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Rapportage van het onderzoek naar ontwikkeling van de
ontstaans geschiedenis van het Moriaanshoofd waarvan met
name de periode tót 1720 een nauwelijks onderzocht tijdvlak is.
Vanaf 1720 wanneer het Moriaanshoofd zich definitief als één
gebouw presenteerde is voldoende informatie voorhanden.
Het Moriaanshoofd is sinds 1720 nauwelijks veranderd.
Dit rapport beperkt zich voor de periode van na 1720 tot het laten
zien van kleine aanpassingen die zijn aangebracht nadat het
gebouw onderdeel werd van het stadhuis.
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Bouwhistorische verkenning tot 1720 Moriaanshoofd
Langestraat Alkmaar
Hoge School Utrecht BREM Opdracht 3 - 2012 afronding 2013
Begeleiding; Andre Hoek
Rapport en onderzoek door Rob de Vries

Eigenaar van het Moriaanshoofd
Gemeente Alkmaar
Sectie A nummer 735

Foto voorblad;
Onderdeel van de beeldengroep op de attiek van het
Moriaanshoofd. Hand voor de mond is symbool voor de manier
van onderzoek namelijk; “alleen kijken”.
Foto gemaakt door Leonieke Polman 2012.

2

Monumentnr. 7280
Gemeente; Alkmaar
Plaats; Alkmaar
Straat; Langestraat
Huisnr; 93
Postcode; 1811 JD
Wetsartikel Rijksmonument, Art.6/Ingeschreven
Redengevende Omschrijving;
Pand met vijf traveeën brede gevel; natuurstenen hoekpilasters,
arkel op consoles, daarboven een rijk gebeeldhouwde bekroning. Attiek met snijwerk in de panelen. De geblokte pilasters van
de beganegrond hebben kapitelen met bladornament, de vlakke
pilasters van de verdieping Ionische. Gesneden voordeur met dito
kalf en halfrond bovenlicht, snijwerk in de zwikken; kroonlijst met
gesneden voluten, trigliefen en metopen. De arkel rust op fraai
gesneden consoles en heeft tussen de Ionische pilasters aan
de voorzijde een rechthoekig venster met halfrond bovenlicht en
snijwerk in de zwikken en gesneden zijlichten, het hoofdgestel met
modillons zet zich boven de halve verdieping van de zijtraveeën
slechts met de kroonlijst voort.
XVIII a/b. Cbs categorie 5 Gebouwen, woonhuizen
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Voorwoord
De bouwhistorie van het Moriaanshoofd tot 1720 is
nog niet onderzocht. Het ontbreekt daardoor aan
informatie naar de bouwhistoriesch ontwikkeling van
vóór 1720 terwijl deze periode veel invloed heeft gehad
op de huidige inrichting en verschijningsvorm van het
pand.
Evenmin zijn er beelden en schilderijen van het
Moriaanshoofd bekend van voor 1720.
Voor dit onderzoek zijn verschillende bronnen
geraadpleegd.
De plattegronden en doorsneden van het
Moriaanshoofd zijn onderzocht op structuren die niet
aansluiten op de gevels. De gegevens laten zien dat
het interieur, bouwkundig en ruimtelijk geen relatie
hebben met het huidige volume en voorkomen van het
gebouw.
De achtergevel is voor het onderzoek ingemeten en de
structuur en opbouw ervan zijn uitgewerkt met een
analyse van mogelijk oorspronkelijke gevelopbouw van
het dubbelpand van voor 1720.
Er is archief onderzoek gedaan naar bebouwings,- en
bewonersgeschiedenis.
Recente restauratietekeningen geven geen
informatie over datering en materialiseren van
balklagen en bouwmuren.
Er is gebruik gemaakt van gegevens uit het boek
”Onse Heerlijke Stadt-Huys binnen Alkcmaer”.
In dit rapport zijn tekeningen uit het boek opgenomen
die de ontwikkeling van het pand laten zien vanaf 1891
tot 2004. Aan vroegere ontwikkeling van het pand is in
het boek geen aandacht besteed.

Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven was
niet mogelijk geweest zonder;
-Toestemming voor het bezoeken van het gebouw
door J. Cox, gemeente secretaris, de bode
mevrouw M.de Graaf (bodekamer stadhuis) die mij
door het gebouw heeft rond geleid,
-De heer B Berkenpas en Mevr C. van Rozendaal
monumentenzorg.
-Regionaal Archief te Alkmaar waarbij directeur de
heer P. de Raad mij heeft geholpen bij ontcijferen van
perkamenten en boedelbeschrijvingen.
-P. verhoeven bij de restauraties betrokken
voormalig hoofd van de afdeling monumentenzorg
Moriaanshoofd.
-J. Elzinga voormalig medewerker van de afdeling
monumentenzorg.
-Rob Groot van Groot Partners voor het kosteloos
beschikbaar stellen van autocad bestanden.
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1. Samenvattingen
1.1

