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OMSLAG VOOR: Anja Schouten is nu negen maanden  
burgemeester van Alkmaar. Ze heeft een zwak voor geschiedenis 
en wil zelf een ‘verhalenverteller’ zijn.
ACHTER: In dit venster van het zuidtransept van de Grote 
Sint Laurenskerk prijkt straks een kunstwerk van Fiona Tan

Wanneer u dit nummer van Oud Alkmaar in handen 
krijgt, is de gemeenteraadsverkiezing achter de rug. Ik 
ben benieuwd hoe de gemeenteraad en het college er 
uit komen te zien. Wij mogen verwachten dat de 
waardering voor het cultureel erfgoed dat Alkmaar rijk is 
ook voor het nieuwe gemeentebestuur hoog blijft. Maar 
wij weten ook dat de betekenis van het cultureel erfgoed 
in het gedrang kan komen in de dynamiek van de 
huidige tijd. Het behoud van ons cultureel erfgoed dient 
de hele stad, ook in haar economische ontwikkeling, en 
moet actief bewaakt worden. In dit nummer een 
interview met onze nieuwe burgemeester Anja  
Schouten waarin u kunt lezen hoe zij Alkmaar en 
geschiedenis hoog in het vaandel heeft.
De historische stad draagt de sporen van de hele  
geschiedenis. De essentie kan onaangetast blijven ook als 
nieuwe elementen toegevoegd worden. Dat zien we in 
dit nummer van Oud Alkmaar in twee artikelen over het 
nieuwe raam voor de Grote Sint Laurenskerk. We kunnen 
ons ook levendig voorstellen dat in het historische 
centrum van Alkmaar vele bruggen en bruggetjes nodig 
waren met haar vele grachten, vestinggrachten en veen- 
rivieren. De geschiedenis van de bruggen, die regelmatig 
erbij kwamen en vervangen werden, weerspiegelt de  
ontwikkeling van de stad. Daarover kunt u lezen in de 
eerste van drie artikelen over de bruggen van Alkmaar. 
In dit nummer herdenken wij in twee artikelen  
het feit dat op 5 maart 1942, nu 80 jaar geleden, het 
grootste deel van de Alkmaarse Joodse gemeenschap 
gedwongen moest vertrekken naar Amsterdam. Daar 
was ook de familie Prins bij. 
In de serie “Alkmaarder over historie” vertelt Karin 
Hiemstra-Kalverboer vanuit haar horecafuncties over hoe 
zij het dineren en de historie weet te combineren.  
Tot slot in Verenigingsnieuws aandacht voor de algeme-
ne ledenvergadering op (naar verwachting) 12 april in de 
Grote Kerk en andere HVA-activiteiten die weer mogelijk 
worden. De Puienprijsavond gaat (naar verwachting) ook 
binnenkort plaatsvinden. We houden u via onze website 
op de hoogte!

Carol Korringa, Voorzitter HVA

VERKIEZINGEN

De afbeeldingen in kerkramen spiegelden de kerk-
bezoeker een verhaal voor, zonder daarbij tekst te 
gebruiken. Dat was maar goed ook, want er waren maar 
weinig mensen die konden lezen en schrijven. Naast de 
omroeper op het bordes voor het stadhuis, die na het 
luidruchtig samenroepen van de inwoners, het nieuws 
voorlas en de priester die vanaf de kansel vertelde hoe  
we volgens de bijbel moesten leven om in de hemel te 
komen, waren het de hoge glas-in-loodramen in de kerk 
die ons in alle rust toeschenen en ons deden beseffen 
hoe geweldig wij het getroffen hadden met onze 
regerende vorsten, regenten, schenkers en niet te 
vergeten onze strijders voor de vrijheid. In prachtige 
kleuren waren ze allemaal in glas in lood afgebeeld.  
Ze werden herkend en geëerd. De afbeeldingen werden 
gekoppeld aan heiligen en aan verhalen uit de bijbel. 
Geen protesten? Ja, ook in die tijd was men het vast niet 
overal mee eens, maar het harde protest tegen de kerk 
kwam pas in de tweede helft van de zestiende eeuw.

De bouw van de Grote Kerk startte in 1470 en was in  
1518 voltooid, inclusief de plafondschilderingen. De kerk 

was echter in 1511 al in gebruik genomen, maar  
hoogstwaarschijnlijk nog zonder rondom verhalende 
gebrandschilderde ramen. Daarvoor moest nog heel  
wat geld bij elkaar gebracht worden.

C.W. Bruinvis, 1829-1922, eerste gemeentearchivaris  
van Alkmaar en de oprichter van het Stedelijk Museum  
in Alkmaar, vertelt ons hoeveel ramen er in de kerk 
oorspronkelijk en later (1853) aanwezig waren: ‘’De kerk 
ontving haar licht door een aantal van 68 ramen, name-
lijk: 12 in het hooge gedeelte van het schip; 12 in kapellen; 
2 aan de einden der zijbeuken; 13 in het hooge gedeelte 
van het koor en 11 in den gangmuur om hetzelve, zijnde 
de plaatsen der beide anderen der na te noemen orgels 
ingenomen; 16 omhoog in de noorder en zuider kruizen, 
en 2 van aanmerkelijke grootte in derzelver gevels.’’

In de voetnoot schreef hij: “Heden (dat was in 1853, NB) 
zijn er 9 ramen minder, die van tijd tot tijd zijn  

GEBRANDSCHILDERDE 
VENSTERS IN GROTE 
SINT LAURENSKERK
Netty Bleichrodt

Wie heeft er nog niet gehoord van het grootse plan om in onze Grote Kerk een 
nieuw, kleurrijk raam in het zuidtransept te plaatsen.1 Natuurlijk, eerst moet er 
genoeg geld bijeengebracht worden, maar daarvoor heeft stichting Het Grote Raam 
gelukkig nog even de tijd. De stichting hoopt het nieuwe raam op 8 oktober 2023 te 
kunnen onthullen. Op die datum is het 450 jaar geleden dat de Spanjaarden het 
beleg van Alkmaar beëindigden. Kerkramen met kleurige voorstellingen in glas in 
lood waren vóór de Beeldenstorm, rond 1566, in vrijwel alle kerken te bewonderen. 
Hoe zagen de kerkramen in de Grote Kerk er oorspronkelijk uit? Ik heb me verbaasd 
over de gegevens die ik vond.

Kop van het raam in het zuidtransept.
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ingemetseld, als 2 achter de deuren van het grote orgel,  
3 in elk der kruizen aan de westzijde, en 1 achter het dak 
der consistoriekamer.”2

Jammer genoeg zijn er te weinig originele oude  
documenten bewaard gebleven die ons alle kleurige 
voorstellingen in de kerkramen beschrijven. Redenen zijn 
onder meer dat in het voorjaar van 1517 ‘Alkmaar door de 
Gelderssen en Friessen des nachts is ingenomen ende 
daer in gebleven zijn ses off seven dagen ende sijn … 
weder van daer getrocken met groten rove, want sij den 
luyden dapperlick geplundert hadden ende staken het 
Ryssevoort aen brant …’3 Het gemeentearchief was 
dusdanig overhoop gehaald en vernield, dat de locatie 
tot kniehoogte met papier gevuld was.

Gelukkig zijn er wel enkele aantekeningen van de 
kerkmeesters bewaard gebleven. Simon Eikelenberg 
(1663-1738), geschiedschrijver, kunstschilder, borstel-
maker, stadsopzichter en collectioneur, verzamelde 
tussen 1700 en 1738 diverse historische aantekeningen 
waaronder ‘Uit het memoriaal van de kerkmeesteren’. 
Hij schreef vooral documenten uit het archief over die 
beschadigd waren. Het genoemde memoriaal kondigde 
hij als volgt aan: Uit egte stukken tot aan ‘t jaar 1712 
bewaard geweest op ’t Stadthuijs van Alkmaar, eerst uit 
een out geschreven boek4. De teksten werden als volgt 
ingeleid: 

“door kerkmeesteren van de Lourenskerk tot Alkmaar 
van hare handelingen, kerkengoederen, ontfang
en uitgave gedaan. In ’t voorhooft5 genaamt
dye rekening, gemaekt in ’t jaar Ons Heeren duisend
vierhonderddrieëntachtig, den xxv. in april,
dog welke doe6 scheen aan te vangen en te loopen
tot in later jaren.”

Van de teksten van Eikelenberg zijn door de Alkmaarse 
historieschrijver Jan Croll (1715-1764) halverwege de 
achttiende eeuw afschriften gemaakt, omdat de  
originele stukken er slecht aan toe waren. Croll schreef in 
de marge, met zwarte pen, diverse opmerkingen. Ook 

Bruinvis heeft, in de negentiende eeuw, met potlood 
naast de tekst geschreven en hier en daar verbleekte 
tekst weer leesbaar gemaakt. 

HET GROTE RAAM IN HET NOORDTRANSEPT VAN 
DE GROTE SINT LAURENSKERK 
Eikelenberg heeft in zijn aantekeningen ook informatie 
opgenomen die Adriaan Westphaling/Westphalen 
(1626-1695) had verzameld. Westphalen (Meester in de 
rechten, verzamelaar van oude kronieken en schrijver) 
beschreef in 1694 het grote raam in het noordtransept 
van de Grote Kerk als volgt: 

‘’Uit de aantekeningen van de heer Adriaan Westphaling 
Den inhout van ’t groote glas in ’t
noorder kruijs van de Alkmaarse Lourenskerk
was dese 1688 nog meest sienbaert. 
Het bovenste deel behelsde de historie
van Sint Mathijs en Sint Laurens en ook de martelerie
op den rooster, levensgroote, door kerkmeisteren
uit offergeldt. Daaronder kaijser Carel
de V met sijn seven keurvorsten, in ’t groot met haar
wapenrokken en wapenen elk daeronder.  
De geestelijken in haer habijt, daaronder Sint Mathijs, 
Sint Laurens, Sint Benedictus en Sint Clara, de ciborie7  
en hostie nog heel in haer hand, levensgroote ….. En
weersijts Claas Dirksz. Albout, alias Korf
met sijn vrouw op de knien voor een scabel8 leggen-
de, met bonte tabbaerden, beijde costelijk, aen
elk haar sijde elks wapen, hij 12 witte lampen op
blauw …. en hebben dit selver bij haar
leven doen bekostigen9. 
                    
Hieronder (zag men) haar soon, en drie
swagers met haar vrouwen, ook op roo fluweele
kussens knielende, blootshooft, met gevouwen han-
den, onder haar elk sijn wapen, schoon nu uitge-
smeten, dat den schrijver segt te weten door 
andere brieven.

De swagers waren Pijnsen van Dort, voerende  
tot wapen drie gele balken op S10 raetsheer 
Bronchorst,heer van Schoten een leeuw,  
raetheer De Jong in Den Hage11, balk van groen en 
wit geschakeert op een blau velt, alii12 wit.’’

Ook Bruinvis beschreef in 1908 het raam in het  
noordtransept en heeft die tekst van Westphalen  
overgenomen.
‘’.. waarvan dat aan de noordzijde met verschillende 
voorstellingen geheel beschilderd was, en wel omhoog, 
op last van kerkmeesters, uit de opbrengst van het 
offergeld, de geschiedenis der eerste en tweede  
beschermheiligen der kerk LAURENS en MATTHIAS, 
daaronder Keizer Karel V met zeven Keurvorsten, en nog 
lager de heiligen LAURENS, MATTHIAS, BENEDICTUS en 
CLARA, met de ciborie en hostie in hare hand, allen 
levensgroot…….’’ 

Hij vervolgt dat het toch erg jammer is dat er ramen ‘bij 
vernieuwing en herstelling’, door te hoge kosten, vereen-
voudigd of verdwenen zijn, maar dat vooral de ramen 
boven in het koor ons nog een idee geven hoe het geheel 
er uit heeft gezien. Daarnaast merkt hij op dat ‘de 

‘Uit egte stukken’.

Het raam in het zuidtransept. 
Foto Anneke Godijn

Christus en 
Maria in de 
hof, door 
J.C van 
Oostsanen.

De kerk ontving haar 
licht door een aantal  
van 68 ramen.
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prachtige en schier allen onderling verschillende kop-
stukken der ramen, allen zeldzaam werden gevonden’.

