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33 Uitbreidingen, 
eenn dubbelkerk en de stad Alkmaar 

3.13.1 Schriftelijke bronnen over veertiende- en vijftiende-eeuwse bomufasen 

Dee schriftelijke bronnen over de Grote Kerk uit de dertiende tot de late vijftien-
dee eeuw zijn uiterst schaars. Voor deze periode komen ook vanuit de abdij van 
Egmondd nog maar weinig gegevens, hetgeen mede verband houdt met de afne-
mendee belangen van Egmond in Alkmaar. Eén van de belangrijkste gebeurtenis-
sen,, een grote stadsbrand waarbij de kerk mede in vlammen opging, vond plaats 
inn 1328. De tijdgenoot Willem Procurator beschrijft deze in zijn kroniek: "In het-
zelfdee jaar raasde op Urbanus' feest het vuur langs een droevig pad, Alkmaar ver-
woestendd met het grootste deel van de huizen, ook de kerk met alles wat erin was; 
dezee mensen zijn waarlijk uwvlees, Christus. Erbarm u."1-* 

Dee opgravingen hebben resten opgeleverd van een verbouwing van de kerk, 
diee omstreeks het eind van de dertiende of de eerste helft van de veertiende 
eeuww moet hebben plaats gevonden (periode 4). De kerk werd toen aan de west-
zijdee vergroot, waarbij de oude tufstenen toren plaats maakte voor een verlen-
gingg van het schip, welke werd afgesloten met de bouw van een nieuwe toren. 

Wee zijn geneigd om deze resten te koppelen aan de herbouw na 1328, maar ge-
zienn de gebruikte baksteensoort valt niet uit te sluiten dat de opgegraven funde-
ringenn toch reeds ouder zijn. 

Dee volgende bouwfasen kunnen vermoedelijk gerelateerd worden aan een ver-
haall  in de kroniek van Alkmaar van C. van der Woude uit 1645: "Anno 1382. Als-
ooo onse Stadt van jaer te jaer meer toe nam van ghebouwen ende Burgerye, soo 
wierdee S. Laurens Kerck te kleen om den Gods dienst bequamelvck te oefenen: 
overr sulcks, werde met eenstemmigen yver, deur onse Burgery, noch een Kercke 
gebout,, in de eere van S. Mathias Apostel aen de Zuyt-zyde van S.Laurens Kerck 
[naa de memorie van Paets] ... Of zy de Muer tusschen tween hebben wegh geno-
men,, ende met Pylaren ondersteunende, van 2 Kerkeken 1. gemaeckt souden 
schynen:: want, doen onse graven inde Kerck verleyt ende met nieuwe sareken 
versienn werden, vondt men in 't midden van de Kerck noch 't fondament van een 
muer:: recht Oost ende West streckende. Ende voor S. Laurens Kerck was een 
seerr hooghen Toorn ghebout; [ofte ten naesten by volbout] wiens hooge spitse, 
denn Schipper voor een baken konde dienen; soo de Oude memorien ghetuygen, 
endee oock het Conterfeytsel van S. Laurens Kerck, [aenduydende groote hoogte 

1233 (iumbert-Hepp en (hmibcrt 2001. 433. 
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HetHet memoriebord uit 1605 in de Grote Kerk. Foto gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 

archeologie. archeologie. 

dess Toorns] hangende op den dach van huyden aende Noorder-Muer, by het 
oudee Orgel."124 

