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22 De tufstenen kerk 
enn de vroegste geschiedenis van Alkmaar 

2.12.1 Alkmaar in de tiende tot de twaalfde eeuw 

Dee geschiedschrijving van Alkmaar wordt sterk gehinderd door een groot gebrek 
aann schriftelijke bronnen van vóór 1500. De oorzaak daarvan is deels gelegen in 
dee vernielingen die door een plunderende bende, de "Zwarte Hoop" onder lei-
dingg van Grote Pier, in 1517 onder andere in het Stadhuis werden aangericht. In 
dee burgemeesterskamer lagen daarna zoveel verscheurde papieren "dat men ten 
halvenn knijen daer wel in mochte gaen".49 Ook over de Grote Kerk zijn slechts 
weinigg schriftelijke gegevens voorhanden. Zo ontbreken vrijwel alle bronnen 
overr de omvangrijke bouwactiviteiten aan de Grote Kerk die in de loop der tijd 
hebbenn plaats gevonden. Enkele vroege gegevens over Alkmaar danken we aan 
archiefstukkenn van de abdij van Egmond, die destijds belangen had bij Alkmaar. 
Helaass zijn deze niet eenvoudig te duiden, aangezien een belangrijke groep er-
vann bestaat uit stukken waarvan door historici de echtheid wordt betwist. 

Archeologischee vondsten uit de binnenstad van Alkmaar duiden op een ontstaan 
vann de nederzetting in de tiende eeuw. Tot dusverre is, ondanks diverse onderzoeken, 
geenn materiaal opgegraven dat onomstotelijk vóór 900 kan worden gedateerd.5" 
Dee oudst bekende sporen van bewoning uit diverse opgegraven terreinen in de 
westelijkee binnenstad zijn aan de hand van de daarin aangetroffen keramiek in de 
tiendee eeuw te dateren. De betreffende vindplaatsen concentreren zich in de wes-
telijkee binnenstad, in een langgerekte strook van 300 meter lang en op het breed-
stee gedeelte 80 meter breed, direct ten oosten van de lij n Koorstraat- Schoolstraat-
Paardenmarkt.511 Er zijn te weinig gegevens om een plattegrond van het toenmali-
gee Alkmaar samen te stellen. Wel kan aan de hand van opgravingen elders een door-
sneebeeldd worden geschetst van nederzettingen uit deze periode. Deze bestonden 

499 Cordfunke 1978, 12 (bron: RAA Stadsarchief 1254-1815 inv. 238). 
500 Er is bijvoorbeeld nog geen enkel fragment gevonden van de zogenoemde "steengoedachdge kera-
miek""  uit de omgeving van Mayen in de Duitse Eiffel. Dit materiaal wordt door archeologen wel beschouwd 
alss "gidsfossiel" voor de achtste en negende eeuw omdat het in vrijwel alle vondstxomplexen uit deze pe-
riodee voorkomt. 
511 Vindplaatsen: opgraving Gedempte Nieuwesloot 1972 sloop Gewestelijk Arbeidsbureau (vindplaatsco-
dee 72GNI), Breedstraat 1978 bouwput vierde vleugel Stadhuis (78BRE), bouwputten Gedempte Nieuwe-
sloot/westhoekk Sint-Laurensstraat 1984 en 1995 (84SLA en 95GNI. Bitter en Dijkstra 1996c), bouwput 1998 
Laatt 210-212 (98IAA plaggcnwanden, kuilen en greppels. Bitter 1998). N.B. de datering van aardewerk uit 
dee tiende-twaalfde eeuw, zoals voor onder andere vondsten van Alkmaar door deskundigen steeds is veron-
dersteldd (Cordfunke 1992), moet worden herzien op grond van recente onderzoeken elders in Nederland 
(Dijkstraa 1998, 27-43; Bartels, Oudhof en Dijkstra 1997) en in Keulen. E.e.a. zal nader worden toegelicht in 
eenn toekomstige publicatie. 
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doorgaanss uit één of een paar boerenerven naast elkaar. Een erf was veelal recht-
hoekigg met zijden van omstreeks 30 tot 60 meter, met daarop de hoofdboerderij 
(meestall  een gecombineerd woon-stalhuis), schuren en bijgebouwen.'2 Als we een 
dergelijkk patroon zouden projecteren op Alkmaar, dan moeten er naast elkaar ge-
legenn toch zeker zes tot tien erven zijn geweest. '* 

Hett otidste verkavelingspatroon van Alkmaar is een schoolvoorbeeld van een 
"geestgrond-ontginning""  zoals dat in 1965 is geschetst door de historisch-geo-
graaff  J.K. de Clock."1 Geestgronden zijn natuurlijke zandruggen, bestaande uit 
langgerektee strandwallen parallel aan de kustlijn die zijn verbreed door zandver-
stuivingenn (de vorming van de Oude Duinen) en die van origine een sterk reliëf 
hadden.. Deze zandruggen werden in de vroege Middeleeuwen ontgonnen als 
akkerland.. Langs de randen van zo'n geestrug werd door de ontginners zowel 
aann de oost- als aan de westzijde een weg gelegd, welke wegen aan het noord- en 
zuideindee van de geestrug bij elkaar komen. Het laaggelegen klei- en veengebied 
rondomm de geestrug diende als weide- en hooiland voor het vee. De nederzettin-
genn lagen doorgaans op de rand van de geestrug aan de buitenzijde van de 
randweg. . 

Alkmaarr ligt op de noordpunt van een kilometers lange geestrug tot aan Lim-
men.. Nog steeds zijn de randwegen herkenbaar in de Westerweg en de Kenne-
merstraatweg.. Het Ritsevoort en de Koorstraat zijn het verlengde van de Kenne-
merstraatweg.. De tiende-eeuwse nederzetting Alkmaar bevond zich inderdaad 
directt ten oosten van deze weg. 

Dee vroegste schriftelijke bron over Alkmaar zou teruggaan op de eerste helft 
vann de tiende eeuw. Het betreft een vermelding in een oorkonde, gedateerd 26 
jul ii  1083, waarin de graaf van Holland enkele belangrijke schenkingen aan de 
abdijj  van Egmond zou hebben gedaan." Deze oorkonde is volgens historici een 
falsumm en er zijn door hen verhitte discussies gevoerd over de mogelijke context 
enn het tijdstip van de vervalsing, met uitkomsten variërend van het tweede kwart 
vann de twaalfde tot de vroege dertiende eeuw. In de oorkonde wordt ook een op-
sommingg gegeven van eerdere schenkingen, die in het stuk door de graaf beves-
tigdd worden. Deze opsomming wordt door historici beschouwd als authentieke 
informatie,, mede doordat dit in diverse latere goederenlijsten wordt herhaald. 
Bijj  de schenkingen door graaf Diederik I (overleden in 939) aan de door hem in 

522 Kr is in Nederland erg weinig gepubliceerd over nederzettingen waarvan de erfindeling duidelijk is te 
reconstrueren.. Voorbeelden zijn e rop deVeluwe (Kootwijk: Heidinga 1987), in Drenthe (Gasselte: Water-
bolkk en Hiirsema 1979; en Odoorn: Waterbolk 1973) en bij Zutphen (Knie: Reuselaars 1996). 
533 Mogelijk is de/e schatting wat hoog, omdat bet in theorie denkbaar is dat de nederzetting in de loop 
vann de tiende eeuw wat is opgeschoven naar bet noorden ol het zuiden, zodat het noordelijke dan wel het 
zuidelijkee deel alleen een gedeelte van cle eeuw bewoond was. 
544 De Cock 19b7), 88-92. De (lock heeft gepoogd deze structuur voor Alkmaar te preciseren in wat hij zelf 
eenn "werkhypothese" noemt en schelst Alkmaar als een "brinkdorp" (De Cock 1972). .Aangezien diverse ge-
gevenss sindsdien achterhaald zijn, zal ik hierop niet nader ingaan. 
555 Koch 1970 nr. 88, lb9-18.r>. Hoewel deze gebiedsaanduiding voor zover bekend voor 1100 nog niet werd 
gebruikt,, hanteer ik gemakshalve cle aanduiding "graafschap Holland" voor het gebied dat toen door de 
gravenn werd bestuurd. 
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9222 gestichte abdij staan onder andere vermeld: "in Alcmere duos manssus", of-
tewell  twee hoeven in Alkmaar.56 Deze twee hoeven zouden in de genoemde 
strookk met tiende-eeuwse bewoningsresten gezocht kunnen worden.57 Zoals hier-
bovenn geschetst, zal Alkmaar toen al verscheidene hoeven groot zijn geweest. 