Vervolgens schrijft Bruinvis dat in een ander glasraam 
Christus als hovenier is uitgebeeld met Maria Magdalena 
‘in den hof’. Geschonken in 1505 door den ‘Vice Curator’, 
de Heer Pelt. Bruinvis vertelt jammer genoeg niet in welk 
raam die schildering te zien was.

Om u een idee te geven hoe dat moment ‘in de hof’ 
meermalen vastgelegd is heb ik als voorbeeld het 
schilderij van Jacob Cornelisz. van Oostsanen gekozen. Te 
meer daar dit schilderij in dezelfde periode geschilderd 
werd.  

Ook Mr. J. Belonje (1899-1996, Nederlands bestuurder, 
bankier en historicus) schreef met Mr. P.C.  Bloys van 
Treslong Prins in 1928 over de inrichting van de Grote 
Kerk in Alkmaar13. 

Als eerste raam beschrijft Belonje:
‘’Een glas geschilderd op last van den Hertog van 
Saksen, als boete voor de vermoording van den Schout 
Nicolaes van Ruyven te Haarlem door het Kaas- en 
Broodvolk. Er was op afgebeeld een geknielde krijgs-
man, waaromheen 4 gekleurde wapens en het onder-
schrift ‘Anno 1492 drie dagen in Mei sloegen de Casen-
broots de poorten van Haerlem op ende Claes van 
Ruyven van Haerlem doot’.’’

Belonje schrijft dat dit raam er waarschijnlijk net zo uit 
zag als een raam in de Grote Kerk in Haarlem, maar hij 
vertelt niet op welke plaats in Alkmaars Grote Kerk dit 
raam precies te zien was. 

En inderdaad in het Diarium (dagboek) van Aernout van 
Buchel, alias Aenoldus Buchelius (1565-1641, Nederlands 
oudheidkundige, humanist en genealoog), wordt dit 
raam in het Latijn beschreven. Van Buchel bezocht 
Alkmaar in 1591. Bruinvis vertaalt deze tekst in 1907. Van 
Buchell schrijft dat er niet ver van de grafstede van Floris 
V, in de Grote Kerk, ter rechterzijde van het koor een 
glasraam te zien is, voorstellende ‘een geknield gewa-
pend man met hierbij 4 in kleuren geteekende wapens, 
die wel de kwartierwapens van den afgebeelde zullen 
voorstellen, t.w. Ruiven, Rietwijk, Schoten en Egmond’.

Bruinvis schrijft dat een zekere dominee P.J. Glasz 
(notabene deze naam!) in het tijdschrift Oud Holland 

(1883-heden) een artikel heeft geschreven over de glas in 
loodramen in de Grote Kerk in Alkmaar. Ik heb onmiddel-
lijk de trein naar Den Haag genomen, want ik wist dat 
daar in het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Docu-
mentatie (RKD) alle tijdschriften van Oud Holland in de 
boekenkast staan. Ik vond het nummer en las daarin dat 
in 1516 door de glazenier Foy Jacobs uit Leiden het 
kolossale glas geleverd werd voor de noorderkruisgevel 
van de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Hij ontving 
daarvoor de niet onbelangrijke som van f 275,14 van de 
kerkmeester Van Teylingen. Het artikel in Oud Holland 
was door dominee Glasz in 1908 geschreven en was 
getiteld: ‘VOORMALIGE GLASSCHILDERINGEN, zoo te 
Alkmaar als door Alkmaar elders geschonken’. Hij vond 
de gegevens in oude bronnen ‘samengesteld in de 
besluiten der vroedschap (adviseurs van de burgemees-
ter) en de thesauriersrekeningen (rekeningen penning-
meester)’.14 

Hij vertelt dat dit beschilderde glas in de kerk werd 
geplaatst in opdracht van de hertog van Saksen, zoals 
ook het glas in Haarlem, op kosten van de beide steden 
en de ‘onderhorige’ dorpen, als boeteglas voor ‘de 
vermoording’ van de schout Nicolaas van Ruyven te 
Haarlem door het ‘verwoede Kaas-en-broodvolk’. Het 
onderschrift luidde: “Anno 1492 drie dagen in Mei sloegen 
de Casenbroots de poorten van Haerlem op ende Claes 
van Ruyven van Haerlem doot.”15 Het ging dus inderdaad 
om eenzelfde raam.

Glasz schrijft ook over het glasraam voorstellende 
Christus als hovenier. Daarna noemt hij een glasraam in 
de Corfkapel, waarvan nog in 1572 door Willem Tijbout, 
glasschrijver te Haarlem, een ‘uitgeworpen ruit, God den 
Vader voorstellende’, voor 32 stuivers werd hersteld. Dat 
waren nog eens schappelijke prijzen.

Vervolgens beschrijft Glasz natuurlijk ook het kolossale 
venster in de noorderkruisgevel precies volgens de tekst 
van Westphalen. Daarna vertelt hij iets over de acties om 
ook het zuiderkruisraam van een dergelijk mooi glas te 

voorzien. Daarvoor werden door de ‘regeering’ al spoedig 
pogingen in het werk gesteld. Burgemeester Jan 
Gherijtsz. en Barthout Gherijts gingen in 1519 naar Brussel 
om daarover te praten. De kanselier, de Heer van Augi, 
werd in augustus ‘een vereering toegelegd’ van 30 
rijnsgulden, om de ‘belangen der stad in deze te dienen’. 
Dat betekende waarschijnlijk dat hij 30 rijnsgulden 
betaalde voor een eervolle vermelding of afbeelding in 
het zuiderkruisraam. In oktober werden 67 rijnsguldens 
betaald voor ‘wagenschot’16 aan de heer Van Montignij, 

graaf van Hoogstraten, ‘gezonden uit erkentelijkheid’ dat 
hij zijn best had gedaan voor de ‘verwerving’ van het glas. 
De hulp die men van de koning verwachtte bleef echter 
uit en zo duurde het tot 1642 voor een begin werd 
gemaakt met de versiering van het zuiderkruisraam. Dat 
het zolang duurde voordat er nieuwe plannen werden 
gemaakt en uitgevoerd konden worden kan mogelijk 
met geld te maken hebben, maar misschien nog meer 
met de Reformatie tussen 1550 en 1630. 

Originele beschrijving van het raam in het 
noordtransept.

Kerkraam
te Haarlem  
met Claes  
van Ruyven.

Ruiven, Rietwijk, Schoten en Egmond

Het artikel van dominee Glasz.

Het beschilderde glas  
werd geplaatst in opdracht 
van de hertog van Saksen.
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HET GROTE RAAM IN HET ZUIDTRANSEPT VAN DE 
GROTE SINT LAURENSKERK
In 1642 kreeg Jan Maerts Engelsman de opdracht een 
ontwerp te tekenen voor een raam in het zuidtransept. 
Aan de uitvoering werkten ook de ‘glasemaekers’ Gerrit 
van de Scheur en Hendrik Jans mee. De rekeningen zijn 
uitgeschreven in 1642, 1643, 1644 en 1645. In totaal heeft 
het ‘glas’ 3417 gulden en 12 stuivers gekost. Uit de  
thesauriersrekeningen van 1644 blijkt, dat er ook nog  
een contract met Engelsman is afgesloten om dit raam  
te versieren met de wapens van de 24 leden van de 
Alkmaarse vroedschap (bestuur van de stad).

De conclusie van Glasz is dat er geen twijfel hoeft te 
bestaan over de voorstelling van het middengedeelte van 
het noordervenster, namelijk het beleg en de bestorming 
van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573. ‘’Een tafereel 
uitnemend passend in dat gebouw, waarheen de 
vaderen zoo menigmaal waren gegaan om de zege af te 
smeken en dat tevens tot het nageslacht sprak van een 
roemrijk gedeelte van Alkmaars geschiedenis.’’ 
Ook Glasz betreurt dat Westphalen zwijgt over het raam 
in het zuiderkruis, terwijl dit glas ongetwijfeld een 
waardige tegenhanger moet zijn geweest van het glas in 
het noorderkruis. Zou het mogelijk kunnen zijn dat 
Westphalen het glas niet wilde beschrijven omdat de 
voorstelling geen enkel verband liet zien met godsdienst 
of bijbel?

Wie in 1645 wel melding maakt van het gebrandschilderde 
raam in het zuidtransept is Cornelis van der Woude in zijn 
Kronyk Van Alckmaer, met sijn dorpen. Van der Woude 
was schoolmeester in Alkmaar en lid van de rederijkers-
kamer ‘De Lauwerier’. Rederijkers waren amateurdichters 
en literaire kunstenaars die voordrachten hielden voor 
een publiek. Van der Woude schrijft over de Sint-Laurens-
kerk ‘’t Ciraet onse stad, het pronksel der gebouwen’  
en roemt  de ‘frayigheyt, doorluchtigheyt en kunst’ die 
daar te vinden zijn. Over het nieuwe glas schrijft hij: “Het 
nieu gebakken glas, doet konst, en eer uytbrallen: 
Voornaem’lijck daer, daer Mars aenrand’ons zegewallen.”
Alkmaar doneerde in de 16de en 17de eeuw overigens 

regelmatig voor de plaatsing van een kerkraam in een 
bevriende stad of nabijgelegen dorp, maar wel meestal 
met de bemerking ‘mits dat des stads glas een behoirlij-
ke plaetse sal worden gereserveert’. In 1657 werd bijvoor-
beeld een dergelijk raam geschonken aan de Grote Kerk 
in De Rijp. 

Wegens de slechte conditie van het venster in het 
noordtransept werd in 1721 besloten het glas te vervan-
gen door nieuw onbeschilderd glas. De oude glasruitjes 
werden te koop aangeboden op een veiling. Wie weet 
liggen er nog enkele ruitjes op een zolder in Alkmaar?
Het beschilderde ‘Grote Raam’ in het zuidtransept werd 
in 1760 vervangen door een onbeschilderd nieuw raam, 
zoals het tot op heden nog te zien is. En daar gaat dus 
mogelijk in 2023 verandering in komen. 

Ik ben heel nieuwsgierig op welke manier het nieuwe 
raam in het zuidtransept ons gaat vertellen over ‘Het licht 
van de Vrijheid’. 

NOTEN
1.  hetgroteraam.nl/nieuws.
2.  C.W. Bruinvis. Jaarboekje voor de stad Alkmaar en omliggen-

de dorpen, Jrg. 2, 1853.
3.  Kroniek van Wijnkoper, regeringslijsten en korte notities over 

belangrijke gebeurtenissen vanaf 1350. Jacob Dirksz 
Wijnkoper overleden 1599, was schepen en later burgemees-
ter van Alkmaar tussen 1558-1568.

4.  RAA, Collectie Aanwinsten, inv.nr 16. Transcriptie-aantekenin-
gen-Eikelenberg, deel P.  TG = Transcriptiegroep 2016/2017. 
Deze bestond uit 4 leden: Gery Baars, Piet Schilte, Hans 
Besseling en Netty Bleichrodt).

5. TG: in ‘t voorhooft = in de kop van de tekst. 
6. TG: doe = toen.
7. TG: ciborie = kelkvormig vat.
8. TG: scabel = voetbank.
9.  Eikelenberg: Nota. Dat ze dit hebben bekostigt,  

heb ik eensdeels in een rekening daarvan sijnde gesien, 
gelyk ik elders hebbe aangetekent. S.E..

10.  TG: Verwijst naar in de marge getekende wapen.  
S kan zijn zilver.

11. TG: In de marge staat het getekende wapen.
12. TG: alii = anders.
13.  Mr. P.C.  Bloys van Treslong Prins en Mr. J.Belonje, Genealogi-

sche en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de 
Kerken der Provincie Noord-Holland, Deel I, Utrecht,1928.  

14.  Oud Holland, vol. 26, 1908, p 78-81.
15.   Moord op Claes van Ruyven - Geschiedenislokaal023.
16.  Wagenschot: mooie gladde eikenhouten planken overal in 

de Grote Kerk gebruikt. Hel en Hemel.indd (restauratieatelie-
rutrecht.nl).

Wie meer wil weten over de geschiedenis van gebrand-
schilderde ramen, wordt aangeraden het artikel te 
lezen, geschreven door Janneke van Zanten-Van Wijk in 
‘Machtig, Prachtig Alkmaar’, 2013, p.306-355.

