
Lezingen en kaartverkoop
Prijs  € 7,50
Reductieprijs  € 5,00 voor abonnees/leden en vrienden van de Historische Vereniging Alkmaar, 

het Stedelijk Museum Alkmaar, het Regionaal Archief Alkmaar, de Bibliotheek  
Kennemerwaard en de Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk. Er is 
geen reductieprijs bij de lezing van 23 april.

Locatie  De lezingen van 20 februari en 31 maart vinden plaats in Bibliotheek Kennemer-
waard, locatie Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2). De lezing van 23 april wordt 
gehouden in de Prinsenzaal van het Alkmaars stadhuis (Langestraat 97), die van 
28 mei in het Stedelijk Museum Alkmaar (Canadaplein 1).

Aanvang 20.00 uur

Kaarten zijn te verkrijgen via de klantenservice in de  
vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard, via
Bibliotheekkennemerwaard.nl of telefonisch via 072 515 66 44.  
Om teleurstelling te voorkomen, raden wij u aan om uw ticket  
van tevoren te bestellen. 
 
Er kan enkel met pin of online worden betaald. 

Stedelijk Museum Alkmaar
Regionaal Archief Alkmaar
Erfgoed Gemeente Alkmaar
Bibliotheek Kennemerwaard
Historische Vereniging Alkmaar
St. Vrienden v/d Grote Sint Laurenskerk

PROGRAMMA
VOORJAAR 2020

Het Alkmaars Historisch Café biedt  
dit voorjaar weer een gevarieerd  
lezingenprogramma. De onderwerpen 
van de lezingen zijn divers, maar  
hebben altijd raakvlakken met de  
geschiedenis van de regio.

Praktische informatie

VIER LEZINGEN

Donderdag 28 mei

Wiegman, De Smet, Sluijters - 
de Collectie Paul Rijkens

Door Kees van der Geer
Locatie:  Stedelijk Museum Alkmaar  

(Canadaplein 1)
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: €7,50 (reductieprijs € 5,00)

Paul Rijkens, de grote man achter 
Unilever, bracht een geweldige col-
lectie eigentijdse kunst bij elkaar. Hij 
begon te verzamelen tijdens de hoogtijdagen van de Bergense  
School (1914-1925). In zijn verzameling bevonden zich werken van 
kunstenaars als Jan Sluijters, Leo Gestel en Matthieu Wiegman, 
maar ook van Belgische kunstenaars die naar Nederland waren 
uitgeweken, zoals Gustave De Smet en Constant Permeke. De ver-
zameling van Rijkens viel na zijn dood in 1965 uiteen. Na jarenlang 
speurwerk is kunsthistoricus Kees van der Geer erin geslaagd de 
uitgebreide collectie van zo’n vijfhonderd schilderijen en driehon-
derd etsen die Rijkens bezat te reconstrueren. Een selectie uit de 
Collectie Paul Rijkens is tussen 22 februari en 30 augustus te zien in 
het Stedelijk Museum Alkmaar. Kees van der Geer, gastconservator 
bij de tentoonstelling, vertelt tijdens deze lezing over de door hem 
gereconstrueerde kunstverzameling van topindustrieel, zakendiplo-
maat en mecenas Paul Rijkens.

Donderdag 20 februari
Het culturele netwerk van  
Jan van Scorel
Door Gaila Jehoel

Dinsdag 31 maart
Historische kleding in de  
zestiende & zeventiende eeuw
Door Martine Teunissen

Donderdag 23 april
75 jaar vrijheid 
Door Jan Brokken

Donderdag 28 mei
Wiegman, De Smet, Sluijters - 
de Collectie Paul Rijkens
Door Kees van der Geer
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•

•

•



Donderdag 20 februari

Het culturele netwerk van 
Jan van Scorel 

Door Gaila Jehoel
Locatie:  Bibliotheek Alkmaar Centrum  

(Gasthuisstraat 2)
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,50  
(reductieprijs € 5,00)

