van de dwarsbeuk. 
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Het uurwerk

Op de zolder van de dwarsbeuk staat een groot smeedijzeren uurwerk. Dit uurwerk vertoont duidelijke 
overeenkomsten met het uurwerk in de Waagtoren in Alkmaar. Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan 
de manier waarop de hoekstijlen bovenin zijn verdraaid. Het uurwerk in de Waag werd in 1686 
vervaardigd door Willem Sprakel uit Haarlem. De ouderdom van het exemplaar in de Kapelkerk is niet 
bekend maar het stamt vermoedelijk uit dezelfde tijd. De vraag is dan, hoe heeft dit uurwerk de brand 
van 1760 kunnen overleven? Nader onderzoek is dan ook aan te bevelen.
Momenteel is het uurwerk buiten gebruik. Voor het behoud van dit fraaie stukje techniek kan het beter 
weer gewoon zijn werk gaan doen.

Het hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk blijkt vaak een onderbelicht onderdeel van een restauratie te vormen. Maar al te 
vaak worden alle oude scharnieren, sloten, grendels, deurkrukken, etc. vervangen door glimmende 
exemplaren uit een fabriek. Van al dit ouds is in de Kapelkerk nog genoeg te vinden. Vooral de grote 
deuren van de westelijke ingang zijn zeer interessant (zie de foto). Opmerkelijk is dat de bovenste 
deurgehengen niet op een regel zijn bevestigd maar op een vulstuk zoals op bijgaande foto te zien is.
Nader onderzoek brengt wellicht nog meer opmerkelijke zaken aan het licht.

De luidklokken en het carillon

In de koepeltoren hangen diverse klokken. Te onderscheiden zijn de luidklokken en de klokken van 
het carillon. 
Er zijn twee luidklokken: een uursklok en een halfuursklok. De halfuursklok uit 1636, vervaardigd 
door de bekende klokkengieter Kylianus Wegewart, is nu de oudste. Tot de brand in 1760 hing er 
echter nog een veel oudere klok: de uursklok uit 1443. Bij de brand raakte deze middeleeuwse klok zo 
beschadigd, dat hij hergoten moest worden. Dat gebeurde door Johan Nicolaas Dirksz uit Hoorn. Een 
Latijnse tekst op de klok herinnert aan deze geschiedenis. 
Sinds 1964 beschikt de Kapelkerk over een carillon, samengesteld uit klokken die eerder in de torens 
van de Waag en de Grote Kerk hingen. 21 hiervan zijn gegoten door de klokkengieter Melchior de 
Haze uit Antwerpen in de jaren 1687, 1688 en 1689.
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De koepeltoren die na de brand van 1760 werd herbouwd naar het verloren gegane voorbeeld uit 
1707 (zie ook kleurenafbeelding pagina 132).
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Nabeschouwing

Inleiding

De Kapelkerk is in de eerste helft van de 16de eeuw in fases tot stand gekomen. Het gaat om 
waardevolle middeleeuwse architectuur die voor de geschiedenis van het bouwen in Alkmaar en 
omgeving van groot belang is. 
Hoewel niet alle bouwfasen van de middeleeuwse kerk exact kunnen worden aangegeven, is er tijdens 
dit onderzoek wel veel duidelijk geworden over de bouwgeschiedenis. 
Bovendien blijkt dat de Kapelkerk niet op zichzelf staat maar onderdeel uitmaakt van een groep van 
drie belangrijke gebouwen die het aanzicht van de stad Alkmaar nog altijd bepalen: de Grote Kerk, 
de oostelijke stadhuisuitbreiding met toren langs de Langestraat en de Kapelkerk. De bouwstijl waarin 
deze gebouwen werden opgetrokken was die van de Brabantse gotiek, een uit het zuiden afkomstige 
architectuurstroming. Voor dit gebied was dit iets nieuws.

De Brabantse gotiek is in de 14de eeuw in het hertogdom Brabant ontstaan als regionale variant van 
de Franse gotiek met een aantal bijzondere kenmerken. Een van deze bijzondere kenmerken is het 
gebruik van witte Belgische steen. Deze steensoort werd niet alleen als bekledingsmateriaal gebruikt 
maar ook veelvuldig als speklaag verwerkt in muurwerk van baksteen. Het bakstenen muurwerk van 
de Kapelkerk is voor het overgrote deel voorzien van speklagen. Dit geeft de kerk haar opmerkelijke 
uiterlijk.

In 1707 werd de kerk verbouwd in Hollands classicistische stijl en in 1762 volgde herstel van de 
kerk na een zware brand. Het gewelf van de hoofdbeuk en een aantal interieuronderdelen werden toen 
in rococo stijl uitgevoerd. De veranderingen die de kerk onderging in de 18de eeuw zijn kenmerkend 
voor die periode en hebben een unieke combinatie opgeleverd van gotiek met Hollands classicisme 
en rococo.

Zoals van veel middeleeuwse gebouwen, is ook van de Kapelkerk niet bekend wie de bouwmeester is 
geweest. Dit geldt ook voor de verbouwing van de kerk in 1707 en voor de herstelwerkzaamheden na 
de brand  van 1760. Dat is jammer. Want wanneer de namen van de bouwmeesters wel bekend zouden 
zijn, was het makkelijker iets over de architectuur van het gebouw te vertellen. 
Kent men immers de namen van de bouwmeesters, dan kan men vervolgens proberen na te gaan waar 
zij hun opleiding hebben genoten en wat  zij daarna zoal hebben gebouwd en door welke andere 
ontwerpers en bouwwerken zij werden beïnvloed. Wanneer men over dit soort informatie beschikt, 
wordt het mogelijk het gebouw te plaatsen in een bepaalde bouwtraditie. 

Omdat er bij de Kapelkerk echter geen namen van bouwmeesters bekend zijn, moeten we het doen 
met het gebouw zelf. In deze nabeschouwing wordt geprobeerd om aan de hand van allerlei kenmerken 
toch iets te zeggen over de bouwtraditie waaruit het gebouw is voortgekomen. 

Daartoe wordt eerst in het kort wordt eerst bouwgeschiedenis verteld en vervolgens wordt ingegaan 
op de overeenkomsten tussen de Kapelkerk en twee andere belangrijke gebouwen in Alkmaar die 
ongeveer in dezelfde tijd zijn gebouwd, namelijk de Grote Kerk en de oostelijke stadhuisuitbreiding 
met toren aan de Langestraat. Hieruit blijkt dat deze drie gebouwen niet los van elkaar kunnen worden 
gezien, maar dat ze voortgekomen zijn uit dezelfde bouwtraditie, namelijk die van de Brabantse gotiek.

Bouw van de laatmiddeleeuwse Kapelkerk

De bouw van de eerste fase van de Kapelkerk werd in het begin van de 16de eeuw ondernomen. 
Zowel de architectuur van het kerkgebouw als een aantal archivalische bronnen en kronieken wijzen 
duidelijk op een datering in deze periode. Nadat de eerste bouwfase gereed was, volgden kort na elkaar 
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een aantal vergrotingen van het kerkgebouw. Er ontstond uiteindelijk een acht traveeën lange kerk, 
bestaande uit een hoofdbeuk met zijbeuk. Bovendien werd de kerk in of kort voor 1536 voorzien van 
een fraaie toren die midden op het dak stond. 

De overeenkomsten van de Kapelkerk met de Grote Kerk en het stadhuis in Alkmaar

De Kapelkerk kwam in dezelfde periode tot stand als de Grote Kerk (1470-1520) en de oostelijke 
stadhuisuitbreiding met toren aan de Langestraat (1509-1520). Zoals we in hoofdstuk 4 al zagen blijkt 
de Kapelkerk een aantal treffende overeenkomsten te bezitten met vooral de Grote Kerk maar ook 
met de toren van het stadhuis.

Een belangrijke gezamenlijke overeenkomst van de Kapelkerk met de Grote Kerk en de stadhuistoren 
is dat ze alle drie zijn opgetrokken uit dezelfde geel-rode baksteensoort. Bij de Kapelkerk en de 
stadhuistoren valt deze overeenkomst direct op. Voor de Grote Kerk geldt dat minder. Dat komt 
doordat een belangrijk deel van het bakstenen muurwerk van de Grote Kerk aan de buitenkant is 
bekleed met natuursteen, zoals bijvoorbeeld het koor. Maar de gedeeltelijk ontpleisterde binnenkant 
van de Grote Kerk maakt duidelijk dat dit in wezen een uit bakstenen opgetrokken gebouw is.

Een andere belangrijke overeenkomst is dat bij alle drie de gebouwen grote delen van het buitenmuur-
werk zijn voorzien van speklagen. Bij de Grote Kerk zijn speklagen hoofdzakelijk te vinden in 
muurwerk dat met tufsteen is bekleed. Maar er komen ook muurgedeelten voor waar de speklagen in 
bakstenen muurwerk zijn aangebracht, onder andere aan het transept. 
Wat betreft de oostelijke uitbreiding van het stadhuis langs de Langestraat: hier werden de speklagen 
aangebracht in het bakstenen muurwerk. Momenteel vertoont vooral het muurwerk van de toren sterke 
overeenkomsten met dat van de Kapelkerk. Dat komt omdat hier het oorspronkelijke bouwmateriaal 
(zowel de geel-rode bakstenen als de witte Belgische steen) bewaard bleef. Helaas is echter aan de 
voorzijde langs de Langestraat tijdens de restauraties in de 19de en vroege 20ste eeuw zeer veel originele 
bouwsubstantie verloren gegaan, toen er een nieuwe voorgevel van maatvaste machinale baksteen 
tegen het oude middeleeuwse muurwerk aan werd gezet. Daarbij werden ook speklagen aangebracht 
van nieuwe natuursteen. Maar het oorspronkelijke voorbeeld werd slechts in hoofdlijnen nagevolgd, 
niet tot in detail. 
Omdat de voorgevel van het stadhuis en de toren oorspronkelijk in een bouwcampagne tot stand zijn 
gekomen, mag worden aangenomen dat de hele voorgevel was opgetrokken in dezelfde geel-rode 
bakstenen met speklagen van dezelfde witte Belgische steen zoals dat nu nog bij de toren te zien is. 
Ook in veel detailleringen van bijvoorbeeld waterlijsten en versnijdingen vertonen de drie gebouwen 
grote overeenkomsten.

De verrassendste overeenkomst van de Kapelkerk met de Grote Kerk is te vinden in het interieur, 
waar de wandopbouw van de noordmuur van de Kapelkerk tot aan de verbouwing van 1707 vergelijk-
baar was met de wandopbouw van het interieur de Grote Kerk. Evenals in de Grote Kerk dragen 
slanke kolommen met hoge basementen het erboven aanwezige muurwerk, dat is voorzien van een 
horizontale lijst waarboven zich per travee twee triforiumnissen bevinden. Door de relatief geringe 
hoogte van de Kapelkerk ten opzichte van de Grote Kerk ontbreekt in de Kapelkerk de lichtbeuk 
boven de triforiumzone.