Het kerkraam in de Grote Kerk van De Rijp.

In 1642 kreeg Jan Maerts 
Engelsman de opdracht 
een ontwerp te tekenen.

Tekening van 
het Haarlemse 
Kaas- en 
Brootvolk 
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De internationaal bekende kunstenares Fiona Tan heeft  
op woensdag 8 en donderdag 9 september een kleurig 
geometrisch ontwerp gepresenteerd voor een nieuw 
glas-in-loodraam in het transeptraam aan de zuidkant  
van onze Alkmaarse oude, gotische Grote Sint Laurenskerk.  
In deze kerk zijn, zoals hiervoor door Netty Bleichrodt 
beschreven, al eerder kleurige ramen te zien geweest. Nu  
zijn er al sinds eeuwen geen kleurige ramen meer in de 
Alkmaarse Grote Kerk te bewonderen. Ze zijn mogelijk door 
vernielzucht tijdens de Beeldenstorm in 1566, maar vooral 
door verwaarlozing uit hun sponning gevallen en verdwenen. 
Enkele ramen zijn later geveild en vervangen door glas 
zonder motieven. De vensters met de enorme kozijnen van 
steen of cement zijn daarna meerdere malen gerestaureerd, 
toch verschenen er geen kleurige, nieuwe afbeeldingen tot 
op heden. Treurig, want in veel andere gotische kerken en 
kathedralen in Nederland, maar ook verder in Europa is nog 
zoveel fraai, oud en modern gebrandschilderd glas te 
aan-schouwen. Ook voor modern glas is een reisje naar onder 
meer de Sint Bavo in Haarlem met een raam van Michiel van 
Overbeek en het raam Een tuin van glas van Marc Mulders in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam de moeite waard.

Nu komt er eindelijk een nieuw, kleurig raam in het grote 
venster aan de zuidkant van de Grote Kerk. Dit raam meet  
6 bij 23 meter, het heeft, gezien de puntige raamkop,  
een oppervlakte van iets minder dan 138 m2. Het is dus  
een bijzonder groot raam en een forse uitdaging voor de 
kunstenares en ontwerpster Fiona Tan en de glazeniers die 
haar ingewikkelde patroon gaan uit-voeren.

GROTE RAMEN
Waarom is dit raam eigenlijk zo groot? Om deze vraag  
te beantwoorden gaan we terug naar de middeleeuwen.  
In Europa begon de bouw van stenen kerken met kleurige 
ramen al in het jaar duizend. Deze eerste gebouwen hadden 
dikke muren, gesteund door zware zijbeuken. In het begin 
bestonden de ramen nog enkel uit een kleine opening in  
de muur, later werden dit kleine ramen met ronde bogen. 
Overigens werden ook romaanse kerken al vroeg voorzien van 
een lichtbeuk met grotere ramen boven de wanden of zuilen 
van het middenschip. Het kleurige glasmozaïek werd 
oorspronkelijk in houten frames in de vensters gezet, later  
in lood. Voor de bijbelse onderwerpen op de ramen bestond 
al snel een strak schema met veel symboliek. Zo werd aan  
de noordzijde van de kerk het oude testament en aan de 
zuidzijde het nieuwe testament afgebeeld, in de hoge 
vensters verschenen dan series profeten, heiligen en  
apostelen. Ook meer wereldse thema’s als de kalender, de 

seizoenen, de jaargetijden en de beroepen kregen hierbij een 
plaats. Pas in de dertiende eeuw met het ontstaan van het 
gotische bouwsysteem ontstonden de technische mogelijk-
heden om zeer hoge kerken en kathedralen te bouwen met 
kruisribgewelven. De vorm van de ramen veranderde van 
rondbogen naar spitsbogen. De ramen werden groter, de 
techniek van het brandschilderen meer en meer verfijnd. 

In het warme zuiden, zoals in Italië, bleven de gotische 
ramen relatief klein, maar aan de andere kant van de Alpen 
groeiden zij tot steeds grotere proporties. Het stralende glas 
wordt dan ‘rayonnant’ genoemd.

FRANSE KATHEDRALEN
Vooral in de Franse kathedralen zijn schitterende voorbeelden 
van deze grote ramen te vinden: in de kathedraal van 
Amiens, in de Notre Dame van Parijs waar het magnifieke 
roosvenster met de andere ramen na brand gelukkig 
behouden zijn, en ga zo maar door. Echter de bovenkerk van 
de Sainte Chapelle in Parijs, waar je omgeven wordt door het 
ritme van helder blauw, rood en geel gebrandschilderd glas, 
slaat werkelijk alles. Vijftien ramen rijgen zich aaneen als één 
grote glaswand rondom. Het is daarom in het Guiness Book 
of World Records opgenomen als de kerk met de grootste 
ramen op het vaste land van Europa. 

Fiona Tan was geboeid door de ritmische geometrie en het 
prachtige kleurgebruik van deze ramen, vertelde zij bij de 
presentatie van het ontwerp van haar raam in de Grote Kerk. 

Ook in Duitsland zijn kathedralen met grote gebrandschil-
derde ramen. De kathedraal van Altenberg wordt in een 
toeristengids aanbevolen met de bewering dat het westelijke 
venster met 8 bij 18 meter (144 m2) het grootste kerkraam 
van Europa is. Dit is maar de vraag, want in de koorhal van 
de Dom van Aken kunnen we genieten van gebrandschilder-
de glas-in-loodramen van zo’n 27 meter hoog! Dat is dus vier 
meter hoger dan ons raam in de Grote Kerk. Om niet  
te spreken over Engeland, waar men adverteert met ‘ramen 
zo groot als tennisvelden’. Bezoek hiervoor onder meer  
de kathedralen van York en van Gloucester uit 1350.  
Heel indrukwekkend, hoe kregen ze het voor elkaar in de 
Middeleeuwen?

Het zuidervenster van de Grote Kerk in Alkmaar kan hiermee 
zeker wedijveren, het behoort absoluut tot de grootste 
vensters van de ramen op het vasteland van Europa, maar 
het is nog de vraag of het Alkmaarse raam mag gelden als 
het allergrootste. 

EEN NIEUW 
GLAS-IN-
LOODRAAM  
IN DE GROTE SINT 
LAURENSKERK
Janneke van Zanten – Van Wijk

De kathedraal van Aken. 
Foto Janneke van Zanten-Van Wijk.

De Sainte Chapelle in Parijs.
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Anja Schouten hoeft niet nieuwsgierig te worden 
gemaakt naar de historie, want dat was ze als kind al.  
‘’Ik vond het op school een leuk vak. Ik hield van de 
zogenaamde zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie. Je deed veel feitenkennis op en die zag je terug 
in de dagelijkse praktijk. Ik ben al snel historische romans 
gaan lezen, te beginnen met Kruistocht in spijkerbroek 
van Thea Beckman. En nu lees ik heel graag Annejet van 
der Zijl. Simone van der Vlugt kende ik eigenlijk nog niet, 
- ja, inderdaad foei! – maar ik ben aan het inhalen.’’
Inhalen is wat ze in zekere zin sinds haar benoeming ook 
doet met de geschiedenis van Alkmaar. Ze is geboren en 
getogen in Alkmaar en beschouwt zich - hoewel ze 30 
jaar bij de buren (Heerhugowaard) heeft gewoond - als 
een echte Alkmaarse. Maar daarmee is ze geen kenner 
van de historie van haar stad. ‘’Volgens mij is het zo,  
dat als je al lang in een stad woont, je het decor daarvan 
als iets vanzelfsprekends gaat vinden.’’

Ze wordt nu geregeld op sleeptouw genomen door 
Nancy de Jong en Gonna de Reus, van de gemeentelijke 
erfgoedafdeling. ‘’Ik ben met hun niet op veel plekken 
geweest die ik nog nooit gezien had, maar hun verháál 
heeft mij iets laten zien wat ik nog nooit gezien had. 
Waardoor ik echt gefascineerd ben geraakt is de vondst 
van het Clarissenklooster afgelopen zomer, dat vond ik 
magnifiek. Als je ziet dat het verhaal over dat klooster 

zich gewoon aan je openbaart, dat zo’n heftige  
geschiedenis zó tastbaar wordt, dat vond ik echt  
fascinerend.’’ Niet alleen de vrouwen van Erfgoed 
spijkeren de nieuwe burgemeester op deze manier bij, 
ook leden van de gemeenteraad kwijten zich met 
enthousiasme van deze taak. ‘’Ik ben met alle raadsleden 
op pad geweest en had vooraf gevraagd om mij mee te 
nemen naar een plek waarvan zij vonden dat ik dat echt 
moest zien. Een van hen nam me mee naar huize  
De Dieux aan de Langestraat, het duizelt je daar gewoon, 
van de geschiedenis en de kunstschatten.’’

Een ander raadslid nam haar mee naar de synagoge aan 
de Hofstraat. ‘’Loes Citroen vertelde daar het verhaal van 
de 4e maart 1942 toen de Alkmaarse joden voor ’t laatst 
bij elkaar waren, dat het licht in de synagoge uit werd 
gedaan en dat ze de volgende dag, gedwongen door de 
bezetter, met de trein naar Amsterdam gingen. En dat 

Anja Schouten (53) is nu driekwart jaar burgemeester van Alkmaar. Je zou kunnen zeggen dat ze in historisch 
opzicht met de neus in de boter valt. Er zijn immers twee jubeljaren te vieren. Dit jaar wordt de geboorte van 
Nederland gevierd, waarbij destijds een rol was weggelegd voor Alkmaar. En in 2023 viert Alkmaar het 
450-jarige jubileum van Alkmaar Ontzet. Ze verheugt zich erop want: ‘’We hebben nog wel iets te doen om 
mensen nieuwsgierig te maken naar onze eigen geschiedenis.’’

‘GESCHIEDENIS TASTBAAR MAKEN’
BURGEMEESTER ANJA SCHOUTEN WIL VERHALENVERTELLER ZIJN

Een klein stukje geschiedenis over Anja 
Schouten zelf….

‘’In 1981 won ik een prijs in de Jeugdoptocht van 
de Ontzetviering. Die kreeg ik uit handen van de 
toenmalige burgemeester Cees Rozemond. Op 
dat moment dacht ik: ‘Ik wil later burgemeester 
worden’. In 1981 was nog nooit een vrouw 
burgemeester van Alkmaar geweest en toch 
dacht ik dat. Ik wilde ook prijzen uitreiken, die 
ambtsketen en de hele entourage. Dan is het 
heel leuk dat ik exact 40 jaar later als burgemees-
ter de Ontzetrede mocht houden.’’

Ruud Kersten

Anja Schouten op de Waagtoren.
Foto gemeente Alkmaar/JJFoto

Anja Schouten spreekt 
de Ontzetrede uit in de 
Grote Kerk. Foto  
gemeente Alkmaar/ 
Fotostudio Wick Natzijl

‘’Je hebt verhalenvertellers 
nodig. Die verhalenvertellers, 
ik wil graag een van hen 
zijn.’’ 
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jaren later op 5 maart het licht weer aanging, en de 
synagoge sindsdien weer van de Alkmaarse joodse 
gemeenschap is. Ik krijg er nu ik dit vertel nog kippenvel 
van. Het verhaal van de drager van de geschiedenis op  
de plek waar het gebeurde, hoe puur wil je het hebben? 
Ik heb wel een beetje tastbaarheid nodig. Dat helpt me 
om te snappen wat er is gebeurd.’’

Ze is ervan overtuigd dat dit laatste voor veel mensen 
geldt. ‘’Je hebt verhalenvertellers nodig. Simone van der 
Vlugt is zo’n verhalenverteller, net als de gidsen van de 
Historische Vereniging. Je moet alleen oppassen dat je 
niet alleen de mensen bereikt die het eigenlijk al weten 
en op zoek zijn naar meer informatie. Je moet ook 
nieuwe, jonge mensen zien te bereiken met je verhalen. 
Twintigers leggen, zie ik, steeds vaker die smartphone 
weg. Ze willen het niet via de sociale media horen maar 
ze willen het zien en beleven. Ze nemen het minder  
makkelijk op van papier. Aanschouwelijk maken, tastbaar 
maken, mooie verhalen erbij: dan pak je ze nog steeds.’’
‘’Ik liep laatst op een druilerige dag langs de Grote Kerk. 

