
Lezingen
Prijs  € 7,50
Reductieprijs  Voor de lezing van 22 mei geldt een reductieprijs van € 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 kerk.

Locatie   De lezingen van Christi M. Klinkert op 27 februari en Karel Emmens op 24 april wor-
den gehouden in de Grote Kerk. De lezing van Frits van Oostrom op 15 maart vindt 
plaats in de Prinsenzaal van het Stadhuis (Langestraat 97). De lezing van Herman 
Kaptein wordt gehouden in Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Alkmaar Centrum 
(Gasthuisstraat 2). 

Kaartverkoop 
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 te voren te reserveren. 

Er kan enkel met pin of online worden betaald.

stedelijkmuseumalkmaar.nl
regionaalarchiefalkmaar.nl
bibliotheekkennemerwaard.nl
hvalkmaar.nl
grotekerk-alkmaar.nl
erfgoedalkmaar.nl

PROGRAMMA
VOORJAAR 2018

Het Alkmaars Historisch Café biedt 
komend voorjaar weer een gevarieerd 
lezingenprogramma. De onderwerpen 
zijn divers en hebben altijd een  
raakvlak met Alkmaar en omgeving. 

Praktische informatie

Door Herman Kaptein
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bibliotheek Alkmaar Centrum
€ 7,50 (reductieprijs € 5,00)

De Alkmaarse victorie op de Spanjaarden in 1573 is een ieder welbekend, maar veel minder faam 
geniet Alkmaar als bakermat van de Nederlandse windmolenindustrie. Deze industrie die nergens 
ter wereld haar gelijke had, begon met de komst van molens aan weerszijden van het Zeglis. Deze 
‘mechanische revolutie’ maakte het mogelijk om meren droog te malen en zorgde ervoor dat de 
mechanisatie van het productieproces op grotere schaal werd toegepast. Het leverde een es-
sentiële bijdrage aan de uitzonderlijke welvaartsgroei in de Republiek. Het aantal molens breidde 
zich uit naar de Eilandspolder, waar dorpen als De Rijp en Graft stedelijke allure verkregen. 
De glorie van de windmolenindustrie duurde krap drie eeuwen, tot in 1850 moderne energiebron-
nen het overnamen van de wind. Herman Kaptein, historicus en auteur van de pas verschenen en 
met de I.J. Kramerprijs gelauwerde publicatie Nijverheid op windkracht, vertelt over de opkomst, 
verspreiding, uitbreiding en het verdwijnen van de molenindustrie in haar bakermat tegen de 
achtergrond van de nationale ontwikkeling.   

Dinsdag 22 mei

Alkmaars tweede victorie; 
de opkomst van de  
windmolenindustrie

Dinsdag 27 februari

Grootmeesters  
Saenredam en Ruysdael 
Door Christi M. Klinkert

Donderdag 15 maart

Jan van Brederode 
Door Frits van Oostrom

Dinsdag 24 april 

De geheimen van de  
Laurenskerk (ontsluierd)
Door Karel Emmens

Dinsdag 22 mei

Alkmaars tweede victorie; 
opkomst windmolenindustrie
Door Herman Kaptein

•

•

•

VIER LEZINGEN
waarvan twee lezingen 
500 jaar Grote Kerk!

•



Dinsdag 27 februari

Grootmeesters 
Saenredam en 
Ruysdael

Door Christi M. Klinkert
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:  
Grote of Sint-Laurenskerk
€ 7,50 (geen reductieprijs)

Ter gelegenheid van het 500-jarig 
bestaan van de Grote Kerk, is er in 
het Stedelijk Museum Alkmaar  een 
opmerkelijke tentoonstelling te zien. 
Werken van  Pieter Saenredam en Sa-
lomon van Ruysdael waarop de kerk 
is afgebeeld, staan hierin centraal. 
Met conservator Christi M. Klinkert kijkt 
u mee door de ogen van deze twee 

grootmeesters uit de Gouden Eeuw. Tijdens de lezing  wordt ingegaan op de tentoonstelling en 
op de niet alledaagse totstandkoming ervan. Wat het laatste betreft: aan de fotografen Hans 
van der Meer (NL) en Karin Borghouts (BE) is gevraagd om zich te laten inspireren door de twee 
grootmeesters en een hedendaagse visie op het gebouw te geven. Op die manier is  een wissel-
werking ontstaan van oud en nieuw, binnen en buiten: een nieuwe impuls voor de beeldtraditie 
rond de kerk. De expositie in het Stedelijk Museum Alkmaar is nog tot 10 juni te zien. 