Dee Grote Kerk blijkt op de geestrug direct naast deze tiende-eeuwse nederzet-
tingg te zijn gebouwd. Dit is een aanwijzing dat de nederzetting reeds bestond 
toenn de eerste kapel werd gesticht.58 

Inn de elfde eeuw breidde de nederzetting zich uit naar het oosten, tot nog min-
stenss 25 meter ten oosten van de Van den Bosch straat.59 Dit deel van de neder-
zettingg bevond zich in het laag gelegen gebied naast de geest. Men heeft bij de 
aanlegg van de nederzetting vermoedelijk eerst de dunne veenlaag verwijderd en 
onderr de huizen een onderlaag met turfplaggen aangebracht. De huizen had-
denn vloernivo's op omstreeks een meter onder NAP. Dit zeer laag gelegen deel 
vann de nederzetting is in de tweede helft van de twaalfde eeuw door overstro-
mingenn vernield.60 Het hoger gelegen deel, ongeveer tot de lij n Schoutenstraat-
Doelenstraat,, bleef toen gespaard.61 

Inn de twaalfde eeuw is men als verdediging tegen het opdringende water begonnen 
mett de aanleg van dijken, het eerst langs de oostkant van de Rekere (de latere West-
friesee Omringdijk die West-Friesland omgaf). Er kwam vervolgens ook een dijk langs 
dee westoever van de Rekere, namelijk de dijk tussen Alkmaar en Bergen die blij -
kenss een geschreven bron in 1196/1203 werd aangelegd door de graaf van Hol-
land.622 De hoge ligging van de Langestraat en de Houttil (thans nog zeker een me-
terr boven de omliggende straten) kan worden verklaard doordat de kern bestaat 
uitt dit dijklichaam. Deze dijk is dwars door het laag gelegen deel van de oudere 
nederzettingg gelegd dat kennelijk na de overstromingen opgegeven was. 

566 Oppermann 1933 Fontes, 220. De schenking wordt ook gememoreerd in de aantekeningen van het Eg-
mondss evangelie-boek Liber S.Adalberti, dat is overgeleverd als afschrift in een vijftiende-eeuws cartularium 
(volgenss Meilink 1951, 89, uit circa 1420): "in vill a Allecmere vocitata duas mansas". Het cartularium is on-
langss vertaald en de betreffende passage luidt: "Bovendien in het dorp, dat men Alkmaar pleegt te noemen, 
tweee mansa's, die elk jaar een pond opbrengen, waarbij wij een vierde deel van een mansa niet hebben" 
(Vann der Drif t en Hooftman 2001, 2). 

577 Zoals Cordfunke 1992, 349, terecht opmerkt. 
588 Een dergelijke topografie is bijvoorbeeld op de hogere zandgronden in Drente ook gesignaleerd door 
Waterbolkk (1980, 198), waaruit hij concludeert dat de nederzettingen vaak ouder zijn dan de kerk. In de 
Brabantsee Kempen is door Theuws een vergelijkbare ontwikkeling aangetoond bij elfde- en twaalfde-eeuw-
see kerkstichtingen in de zogenoemde secundaire parochiecentra (Theuws 1989, 180-187). 

599 In juni-jul i 2001 zijn bij een opgraving aan de Langestraat 66 (voorheen de winkel van firma Kofa 
Spruijt)) resten van palen en vlechtwerkconstructies gevonden uit de elfde of twaalfde eeuw (nog ongepu-
bliceerd).. Tot dan toe was de bouwput van de HEMA aan de Langestraat/hoek Van den Boschstraat (1958) 
dee meest oostelijke vindplaats uit deze periode. Recent zijn de vondsten uit de opgraving in 1958 in de 
HEMA-bouwputt aan de Van den Boschstraat opnieuw bekeken. Het merendeel van de vondsten, die hoofd-
zakelijkk afkomstig zijn uit de eerste ophogingslaag ónder de huizen, blijk t in de elfde eeuw gedateerd te 
kunnenn worden. 

600 Cordfunke 1992. 
611 Bitter, Dijkstra, Roedema en Van Wilgen 1997, 28-32 en 211 (onderzoek Langestraat 113-117 in 1993; 
93LAN). . 
622 Oppermann 1933, Fontes, oorkonde 18, 242-243; Meilink 1951deel II 10 R.21. 
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Langss deze dijk ontwikkelde zich al spoedig de handelsplaats Alkmaar, met 
aann de oostzijde bij de Mient een handelscentrum, waar het oudste havengebied 
zall  hebben gelegen. Op de latere topografische ontwikkeling van Alkmaar zal 
verderopp nog nader worden ingegaan. 

2.22.2 Een geschil over de rechten op de kerk van Alkmaar 

Dee vroegste geschreven bron over de kerk van Alkmaar is een aantekening in een 
lijst,, ingeschreven in een sacramentarium van de abdij van Echternach (in het 
huidigee Luxemburg), handelende over de kerkbezittingen van deze abdij in het 
graafschapp Holland. De notities bestaan uit een eerste lijst van kerken, waarbij 
enkelee als "mater" worden aangeduid, gevolgd door een tweede lijst met de kop 
"Ecclesiee quas Theodericus habet. Nomina ecclesiarum de fresia: ...". In de bei-
dee lijsten komen plaatsnamen voor uit heel het toenmalige Holland, van Voor-
houtt tot Petten. 

Inn de eerste lijst komen we onder andere tegen: "Heileginlo mater . Almere . 
Misnaa . Skirmere." De opstelling suggereert dat de kerken van Alkmaar, Mijsen 
enn Schermer ooit zijn gesticht als dochterkerken van de moederkerk Heiloo. In 
dee tweede lijst, van kerken die graaf Diederik (III , overleden 1039) kennelijk in 
bezitt had, komen diverse kerken uit de eerste lijst voor, waaronder ook Heiloo 
maarr niet Alkmaar. Blok wijst erop dat de lijst door vier verschillende handen is 
geschreven.633 Hij vermoedt dat de lijsten zijn gemaakt ten behoeve van broeders, 
diee naar Holland reisden om de kloosterbezittingen te bezoeken. De onvolledig-
heidd van de lijsten kan dan samenhangen met hun reisprogramma's. De lijsten 
gevenn daarom geen overzicht van alle Echternacher bezittingen in Holland maar 
slechtss van een selectie daaruit. Het ontbreken van Alkmaar in de tweede lijst 
hoeftt dan ook geen betekenis te hebben. 

Dee hierna volgende schriftelijke bronnen houden verband met een conflict over 
dee rechten op kerken in Holland, dat speelde tussen de abdij van Egmond met de 
gravenn van Holland enerzijds en de abdij van Echternach anderzijds. Echternach 
vondd in dit conflict steun bij de bisschop van Utrecht en bij de Duitse keizer. 

Dee graven van Holland onderhielden in die periode nog nauwe banden met de 
abdijj  van Egmond, waarvan de houten kerk in 922 doorr graaf Diederik I was ge-
sticht.. Graaf Diederik II liet deze houten kerk vervangen door een grote stenen 
kerk."44 De abdij van Egmond was destijds min of meer hun privé-bezit, een "ei-

633 Blok 1974. Hoewel deze gebiedsaanduiding voor zover bekend voor 1100 nog niet werd gebruikt, han-
teerr ik gemakshalve de aanduiding "graafschap Holland" voor het gebied dat toen door de graven werd be-
stuurd. . 
644 In de Annalen van Egmond worden deze twee kerken vermeld (Uitterhoeve 1990, 33). Volgens oudere 
literatuurr werd door Diederik I ook de abdij bij de kerk gesticht, maar tegenwoordig veronderstelt men dat 
dee stichting van de abdij het werk was van Diederik II en diens echtgenote Hildegard (vgl. Verkerk 1997; 
Gumbertt 1997). 
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genklooster",, en tot 1203 werden de leden van het grafelijk huis begraven in de 
abdijkerk.. Hun invloed beperkte zich niet tot de wereldlijke aspecten maar betrof 
ookk kerkelijke zaken, zoals de aanstelling van abten en pastoors. Pas in de elfde 
eeuww begon de bisschop van Utrecht zich met de kerkstichtingen in zijn diocees 
tee bemoeien en poogde hij te bewerkstelligen dat men daarvoor bisschoppelijke 
toestemmingg moest vragen.65 Er kwamen in die tijd hervormingen op gang die 
kerkelijkk en wereldlijk bestuur meer scheidden. Een hoog opgelopen conflict 
overr de rol van wereldlijke machthebbers bij de benoeming van bisschoppen, de 
"Investituurstrijd",, zou uitmonden in een overwinning van paus Gregorius VII , 
naarr wie dee Gregoriaanse Hervorming is genoemd. In de toonaangevende abdij 
vann Cluny kwam een beweging op gang om verminderde zeggenschap van leken 
opp abdijen te bewerkstelligen. Deze abdij had dan ook geen lekenvoogdij maar 
viell  rechtstreeks onder de paus. In de abdij van Egmond vonden cluniacenzer 
hervormingenn plaats onder abt Wouter, die in 1130 door gravin Petronella was 
aangesteld.666 In 1140 droeg graaf Diederik VI, onderweg tijdens een pelgrims-
tochtt naar het Heilige Land, bij een bezoek aan Rome zijn rechten op de abdij 
vann Egmond over aan paus Innocentius II , waardoor het klooster in alle zaken di-
rectt onder de Heilige Stoel viel (NB dus niet onder de bisschop van Utrecht). 

Inn de jaren 1157-1162 speelde er tussen de graaf en de abdij een hoog opgelo-
penn geschil over de rechten op de kerk van Vlaardingen. Dit was de aanzet tot 
eenn verwijdering tussen de abdij van Egmond en de graven van Holland. Graaf 
Diederikk VII was in 1203 de laatste van het grafelijk huis die in de abdijkerk be-
gravenn zou worden. De abdij van Rijnsburg, in 1132-1133 gesticht door gravin Pe-
tronella,, zou de rol van grafkerk voor het grafelijk huis overnemen. 