Er zijn nog enkele andere belangrijke overeenkomsten tussen deze twee kerkgebouwen, zoals de 
prolering van de gewelfribben die boven de zijbeuk van de Kapelkerk zijn teruggevonden. Deze 
ongewoon slanke prolering lijkt sterk op die van het koor en transept van de Grote Kerk. Tenslotte 
moet in dit verband gewezen worden op de bijzondere westelijke ingangspartij van de Kapelkerk. 
Zowel de hoofdvorm als de prolering van de deuropening en het beeldnisje boven deze ingang doen 
sterk denken aan soortgelijke elementen aan de Grote Kerk. 
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De Brabantse gotiek in Alkmaar en de invloed uit het zuiden

Het muurwerk met speklagen, dat bij zowel de Grote Kerk als bij de oostelijke stadhuisuitbreiding met 
toren langs de Langestraat als bij de Kapelkerk te vinden is, is een van de karakteristieke elementen 
die voorkomt bij de Brabantse gotiek.
De eerste keer dat speklagen werden toegepast in Alkmaar is vermoedelijk bij de Grote Kerk geweest. 
Met de bouw van de Grote Kerk werd begonnen in 1470. Tijdens de bouw van deze kerk startte 
men, kort na 1500, ook met de bouw van de Kapelkerk en de oostelijke stadhuisuitbreiding met toren 
langs de Langestraat.

De Grote Kerk is een imposant en monumentaal kerkgebouw dat een belangrijke plaats inneemt 
binnen de Nederlandse stadskerken die aan het einde van de middeleeuwen werden opgetrokken. 
Dat er speklagen in het muurwerk van de Grote Kerk zijn toegepast, zal te maken hebben met het 
feit dat bouwmeesters uit Brabant betrokken zijn geweest bij de bouw van de kerk. Zij zullen in 
de stad de Brabantse gotiek geïntroduceerd hebben, eerst voor de Grote Kerk daarna ook voor de 
stadhuisuitbreiding en de Kapelkerk. 

Voor wat betreft de Grote kerk zijn er uit de periode 1470-1495 geen namen van bouwmeesters met 
zekerheid bekend maar in de literatuur wordt Evert Spoorwater uit Antwerpen genoemd (overleden 
voor 1476). Wel is zeker dat in 1497 Anthonis I Keldermans (overleden 1512) werd aangesteld voor 
de bouw van de kerk. Jan Poeyt (tot 1492 werkzaam aan de Dom in Xanten, rond 1510 steenhouwer 
te Alkmaar) is in de jaren na 1500 betrokken geweest bij de bouw. Deze bouwmeesters waren aan 
het eind van de middeleeuwen betrokken bij de realisatie van vele belangrijke kerkelijk en wereldlijke 
bouwprojecten in Brabants gotische stijl in Brabant, Vlaanderen, Utrecht, Zeeland, en Holland. 

De Alkmaarse Grote Kerk is het noordelijkste voorbeeld van een in deze stijl opgetrokken grote 
stadskerk. De bouw van de Grote Kerk heeft grote invloed gehad op het bouwen in de stad Alkmaar 
(en daarbuiten). Uit de wijze waarop de Kapelkerk is gebouwd kan geconcludeerd worden dat de Grote 
Kerk voor de Kapelkerk het grote voorbeeld is geweest. 

De Kapelkerk is echter geen slaafse navolging geworden van de Grote Kerk. In het gebruik van spekla-
gen overtreft de Kapelkerk de Grote Kerk. ‘Speklagenarchitectuur’ in deze vorm (met de speklagen 
dicht opeen) kwam in het zuiden al wel voor, in het noorden nog niet. Dit maakt waarschijnlijk dat een 
van de Brabantse bouwmeesters van na 1497 zich met de bouw van deze kerk heeft bezig gehouden, 
mogelijk Anthonis I Keldermans die rond 1500 op gezette tijden toch al in de stad verbleef om zich 
met de bouw van de Grote Kerk te bemoeien. Helaas zijn er geen archiefgegevens bekend die ons over 
een eventuele betrokkenheid van deze bouwmeesters met de Kapelkerk kunnen inlichten.

In de periode 1509-1520 werd het stadhuis fors uitgebreid met een nieuwe vleugel aan de oostkant, 
compleet met toren. Uit de hoofdvorm en het materiaalgebruik van het stadhuis blijkt onmiskenbaar 
dat dit gebouw een Zuid Nederlandse uitstraling heeft. De invloed van Anthonis I Keldermans wordt 
dan ook vermoed. Ook hier zijn helaas geen archiefgegevens bekend waarin een aanwijzing wordt 
gegeven over de identiteit van de bouwmeester. Bovendien is er naar de bouwgeschiedenis van het 
stadhuis nog nooit een grondig onderzoek ingesteld, zodat veel belangrijke informatie over dit gebouw 
nog op ontdekking wacht.
De hoofdvorm van de stadhuisvleugel bestaat uit een langwerpig bouwlichaam met de noklijn evenwij-
dig aan de straat. Op de voorgevel staat een rij dakkapellen met stenen topgeveltjes. Dit type gevel 
wordt ook wel Vlaamse gevel genoemd en komt in de Zuidelijke Nederlanden dan ook veel voor. 
Maar ook de stadhuistoren lijkt geïnspireerd te zijn op soortgelijke torens die zuidelijker te vinden zijn. 
Bijvoorbeeld de toren van het Markiezenhof in Bergen op Zoom (1485-1532, bouw toren begonnen 
in 1494) en de torens van het Vleeshuis in Antwerpen (1501-1503) vertonen veel overeenkomsten 
met die van Alkmaar. Kenmerkend voor dit soort torens is de slanke achthoekige torenschacht, 
opgebouwd uit verschillende geledingen die zich naar boven toe niet verjongen. Bij een aantal torens 
is de bovenste geleding zelfs dikker dan de eronder aanwezige geledingen. In het baksteen muurwerk 

DE KAPELKERK IN ALKMAAR versie 2 met Afbeeldingen en wijzigingen ZW-W + pag.nrs.indd4-4-01, 16:46154-155



156

worden speklagen veelvuldig toegepast.  

De speklagen

De Kapelkerk is het noordelijkste voorbeeld van een gotische kerk waar speklagen van witte Belgische 
steen in baksteen muurwerk het aanzicht in overwegende mate bepalen. Doordat de Kapelkerk aan de 
zuid-, de oost-, en de westkant zo rijk is voorzien van speklagen, domineert dit het aanzicht van de 
kerk veel meer dan bij de Grote Kerk het geval is. 
In het muurwerk van de Grote Kerk zitten weliswaar ook speklagen, maar ze zitten verder van 
elkaar af en komen niet in het gehele buitenmuurwerk voor. Daar waar speklagen voorkomen is het 
kleurcontrast minder sterk, met name in de kapellen langs het schip. Dit komt doordat daar gebruik 
is gemaakt van grijze tufsteen in plaats van baksteen. Daar komt nog bij dat het belangrijkste deel 
van de kerk, namelijk het koor, aan de buitenkant geheel van witte Belgische steen is opgetrokken 
en helemaal geen speklagen heeft.
Er is in het noorden van Holland geen kerk te vinden waar speklagen in het muurwerk het aanzicht 
zo domineren als bij de Kapelkerk. Pas zuidelijker komen kerkgebouwen voor waar het overgrote deel 
van het muurwerk op dezelfde wijze is behandeld, zoals de Sint Amandskerk in Geel (1487-1532; 
provincie Antwerpen). Wanneer er in het noorden van Holland speklagen in het muurwerk zijn 
aangebracht dan betreft het, net als bij de Grote Kerk in Alkmaar, altijd maar een deel van het 
kerkgebouw. Bijvoorbeeld de Smidskapel, de St. Sebastiaanskapel (zuidertransept) en de doopkapel 
van de Oude Kerk in Amsterdam, het oostelijk ingangsportaal van de Sint Bavokerk in Haarlem en de 
toren van de Grote Kerk in Monnikendam. Ook het zuidertransept van de in 1878 voor de tweede maal 
uitgebrande Grote Kerk in Hoorn was voorzien van speklagen. 

Wanneer we het verschijnsel speklagen, zoals dat in Alkmaar voorkomt, nader beschouwen, rijzen er 
tal van vragen. Omdat hiernaar nog maar weinig onderzoek is verricht, is er nog veel onduidelijk. 
Een van de vragen die naar aanleiding van dit onderzoek gesteld kan worden, is waar de oorsprong van 
het bouwen met speklagen gezocht moet worden. Uit het beperkte onderzoek dat voor deze publicatie 
is verricht ontstaat de indruk dat niet alleen de Brabantse gotiek, maar ook de Kempische gotiek 
(een nevengroep van de Brabantse gotiek) belangrijk is voor het ontstaan van deze bouwwijze. De 
oorsprong moet wellicht daar gezocht worden. In de Kempen staat in ieder geval een aantal belangrijke 
gebouwen waarvan het uiterlijk wordt gedomineerd door bakstenen muurwerk met speklagen. Het 
meest indrukwekkende voorbeeld is echter niet in de Kempen te vinden maar in Antwerpen en wel het 
al eerder genoemde reusachtige Vleeshuis (1501-1503), ontworpen door Herman de Waghemakere, de 
stadsmeester van Antwerpen “van der metselryen”. De Waghemakere kende de familie Keldermans. 
Wellicht kan de oorsprong van het bouwen met speklagen aan één bepaalde bouwmeester worden 
toegeschreven. Wie is deze bouwmeester en waarom heeft hij hiervoor gekozen? Waardoor werd deze 
bouwmeester geïnspireerd? Is ‘speklagenarchitectuur’ een goedkope oplossing omdat men geheel met 
natuursteen beklede gevels niet kon betalen of was het een wel bewuste keuze om de architectuur van 
het gebouw te verlevendigen? 

Een uitgebreid en grensoverschrijdend onderzoek zal ongetwijfeld veel nieuw inzicht verschaffen over 
dit onderwerp en daarmee over een interessant aspect van het bouwen in de late middeleeuwen.