Samenvatting bouwgeschiedenis

Het Moriaanshoofd in de huidige toestand is de meest
bekende verschijningvorm van het pand.
Bij nadere bestudering van verschillende bronnen zoals
kaarten, archieven en het pand zelf wordt duidelijk dat het
gebouw in de kern ouder is dan de gevels en
plattegronden die in 1720 zijn ontstaan.
Op een kaart uit 1597 van Joan Blaeu zijn nog twee
panden te zien op de plaats waar nu het Moriaanshoofd
staat.
Op de stadsplattegrond van Joan Blaeu wordt ook een
achterhuis getekend wat er op duidt dat de vroege
bebouwing ook al in verschillende fasen is ontstaan.
In de huidige plattegronden echter lijkt het of niet het
oostelijke kavel een achterhuis kende maar het westelijke.

Datering 1784 Vervaardiger Bendo

In het regionaal Archief in Alkmaar wordt de inrichting van
de panden van voor 1720 voor een deel al duidelijk in een
boedelbeschrijving uit 1718. Daarin wordt per kamer
beschreven waar de het zich in het pand bevind en wat er
aan goederen in stond.
Deze ene boedel beschrijving uit 1718 geeft wel globaal
weer hoe het dubbelhuis ingedeeld was en laat zien hoe
welvarend de bewoners geweest moeten zijn.
1597 van Joan Blaeu

2012 naar Joan Blaeu van het noorden uit
bekeken (tekening auteur)
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1.2 Samenvatting waardering
De huidige situatie van het pand is zeer waardevol maar zeker
ook de ontstaansgeschiedenis, de bouwhistorie. Dit geldt voor
het exterieur en het interieur.
De voor, - en achtergevel zijn beide uniek, de voorgevel door de
rijke architectuur waaronder de gevel beëindiging met een
kolossaal beeldhouwwerk.
Ook de achtergevel is heel bijzonder, niet alleen door de architectuur maar toch vooral doordat hier duidelijk afleesbaar is
dat het pand een lange ontwikkeling kent wat zijn sporen heeft
achter gelaten.
Net als de achtergevel verraden de plattegronden ook een
lange ontwikkelingsgeschiedenis. We weten dat het gebouw
van oorsprong twee panden zijn geweest en later als
dubbelhuis bekend was.
De verschillende verdiepingen sluiten in de doorsneden niet op
elkaar aan en de gangen, kamers en muren liggen soms niet
recht onder elkaar zodat dragende muren op de verdieping niet
direct gedragen worden door wanden op de beganegrond.
Het is binnen dit voorliggende onderzoek, behoudens constateringen op ingemeten tekeningen, niet vast komen te staan
welke onderdelen tot de oude kern van voor 1720.

Gevel Langestraat 1946

Gevel Breedstraat 1974
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Gevel Breedstraat 2012

Gevel tijdens restauratie1978

1.3 Samenvatting advies
Met betrekking tot de periode van na 1720 is het redelijk
overzichtelijk wat er binnen de muren van het gebouw is veranderd.
Van de periode na 1891 is zelfs exact bekend wat de aanpassingen zijn
geweest.
Belangrijk onderdeel van dit rapport is dat er veel aanwijzingen zijn dat de
kern van het gebouw nog veel elementen bezit van voor 1720.
Ook laat het zien dat de voor,- en achtergevels zijn vernieuw of aangepast
aan delen van bebouwing die ouder zijn.
Het rapport is een eerste stap naar een reconstructie van de indeling van
het dubbelhuis. Het is aan te bevelen een vervolg onderzoek te laten
uitvoeren, terug naar de tijd dat heer twee autonome panden stonden.
De belangrijke bron voor het onderzoek is het regionaal archief. Naast de
informatie over twee restauraties uit de 20e eeuw bevinden zich daar veel
akten en boedelbeschrijvingen en bewoners informatie.
In het gebouw is informatie aanwezig zoals weggewerkte bouwsporen.
Binnen het kader van het huidige onderzoek was het niet mogelijk in het
gebouw verder onderzoek te doen.
De nog aanwezige informatie in gebouw en het archief maken het
Moriaanshoofd tot een belangrijke bron van het ontstaan van dubbelhuizen
en latere doorontwikkeling naar grote stadshuizen.