Daar liep ook een moeder met haar zoontje. Het binkie 
zegt tegen zijn moeder: ‘Deze kerk is heel belangrijk, hè 
mama, want hier zijn de Pieten.’ Hoe maakt niet uit, maar 
dat gebouw is nu belangrijk voor hem. Dit is een voorbeeld 
van een nieuwe manier om een nieuwe generatie erop te 
wijzen hoe belangrijk zo’n gebouw is. We hebben nog 
wel iets te doen om mensen nieuwsgierig te maken naar 
onze eigen geschiedenis. Die verhalenvertellers, ik wil 
graag een van hen zijn. Ik ben zelf begonnen met mijn 
eigen kinderen en ik zorg ervoor dat ik meer weet van het 
stadhuis. De mensen die ik hier spreek, neem ik eerst 
mee op een rondje door het stadhuis.’’

Ze vertelt dat haar interesse voor geschiedenis toeneemt 
zodra het ‘over mensen en gemeenschapsvorming’ gaat. 
‘’Ik heb daarbij wel een lichte voorkeur voor de rol van 
vrouwen in de geschiedenis. Ik was eens in de Hermitage 
in Amsterdam, het voormalige oude-besjeshuis. Ik ben 
speciaal naar de kamer van de regentessen geweest.  
Dat type vrouw, uit een tijd waarin het volstrekt niet 
vanzelfsprekend was dat vrouwen verantwoordelijkheid 

pakten, daarin ben ik altijd wel heel geïnteresseerd. 
Kennelijk voel ik me daar het meest mee verwant. Die 
vrouwen werden niet altijd als even vriendelijk, zelfs als 
streng beschouwd. Terwijl ze er veel voor hebben moeten 
opgeven. Die vrouwen moesten ervoor kiezen niet te 
huwen, geen gezin te stichten om hun maatschappelijke 
rol te kunnen vervullen. Daar heb ik groot respect voor, 
want ik heb die keuze niet hoeven maken.’’ 
‘In het heden toont zich het verleden’ is voor Anja 
Schouten het motto als het gaat om het belang van de 
geschiedenis. ‘’Je moet je altijd verdiepen in het verleden 
om te kunnen begrijpen wat er speelt, daar geloof ik 
heilig in.’’ Héél diep gaat dat bij haar nog niet, zegt ze 
met spijt. ‘’Dat lukt me niet. Het leuke maar ook wel 
frustrerende is: elk feitje dat je leert nodigt weer uit tot 
nieuw onderzoek, je raakt nooit compleet. Er is zo 
ontzettend veel, er zijn zoveel vragen. Als je met de 
vrouwen van Erfgoed op stap bent krijg je op elke vraag 
een antwoord maar dat omvat meteen de uitnodiging 
tot de volgende vraag. Ooit komt er een tijd, ha, ha, dat ik 
me er écht in kan  verdiepen. Tot die tijd smul ik overal 
een hapje mee.’’ 

Burgemeester Anja Schouten vindt het belangrijk 
‘iedereen er weer een beetje bewust van te maken hoe 
Nederland ooit ontstaan is’. ‘’Het Nederland dat wij nu 
kennen is helemaal niet zo vanzelfsprekend tot stand 
gekomen. Het morele oordeel dat wij nog wel eens uiten 
over andere landen, nou daarbij past ons wel enige 
deemoedigheid. Ook ons prachtige Nederland is  
gebaseerd op gruwelijk gedrag van vechtende zijden.’’
Er is al het nodige aan de gang in Alkmaar. ‘’Er zit veel 
energie en zelfstartend vermogen in de stad. Er zijn veel 
mensen die iets willen doen, rond 1572 en nog veel meer 
rond 1573. De gemeente gaat het niet doen, de mensen 
zelf gaan het doen. Het college heeft wel geld beschik-
baar gesteld voor een projectleider. Wij zullen ervoor 
zorgen dat het een samenhangend geheel wordt en dat 
er veel publiciteit komt. Wat mij betreft op een manier 
die ontzettend leuk is, maar ook zo dat je er iets van 
opsteekt?”

Gevraagd naar waar zij naar uitkijkt, zegt de burgemeester: 
‘’Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar Het Grote Raam. 
Wat gebeurt er straks met het zonlicht door dat raam op 
de vloer van de Grote Kerk? Natuurlijk vind ik het fantas-
tisch om als burgemeester aanwezig te mogen zijn bij de 
grote hoogtepunten, maar ik hou zelf van kleine en 
nabije. Daar zal ik persoonlijk vooral naar op zoek gaan.’’

In Alkmaar zal de viering van 450 jaar Alkmaar Ontzet vanzelfsprekend  
de meeste nadruk krijgen, maar het verhaal van 1572 is uit historisch 
oogpunt misschien wel belangrijker. In dat jaar spraken 22 steden in 
Dordrecht tijdens de ‘eerste vrije Statenvergadering’ hun steun uit voor 
Willem van Oranje. Dit feit wordt gezien als de ‘geboorte van Nederland’. 

Willem van Oranje

Het Hof van Holland in 
Dordrecht, de plek waar  
in 1572 Nederland werd 
geboren. 

‘’Het leuke maar ook 
wel frustrerende is: 
elk feitje dat je leert 
nodigt weer uit tot 
nieuw onderzoek, je 
raakt nooit compleet.’’ 
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KARIN HIEMSTRA - KALVERBOER
ALKMAARDER OVER HISTORIE  |  INTERVIEW DOOR: LISA OSKAMP

De rubriek waarin redacteur Lisa Oskamp bekende en minder bekende Alkmaarders interviewt 
over hun band met geschiedenis. Karin Hiemstra – Kalverboer is eigenaar  

van restaurant De Fransman en voorzitter van de Alkmaarse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

WELK NUT HEEFT GESCHIEDENIS VOLGENS U?
Je moet kennis van het verleden hebben, omdat dingen 
altijd weer terugkomen. Vroeger verzette men zich 
bijvoorbeeld tegen de gevestigde orde en tegenwoordig 
uiten mensen ook hun ongenoegen tegen de elite. 
Daarom is het nodig om te weten hoe iets in het  
verleden is gegaan. Je moet dat begrijpen om in het 
heden te kunnen leven. 

WAT VOOR HERINNERINGEN HEEFT U 
AAN DE GESCHIEDENISLESSEN OP DE 
MIDDELBARE SCHOOL?
Geschiedenis en aardrijkskunde waren  
de enige lessen waarbij ik nooit spijbelde. 
Ik had daar goede leerkrachten voor.  
Ze konden mooi vertellen, dat maakte 
deze lessen interessant. 

WAT ZOU ELK KIND OP SCHOOL 
MOETEN LEREN OVER GESCHIEDENIS?
Het zou goed zijn als iedereen leert waarom 
gebeurtenissen plaatsvonden en waarom 
mensen op een bepaalde manier hebben 
gehandeld. Dan worden kinderen menslievend en 
zijn ze niet bevooroordeeld zodat ze met allerlei mensen 
kunnen omgaan. Ik denk dat het helpt als verhalen 
worden verteld uit de eigen omgeving. Als geschiedenis 
dichtbij komt, wil je daar meer van weten. 

WAT IS UW FAVORIETE HISTORISCHE BOEK?
Ik vind historische boeken over mijn eigen woonplaats 
leuk en dan vooral om meer te weten te komen over 

bekende Alkmaarse personen. Ik kom graag meer te 
weten over Truus Wijsmuller, Truitje Bosboom-Toussaint 
en Cornelis Drebbel. 

WELKE HISTORISCHE PERSOON SPREEKT U HET 
MEEST AAN?
Truitje Bosboom-Toussaint. Ze was schrijfster en is 

belangrijk geweest voor de ontwikkeling en de vrijheid 
van vrouwen zowel in haar tijd als in onze tijd.  

Het bijzondere is dat zij in het pand van dit  
restaurant, De Fransman, is geboren.

WAT IS UW FAVORIETE ALKMAARSE 
MUSEUM?
Het Stedelijk Museum, omdat dit 
museum zich altijd probeert te vernieu-
wen. Zij benaderen ons nu wel eens voor 
speciale exposities. Zij maken bijvoor-
beeld een wandelroute bij een expositie 

en wij bedenken daar een menu bij. 

WAAR IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD 
VAN ALKMAAR KOMT U GRAAG?

Voorafgaand aan het diner organiseer ik wel eens 
rondleidingen door Alkmaar met gasten. We praten 
bijvoorbeeld over de mix tussen nieuwe en oude panden 
in de binnenstad en wat men daarvan vindt. We lopen 
naar de Accijnstoren waar ik vertel dat deze daar  
oorspronkelijk niet stond, maar is verplaatst. Heel vlakbij 
staat natuurlijk De Waagtoren. Ik vind dat gebouw nog 
altijd mooi en interessant, omdat het veel functies heeft 
gehad. Zo was het een kapel, een herberg voor arme 

reizigers en een hospitaal. Je kunt aan de bestrating  
nog zien dat er ooit iets anders heeft gezeten. Het is  
ook bijzonder dat het gebouw de tijd overleefd heeft.  
Als we terug zijn in het restaurant praten mensen aan 
tafel verder over de stad. Dat vind ik leuk. 

ALS U EEN (HISTORISCHE) DOCUMENTAIRE ZOU 
MOGEN MAKEN WAAR ALKMAAR EEN ROL IN 
SPEELT, WAAR ZOU DEZE OVER GAAN?
Over de totstandkoming van het Noordhollands Kanaal. 
Het was een groot project waarmee Noord-Holland werd 
ontsloten en het was belangrijk voor de grote industrie. 
Het grootste gedeelte van het kanaal is met de hand 
uitgegraven. 

WAT BEZOEKT U OP OPEN MONUMENTENDAG? 
Ik ben jarenlang vrijwilliger geweest. Het stadhuis en  
de Grote Kerk raad ik iedereen aan. Deze gebouwen  
zijn mooi gerenoveerd en gerestaureerd. 

HOE VIERT U 8 OKTOBER?
Op een werkdag komt de optocht naar mij toe en dan 
eten we zuurkool in het restaurant. Thuis heb ik altijd 
zuurkool én hutspot. Het is in Alkmaar op deze dag altijd 
een groot feest. 

WAT VINDT U VAN DE TRADITIE VAN 8 OKTOBER?
We moeten dat koesteren. Eigenlijk moet elke  
Alkmaarder verplicht lid zijn van de 8 October  
Vereeniging. Feestdagen als 8 oktober en Koningsdag  
en een evenement als Kaeskoppenstad zorgen voor 
saamhorigheid en dat is goed voor de stad. 

WELK STANDBEELD IN ALKMAAR IS UW 
FAVORIET?
Ik vind het fantastisch en terecht dat Truus 
Wijsmuller een standbeeld heeft gekregen. 
Het is vooral mooi om te zien dat de 
kinderen van brons worden aangeraakt 
door de echte kinderen van nu.  
Het standbeeld van Truitje is ook mooi,  
maar dat zou eigenlijk ergens anders  
moeten staan waar het beter opvalt.

VOOR WIE ZOU U EEN STANDBEELD 
NEERZETTEN IN DE STAD?
Ik zou een beeld neerzetten voor alle 
Alkmaarders. Bij Alkmaar is tenslotte de 
victorie begonnen en het is goed om de 
inwoners van de stad te eren. Dan wordt 
het: Alkmaarders voor Alkmaarders. 

ALS U EEN DAG TERUG ZOU 
MOGEN IN DE ALKMAARSE 
GESCHIEDENIS NAAR WELK 
JAAR VERTREKT U DAN?
We hadden het al over 8 oktober.  
Ik zou graag naar deze dag in 1573 
gaan om met mijn eigen ogen te 
zien hoe de Spanjaarden met de 
staart tussen de benen afdropen. 
Voor de zekerheid zou ik wel een 
riek meenemen! 
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DE ONTWIKKELING VAN ALKMAAR EN HAAR 
BRUGGEN TOT AAN 1560
Op de plek waar nu de Grote Sint Laurenskerk staat, 
hebben meerdere, kleinere voorgangers gestaan,  
waarvan de oudste vermoedelijk uit de 10e eeuw stamt. 
Schuin tegenover de kerk, op de hoek van de Langestraat 
en Sint Laurensstraat, waar nu het kloeke gebouw van 
het Hooge Huys staat, heeft tot 1753 het oorspronkelijke 
Hoge Huis gestaan, gebouwd als versterkt woonhuis.