Ditt verhaal over een "dubbelkerk" is naderhand door diverse geschiedschrij-
verss herhaald. Fasel merkt daarover op, dat hij behalve deze ene aantekening 
langee tijd geen enkele andere vermelding van Sint Matthias in de archiefstukken 
konn vinden. Van der Woude schijnt destijds zijn gegevens te hebben ontleend 
aann historische aantekeningen van een zekere Mr. Jan Fredericksz Chirurgijn en 
aann het opschrift op het al genoemde memoriebord uit 1605, dat thans nog 
steedss in de Grote Kerk hangt. Behalve de verrassende mededeling dat de Sint 
Laurenskerkk in 901 werd gesticht als opvolger van een duizend jaar eerder ge-
bouwdee "kerck en Aultaar den heijdenschen affgooden" toegewijd, komt men 
opp dit bord de volgende tekst tegen: "1382 / Maar doe d'ijuer creech meerder 
crachtt / werd daer neffens met goed aendacht / Een kerck in reuerenci Van St 
Mathijss gestelt sulx placht / te sijn onser voor oudren pracht / het werck waar-
deertt d'intenci". De verzuchting van Fasel, dat dit geen bronnen zijn die een in-
drukk van grote betrouwbaarheid geven, is dan ook alleszins terecht. 

Inn de herbouwde kerk uit 1470-1520 kreeg naast Sint Laurens ook Sint Mat-

1244 Van der Woude 1743,37 (tweede editie; eerste editie 1645). Van der Woude stelt in dezelfde passage dat 
err in dat jaar ook een toren zou zijn gebouwd, die de schepen als baken kon dienen. Hij verwijst naar een 
schilderijj  dat in de zeventiende eeuw bij de noordmuur naast het oude orgel hing. Dit moet echter het schil-
derijj  zijn geweest dat ook thans nog in de kerk hangt en waarop de kerk van 1470-1520 is afgebeeld, inder-
daadd met een forse toren erbij, maar het gaat dan om een niet uitgevoerd ontwerp uit veel later tijd dan 1382. 
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thiass een plaats. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de aanwezigheid van een beeld van 
Sintt Matthias, dat bovenin de noordelijke transeptgevel is geplaatst. Na de Her-
vormingg was er behalve een katholieke schuilkerk voor de parochie van Sint Lau-
rens,, de Sint Laurentius-statie, ook een aparte Sint Matthias-statie. Zonder deze 
gegevenss zou men zelfs aan het gehele verhaal over de tweede heilige gaan twij-
felenn - Fasel maakt ons opmerkzaam op het merkwaardige feit dat in het archief 
vann de abdij van Egmond, toch de patroon van de Sint Laurenskerk inclusief het 
kerkhof,, geen enkel gegeven over de Sint Matthiaskerk van Alkmaar is te vinden. 

Opp het spoor gezet door een aantekening van Bruinvis, vond Fasel toch een 
notitiee die in 1605, en wellicht ook door Van der Woude, als bron kan zijn ge-
bruikt.. Hij trof deze aan in de Chronicon Hollandie, Zelandie, Frisie et Terre 
Traiectensis,, een bewerking met aanvullingen van de eerste versie van de Chro-
niconn comitum Hollandie die kort voor 1469 was opgesteld door Johannes a Ley-
dis.. In deze bewerking, die tussen omstreeks 1514 en 1524 is vervaardigd door 
Willemm Zuermondt, is bij het jaar 1382 een aantekening gezet die Fasel als volgt 
vertaalt:: "In het zelfde jaar werd de kerk van de H. Matthias, apostel, gesticht in 
Alkmaarr in de nabijheid van de kerk van de H. Laurentius, martelaar, vanaf de 
zuidelijkee vleugel (of muur) op een en hetzelfde kerkhof."125 

Hett "fondament" dat Van der Woude beschrijft, is ongetwijfeld dezelfde als de 
zwaree funderingen die in 1995 midden in het schip zijn gevonden, inderdaad 
doorr grafdelvers flink uitgehakt. Bij de opgravingen konden hierin evenwel twee 
bouwfasenn onderscheiden worden (perioden 5 en 6). Het is niet mogelijk om 
éénn van deze twee bouwfasen met zekerheid toe te schrijven aan de bouwactivi-
teitenn van 1382. 