8

2 Bouwgeschiedenis
2.1 Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis
Het Moriaanshoofd is gelegen aan de zuidzijde van de
Langestraat en maakt op dit moment onderdeel uit van het stadhuis van Alkmaar.
De Langestraat is een belangrijke straat in de stad van
waaruit de belangrijkste stadsontwikkelingen plaats vonden.
Ondanks dat een zandrug waarop de grote kerk gebouwd
is, noord-zuid gericht was, is de Langestraat en de stad in
oostelijke richting gegroeid, in de richting van het water van de
Schermer. (Schermeer)
Van oorsprong is de Langestraat een plaats waar de
gegoedeburgerij zich vestigde. Sinds de 19e eeuw is langzaam
een functie verandering ontstaan waarrbij het wonen steeds
vaker werd verdrongen door detailhandel. Op dit moment, 2012
is er geen bewoning van panden aan de Langestraat.
Het Moriaanshoofd toont zich al sinds de gevelwijziging uit
ca.1720 als één pand met een langskap als aanzicht vanaf de
Langestraat.
Het is bekend van verschillende kaarten en archiefstukken dat
het pand van oorsprong een dubbelhuis is dat al vrij vroeg is
ontstaan uit twee panden.
Op de oude kaarten staan beide panden strak in het gelid
tussen andere gebouwen maar er zijn bronnen die spreken van
een steeg op één van beide kavels. Het Moriaanshoofd, had
eeuwenlang tot de jaren 1970 een koetshuis achter op het erf
aan de Breedstraat, of het in de jaren 70 nog altijd dezelfde
pand was, is onduidelijk maar van bebouwing op het achtererf
aan de Breedstraat is volgens de archieven al sprake in de 16e
eeuw.

Voor 1720 overwegend
smalle kavels.
Terplaatse van
Het Morianshoofd staat
een dubbelhuis met
achterhuis.

12e eeuw Alkmaar groeit van de zandrug af
richting het Schermeer

1840
Voornamelijk woonhuizen soms met voorhuizen van waaruit handel gedreven kon
worden
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2.2 Bouwgeschiedenis

beganegrond

In de bouwgeschiedenis van het Moriaanshoofd is een heel
duidelijke markering zichtbaar waar het gebouw is ontstaan zoals
het zich nu laat zien. In 1720 heeft het toenmalige dubbelhuis
door nieuwe gevels een ander aanzien gekregen. Na 1720 zijn er
vele verschillende eigenaren geweest maar dat heeft nauwelijks
invloed gehad op de huidige verschijningsvorm.
De restauratie uit 1978/79 is in die periode het meest ingrijpend
geweest omdat de kapconstructie is veranderd. Na 1925 is een
verbinding met het naast gelegen gemeentehuis van invloed
geweest op de inrichting van de begane grond en de eerste
verdieping.
In 1925 is ook een uitbreiding van de beganegrond gemaakt ten
behoeve van de uitleen voor boeken. Deze uitbreiding zal
misschien een tijdelijk karakter gehad hebben. Er zijn geen foto’s
van en in het gevel metselwerk zijn geen sporen zichtbaar.
De meeste ingrijpende ontwikkelingen hebben plaats gevonden
vóór 1720. Deze ontwikkelingen zijn nog altijd van invloed op het
pand zoals het er nu uit ziet maar veelal verborgen achter
wandbetimmeringen, plafonds en buitengevels
De op deze en volgende pagina’s zijn verschillende fases in de
tekeningen weergegeven.
Globaal kunnen verschillende faseringen als volgt worden
aangegeven;
-Aanpassing kap 1975
-Aanpassing verbinding naar belending 1975
-Aanpassingen gevels en interieur waarbij veel van het oude
interieur is aangepast aan het nog altijd overheersende modestijl
Louis 14
De fase dubbelhuis van voor 1720 wordt, van wat nu bekend is
later in het rapport weergegeven.
		1891
		1925
		2004
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1e verdieping 2e verdieping en dak

		1891
		1925
		2004

1e en 2e verdieping 1925

1e en 2e verdieping 2004
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3 Bouwhistorische beschrijving

Langestraat / straatgevel

Noord

kijkrichting

rechts

Bij de beschrijving van het pand is er voor gekozen de gevels te
noemen naar de buitenruimte waaraan ze liggen.
De voorgevel langs de Langestraat wordt dan straatgevel, de
aan de tuin gelegen gevel, tuingevel.
Voor beschrijving van posities van binnenruimten wordt steeds
van uitgegaan dat men voor het gebouw op de Langestraat
staat, aan de noordzijde kijkend naar het gebouw.
Alleen de beschrijving van de achtergevel wordt gedaan zoals
men de achtergevel beschouwd, uit het zuiden.

links		

3.1 Inleiding

3.2 Stedenbouwkundige situatie en context
Het Moriaanshoofd, sinds 1979 onderdeel van het stadhuis, ligt
aan de Langestraat in Alkmaar. De Langestraat komt direct uit
op het koor van de Grote of St. Laurenskerk en is net als de kerk
ongeveer Oost -West gericht.
Rechts van het Moriaanshoofd, het Gotische stadhuis dat zijn
oorsprong kent in 1520.