TEKENING a. ALKMAAR 11-17E EEUW
Beide gebouwen uit de middeleeuwen zouden elk zijn 
omgeven door een gracht. Die grachten waren met 
elkaar verbonden, zo blijkt uit de verschillende  
opgravingen 1,2 [b]. Er zullen zeker een of meerdere 
bruggen hebben gelegen om vanaf de kerk en het 
woongebouw elkaar of de rest van het dorp te bereiken. 
Daarvan zijn tot nu nog geen resten gevonden. Op die 
locatie moet echter wel een van de eerste bruggen van 
het dorp hebben gelegen. Andere bruggen die zeker al 
eerder aanwezig waren, waren wellicht primitiever. Zoals 
een plank of boomstam over een kreek of sloot voor de 
boer om bij zijn boerderij of akker te komen. 
Meer naar het oosten bij de Houttil kwamen verschillen-
de veenrivieren tezamen die van belang zijn geweest voor 
de verdere ontwikkeling van Alkmaar en bij het ontstaan 
van bruggen. De rivieren zijn de Rekere vanuit het 
noorden, de Die vanuit het zuiden als uitloper van het IJ 
en het Zeglis uit het oosten vanaf de Schermeer. Op de 
reconstructiekaart van rond 1200 3 [a] is dat weergegeven.  

BRUGGEN 
IN ALKMAAR
Lucas Zimmerman

Lucas Zimmerman 
verhaalt in drie artikelen  
die de komende tijd  
in Oud Alkmaar worden  
gepubliceerd, over de  
geschiedenis van de  
Alkmaarse bruggen binnen 
de Singels. 

Aan de hand van een aantal 
in de tijd opvolgende kaarten 
zijn de locaties verkend  
en worden de bruggen  
benoemd. Dit artikel is  
onderdeel van een studie 
naar de bruggen in en rond 
de binnenstad van Alkmaar.  
In dit eerste deel komt  
de ontwikkeling tot  
1560 aan bod, waarbij de 
reconstructiekaarten op  
basis van onder meer 
archeologisch onderzoek 
leidend zijn geweest.

TEKENING b. ALKMAAR 1200
Langs waar nu de Kooltuin ligt is in de 12e eeuw de 
Geestmerambachtsdijk aangelegd, dit ter bescherming 
van het achterliggende land. Deze dijk gaat verder naar 
het noorden richting Herenstraat, langs het gebied 
tussen de Frieseweg en de Hoornse Vaart en naar het 
oosten langs het Luttik Oudorp richting het Heiligland. 
Later rond 1200 is er een verbindingsdijk, de Koningsweg 
- Koningsstraat - Dijk, aangelegd. In de Rekere vormde 
een dam met spuisluis (een spuisluis is bedoeld om 
overtollig binnenwater te spuien en buitenwater te keren) 
de oeververbinding in deze verbindingsdijk. Verder moet 
er bij de huidige Friesebrug een voorganger van het 
kasteel Torenburg hebben gestaan. 

Met de groei van de nederzetting in onrustige tijden 
ontstond de noodzaak een vestinggracht (Geestwater) te 
graven. Dat gebeurde in de tweede helft van de 13e  eeuw 
aan de westkant van de stad. Deze gracht lag, vanaf de 
Keteldoekshaven richting de Grote kerk, op de nu niet 
meer herkenbare plek achter de kantoren van de 
ABN-AMRO en de Bibliotheek/Stedelijk Museum. Verder 
lag deze vestinggracht aan de noordkant waar nu het 
Noordhollandsch Kanaal ligt. Aan de zuidkant lag  
deze vestinggracht op de nu bekende plekken van de 
Lindegracht en Oudegracht tot ongeveer de Ruitersteeg 
en de Vijversloot (‘t Vijvertje). Aan de oostkant van de stad 
lag deze vestinggracht bij de Hekelstraat en de Kooltuin4. 
Dit en wat hierna volgt is te zien op de reconstructiekaart 
van rond 1325 [c].

TEKENING c. ALKMAAR 1325
Aan de nieuwgevormde Voormeer zijn de Zijdam en het 
Luttik Oudorp herkenbaar. En bij de Mient is aan het eind 
van de 13e eeuw door Floris V een haven gesticht. De stad 
had toen vier bruggen met een poort en twee bruggen 
met een sluis.

a. Reconstructietekening Grote Kerk en Hoge Huijs,  
11e tot en met 17e eeuw. Alle tekeningen Peter Bitter  

b. Reconstructiekaart van Alkmaar rond het jaar 1200. c. Reconstructiekaart van Alkmaar rond het jaar 1325

Bij de Mient is aan het 
eind van de 13e eeuw door 
Floris V een haven gesticht.

BRUG MET POORT
-  brug met de Geesterpoort bij de Gasthuisstraat over de 

Vestgracht, 
-  Wagenaarsbrug met de Kennemerpoort over de 

Oudegracht bij de Koorstraat, 
-  Sint Pieterspoort met brug over de Vestgracht (nu het 

Noordhollandsch Kanaal) bij de Pieterstraat  
- Torenburgbrug met poort over de Kooltuin bij de Dijk. 

BRUG MET SLUIS
-  over de Rekere (Mient / Kaarsenmakersgracht), de 

Dijkbrug bij de Peperstraat,
- Bokkesluis bij de kanaalkade. 
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Op het monument staan ook de namen van leden van de 
familie Prins. In het volgende artikel van Marjanne Kloeg 
een uitgebreid overzicht van deze Alkmaarse familie.  
De geschiedenis van deze joodse familie begint rond 
1830 en de verhalen van de verschillende familieleden 
eindigen vrijwel allemaal vlak voor, of tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het artikel beschrijft ook hun positie in de 
samenleving en geeft daarmee een beeld van de joodse 
samenleving in Alkmaar als geheel. 

De geschiedenis van de joodse gemeenschap in Alkmaar 
gaat terug naar het jaar 1602. Dan wordt een stuk grond 
aangekocht van Alkmaarder Johan de Nachtegaele in de 
omgeving van Schoorl om een joodse begraafplaats te 
vestigen. In Kaddiesj voor Joods Alkmaar2 is te lezen dat 
zeer waarschijnlijk direct na de aankoop van deze grond 
de eerste Joden zich in Alkmaar hebben gevestigd. 

GROEI VAN GEMEENSCHAP
Uit een volkstelling in 1810 blijkt dat er in dat jaar, op een 
inwonersaantal van 7606 Alkmaarders, 81 Joden zijn (voor 
de joodse gemeenschap worden de inwoners uit de 
Egmonden, Schagen en Zuid-Scharwoude ook mee-
genomen). In de jaren daarna groeit de gemeenschap 
naar 165 leden in 1824, in 1840 zijn er 187 leden en in  
1850 zijn er 232 joodse inwoners in Alkmaar. 

In het jaar 1744 wordt de joodse gemeenschap vrijheid 
van godsdienst verleend en vestigden zij een synagoge  
in een woning aan de Paternosterstraat. In 1792 gaat de 
gemeente over tot aanschaf van een pand aan de 

Hofstraat, de joodse gemeenschap draagt wekelijks  
geld af om de schuld af te lossen. Tijdens de viering van 
het 125-jarig bestaan van de synagoge in Alkmaar, in het 
jaar 1933, wordt stilgestaan bij de situatie van de joodse 
gemeenschap in Duitsland. Er heerst angst dat die 
toestand overslaat naar Nederland. Die vrees wordt 
werkelijkheid. Al vrij snel na het uitbreken van de oorlog 
volgen de eerste maatregelen tegen de Joden. 

VERTREK VAN EEN GEMEENSCHAP
In februari 1942 krijgen de joodse inwoners van Alkmaar 
bezoek van een ambtenaar onder begeleiding van  
een politieagent. Hij maakt een inventarisatie gemaakt 
van alle goederen, kleding en meubilair. Kort daarop, in 
de eerste dagen van maart, krijgen zij te horen dat ze op 
5 maart naar Amsterdam moeten vertrekken. 

“Het stormt en sneeuwt. Om 10:00 rukken de  
politieautoriteiten uit om de Alkmaarse Joden naar 
Amsterdam te dirigeren. Per persoon mogen maximaal 
twee koffers worden meegenomen. Als de joodse 
ingezetenen hun huizen verlaten nemen agenten de 
sleutels in ontvangst. De huisdeuren worden verzegeld. 
De treinen vertrekken om 12.13 en 14.13.”3

Er vertrekken 180 joodse Alkmaarders naar Amsterdam, 
het kaartje voor de trein moeten zij zelf betalen. Er staat 
een aantal Alkmaarders op het stationsplein om hun 
stadsgenoten gedag te zeggen, onder wie de vrouw van 
burgemeester Van Kinschot. Er zijn op dat moment 213 
joodse Alkmaarders geregistreerd. 

HERDENKING 
JOODSE 
ALKMAARDERS
Op 5 maart was het tachtig jaar geleden dat de  

Alkmaarse joodse gemeenschap gedwongen werd om 

huis en haard te verlaten. Daarom komt er een monument 

op het Stationsplein1. Het is ontworpen door Niko Hoebe. 

Het bestaat uit 180 zuilen. Elke zuil staat symbool voor 

een persoon die op 5 maart 1942 op de trein stapte. 

Jolanda Jansen

NOTEN
1.  Cordfunke (1972) p69-77,1995  en 2003, 

Diverse opgravingen 1970.
2.  Bitter, P. (2002)  Graven en begraven, p 

76,78, Topografische reconstructie p77. 
3.  Bitter, P. e.a, Reconstructiekaarten 1200, 

1325 en 1400. Gemeente Alkmaar, afdeling 
monumentenzorg en archeologie.

4.  Bitter, P. (2016) Schaven aan Alkmaar , 25 
jaar archeologisch onderzoek in beeld p108 

5.  Stadsarchief nr. 48, Inv. nr. 654  NL-
AmrRAA 10.1.1.001.

Zo’n kleine honderd jaar later, rond 1400, is de waterhuis-
houding rond en in de stad aangepast aan nieuwe 
behoeften zoals de bescherming tegen hoogwater en de 
zorg voor afwatering. Zo stopt de Die vanuit het zuiden 
bij de Vijversloot (‘t Vijvertje) en staat zij niet meer  
in verbinding met de Rekere (Mient). De Mient buigt  
nu naar het oosten af via de dan nieuwgecreëerde 
Verdronkenoord. Hoe de Voormeer zich in de loop van de 
tijd precies ontwikkelde in het oostelijke deel van stad is 
niet met zekerheid te zeggen. De gevolgen van de 
verschillende overstromingen in die eeuwen zijn (nog) 
niet precies in kaart te brengen. 

TEKENING d. ALKMAAR 1400
Op de reconstructiekaart van rond 1400 is de eerste 
aanzet van het Verdronkenoord te zien en het Luttik 
Oudorp is meer op zijn huidige plek komen te liggen. 
Beiden zijn aangegroeid tot aan waar nu de Sint  
Annastraat ligt. Dat dit nieuwgewonnen land van belang 
was, blijkt uit de aanwezigheid van een houten brug in 

het verlengde van de Langestraat, die er eind 14e eeuw 
over de Mient lag. In september 1500 kreeg Alkmaar 
toestemming om geld te lenen van het kerkbestuur om 
onder meer deze zeer vervallen houten brug over de Mient 
te vervangen door een stenen brug, de huidige Gewelfde 
Stenenbrug. Daarop kon de  vismarkt worden gehouden5.

In de stad verschenen toen de Laat, de Nieuwesloot en de 
Breedstraat als water. In de loop van de tijd verdwenen 
deze weer. De vestinggracht buigt als verlengde van de 
Vijversloot in zuidelijke richting naar de huidige Singel  
en loopt evenwijdig aan het (Groot en Klein) Nieuwland. 
Op de kruising van de vestinggracht met het Nieuwland 
is een brug met een poort (Nieuwlanderpoortbrugge) te 
zien, de huidige Popmansbrug. Bruggen verschenen ook 
bij de nu gedempte Laat ter hoogte van de Koorstraat en 
de Schoutenstraat en de gedempte Nieuwesloot bij de 
Hoogstraat. Het Nieuwland, brug en poort, zijn onderdeel 
van de Voormeerdijk, de zuidelijke dijk van de Voormeer. 