Hett blijkt dat de graven van Holland diverse kerken met de bijbehorende goe-
deren,, die van origine toebehoorden aan de abdij van Echternach, in de elfde 
eeuww beschouwden als "eigenkerken". Verscheidene van deze kerken werden 
doorr hen aan de abdij van Egmond geschonken. 

Dee abdij van Echternach poogde in het midden van de elfde eeuw de zeggen-
schapp overeen hele reeks Hollandse kerken terug te krijgen. Volgens de abt waren 
dezee kerken wederrechtelijk ingenomen door de Hollandse graven Diederik II I 
(939-1039),, Diederik IV (1039-1049) en Floris I (1049-1061). Verscheidene van deze 
kerkenn waren door Karel Martel aan Willibrord geschonken, die ze naliet aan de 
abdijj  van Echternach.67 Echternach had ook aanspraken op een reeks kerken die 
naderhandd waren gesticht, waarvan enkele pas in de tiende eeuw ontstaan zullen 
zijn.688 Alkmaar komt ook in de lijst voor en Echternach was kennelijk betrokken 

655 Post 1928, 49-51. Over de hier besproken oorkonde van 1063 merkt hij overigens op dat in dit stuk de 
abtt van Echternach en de bisschop van Utrecht kennelijk onder meer afspreken om gezamenlijk te beslis-
senn over de aanstelling van pastoors in de genoemde kerken (Post 1928, 54-62). 
666 Zieb.v. voorde gewijzigde relatie tussen de graaf en zijn "eigenklooster" te Egmond: Hof 197.3, 17-88 en 
.377-383,, Meilink 1951, 8-17. 

677 Zie ook Cordfunke 1967 en Blok 1974. 
688 Blok 1974, 173 verbindt enkele kerken met een (niet nader toegelichte) "grote ontginningsactiviteil" 
enn oppert mede op grond daarvan een datering van de lijsten in de eerste helft van de elfde eeuw. 
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geweestt bij de stichting van deze kerk. Waarschijnlijk hebben de Hollandse gra-
venn eerst namens de abdij van Echternach de voogdij over deze kerken uitgeoe-
fend,, maar vervolgens eigenmachtig de rechten op deze kerken geheel aan zich 
getrokken.. De abdij van Echternach had immers in de tiende eeuw grote moeite 
omm de greep op haar bezittingen langs de Noordzeekust te handhaven. Zo waren 
ookk diverse goederen te Antwerpen en in het huidige Zeeland na de negende-eeuw-
see Vikinginvallen definitief overgegaan naar lokale machthebbers.69 

Inn dit conflict waren ook de Duitse keizer en de bisschop van Utrecht betrok-
ken.. Tussen het graafschap Holland en het bisdom Utrecht waren er eeuwen 
achtereenn strubbelingen, variërend van conflicten over een scala aan bevoegd-
hedenn en bezittingen tot complete oorlogen. Het is dan ook geen wonder dat 
Echternachh met succes steun zocht bij de bisschop van Utrecht. De bisschop 
deedd dit niet belangeloos - uit de overeenkomst van 1063 (waarover dadelijk 
meer)) blijkt dat hij de rechten op de Willibrord-kerken van Holland wilde delen 
niett de abdij van Echternach. 

Eenn ander spanningsveld bestond tussen de Duitse koningen/keizers en de 
gravenn van Holland. De laatsten permitteerden zich steeds meer vrijheden en 
trokkenn allerlei voorheen koninklijke bevoegdheden naar zich toe, bijvoorbeeld 
hett wildernisregaal (= koninklijke rechten op de wildernis). Hierdoor waren er 
onderr meer problemen ten aanzien van de bezittingen bij het hof van Vlaardin-
genn en de omvangrijke daaraan verbonden ontginningen in het Maas-Merwede-
gebied.. Volgens Henderikx waren de rechten op deze gebieden de directe aan-
leidingg tot de reeks gewapende conflicten van de graven van Holland met de 
Duitsee keizer en de bisschop van Utrecht in de elfde eeuw. In 1018 werd een straf-
expeditiee van het keizerlijk leger door de graaf van Holland verslagen bij Vlaar-
dingen.. Een nieuwe expeditie in 1047, een reactie op Hollandse plundertochten 
inn de bisdommen van Utrecht en Luik, leidde tot de inname van de burcht van 
Vlaardingenn en de verwoesting van de grafelijke burcht bij Rijnsburg door kei-
zerlijkee troepen. In de nasleep werd echter door de Hollanders onder meer de 
keizerlijkee palts bij Nijmegen vernield! Het jaar daarop werd graaf Died e rik IV 
gedoodd in een gevecht met troepen van onder meer de Utrechtse bisschop. Zijn 
opvolger,, graaf Floris I, kwam in 1061 bij een expeditie in de Bommelerwaard om 
hett leven. Diens jonge zoon Diederik, met zijn moeder als voogdes, werd in eer-
stee instantie uit Holland verdreven, nadat in 1064 de Duitse keizer het graaf-
schapp aan de bisschop van Utrecht had geschonken. Zijn moeder Geertruid her-
trouwdee met de Vlaamse gravenzoon Robert, die het gebied in 1076 op de bis-
schopp van Utrecht veroverde. Diederik V zou vervolgens alsnog zijn vader opvol-
genn als graaf van Holland.7" 

Hett zal duidelijk zijn dat de graven van Holland zich in die tijd niet veel gele-
genn lieten aan de rechtmatige posities van de Duitse keizers/koningen en de bis-

699 Zie Bijsterveld, Noomen en Thissen 1999. 
700 Henderikx 1997; De Boeren Cordlunke 199"); Linssen 1981, 344-346; l ' iuerlioeve 1991. 
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schoppenn van Utrecht Dit betekent ook dat de overgeleverde stukken uit de elf-
dee en twaalfde eeuw weliswaar juridisch de aanspraken van de abdij van Echter-
nachh op de reeks Hollandse kerken bevestigen, maar dat dit niet meer overeen-
kwamm met de feitelijke situatie in Holland. De Echternachse kerkenkwesde werd 
opp 19 oktober 1049 besproken op een synode te Mainz in het bijzijn van paus Leo 
IX,, waarbij keizer Hendrik III de abt van Echternach steunde.71 In 1063 blijkt dat 
dee kerken van Vlaardingen, Oegstgeest, Velsen, Heiloo en Putten, die de graven 
Diederikk III , Diederik IV en Floris I zich hadden toegeëigend, krachtens een la-
terr synodaal besluit waren toegewezen aan de bisschop van Utrecht. Op 28 de-
cemberr 1063 werd door de bisschop van Utrecht een oorkonde opgesteld, mede 
bezegeldd door onder meer de kanselier van Hendrik IV, waarin hij afspraken met 
dee abt van Echternach over deze kerken vastlegde. De bisschop zegde hierin toe 
omm de helft van de kerken over te dragen aan Echternach. In het stuk stipt de bis-
schopp aan dat de diverse kerken (waaronder ook Alkmaar wordt genoemd) niet 
afdoendee voltooid waren en evenmin waren geconsacreerd.72 Blijkens corres-
pondentiee tussen de abt van Echternach en de Duitse keizer was het probleem in 
11011 nog onopgelost.73 In een omstreden oorkonde uit 1116 (waarover dadelijk 
meer)) speelt de abt van Egmond een opvallende rol als bemiddelaar omdat deze 
hierinn optreedt als patroon van de kerk van Alkmaar.74 

Hett lijk t er derhalve sterk op dat de abt van Echternach, die kennelijk in de 
tiendee eeuw wel een aandeel had in de stichting van de kerk van Alkmaar, al spoe-
digg geen werkelijke rol meer in Alkmaar speelde. Als de kerk reeds onder graaf 
Diederikk II I (939-1039) aan de feitelijke invloed van de abdij van Echternach was 
onttrokken,, zal dit derhalve al vrij kort na de stichting van de kerk kunnen zijn ge-
beurd!!  Door sommige historici wordt wel geopperd dat de kerken van Echter-
nachh reeds door graaf Diederik II (overleden 988) of graaf Arnulf (988-993) aan 
dee abdij van Egmond geschonken werden.7" Cordfunke wijst er in dit verband op 
datt het klooster van Egmond door de Hollandse graaf juist werd gesticht met de 
bijbedoelingg om een einde te maken aan de invloed van het klooster van Echter-