Tuin / tuingevel
kijkrichting

Zuid

Het Moriaanshoofd staat via een tussengelegen pand in
verbinding met dat Gotische stadhuis.
In de omgeving van het Moriaanshoofd staan nog veel panden
uit de 16e en 17e eeuw en de glorie van weleer laat zich door de
hedendaagse winkelpuien nauwelijks beïnvloeden.
Achter het Moriaanshoofd ligt de tuin die bereikbaar is vanuit de
Breedstraat. Sinds de jaren 1920 is de tuin open en de
achtergevel van het Moriaanshoofd vanuit de openbare ruimte
zichtbaar.

Huize Egmont 1742
Moriaanshoofd, helemaal rechts het stadhuis
één van de gebouwen
in de omgeving

1780 koetshuis met hekken achter Moriaanshoofd aan de
breedstraat ( garenmerkt), gesloopt in 1975.
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3.3 Exterieur
3.3.1 Bouwmassa
Het Moriaanshoofd toont zich op dit moment als een gebouw dat
bestaat uit een beganegrond, eerste en tweede verdieping. De
tweede verdieping bevindt zich in de kap en aan de voorgevel en
half achter de attiek en er waren spaken van een Mezzanino. 1(
De straat en tuingevel tonen zich als of er één breed pand staat.
Het gebouw is ingeklemd tussen voormalige woningen aan de
linker en rechterzijde. Het geheel volume van het huis is nu kubus
of blokvormig.
3.3.2 Gevels voorgevel
De voorgevel is gebouwd in Lodewijk XIV-stijl en opgeleverd in
1720.
Verbouwing 1718-20 door Simon Schagen en naar de toestand
zoals in grote lijnen nu nog aanwezig.
De voorgevel van het Moriaanshoofd is gedeeld in vijf traveen met
een middenrisaliet. In de middenrisaliet is een erker aangebracht
op de eerste verdieping, deze erker steekt ca 1 meter uit.
De linker en rechter gevelvlakken zijn symmetrisch en gemetseld
in staand verband, voorzien van vensters.
Er zijn steeds twee traveen naast elkaar en drie vensters boven
elkaar die naar boven toe in hoogte afnemen.
Links en rechts wordt de gevel verticaal begrensd door een
zandstenen pilaster. De attiek boven de risaliet springt ca. één
meter naar buiten over de gehele breedte van de onderliggende
erker. Op de attiek boven de risaliet staat een bijzondere
beeldengroep.
Voorgevel en attiek met beeldhouwwerk

1

(

Mezzanino, Italiaans voor halve
verdieping, later door openen van de kap
is deze ruimte veel bruikbaarder
geworden.
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3.3.3 Gevels achtergevel
Opvallend is dat voor de straatgevel veel is gedaan om deze
zuiver symmetrisch te maken terwijl de indeling van het
achterliggende gebouw dat niet is.
De achtergevel is juist volledig bepaald door de plattegrond.
Duidelijk is dat de beide geveldelen links en rechts van de
middenrisaliet anders zijn dan ze in eerste, vluchtige blik tonen.
De achtergevel zou men bijna verminkt kunnen noemen doordat
het een “dubbele”asymmetrie laat zien. Het middenrisaliet staat
uit het midden.
De “uithetmiddenrisaliet” heeft op de eerste verdieping, wel in
het midden, een blindnis. De deur op de beganegrond staat niet
in het midden van de risaliet.
Achtergevel ca. 1960

Het metselwerk biedt geen
houvast naar het zoeken van
een verklaring voor de
verschillen in kozijn breedten.
Veel metselwerk is vervangen
bij verschillende restauraties en
als gevolg daarvan bestaat het
metselwerk uit vier soorten en
maten bak stenen.
Tienlagenmaat verschillen per
muurvlak, variatie 470 en 500.
Enkele vensters lijken later
aangebracht omdat van een
afstand muurdammen lijken
te bestaan uit klezoren maar
het zijn stootvoegen die over
stenen heen gemaakt zijn om
variatie tussen koppen en
klezoren te krijgen.

Analyse tekeningen lagenmaten en venster
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Achtergevel 1978 tijdens restauratie

Huidige gevels achtergevel			

voorgevel

Contouren huidige gevels en mogelijke contouren van gevels voor 1720
achtergevel					voorgevel

Mogelijke gevels voor 1720
achtergevel					voorgevel
Gevel als dubbelhuis.
De achtergevel is getekend vanuit de bestaande raamindeling. Er zijn geen deuren aangegeven
omdat de indeling gegevens onvoldoende ingormatie geven over de exacte indeling van de gevels. 14

3.4 Constructie
3.4.1 Kelder
Voor zover bekend heeft het Moriaanshoofd geen
kelder
3.4.2 Draagconstructie
De draagconstructie van het Moriaanshoofd.
De fundering is op staal wat duidelijk is geworden
tijdens verschillende restauraties.
Het opgaande werk bestaat uit metselwerkmuren en
voor zover zichtbaar een enkelvoudige balkaag die in
de zijmuren en tussen muren zijn opgelegd.
De oplegging van de balklagen op de tussenmuren is
onduidelijk, onbekend is ofen hoe balken over de gang
doorlopen.
De gangmuren op de beganegrond komen bijna
nergens overeen met de muren op de verdieping.
De eerste verdiepingsbalklaag draagt daardoor de
dragende wanden die niet logisch boven onder
liggende balken staan.
De kap is geen onderdeel van de bebouwing uit de 16e
eeuw.