De poort bij Torenburgbrug is verdwenen. En de oude 
sluis bij de Kaarsemakersgracht werd vervangen door de 
Kwakelsluis aan de overkant van de Vestgracht (huidige 
Noordhollandsch Kanaal) en over de Kaarsemakersgracht 
komt de Bokkebrug.

In het volgende deel bekijken we bruggen in Alkmaar, 
vanaf de kaarten gemaakt  vanaf 1560 tot en met 1780, 
in de alsmaar tot aan de Boom- en Schermerbrug 
uitbreidende stad. d. Reconstructiekaart van Alkmaar rond 1400.

In de stad verschenen 
toen de Laat, de 
Nieuwesloot en de 
Breedstraat als water. Het ontwerp  

van Niko Hoebe 
voor het  
Namenmonument. 
Illustratie Niko 
Hoebe - Notonly

1.  www.alkmaar.nl/pers/namenmonument-op-het-stationsplein/
2. Kaddiesj voor Joods Alkmaar. J. D. Kila. 1992
3.  Alkmaar 1940-1945. Kroniek van de bezettingsjaren.  

Jan van Baar & Gerrit Valk, april 1995.



JOODSE 
FAMILIE PRINS 
VÓÓR DE 
OORLOG
Marjanne Kloeg

Het verhaal begint bij Aron Prins en Roosje de Jonge. 
Aron Abrahamz. Prins werd in 1836 geboren in Alkmaar, 
Roosje de Jonge in 1838 in Amsterdam. Ze trouwden  
met elkaar, vestigden zich in Alkmaar en kregen negen 
kinderen: Abraham, Rosalie, Jacob, Alida, Isaak, Willem, 
Jeannette, Anna en Louis.

Voor het eind van de jaren 1870 werd Aron commissionair 
in effecten. Hij sloot handelsovereenkomsten in opdracht 
van en voor rekening van een ander. Spoedig daarna 
werd hij collecteur (verkoper) van de Staatsloterij. Hij zat 
in veel besturen, was voorzitter van de Kamer van 
Koophandel, lid van de Voogdijraad en voorzitter van  

de joodse gemeente. Hij was een streng gelovig man. 
Er heerste een orthodoxe traditie in de familie Prins. 
Waren die joodse tradities zichtbaar in de Alkmaarse 
samenleving? In 1985 antwoordde kleinzoon Eli Prins op 
die vraag: 

“Het algemeen gebruik was natuurlijk zichtbaar als de 
joodse zakenmensen hun zaken gesloten hielden en op 
zondag geopend hadden. Dat was een duidelijke 
aanwijzing dat men hier joodse mensen had, die de 
sjabbat hielden.

Ik geloof dat men eigenlijk niet graag de intimiteit van 
de gebruiken naar buiten uitdroeg. Mijn grootvader en 
familie woonden op Langestraat 42, nu 40, tegenover 
de firma Soecker, de banketbakkerij. De heer en me-
vrouw Soecker hadden twee of drie dochters. Nu is het 
de gewoonte natuurlijk, dat men in de orthodox- joodse 
huizen geen vuur mag maken en niet koken enz. en de 
lichten niet aansteekt of uitdoet. Maar men mocht een 
niet-joodse buurman of vriendin vragen om deze dingen 
te doen. En er was geen bezwaar dat de jonge meisjes 
of dames Soecker op vrijdagavond de lichten uit wilden 
doen en ze staken wel eens de gasoven aan als het eten 

opgewarmd moest worden. Op die wijze kwamen 
sommige van de gewoonten naar buiten. Christelijke 
mensen wilden ook op deze manier iets van de joodse 
gebruiken weten. Dominee Wijngaarden en dominee 
Frits Kuiper hadden een diepe interesse, niet alleen in 
de Joodse mens, maar ook in de godsdienst en de 
gebruiken.” 

ALIDA EN JEANNETTE
Dochter Alida werd als vierde kind in 1871 in Alkmaar 
geboren, Jeannette was het zevende kind. Alida was 
apotheekhoudster en drogiste in apotheek De Valk op de 
hoek van de Magdalenenstraat en de Achterstraat. 
Omdat Alida slechts assistente-apotheker was moest zij 
een gediplomeerd apotheker aantrekken voor de 
voortzetting van haar bedrijf toen apotheker Jan Mesman 
in juli 1897 naar ’s Gravenhage vertrok.

Haar neef Eli, zoon van haar broer Isaak Aronz., schreef in 
Oud Alkmaar in 1980: “Apotheek en drogisterij waren 
sterk gescheiden. Als er een mos (gewoonte) was geweest 
van studerende vrouwen dan had ze zeker haar  
apothekersbevoegdheid aan een universiteit kunnen 
behalen. Strijden voor vrouwenrechten zat er in de  
streng orthodoxe traditie van de familie niet in.  
Het apothekersdiploma was al een progressieve stap  
voorwaarts, zoals het behalen van muziekdiploma’s  
bij vele jonge vrouwen in de negentiger jaren.”

“In de zit/werkkamer van mijn tante werkte ze altijd. Ze 
had daar ook haar boeken en een piano. Toen mijn broer 
Aron en ik vorderingen maakten met ons vioolspelen  
(9 en 7 jaar!) speelden we iedere Zondagmorgen  
met Juffrouw De Gelder. Hoewel werkend en slapend  

in de apotheek werd er thuis gegeten en de wekelijkse 
rustdag, de volkomen Sabbat, werd in rust en gebed 
doorgebracht. Ze heeft nooit een vakantie genomen. 
Reizen hebben plaats gevonden als broers trouwden, 
verder niet. Tante Alida was overal en hielp overal en 
hield overal toezicht. Ze kon er streng uitzien, maar was  
o zo vriendelijk en gul.”

Alida en Jeannette woonden inmiddels samen. Alida  
werd uiteindelijk haar zaak uitgezet en zij moesten net 
als alle andere Alkmaarse joden op 5 maart 1942  
naar Amsterdam verhuizen. Op 11 november 1942 stierf  
ze aan een hartaanval. Jeannette kwam op 9 februari 
1943 aan in Westerbork en werd op 19 februari in Ausch-
witz vermoord. 

WILLEM 
Van de negen kinderen van Aron en Roosje overleefden 
alleen zoon Willem en zijn vrouw Ella Schulen Gossels  
de oorlog. Willem werd in Alkmaar geboren op 14 januari 
1875. Hij trouwde met de op 5 augustus 1874 in het Duitse 
Emden geboren Ella. Ze kregen twee kinderen. Zoon 
Jacob was musicus, pianist en componist. Hij trad op, 
componeerde en arrangeerde samen met zijn broer Aron 
als duo onder de naam Arno & Jabin. Jacob overleed in 
1942 in Bloemendaal. Aron werd vermoord in Sobibor in 

“We zouden het over vóór de oorlog hebben, over iets 
anders”, zegt de joodse schrijfster Marga Minco  
in een documentaire uit 2010.  De oorlog kwam in die 
documentaire of Marga Minco het wilde of niet toch 
weer boven water. Wanneer zij probeerde te schrijven 
over iets anders dan over de Tweede Wereldoorlog die 
heel haar familie opslokte, dook de oorlog toch steeds 
weer op. 

Ik wil het licht laten schijnen over de joodse familie 
Prins uit Alkmaar. Het was op 5 maart precies 80 jaar 
geleden dat de familie net als alle andere Alkmaarse 
joden gedwongen werden naar Amsterdam te  
verhuizen. Hoe waren hun levens vóór de oorlog?

Roos en Herbert, 
een stralend paar.

Langestraat 40 (het pand rechts)  >

Roosje is gestorven 
      in Alkmaar in 1900, 
Aron overleed in 1927.
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1943. Willem werd, zo vermeldt het adresboek van 1906, 
sigarenfabrikant bij de firma Prins en Olij - Fnidsen 92, 
later Luttik Oudorp 86 -  en vervolgens eigenaar van 
sigarenfabriek De Tabaksplant op Luttik Oudorp 34. In 
1924 werd de fabriek een vennootschap onder firma en 
Willem werd sigarenhandelaar. 

ISAAK ARONZ. 
Isaak Aronz was het vijfde kind van Aron Abrahamz. en 
Roosje. Hij werd op 3 maart 1873 geboren in Alkmaar. 
Isaak trouwde in 1901 met de zes jaar jongere Rosette 
Vlessing uit Den Burg op Texel. Hij was leraar MO  
boekhouden, handelsrekenen en handelsrecht aan de 
Opleiding voor Staats- en Practische examens in Alkmaar. 
In 1915 werd hij ook accountant.  

Rosette zat in diverse besturen: ze was secretaresse van 
de Openbare Leeszaal en Boekerij, penningmeesteres  
van de Moederlijke Sociëteit van Weldadigheid tot steun 
aan arme kraamvrouwen en ze zat ook in het bestuur  
van de Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang, 
van de Noord-Hollandse Vereniging Het Witte Kruis,  
van de Vrijheidsbond, van het schoolbestuur van de 
Openbare Kleuterschool, het Comité der Weldadigheids-
postzegels en deed veel pastoraal werk op kerkelijk en 
sociaal gebied. 

Ze was ook actief in de Alkmaarse afdeling van de Bond 
voor Vrouwenkiesrecht. Die was opgericht in 1907 en na 
het overlijden van mej. A.B.H. Weber in 1914 werd Rosette 

presidente van de Bond in Alkmaar. Een vooruitstrevende 
en politiek actieve dame dus! 

Isaak en Rosette woonden op Dijk 12, tussen de  
stalhouderijen, zadelmakerijen, herbergen en woningen. 
Daar werden ook hun drie kinderen geboren: Aron 
(Aäron) in 1902, Elias (Eli) in 1904 en Rosa Heintje (Roos) 
in 1908. Via Oudegracht 154, nu 160, kwam het gezin op 
Oudegracht 285b, nu 289, te wonen. Op 5 maart 1914 
vond de overdracht plaats van het huis Bierkade 11, nu 15, 
waar het gezin vervolgens ging wonen. 

Zij woonden hier totdat de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog alle Alkmaarse joden verplichtten met de 

trein naar Amsterdam te vertrekken om in speciale 
wijken te gaan wonen. Dat gebeurde op 5 maart 1942, 
exact 28 jaar na de aankoop van hun huis. Nu moesten  
zij voorgoed vertrekken uit hun geliefde Alkmaar. Hun 
kinderen waren toen al uitgevlogen. Isaak en Rosette 
werden beiden vermoord in Sobibor op 26 maart 1943. 
Hoe verging het hun kinderen?

ARON 
Aron, geboren in Alkmaar op 17 juli 1902, legde in 1926 
aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam het 
doctoraal examen in de rechtswetenschappen af.  
Hij werd advocaat bij het gerechtshof in Amsterdam en 
zette Junior achter zijn naam ter onderscheiding van zijn 
oom, de broer van zijn vader, mr. Abraham Aron Prins. 

Hij vertrok op 28 juni 1926 uit Alkmaar naar Nicolaas 
Witsenkade 5 in Amsterdam, maar keerde kort daarna 
terug naar Alkmaar. Hij werd lid van de balie (een 
beroepsvereniging van advocaten) in Alkmaar en vanaf 
1927 woonde en werkte hij in het huis van zijn ouders  
op Bierkade 11, daarna op Bierkade 5, waar hij ook zijn 
praktijk als advocaat en procureur uitoefende. Op 1 maart 
1936 ging hij als kostganger wonen op Verdronkenoord 
123, nu 143, op de hoek van het Verdronkenoord en de 
Huigbrouwerstraat. Zijn praktijk ging later over naar 
Hofplein 4 in Alkmaar. In mei 1941 werd hij door de 
bezetter gedwongen zijn praktijk op te geven. 
Mr. Johan Belonje vertelde op 13 mei 1984: “Het was mr. 
Aron, die mij heeft meegetrokken naar de advocatuur.  
En wat hebben wij in die periode over en weer onderling 
veel overlegd. Het was zelfs zó, dat de plaatselijke 

krantenverslaggever, op ons beiden doelende, schreef 
over de Romulus en Remus van de Alkmaarse Rechtbank.” 