De open ui- of peerspits

In Alkmaar komen opmerkelijk veel torens voor die worden bekroond met een open ui- of peerspits. 
Het gaat om houten constructies, bekleed met lood. De eerste drie gebouwen die zo’n open peerspits 
kregen zijn de drie Brabants gotische gebouwen die hierboven zijn behandeld: de Grote Kerk, de toren 
van het stadhuis en de Kapelkerk. Dat is merkwaardig. Open peerspitsen komen in het ontstaansgebied 
van de Brabantse gotiek verder niet voor. Wel komen daar sinds ca. 1500 gesloten peerspitsen voor. 
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De eerste twee torens in Alkmaar hebben op dit moment nog steeds een open peerspits, al gaat het 
bij de stadhuistoren om een reconstructie. Bij de Kapelkerk is die verdwenen. Maar tot 1707 heeft 
op het dak een laatgotische toren gestaan met een opvallend grote peerspits die in 1536 of kort 
daarvoor gereed kwam. Uit het onderzoek naar oude afbeeldingen waarop de Kapelkerk te zien is, 
bleek dat deze laatgotische toren veel gelijkenis vertoont met de toren van de kerk van Oosthuizen, 
gebouwd in 1511.
In Noord-Holland en dan met name in het noorden van deze provincie komen veel open peerspitsen 
voor. De toren van de kerk van Oosthuizen uit 1511 behoort tot de oudste voorbeelden. Het belangrijk-
ste voorbeeld is evenwel de reusachtige en uitzonderlijk rijk versierde vieringtoren van de Grote Kerk 
in Haarlem. Deze toren kent een boeiende bouwgeschiedenis. Kort na 1500 werd er een ontwerp 
gemaakt van de te bouwen vieringtoren. Deze toren werd in steen opgetrokken en bleek te zwaar voor 
de vieringpijlers waar dit allemaal op rusten moest. De toren werd daarom afgebroken en met lichter 
bouwmateriaal, namelijk hout, weer opgebouwd. Dit hout werd met lood bekleed. Deze belangrijke 
toren werd veel nagevolgd in Noord-Holland. 
De stad met de meeste open peerspitsen is Alkmaar. Kort na de eerste drie al genoemde zijn er nog 
twee gemaakt, die echter niet lang hebben bestaan. Het gaat om twee  rond 1540 opgetrokken dakrui-
ters, die al voor 1600 weer waren verdwenen uit het stadsbeeld: de toren van de Minnebroederskerk 
(afgebroken  in 1572) en de toren van het Heilig Geestgasthuis. Laatstgenoemde verdween in 1597. 
Het Heilig Geestgasthuis was toen al 15 jaar tevoren verbouwd tot het waaggebouw dat wij nog altijd 
kennen. In 1597 werd gestart met de bouw van een nieuwe toren op het waaggebouw. Ook deze 
hoge, nog altijd bestaande toren werd voorzien van een open peerspits. In 1622 verscheen het laatste 
exemplaar op de Accijnstoren. De open peerspits van de Accijnstoren was het zevende exemplaar in 
de stad dat een toren bekroonde. 
Er is in Alkmaar nog een achtste open peerspits gemaakt. Deze nog altijd bestaande peerspits bevindt 
zich echter niet op een toren, maar op een orgel. Het gaat hier om het onlangs gerestaureerde koororgel 
uit 1511 in de Grote Kerk. Niet duidelijk is of deze spits voor dit orgel is gemaakt of voor een ander 
interieurstuk uit dezelfde periode. 

De verbouw van de Kapelkerk in 1707 en het herstel van de kerk na de brand van 1760

Aan de verbouw van de kerk in 1707 zitten een aantal opmerkelijke aspecten. De slechte bouwkundige 
staat waarin het kerkgebouw verkeerde werd aangegrepen om het gebouw te herstellen en te vergroten. 
Doorgaans werden kerken vergroot vanwege plaatsgebrek. Daar is hier geen sprake van, de Grote 
Kerk en de Kapelkerk boden samen voldoende ruimte voor de kerkgangers uit deze stad. Alkmaar 
kende in de voorafgaande periode geen grote stadsuitbreidingen zodat een drastische toename van het 
aantal kerkgangers niet aannemelijk is. Opmerkelijk is dat de verbouw wel nodig was om een grote 
herenbank te kunnen plaatsen, recht tegenover de preekstoel. Deze bank was bestemd voor de leden en 
ex-leden van de stadsregering. Hiervoor werd aan de bestaande kerk een ondiepe dwarsbeuk gebouwd 
in Hollands classicistische stijl. De noordkant kreeg door deze verbouwing een modern uiterlijk, 
temeer daar de laatgotische toren werd vervangen door een exemplaar in Hollands classicistische stijl.
Het gaat hierbij om de sobere variant van die stijl die rond 1700 gangbaar was en waarbij Amsterdam 
en Haarlem voor Alkmaar de toonaangevende voorbeelden waren.

Zoals gezegd is niet bekend wie de bouwmeester is geweest van de verbouw van de Kapelkerk. Er 
zijn in de stad Alkmaar wel enkele bouwwerken die overeenkomsten vertonen met de verbouwde 
Kapelkerk. Maar ook van deze bouwwerken is de architect niet bekend. Het entreeportaal van het 
Wildemanshofje heeft zo’n overeenkomst. Dit hofje werd in 1714 gebouwd langs de Oudegracht. De 
gewelven van de zijbeuk en de dwarsbeuk van de Kapelkerk die de brand van 1760 overleefden, verto-
nen namelijk grote overeenkomsten met het stucgewelf van het entreeportaal van het Wildemanshofje. 
De vormen die in dit stucgewelf zijn toegepast, zijn identiek aan die van de Kapelkerk. 
Een ander bouwwerk dat een overeenkomst vertoont met de Kapelkerk is het Schermerhek aan het 
Heiligland. Dit hek werd in 1712 gebouwd ter vervanging van het eerste houten hek op deze plaats. Dit 
hek staat vooraan op een stenen brug en bestaat uit twee enorme pijlers met daartussen het beweegbare 
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smeedijzeren hek. Iedere pijler is aan de bovenkant versierd met een beeldengroep. Aan de voorkant 
zijn de wapens van de toen regerende burgemeesters aangebracht. Iedere pijler wordt aan de zijkant 
gesteund door een steunbeer die naar beneden toe uitzwenkt. Zoals we in hoofdstuk 5 al zagen bezit de 
Kapelkerk dit type steunbeer ook. Deze steunberen, naar het model van de z.g. tempelsteunberen van 
Villalpando, steunen de noordmuur van de dwarsbeuk van de Kapelkerk. 
De bouwdatum van deze drie projecten ligt opvallend dicht bij elkaar. Het is goed mogelijk dat 
dezelfde architect verantwoordelijk is voor deze drie ontwerpen. 

De brand van 1760

Na de brand van 1760, waardoor de kerk zwaar beschadigde,  werd het gebouw hersteld en het 
interieur verrijkt met een aantal opvallende onderdelen. Tot de unieke onderdelen die toen gerealiseerd 
zijn, behoort het fraaie stucgewelf in rococo stijl van de hoofdbeuk met zijn drie verdiepte vakken, 
dat in hoofdstuk 5 behandeld is. Ook ditmaal is de architect die het herstel van de kerk heeft geleid 
onbekend. Wel is duidelijk dat hij op de hoogte moet zijn geweest met het werk van Daniël Marot, 
de bekende ontwerper van tal van stucplafonds op allerlei plaatsen in het land waaronder Den Haag 
en Amsterdam. Er is in Holland geen tweede voorbeeld van een rococo stucgewelf in een hervormde 
kerk dat zo rijk is vormgegeven.
Overigens viel tijdens het onderzoek op hoe weinig we weten van het 18de -eeuwse kerkplafond in 
ons land. Met name naar de 18de -eeuwse verbouwingen aan bestaande kerken is weinig onderzoek 
gedaan.
In de overzichtwerken beperkt men zich tot de bespreking van nieuwbouw, maar verbouwingen vallen 
tussen wal en schip.
Niet alleen het stucgewelf is bijzonder en uniek, maar eigenlijk alles wat na de brand tot stand kwam: 
de bank met de galerij aan de oostkant, het orgel met zijn indrukwekkende orgelkas, en de preekstoel. 
Bij de vervaardiging van de laatste twee meubelstukken waren twee bekende beeldhouwers betrokken: 
Asmus Frauen uit Amsterdam en Willem Straetmans, een in Brussel geboren beeldhouwer die in 
Alkmaar woonde. 
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Aanbevelingen

Op verschillende plaatsen in het rapport werden reeds aanbevelingen gedaan. Deze zijn hier nog eens 
bij elkaar gezet. Voorts zijn er nog enkele toegevoegd.

Archeologisch onderzoek 

Het verdient aanbeveling om tijdens de a.s. restauratie van de kerk opnieuw archeologisch onderzoek 
te doen naar hetgeen zich onder de kerkvloer bevindt. Dit o.a. om achter de aard van de funderingen te 
komen die bij de vorige restauratie werden gesignaleerd, maar slecht werden gedocumenteerd. Zijn het 
funderingen die horen bij de eerste bouwfase van het huidige kerkgebouw of zijn het funderingen die 
behoren bij een afgebroken voorganger van de huidige kerk?  
Het verdient ook aanbeveling om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, archeologisch onderzoek te 
blijven doen in de directe omgeving van  de kerk. Vooral omdat de huidige kerk werd opgetrokken 
binnen een bestaande structuur, kan kennis over de directe omgeving ook bijdragen aan kennis over 
het kerkgebouw.

Bouwhistorisch onderzoek

Het verdient aanbeveling om tijdens de restauratie van de kerk verder te gaan met het bouwhistorisch 
onderzoek. Daarbij dient o.a. gelet te worden op de verschillende bouwfases van de kerk. Wat gebeurde 
er precies tussen het begin van de 16de eeuw (toen vermoedelijk met de bouw van de huidige kerk 
begonnen werd) en 1540, toen de kerk werd “volbouwd”. Welke bouwnaden zijn er te onderscheiden 
en waar bevinden ze zich precies? Er dient o.a. gekeken te  worden naar de wijze, waarop de zijbeuk 
tegen de hoofdbeuk aanzit. 
Ook dendrochronologisch onderzoek is aan te bevelen in dit verband, met name naar de restanten van 
de middeleeuwse kapconstructie boven de zijbeuk.  
Het is van belang om, wanneer de a.s. restauratie eenmaal in uitvoering is, extra te letten op die 
bouwsporen die bij de vorige restauratie zijn gevonden. Deze zijn toen slecht gedocumenteerd en 
behoeven daarom nieuw onderzoek en een uitgebreide documentatie.

Wat hierboven bij het archeologisch onderzoek werd gezegd, geldt ook voor het bouwhistorisch 
onderzoek: niet alleen het kerkgebouw zelf dient nader onderzocht te worden, maar ook de panden in 
de directe omgeving. Te denken valt met name aan de bebouwing aan beide zijden van de Kapelsteeg. 

Archief- en literatuuronderzoek

Het verdient aanbeveling om nader archief- en literatuuronderzoek te doen naar de ontstaans-
geschiedenis en de gebruiksgeschiedenis van de Kapelkerk. Dit bij voorkeur in samenhang met het 
hierboven genoemde bouwhistorisch onderzoek, om te voorkomen dat men “eenmaal in de papieren 
gedoken” de relatie met het gebouw zelf uit het oog verliest. 
Met name de gegevens over bouwmaterialen en ambachtslieden die aan de totstandkoming van het 
kerkgebouw en aan het onderhoud meewerkten, zijn in dit verband van belang.
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Het interieur gezien vanuit de dwarsbeuk.
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Zichtbaar maken van bouwsporen in het interieur (noordmuur hoofdbeuk)

Wie de Kapelkerk vanaf de Laat benadert ziet een gotische kerk. Alleen de toren verraadt iets van de
bouwstijl waarmee de bezoeker wordt geconfronteerd wanneer hij of zij eenmaal binnen is gekomen: 
die van het Hollands classicisme. Deze twee stijlen bepalen samen in sterke mate de identiteit van 
het gebouw. 
Waar buiten, aan de zijde van de Laat en de Kapelsteeg, de gotiek overheerst, is binnen het Hollands 
classicisme zo sterk gaan overheersen dat de bezoeker weinig meer van de oorspronkelijke gotische 
afwerking ervaart. Zo is de bijzondere wandopbouw van de noordmuur van de hoofdbeuk zoals die 
daar eens heeft gezeten, nauwelijks meer waarneembaar. Alleen wie het weet en erg goed kijkt kan bij 
een bepaalde lichtval een horizontale lijn in het stucwerk ontdekken die waarschijnlijk de plaats van de 
vroegere lijst tussen de scheiboogzone en de verdwenen triforiumzone verraadt. Om de 
bouwgeschiedenis toch iets meer te laten spreken, is het te overwegen om in het stucwerk met een 
bescheiden v-groef de plaats van de horizontale lijst aan te geven. Wanneer tijdens de restauratie de 
triforiumnissen te voorschijn mochten komen, dan kunnen deze op dezelfde wijze worden getoond.