Magentha beganegrond,
Blauw eerste verdieping
Groen standvinken tweede verdieping

Enkelvoudige balklaag tijdens restauratie 1979
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Onder het dak bevinden zich nog grote delen van de
kapconstructie. De tussengoot is vervalen en tussen de nokken
plat gemaakt.

Zijgevel Moriaanshoofd heel even zichtbaar als
gevolg van sloop buurpand. Niets wijst op
muurstijlen of andere bouwsporen.

3.4.3 Kapconstructie

De kap bestond lange tijd uit een dubbel zadeldak met
gezamenlijke schilden en is nog altijd gedekt met oude
holle pannen. Aan de straatzijde zijn de pannen
gesmoord, de zijkanten van het dak zijn voorzien van
rode pannen.
Tussen de zadeldaken en achter de schilden lag een
zakgoot.
De zakgoot en beide binnen dakvlakken zijn verwijderd.
Tussen de oorspronkelijke nokken is een platdak geconstrueerd.
De kapconstructie die bestaat uit schaargebinten is nog
wel intact en beide kappen komen min of meer in het
midden van het pand bijeen, ze worden gedragen door
een onderslagbalk die gelegen is op standvinken.
Deze standvinken staan in het midden van het gebouw
terwijl op de onderliggende lagen de wanden niet recht
onder de standvinken staan. Omdat geen enkele
verdieping aansluit op de onder of bovengelegen laag is
het waarschijnlijk dat de verdieping balklagen ook dragend zijn. De kap die ooit boven de beide losse huizen,
het latere dubbelhuis heeft gelegen is niet meer
aanwezig.

standvingen onder de voormailge goot

1979 dak met zakgoot

gesloten dak.

langs doorsnede
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dwars doorsnede

3.5 Interieur
De plattegrond van de beganegrond laat een lange gang
zien
Lopend van de voordeur tot aan de tuindeuren. Aan de linkerzijde van de gang liggen twee grote kamers die verbonden
zijn
doormiddel van een verdieping hoge loopdeuren.
Rechts van de gang zijn aan de straat en tuingevels twee
kamers. Tussen de kamers bevinden zich de trap naar de
eerste
verdieping en een verbindingsgang naar het stadhuis.
3.5.1 de plattegronden
Het Moriaanshoofd heeft twee verdiepingen die verschillend
zijn in gebruik maar vooral, en dat is opmerkelijk, in structuur
en indeling.
De beganegrond heeft een ogenschijnlijk symmetrische
opzet met een midden gang waaraan links en rechts verschillende kamer
liggen. Centraal in de plattegrond ligt het trappenhuis met
daarnaast de verbindingsgang naar het gemeentehuis en
nog enkele dienstruimten.
De eerste verdieping verraad een oude oorsprong, de huidige gangen, kamers, trappen en doorgangen komen over
als
Ad-hoc ontwikkelingen. Er zijn verschillende kamertjes, gangen erkerkamer De wanden komen nergens overeen met die
van de beganegrond.

beganegrond
eerste verdieping tweede verdieping
								

kap boven tweede
verdieping
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3.5.2 Beganegrond
De begangegrond heeft een aantal kenmerken die kunnen
wijzen op de situatie van de bebouwing van voor 1720.
De gang ligt niet in het midden en enigzins gedraaid in de
plattegrond. Eén van beide binnenwanden die de gang
vormen zou nog een rudiment kunnen zijn van een
oorspronkelijke bebouwing.
Een aanwijzing daarvoor zou kunnen zijn dat de voorgevel
niet aansluit op de ruimtelijke structuur in het gebouw.
De linker muur lijkt de oudste omdat ook de linker travee in
zijn geheel breeder is dan de rechter.
De linker wand ligt echter weer niet zodanig in het hart van
het perceel dat het een gemene muur is geweest, tenzij er
van twee verschillende kavel breedtes uitgegaan kan
worden.
Oude kaarten geven daarover geen uitsluitsel. In het archief
zijn beschrijvingen gevonden van een steeg tussen de
bebouwing van deze panden en een westelijk gelegen
kamer.

