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Afbeeldingen voorblad, inhoud  en achterblad; 
Fragment atiek Moriaanshoofd

Alle foto’s en schetsen zijn gemaakt door 
ondergetekende tenzij anders aangegeven.
Het onderzoek is gedaan op basis van eigen 
waarneming op locatie en met behulp van 
tekeningen, foto’s, tekeningen, literatuur, internet 
en interviews.
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Inleiding
Het Moriaanshoofd is gelegen aan de Langestraat 93 Alkmaar

De gevel is gebouwd in Lodewijk XIV-stijl en opgeleverd in 1720. 
De naam Moriaanshoofd verwijst, volgens de site www.alkmaar.
nl, naar de bestemming in 1820 te weten herberg 
(stadslogement). 

Op de website van de gemeente Alkmaar staat het volgende: 
“Het Moriaanshoofd dateert uit 1748 en was van oorsprong een 
groot patriciërshuis. De naam van het pand komt voort uit de 
naam van de herberg die hiervoor op deze plaats heeft gestaan”

De gegevens uit verschillende bronnen zijn niet eensluidend, dit 
verdient nader onderzoek. 

Meer over de naamgeving; een Moorse kop, (gaper) hing 
vroeger aan de gevels van bij apothekers / drogisterijen. Het is 
een Moors mannenhoofd die zijn mond heeft openstaan, niet om 
te gapen maar om een medicijn in te nemen. En een medicijn, zo 
was de gedachte was ook in een herberg te koop, in de vorm van 
alcohol. Boven de voordeur van het Moriaanshoofd is een gaper 
in het houtsnijwerk opgenomen.

Nadat het pand als herberg heeft gefungeerd kocht de gemeente 
het en werd er een kostschool voor Franse jongeheren in 
gevestigd. In 1979 werd het pand onderdeel van het 
naastgelegen stadhuis.  

Moriaanshoofd op cadastrale kaart 2011

Moriaanshoofd op cadastrale minuut 1835 no 735

Moriaanshoofd op bingmaps 2009

Moriaanshoofd op schets 2011
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De gevel

De gevel van het Moriaanshoofd is gedeeld in drie traveen met 
een middenrisaliet. De linker en rechter traveeën zijn symmetrisch 
en gemetseld in staand verband, voorzien van vensters. Er zijn 
steeds twee kozijnen naast elkaar en drie boven elkaar die naar 
boven toe in hoogte afnemen. 
De plint van het gebouw sluit aan op de hardsteen stoep en 
bestaat uit een liggende hollijst met daar op een platte, hoge plint, 
beide gemaakt van hardsteen. 
Links en rechts wordt de gevel verticaal begrensd door een 
zandstenen pilaster. Het gedeelte van de pilasters dat is bevestigd
aan de voorgevel ter hoogte van de begane grond, bestaat uit
brede en smalle blokken en staat op een basement van hardsteen.
Op de overgang van de beganegrond naar de verdieping zit een
Korinthisch kapiteel en daarop staat een gladde pilaster met 
Ionische kapitelen.

Op deze kapitelen ligt een lijst die de hele gevel beslaat. 
Ter plaatse van de pilasters en de risaliet verkropt de lijst een 
aantal keer. Opvallend is dat alleen ter plaatse van de 
verkroppingen in de lijst een tandlijst is gemaakt.
De er is spraken van een volledig hoofdgestel boven de midden 
risaliet en de pilasters. Daartussen is een verkort hoofdgestel 
aangebracht.

Boven op de lijst staat een attiek waarin trigliefen en metopen zijn 
te onderscheiden. De metopen boven de linker en rechter travee 
zijn gevuld met houtsnijwerk. De attiek boven de risaliet springt ca. 
één meter naar buiten over de gehele breedte van de 
onderliggende erker. Op de attiek boven de risaliet staat een
bijzondere beeldengroep. 
 
De erker, onderdeel van de risaliet staat op een lijst waarin ook 
metopen en trigliefen aangebracht zijn. De metopen zijn voorzien 
van polychrome gekleurd snijwerkpanelen. Het geheel wordt 
gedragen door sierlijke, houten consoles die zijn ingelaten in 
houtenstijlen.
De middenrisaliet wordt links en rechts ook begrenst door een
zandstenen pilaster met de zelfde afwerking en ordes als de 
eerder beschreven elementen.
Onder de erker bevinden zich de dubbele, blank gelakte eiken 
voordeuren. Op deze deuren is snijwerk aangebracht. 
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“Ramen in de voorgevel zijn ook bijzonder, die zijn vervangen door 
burgemeester Maclaine Pont, die woonde er vanaf 1860 tot zijn 
huis aan het Kennemerpark (nr 15 Parkzicht) klaar was...naar 
ontwerp van de stadsarchitect du Croix...het zijn stalen roeden”.(1) 