Bijj  de westtoren zijn sporen gevonden van een herbouw (5F), van dezelfde steen-
soortt als de zuidelijke uitbreiding spoor 5A-5E. In het verhaal van Van der Woude 
overr de Matthiaskerk van 1382 is ook sprake van een toren, die gebouwd of vrijwel 
afgebouwdd was. Hij verwijst daarbij abusievelijk naar het zestiende-eeuwse schil-
derijj  van de huidige kerk met een toren. Helaas is het niet duidelijk, welke bron-
nenn hij bedoelde met de zinsnede "Oude memoriên". Een eventuele koppeling 
vann de bouwfase periode 5 aan de vermelding bij 1382 ligt echter wel voorde hand. 

3.23.2 Bouzvheren en financiering 

Dee vraag, wie als stichters kunnen zijn opgetreden bij de latere bouwfasen, vraagt 
eenn nadere toelichting op de bevoegdheden en rechten die de abdij van Eg-
mondd en de stad Alkmaar hadden ten aanzien van de kerk van Alkmaar, en op de 
financiëlefinanciële organisatie met betrekking tot de kerk. 

1255 Bruinvis 1904, 193; Fasel 1979, 58-60; "Eodem anno ecclesia sancti Matthie apostoli fundatur in Alcma-
riaa contigua ecclesie sancti Laurencii martyris ab australi plaga in uno et eodem cemiterio". Zuermondt te-
kendee bij het jaar 1470 bovendien aan, dat in dat jaar werd begonnen met de afbraak van de twee oude kerken 
diee op één kerkhof stonden, te weten die van Laurentius en Matthias (Plenckers-Keyser en Streefkerk 1996, 
263-266).. De keuze voor Matthias, de apostel die de plaats van Judas innam, is voor mij niet verklaarbaar. 
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Fasell  heeft uitgelegd, dat de financiële zaken in relatie tot een kerk in drie ca-
tegorieënn kunnen worden ondergebracht.126 

Inn de eerste plaats was er "het fonds dat wordt aangeduid als pastorie, wedeme 
off  pastoorstafel, zijnde het complex van goederen, renten en andere inkomsten 
waaruitt de parochiegeestelijkheid werd betaald." Het beheer was verbonden met 
hett patronaat, het bestuur over kerkelijke zaken, dat voor de parochiekerk van 
Alkmaarr tot 1573 in handen was van de abdij van Egmond. Het beheer van dit 
fondss bleek in 1472-1475 problemen op te leveren. In 1474 vaardigde paus Six-
tuss een bul uit, naar aanleidingvan verzoeken die de abt van Egmond vanaf 1472 
hadd ingediend, over het herstel van de patronaatsrechten en de bijbehorende in-
komstenn van de abdij van Egmond ten aanzien van de kerk van Alkmaar. Deze 
problemenn bleken ook op andere plaatsen in de regio te bestaan. Kennelijk werd 
doorr de aangestelde pastoors en andere geestelijken de hand gelicht met de in-
ningg en/of afdracht van tienden en andere inkomsten. De derving aan inkom-
stenn van de kerk van Alkmaar werd destijds door de abt geschat op een bedrag 
vann 14 mark zilver jaarlijks, een aanzienlijke som. Deze problemen kunnen zijn 
voortgekomenn uit hieraan voorafgaande interne moeilijkheden in de abdij. Het 
kloosterr was in de vijftiende eeuw namelijk sterk in verval geraakt. Kort na het 
middenn van de vijftiende eeuw werd de abdij een instelling die zich vooral richt-
tee op de opleiding van de jongere zonen van adellijke geslachten - de zorg voor 
dee monniksplichten begon toen danig te verslappen.127 Er werden bemiddelaars 
aangesteldd die zich in 1474 en 1475 bezig hielden met de inning van inkomsten 
uitt Alkmaar, Limmen en Oesdom (bij Heiloo). Men liet verkondigingen in ker-
kenn ophangen en voerde processen tegen wanbetalers, onder wie zelfs de grafe-
lijk ee rentmeester.128 