Aandacht voor restanten oude schilderingen, maar ook voor het oude pleisterwerk 

Tijdens de restauratie van de kerk in de jaren 50 werd achter het pleisterwerk, links van de preekstoel, 
een ondiepe nis ontdekt met het opschrift I H S. Wellicht bevinden zich in de kerk nog meer resten van 
oude opschriften of schilderingen. Het is daarom van belang om, als er ontpleisterd wordt, voorzichtig  
te zijn en goed op letten. Overigens verdient het wellicht de voorkeur het bestaande pleisterwerk, dat 
mogelijk (gedeeltelijk) van oude datum is, zo veel mogelijk te handhaven.

Bepleisteren en schilderen van ezelsrugveld boven de hoofdingang en aanbrengen beeld in 
beeldnisje

Het ingangsportaal in de westgevel wordt bekroond door een hoge zandstenen ezelsrugboog waarbin-
nen zich een lege beeldnis bevindt, omgeven door een zandstenen omlijsting.  Op alle zandsteenwerk 
van de ingangsportaal zijn verfresten te vinden. Omdat het beeldnisje iets buiten het muurwerk 
steekt en de speklagen van de westgevel binnen de ezelsrugboog niet doorlopen, is dit metselwerk 
vermoedelijk bepleisterd geweest. Het verdient daarom aanbeveling om het metstelwerk binnen de 
ezelsrugboog weer te pleisteren en het natuursteenwerk weer te schilderen. Het ingangsportaal krijgt 
op deze manier de aandacht die het verdient. Het plaatsen van een beeldje in de nis is dan de volgende 
logische stap.

Het aanbrengen van een middenstijl in de zoldervensters van de dwarsbeuk

Boven in de kopgevel van de dwarsbeuk bevinden zich twee zolderramen. Op de tekening van Pronk 
uit 1729 is te zien dat de beide ramen waren voorzien van een middenstijl. Deze middenstijlen zijn 
op enig moment verdwenen. De kwaliteit van het aanzicht is hierdoor sterk verminderd. Het verdient 
daarom aanbeveling om deze middenstijlen weer terug te plaatsen.

Kleuronderzoek naar de afwerking van de toren

De kleurige afwerking van een aantal onderdelen heeft gedurende dit onderzoek vragen
 opgeroepen. Het grijs met wit waarmee de toren van de Kapelkerk nu voor de dag komt is vast 
niet origineel. Op oude foto’s van de kerk is te zien dat de toren vroeger donker geschilderd
is geweest. Maar hoe zou de toren er hebben uitgezien bij de oplevering na de herbouw in verband 
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Het kerkscheepje in de Grote Kerk met op de spiegel het stadsgezicht van Alkmaar. De Kapelkerk 
bevindt zich links boven het linker kanon.
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met de brand van 1760? Mogelijk is er toen met meerdere kleuren gewerkt zodat het onderscheid 
tussen dragende en niet dragende delen goed werd aangegeven. Op deze manier spreekt de architectuur 
meer. Wanneer de toren wordt gerestaureerd, is een uitgebreid kleuronderzoek dan ook aan te bevelen. 

Kleuronderzoek naar de afwerking van het orgelfront

Dit geldt ook voor de orgelkas en de ombouw. In hoofdstuk 7 zijn de schilderbeurten uitgebreid aan 
de orde geweest. Op de oudste foto’s die ervan bewaard zijn gebleven, is te zien dat het houtwerk 
donkerder was geschilderd en dat er in kleur wel onderscheid werd gemaakt tussen de dragende en niet 
dragende delen. Wanneer de originele donkerder kleurstelling wordt hersteld, komt het meubel veel 
beter tot zijn recht. Bovendien zorgt dit voor evenwicht in de kerkruimte. De grote herenbank aan de 
andere kant van de kerk is immers ook donker geschilderd.

Onderzoek naar het stadsgezichtje op het kerkscheepje in de Grote kerk

De afbeelding van de Kapelkerk op het kerkscheepje in de Grote Kerk uit 1667 blijkt niet te kloppen 
met de datering van de afgebeelde koepeltoren. Deze koepeltoren was er in 1667 nog niet, maar kwam 
pas in 1707 tot stand.
Nader onderzoek van dit kerkscheepje is noodzakelijk om dit raadsel op te kunnen lossen.

Andere vormgeving kerkplein Verdronkenoord

Tot slot een aanbeveling betreffende het kerkplein voor de dwarsbeuk aan het Verdronkenoord. Dit 
plein is onlangs heringericht. Over de resultaten van de nieuwe inrichting wordt op z’n zachtst gezegd 
genuanceerd geoordeeld. 
De inrichting is a-historisch en past niet bij de omgeving. Aan de symmetrie van de kerkgevel met 
links en rechts daarvan de ingangen wordt met de huidige inrichting van het plein afbreuk gedaan.
De witte en rode betontegels, de grote bollen en het forse formaat trottoirbanden die voor de ter-
rasafscheiding zijn gebruikt, verstoren de aanblik. Deze bijzondere plaats in de stad verdient beter! 
Daarom wordt aanbevolen de indeling te herzien aan de hand van de historie van het pleintje.
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Bijlagen

Kapelkerk:  chronologisch overzicht

Dit chronologisch overzicht is samengesteld aan de hand van een groot aantal verschillende bronnen en bevat 
o.a. tal van mededelingen van auteurs uit vroeger tijd. Bij het citeren daarvan is de oorspronkelijke schrijfwijze 
zoveel mogelijk aangehouden, ook als die afwijkt van de huidige. Soms is voor de duidelijkheid tussen [] een 
woord toegevoegd of een verklaring gegeven.
De nummers () achter de teksten verwijzen naar archiefstukken (terug te vinden in de bronnenlijst) en naar 
(verkorte) titels van gebruikte literatuur (terug te vinden in de lijst van gebruikte literatuur eerder in dit rapport). 

1443
Bouwjaar van de kerk naar Eikelenberg meende in 1443, omdat dit jaartal voorkwam op de in de toren 
hangende klok. Het opschrift luidde: Sinte Jan is mijn naem. Myn geluyt sy god bequaam. Pieter van 
Dormen MCCCCXLIII. Eikelenberg tekende dit in 1708 aan. (1)

De Kapel te Alkmaar schynt, omtrent den jaare 1443, gestigt te zyn. Immers toen werdt de groote 
Klok gegooten, die door de Stigters der Kapelle, S. Jans Heeren van Utrecht, of, volgens anderen, van 
Haarlem, S. Jan genaamd werdt. (15)

1470
Start bouw Grote Kerk.

1500
Adriaan Westphalen bericht dat de O.L.V. kapel in 1500 een tweeden patroon, St. Jan den Dooper, 
verkreeg en vergroot werd [misschien met de zijbeuk] en in 1520 nogmaals met een koor. Als oorzaak 
dezer vergroting verhaalt hij, dat de St. Jansheeren van Utrecht, die vele goederen in Kennermerland 
en West-friesland bezaten, daartoe door den bisschop van Utrecht en den graaf van Holland verplicht 
waren wegens een geschil, dat zij (met wie wordt niet gemeld) over groote bezittingen hadden 
gehad. Zij zouden toen een groote en fraaie kapel met toren hebben doen bouwen ter eere der H. 
Moedermaagd en van St. Jan den Dooper, hunnen patroon, om daardoor de huizen, die zij ten noorden 
en westen van deze kapel bezaten, meer waarde te verzekeren. Of er voor deze medeeling van 
Westphalen redelijker grond bestaat dan voor Eikelenberg vernomene, moeten wij betwijfelen. (1)

1509
Start bouw oostelijke stadhuisvleugel met toren langs de Langestraat.

1513/1527
Goederenlijst van de Kapel van 1513 (Handschrift A).
Deze lijst bestaat uit 2 dubbele bladen van 1 enkel blad van 1 dm. breedte en 2,5 dm. hoogte. Zij is 
verpakt in een velletje modern papier, waarop een snipper oorspronkelijke tekst is geplakt, luidende: 
“Dyt boeck hoert toe Onse Lieve Vrouwencapel op die Leede, actum Anno XVc ende XIII, den 
neghenden in Junio, by Ziewert Baertsz, Comen Jan Dircksz, Aryaen Mathijsz ende gescreven van Jan 
Jorisz die Coster, pr. nr. (pater noster, F) om Goods Willen voir dese zyele ende voir alle ghelovighe 
zielen, amen”. Deze lijst is derhalve een fragment uit een (thans verdwenen) register en de schrijver 
van het opschrift is m.i. dezelfde als de schrijver van het hierna te behandelen handschrift [handschrift 
C, 1550 ca.(na 1518)]. Men merke op dat er gesproken wordt over een bestaande kapel, doch dat de 
vier personen nog geen “kapelmeesters” worden genoemd. 
De bladzijden 1v. en 5 bevatten aantekeningen en schenkingen, lopende t/m 1527. De namen der 
schenkers bieden weinig aanknopingspunten, aangezien het algemeen gangbare patroniemen zijn. 
Slechts de aantekening: “Dit is dat testament dat heer Jan Symonsz van Wyringen dat hi Onser Liever 
Vrouwencapel besproken heeft” brengt ons nog iets verder, want we zullen heer Jan nog tegenkomen. 
De overige bladzijden bevatten aantekeningen van afrekeningen, waaruit we leren dat er betalingen 
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zijn gedaan voor kalk, leinagels, lood, sparren en ander hout, alsook ten behoeve van leidekkers, de 
smid, houtzagers en timmerlieden. Deze aantekeningen zijn ongedateerd. Eén aantekening bevat meer 
gegevens: “Item Onse Lieve Vrouwe is sculdich Jacop Pietersz hondertdusent stiens, dat is dusent 
voer achttien stuvers en een oert, op een iaerdach ende syn lijf ghedaen int jaer onses heeren dusent 
vijfhondert ende achtien daechs na sinte Jeroensdach”. (26)

1517
In 1517 vond de overval van de Gelderse-Friezen plaats, die de stad plunderden en deerlijk verwoes-
ten. Dit heeft de groei van de stad niet kunnen stuiten. (25)

1518 30 april
(Handschrift B) Akte, waarbij de Kapelmeesters van de O.L. Vrouwenkapel “in de Plempersteech by 
den Nieuwlandersbrug” een lijfrente van 10 rijnse guldens verkopen “totter reparacie ende fabrycke 
der selver capelle ende dair mede te dragen die lasten van dien ende omme die meeste schade mitten 
minste te beschudden. (26)

1520 ca.
Bouw Grote Kerk en Stadhuis gereed.

