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Lezing Historisch Café over juwelen  

 

Het Alkmaars Historisch Café staat donderdag 27 oktober in het 

teken van juwelen. Aanleiding is de vondst van de diamanten ring 

tijdens opgravingen in de Langestraat, bij het huis waar schrijfster Maria Tesselschade tussen 1629 

en 1649 woonde. De ring ligt momenteel voor verder onderzoek bij het Rijksmuseum. 

Juwelenhistoricus Martijn Akkerman, geboren Alkmaarder en al jaren als expert verbonden aan het 

programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’, vertelt over de bijzondere vondst.  Hij signaleert recente 

ontwikkelingen op juwelengebied, behandelt koninklijke juwelen en geeft inzage in de bijzondere 

wereld van het veilingwezen. Tevens maakt Akkerman een link naar de tentoonstelling ‘Vleiend 

Penseel’, waar werken van Caesar van Everdingen worden geëxposeerd. Van Everdingen staat 

bekend om het schilderen van juwelen, met name parels en goud. 

 

Martijn Akkerman 

De liefde voor kunst is Martijn Akkerman met de paplepel ingegoten. Hij was kleinzoon van een 

architect groeide op in de nabijheid van het kunstenaarscircuit in Bergen. Zijn passie voor juwelen 

begon al vroeg met het mysterie van de ovalen broche van zijn oma: ‘grootmoeders diamanten 

boot’. 

 

Praktische informatie en kaarten reserveren 

De lezing vindt plaats op donderdag 27 oktober om 20.00 uur in het stadhuis van Alkmaar, 

Langestraat 97. Om teleurstelling te voorkomen wordt aangeraden tickets van te voren te 

reserveren. Dit kan via één van de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard, 

op bibliotheekkennemerwaard.nl of telefonisch via 072 515 66 44.  

Let op: er kan enkel met pin worden betaald. Kaartjes kosten € 7,50 per stuk. De reductieprijs van € 

5,- geldt voor abonnees/leden/vrienden van de Historische Vereniging Alkmaar, Stedelijk Museum 

Alkmaar, Regionaal Archief Alkmaar en Stichting Vrienden van de Grote Kerk. 

 

Afbeeldingen: 

1. Akkerman.  

Bijschrift: Spreker van de avond is juwelenhistoricus Martijn Akkerman. 

2.  Ring 

Bijschrift: De diamanten ring die in de beerput in de Langestraat is gevonden en wordt 

toegeschreven aan Maria Tesselschade. 

https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/activiteiten-algemeen/967-historische-juwelen