Blaeu 1657
De beelden links laten zien dat de voorgevel en de indeling van de
beganegrond geen oorspronkelijke relatie hebben.
Het draaiende deel van de voordeur ligt niet in het midden van de
gang.
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A fase 1

B fase 1

A fase 2		

B fase 2		

A fase 3

B fase 3

Een akte in het archief geeft de volgende
belangrijke info: 4 juli 1623 “Verkocht wordt
een huis aan de zuidzijde van de Langestraat,
belend met het stadhuis ten westen en Jan
Maertsz Persijn ten oosten met een vrije eigen
steeg en watergang tot op de Breedstraat, met
voorwaarde dat de oosterstijl van de poort van
voorsz. steeg niet dichter bij de zijmuur van het
huis van Jacoba van Teylingen zal moogen
worden geplaatst, dan die nu staat.
Voorts beding dat de watergang van de pomp
staande in de kookkeuken van de
voornoemde Persijn, tussen het Moriaanshoofd
en dit verkochte huis ‘door de weege’ tot voor
aan de Langestraat aldaar, ten eeuwigen dage
zal blijven”.
Wanneer bovengenoemde steeg op het
grondgebied van het Moriaanshoofd zou hebben gelegen zal de meest zijwestelijke gevel
meer oostelijk hebben gelegen. Vóór 1720 zijn
verschillende scenario’s in kavel opbouw van het
dubbelhuis denkbaar.
A; Osendrop in het midden met de linker woning
als basismaat voor beide panden. Of op deze
manier sprake kan zijn van een dubbelwoning
hangt af van een mogelijke overbouwing van de
osendrop.
B; Verkaveling zoals de achtergevel studie op
bladzijde 15 suggereert.

C fase 1

C fase 2		

C fase 3

C; Steeg conform de beschrijving van 4 juli
1623 en de huidige linkerwand van de gang als
gemenemuur er van uitgaand dat de bewuste
gang onderdeel was van de kavel en niet van de
bebouwing westelijk gelegen van het
Moriaanshoofd.
D; Twee gelijke huizen met een gemene muur
waarvan wellicht de resten op de eerste
verdieping nog aanwezig zijn.

D fase 1

D fase 2		

Dfase 3

Voor de verkaveling in de diepte zijn op de
huidige plattegronden dwarsmuren zichtbaar die
een dikte hebben als buitenwanden op de eerste
verdieping de linkerbeuk is een verdikking zichtbaar. Op de beganegrond bevindt zich een
verdikking juist voor het trappenhuis.
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Fasering in de diepte van de kavel.
De huidige beganegrond tekening laat zien dat de rechter
tuinkamer (west zijde) iets gedraaid in de plattegrond ligt, alsof het in
oorspronkelijke situatie een achterhuis is van een eerdere bebouwing aan
de Langestraat. Op oude kaarten is op de plek van het Moriaanshoofd wel
een achterhuis zichtbaar maar achter het meest oostelijke deel van het
Dubbelhuis. Daarvan is in de plattegrond van de beganegrond geen spoor
te vinden. Op de verdieping echter is wel een verdikking in een wand
zichtbaar tussen de voor en de achterkamers oost.
Archief boedelbeschrijving
Naast kaartmateriaal en bestudering van de plattegrond ten
behoeve van een reconstructie is ook in het archief gezocht naar
aanwijzingen.
In het archief zijn geen tekeningen of schilderijen bekend van het
dubbelhuis aan de zuidzijde van de langestraat. Er zijn aktes,
beschrijvingen en verschillende boedelbeschrijvingen die een aantal
ruimtes beschrijven.
Voor dit onderzoek is één boedelbeschrijving onderzocht die ruimten
beschrijft van vlak voor het ontstaan van de huidige situatie.
De boedelbeschrijving van dubbelhuis aan de Langestraat dd14 januari
en 11 juli 1718 na overlijden van de eigenaar geeft een volgende ruimte
opsomming. Hoe groot de benoemde ruimten zijn is niet bekend.
1(
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1( Regionaalarchief oudereeks-Alkmaar 145 / acte 73 blad 29-30 boedelbeschrijving
In het boek Oudeboerderij Zijpe bldz. 1082/83 P dekkers
Kapitein Jan ven der Goes en zijn vrouw testeerden op 18 mei 1707 en 6 november
1717 (Not A van der meiden en Cornelis van Eijk Almaar acte die datum) Boedelbeschrijving vond plaats op 14 jan en 11 juli 1718...Genoemd echtpaar had een” dubbelhuis” in de Langestraat uitkoend op de Breedstraat, belenden Willem Bijl.

