
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 Ken-
nemerwaard en de Stichting Vrienden van de grote Kerk. De reductieprijs geldt 
alleen voor de lezing van 21 november. 

Locatie De lezing van 21 november vindt plaats in Bibliotheek Kennemerwaard, locatie 
 Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2). De lezingen van 12 september en 15 oktober 
 worden gehouden in de Prinsenzaal van het Alkmaars stadhuis (Langestraat 97).
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. Kaarten voor de lezingen in het 
Stadhuis moeten van tevoren worden aangeschaft. 

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
NAJAAR 2019

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

Praktische informatie

Het was een van de 
grootste waterbouwkun-
dige prestaties van ons 
land tot de bouw van 
de Afsluitdijk en later de 
Deltawerken: de realisatie van het 80 kilometer 
lange Groot Noordhollandsch Kanaal. En dat 
in slechts vijf jaar. 

Henk Stapel, historicus en voormalig zeeofficier, 
gaat in op de noodzaak van dit kanaal, het 
traject, de gevolgen voor de waterhuishouding 
van Noord-Holland en de ontwerper Jan Blan-
ken. Jan Blanken was een bekwaam inspec-
teur-generaal van Waterstaat. Hij genoot veel 
aanzien en vertrouwen, maar raakte kort na de 

voltooiing van het ka-
naal in diskrediet. Hoe 
dat gebeurde, wordt 
tijdens de lezing toe-
gelicht.  

Ook de vindingen van Jan Blanken, vlotbrug-
gen en waaiersluizen, komen aan de orde  
tijdens de lezing. En hoe gingen de duizen-
den arbeiders te werk bij het graven van het 
kanaal? Tijdens de tweede helft van de lezing 
wordt ingezoomd op Alkmaar. Wat waren 
de stedenbouwkundige gevolgen van het  
kanaal? En leverde het kanaal Alkmaar de 
economische voorspoed waarop werd ge-
hoopt?

Donderdag 12 september
De Librije van Alkmaar
Door: Paul Dijstelberge

Dinsdag 15 oktober
Thorbecke wil het.
Over de vormgever van 
Nederland
Door: Remieg Aerts

Donderdag 21 november
Het Groot Noord-
hollandsch Kanaal
Door: Henk Stapel

•

•

DRIE LEZINGEN

•

Z.o.z. voor datum, locatie, prijs en tijd
Het Groot Noordhollandsch Kanaal 



Donderdag 12 september 

De Librije van Alkmaar 
(lezing en boekpresentatie)

Door: Paul Dijstelberge
Locatie: Stadhuis Alkmaar (Langestraat 97), 
Prinsenzaal
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 (geen reductieprijs van toepassing)

In de zestiende eeuw werden in verschillende plaatsen 
in Nederland bibliotheken gesticht, met als doel een 
openbare verzameling boeken toegankelijk te maken 
voor een breed publiek. Sommige van die bibliotheken, 
de librijen, zijn blijven bestaan tot op de dag van van-
daag. 

De stadsbibliotheek van Alkmaar is zo’n oude biblio-
theek, gesticht in de zestiende eeuw en flink uitgebreid 
rond 1600. De boeken zijn er nog steeds en worden nu 
bewaard in het Regionaal Archief aan de Bergerweg. 
Daar kan iedereen, na aanschaf van een pasje, zelf 
de boeken bekijken die vier eeuwen geleden gelezen 
werden door de toenmalige Alkmaarders. Vaak zal het 
bij kijken blijven, want het lezen van de boeken is maar 
voor weinigen weggelegd. De meeste zijn geschreven 
in het Latijn. Dat was de taal die internationaal werd 
gebruikt door geleerden, zoals nu het Engels.

De meer dan driehonderd boeken uit de stadsbiblio-
theek gaan over uiteenlopende onderwerpen, maar 
de nadruk ligt op theologie. De theologische boeken 
hadden te maken 
met de interesses 
van de lokale pre-
dikanten, die een 
flinke vinger in de 
pap hadden bij 
de aanschaf van 

boeken. Bijzonder is de collectie medische boeken, die voor 
een groot deel is geschonken door de beroemde Alkmaarse 
arts Pieter van Foreest. 

In zijn lezing zal Paul Dijstelberge, universitair docent aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, ingaan op het ontstaan en het gebruik 
van de Alkmaarse librije. Voorafgaand aan de lezing zal het 
nieuwe standaardwerk over de Alkmaarse Librije worden gepre-
senteerd, Kennis is pracht, geschreven door de spreker samen 
met Kuniko Forrer. Het boek is een uitgave van de Stichting Alk-
maarse Historische Publicaties. 

stedelijkmuseumalkmaar.nl  •  bibliotheekkennemerwaard.nl  •  hvalkmaar.nl  •  grotekerk-alkmaar.nl  •  regionaalarchiefalkmaar.nl  •  er fgoedalkmaar.nl

Door: Henk Stapel
Locatie: Bibliotheek Alkmaar Centrum  
(Gasthuisstraat 2)
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 (reductieprijs € 5,00). Z.o.z.

Dinsdag 15 oktober 

Thorbecke wil het. 
Over de vormgever van Nederland

Door: Remieg Aerts 
Locatie: Stadhuis Alkmaar (Langestraat 97), Prinsenzaal
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 (geen reductieprijs van toepassing)

Er zijn weinig mensen belangrijker geweest voor het moderne  
Nederland dan Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872). Hij is de 
vormgever van het politiek bestel, de rechtsstaat, de vrije maat-
schappelijke ontwikkeling, het onderwijs, de gezondheidszorg en 
de aanleg van het spoorwegnet en de grote waterwegen. 
Nog altijd is Thorbecke een naam met een bronzen klank. Er zijn straten, pleinen, grachten, 
scholen, instellingen, prijzen en lezingen naar hem genoemd. Er staan standbeelden van hem in 
Amsterdam, Zwolle en Den Haag. Iedereen heeft van hem gehoord. Maar wat was hij eigenlijk 
voor een man? 

Thorbecke was een outsider met een moeilijke carrière. Wij kennen hem vooral als staatsman, 
maar tot zijn vijftigste werkte hij in de wetenschap als classicus, filosoof, historicus en jurist. Aan al 
die vakgebieden leverde hij bijzonder bijdragen. Daarna domineerde hij een kwart eeuw de Ne-
derlandse politiek, als minister, Kamerlid en oppositieleider. Zijn botsin-
gen met koning Willem III zijn legendarisch. Thorbecke was de eerste 
politicus wiens optreden het hele land in kampen van voor- en tegen-
standers verdeelde. Hij werd geëerd als een Mozes en verketterd als 
satan, sloper en revolutionair.
Tegelijk was deze stugge man met zijn allesbeheersende wilskracht de 
tederste echtgenoot, vader en vriend die men zich kan voorstellen. 
Zijn liefde voor zijn ‘Madonnaatje’ is een van de tederste romances 
van de negentiende eeuw geweest. 

Remieg Aerts, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Am-
sterdam, schetst in zijn lezing het portret van deze intrigerende, com-
plexe figuur. Dit doet hij aan de hand van het door hem geschreven 
standaardwerk ‘Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman’. Het 
boek verscheen in 2018 en werd bekroond met de PrinsjesBoekenPrijs. 

Donderdag 21 november 

Het Groot Noordhollandsch  
Kanaal
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