Analyse raamindeling
Deze informatie en de eigen observatie was aanleiding om een verkennend 
onderzoek te doen naar eerdere uitvoeringen van de vensters. Daardoor kan het 
oorspronkelijke gevelbeeld duidelijk worden. 
Een van de eerste foto’s van het Moriaanshoofd uit de beeldbank van Alkmaar is 
uit 1868 en laat de stalen ramen zien. Op de 
tekening uit 1858 zijn op de verdiepingen schuiframen te zien met een Empire 
roede indeling en op begane grond een vroegere roedeverdeling. (De lijst onder 
de erker mist op deze tekening de fries en de architraaf.)
Op het schilderij uit 1820 staat een roedeverdeling zoals op de 
Begane grond van de tekening uit 1858.

1858

1820

1868
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De vensterindeling.

noot 1 nformatie is aangeleverd door de 
mevrouw C. Rozenburg, bouwhistorica van de gemeente Alkmaar.
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Pilaster
De pilasters zijn gemaakt van zandsteen, het beganegrond deel is 
een zogenaamd blokkenpilaster. De blokken zijn ca. 210mm hoog, 
de brede ca. 425 mm de smalle blokken zijn ca. 395mm breed.
De blokken zijn afgewerkt met een verticale frijnslag met links en 
rechts een 30mm brede bossing van horizontale frijnslag.
De bovenste pilaster is strak en uit één blok vervaardigd.
Beide pilasters hebben een vertanding in de hoogte richting.
Het onderste kapiteel is Corintisch en het bovenste Ionisch, dit gaat 
in tegen het ideaal beeld van de stapeling van oud naar jong.
(Palladio “I quattro libri dell’architettura” 1507 2e boek bldz 44)
Het verschil in zuillengte tussen beide ordes maakt de stapeling 
overigens weer wel verklaarbaar.

 Hydrofobeerschade op de pilasters?
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De risaliet
 
In 1718-1720 liet de toenmalige bewoner, de rijke jurist Simon 
Schagen het pand geheel verbouwen, met als resultaat de rijk 
versierde voorgevel 
In het snijwerk van de voordeuren zijn de monogrammen van 
Simon Schagen (SS) en zijn vrouw Cornelia Craft (CC) te zien.
De erker boven de ingang is langs de onderzijde versierd met 
een serie symbolen die staan voor de deugden waarover een 
goede rechter moet beschikken; Waakzaamheid (uitgebeeld 
door een haan met een lantaarn en door een leeuw met een 
klokje) en Voorzichtigheid (uitgebeeld door een spiegel) Aan de 
voorkant zie je onder andere de boeken die een goed rechter 
dient te raadplegen.

De middenrisaliet bestaat uit drie hoofdelementen:
het basement, de erker en de attiek met een bijzondere kuif.
In het basement bevinden zich eiken entreedeuren met het 
hierboven beschreven snijwerk.
Boven de deur is een halfrond bovenlicht dat wordt omlijst 
en bovenin afgsloten met een door acanthusbladeren 
omzoomde gaper. Het witte schilderwerk laat zien dat er veel 
lagen onderzitten zodat een nader kleuronderzoek zeer 
interessante aanvullende gegevens zou kunnen opleveren.
Tegen de randen van het glas boven de deur is een 
opengewerkte lijst geplaatst. Of het hout, gietijzer of ander 
materiaal betreft is op dit moment onduidelijk. In de linkerstijl 
van het deurkozijn is een klein metalen rooster met bloem-
motief aangebracht. Nader onderzoek zou het doel hiervan 
mogelijk kunnen aantonen.
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Links en rechts van het voordeur
kozijn staan twee pilasters 
opgebouwd uit een houten en 
blokzandstenen deel. In de houten 
pilasterdelen zijn twee consoles 
gelaten die de erker dragen.
Het onderste deel van de erker is 
vormgegeven als een klassieke lijst 
(fries) compleet met trigliefen en 
metopen. Enkele trigliefen zijn 
uitgegroeid tot consoles.
De metopen zijn alle ingevuld met in 
hout uitgesneden voorstellingen. 
Houtsnijwerk is ook zichtbaar onder 
de fries, de onderkant van de erker. 
De fries lijkt afgedekt met lood waarop 
direct de zandstenen basementen, 
pilasters/zuilen en kapitelen staan.
Aan de zijkanten van de erker zijn 
ramen gemaakt. Het glas daarvan is 
opgenomen in kozijnen die eruit zien 
als grote houtsnijwerk panelen met 
bovenin een “Oeil de boeuf” 
vormgeving.
De voorkant heeft een negen 
ruitsraam met stalen roeden. 
Net als het deurkozijn is ook dit 
raamkozijn voorzien van een 
halfrond bovenlicht.
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Verkenningsschets:
Concoles middenrisaliet onder erker.
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erker
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De Beeldengroep 1