4 Interne waardestelling.

De waardestelling in dit rapport bestaat uit twee
onderdelen. De verschillende onderdelen zijn te
definiëren als situatie van voor 1720 en die van er
na.
Voor de periode van na 1720 is de waardestelling
overzichtelijk. Het rapport is voornamelijk een aanzet
naar het onderzoek van het Moriaanshoofd van voor
1720 dus is de waardestelling van de huidige situatie
beknopt.
Voor een uitgebreidere beschrijving het
bouwhistorisch onderzoek te raadplegen dat in 2011
is gemaakt van de gevels, delen van het interieur en
de constructie van het Moriaanshoofd.
Algemene historische waarden.
Het gehele gebouw, interieur en exterieur, is in veel
opzichten een belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie van Alkmaar. Zie voor uitgebreider
beschrijving in hoofdstuk “Externe waardestelling”.
Het gehele complex wordt gewaardeerd als hoge
monumentenwaarde.
Architectuur historische waarde.
Op gebied van architectuur is de voorgevel in het
oog springend door de bijzondere erker en het groot
beeldhouwwerk op de attiek. Het sierlijke houtsnijwerk rond en tegen de risaliet en de combinatie van
zandsteen en baksteen vervolmaken de bijzondere
gevel.
De achtergevel is veel soberder uitgevoerd maar niet
minder interessant omdat het, net als het interieur.
Het interieur is ook van hoge monumentenwaarde
omdat op veel plaatsen het verleden zichtbaar is.
Er zijn veel vooral ruimtelijke ontwikkelingen geweest
die hun sporen hebben nagelaten. Ondanks dat de
interieurafwerking voor een deel tijdens de verschillende restauraties is vervangen kennen de plafonds
en schouwen hoge monumentenwaarde.
De achtergevel is veel soberder uitgevoerd maar niet
minder interessant omdat het, net als het
interieur duidelijk gevormd is door eerdere stadia in
de ontwikkeling van het gebouw.
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Bouwhistorische waarde.
Omdat het Moriaanshoofd waarschijnlijk veel
onderdelen in zich draagt van de voorlopers van
de huidige situatie zijn alle onderdelen van hoge
monumenten waarde. Deze onderdelen dragen
de ontwikkeling van het gebouw door de eeuwen
heen, mogelijk terug tot de 15e eeuws en geven
een goed beeld van het continu proces van
herbestemming zoals in vroeger eeuwen gebruikelijk was.
De kap is in dat kader het minst interessant omdat het van na 1720 is. Gelijk is het een
voorbeeld van hoe een dubbelzadeldak dat is
omgebouwd naar een schilddak met een plat
gedeelte. Enig voorbehoud kan gemaakt worden
voor de verbindingsgang op de beganegrond en
deur op de eerste verdieping die beide leiden
naar het stadhuis. Beide onderdelen zijn van
positieve monumentwaarde omdat ze onderdeel
zijn van de bouwhistorie. Als in de toekomst
een besluit wordt genomen het Moriaanshoofd
weer een autonoom huis te laten zijn kan op dat
moment op deze plaatsen in het pand worden
ingegrepen.
Het tweede deel van de waardestelling,
betreffen de onderdelen die waarschijnlijk nog
deel uitmaken van de situatie van vóór 1720.
Deze onderdelen zijn daardoor van extra monumentenwaarde
omdat ze voor een groot deel de ontwikkelingen
van Het Moriaanshoofd in zich dragen.
Op deze tekening op deze pagina in licht paarse
kleur aangegeven. Het vaststellen van deze
waardestelling is zoals het gehele onderzoek
uitsluitend gebaseerd op bestudering van de plattegronden, het gebouw zelf, oude stadkaarten
maar ook een eerste onderzoek naar boedelbeschrijvingen.
Er kan op dit moment geen materiaal onderzoek
gedaan worden. Evenmin is, binnen het kader
van dit onderzoek ruimte geweest om de volledige archieven van twee restauraties uit de 20e
geheel te ontsluiten of meerdere
boedelbeschrijvingen te vertalen.
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4 Externe waardestelling.
Algemene historische waarden
Het Moriaanshoofd is een voorbeeld van hoe in het verleden
twee woningen werden samen gevoegd tot één. In het geval
van het Moriaanshoofd is sprake van een fase voor 1720.
Voor dat jaar hadden de toen al samengevoegde woningen nog
geen gevel die beide panden tot eenheid maakte.
De verschijning voor 1720 is onbekend, rechts een poging tot
reconstructie.
Stedenbouwkundige of ensemblewaarden
De gevel is een belangrijke drager van de status van vroegere
identiteit van omgeving, omdat het Moriaanshoofd nog altijd in
zijn geheel als woonhuis toont en niet, zoals vele omliggende
panden is voorzien van een winkelpui.
Bovendien toont de gevel door de dubbele breedte, de erker en
de bijzondere attiek de allure van het gebouw die van de omgeving in vroeger tijd. Naast de gotische gevel van het stadhuis
is alleen huize “De Dieu” geen dubbelhuis maar wel breed, nog
een representant van de tijd dat de Langestaat een voorname
woonstraat was. noot 24-1
Architectuurhistorische waarden
Het Moriaanshoofd is een goed voorbeeld van hoe
dubbelhuizen samen werden gevoegd. De gevel van het
Moriaanshoofd is ongekend rijk gedecoreerd, hoewel de erker
een evenbeeld heeft aan de Doelenstraat is de gevel met de
opmerkelijke beeldengroep op de attiek van hoge
monumenten waarde.

2012 naar Joan Blaeu maar vanuit het noorden.