711 Koch 1970, 156-161. Dit gegeven is ontleend aan een ongedateerde brief van de abt van Echternach aan 
keizerr Hendrik IV, te plaatsen rond 1101, waaruit blijk t dat deze toen nog steeds bezig was met pogingen 
zijnn rechten op de Willibrord-kerken te handhaven, maar waaruit tevens blijk t dat kei/.er Hendrik II I op een 
synodee te Mainz op 19 oktober 1049 de abdij van Echternach had gesteund in deze kwestie. 
722 "... que neqvie in termino earum que modo matres sunt, quippe ubi neque consecratio neque termina-
tioo mill e erat, neque ipse consecratio fuerant" (Koch 1970 nr.84, 156-161). Hieruit wordt ook gelezen, dat 
dee kerken nog geen parochie toegewezen hadden gekregen. Men moet er echter op bedacht zijn dat de op-
merkingg niets meer hoeft te zijn dan slechts een excuus voor de bisschop van Utrecht: een overtreding van 
kerkelijkee regels kan als legitimatie dienen voor zijn verregaande bemoeienis met de kwestie. 
733 Koch 1970, 169-185. 
744 Koch 1970 nr.99, 204-206. In het stuk wordt door de abt gesteld dat hij het recht heeft om tie betaling 
vastt te stellen, "cuius donatio abantecessoribus nostris legittime ad nos perlate est". Oppermann (1933. 227-
228)) beschouwt de gehele inhoud van de oorkonde als een vervalsing uit omstreeks 1215, onder meer van-
wegee het gebruik van de term donatio. Meilink (1939, 35) is eveneens van mening dat het een vervalsing is, 
maarr hij stelt dat een overeenkomst als deze in 1116 wel zeer goed tot stand kan zijn gekomen. 
755 Bijsterveld, Noomen en Thissen 1999, 222-223. 
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nachh in zijn gebieden.76 Het conflict met Echternach bleef vervolgens slepen tot-
datt graaf Diederik VI de claims van Echternach in 1156 uiteindelijk afkocht. In 
datt jaar vond een transactie plaats waarbij grond in Schouwen door de graaf werd 
overgedragenn aan Echternach, in ruil waarvoor de abdij van Echternach afzag van 
rechtenn op een reeks kerken, waaronder ook die van "Alcmere".77 

Uitt het voorafgaande blijkt wel, dat over de stichtingsdatum van de kerk van 
Alkmaarr geen concrete gegevens voorhanden zijn. Een aanwijzing geeft wellicht 
dee wijding van de kerk aan Sint Laurens. Hoewel dit patrocinium pas in 1116 het 
eerstt wordt vermeld (waarover straks meer), is er geen aanleiding om te betwij-
felenn dat de kerk reeds bij de stichting aan hem was gewijd. Sint Laurens is een 
martelaarr die in 258 na Christus door de Romeinse keizer Valerianus ter dood 
werdd gebracht door hem op een rooster te leggen met een vuur eronder. De kerk 
vann Alkmaar blijkt een reliek van hem te hebben gehad. In 1544 wordt er name-
lij kk een vergulde reliekhouder gemaakt die een steen bevatte waarin zich een 
stukjee bot van de heilige zou bevinden.7" De cultus van Sint Laurens kreeg een 
sterkee impuls nadat de Duitse keizer Otto I in de veldslag op het Lechfeld de 
Hongarenn had verslagen op de naamdag van deze heilige, 10 augustus 955. Mo-
gelijkk vond deze verering weerklank in de adellijke kringen met nauwe connec-
tiess met het Duitse hof en is de verering van Sint Laurens vervolgens in de twee-
dee helft van de tiende eeuw via de graaf van Holland in Alkmaar geïntrodu-
ceerd.799 De aanvankelijke schenking van de kerk aan de abdij van Echternach en 
niett aan de abdij van Egmond geeft een mogelijke verdere aanwijzing voor de 
bouwdatum.. Wellicht stamt de kerk van Alkmaar nog van vóórdat graaf Dirk II de 
benedictijnerr abdij van Egmond stichtte op de plek van het in verval geraakte 
nonnenklooster.. Recentelijk wordt verondersteld dat de abdij van Egmond rond 
9800 zou zijn gesticht.8" 

2.32.3 De bouwdatum van de tufstenen kerk 

Hett zal duidelijk zijn, dat de schriftelijke bronnen ook weinig aanknopingspun-
tenn bieden met betrekking tot de datering van de tufstenen kerk of de mogelijke 
opdrachtgeverr voor de bouw ervan. We kunnen met de schaarse gegevens wel en-
kelee hypothesen op een rij zetten. 

766 Cordfunke 1967. 53-54. 
777 Koch 1970 nrs.139 en 140. 
788 Rogge 1996, 8. 
799 Kok 1958, 13-14. Het belangrijkste centrum van de Sint Laurensverering is de kerk van San Lorenzo fuo-
riri  Ie mura in Rome. Een verdere impuls in het Duitse rijk kan zijn gegeven bij de kroning van Otto I tot kei-
zerr te Rome in 961, waarbij een groot gevolg in Rome aanwezig was. De graven van Holland hadden nauwe 
bandenn met de Duitse keizers tot het gewapende conflict van 1018 de relaties verstoorde (De Boer en Cord-
funkee 1995, 18-26). Het hoeft niet te bevreemden dat de graaf de nieuw gestichte kerk van Alkmaar aan de 
abdijj  van Echternach schonk. Deze abdij was een eigenklooster van het Duitse koningshuis, dat er gedu-
rendee enige tijd zelfs lekenabten aanstelde (zie voorts Margue 1999). 
800 Gumbert 1997. 
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Verondersteldd mag worden, dat de kerk die, ressorterend onder Heiloo, in de 
tiendee eeuw het bezit is geweest van de abdij van Echternach wel een bescheiden 
gebouww zal zijn geweest, hoogst waarschijnlijk van hout. De grote tufstenen kerk 
zall  niet vóór het begin van de elfde eeuw dateren. 

Err is veel voor te zeggen om de tufstenen bouwfase te beschouwen als een her-
bouww van een oudere kerk na vernieling door oorlogshandelingen met de West-
Friezen. . 

Inn de Annalen van Egmond*1 wordt zulks het eerst vermeld in 1132, toen graaf 
Diederikk VI een veldtocht maakte tegen de West-Friezen, die geleid werden door 
zijnn broer Floris de Zwarte. In de Annalen wordt ons vervolgens mede gedeeld: 
"Toenn hij in Alkmaar gekomen was, sloegen de Friezen op de vlucht, omdat ze 
niett opgewassen waren tegen zijn aanval." Kennelijk was Alkmaar tot dat mo-
mentt (tijdelijk) in handen van Floris. Enkele maanden later volgde een tegen-
aanval.. "De Friezen, die het geleden onrecht niet vergeten waren, staken de kerk 
enn de hele markt van Alkmaar in brand en sleepten rijke buit met zich mee." Flo-
riss en de Friezen trokken zich in 1133 weer terug, nadat ze ook Haarlem en om-
gevingg hadden geplunderd. 

Inn 1166 was er een volgende plundering van Alkmaar, als een represaille voor 
eenn overval van Haarlemmers op Schagen en omgeving: "De Friezen hebben alle 
huizen,, waaruit men al lang te voren het huisraad had weggehaald, in brand ge-
stoken.. Geen enkel gebouw lieten ze overeind staan behalve de kerk, die ze na 
gemeenschappelijkk overleg spaarden." "In 1169 staken de West-Friezen weer met 
eenn grote menigte het wad over op de dag van Sint-Hippolytus, wat ook bij hen 
eenn feestdag is. Weer staken ze Alkmaar in brand, maar ze hadden niet zo'n suc-
cess als vorigjaar, want de omwonende bevolking en een kleine groep ridders trok 
henn dapper tegemoet en bezorgde hen een verpletterende nederlaag." 

Dee tufstenen kerk zou wel eens gebouwd kunnen zijn bij het herstel van Alk-
maarr na de oorlogshandelingen van 1132 of van 1169. 

Inmiddelss zou Alkmaar zijn afgesplitst van de parochie van Heiloo en was de 
Sintt Laurenskerk de zelfstandige parochiekerk van Alkmaar geworden. Het tijd-
stipp waarop dit gebeurde is eveneens een punt van discussie, wederom omdat de 
schriftelijkee bronnen bestaan uit deels of geheel vervalste stukken uit Egmond. 

Hett belangrijkste document in dit verband is de reeds genoemde oorkonde van 
266 jul i 1083, waarin werd vastgelegd dat de abdij van Egmond van de graaf be-
langrijkee juridische vrijheden kreeg, dat een grondtransactie plaatsvond, en dat 
Egmondd het "ambach" van Alkmaar kreeg. Dit laatste is letterlijk omschreven als 
"iudiciariaa potentas in Alcmere, qua ambach vocatur teotenice", hetgeen in een 
laterr afschrift in het Middelnederlands is vertaald als "de gherechte in Alcmaer 
datt de duutsche heet ambacht." Historici gebruiken hiervoor wel de term 
"schoutambt";; het gaat vermoedelijk om de lage rechtspraak. Sinds Oppermann 
inn 1933 aantoonde dat het stuk een vervalsing is, is deze oorkonde het middel-

811 Citaten uit de vertaling door Uitterhoeve 1990, 69-73, 113-114, 122-125. 
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puntt van een hevige discussie. In enkele latere documenten, zoals een oorkonde 
uitt 1162 en in aantekeningen in het Cartularium van Egmond, wordt van deze 
transactiee ook melding gedaan. Echter, ook de betrouwbaarheid van deze latere 
documentenn is omstreden. "Geen middeleeuws document ten onzent is het voor-
werpp geweest van een zo langdurig en hevig bellum als deze Egmondse oorkon-
de",, verzucht A.C.F. Koch in 1970/'- De algemene opinie is dat het document in-
derdaadd vals is, met geopperde tijdstippen van vervaardiging tussen 1125 en 
1215.. Sommigen houden desondanks de schenking van het schoutambacht voor 
eenn origineel gegeven uit 1083, verwerkt in het latere falsum.Ki Wanneer we dit 
zoudenn aannemen, is er een tweede hypothese mogelijk over de parochie van Alk-
maar.. Fasel veronderstelt dat de grenzen van een schoutambt samenvielen met de 
grenzenn van een parochie. Volgens Fasel zal derhalve naast het schoutambt tussen 
10633 en 1083 vermoedelijk ook de parochie zijn ontstaan."1 Helaas kan aan deze 
aantrekkelijkee hypothese getwijfeld worden - de ontwikkeling van territoriale 
grenzenn van kerkelijk en wereldlijk bestuur blijkt immers dermate gecompliceerd 
enn diffuus te zijn geweest dat het onzeker is of deze grenzen in de elfde eeuw al 
scherpp waren vastgesteld en of men ze bij Alkmaar gelijk mag stellen. 

