
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. Er is geen reductieprijs 
van toepassing voor de lezing van 25 april.

Locatie  De lezingen van 12 februari, 26 maart en 16 mei vinden plaats in Bibliotheek Ken-
nemerwaard, locatie Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2). De lezing van 25 april 
wordt 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 te voren 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 2019

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

Praktische informatie

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

Hoe aten Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw? De kookboeken uit die periode 
herbergen een schat aan informatie. De kookkunst maakte toen een ontwikkeling door van de 
middeleeuwse keuken naar de klassieke Franse keuken. De koks en de keukenmeiden lieten zich 
inspireren door de Franse keuken, die onder Lodewijk de Veertiende een hoge vlucht nam.

Christianne Muusers, gespecialiseerd in culinaire geschie-
denis, legt tijdens de lezing over ‘verstandige koks’ en ‘vol-
maakte keukenmeiden’ de nadruk vooral op de Nederlandse 
keuken. Sommige eeuwenoude gerechten zijn verrassend 
modern, andere doen vreemd aan. De lezing wordt afgeslo-
ten met een proeverij van drie gerechten uit de zeventien-
de- en achttiende-eeuwse kookboeken, met een bijzondere 
gekruide wijn erbij. 

Donderdag 16 mei 

Verstandige koks en  
volmaakte keukenmeiden
Koken en eten in Nederland in de  

zeventiende en achttiende eeuw

Dinsdag 12 februari 
De Atlantische Pelgrim
Door Jaap Verheul

Dinsdag 26 maart
Het Oer-IJ
Door Frits David Zeiler

Donderdag 25 april
Jacob van Lennep
Door Marita Mathijsen

Donderdag 16 mei

Verstandige koks  
en volmaakte  
keukenmeiden
Christianne Muusers
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•

•

VIER LEZINGEN

•



Dinsdag 12 februari

De Atlantische Pelgrim
Door: Jaap Verheul
Locatie: Bibliotheek Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2)
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 (reductieprijs € 5,00)

John Lothrop Motley (1814-1877) werd de beroemdste historicus van 
de Verenigde Staten door zijn bestseller over de Nederlandse Op-
stand, The Rise of the Dutch Republic (1856). De Amerikaan uit Boston 
slaagde erin het oude beeld van een zompig land met stilstaand 
water en zelfgenoegzame burgers te vervangen door een heroïsch  

model van vooruitgang, welvaart en vrijheidsdrang. Door zijn pen werd Willem 
van Oranje een Amerikaanse held, de Nederlandse opstand tegen de Spaan-
se onderdrukking een episode in de universele strijd voor gewetensvrijheid en 
nationale zelfbeschikking, en het kleine Nederland een mondiale voorbeeld-
cultuur. 
Motley’s Amerikaanse perspectief werd ook door het Nederlandse publiek 
enthousiast ontvangen en heeft de vaderlandse geschiedschrijving blijvend 
veranderd. Als Amerikaanse kosmopoliet sloot hij blijvende vriendschappen 
met Otto von Bismarck, koningin Sophie en leden van de Engelse aristocra-
tie en werd hij benoemd tot ambassadeur in Wenen en Londen. 
Jaap Verheul plaatst deze Atlantische pelgrim in zijn fascinerende negen-
tiende-eeuwse wereld. De lezing is gebaseerd op Verheuls biografie over 
Motley: De Atlantische pelgrim. John Lothrop Motley en de Amerikaanse 
ontdekking van Nederland.

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

Donderdag 25 april

Jacob van Lennep

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

Jacob van Lennep (1802-1868) was een gangmaker, vrouwenliefheb-
ber en hulpvaardig vriend. Hij leidde een fascinerend leven, gesple-
ten tussen de bedrukkende moraal en de turbulente moderniseringen 
van zijn tijd. Als telg uit een voorname Amsterdamse familie voelde hij 
de last daarvan op zich drukken. Iemand met zijn afkomst moest zich 
conformeren, en dat lag hem niet. Al op zijn negentiende verwekte 
hij een buitenechtelijk kind. Toen hij 32 was, ging hij ervandoor met 
een nieuwe liefde en liet zijn vrouw met vijf kinderen achter. 

Hij werd niet herkozen als lid van de Tweede Kamer, omdat hij spotverzen op de vaderlandse 
geschiedenis schreef. Zijn daadkracht was enorm: Amsterdam dankt zijn waterleiding aan hem 
en Den Haag het behoud van de Ridderzaal. Hij was betrokken bij de plannen voor het Amstel 
Hotel, het Noordzeekanaal en het Rijksmuseum. Maar Jacob van Lennep was bovenal een ge-
talenteerde, enorm productieve schrijver die de moed had zijn eigen weg te volgen in een door 
conventies bepaalde tijd.
Marita Mathijsen baseert haar lezing op haar boek Jacob van Lennep; een bezielde schavuit; een 
fascinerend levensverhaal, dat tegelijk een biografie is van een tijdperk. Ze doorzocht duizenden 
brieven en documenten en sprak met vele afstammelingen, van wie ze oude familieverhalen 
achterhaalde en tal van onbekende foto’s en tekeningen, die in dit rijk geïllustreerde boek zijn op-
genomen. Mathijsen weet de complexe negentiende eeuw voor iedereen toegankelijk te maken. 
Want Jacob van Lennep ís die fenomenale eeuw, met al zijn tegenstrijdigheden. 
 

van de kustlijn. In dit waterrijke gebied werden vanaf de late middeleeuwen dijken, dammen en 
sluizen aangelegd, bossen gekapt en weer aangeplant, steden gebouwd en industriële activiteiten 
ontplooid.

Zeiler gaat tijdens de lezing ook in op de 
namen van dorpen en steden in het Oer-IJ-
gebied. De kenmerken van het landschap 
hebben hun weerslag gehad op die namen. 
Heiloo bijvoorbeeld, duidt op een ‘heilig’ 
bosgebied uit de voorchristelijke periode. 
De Limmerkoog heeft zijn naam te danken 
aan een landaanwas en de naam Alkmaar 
heeft alles te maken met het waterrijke 
landschap. Namen met het woord ‘geest’ 
wijzen op akkers op oude duingronden. Zo 
zijn ook de namen in onze regio onlosmake-
lijk verbonden met de geschiedenis van het  
Oer-IJ-gebied.  

Dinsdag 26 maart 

Het Oer-IJ

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

In het gebied tussen Alkmaar, Haarlem, Amsterdam en Zaanstad 
stroomde tweeduizend jaar geleden het Oer-IJ, een vertakking 
van de Rijn. Dat Oer-IJ heeft een enorme invloed gehad op het 
landschap, en daarmee op de bewoningsgeschiedenis, van de 
regio. Over dat oude stroomgebied is eind 2018 de Atlas van het Oer-IJ- 
gebied verschenen, waarin verschillende auteurs een bijdrage hebben geleverd over 
de archeologie, geologie, historie, natuur en het landschap van het gebied. Een van die auteurs, 
Frits David Zeiler, spreekt 26 maart over het onderwerp. Tijdens de lezing zal aandacht worden ge-
schonken aan de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ-gebied, evenals de veranderingen die het 
landschap in de loop der eeuwen heeft ondergaan. In de middeleeuwen veranderde dat landschap 
namelijk enorm, door ontginningen, duinverstuivingen, klimaatveranderingen en het verschuiven  