Eenn tweede categorie van financiële zaken bij de kerk waren de zogeheten fun-
datiess op altaren in de kerk.129 In middeleeuwse kerken waren er naast het hoofd-
altaarr in het koor nog meerdere andere altaren, gewijd aan uiteenlopende heili-
gen.. De altaren konden bijvoorbeeld in zijkapellen geplaatst zijn, of in de koor-
omgangg tegen de zuilen van het koor, maar ook andere plaatsen zijn denkbaar. 
Dezee altaren werden gebruikt voor verschillende gelegenheden. Sommige waren 
gestichtt door memories, dat zijn broederschappen van priesters en leken die op 
geregeldee tijden godsdienstoefeningen hielden, de begrafenis van overleden le-
denn verzorgden, en zich soms inzetten voor bepaalde maatschappelijke doelen. 
Eenn memorie was door schenkingen soms in het bezit van aanzienlijke bezittin-
gen,, zoals goederen en renten, bestemd voor instandhouding van de diensten en 
hett bereiken van maatschappelijke doelen. Veelal was de memorie niet alleen be-

1266 Fasel 1979, 62-66. 
1277 Meilink 1951 deel I, 40-41. Schandalen leidden in 1471 zelfs tot een proces bij de Grote Raad en een 

voorstell  voor een bisschoppelijke visitatie ging toen net niet door. 

1288 Meilink 1951 deel II I R1257-1264, R1268-1269. 

1299 Zie voor een overzicht: Fasel z.j. Verzamelinventaris I, Inleiding I-H, en 2-5 (met verwijzingen naar re-

gestenn van akten, in Verzamelinventaris 2). 
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lastt met het onderhoud van het eigen altaar, maar ook met de directe ruimte er 
omheen. . 

Opp altaren konden ook vicarieën worden gesticht, hetgeen betekende dat 
doorr een stichter het houden van bepaalde diensten op het altaar gevestigd 
werd,, bijvoorbeeld ter nagedachtenis van een overledene, waarvoor de stichter 
goederenn of renten schonk. Het kon daarbij gaan om een nieuw gesticht altaar 
dann wel om een bestaand altaar, waarbij bijvoorbeeld de pastoor of een bepaalde 
memoriee belast werd met de zorg voor de vicarie. Een stichter kon ook officies 
oprichten,, liturgische diensten die op een bestaand altaar werden gevestigd. 
Stichterss van vicarieën en officies hadden het collatierecht, dat wil zeggen dat ze 
bepalingenn mochten opnemen ten aanzien van de priesters die de diensten 
moestenn houden. 

Naastt het hoofdaltaar van Sint Laurens bestonden er ook in de kerk van Alk-
maarr verscheidene andere altaren. Uit overgeleverde archiefstukken zijn diverse 
vicarieënn en officies bekend op een groot aantal altaren."" Er is nog geen syste-
matischh onderzoek gedaan naar deze vicarieën en onderstaand overzicht is dan 
ookk verre van volledig."1 Verscheidene altaren bestonden zeker reeds vóór de to-
ren-rampp van 1468 en waren gewijd aan: Sint Johannes,"- Onze-Lieve-Vrouwe 
(hett O.L.V.-memorie was ook bekend als het Papengilde),1" Sint Catharina,114 de 
Heiligee Geest,'M Ss. Rochus en Severus (weversgilde) en Sint Nicolaas (schip-
persgildee en kramersgilde).'w Verscheidene altaren worden pas later vermeld, 
maarr het is waarschijnlijk dat enkele eveneens al voor 1470 bestonden."7 Het 
gaatt om altaren gewijd aan: Sint Joost, Sint Martha, het Heilige Kruis, Sint Elisa-
beth,, Sint Sebastiaan (schuttersgilde), Sint Gandolf, Sint Cornelis, Sint Jacob, 
Sintt Crispijn en Sint Crispiaan (schoenmakersgilde), Sint Hubertus, Sint Chris-
toffel,, Sint Anna, Sint Cosmas (chirurgijnsgilde), Ss. Pieter en Paulus, SintJero-
nymus,, Sint Brigitta, de Heilige Drievuldigheid, Sint Eloy (smedengilde), de Hei-
ligee Maagd en Jozef (scheepmakersgilde), Sint Quirinus en Sint Victor. Bruinvis 