Eenn soortgelijke discussie over de betrouwbaarheid van de informatie is er 
overr de oorkonde, gedateerd 16 juli 1116, waarin graaf Floris II van Holland de 
burgerss van Alkmaar ontheft van betaling van het begrafenisgeld aan de abdij 
vann Egmond, onder voorwaarde dat zij de tienden van hun veldvruchten en vee 
enn de halve tiende van de kaas afdragen.sr' Volgens Oppermann is de inhoud van 
dee oorkonde vervalst omstreeks 1215. Volgens hem is alleen het laatste gedeelte, 
dee ondertekening door onder anderen 77 Alkmaarse burgers, afkomstig van een 
origineell  stuk uit 1116. Meilink sluit zich grotendeels aan bij Oppermann maar 
hijj  veronderstelt dat een dergelijke overeenkomst wél gesloten zou kunnen zijn. 
Kochh oppert voorzichtig dat de vervalsing in het tweede kwart van de twaalfde 
eeuww kan zijn "gesponnen rond een echte, min of meer formele, kern."Mh Dit laat-

822 Koch 1970. 171. Hij vat in het Oorkondenboek van Holland en Zeeland (Koch 1970, 109-18")) een uit-
voerigee discussie samen, die historici vanaf" 1888 he/ig hield (M.S. Pols,). Kappevne van deCoppelo. R. Frtiin. 
A.C.. Bondam, O. Oppermann, N.B. Tenhaeff, M. d e j o n g l l z n, C.D.J. Brandt, RA. Meilink, R. Post). 
833 De eerste geheel onomstreden vermelding van een eigen schout en schepenen van Alkmaar is in de pri-
vilegess van 1254 (het "stadsrecht") en kort daarna. Men neemt in het algemeen aan dat Alkmaar clan wel 
reedss enige tijd een schoutambt heeft (d.w.z. een schout als grafelijk bestuursambtenaar/rechter voor Alk-
maar).. Zie Wortel 1970. 

844 Fasel z.j. Stadsarchief, Inleiding. 1. 
855 Fasel 1979. 33-34. wijst erop dat de vertaling van het woord "sepultura" in de originele Latijnse tekst als 
"begrafenisgeld""  aanvechtbaar is. Hij opteert voor een vertaling als "grafstede", hetgeen zou betekenen dat 
menn het eigen graf'moest kopen, "Deze belasting was ongetwijfeld drukkender dan de kosten voor het lui-
denn van de klok, het huren van de doodsbaar e.d.. die men in later tijden moest betalen," aldus Fasel. 

866 Oppermann 1933, 112-113 en Fontes, oorkonde no.8, 227-228; Meilink 1939, 32-35 en 50-51; Koch 
1970,, nr.99, 204-200 en 194. J.W.J. Burgers bepleitte onlangs dat een reeks twaalfde-eenwse stukken, waar-
onderr deze, door Oppermann ten onrechte als volledige vervalsing zijn afgedaan. Volgens hem hadden de 
monnikenn bij het maken van een afschrift weliswaar de inleidende gedeelten gemoderniseerd maar werd 
daarbijj  wel de authentieke rechtshandeling overgenomen (voordracht op Vijfd e F.gmond Svmposmm. 15 
junii  2002, Abdij van Egmond). 
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stee zou betekenen dat de oorkonde gezien kan worden als een bevestiging, dat 
Alkmaarr reeds voordien een eigen parochie was geworden.87 Het deel van de 
tekstt dat niet omstreden is, de ondertekening, eindigt met de zinsnede "Actum 
estt hoc publice apud Alcmere in ecclesia sancti Laurentii coram ...."m Dit is de 
eerstee vermelding van Sint Laurens als patroonheilige van de kerk van Alkmaar. 

Menn zou zich kunnen voorstellen dat de tufstenen kerk gebouwd is door de be-
wonerss van Alkmaar vanwege de bevordering tot parochiekerk (in het midden 
gelaten,, of dit tussen 1063 en 1083 zou zijn gebeurd of pas later), maar dat is wei-
nigg waarschijnlijk.89 Vrijwel alle kerkstichtingen waren destijds immers nog het 
werkk van ofwel particuliere heren ofwel geestelijke instellingen. Hoe is het dan 
mett de tufstenen kerk van Alkmaar gegaan? 

2.42.4 De bouwheer van de tufstenen kerk en een mogelijke klooster- of grafelijke hof 

Err zijn twee belangrijke kandidaten voor de stichting van de tufstenen kerk, na-
melijkk de graaf van Holland en de abt van Egmond. 

Dee graaf had nabij Alkmaar een belangrijk kasteel: Torenburg. De vroegste 
vermeldingg van de naam is in 1254 - de burggraaf van Torenburg blijkt dan te-
venss de baljuw van Kennemerland te zijn.00 Al eerder is er evenwel een vermel-
dingg van een grafelijk verblijf in Oudorp. In 1204 is in de Annalen van Egmond 
vermeldd dat de vrouw, de moeder en de zuster van graaf Willem in "Althorp" ver-
bleven,, toen de gevangen genomen IJsbrand van Haarlem en zijn oom Allinus 
erheenn werden gestuurd en in de boeien werden geslagen.91 Hoogst waarschijn-
lij kk zal dit het kasteel Torenburg hebben betroffen. 

Eenn baljuw was de hoogste vertegenwoordiger van de graaf en oefende na-
menss hem bestuur en rechtspraak uit. Tot omstreeks het midden van de der-
tiendee eeuw was het grafelijk hof van Haarlem nog het bestuurscentrum van Ken-
nemerland.. De baljuw is mogelijk verhuisd naar Alkmaar in verband met de ver-
leningg van stadsrechten aan Haarlem in 1245.92 Bij Alkmaar, dat in 1254 stads-
rechtenn kreeg, bevond het kasteel zich nog buiten de stad, aan de overzijde van 
dee Rekere. Torenburg speelde een rol bij gevechten met de West-Friezen in 1272 
enn werd toen mogelijk ook zonder succes door hen belegerd. De zeventiende-
eeuwsee kroniekschrijver Van der Woude vermeldt een oorlog met de West-Frie-

877 Cordfunke 1978, 52. 

888 Cordfunke 1978, 52. 
899 Den Hartog 1998, 19-20, weerlegt de suggesties die door sommige auteurs zijn gedaan, dat tufstenen 
kerkenn een afspiegeling geven van de verspreiding van de bewoning of dat ze wijzen op vroeg-stedelijke ont-
wikkelingen.. Immers, de eerste suggestie is aantoonbaar onjuist, terwijl de tweede interpretatie niet rijmt 
mett het gegeven dat tufstenen kerken vaak juist worden aangetroffen in niet-stedelijke plaatsen. 
900 Kruisheer 1986 deel II , 726 nr.1019. 
911 Burgers 1997, 141-143. 
922 Numan 1998. Het terrein van de gehele Grote Markt was vermoedelijk een grafelijk domein, met aan 
dee noordwestzijde de Sint-Bavokerk en aan de oostzijde het grafelijke hof. Hiervan zijn bij opgravingen di-
versee moeilijk te duiden paalsporen ontdekt. 
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zenn in 1272 waarbij de graaf eerst in een veldslag bij Vronen 500 man verloor 
maarr tenslotte de West-Friezen in een tweede veldslag bij Heiloo versloeg, waar-
bijj  dezen 800 man verloren. In 1273/74 krijgt de heer van Putten schadeloos-
stellingvoorr verlies aan paarden en goed bij Torenburg. Het is goed mogelijk dat 
ditt op de krijgshandelingen van 1272 betrekking had.'*  Na de onderwerping van 
dee West-Friezen ontving Floris V in 1289 op Torenburg de vertegenwoordigers 
vann enkele van de ambachten van West-Friesland.w Daarna verhuisde de baljuw, 
inmiddelss niet alleen baljuw van Kennemerland maar ook van West-Friesland, 
naarr het door Floris V gestichte kasteel de Nieuwburg bij de zuidpunt van Vro-
nenn (het huidige Sint-Pancras) aan de Vronermeer. Torenburg raakte toen op de 
achtergrond.. Het kasteel wordt voor het laatst vermeld in 1358 en is vermoede-
lij kk kort hierna afgebroken.'r' Bij recente opgravingen aan de Achterdam zijn in 
funderingen,, die blijkens het erbij gevonden vondstmateriaal in het derde kwart 
vann de veertiende eeuw zijn aangelegd, veel hergebruikte bakstenen aangetrof-
fenn van een uitzonderlijk formaat (tot zelfs een baksteenlengte van 38 cm) die 
heell  goed van de sloop van het kasteel afkomstig zouden kunnen zijn."' 