Het archief van zijn advocatenkantoor dat de periode van 
1927 tot 1941 besloeg, werd door zijn zus Rosa in 1997 
geschonken aan het Regionaal Archief Alkmaar.  
Dit archief is 14,70 meter lang en bevat 87 inventaris-
nummers over onder meer een groot aantal interessante 
rechtszaken. Daaronder het opzienbarende proces in  
de jaren dertig tegen een Alkmaarse notabele die als 
bestuurslid van een aantal katholieke instellingen had 
gefraudeerd. 

Ook zijn persoonlijke archief, bestaande uit onder meer 
kasboeken, telefoonlijsten, een schriftje met Hebreeuwse 
oefeningen, aantekeningen betreffende het antisemitisme 
en stukken betreffende het Palestina Opbouwfonds en 
privé-correspondentie is bewaard gebleven. Op de kaft 
van een schriftje schreef hij Aäron Prins en tante  
Jeannette schreef een ontroerende briefkaart met de 
tekst: ,,Beste Aäron, Wil je a.s. Woensdag even naar de 
trein gaan die om half zes hier arriveert om Omoe af te 
halen? Vele groeten van je toeg. Tante Jan.” De briefkaart 
met een postzegel van 2 cent was gericht aan “Jongen-
heer A. Prins, p/a Weled. Heer I. Prins, Bierkade, Hier.” Hij 
ondertekende in zijn privé-correspondentie met Aäron. 

Hij was bevriend met de bekende Alkmaarse predikant 
Frits Kuiper en overtuigd zionist. De zionistische  
beweging was eind 19de eeuw ontstaan en streefde naar 
een eigen staat voor het Joodse volk. Hij was lid van de 
Alkmaarse afdeling van de antifascistische organisatie 
Eenheid door Democratie, die actief was tot 10 mei 1940, 

Het schriftje van 
Aäron en de 
briefkaart van 
Jeannette.

De paardenmarkt op 
de Dijk.

Gedenksteen in de gevel van Bierkade 15. 
Foto Regionaal Archief Alkmaar
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nieuw werk van twee stadgenooten, wat zeker is toe te 
juichen. De heer Eli Prins had den tekst geschreven van 
een operette, getiteld Hans Drift en zijn neef de heer 
Jacob Prins heeft zich toen op enthousiaste wijze aan 
het werk gezet en de muziek er bij gecomponeerd.’’  

OOK DE INHOUD KWAM RUIM AAN BOD.
Vlak voor de oorlog woonde Eli in een kleine kamer in 
Amstelveen. Hij was als lid van de Luchtbescherming in 
Alkmaar gestationeerd. Het hoofdkwartier van de 
Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst Alkmaar was 
bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gevestigd 
in de Waagtoren.

ROOS 
Dochter Rosa Heintje werd op 20 november 1908 
geboren in Alkmaar. Ze werd lerares Engels MO en 

Gediplomeerd Handelscorrespondente. Zij gaf conversa-
tielessen en een opleiding LO en praktijkexamens en had 
een heel uitgebreide leerlingenkring in de periode 1930 
tot 1936. Zij gaf ook les in het Joodse Werkdorp  
Nieuwesluis/Slootdorp in de Wieringermeer. Daar 
volgden tussen 1934 en 1941 voornamelijk Duitse maar 
ook Oostenrijkse Joodse vluchtelingen een agrarische  
of ambachtelijke opleiding, noodzakelijk om te kunnen 
emigreren naar met name het Britse mandaat Palestina, 
maar ook naar andere landen buiten Europa. 

Vader Isaak Prins was later in zijn leven een adviserende 
accountant in grote zaken over heel het land en was  
dat ook bij Keesing, die in die jaren het briljante idee van 
het Historisch Archief uitdacht. Eerst een Nederlandse, 
toen een Duitse, later een Franse uitgave en op het laatst 
een Engelse. 

de dag waarop het Duitse leger Nederland binnenviel. 
Aron werd op transport gesteld naar Sobibor, waar hij bij 
aankomst op 23 juli 1943 werd vergast. 

ELIAS 
Zoon Elias, of kortweg Eli, werd op 9 april 1904 geboren in 
Alkmaar. Net als de andere kinderen Prins ging hij naar 
de zogenaamde Aukesschool op de Laat. Vervolgens ging 
hij naar de Handelsschool. Hij overleefde de oorlog, net 
als zijn zus Rosa, en kon aldus verhalen vertellen over  
de vooroorlogse jaren. In 1985, bij het 60-jarig jubileum 
van Oud Alkmaar, het tijdschrift van de Historische 
Vereniging Alkmaar, schreef hij over de Langestraat in 
1925, zoals hij zich dat herinnerde: F.J. Aukes was het 
hoofd van de Burgerschool in de Brillesteeg.

“De Langestraat is voor mij Het Huis, dat grootvaderlijke 
huis, waar sindsdien al twee keer een andere winkel is 
gebouwd en wel die van Gerard Worm en Claudia 
Sträter. Het huis stond en staat dus aan de noordzijde 
en vrijwel midden in de Langestraat. De uit Den Haag 
afkomstige fotograaf C. van der Aa maakte furore in de 

Langestraat. Hij was werkelijk een figuur die zo uit  
de boeken van Louis Couperus gestapt kon zijn.  
Hij woonde daar in een gesloten huis en had in de  
tuin een buitengewoon fraaie studio, waar ondermeer 
portretfoto’s werden gemaakt. Er zijn daar veel foto’s 
van ons gemaakt. Omdat wij bevriend waren met van 
der Aa zijn er veel foto’s van ons gemaakt. Ik kon het 
heel goed vinden met mijn grootvader. Het vieren van 
zijn verjaardag was een groot feest.’’

Eli was voordrachtskunstenaar (zijn jongere zus Roosje 
begeleidde hem tijdens zijn voordrachten geregeld op  
de piano) en regisseur, bij onder meer de koorklassen van 
koordirigent Cornelis Jonker. 

In de Alkmaarsche Courant van 3 januari 1930 verscheen 
een boeiend verslag: 
“Het is in de laatste jaren bijna een gewoonte geworden, 
dat midden in het seizoen de bekende koorleider 
Cornelis Jonker met zijn koorklassen een operette-uit-
voering geeft. Ook dit seizoen is hij niet van die goede 
traditie afgeweken en thans was de keuze gevallen op 

Het koor van Cornelis Jonker in 1927. De foto is gemaakt ter gelegenheid van het 5-jarige bestaan van het 
koor. V.l.n.r. staan in het midden de heren Timmer, decorateur; Gerrit Hekket, pianist; Cornelis Jonker, 
dirigent; Eli Prins, regisseur. Foto Regionaal Archief  Alkmaar

Abraham ⚭ Adelheid Rosette Jacobsen
1866 Alkmaar – 1944 Auschwitz

Rosalie ⚭ Izaak Levie Prins
1867 Alkmaar – 1942 Auschwitz

Jacob ⚭ Sara  Schatz
1869 Alkmaar – 1942 Amsterdam

Alida
1871 Alkmaar – 1942 Amsterdam

Isaak Aronz ⚭ Rosette Vlessing 
1873 Alkmaar – 1943 Sobibor  1879 Den Burg - 1943 Sobibor 

Willem ⚭ Ella Schulen Gossels
1875 Alkmaar – 1966 Arnhem  
   
Jeannette
1876 Alkmaar – 1943 Auschwitz

Anna ⚭ Samuel Mozes Poppers
1878 Alkmaar – 1943 Sobibor

Louis
1882 Alkmaar – 1943 Sobibor

Aron (Aäron)
1902 Alkmaar – 1943 Sobibor

Elias (Eli)  ⚭ Ida Mary Buttle
1904 Alkmaar – 1995 Bath

Rosa Heintje (Roos)  ⚭ Herbert Cecil Tobin
1908 Alkmaar – 1985 Bath

Jacob 
1905 Alkmaar – 1942 Bloemendaal

Aron
1908 Alkmaar – 1943 Sobibor

Aron Abrahamz. Prins                 ⚭ 26 – 04 - 1865       Roosje Jacobs de Jonge
1836 Alkmaar – 1927 Alkmaar                                   1838 Amsterdam – 1900 Alkmaar
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 VERENIGINGSNIEUWS

Het bestuur van de Historische 
Vereniging Alkmaar nodigt u van 
harte uit voor de algemene leden-
vergadering op dinsdag 12 april 
2022. Wij rekenen erop dat we 
elkaar deze keer ‘in het echt’ kunnen 
zien en spreken, na twee keer onze 
ledenvergadering digitaal te hebben 
moeten houden. Maar een garantie 
dat alles volgens plan gaat hebben 
we in deze coronatijd niet. 

Kijk daarom op onze website om te 
zien of deze vergadering fysiek kan 
doorgaan of dat we toch weer 
digitaal moeten vergaderen.  
Een locatie waarin we de voorge-
schreven afstand kunnen houden 
en we toch alle leden die zich 
aanmelden een zitplaats kunnen 
bieden, hebben we gevonden:  
de Grote Sint Laurenskerk!  

En dat komt goed uit, want de ALV 
zal deze keer beginnen met een 
lezing over de totstandkoming van 
Het Grote Raam. Aan dit énorme 
project werken veel kundige, vaak 
ook ons bekende mensen. Het 
bestuur van de Historische Verenig-
ing Alkmaar is enthousiast over de 
aard, aanpak en historische kwaliteit 
van dit project en vindt dat de HVA 

niet mag ontbreken in het rijtje van 
erfgoedpartners, gemeente Alk-
maar en donateurs (zakelijk en 
particulier) die dit project onder-
steunen. Het nieuwe raam wordt 
beschouwd als een bijzondere, 
waardevolle toevoeging aan de 
huiskamer van onze stad, de Grote 
Sint Laurenskerk.

Deze avond zullen Gerjon Rooker 
(voorzitter stichting Het Grote 
Raam) en Anne Pauptit (adviseur 
monumenten bij gemeente 
Alkmaar, zelfstandig restauratie 
bouwkundige en commissielid 
Puienprijs en Ruimte) een lezing 
geven over de ‘wording’ van dit 
project. 

Daarna begint de jaarvergadering. 
Naast de huishoudelijke agenda  
is er de uitreiking van de Oud 
Alkmaarprijs 2022. 
Tijdsplanning: inloop vanaf 19.00 
uur, aanvang lezing over het Grote 
Raam, door Gerjon Rooker en Anne 

Pauptit: 19.30 uur, aanvang leden-
vergadering: 20.30 uur. Adres Grote 
Sint Laurenskerk aan de Koorstraat. 
Wij hopen en verwachten na afloop 
gelegenheid te bieden voor infor-
meel contact bij het nuttigen van 
een drankje. Ook dit kan beperkin-
gen ondervinden in verband met de 
corona-regels.

De financiële zaken van  
de vereniging zijn op orde
De financiële stukken over het jaar 
2021 geven een goed beeld van de 
staat van onze financiën. De 
begroting 2022 geeft een voortzet-
ting van dat beeld. Tijdens de 
ledenvergadering zullen we extra 
aandacht besteden aan één 
voorgenomen bijzondere uitgave in 
het jaar 2022: het sponsoren van 
twee panelen in Het Grote Raam in 
de Grote Kerk. Het bestuur vindt 
dat de HVA thuishoort in het rijtje 
van organisaties en personen die dit 
project steunen. Via de begroting 
2022 vragen wij onze leden om 

JAARLIJKSE 
ALGEMENE 
LEDEN-
VERGADERING

NOTEN
•  Periodieken van de Historische Vereniging Oud Alkmaar, 

vierde jaargang nummers 1 en 2 (1980). Artikelen van P. Boer 
en Eli Prins. Eli Prins, ingesproken op een geluidscassette, 
bewerkt door Hans Koolwijk en gepubliceerd in Oud 
Alkmaar nummer 3, 1985. 

•  Eli Prins, ingesproken op een geluidscassette. Is nog te 
beluisteren.

•  1908-2008: Bibliotheek Alkmaar 100 jaar. Hans Koolwijk.
•  Boek Puienprijs Alkmaar, Historische Vereniging Alkmaar. 