1523
Behalve de schenkingen van den abt van der Goes en den priester Cornelis Adriaanz. kennen wij geen 
andere dan die van den priester Cornelis Adriaanz. van Huisduinen, die in 1523 het witte begijnhof, 
de parochiekerk en de kapel met legaten bedacht. (v. Heussen, Batavia Sacra, houdt van Wieringen 
voor den stichter der Kapel en zegt, dat deze f 44 ’s jaars bestemde voor de 3 missen ’s weeks en 
de predikatiën.) (1)

1535
Het orgel in de Cappele dan is gebouwd in den Jaare 1535
Het werd geplaatst in de noorderhoek onder het houten gewelf, op een ruim oksaal, bekwaam om de 
zangers, volgens gebruik des Godsdienst van dien tijd, te plaatsen. Het orgel had toen de volgende 
dispositie:
Prestant 6 voet, Holpijp 6 voet, Octaav 3 voet, Fluit 3 voet, Gemshoorn 1,5 voet, Mixtuur 3 en 4 
sterk, Trompet 6 voet. (28)

1536-40
De verbetering en verlenging der Kapel met 3 raamvlakken moeten in de jaren 1536-40 gesteld 
worden. (Bij verbouwing van 1707 bevond men, dat de 5 westelijke kolommen waren van gebakken 
steen met gehouwen banden en de 2 overige geheel van bentheimer steen. De hardsteenen band boven 
de voetstukken der buitenpijlers strekt niet verder dan den vijfden.) In eerstgenoemd jaar bekwam de 
peervormig gekroonde toren nevens de uurklok ook een halfuurs, geschonken door Willem van der 
Goes, Abt van Egmond, en nog zeven andere klokken tot een voorspel, gegoten door Jacob Wagesens. 
Zij heten Jezus, Maria, Anna, Katalijn, Merten, Anthonius en Claes. (1) 

Omtrent den jaare 1536, werdt zij merklyk verbeterd. Het koor schynt, in den jaare 1540, volbouwd 
te zyn. (15)

1540
Aan het muurwerk kunnen wij niet bespeuren of het koor veelhoekig gesloten is geweest, maar tot het 
vermoeden, dat zulks, althans voor het inwendige, het geval was, geeft aanleiding wat wij lezen bij 
Boomkamp, Alkmaer, bl. 94, meldende, dat den 30 November 1707, toen men bezig was het bovenste 
“achtkantig” gewelf in de Kapel af te breken, door een opschrift in oude duitsche letters bleek, dat 
Engel Engelsz. het in 1540 beschoten had. Boomkamp verzuimde uit Eikelenbergs aanteekeningen hier 
bij te voegen, dat de letters stonden onder “het laatste oordeel”, zoodat ook de Kapel op dergelijk 
tafereel als in de parochiekerk kon bogen. (1)
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1540
Het koor schynt, in den jaare 1540, volbouwd te zyn. (15)

1542
In 1542 werd van kerkmeesters der Groote kerk voor f 25 overgenomen het boven het zuiderportaal 
geplaatste, 7 stemmen sterke orgeltje, dat door een beter stond vervangen te worden; en onder  het 
houten gewelf op een ruime oxaal gesteld boven den “noorderingang” der Kapel, welken ingang 
wij ons in de langs het gebouw gelegen hebbende steeg kunnen denken, maar toch met beter grond 
veronderstellen in de westelijken gevel, vóór de zijbeuk. (1)

1546 23 december
Dat onze fundator en de Haarlemse schepen dezelfde persoon zijn [n.l. Aelbert Adriaensz.  uit 
Haarlem] blijkt uit het testament van de laatste, gepasseerd te Haarlem op 23 december 1546, waarin 
het volgende legaat wordt vermeld: “Item Onze Lieve Vrouwe capelle tot Alcmaer sal hebben twe 
hondert Karolus [guldens] eens tot Reparacie van de capelle voirs. (26) 

1550 ca (na 1518)
(Handschrift C) Dubbel blad met aantekeningen dat een fragment is. Volgens Fasel is het afkomstig 
uit een legger van eigendommen van de Grote Kerk, aangezien met een andere hand (midden 16de 
eeuw) aantekeningen zijn aangebracht betreffende fundaties in deze kerk. De aantekeningen waar het 
ons om gaat betreffen echter wel degelijk de O.L. Vrouwenkapel of Kapelkerk. Het opschrift van het 
eerste blad luidt: “Item zeekere goed[er]en ende renten toekomende Onsen Vrouwen Cappelle binnen 
der steede tot Alckmaer gegheeven van eenige goeden luyden puyr om Goods willen tot onderhout van 
Goods dienste die binnen den voorsz Cappelle dagelycx tot Goods eer ende dancbaerheyt volbrocht 
ende ghedaen met alder eer ende waerdicheyt dagelyx drie missen als blijct”. Volgen vijf renten, n.l. 5 
pond te Schagen, 2 pond te Langendijk, 24 stuivers uit een huis op het Verdronkenoord en 12,5 stuiver 
en 6 stuivers uit twee huizen in de St. Pieterstraat. Twee dezer renten, n.l. de 5 pond te Schagen en de 
2 pond te Langendijk, waren geschonken door Heer Jan van Wyringen, die we als Heer Jan Symonsz 
van Wyringen reeds onder A [zie 1513] hebben ontmoet. In het kohier van 1492 komt een Jan van 
Wyringen voor en op 23 april 1509 trad een Heer Johannes Symonis, vicaris te Schagen, op als getuige 
bij een testament. Als dit dezelfde persoon is dan betekent dit dan Heer Jan in 1509 nog leefde. Het 
geschrift vervolgt met: “Item hier en boven zeeckere aelmissen ende hantreykelycheyt die ons gemoet 
eenyghe zeeckere luyden doer welken wy onderhouwende dagelix drie missen, alle sonnendagen en de 
apostelen daghen een sermoen tot Goods dienst ende onderwijs der ghueder ghemeente tot Alckmaer, 
mits dinxdaechs ende saterdaechs een singhende misse mits orgelen ende loffsangen Gode ter eeren 
ende syn ghebenedide moeder Marie alst dat betaemt”. Waaruit blijkt dat het inderdaad een kapel 
betreft en geen altaar in de Grote Kerk.
Vervolgens zijn de lasten aan de beurt, n.l. een lijfrente van 10 en een van 7 gulden. De rente van 10 
gulden (ten lijve van Dieuwer Jans in de Oude Hof) zijn we reeds onder B [1518], waaruit tevens blijkt 
dat het onderhavige handschrift C ná 1518 geschreven moet zijn.
Dan volgt een wel zeer merkwaardige passage: “Dit syn voirsz die lasten daer dat Cappelle mede 
belast is, twelck mit niet begonnen is wytgesondert eenyge zeeckere hantreylicheyt der goeder luyden 
en de bysonder des eerwaerdigen Aelbert Aerjansz tot Haerlem, die ons fundator ende principael 
weldaeder is geweest”. 
We weten nu dus wie de stichter van de Kapelkerk is, n.l. Aelbert Adriaensz, te Haarlem. Daar was 
hij schepen. Dat hij relaties had met Alkmaar had, blijkt uit het feit dat zijn vader Adriaen meestal 
te Alkmaar verbleef”. In zijn testament, gepasseerd te Haarlem op 23 december 1546, wordt het 
volgende legaat vermeld: “Item Onze Lieve Vrouwe capelle tot Alcmaer sal hebben twe hondert 
Karolus [guldens] eens tot Reparacie van de capelle voirs”. Uit bovenstaande lijkt het volgens Fasel 
aannemelijk dat de Kapel in het begin van de 16de eeuw is gesticht. (26)

1572
Bij de groote omkeering in 1572 ging de kerk over aan de hervormden, en verloor zij dus alles wat aan 
den ouden godsdienst herinnerde, wat tot hare versiering was aangebracht. (1)
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1573
Beleg van Alkmaar door de Spanjaarden.

1575 5 juli
Vanaf dit jaar wordt er begraven in de Kapelkerk omdat het kerkhof naast de Grote Kerk vol was. (1)

1575 ca.
Uit het keurboek uit het stadsarchief (13):
21. In de kercke ofte cappelle niet te wandelen onder de predicatie.
22. Geene insolentie [onbeschoftheid, onbeschaamdheid] in de kercke ofte cappelle te bedrijven.
23. Geene goederen door de kerck ofte cappelle te mogen dragen.
24. Van niet te caetsen, cloot te schieten in de kerck, cappelle ofte opt kerckhoff.
26. Aan de bancken, beschot etc. van kercke ofte capelle niet te beschrijven ofte besnijden (17 juli 
1586)
Nr. 25 vermeldt: “In de glasen van de kercke oft eenige stadthuysen niet te werpen”, de Kapelkerk 
wordt vreemd genoeg niet genoemd. 

1588 17 november
Besloot de vroedschap kapelmeesteren een organist toe te staan, om 2 maal ’s weeks na de predikatie 
op het orgel te spelen, tegen f 24 ’s jaars. (1)

1593 5 maart
Werd besloten dat de burgemeesteren de pilaren van de kapel aan de zuidzijde (d.w.z. buitenpijlers, 
want de zuidzijde mist kolommen) [bedoeld wordt waarschijnlijk de steunberen] zouden doen maken 
en dekken, om alle verdere inwatering en bederf te verhoeden. (1)

1597
Cornelis Drebbel tekent de kaart van Alkmaar in vogelvlucht. De Kapelkerk wordt gedetailleerd 
weergegeven.

1603 27 februari
Wiert geresolveert een nieuwe kamer voor Burgemeesteren te maken tegenover de Schepenkamer en 
het orgel van de Kapel te repareren. (2)

1616 28 mei
Wordt door de burgemeesteren besloten tot onverwijld herstel van het door ouderdom zeer verzwakte 
torentje. (1)

1616 28 mei
Is geresolveert het Capels torentje, door ouderdom te zeer verzwakt, metten eersten te repareren. (2)

1622 9 december
Dyt is de datum van de vermaking van ’t Kapel. (2) 

1625 5 september
Is aanbesteed aan Jan Jacobz van Utrecht het repareren en accorderen van de twee orgels in de Grote 
Kerk, het orgel in de Kapelkerk en het positief in het Stadhuis. (2)

1634 10 februari
Herstelling en verbetering van het orgel in de Kapelkerk voor f 450, mits onder dat bedrag zou 
begrepen zijn eenig alreeds gegeven geld. (1)
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1635 8 oktober
Aan de fabrieksmeesteren opgedragen, 2 klokken te kopen of te laten gieten tot aanvulling van de 
voorslag. Zij werden vervaardigd door Kilianus Wegewart te Kampen. (1)

1636
Thans in de toren aanwezige onderklok (halfuursklok) met een doorsnede van 65 cm.
Randschrift: KYLIANUS + WEGEWART + ME + FECIT + CAMPIS + A° + 1636.

1644 23 januari
Aankoop van een huis ten oosten van de Kapel door burgemeesteren voor de koster, mits hij daarvoor 
des winters de heeren van den magistraat en den kerkeraad van stoven met vuur zou voorzien. (1)

1645 16 december
De stad kocht nog een huis aan naast het vorige. (1)

1655 zomer
Jacobus Galtus van Hagebeer vermaakt het orgel en verplaatst het boven het portaal van de grote 
ingang welke tot die tijd alleen voor begraven diende. Toen werd de gemeene ingang in de noord-
westhoek dichtgemetseld en vermoedelijk het raam daarboven gemaakt of vergroot. (1)

1656 zomer
Werd het orgel van de Kapelkerk gebragt boven het portaal van den grooten ingang. (2)
Op de tekening die Saenredam van het  interieur maakte is dit portaal met orgelgalerij afgebeeld. Op 
deze galerij staat het jaartal 1656.