Dinsdag 24 april 

De geheimen van de 
Laurenskerk (ontsluierd)
Door Karel Emmens
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Grote of Sint-Laurenskerk
€ 7,50 (geen reductieprijs)

Twee jaar lang onderzocht Karel Emmens 
met Jan van der Hoeve de bouwgeschiedenis van de 
Grote of Sint-Laurenskerk. Hun intensieve ´recherchewerk´ naar 
de bouwsporen vormt de basis van een publicatie die in het na-
jaar verschijnt. Emmens illustreert in zijn lezing deze interessante 
ontdekkingstocht die de geheimen van het gebouw onthullen. 
Tijdens de restauratie in de jaren negentig bracht archeologisch 
onderzoek funderingsresten aan het licht onder de vloer van de 
Laurenskerk. Dit bracht  de  geleidelijke groei van de kerk tot 
1470 in beeld. Na de torenval van 1468 werd een nieuwe kerk 
gebouwd.  Over de bouwchronologie van deze  nog steeds 
aanwezige imposante kruisbasiliek bestaan verschillende inzich-
ten. Volgens de ene onderzoeker zijn het koor en het dwarsschip 
eerst gebouwd en daarna het schip, volgens een ander was de 
volgorde precies andersom. Een derde theorie veronderstelt dat 
er juist om de resten van de oude kerk heen is gebouwd: bronnen 
spreken van ‘die scuiit’ (het schip) die in 1508 verbrandde. Het re-
cente onderzoek van Emmens en Van der Hoeve sluit aan op ou-
der onderzoek. Zij hebben muren en dakconstructies nauwkeurig 
geanalyseerd en alle bouwnaden en andere sporen in het kerk-
gebouw in kaart gebracht. Houtmonsters leverden dateringen 
die nieuwe inzichten brachten. Samen met de aantekeningen uit 
de kerkmeestersrekeningen was een nauwkeurige reconstructie 
van het bouwproces mogelijk. De kerk gaf haar geheimen prijs.  

stedelijkmuseumalkmaar.nl  •  regionaalarchiefalkmaar.nl  •  hvalkmaar.nl
bibliotheekkennemerwaard.nl  •  grotekerk-alkmaar.nl  •  erfgoedalkmaar.nl

Donderdag 15 maart

Jan van Brederode
Door Frits van Oostrom
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Stadhuis, Prinsenzaal
€ 7,50 (geen reductieprijs)

Frits van Oostrom zal vertellen over zijn onlangs verschenen boek 
Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde ver-
haal van ridder Jan van Brederode. In dit boek reconstrueert Van 
Oostrom diens veelbewogen leven tot in verbluffende details. 
Van Oostrom zal ingaan op zijn zoektocht naar feiten en aanwij-
zingen over de levensweg van Jan van Brederode (1372-1415), 
wiens adellijke wieg op kasteel Santpoort stond. Jan behoorde 
tot de adviseurs van de graaf van Holland en nam deel aan 
de vele oorlogen die deze contreien rond 1400 teisterden. In die periode 
begon de ster van de familie Brederode snel te verbleken. Jan was weliswaar een voor-
aanstaand legeraanvoerder, maar in zijn pogingen het imposante familiebezit verder uit te brei-
den stak hij zich in de schulden bij zijn schoonvader. Het liep zo uit de hand dat Jan de titel heer 

van Brederode aan een jongere broer 
liet en zich terugtrok in het klooster. Hier 
stortte hij zich op een vertaling van een 
toonaangevend religieus geschrift. Na zijn 
schoonvaders dood voerde Jan vergeef-
se processen om de erfenis van zijn vrouw, 
waarna hij zijn oude beroep weer oppak-
te en leider werd van een huurlingenleger.  
Terwijl de Honderdjarige Oorlog volop 
woedde, bood hij de Engelse koning zijn 
diensten aan. In 1415 sneuvelde Jan on-
der de Franse vlag, roemloos, tijdens de 
Slag bij Azincourt in 1415.