Bovenop de voorgevel is een gekleurde houten beeldengroep te 
zien met een voorstelling van de goede rechter. Je ziet een 
scherpziende adelaar, de rechter zelf. Deze wordt bijgestaan door 
twee dames: die aan zijn rechterkant verbeeldt Dapperheid (met 
helm op) en Eerlijkheid (zie schild waarop de goede leeuw het 
kwade zwijn overwint), die aan zijn linkerzijde verbeeldt 
Overwinning (lauwerkrans op het hoofd en helm in linkerhand) en 
Eendracht (granaatappel in de hand). In het midden van de groep 
zie je een topless jongedame met in haar hand een stralende zon; 
de Naakte Waarheid, onthuld door Vader Tijd die naast haar staat.

In 2000 is het ornament geheel van verf ontdaan doormiddel van
een aggressief product (peel away) en vervolgens eschilderd. Dit 
peelaway is niet goed genoeg verwijderd waardoor de nieuwe 
verflaag weer losliet. In 2004 is de beeldengroep grondig 
gerestaureerd waarbij meubelmaker Pieter Koorn schade door 
de boktor heeft hersteld. De groep heeft vervolgens enkele jaren 
in de grondverf gestaan om te zien of het verfsysteem nu goed 
paste. 
In 2007 heeft Fijnschilder Leonieke Polman uit Amsterdam het in 
een polychrome kleurstelling afgeschilderd. 
De toegepaste kleurstelling is niet gebaseerd op kleuronderzoek
aangezien er geen oorspronkelijk materiaal meer aanwezig was.
Een groot deel van de houten draagconstructie van de erker is
vervangen en Koorn heeft veel ornamenten opnieuw gesneden.
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De Beeldengroep 2  Onderzoek.

Catalogusnummer PR 1000271 van de 
beeldbank Alkmaar laat een 
tekening uit 1850 zien waarvan een 
fragment linksboven op deze bladzijde 
staat afgedrukt. Ondanks dat het zeer 
klein en grof getekend is lijkt hier een 
beeldengroep te staan die afwijkt van 
het huidge. 
Op de Website www.watwaswaar.nl 
staat een tekening waarvan een 
fragment in het midden van deze 
bladzijde te zien is. Ook hier lijken 
afwijkingen zichtbaar. Deze tekening is 
gedetaillerder dan de bovenste. 
De toren van het huidige stadhuis is 
hierop heel exact getekend volgens de 
toenmalige uitvoering, de belendende 
trapgevel terplaatse van de huidige 
lijstgevel is ook redelijk waarheids-
getrouw.
Deze gravures geven een indruk van 
meerdere grote beelden en een vrouw 
met kind. Daardoor ontstaat een lichte 
twijfel over het ontstaan van de huidige 
beeldengroep.  
Nu reeds zijn de meningen hierover 
verdeeld, een vervolg onderzoek van 
de echte tekeningen, 
dendrochronologisch,- en 
sporenonderzoek van de oude delen 
zouden de gerezen twijfel kunnen 
wegnemen.

Vast staat wel is dat het huidige beeld 
een replica is. Delen van het eerdere 
beeld staan opgesteld in het 
gemeentehuis.
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Beschrijving van gravure hierboven;
Ludwig Rohbock (werkt ca.1840-1880)  
Alkmaar 
Langestraat  anno 1858 

G.B. van Goor, 1858 staalgravure 
Stadhuis van Alkmaar; gezicht in de 
Langestraat naar het koor van de Sint-
Laurenskerk

Rechts, heel onzuiver uit beeldbank 
Alkmaar
Gezigt van ‘t stadhuijs te Alkmaar van 
de Langestraat te zien en gedeelte van 
de Groote kerk, 1789. J.A. Crescent na’t 
leven getekend 1790.  
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Interieur 

Van Foreest is een belangrijk geslacht in Alkmaar.
De kamer is vernoemd naar naar het hele geslacht.