Err wordt wel eens geopperd dat het kasteel rond 1250 gesticht zou zijn, maar 
hiervoorr ontbreekt elk solide bewijs.'7 Er zijn sterke aanwijzingen dat het kasteel 
veell  ouder moet zijn geweest. Uit 1660 is namelijk de volgende notitie overgele-
verd:: "Doen de gragten verdiept wierden beoosten de Vriesepoort en bohverk 
zijnn nog veel swaare dikke fondamenten van duyfsteen gevonden, uitgegraven en 
verkogt.""**  De oostzijde van het bolwerk bij de Friesepoort bevond zich destijds 
terr hoogte van de Sliksteeg, dus direct ten westen van de huidige Friesebrug. 
Dezee locatie was reeds eind zestiende eeuw doorgraven door de vestgracht van 
hett hierboven genoemde bolwerk. In de negentiende eeuwr werd het verder ver-
stoordd bij de aanleg en het verdiepen van het Noord-Hollands Kanaal. In 1992 
kwamm bij het leggen van kabels onder het Noord-Hollands Kanaal aan de west-
kantt vlak naast de Friesebrug inderdaad nog tufsteenpuin naar boven."' Zoals 
hierbovenn reeds uitgelegd, werd tufsteen als bouwmateriaal voor belangrijke ge-
bouwenn omstreeks het einde van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw 
verdrongenn door een nieuwe uitvinding, de lokaal vervaardigde baksteen. 

Hoewell  Torenburg nabij Alkmaar was gesitueerd, hoeft dit nog niet te beteke-
nenn dat de graven van Holland vóór de dertiende eeuw bijzondere belangstelling 
haddenn voor Alkmaar. Immers, in de elfde-twaalfde eeuw was de nederzetting 
nogg dermate klein dat er tussen Alkmaar en Torenburg enkele honderden me-

933 Van der Wonde 1747, 22 ("sou de Holl : Chron. Divis. XIX Cap. 9 melt"); Kruisheer 1992 deel III , 760 
nr.1663. . 
944 Kruisheer 1997 deel IV, 666-670 inv.nrs. 2369. 2370 en 2383. 
955 De gegevens zijn uitvoerig besproken door Cordfunke 1972, 138-140. 
966 Onderzoek Achterdam 16, 93ADA, Bitter en Dijkstra 1994; onderzoek Achtcrdam/hoek Dijk 1995, 
95ADA,, Bitter en Dijkstra 1996b 
977 Dit gaat terug op opmerkingen in de Kroniek door Van der Wonde 1747, 19-20 (eerste editie 1645). 
988 Faselz.j. Kroniek, 61. 
999 Roedema 1993, 17. 
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UitsnedenUitsneden uit de kaart van Cornelis Drebbel uit 1597 en uit de kaart van 1660/1673. Foto Regionaal 

ArchiefArchief Alkmaar. 
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HetHet Hooge Huijs op een prent van C. Pronk, 1727. Foto Regionaal Archief Alkn 

HetHet Hooge Huijs op een prent van P. van Looy, 1889, naar een tekening van Jacob Stellingwerff. Foto 
RegionaalRegionaal Archief Alkmaar. 
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terss afstand was, met daartussen de rivier de Rekere. Het kasteel bevond zich aan 
dee noordoever van het Voormeer, tussen de Rekere en een waterloop die naar 
hett Zwijnsmeer liep. Juridisch gezien viel het gebied van Torenburg tot in de zes-
tiendee eeuw ook onder een ander schoutambt, namelijk Oudorp.1"0 

Onlangss is er vlakbij de Grote Kerk een aanwijzing gevonden voor een ander be-
stuurlijkk centrum, namelijk bij het Hooge Huijs. Pal naast de Grote Kerk zijn res-
tenn opgegraven die erop lijken te duiden dat de locatie van het Hooge Huijs 
reedss in de twaalfde eeuw een versterkt hof moet zijn geweest. Bij een archeolo-
gischee opgraving aan de Gedempte Nieuwesloot/westhoek Sint Laurensstraat 
werdd in 1995 namelijk een elfde/twaalfde-eeuwse gracht aangetroffen van maar 
liefstt minstens 8 meter breed en 3 meter diep."" Deze gracht liep in het verleng-
dee van de Gedempte Nieuwesloot en boog in het opgravingsterrein zuidwaarts af 
naarr de Grote Kerk. In de veertiende eeuw werd de gracht versmald door de aan-
legg van een weg langs de zuidoever van de Nieuwesloot en er kwam een forse 
tuinmuur.. De zuidwaartse aftakking van de gracht werd toen gedempt. In de zes-
tiendee eeuw hoorde dit terrein tot het erf van het Hooge Huijs, een belangrijk 
bouwwerkk pal naast de Grote Kerk. 

Hett Hooge Huijs was in 1491 het eigendom van Claes Corf, die in dat jaar het 
middelpuntt was van een hevig belastingoproer, het "Kaas- en Broodspel". Van 
hett gebouw, dat in 1753 werd gesloopt, bestaan slechts een paar afbeeldingen. 

Opp de oudste afbeelding, op de kaart van Cornelis Drebbel uit 1597, blijkt het 
Hoogee Huijs te bestaan uit een wat ordeloze aaneenschakeling van gebouwen. 
Hett meest oostelijke deel lijk t op een vierkante toren. Deze toren heeft een 
schilddakk met een trapgevel aan de oostzijde.1"2 Achter de toren staat, oost-west 
gericht,, een hoge vleugel, die aan de westzijde (links) is verlengd met een laag 
deell  met daar weer ten westen (links) aansluitend een hoger deel. Tegen het lage 
deell  staat ook een zuidwaarts gericht dwarspand met een trapgevel (zie de bij-
gaandee reconstructie). 

Eenn prent van C. Pronk uit 1727 (die door diverse latere tekenaars is geko-
pieerd)) toont evenwel een geheel gewijzigd complex, dat meer tegen de zuide-
lijk ee rooilijn staat: direct tegen de westgevel van de vierkante toren staat aan de 
westzijdee eerst een hoge vleugel en dan een kleinere vleugel. In de hoek met de 
verspringingg van de grote en de kleine vleugel is een traptoren aanwezig. In de 
vierkantee toren bevindt zich, net als in 1597, de hoofdingang. De toren heeft bij 
Pronkk op de verdieping geen twee vensters zoals bij Drebbel maar drie vensters 
enn de trapgevel ontbreekt. Het is onduidelijk of buiten het gezichtsveld van de 
prentt nog delen overeind stonden van de vleugels die Drebbel afbeeldde. Ken-
nelijkk heeft men na 1597 het complex ingrijpend verbouwd. De vormgeving van 

1000 Fasel 1981. 
1011 Bitter en Dijkstra 1996a. 
1022 Drebbel tekende het zijaanzicht van een trapgevel als een dubbele lij n met streepjes ertussen (voor de 
dekstenenn van de trapgevel). 
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dee kruiskozijnen wijst erop dat dit reeds in de zeventiende eeuw moet zijn ge-
beurd. . 

Hett Regionaal Archief bezit een bijzonder setje tekeningen met gevelwanden 
vann de binnenstad, waarop in zeventiende-eeuws handschrift straatnamen zijn 
ingevuld.. Enkele details wijzen op een datering van deze opmetingen omstreeks 
1660/1673.. De tekeningen blijken zeer nauwkeurig.1"*  Hierop vinden we de der-
dee afbeelding die er van het Hooge Huijs bestaat. De geveltekening op dit kaart-
j ee correspondeert met de afbeelding van Pronk. De twee vleugels tegen de vier-
kantee toren zullen derhalve tussen 1597 en 1660/1673 gebouwd zijn. De kleine 
traptorenn aan de voorzijde, die Pronk afbeeldt, is in 1660/1673 niet getekend, 
maarr wel is de spits te zien van een traptoren aan de achterzijde van het complex. 
Wellichtt is de trap bij een verbouwing verplaatst. 

Dee vierde afbeelding is van de hand van Jacob Stellingwerff (1667-1717). Zijn 
voorstellingg moet evenwel met enig wantrouwen worden bekeken aangezien hij 
beruchtt is om zijn fantasietekeningen. Op zijn prent heeft de vierkante toren 
eenn trapgevel aan de oostzijde en een schilddak, zoals bij Drebbel. De raaminde-
lingg en de aangebouwde vleugels komen voorts sterk overeen met hetgeen bij 
Pronkk is te zien, maar de traptoren aan de voorzijde ontbreekt terwijl boven de 
gebouwenn de spits van de traptoren aan de achterzijde zichtbaar is. Het kleine 
uitgekraagdee arkeltorentje aan de vierkante toren dat Stellingwerff heeft afge-
beeld,, komt evenwel op geen van de andere afbeeldingen voor - vermoedelijk is 
ditt een gefantaseerd onderdeel. 