De uit Schoorl afkomstige schilder Jan van Scorel (1495-1562) was de 
eerste kunstenaar uit de Noordelijke Nederlanden die naar Italië reis-
de en woonde en werkte in Venetië en Rome. Hij reisde ook als pelgrim 
naar Jeruzalem, een dure en exclusieve reis. Terug in de Nederlanden 

werd hij kanunnik in Utrecht en schilderde hij portretten voor de aristocratie en altaarstukken voor 
kerkelijke opdrachtgevers. Kunsthistorica Gaila Jehoel van de Universiteit van Amsterdam laat tijdens 
deze lezing zien dat Van Scorel bovenal een succesvol netwerker was, die zijn artistieke, diplomatie-
ke en zakelijke talenten wist in te zetten bij 
het behalen van zijn ambitieuze doelen. 
Hij bouwde een wijdvertakt netwerk op, 
waarin hij verbonden was met verschil-
lende personen uit de internationaal ge-
oriënteerde, katholieke en overwegend 
aristocratische elite. Uit het onderzoek 
van Jehoel blijkt dat de grondslag voor 
Van Scorels rijke netwerk werd gelegd in 
Schoorl en Alkmaar, door familierelaties 
en door hem gunstig gezinde personen 
uit de elite van zijn geboortestreek.

stedelijkmuseumalkmaar.nl  •  bibliotheekkennemerwaard.nl  •  hvalkmaar.nl  •  vriendengrotesintlaurenskerk.nl  •  regionaalarchiefalkmaar.nl  •  erfgoedalkmaar.nl

je mee op een interactieve 
ontdekkingstocht naar de 
wereld van toen. Teunissen is 
oprichtster en eigenaar van 
het historisch evenemen-
ten- en adviesbureau Beleef 
Het Verleden. Ze organiseert 
evenementen met historische 
personages in rol voor onder 
meer musea, kastelen en bij-
eenkomsten en geeft lezin-
gen en lessen over historische 
kleding.

Dinsdag 31 maart

Historische kleding in de zestiende  
en zeventiende eeuw

Door Martine Teunissen
Locatie: Bibliotheek Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2)
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 (reductieprijs € 5,00)

Welke kleding droegen vrouwen in de zestiende en zeventien-
de eeuw? Wat was een huik? Was zwarte kleding chique of 
somber? En wat is er in het Regionaal Archief Alkmaar te vin-
den over kleding uit deze tijd? Ontdek de wereld van de histori-
sche kleding, niet alleen op plaatjes van schilderijen, maar ook 
door het aanraken én misschien wel passen van nagemaakte 
historische kledingstukken. Historica Martine Teunissen neemt 

Donderdag 23 april 

75 jaar vrijheid

Door Jan Brokken
Locatie:  Stadhuis Alkmaar, Prinsenzaal 

(Langestraat 97)
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: €7,50 
(geen reductieprijs van toepassing)

In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid presenteert het  
Historisch Café een avond met Jan Brokken. Jan Brokken is schrijver 

van romans, reisverhalen 
en literaire non-fictie. Hij 
schrijft regelmatig over 
de gevolgen en de 
waanzin van oorlog en 
de complexiteit van oorlogsleed – van 
de Tweede Wereldoorlog, waaraan precies 75 jaar ge-
leden een einde kwam, en van oorlogen waarmee hij 
tijdens zijn vele reizen en langdurige periodes in het bui-
tenland in aanraking kwam. De Tweede Wereldoorlog 
staat onder meer centraal in Brokkens bestsellers De 
vergelding en De rechtvaardigen. 
Voor zijn autobiografische roman Mijn kleine waanzin, 
waarin het oorlogsverleden van het gezin Brokken een 
rode draad vormt, ontving Jan Brokken de ICODO Prijs, 
een prijs van de gezamenlijke stichtingen hulp aan 
oorlogsslachtoffers voor de beste publicatie op het 
gebied van oorlog en vrede. Rasverteller Jan Brokken 
staat garant voor een boeiende avond.
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