1661
Pieter Janz. Saenredam maakte twee tekeningen van het interieur van de Kapelkerk. Hij maakte ook 
tekeningen en schilderijen van de Grote Kerk.

1665
Geelkoperen lezenaar op het doophek met het wapen van Alkmaar (torenburcht) in lauriertakken. 
Boven in de torenburcht het jaartal 1665. (Aanwezig in de Kapelkerk. Twee identieke lezenaars zijn 
aanwezig in de Grote Kerk).

1704 24 december
Werd met Johannes Duyschot geaccordeerd over het  herstellen van het schier onbruikbare orgel voor 
f 500 en eene vereering van f 25, als zijn werk naar genoegen slaagde. (1)

1704
Fol. 38 (afwerking “de spruiten der glazen en de nissen”)
Kapel schoongemaakt, en de spruiten [=montants] der glazen en de nissen binnen deselve kapel, die te 
voren zwart geweest waren, met cement overgestreeken.  (18)

1704
Fol. 25. Copie van een stuk uit 1689 getiteld “Schoonhouden Cappel”.
Uit dit stuk blijkt dat er in 1689 aan de Kapel een koster, mr. Lucas, en een hondenslager die tevens 
kinderstilder was, Sweer Cornelisz., verbonden waren. Zij moeten de Kapel schoonhouden en kregen 
f. 45 per jaar betaald voor dat werk. (18)

Met kennisse en goedvinden van de burgemeesteren der stat hebben wij, ondergetekende fabrijkmees-
teren der stat, aan Mr. Lucas Coster ende Sweer Cornelis Hondeslager [d.w.z. degene die ervoor zorgen 
moet dat de honden buiten de kerk blijven] van de kapel ofte Kinderstilder [degene die  die ervoor 
zorgen moet dat de kinderen zich rustig gedragen] voor de tijt van een geheel jaar ingaande de 1 ste 
meij 1689 ende respire rende de 1 may 1690, ofte langer tot wederseggens jaarlijx voor de somme 
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van vijfenveerig Car. Guldens, mits ’t zelve schoonhoudende, zullende als boven door de stadswerkers 
om de 3 jaren het bovenwerk ende ’t geen haar [de koster en de hondenslager] onmagtig is werden 
schoongemaakt ende bij haar tot laste van de stat werden opgehaald jaarlijx het gereetschap als boven 
tot het schoonmaken van nooden [van nut], mits ’t zelve zoo zuynig doende als mogelijk is. 
Oirkonden dit bij ons als fabrijksmeesteren… (C. Baert en Hark Sevenhuysen).

( het stuk over het schoonmaken van de kapel gaat nog verder, onder N.B.:)
N.B. Bovenaan stont:
Ordre in ’t schoonmaken van de Kapel voor ’t eerst [d.w.z. punt 1]
1) stadswerkers omhoog te laten witten, stoffen, gordijnen af te nemen en op te hangen en de cap van 

de preekstoel te boenen. [cap van de preekstoel = klankbord]
2) ten laste van de stat halen + nodig gereetschap als wieke ragers [ragers van plukken zachte stof??] 

luywagens [lange bezems om de vloer mee te schrobben] dweylen enz.
3) zeep, geelhout, weedas [wat zou dat zijn, geelhout en weedas, weedas kan hetzelfde zijn als potas] 

ende gordijnen laten wassen ingaande ..’89. (18)

1705 september
In welke maand ook de pijlers in ’t Kapel van metselsteen gebouwt en tot nu toe met kalk bestreken 
en slegs gewit hebbende geweest, overstreken wierden met een mengsel van cement (bedoeld wordt 
waarschijnlijk tras), kalk en water en daarna met voegen afgeset met gezifte (betekent: gezeefde) kalk, 
op welke wijze ook voor deze de pijlers in de lourenskerk zijnde geverft, wel schijnen van hardsteen 
te zijn opgehaalt. (18)

1705 3 maart
Werd hem (Johannes Duyschot) nog eenig nodig bijwerk (t.b.v. het orgel) besteed voor f 100. (1)

1705 8 december
Vooreerst werd in 1705 besloten tot het vernieuwen van der 7 zuiderglazen, waaromtrent burgemeeste-
ren den 8 December nog goedvonden den glazenmaker aan te zeggen, dat hij zou bedacht zijn, op 
het middelste glas te bezorgen het wapen der stad en in de 2 naaste glazen aan elke zijde de wapens 
van hun edelachtbaren. (1)

Volgens Oud Holland XXVI, blz. 88, waren de glazen der oude kerk in 1705 in zulk een slechten staat, 
dat burgemeesters besloten de zeven Zuiderglazen te vernieuwen en 8 December 1705 besloten den 
glazenmaker aan te zeggen, dat hij er voor moest zorgen op het middelste glas te maken het wapen van 
der stad en in de twee naaste glazen aan elke zijde de wapens van hun Edelachtbaren Hendrik Brand, 
Floris van Teylingen, Leonard Ras en mr. Johan Baert. Deze glazen zijn vermoedelijk gemaakt door 
Laurens van der Meulen, overleden 18 juli 1711. (11)

1706
Fol. 87 (dit staat genoteerd achter “begin februari”)
De orgel in ’t Kapel voorleden jaar begonnen te vermaken, en verbeteren, gemaakt, nu afgedaan.
Genietend de orgelmaker daarvoor, zoo mij gezegd is, 550 gld.

Fol. 88
Daar en boven wierd ook dezelve orgel die te voren maar slegtelijk geverft was, door de stadwerkers 
geverft en verguld. Gaande daaraan 48 boekjes goudt. 
Het verwen en vergulden koste te samen 75 gld. 9 stuyvers waaronder begrepen twee rijxdaalders den 
verwers tot een vereering gegeeven. (18)

1706 25 maart
De organisten Veltkamp en Backerus en de liefhebbers der speelkunst Kempher en van Herck rap-
porteerden gunstig over het verrichte werk aan het orgel. (1)
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1706
Zijn de glaas en glaasspruyten aan de Laatzijde in de Kapel vernieut.

1707 31 mei
Herstel der kerk aangezien de noordmuur overhelde, eenige pilaren daardoor bochtig en scheef stonden 
en er gevaar voor instorting dreigde (Gemachtigd door burgemeesteren).
In juni werden klokken afgevoerd naar het stadserf, met uitzondering van heel en halfuursklok. De 
klokken wogen 424, 220, 185, 140, 110, 95, 89, 67, en 38, te zamen 1368 ponden. (1)

1707 5 juli
Kocht de stad het op het Verdronkenoord vóór de Kapel staande, tot koekbakkerij gebezigde huis de 
4 Heemskinderen, dat afgebroken werd, en den 23 derzelfde maand legde de zoon van burgemeester 
Vrijburch den eersten steen aan een uitbouw op half kruis, midden in de vroeger genoemde steeg en 
voorts op het erf van het gekochte huis, in verband met welken aanbouw één kolom weggenomen en 
de 2 nevenstaanden tot vierkante zuilen verzwaard werden, tot het dragen van een grooten boog ter 
breedte van het nieuwe werk. De burgemeesteren van 1707 (Gerard van Egmond van der Nijenburg, 
Peter Sijms, mr. Nicolaas Vrijburch en Simon Assendelft) moesten, evenzeer als die van 1705, hunne 
wapens in het kerkgebouw hebben, en dus werden deze op genoemde zuilen in beeldhouwwerk 
aangebracht, op gekruiste bijlbundels als aan linten hangende. (1)

1707 5 juli 
Kocht de stad het huis de Vier Heemskinderen op het Verdronkenoord om het af te breken tot een 
ingang van de Kapel. (2)

1707 23 juli 
Het nieuwe werk aan de Kapel de eerste steen gelegt. In den jare 1707 en 1708 is dese capelle vrij 
veel verandert, kostende het selve aen de stadt, zoo aen timmerbaes, metselaer, lootgieter, steenhouder, 
steenkoper, smit etc. f 28.347:2:8. (2) 

1707 30 november 
Was men bezig met het agtkantig gewelf van de Kapel af te breken en ik op de steiger geklommen, 
las daer met oude duytse letters, onder de schilderij van ’t Oordeel: Engel Engelz heeft dit beschoten 
Anno Domini 1540. (2)

Wierden de klokken van de Kapelstoren afgedaen. De grootste was ’t opschrift: Sint Jans is mijnen 
naem, mijn geluyt zij Godt bequaem, anno 1443 gegoten door Pieter van Dormen; De halfuursklock: 
Bij Willem van der Goes abt van Egmond heeft mijn doen maken, anno 1536; St. Anna ben ik geheten, 
door Jacob Wagerens, anno 1536; St. Maria ben ik geheten, anno 1536; St. Katalijn, gegoten anno 
1536; St. Nicolaes, gegoten anno 1536; St. Merten, gegoten anno 1536; St. Athonius, gegoten anno 
1536; Jezus ben ik gegoten van Jacob Wegerens; noch was er een gegoten anno 1565; de tweede en 
derde van de grooten waren gegoten 1536 door Kilianus Wegewaert [Bedoeld wordt niet Kilianus 
Wegewart maar Jacob Wagevens]. (2)

Op geschilderd glas (voorgesteld, op vier zuilen, op gekruiste pijlbundels als aan linten hangende) 
waren in 1707 aangebracht de wapens der burgemeesters van dat jaar: Gerard van Egmond van der 
Nijenburg, Pieter Sijms, Mr. Nicolaas Vrijburch en Simon Assendelft. (11)

1707 17 december
Met Willem van Bodegem, eigenaar van het huis beoosten het afgebrokene en voor de helft van de 
tusschen de beide percelen bestaan hebbende steeg, en van wiens zaaltje een gedeelte afgebroken was 
tot een ingang ten oosten van de nieuwen uitbouw, accordeerden burgemeesteren den 17 December 
aldus, dat hij f 300 bekwam benevens de helft (de wederhelft behoorde hem reeds) der achter zijn 
erf strekkende en door den uitbouw afgesloten steeg; en tot opdoen van turf enz. een deur in den 
oostelijken der langs het pleintje opgetrokken muren, welk pleintje aan de voorzijde door een hek 
was afgesloten. (1)
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1708 4 december
Besloot de vroedschap den 4 december, bij provisie de Zondagochtendbeurt in de Kapel af te schaffen, 
behalve wanneer in de Groote kerk Avondmaal werd gehouden; en om de Donderdagspreek naar de 
Groote kerk en de avondpreek van daar naar de Kapel te verplaatsen. De reden van dit besluit was 
deze: staande de reparatie waren de Zondagmorgendiensten in de Groote kerk druk bezocht geworden, 
en nu vreesde men, dat de predikanten bij diensten in 2 kerken door geringer bezoek ontmoedigd 
zouden worden! (1)

1708 20 december
Daar het orgel door den verbouw der Kapel zeer “ontramponeerd”was, kwamen burgemeesteren den 
20 December met Duyschot overeen om het voor f 100 schoon te maken en te herstellen, en tevens 
om de 3 orgels 10 jaren lang of tot zijn overlijden te onderhouden, het eerste jaar voor f 150 en de 
volgende jaren voor f 90, waartoe hij zich met Mei 1710 alhier metterwoon zou verstigen om zoolang 
te blijven als het contract duren mocht. (1)

1709 8 december
Werden vervolgens de predikbeurten op den vroegeren voet gebracht, uitgezonderd de Woensdagmor-
gendienst in de Kapel gedurende de zomer. (1)