1300 Overzichten van stukken in het Alkmaarse archief geven Bruinvis 1893-1894 en Fasel z.j. Stadsarchief 
deell  1; stukken in het archief van Egmond bij Meilink 1951. 
1311 In het artikel van Bruinvis (1893-1894) worden niet steeds dezelfde genoemd als in de inventarisaties 
vann de Alkniaar.se archiefstukken van Fasel (z.j. Stadsarchief I, 9t>99; z.j. Verzamelinventaris I, 2-5). De Kg-
inondsee archieven lijken door Bruinvis niet geraadpleegd te zijn (vergelijk Meilink 1951). 
1322 Vroegste bewaarde vermelding 1354 (Meilink 1951 deel II . 95 R.340). 

1333 Vroegste bewaarde vermelding 1381 (Fasel z.j. Stadsarchief deel 1, 97, deel 2 reg.nr.28); vermoedelijk 
handeltt een vicarie uit 1358 ook over dit altaar (Fasel 1979, 6-7). Fr bestonden ook vicarieën op altaren ge-
wijdd aan Onze-I.ieve-Vrouwe-ter-Nood-Gods (vroegste bewaarde vermelding 1397; Fasel z.j. Verzamelinven-
tariss I. 91),Onze-Lieve-Vnniwe-Piirifkatie (vroegst bewaarde vermelding 1499; Bruinvis 1893-1894, 1894,9) 
enn de Zeven Weeën, maar Bruinvis veronderstelt dat deze op hetzelfde altaar berustten (Bruinvis 1904, 216). 

1344 Vroegste bewaarde vermelding 1397 (Meilink 1951 deel II , 171-172 R.650 en R.651). 
1355 Vroegste bewaarde vermelding 1430 (Fasel z.j. Verzamelinventaris I, 96-97). 
1366 Vroegste bewaarde vermeldingen 1464 resp. 1465 (Fasel z.j. Stadsarchief deel 1, 96-97). Verwijzing 
naarr de gilden bij Bruinvis 1893-1894, 1894, 236. 
1377 Verwijzingen naarde gilden volgens Bruinvis 1893-1894, 1894, 236. Bruinvis 1904, 203, vermeldt tevens 
dee stichting van twee altaren in 1 468 en kort erna, gewijd aan resp. de H. Maagd en Sint-Barbara en aan Sint-
All  uiri es. 

http://Alkniaar.se


33 Uitbreidingen, een dubbelkerk en de stad Alkmaar 87 7 

DeDe grafzerk met sokkel, gewijd aan 
FlorisFloris V. De grafzerk dekte vermoe-
delijkdelijk van origine het graf af 
waarinwaarin de ingewanden van Floris 
VV in de Grote Kerk ter aarde waren 
besteld.besteld. Foto gemeente Alkmaar, 
afdelingafdeling monumentenzorg en 

wijstt erop, dat het grote aantal heiligen aan wie altaren waren gewijd, niet bete-
kendee dat er ook daadwerkelijk zoveel altaren stonden. Gilden en broeder-
schappenn kwamen op of gingen te niet, in verband met de opbloei of ondergang 
vann neringen of om andere redenen; en meerdere vierden soms hun kerkelijke 
plechtighedenn voor dezelfde altaren, door elk hunner genoemd naar de eigen 
patroon.138 8 

Dee inkomsten van de memories, vicarieën en officies kwamen niet direct bij de 
kerkk terecht.139 Wel zal de kerk gebaat zijn geweest bij het onderhoud van de al-
tarenn en bij de inrichting rondom deze altaren. Merk op, dat het interieur van 
hett kerkgebouw destijds door al deze altaren zeer verrijkt werd! 