De plattegrond van de begane grond laat een lange gang zien 
lopend van de voordeur tot aan de tuin. Aan de linkerzijde van de 
gang liggen twee grote kamers die verbonden zijn doormiddel van 
een verdiepinghoge dubbele deur. Rechts van de gang zijn aan de 
straat en tuingevels twee kamers. Tussen de kamers bevinden zich 
de trap naar de eerste verdieping en een verbindingsgang naar het 
stadhuis.

Van het interieur is de Van Foreestkamer geïnventariseerd.
Deze kamer bevind zich links van de gang en tegen de tuin. Het is 
qua ontwerp representatief voor alle kamers op de beganegrond. 
Hoewel geschreven wordt over Louis de XVI stijl heeft het ook de 
lobbige elementen uit de periode van Louis de XV stijl. 
Op de volgende bladzijden volgen een beschrijving en verschillende 
veldwerken van de Van Foreestkamer.
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Van Foreest is de naam van een oud 
adellijk geslacht in het 
Graafschap Holland, dat voor het eerst 
vermeld wordt op 27 juli 1250.

Vanaf het eind van de 14e eeuw 
verwierven leden van de familie 
Van Foreest plaatsen in het bestuur van 
Hollandse steden als Delft, Haarlem, 
Alkmaar en Hoorn. 

Ook regionaal manifesteerden zij zich in 
besturen van uiteenlopende aard, 
waaronder de Staten van Holland en 
West-Friesland, de Hoge Raad van 
Holland, Zeeland en West-Friesland, de 
Admiraliteit van het Noorderkwartier en 
het Waterschap.

Uit Wikipedia, 
de vrije encyclopedie
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De Van Foreestkamer wordt betreden via een deur vanuit de gang. 
De deur bevind zich in het midden van één van de lange wanden 
van de kamer. Recht tegenover de deur staat wand met een haard.
Bij binnenkomst is de linker smalle wand voorzien van twee 
uitzonderlijk brede deuren die de kamer indraaien. De rechter 
smalle wand, de tuingevel heeft twee grote ramen.

De kleur van het schilderwerk noemen we nu “rose” (toekomstig 
kleuronderzoek maakt het mogelijk de kleur exact te benoemen). 
De achtergrond van het behang heeft ongeveer dezelfde kleur als 
het schilderwerk. Het patroon van het behang is donker rose met 
goudachtige details. 

Er is in de kamer redelijk veel bladgoud gebruikt (op te natte 
mixion!)  Het plafond is wit en heeft een krijtachtige uitstraling.
De vloer is van blank europees eiken met een wengé 10mm ca. 
breede bies op ca. 80mm van de wand.

Tegen de wanden is een lambisering dat per wandvlak steeds 
begint met een smal paneel met daar tussen één breed paneel. 
Op de panelen is een eenvoudige, smalle vergulde lijst 
aangebracht. Om deze smalle lijst heen zit op enige afstand een 
iets bredere halfronde lijst. 
De lambisering wordt afgedekt door een dunne platte lat met een 
kwartrond profiel; de plint is een eenvoudige staande lat.

De hoge wandvlakken boven de lambrisering zijn behangen en 
afgezet met een smalle vergulde lijstje. 
In alle hoeken is een accent aangebracht van fijn, verguld snijwerk.
Hoe oud dit behang is en hoe dik het pakket is kan later 
onderzocht worden.

De deuren hebben lijsten zoals de lambrisering maar zijn verrijkt 
met een uitbundige bovenlijst. De bovenlijsten van de brede 
deuren volgen de bovendorpel van het kozijn en hebben een 
opvallend wulpse beëindigd. De kozijnen hebben een vergulde 
kraal die als het ware de deuren omlijst.

De haard heeft een boezem met daarop een grote spiegel in een 
gouden lijst. De boezem is links en recht voorzien van schuine 
pilasters die boven eindigen in een lijst. Op de schouw eindigen de 
pilasters in een nogal lobbig voluut dat doet denken aan Louis de 
XIV terwijl de ornamenten toch duidelijk asymetrisch zijn en
wijzen op Louis de XV stijl. De rijk geornamenteerde schouw is van 
groen/grijs marmer.

Over de tuingevel valt te melden dat de roedeverdeling in het 
bovenlicht gotisch voorkomt. De blinden zijn in drie delen weg te 
vouwen in de dag. Onder de ramen zijn nissen waarin, achter de 
betimmering, radiatoren zijn geplaatst. 14

De Van Foreestkamer
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Opmerkelijk is dat de gang niet 
symmetrisch achter de risaliet ligt en de 
achtergevel risaliet uit het midden van de 
gevel staat. 
onderstaande foto laat een kap zien waar 
in twee oude aanwezig kunnen zijn. Deze 
situatie is inmiddels niet meer aanwezig. 
Onderstaande foto’s uit de beeldbank van Alkmaar.