Huize De Dieu

Bij het maken van de gevel van het Moriaanshoofd heeft men
gekozen voor een zuivere symmetrie ondanks dat de
achterliggende structuur van het dubbelhuis dat niet heeft.
De achtergevel van het modiaanshoofd dat juist geen
symmetrie kent sluit in dat opzicht meer aan bij de gangbare
wijze van gevels ontwerpen voor dubbelhuizen hoewel de
achtergevel van het Moriaanshoofd uitzonderlijk in haar
asymmetrie.

Doelenstraat. Erker
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Moriaanshoofd Asymmetrie

Moriaanshoofd. Symmetrie

Moriaanshoofd. Erker

In de nabije omgeving, aan de Oudegracht zijn meerdere
dubbelhuizen, zoals een lichte verspringing in de, behoudens de
deur, toch symmetrische gevel en daklijst bij nr. 273.
Ook het metselwerk van verschillende bakstenen en
verschillende raam breedtes en, vaak nog net zichtbare,
zijgevels zoals bij nr. 297 geven blijk van een nieuwe voorgevel
voor twee oudere panden. Ook de net niet symmetrisch
geplaatste voordeur in een brede gevel wijzen op een
samenvoeging van nog deels bestaande huizen, een voorbeeld
is Oudegracht 202 twee oude daken boven de kroonlijst te zien
en staat de voordeur in het linkerpand.
Ook de voordeur bij nr. 293 vertoont dit beeld.
Oudegracht nr. 301, hoek Baanstraat laat aan de achterkant
nog twee gevels zien.

Oudegracht 273

In vergelijking met de onzuivere symmetrie in de meeste
dubbelpanden is de achtergevel van het Moriaanshoofd
uitzonderlijk in haar asymmetrie.
Gebruikshistorische waarden
Het Moriaanshoofd stond al heel lang bekend als herberg, of
het tijdens dat gebruik al een dubbelhuis was is onbekend. De
laatst bekende functie van het pand voor het aanbrengen van
de nieuwe gevels is woonhuis en toen was er zeker al sprake
van een dubbelhuis.
Ook na de wijziging van de gevels beleef de functie lange tijd
woonhuis. In de Franse tijd is het gebruikt als officiers
woningen waarna het bibliotheek werd. Op dit moment maakt
het pand deel uit van het stadhuis.

Oudegracht 297

Oudegracht 202

Oudegracht 301 voor en achtergevel

Oudegracht 293
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5 Advies
Voor het beschrijven en onderzoeken van Het Moriaanshoofd in
zijn huidige verschijningsvorm is het onderzoek naar de
bouwhistorie tot ca1720 heel interessant.
Die vroege
ontwikkelingen van twee huizen naar een zogenaamd
“dubbelhuis” is nog altijd sterk van invloed op de huidige inrichting en architectuur van het pand.
Ondanks dat nog niet duidelijk is hoe de voorlopers van het
Moriaanshoofd er uit hebben gezien is na het onderzoek dat in
dit rapport wordt beschreven iets meer duidelijk en tastbaarder.
ar vooral overal in het gebouw tastbaar.
Een verdergaand onderzoek zou zeker meer duidelijk kunnen
maken.
Belangrijke bronnen daarvoor zijn de restauratiearchieven en
het pand zelf maar niet te onderschatten is de waarde van
boedelbeschrijvingen van veelal vermogende bewoners, ook al
van vóór 1720.
De uitkomsten van een verdergaand onderzoek zullen niet
uitsluitend meer inzicht geven in de ontwikkelingen om en rond
het Moriaanshoofd maar ook een indruk geven van de inrichting
en verschijningsvorm van de oude dubbelhuizen.

Sites
www.beeldbank-nh.nl
www.ditisalkmaar.nl/foto/het_moriaanshoofd
www.alkmaar.nl/monument/monument/boekje
www.watwaswaar.nl
www.leoniekepolman.nl
http://maps.google.nl
www.bing.com/maps
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Noot 24-1
Huize De Dieu aan de N. Zijde van de Langestraat is
geheel nieuw gebouwd op de plaats waar een ouder
woonhuis stond waarvan de grond doorliep tot aan de
Nieuwe Sloot. Noot Carel de Dieu schrijft het volgende daarover in zijn Staatboek:
‘een huijs en erve staande gelegen binnen deze stadt aan
de N.zijde van de Langestraat strekkende to agter op de
Nieuwesloot belent de erven van de heer Mr. Pieter Veldhuijs
te Oosten en de heer Mr. Hendrik Nanning Daij te Westen
22 mei 1742 gekocht voor de somma van fl. 2.750. Het zelve
huijs de grond opnieuw getimmert en aan diverse personen
soo voor arbeidsloon, als leverantie van materialen betaalt fl.
47.250, totale kosten fl. 50.250’. ‘In oktober 1744 hebben wij
het huijs met ‘en woon betrokken’.
(bron kunsthistoricus Harold Bos uit Alkmaar)