2012.
•  Plaatsingslijst van het archief van het advocatenkantoor van 

mr. A. Prins te Alkmaar, 1927-1941. Regionaal Archief 
Alkmaar.

Rosa was toen bijna verloofd met een Engelse jongeman, 
Herbert Cecil Tobin, die werkloos was. Ze gaf hem de 
Engelse uitgave. Herbert schreef aan zijn aanstaande 
schoonvader dat het een fantastisch idee was, maar dat 
het nooit in Engeland zou slagen als het met  
Nederlandse journalisten zou worden opgezet. Isaak 
toonde de brief aan de heer Keesing. Het resultaat was, 
dat Herbert benoemd werd als Engels redacteur, met als 

standplaats Amsterdam, met de belofte van een Fleet 
Streetkantoor als het aantal abonnees een zeker aantal 
zou hebben bereikt. Inmiddels waren Herbert en Roos  
26 oktober 1936 getrouwd. Ze waren gaan wonen op 
Friescheweg E27.

Het benodigde aantal abonnees werd eind 1938 bereikt 
en in februari 1939 ging Herbert naar Londen. Roos gaf 
haar praktijklessen op en kwam enige maanden later 
naar de Engelse hoofdstad. Op 20 april 1939 werden zij 
ingeschreven in het register van ‘vertrokken personen 
Oudorp’. Roos en Herbert werden tijdens de oorlog met 
de firma uit Londen naar Bath geëvacueerd en bleven 
daar vervolgens wonen.

Haar broer Eli, die na de Nederlandse capitulatie via 
IJmuiden met een vissersboot naar Engeland wist te 
ontsnappen, voegde zich daar bij hen. In de oorlog werd 
Roos secretaresse van de Nederlandse admiraliteit, het 
kleine onderdeel van de geallieerde admiraliteit, die 
onder de Engelse admiraliteit in Bath werkte. 

Eli werkte in Engeland voor de Nederlandse regering in 
ballingschap. Tijdens de oorlog werd in huize Tobin de 
basis gelegd voor de hulp aan Alkmaar en voor de 
jumelage tussen beide steden. Deze stedenband bestaat 
nog steeds.

Struikelstenen, gewijd aan de familie Prins, in 
het Alkmaarse straatbeeld. Foto’s Gery Baars

De huishoudelijke agenda luidt als volgt:
1. Opening, mededelingen
2.  Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 13 april 2021
3.  Jaarverslag activiteiten 2021 en vooruitblik 2022
4.  Financiële zaken: Vaststelling financieel jaarverslag 2021 en Begroting 2022. 

Incl. verslag Kascommissie en benoeming nieuw lid Kascommissie. Stemmen 
over een donatie aan Het Grote Raam.

5.  Bestuurszaken, waaronder herbenoeming bestuursleden, aanvulling huishou-
delijk reglement, Beleidsplan 2022-2025b. 

6. Uitreiking Oud Alkmaar Prijs
7.   Rondvraag en sluiting van de vergadering.
Alle stukken voor de vergadering zijn te vinden op onze website, www.hvalkmaar.nl. 
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De vereniging werd in 1925  
opgericht. Zij heeft tot doel  
het beschermen en voor het  
nageslacht bewaren van de  
historische schoonheid van  

Alkmaar en omgeving en het  
aanmoedigen van de studie van 

de plaatselijke geschiedenis.  
Dit doet zij o.a. door het geven  

van welstandsadviezen,  
het organiseren van  

stadswandelingen, excursies  
en lezingen en het uitgeven van 
Oud Alkmaar. Jaarlijks wordt de 

Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks 
de Puienprijs uitgereikt. 

Postadres van de vereniging is 
Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar. 

Ook via internet is de  
vereniging bereikbaar:  

info@hvalkmaar.nl  
of www.hvalkmaar.nl.

Het bestuur van de vereniging is 
als volgt samengesteld:  

Carol Korringa, voorzitter,  
Henk de Kruik, secretaris,  

Lucas Zimmerman,  
penning meester, Klaas te Bos, 

Ruud Kersten, Rob Marijn,  
Jos Stroomer  

en Ellen van der Hoeven, leden.
 

De prijs van het lidmaatschap 
bedraagt €25 per jaar. 

Rekeningnummer 
NL62INGB0000600401  

t.n.v. Historische  
Vereniging Alkmaar.

Vragen over lidmaatschap:
info@hvalkmaar.nl

goedkeuring voor een eenmalige 
donatie van 5.000 euro ten behoeve 
van twee panelen, die wij voorlopig 
hebben gereserveerd.

Bestuursleden willen doorgaan
Er zijn vier bestuursleden die in 
aanmerking komen voor een 
tweede termijn van drie jaar. Indien 
de ledenvergadering ermee akkoord 
gaat, zullen Lucas Zimmerman, Jos 
Stroomer en Rob Marijn als be-
stuursleden herbenoemd worden 
en Carol Korringa als voorzitter.

Aanvulling op huishoudelijk 
reglement
Twee jaar geleden hebben we de 
statuten van de HVA herzien en 
vorig jaar was het huishoudelijk 
reglement aan de beurt. De 
wetgeving rond verenigingen staat 
echter niet stil. Onlangs is een 
nieuwe wet van kracht geworden: 
de wet Beheer en Toezicht Rechts-
personen (WBTR). Daarin is bepaald 
dat we een regel vaststellen over 
hoe onze vereniging bestuurd wordt 
bij ontstentenis of belet van het hele 
bestuur. Het huidige bestuur heeft 
zich over dit vraagstuk gebogen en 
een oplossing gevonden. De 
ereleden van de HVA, die samen de 

commissie Oud Alkmaar Prijs 
vormen, is gevraagd deze rol zo 
nodig te vervullen. Uiteraard 
hebben deze ereleden jarenlang 
laten blijken dat ze de HVA een 
warm hart toedragen. Bovendien 
hebben ze zich bereid verklaard in 
tijden van nood deze rol op zich te 
nemen. Hun taak zal zijn om zo 
spoedig mogelijk voor een nieuw 
bestuur te zorgen. Als de ledenver-
gadering ermee instemt, nemen we 
deze afspraak op in het huishoude-
lijk reglement en later in een 
herziening van de statuten.

Beleidsplan 2022-2025
Het bestuur heeft het beleid en 
onze activiteiten geactualiseerd en 
overzichtelijk gebundeld. Ze zijn bij 
de vergaderstukken gevoegd. Dit is 
van belang voor onze cultureel-AN-
BI status, de eisen van de WBTR, en 
uiteraard ook voor onszelf als 
vereniging.

Uitreiking Oud Alkmaar Prijs
Het laatste agendapunt van de 
ledenvergadering is altijd een 
spannende: aan wie wordt de  
Oud Alkmaar Prijs 2022 uitgereikt? 
Dat zullen we op 12 april 2022 
meemaken!

Op dinsdag 7 juni 2022 wil het bestuur van de HVA op excursie naar Deventer. Dit 
is een van de oudste steden van Nederland. We hebben een mooie stadswande-
ling en een bezoek aan een museum in de aanbieding. We maken kennis met 
eigenzinnige winkels in het centrum en vele monumenten in de stad. Daarnaast 
is er gelegenheid voldoende om bij te praten. Er kunnen 80 personen mee. De 
kosten zijn 80 euro per persoon, all in. Programma en aanmelding via hvalkmaar.
nl. Aanmelden kan ook via info@hvalkmaar.nl of met een briefje naar Nassaulaan 
43, 1815 GJ Alkmaar, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

‘PINKSTER DRIE’ 2022: 
EXCURSIE NAAR DEVENTER

pand. En het heeft geen enkele 
functie als het niet gebruikt wordt 
voor een deur. Herstel van de hoek 
geeft een betere verbinding met 
de bovengevel. Het opent de 
mogelijkheid om de nieuwe puien 
beter te laten lijnen met de 
bovengevel. De symmetrie komt 
beter tot zijn recht. Wij voegden 
een oude tekening toe die als 
inspiratiebron kon worden 
gebruikt. Op basis van deze 
tekening heeft de architect 
gekozen voor een replica van de 
oude pui. De eenheid van pui en 
bovengevel wordt zodoende 
hersteld.
Voor de Clarissenbuurt 63 wordt 
een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor de realisatie van 
vier appartementen (twee bene-
den- en twee bovenwoningen), 
gelegen aan het Bolwerk. Het 
Bolwerk is een rijksmonument  
met daar ter plaatse de molen van 
Piet. Er wordt een bouwwerk 
voorgesteld – waarvan de voorge-
vel schuin wegloopt – in twee 
bouwlagen met een dubbele 
zadelkap. Het wordt bovenop een 
volume gebouwd dat deel uit 
maakt van de winkel van Köster 
aan het Ritsevoort. De twee 
zadelkappen worden met elkaar 
verbonden met een vanuit de 
voor- en achtergevel terugliggen-
de dakopbouw. 
De HVA vraagt zich af of een 
hogere bebouwing aan het 
Bolwerk wel verstandig is, mede 
gelet op de positie van de molen 
van Piet in verband met het 
windrecht. Maar als het windrecht 
geen probleem is, dan pleiten wij 
ervoor de kappen 50 cm lager aan 
te brengen dan de bestaande 
panden links van dit ontwerp.  Het 

grote balkon aan de voorzijde 
verstoort het eenvoudige even-
wicht van de huisjes/huizen aan de 
Clarissenbuurt. Het balkon zou in 
breedte ongeveer een derde 
kleiner kunnen zijn. Alle balkon-
hekken zijn afgesloten. Uitvoering 
in eenvoudige, klassieke wijze 
komt de transparantie ten goede.

Op het Verdronkenoord 139 wordt 
een pand verbouwd tot 3 woonap-
partementen.  Het gaat om de 
verbouwing van een woon/winkel 
met bovenwoning naar apparte-
menten. De bestaande beplating 
boven de pui wordt verwijderd. De 
bestaande pilasterindeling 
(driedeling) blijft gehandhaafd. 
Daarbinnen wordt in het midden 
een vast paneel en aan weerszij-
den daarvan een deur voorgesteld 
als entree voor de woningen. 
Daarboven komen bovenlichten 
met glasinlood. Daarnaast wordt 
de bestaande dakkapel op het 
dakschild aan de voorzijde 
vervangen. Onzes inziens wordt de 
pui sterk verbeterd doordat de 
dichte bovenlichten vrijkomen. De 
winkeldeur zou dan verhoogd kun-
nen worden tot het kalf van de 
kozijnen ernaast. De enige be-
schikbare oude foto van dit pand 
geeft echter onvoldoende duide-
lijkheid of dit vroeger ook het geval 
was. Wij adviseerden onderzoek te 
doen naar historisch kleurgebruik 
van het houtwerk in de gevel.

VAN DE 
WERKGROEP 
PREADVIES 
Ook in de afgelopen periode 
hebben wij tientallen bouwvoor-
stellen die aan de gemeentelijke 
welstands- en monumentencom-
missie worden voorgelegd, 
besproken in de commissie 
Pre-advies van de HVA.
Op de hoek Laat 123-Hofstraat 5 
was een kleine horecagelegenheid 
gevestigd (Fermento). De winkel-
ruimte wordt verkleind, waardoor 
er in de Hofstraat drie nieuwe 
woningen gerealiseerd kunnen 
worden. In de zijgevel aan de 
Hofstraat worden de gestucte 
geveldelen naar beneden doorge-
zet. De pui-invulling daarin wordt 
gewijzigd. De entrees van de twee 
linker woningen komen in de gevel 
aan de Hofstraat en de entree van 
de meest rechter woning komt in 
de onderdoorgang naar het 
binnenhof aan de achterzijde waar 
zich reeds de toegang tot de  
bestaande woningen op de 
bovenverdieping bevindt. 
Wij hadden enkele vragen over de 
omgeving en toegankelijkheid van 
de woningen. Maar al met al 
konden wij ons goed vinden in het 
bouwplan.
Voor de hoek Langestraat 9-Boter-
straat werd een omgevingsvergun-
ning aangevraagd voor het 
wijzigen van de eerste bouwlaag.
Wij hadden vooral bezwaar tegen 
het handhaven van de afgesneden 
hoek in het pand. Dat is namelijk 
een residu van een eerdere 
verbouwing. Het had niets te 
maken met het orgineel van het 
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OUD ALKMAAR
Is een uitgave van 