Hett is denkbaar, dat de vierkante toren, die steeds de ingang van het complex 
bevatte,, van hogere ouderdom was. Wellicht gaat het om een bakstenen woonto-
renn uit de veertiende of vijftiende eeuw? Deze toren zou dan het complex de 
(bij)naamm Hooge Huijs kunnen hebben bezorgd, aangezien er in die periode 
nogg maar weinig huizen waren met een dergelijke bouwhoogte. We kunnen, aan 
dee hand van de opgravingsgegevens, een poging doen om het erf te reconstrue-
ren,, waarbij we aannemen dat het gehele erf een omgrachting had. Wanneer we 
dee aangetroffen gracht in de stadsplattegrond projecteren en ervan uitgaan dat 
hett erf van het Hooge Huijs zich zou hebben uitgestrekt tot de oostelijke rooilijn 
achterr Langestraat 114 (Huize Egmond), ontstaat er een vrijwel vierkant om-
grachtt perceel. De veronderstelde woontoren zou dan precies midden in de 
zuidwandd van dit erf staan. De grachten waren later gedempt, waardoor de toren 
inn 1597 enigszins naar achteren kwam te staan ten opzichte van de rooilijn van de 
Langestraat. . 

Dee veronderstelde zuidelijke gracht van het Hooge Huijs, langs de rooilijn met 
dee Langestraat, blijkt precies in het verlengde te liggen van de gracht die bij de 
opgravingg in het noordtransept is aangesneden (spoor 3/4H). Dit zou de noor-
delijkee begrenzing zijn geweest van het oorspronkelijke kerkhof. Het is goed mo 

1033 Regionaal Archief Alkmaar Collectie Aanwinsten. Deze kaart is nog niet integraal gepubliceerd of af-
gebeeld.. Een gedeelte is gebruikt in Bitter en Van den Berg 1998. 



22 De tufstenen kerk en de vroegste geschiedenis van Alkmaar 77 

TopografischeTopografische reconstructie, ingetekend in de kaart van 1820 (vereenvoudigd, dikke lijn) die deels is 
aangevuldaangevuld met huidige rooilijnen (onderbroken lijn):  B Bagijnestraat, C Canadaplein, G Gasthuisstraat, K 
Koorstraat,Koorstraat, L Langestraat, N Nieuwesloot, P Paternosterstraat, S Sint Laurensstraat; 1 Hooge Huijs, 
vierkantevierkante toren met vleugels in 1660/1673 (doorgetrokken lijn) en in 1597 (stippellijn), 2 opgegraven gracht 
metmet reconstructie van de omgrachting van hei Hooge Huijs, 3 kerkgracht uit de elfde/twaalfde eeuw, 4 en 5 
laterelatere Noorder- en 7jaiderkerkhof, 6 Kapel van het Oude Hof met belendende panden (1820). Schaal 1:1500. 
HetHet noorden is links. Tekening auteur. 
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gelijkk dat de aanleg van beide grachten samenhing! In de gracht van het Huoge 
Huijss werd in 1995 ook wat tufsteenpuin gevonden. Was dit afkomstig van een voor-
loperr van het Hooge Huijs? Bij opgravingen ten oosten van de Sint Laurensstraat, 
nogg op het oude terrein van het Hooge Huijs, zijn in 1970 wel de resten gevonden 
vann een ingegraven werkplaats ("hutkom") en van een huis met vlechtwerkwan-
denn maar geen enkele aanwijzing voor een natuurstenen gebouw. "M Een andere 
verklaringg is, dat het puin afkomstig kan zijn van de bouw van de tufstenen Sint 
Laurenskerkk - in de kerkhofgracht werd immers een soortgelijk puin gevonden. 

Dee vroegste geschreven bron over het Hooge Huijs dateert pas uit 1491.1"*  De 
elfde/twaalfde-eeuwsee gracht toont evenwel aan dat dit complex van origine een 
veell  hogere ouderdom had. We veronderstellen dat de gracht een voorloper van 
hett Hooge Huijs heeft omgeven, een hof. 

Tott in de twaalfde-dertiende eeuw was een hof (ook wel vroonhof oftewel vrij 
hof;; in het Latijn aangeduid als "curia" of "curtis") een centrale boerderij met 
daarbijj  behorend land (het vroonland), waaraan diverse onderhorige boerderij-
enn en landerijen waren verbonden. De gezinnen op deze afhankelijke boerderij-
enn hadden verplichtingen tegenover de eigenaar van het hof, zoals het kosteloos 
verrichtenn van werkzaamheden op de vroonlanden en andere diensten.""' De 
meestee hoven in Holland waren het eigendom van de graaf of van andere edel-
lieden,, en van kloosters. Zij dienden voor het bestuur en de exploitatie van de 
vaakk zeer verspreide goederen en rechten van de betreffende eigenaar. In de elf-
dee en twaalfde eeuw reisde een grootgrondbezitter nog binnen zijn gebied langs 
dezee hoven om er persoonlijk belangrijke rechtszaken en bestuursvergaderingen 
voorr te zitten. De graaf van Holland deed dat normaliter driemaal per jaar."'7 De 
feodalee verhoudingen zouden in de dertiende eeuw veranderen als gevolg van 
dee opkomst van de steden en de monetarisering van de verplichtingen van on-
derhorigen.. Er zijn aanwijzingen dat pachtbetalingen in natura (bijvoorbeeld de 
leveringg van een deel van de oogst of van vee of kippen, of de verplichting om 
enigee tijd in het onderhoud van het hof te voorzien) in de twaalfde eeuw al om-
gezett werden in geldbetalingen."'" In deze periode zullen sommige hoven zijn 
ontwikkeldd van hoofdboerderij tot een versterkt complex. Zij kregen dan een 
omgrachtingg en soms was er een verdedigbare woontoren van hout of steen.1'"' 

Dee elfde-/twaalfde-eeuwse voorloper van het Hooge Huijs bevond zich op een 
bijzonderee plek: hij vormde de afsluiting van de lange randweg langs de geest die 
wee thans kennen als Kennemerstraatweg-Ritsevoort-Koorstraat en hij stond pal 
naastt de Sint Laurenskerk. Het is goed denkbaar dat het hof en de kerk ooit sa-
menn gesticht zijn. Een dergelijke relatie tussen een hoofdkerk en een hof is na-

1044 Cordfunke 1972, 69-77; 1978, 4749. 
1055 De gemelde plundering in 1491 is tevens de oudste bewaarde zekere vermelding van dit huis. 
1066 Zie Hoek 1973, 65, over het Hof van Maardingen. 
1077 Jansen 1982, 285. 
1088 Bijsterveld, Noomen en Thissen 1999, 216 en 228. 
1099 Vergelijk Schuvf 1981. 
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meiijkk van diverse andere plaatsen in de Lage Landen bekend of kan er worden 
vermoed.. Enkele voorbeelden dienen ter illustratie. Zo was in de stad Groningen 
dee Sint Maartenskerk reeds onderdeel van het bisschoppelijk hof toen de bis-
schopp van Utrecht er een tweede prestigieuze kerk naast stichtte, de imposante 
tufstenenn centraalbouw van de Sint Walburgskerk. Ook zijn er aanwijzingen dat 
dee bisschop van Utrecht bij de hoven in Anloo en Emmen eveneens de kerken 
gestichtt heeft.110 In Amersfoort was er een kapel bij een bisschoppelijk hof die uit-
groeidee tot de parochiekerk, gewijd aan Sint Joris."1 In andere plaatsen zijn er 
aanwijzingenn dat een lokale edelman de stichter was van een omgracht hof met 
eenn bijbehorende kerk, bijvoorbeeld in Bergeijk, Oerle, Netersel bij Bladel, 
Strypp op Terschelling, of Gouda."2 Dergelijke ontwikkelingen worden ook ver-
ondersteldd voor de grafelijke hoven met de bijbehorende kerken van Delft 
(Oudee Kerk) en Leiden (Sint Pieterskerk)."3 Onlangs heeft Verkerk beargu-
menteerdd dat graaf Dirk II waarschijnlijk gezien mag worden als de stichter van 
eenn grafelijk hof en mogelijk van een herbouw van de kerk te Haarlem, waarbij 
zijnn echtgenote Hildegard vanuit Gent de verering van Sint Bavo in Holland in-
troduceerde.1144 In Zutphen werd de Sint Walburgskerk gesticht bij het hof van de 
graaff  van Gelre."5 Een voorbeeld in Vlaanderen is de Sint Donatiuskerk die in 
Bruggee is opgetrokken bij het hof van de Vlaamse graaf."6 

Denn Hartog concludeerde in haar onderzoek naar tufstenen kerken in Hol-
landd dat het merendeel ervan gesticht lijk t te zijn door de graaf op zijn diverse 
grafelijkee hoven, of door lokale adel. Met name de vele kleinere tufstenen ker-
kenn in dorpen trekken de aandacht en ze oppert dat veel hiervan gesticht zullen 
zijnn door lokale adel. Het veelvuldig voorkomen van roodzandstenen sarcofagen 
enn sarcofaagdeksels, een kostbare manier van begraven, juist bij deze tufstenen 
kerkenn wordt door haar verklaard uit het recht van de stichter om in de be-
treffendee kerk begraven te mogen worden. Diverse tufstenen kerken zullen zo-
doendee tot stand zijn gekomen als uiting van de macht en status van een lokaal 
edelmann die de kerk tevens bestemde tot een eigen mausoleum."7 

1100 Noomen 1990. 
1111 Krauwer 1994. 
1122 Theuws 1989 hst. 3 en 4; Noomen 1999, 12; Van Dasselaar en Sprokholt 1993. 
1133 Bult 1993 (Delft). In Leiden is het grafelijke hof met de Sint-Pieterskerk mogelijk pas begin dert iende 
eeuww gesticht en het is denkbaar dat er in Leiden eerder een dergelijke situatie was met de Burcht en de 
Hooglandsekerkk (Bitter en De Baar 1992). 