Hierr moet nog melding worden gemaakt van een zeer bijzondere vicarie, na-
melijkk die ter nagedachtenis aan graaf Floris V. In 1414 stelde graaf Willem VI het 
bedragg vast voor de bediening van de kapellanie die door zijn voorouders was ge-

1388 Bruinvis 1904, 216. 
1399 In 1569 wordt vermeld, dat het Heilige Kruis-, het Sint-Huberts-, het Sint-Gandolfs-, het Onze-Lieve-
Vrouwe-ter-Nood-Gods-- en het Sint-Anna-altaar de rijkste waren (Fasel z.j. Stadsarchief van Alkmaar 1254-
18155 deel 1, 97, deel 2 reg.nr. 266). 
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stichtt (vermoedelijk op het hoofdaltaar). In de Grote Kerk staat nog immer een 
merkwaardigee "tombe", feitelijk alleen een grafzerk op een eikenhouten sokkel, 
eenn cenotaaf die aan Floris is gewijd en oorspronkelijk in het koor heeft gestaan. 
Naa de moord in 1296 was het lichaam van graaf Floris V gebalsemd en naar Alk-
maarr gebracht. Het werd eenjaar lang in het koor van de kerk opgebaard, waar-
naa het uiteindelijk ter aarde werd besteld in de abdijkerk van Rijnsburg. De inge-
wandenn werden evenwel apart begraven in de kerk van Alkmaar. Mogelijk lag deze 
grafzerkk oorspronkelijk boven dit ingewandengraf. De grafzerk werd in de eerste 
helftt van de vijftiende eeuw voorzien van een opschrift, de sokkel dateert van om-
streekss 1500 en werd rond het midden van de zestiende eeuw beschilderd.140 

Dee derde categorie van inkomsten betrof de zogenaamde kerkfabriek, be-
stuurdd door de kerkmeesters, waaraan middelen waren verbonden voor de bouw 
enn het onderhoud van de kerk. Vanaf de dertiende eeuw werd het beheer van pa-
rochiekerkenn overal in Europa door de burgerij overgenomen van de geestelijk-
heid.. De stadsbesturen stelden kerkmeesters aan die niet alleen moesten zorgen 
voorr het onderhoud van de kerk maar ook voor nieuwe bouwactiviteiten. Kerk-
meesterss waren steeds afkomstig uit de voornaamste families van de steden en in 
diversee steden werd de functie bekleed door leden van het stadsbestuur zelf.141 

Dee gegevens over de Alkmaarse kerkmeesters zijn weliswaar schaars (vanaf 1431 
driee en vanaf 1448 vier kerkmeesters), maar zij tonen wel aan dat ook in Alkmaar 
dee kerkmeesters toen afkomstig waren uit het stadsbestuur. 

Dee rechten op de kerk waren daardoor als het ware gescheiden in een deel be-
treffendee geestelijke zaken (pastorie) en een deel dat betrekking had op het ge-
bouww (de kerkfabriek). Fasel wijst erop dat de pastoorsprebenden (inkomsten 
vann de pastorie) waarvoor in 1472-1475 actie werd genomen, voor Alkmaar uit-
gedruktt werden in marken zilver. Aangezien deze muntsoort in de tweede helft 
vann de veertiende eeuw verdrongen werd door het Trooise pond, concludeert hij 
hieruitt dat de scheiding tussen pastorie en kerkfabriek reeds voor circa 1350 tot 
standd zal zijn gekomen. Deze aanname wordt versterkt door het ontbreken van 
postenn voor de Alkmaarse kerk in de oudste rekeningen van de abdij van Eg-
mondd uit 1344-1345 en 1387-1390. 