1724 26 november
Toen hij (Kempher) den 26 November 1724 het orgel zou bespelen, bleek zulks niet meer mogelijk; 
zijn collega van de Groote Kerk Havingha had den 23 nog met moeite gedaan. Beiden leverden op last 
van burgemeesteren den 28 een rapport in, waarbij zij eene degelijke herstelling en ook eene noodige 
vergrooting voorstelden. (1)

1725
Aanvankelijk besloot men het (orgel) met een paar stemmen te verrijken, maar toen bij een onderzoek 
door de stadsbouwmeesters bevonden was, dat de lastdragende fundamenten vergaan waren, vonden 
burgemeesteren goed, een nieuwe kas te doen maken. 
Wel ijverden de organisten, aangezien er ruimte was, voor 2 klavieren en een vrij pedaal, maar 
vergeefs. De 29 Mei 1725 werd voor f 1175, voor de helft bij den aanvang en voor de wederhelft 
bij de goedkeuring te betalen, aan Frans Casper Schnitger de vernieuwing besteed, omvattende het 
brengen der stemmen van 7 op 10, het maken van nieuwe sleepwindlade met registrator en abstructor, 
3 nieuwe blaasbalgen, kanalen en windroeren, nieuw klavier en, voor zooveel nodig, van nieuwe voor 
de oude pijpen. (1)

1725 29 mei 
Is aanbesteed het vernieuwen van het orgel van de Kapel. (2)

1726 19 januari
Orgel verder vergroot tot 14 stemmen voor f 725 en van grooter afmeting (de vox humana door 
burgemeesteren te leveren) en het maken van een tremulant. Keuring op 9 November o.a. door 
Havingha. Aan Schnitger werd f 25 boven het overeengekomen bedrag betaald. (1)

1729
Tekening door Cornelis Pronk van de Kapelkerk vanaf het Verdronkenoord.

1751 4 januari
Sijn de ipenboomen, beginnende bij de Waegemaeckersbrug, langs de Lindergragt tot aen de Heul, en 
soo voorts langs de Heul en de Laet tot aen de Capel, bij publiecke veyling verkogt en op Donderdag 
den 4 Meert weder opnieuw met jongen ipenboomen beplant, beginnende op de Laet bij de Capel, 
van voor het huys genaemt het Landt-wijf, de Laet ten eynde, den Heul langs, de Lindegragt om, tot 
aen de Waegenmaeckersbrug. (2)
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1751 27 oktober
Christiaan Muller te Amsterdam nam den 27 October 1751 aan om, met ingang van 1e Januari 1752, 
de 3 orgels minstens 2 maal ’s jaars te inspecteeren, kleine gebreken te verhelpen en de groote 
op te geven, voor dit onderhoud bekomende f 80 ’s jaars, maar het eerste jaar f 100 wegens het 
Kapels-orgel. (1)

1752
Sijn de ipenboomen staende op de Laet, van de Nieuwlander tot aen de Sackenstraetsbrugtge toe langs 
de Capel, uytgeroodt en weder jongen in de plaets geplant. (2)

1757 augustus
In ’t laetst van deese maendt sijn oock de uurwijserborden van de Capel opnieuw geschildert en de 
uuren en wijser vergult. (2)

1760 21 augustus
Den 21 Augustus 1760 trof het kerkgebouw eene groote ramp. ’s Namiddags te 2 uren ontstond door 
onvoorzichtigheid der loodgieters brand, en binnen 2 uren was al het brandbare vernield, zoodat er 
niets dan het muurwerk overbleef. Al het inwendige ging er bij verloren, met uitzondering slechts 
der regeeringsbanken tegen de achtermuur van het in steen overwelfd halfkruis (Gelijktijdig met den 
bouw daarvan schijnt ook de steenen overwelving van de zijbeuk gemaakt te zijn) [bedoeld wordt 
in stuc overwelfd, gemaakt tijdens de verbouw van de kerk in 1707] en de burgemeesterwapens op 
de beide zuilen daarvan. (1)

1760 21 augustus 
Is de Kapelkerk afgebrand. (2)

Op den 30 augustus van het jaar 1760 even na de middag, werd dit gebouw ten prooi van eenen 
vellen en onverhoedschen brand, welke met zo vele woede ten dake uitsloeg; dat dit Godshuis 
niettegenstaande alle aangewende pogingen om het vuur te blusschen, geheel in de assche gelegd werd, 
en van zelve niets anders overig bleef dan een gedeelte van de dak en de muuren.(12)  

Er zijn twee tekeningen van de brand gemaakt. De ene is van Simon Fokke, de andere van J. 
Greenwood.

1760 30 augustus
Reeds negen dagen na de brand werden de burgemeesteren door de vroedschap gemachtigd tot den 
herbouw en tot het opnemen der daarvoor noodige gelden over te gaan. Den 4 December werd aan 
genoemden Muller en zijn zoon Pieter het maken van een orgel van 17 stemmen met 2 handklavieren 
en aanhangend pedaal - kas en snijwerk door de stad te leveren -  besteed voor f 4000, t.w. f 1500 
bij de ondertekeening van het accoord, f 1000 bij den aanvang van het werk in de Kapel en f 1500 
na de voltooiing. De kosten der kas beliepen f 5578 : 3, waarvan aan de beeldhouwers Frauen en 
Straatman 
f 300 en f 544. De ramen, die tot den brand achter het orgel in den westelijken gevel geweest 
waren, althans op de afbeelding van den brand voorkomen, werden niet hersteld maar dichtgemetseld. 
[Bedoelde ramen zijn de blindvensters uit de bouwtijd van de kerk. Wellicht was het kleine blindven-
ster boven de ingang tot de brand wel van glas in lood voorzien.] (1)

Ongetwijfeld om ene herhaling van de ramp te voorkomen of haar te beperken, werd zowel over 
de gewelven van de beuk en halfkruis als over de gestucadoorde overwelving van het schip eene 
bevloering van gebakken tegels aangebracht. (1)

1760
De nieuwe uursklok was reeds in 1760 van de door het vuur en den val geschonden ouden, ten koste 
van f 267:6:- gegoten door Jan Nicolaas Derk te Hoorn. (1) 
Dit is de thans aanwezige bovenklok (uurklok), doorsnede 105 cm.
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Randschrift:  IOAN + NICOLAUS + DERCK + ME FECIT + HORNA + ANNO + MDCCLX.
1e Wandschrift: HENRICO + NANNINGIO + DAEY + J.C. CAROLO + DE DIEU
  CORNELIO + ELIAS.
  JOHANNE + HENRICO + DE CARPENTIER + J + C.
  MDCCLX
Middenschrift: + NIMIRUM + FUSA + A° + MCCCCXLIII +
2e Wandschrift: (in Latijn, hier vertaald) Ik die reeds was geweest drie eeuwen lang en meer,
  Des torens stem en eer,
  Strak ten bewijze wat één dag
  Bij zoveel jaren tijds vermag,
  Dien droeve dag, toen deze kerk
  Zoo ras verbrandde,
  Werd ik van stem beroofd en viel ’k
  mij zelf te schande,
  Wijl rookend puin en gloeiende assche mij bestoof,
  Moest ik door ’t vuur bederven oude sloof,
  Geen nood! Door ’t stadsbestuur
  -De namen hier beschreven-
  Werd last gegeven, vuur eens kunstenaars
  (elk een verhaalt het als wat raars)
  Mij weder geven zou het eens verloren leven. (22) 

Aantal graven vermoedelijk 306 later minder o.a. door meubilair. (1)

1761 30 september
Schonk Jonker le Chastelain 5000 gulden voor de bouw van het orgel in de Kapelkerk en op 17 october 
liet Guurtje de Volder de predikstoel vervaardigen. (2) Zij deed dit uit dank voor het feit dat haar huis 
aan het Verdronkenoord bij de brand gespaard gebleven was. (21)
[De makers van de preekstoel zijn dezelfde als de makers van de preekstoel in de Grote Kerk 
in Dordrecht: Asmus Frauen (1707-1779), Mr. beeld-houder in hout en steen, woonende op den 
BinnenAmstel tot Amsterdam en Willem Straetmans die in Brussel was geboren en in Alkmaar 
woonde].

1761 30 september
Deelden de burgemeesteren aan de vroedschap mede, dat jonkvrouwe Johanna Geertruida le Chaste-
lain (Als de laatste van haar geslacht is zij den 3 april 1771 met haar wapen bijgezet in den kelder in 
het schip der Groot Kerk) tot opbouw van het orgel f 5000 had aangeboden, onder beding, dat haar 
naam en wapen er op geplaatst werden; zij werden gemachtigd, zulks met dankzegging te aanvaarden. 
Den 10 november berichten burgemeesteren verder, dat de jonkvrouw de f 5000 betaald, maar bedacht 
had, dat de inscriptie nu niets anders dan dit vermelden kon; zij was echter voornemens geweest, 
die som te eeniger tijd te vergrooten, zoodat gezegd kon worden, dat het orgel geheel door haar was 
gegeven; dus had zij aangeboden, ook de verdere kosten te voldoen (Door de Weduwe werd uitendelijk 
f 8000 betaald).
Het orgel bekwam nevens het wapen van de schenkster ook die der burgemeesters van 1762, Mr. 
Nanning Hendrik Daey, Carel de Dieu, Adriaan Baart en jonkheer Jacob van Cats. (1)

1761 17 oktober
Aanbieding van Guurtje de Volder, weduwe van Claas Botter, om een predikstoel te bekostigen, 
uit dank dat haar op het Verdronkenoord, oostelijk naast de Kapel gelegen woonhuis bij den brand 
behouden was gebleven. Voor dit geschenk heeft zij aan de stad f 2441:18:14 betaald, waarvan f 450 en 
f 296 voor bovengenoemde beeldhouwers (Frauen en Straatman). (1)
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1762 5 maart
De eigenaren van de graven aan de zuidoostkant van de kerk tegenover het orgel gaan accoord met het 
opgeven van hun graven in verband met het vastmetselen van een nieuwe bank op die plaats. (6)

1762 16 december
Werd in dit jaer het oud kostershuys afgebroken ten dienste van de Kapel en werd de Kapel op 16 
December opnieuw gewijd. (2)

1763
Aan Jusdus Snijder voor een gladde Swarte lijst tot het vers van Higt op de Capelle Kerk (bij 
quitantie). (8)
[Ernst Willem Higt, rector van de Latijnse school, overleden 28 juni 1762. Hij wordt gegraven op het 
koor in de Grote Kerk, grafnr. 82.]