Inmeting situatie 2002 ontvangen van de 
afdeling monumentenzorg  Alkmaar 
Begane grond (zonder tuin)

21

Fragment stadskaart van Joannes Blaeu 1649.
Op de kaart zijn rechts van het stadhuis smalle 
kavels te zien. Links van het cijfer 74 staat nu het 
Moriaanshoofd dat twee kavels breed is. 

De beganegrond



Moriaanshoofd Alkmaar november 2011

Inmeting situatie 2002 ontvangen van 
afdeling monumentenzorg 
Alkmaar, op deze bladzijde:

-Eerste verdieping 
-Tweede verdieping
-Tuingevel Moriaanshoofd
-Straatgevel moriaanshoofd en
 aansluiting met stadhuis (onjuiste
 roede indeling)

22

De verdiepingen
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Conclusie van het rapport: 

Het Moriaanshoofd is zeker voor Alkmaar een heel bijzonder pand. 
De erker in combinatie met overvloedig houtsnijwerk en zandsteen 
elementen maakt dat het pand veel aandacht trekt. Gelet op 
bovenstaande gravure was die vraag om aandacht in het verleden 
wellicht nog belangrijker. Het Moriaanshoofd werd toen omgeven 
door veel, vaak hogere bijzondere panden. Op dit moment zijn van 
de oorspronkelijke allure van dit deel van de stad alleen nog het 
gotische stadhuis, het koor van de Grote Kerk en de zandstenen-
gevel van Langestraat 114 indrukwekkend. 
Ondanks dat het Moriaanshoofd vaak is vastgelegd op gravure, 
schetsen, schilderij en foto heeft het nog lang niet alles prijsgegeven. 
Zo is het interessant dat enige twijfel is ontstaan over de 
beeldengroep. Er bestaat een kleine kans dat de huidige wellicht niet 
de oorspronkelijke is.
Verder uitgediept kan ook de kennis over de kern van het 
Moriaanshoofd dat lijkt te bestaan uit twee oudere panden.  
De interessante reeks van bewoners van dit stadsdeel kan daardoor 
misschien nog flink worden aangevuld. 
Vervolg onderzoek zal nog veel aan het licht brengen van de 
geschiedenis van deze locatie en het Moriaanshoofd zelf. 
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Geraadpleegde bronnen

Sites
www.beeldbank-nh.nl
www.ditisalkmaar.nl/foto/het_moriaanshoofd
www.alkmaar.nl/monument/monument/boekje
www.watwaswaar.nl
www.leoniekepolman.nl
http://maps.google.nl
www.bing.com/maps
www.wikipedia.nl

Instellingen / personen
-cadaster
-Hans Koolwijk, prive archief, Alkmaar
-Afdeling monumentenzorg Alkmaar 
 mevrouw C. Roozendaal
-Kadaster

Literatuur
-Haslinghuis en Janse ”Bouwkundige termen” 
( Leiden 2005)
-RDMZ “Restauratie Vademecum” (1996)
-Palladio-”I quattro libri dell’architettura 1507”   
(1965 herdruk van Engelse vertaling uit 1738)
-Jean Castex “de architectuur van renaissance, 
barok en classicisme”   (Nijmegen 1993)

Beschrijving gravure op bladzijde 24.

Catalogusnummer PR 1000264 beeldbank Alkmaar 
-Plaats Alkmaar 
-Onderwerp Langestraat 
-Beschrijving “Langestraat, stadhuis en Groote Kerk te 
Alkmaar”. Met het pand Moriaanshoofd. Gestoffeerd 
met figuren, rechts een rijtuig en een huis in aanbouw 
met steigers ervoor.  
-Annotatie Oud nummer ook 694 d2. Uit: “Vaderlandse 
Gezichten”. Het Moriaanshoofd, voorheen woonhuis 
Simon Schagen, later herberg, van 1799 - 1802 zetel 
van het departementaal bestuur van Texel, verkocht 
1803, weer in 1812 aan het Frans gouvernement, 
maar niet betaald, daarna stadslogement, in 1842 door 
de stad voor Franse jongeherenschool, 1857-1859 
gymnasium, daarna verkocht en weer gekocht. 
Thans deel van het stadhuis. Literatuur: Bruinvis, 
Onbetrouwbare prenten, de navorser, 1915, 
p. 369-371. Datering 1784 
Vervaardiger Bendorp, K.F. Techniek gravure 
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Gaper, Moriaanshoofd nog altijd heel 
bescheiden boven de voordeur

foto impressie exterieur
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foto impressie interieur
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