Indienn de conclusies van Fasel over de kerkfabriek juist zijn, betekent dit dat 
wee de archeologisch aangetoonde bouwfasen in elk geval vanaf periode 5 kun-
nenn beschouwen als stichtingen van de stad zelf. Voor een beter begrip van deze 
omvangrijkee investeringen door de stad in de kerk is het zinvol om eerst de ont-
wikkelingg van de stad en haar economie aan een nader onderzoek te onderwer-
pen. . 

1400 Cordfunke 2000. 
1411 De Vries 1994, 241-248. 
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3.33.3 De ontwikkeling van Alkmaar van de twaalfde tot de zestiende eeuwyvi 

Dee nederzetting Alkmaar werd in de elfde-twaalfde eeuw reeds flink uitgebreid 
inn het laaggelegen gebied aan de oostzijde van de strandwal, zeker tot circa 25 
meterr ten oosten van de Van den Boschstraat. Bij diverse opgravingslocaties was 
hett niet mogelijk om uit te maken of bepaalde grondsporen uit de elfde ofwel uit 
dee twaalfde eeuw stammen. Er is dus vooralsnog geen verfijning van de topogra-
fischee ontwikkeling in deze periode te geven. Het scherfmateriaal uit de opgra-
vingg in de Hema-bouwput in 1958 aan de Langestraat/Van den Boschstraat, dat 
voorall  uit de eerste ophoging afkomstig schijnt te zijn, lijk t volgens nieuwste in-
zichtenn hoofdzakelijk uit de elfde eeuw te dateren.143 In de twaalfde eeuw strekte 
dee nederzetting zich aan de zuidkant uit tot ter hoogte van de Lindegracht144 en 
aann de noordkant minstens tot de Koningsweg.14' In westelijke richting was de ne-
derzettingg nog nauwelijks gegroeid, alleen een strook tot circa 35 meter ten wes-
tenn van de Koorstraat.146 Mogelijk was er in de twaalfde eeuw ook een enkel erf 
westelijkk van de Grote Kerk, getuige de vondsten van een waterput.147 Bij de op-

1422 Bij de onderstaande reconstructie van de ontwikkeling van Alkmaar ben ik veel dank verschuldigd aan 
assistent-archeoloogg Rob Roedema, met wie ik talloze discussies heb gevoerd over de verschillende inter-
pretatiess van opgravingsgegevens en de bewoningsgeschiedenis van Alkmaar. Ik verwijs in het onderstaan-
dee voornamelijk naar de voorlopige berichten die over de opgravingen zijn verschenen. Een deel van de op-
gravingenn is overigens door verschillende onderzoekers in dienst van de gemeente al uitgewerkt in een ba-
sisrapportage-- het is de bedoeling om deze binnen afzienbare tijd in een bundel van verslagen te publice-
ren.. Opgravingen worden in Alkmaar voorzien van een code die verwijst naar het jaar van opgraven en de 
straat,, soms met een aanvullende aanduiding (het onderzoek in de HEMA bouwput in 1958 in de Lange-
straatt is bijvoorbeeld 58LAN). 

1433 Opgraving 58LAN (Cordfunke 1972, 84-86). Het betreft o.a. Pingsdorf-type aardewerk met brede 
bandorenn en tamelijk hard gebakken zandig kogelpotaardewerk met donkere kern en lichtgetinte buiten-
zijden.. Hef vertoont veel overeenkomsten met b.v. vondsten uit Utrecht, waarmee het materiaal is vergele-
kenn op een bijeenkomst te Deventer op 19/2/2000 van de Nederlandse Vereniging van Archeologen, werk-
verbandd middeleeuwen. De opgraving Langestraat 66 (voorheen winkel van firma Kofa Spruijt) in juni-jul i 
20011 (01LAN) bracht elfde- of twaalfde-eeuwse huisresten aan het licht met resten van palen en vlecht-
werkwandenn en is tot dusverre de meest oostelijke opgravingslocatie uit deze periode, circa 25 meter ten 
oostenn van de Van den Boschstraat. De opgraving Breedstraat/westhoek Pastoorsteeg in 1990, op circa 60 
meterr ten oosten van de Van den Boschstraat, leverde onderin slechts bewoningsresten vanaf de vroege der-
tiendee eeuw op (90BRE; Alders et al 1991, Alders 1992). 