1144 Verkerk 1997a, 1997b. 
1155 Onlangs is geopperd dat de tufstenen palts en de kerk van Zutphen een gezamenlijke stichting kun-
nenn zijn geweest van resp. de graaf van Hamaland namens de koning en de bisschop van Utrecht kort na 
10466 (Bastemeijer en Groothedde 1999). 
1166 De Witte 1991. 
1177 Den Hartog 1998. Daarnaast noemt ze overigens nog verscheidene andere redenen voor kerkstichtin-
gen,, in het bijzonder voor tufstenen kerken in West-Friesland waarvoor geen lokale adel aan valt te wijzen 
enn die wellicht tot stand kwamen als gedachteniskapellen voor gesneuvelde oorlogshelden of gebouwd wa-
renn met het oog op de weerbaarheid van natuurstenen gebouwen. Deze verklaringen zijn overigens weinig 
bevredigendd want ze geven geen antwoord op de vraag wie dan de financiële middelen zal hebben opge-
brachtt om ze te bouwen. 
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Hett is derhalve goed mogelijk dat ook in Alkmaar de tufstenen kerk onderdeel 
uitmaaktee van een groter project, namelijk de vestiging van een hof bij het Hooge 
Huijs.. Als we hiervoor de graaf als meest waarschijnlijke kandidaat beschouwen, 
zouu de grote omvang van de tufstenen kerk een weerspiegeling kunnen zijn van 
dee grafelijke aspiraties in de regio. Hij wilde met deze bouw wellicht zijn macht to-
nen,, bijvoorbeeld nadat in 1133 een overeenkomst was bereikt met de West-Frie-
zen,, of nadat de graaf hen had verslagen in 1169. 

Eenn andere goede kandidaat voor de stichting van een dergelijk hof is de abt 
vann Egmond. Naar een eventuele relatie van de abdij met het Hooge Huijs in 
14911 (Claes Corff was onder meer rentmeester van de abdij) en later zijn na-
speuringenn gedaan door Fasel. In 1984 schrijft hij hierover: "De vraag is wel eens 
opgeworpen,, ook door mij, of het Hooge Huijs wellicht de ambtswoning van de 
rentmeesterr van de abdij was. Dit leek mij overigens niet waarschijnlijk, want dan 
zouu men er gegevens over moeten vinden in het archief van de abdij van Eg-
mond.. En dat is niet het geval. Ook is het geen leengoed van de graaf van Hol-
landd geweest. Eerst onlangs kreeg ik zekerheid dat het Hoge Huijs aan Claes 
Corfff  in eigendom toebehoorde." De eigendomssituatie blijkt namelijk uit zijn 
testamentt van omstreeks 1500 en uit enkele stukken betreffende de erfenis na 
hett overlijden van Claes Corff in 1506. Bij het Hooge Huijs complex behoorden 
overigenss "oic die huijsingen die om thuijs jaerlicx in huyrwaer bewoent wer-
den.""  Op de kaart van Drebbel zien we langs de Nieuwesloot een reeks identieke 
huisjess staan, kennelijk neergezet als één bouwproject. Bij de opgraving werd in 
19955 een deel van deze reeks "kamers" opgegraven, waarbij werd vastgesteld dat 
dezee in de vijftiende eeuw waren gesticht. Waarschijnlijk zijn dit de vermelde 
huurhuizen.. Tussen 1552 en 1561 kocht Dirck van Teylingen het Hooge Huijs 
vann de erfgenamen van Claes Corff. Het huis was nog in 1753 eigendom van deze 
familie,, toen het werd verkocht aan de stad en afgebroken.118 

Eenn en ander hoeft evenwel niet uit te sluiten, dat een paar eeuwen eerder de 
abdijj  wel degelijk betrokken kan zijn geweest bij de stichting van het Hooge 
Huijs.. Gezien de rol van de graaf als voogd van de abdij, zal deze hierbij dan ove-
rigenss mede betrokken moeten zijn geweest. Het hof kan naderhand in particu-
lieree handen zijn overgegaan bijvoorbeeld toen de abdij in de dertiende eeuw 
haarr Alkmaarse bezittingen van de hand deed. 

Overr de belangen van de abdij van Egmond te Alkmaar werd door Cordfunke 
enn Fasel een heftige polemiek gevoerd. De omvang van de diverse overgeleverde 
transactiess over goederen en rechten te Alkmaar, in bezit van de abdij, is evenwel 
moeilijkk te beoordelen. In 1248 doet de abt afstand van de helft van de "oppidum 
dee Alcmar", alsmede van de tol en mudpenningen (denarii modii, belasting op 
graan)) aldaar.119 Volgens Cordfunke had Egmond toen de helft van de nederzet-
tingg in eigendom. Fasel berekent echter dat Egmond geen grote grondbezittin-

1188 Fasel 1984. 
1199 Meilink 1951 deel II , 16R.39 en 17 R.40. 
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genn in Alkmaar had en volgens hem gaat het niet om de helft van Alkmaar maar 
omm de helft van de pacht van het schoutambt. De bronnen bieden feitelijk te wei-
nigg informatie om hierover uitsluitsel te geven.120 De tol bij Alkmaar zou reeds in 
dee tiende eeuw door graaf Dirk II en zijn vrouw Hildegard aan de abdij van Eg-
mondd zijn geschonken, maar de echtheid van de betreffende oorkonde is om-
streden.1211 De vroegste zekere vermelding van de tol te Alkmaar, die dan inder-
daadd in bezit is van de abt van Egmond, is in 1174.12L' 

Hoee het ook zij, het kan niet worden uitgesloten dat het hof bij het Hooge 
Huijss niet door de graaf is gesticht maar door de abdij van Egmond, voor het be-
heerr van Alkmaarse goederen en rechten. Als we de tufstenen kerk willen ver-
bindenn aan dit hof, wordt het evenwel toch een andere zaak. Het lijk t immers 
weinigg waarschijnlijk dat de abdij van Egmond te Alkmaar een dergelijke grote 
kerkk zou hebben gesticht. 

Dee auteur dezes ziet het meest in een hypothese waarbij de tufstenen kerk met 
eenn hof bij het Hooge Huijs is gesticht door de graaf, bijvoorbeeld in de tweede 
helftt van de twaalfde eeuw. Het bezit van de kerk zou daarna zijn overgegaan 
naarr de abdij van Egmond, mogelijk ook het hof maar deze laatste is vervolgens 
inn particuliere handen gekomen. 

1200 Vergelijk Fasel 1979, 29-45, en Cordfunke 1982, 26-30. In zijn overzicht van de Egmondse kloosterbe-

zittingenn vermeldt Hof (1973, 425), dat de bezittingen te Alkmaar in het geheel niet wijzen op de latere om-

vangg van die plaats. Dat hoeft natuurlijk ook niet want de stadsvorming van Alkmaar kwam pas na 1248 op 

gang. . 
1211 De vermelding staat het eerst in een goederenlijst in het Egmondse evangelieboek Liber S.Adalberti 
(overgeleverdd als afschrift in het Cartularium van Egmond van circa 1465), maar op een vreemde plek. Hoe-
well  de tekst vermeldt dat de schenking is gedaann door Dirk II en zijn vrouw Hildegard, staat hij niet in de 
lijstt van diens regeringsperiode maar pas verderop in de lijst, tussen de schenkingen onder graaf Arnulf en 
diee onder graaf Dirk V. De passage is als volgt vertaald: "Theodericus en zijn wettige echtgenote Hildegard 
genaamd,, schonken aan Sint-Adalbertus ter verkrijging van het eeuwige geluk, alle tolopbrengsten in A!ec-
mare,, te weten, dat wat ontvangen wordt vanwege lijfeigenen, paarden en schepen, want dat valt onder het 
ambacht""  (Van der Drif t en Hooftman 2001, 5-7). Oppermann (1933 Fontes, 64) ziet het volledige stuk als 
eenn vervalsing van circa 1215, terwijl Meilink (1939, 24), die het stuk als een vervalsing van na 1162 be-
schouwt,, juist over de schenking van de tol vaag blijf t ("Ook de aanteekening van de schenking van den Alk-
maarschenn tol door Dirk II ... moet later toegevoegd zijn. Of dit echter na 1162 is geschied, of reeds vóór-
dien,, is onzeker.") 
1222 Meilink 1951 deel II , 9 R.16. De tol dient dan als onderpand voor een lening. 