1764 20 oktober
Op 20 Oktober 1764 kochten burgemeesteren en 3 dagen later verleende de vroedschap goedkeuring, 
het huis het Landwijf aan de Kapelsteeg, en zulks omdat de toenmalige kosterswoning zoo slecht was, 
dat zij groote kosten tot herstel zou vorderen. (1)

1776 3 julij
(at + gedaan) (Capelkerk)
In het stook- en stoovenvertrek tot de Capelle kerk, neemen heeden de Predikanten hun verblijf, 
voordat se prediken. De lantaarn en dak, mede een bergplaats voor de stoven, is seer slegt, word 
voorgesteld om een apart vertrekje te maken met een schuif en deurkosijn voor de predikanten en een 
ander stook- en stoveplaats onder een ent selve Dak. (19)

1784 2 maart
Plein werd tot tegenwoordige grootte gebracht. De vroedschap had den 2 Maart beraamd om het 
terrein van een door de eigenaars, de stads-timmer en metselbazen C. Bobeldijk en W. Bekker, af te 
breken huis (het laatste der 2 in plaats van het vroegere gasthuis gestichte woningen) te koopen en 
het hek met pilasters op te ruimen. Het hek werd naar de Lombardsteeg achter den Ouden Doelen 
verplaatst. (1)

1784 25 juni 
Het erf op ’t Dronckenoord bij de Kapel door de stad gekogt voor 150 gulden. Het huys daarop gestaan 
hebbende was genaamd de Vier Heemskinderen. (2) [zie ook 1707] 

1784 12 oktober 
Wierd het plijn voor de kapel aan ’t Dronkenoord door een huys aan de westzijde verklijnd en met een 
eyzerhek afgesloten. Dit huys is den 12 October 1784 vrij van verponding gesteld, daarna heeft de stad 
dit huys doen afbreeken en het eyzerhek agter de Oude Stads Schuttersdoelen doen plaatzen. (2)

1779 december
Het slecht behartigen van het onderhoud der 3 orgelen door Pieter Muller had burgemeesteren den 
14 December 1779 bewogen om het tot wederzeggens voor f 80 ’s jaars op te dragen aan den 
organist Michiel Körnlein. Reeds in hetzelfde jaar had de organist Dirk Bootsman Klaaszoon ter 
burgemeesterskamer het schoonmaken van het orgel als noodzakelijk voorgedragen, maar het liep tot 
1784 eer Johannes Strumphler van Amsterdam daarmede belast werd. (1)

1784 30 april
Den 30 april nam Strumphler het onderhoud der 3 orgelen in beide kerken  aan voor f 100, voorlopig 
voor één jaar, ingaan zijnde 1 Januari. (1) 
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1795 mei
De omwenteling van 1795 veroorzaakte in Mei van het volgende jaar het van stadswege verwijderen 
der wapens van het orgel en de hoofdzuilen, en daarna den zogenaamden afkoop der kerkgebouwen. 
(1)

1798 18 september
Rapporteerde de commissie aan den Raad, dat de Groote kerk met de kerkhoven en het kostershuis 
geschat was op f 14000, de Kapel ca. op f 11000 (Het onderhoud had in de laatste jaren gemiddeld 
f 2048:18 en f 197:18 gevorderd). (1)

1799
Werd een gedeelte der Groote kerk paardenstal, en de Kapel tot hooi- en havermagazijn in gebruik 
genomen na landing Engelsen en Russen. (1)

1801
De Kapel met consistorie en stovenhok beoosten haar en de kosterswoning, voor eene uitkeering van 
f 2200 volkomen eigendom der hervormde gemeente is geworden. (1)

1802 februari
De Kapels klok heeft voor ’t eerst het quartier voor en na ’t uur geslagen. (2)

1816
J.A. Crescent tekent de Kapelkerk vanuit het zuidoosten.

1844
Bestek voor het schilderen van het interieur van de kerk, o.a. deel orgel marmeren evenzoo als zulks 
heeft bestaan. (4)

1845
Bestek: Voor het schilderen van het exterieur van de kerk. (4)
Rapport wegens de staat van der Gereformeerden Kerkgebouwen: De kap, looden gooten en leijen 
daken, zijn in den meest wenschelijken staat, en vele van deze ….cost in den laatste jaren vernieuwd. 
(4)

1851
Bestek: Veranderen van het doophek en het maken van een gedeelte houten vloer. (4)

1853 26 september
’s Morgens te 10 uren werden appel, kruis en haan door den woedenden storm van den toren gerukt 
en in de Laat geworpen. (1)

1861 28 april
De halve nalatenschap à f 2700 van Elisabeth Gugelmeyer, weduwe van Albert Grijpstroo, overleden 
28 April 1861 verschafte kerkmeesteren de noodige geldruimte om tot eenige verbeeteringen te kunnen 
overgaan. (De wederhelft viel ten deel aan het r.c. weeshuis, de St. Vicentiusvereeniging en de St. 
Dominicuskerk. Grijptstroo, kaaskooper en kastelein aan het Waagplein, was nederd. Hervormd, zijne 
vrouw r.-catholiek.) Nog in hetzelfde jaar werd de kosterswoning duchtig onder handen genomen. (1)

1864/ 1865 ca.
Vernieuwen van de kerkramen aan de zuid- en de oostkant. De nieuwe ramen waren van kunststeen.

1865
Eerste keer gaslicht op oude kaarsenkronen. (1)
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1867
Omstreeks 1867 werd de vroegere [kosterswoning, zie verder 1871], tot consistorie dienende, geheel 
herbouwd. Ook werden in dit en vorige jaren de 9 ramen aan de zuid- en oostzijde der kerk van 
spits- in rondbogen veranderd, overeenkomstig den overigens in het gebouw heerschenden stijl, en van 
zoogenaamd cathedraalglas voorzien. (1)

1870
De Laat wordt gedempt. (17)

1871
Bij het Kerkgebouw der Nederduitsch Hervormde Gemeente de Kapel, is eene consistoriekamer 
gebouwd. (27)

1880
Bestek voor het geheel overwitten inwendige Kapelkerk met zijne gangen en portalen. (4)

1882
Verbouwing van het orgel door C.Y. Ypma, klaviatuur wordt vernieuwd en naar de zijkant verplaatst. 
(7)
Het wapen op het orgel wordt hersteld.

1882
Het orgel onderging eene hoognoodige en belangrijke herstelling door den hier wonenden orgelmaker 
D.S. IJpma. Het werd geheel uiteengenomen en schoongemaakt, van een nieuw klavier en nieuwen 
blaasbalg voorzien, en sommige registers werden verlengd, met toevoeging van een viola di gamba. 
Den 27 Augustus werd het, bespeeld door den heer Mobach van Amsterdam, weder bij de godsdienst-
oefeningen in gebruik genomen, met eene toepasselijke rede van ds. L.C. Schuller tot Peursum, welke 
in druk is verschenen. (1)

1883
Bestek: De grotendeels vernieuwde kast voor de pijpen en mechaniek van het orgel, het trapluik, 
hekje, twee muurvlakten en bergplaats van liederen(?) t gronden, stoppen, overgronden en op verven 
in op te geven kleur.

1887
Wordt een nieuwe consistorie gebouwd met de steeg rechts i.p.v. links van de consistorie. (16)

1898
3 Bliksemaeiders geplaatst, 1 op den toren en 2 op het kerkdak. (1)

1904
Het orgel wordt geschilderd in diverse kleuren, in hoofdzaak crême. (14)

1923
Jaartal in glas-in-loodvoorstelling van het eerste raam in de zuidgevel (naast het orgel). Onder dit 
jaartal staat: “In dankbare herinnering aan Ds. H.E. Vinken”

1937
4 December B & W van Alkmaar geven toestemming tot het plaatsen van een beerput met closet, ten 
behoeve van de Kapelkerk. (9)

1940
Restauratie/verbouw van het orgel door H.W. Flentrop. De dispositie wordt gewijzigd en het orgel 
wordt uitgebreid met een vrij pedaal.
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Ca. 1940? 
Rond deze tijd is het orgel wellicht overgeschilderd in de egale kleur die er nog steeds op zit. (5)

1948 14 oktober
Rapport betreffende de staat van onderhoud der St. Jans- of Kapelkerk aan de Laat te Alkmaar, 
zoals die uit een daarnaar in de maand Augustus 1948 ingesteld onderzoek is gebleken. De algemene 
indruk, bij dit onderzoek gedaan, is een zeer twijfelachtige. Dit rapport werd opgesteld door Bouw- en 
architectenbureau Fa. F.H. Ringers & Zoon te Alkmaar. Geraamde herstelkosten: f 86.600,-.(23)

1952-1957
Restauratie kerk door architect H. van der Kloot-Meyburg, opzichter voor de Hervormde Gemeente 
W.J. Reder en N.V. Ringers bouwbedrijf (anno 1844).
1953  Eerste deel start (f 108.000,-)
1954  Tweede deel start (f 121.925,- exclusief het reconstrueren van de ramen)
1956 6 juli  Eindopname
1957 3 september  Opening kerk
Totale kosten van de restauratie f 276.867,34 (f 34.000,- meer dan geraamd).

1955
Aanleg elektrische verlichting i.p.v. gas. (10)

1957 3 september 
DEO OPTIMO MAXIMO
Dinsdag, de 3e september 1957 werd de gerestaureerde Kapel- of Sint Janskerk te Alkmaar opnieuw 
voor de eredienst in gebruik genomen.
In de wijdingsdienst trad op als bedienaar des woords Ds. G.C. Tromp, met een predikatie over 1 
Corinthiërs 3, vers 16. 
Het omvangrijke en grondige restauratiewerk, mogelijk gemaakt door de offervaardigheid van de leden 
onzer kerk en door de geldelijke steun van Rijk, Provincie en Gemeente, werd aangevangen op de 
1e september 1953 onder de President-Kerkvoogd J. van der Worp, voortgezet onder de President-
Kerkvoogd Ir. H. Knol, en beëindigd in 1957 onder de President-Kerkvoogd L.B.J. de Wilde. Het hele 
werk stond onder de architectuur van H. van der Kloot Meyburg, terwijl de uitvoering was opgedragen 
aan Ringers’ Bouwbureau N.V. 1884.
Dit is een Huis Gods, een Poort des Hemels. Gen. 28:17
Naar de overlevering wil werd deze Kapel in de 14de eeuw gesticht door de Malthezerridders als O.L. 
Vrouwe- of Sint Janskapel en in 1500 gesteld onder de tweede patroon Sint Jan den Dooper. In 1760 
door brand verwoest werd deze kerk na herbouw in 1762 opnieuw ingewijd.
Moge God de Heer ons steunen bij de uitvoering van een taak, waarvan de restauratie van dit Bedehuis 
voor ons het sprekend symbool is en waarvan gehoopt wordt dat het tot in lengte van dagen een Huis 
des Gebeds zal blijven.
Kerkvoogden der Nederlandse Hervormde Gemeente te Alkmaar
L.B.J. de Wilde, voorzitter D.S. de Boer, secretaris H.A. de Man, Penningmeester L. Bosch, J.G. van 
Burken A. van den Oever
Jezus Christus is de deur, wie door Hem binnenkomt, zal behouden worden. Joh. 10:9. (29)

1964
In de toren wordt een carillon van beperkte omvang geplaatst. (20)

1972
Reparatie plafond nadat een klein gedeelte naar beneden was gevallen. De toren wordt in dezelfde 
tijd gerestaureerd. (3)
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1972
Ramen van de Kapelkerk worden gerestaureerd. Opname van de schade door fa. Bogtman in 1970. 
Geschatte kosten f 2400,-. (24)

1978 27 september
De Monumentenwacht Friesland inspecteert het kerkgebouw voor de eerste keer. In het daarop volgende 
jaar wordt de Monumentenwacht Noord-Holland opgericht. Vanaf dat moment voeren zij de jaarlijkse 
vervolginspecties uit. Tijdens de inspecties worden ook kleine reparatiewerkzaamheden verricht. 
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