1444 Opgraving appartementencomplex De Linden, voorheen schouwburg Het Gulden Vlies 1993 Linde-
grachtt (93LIN: greppels van een perceel aan de westzijde van de Koorstraat en ten zuiden van de Heul van 
circaa 35 bij 35 meter, waar de vestingwerken in de late dert iende of vroege veertiende eeuw omheen werden 
aangelegd;; zie Bitter en Dijkstra 1994; bij opgravingen ten zuiden van de Lindegracht in 1995 en 1998 kon 
daarr het ontbreken van bewoningssporen uit deze periode worden aangetoond) en opgraving bouwput 
voormaligee St.Josephschool 1994 Laat (94LAA; zie Bitter en Dijkstra 1995). 

1455 O.a. opgraving achter de HBS 1982 Koningsweg (82KOW; waterputten, kuilen en greppels; zie Cord-
funkee 1992, 354). Overigens is meer naar het noorden een deel van de oude geestrug weggespoeld bij 
twaalfde-- en dertiende-eeuwse overstromingen (waarneming in bouwput "Arcadegebouw" 1995 Kwakelka-
de;95KWAK). . 

1466 Opgraving appartementencomplex De Linden, voorheen schouwburg Het Gulden Vlies 1993 Linde-
grachtt (zie boven). 
1477 Opgraving bij sloop R.O.G.-gebouw en riolenaanleg 1970 Grote Kerk (70GRK, waterput rV; Cordfun-
kee 1972, 20-22, 123-125, 135). 
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gravingenn ten westen van en op het Canadaplein werd in 1998-2000 vastgesteld 
datt dit gebied destijds nog als akkerland diende en op zijn vroegst in de veer-
tiendee eeuw bebouwing kreeg.148 Het gebied met nederzettingsvondsten uit de 
twaalfdee eeuw beslaat zodoende in noord-zuid-richting een afstand van om-
streekss 350 meter en op het breedste punt in oost-west-richting circa 300 meter. 
Hett oppervlak van de nederzetting zal in de twaalfde eeuw maar liefst tussen de 
66 en 10 hectare zijn geweest! 

Overr de aard van de bewoning in de tiende tot twaalfde eeuw is nog erg weinig be-
kend.. In de Annalen van Egmond wordt de nederzetting van Alkmaar in 1132 om-
schrevenn als "forum" oftewel markt en in 1166 als "oppidulum" oftewel stadje.149 

Dee eerste schriftelijke gegevens over een munt en een tol zijn gebrekkig. In een 

1488 Opgraving bouwput Cultuurcentrum 1998-1999 en 6etsenkelder 2000 (resp. 98CAN en O0CAN; Bitter 
20000 en 2001). 

1499 Oppermann Fontes, Nederlandse vertaling Uitterhoeve 1990. Bovendien is in een akte over begrafe-
nisgeldd (Oppermann 1933 Fontes, oorkonde no.5, 227-228) gedateerd 16juli 1116 sprake van een overeen-
komstt "civibus Alcmariensibus" (met de burgers, of stedelingen, van Alkmaar). Hoewel de inhoud van de 
aktee omstreden is, zijn de historici het wel eens over de echtheid van deze ondertekening. Voorts is op 5 no-
vemberr 1248 sprake van het "oppidum de Alcmar" in een schenkingsakte van koning Willem aan de abdij van 
Egmond.. In een tweede akte wordt in de schenking ingestemd door Floris, de zoon van de graaf van Holland, 
enn daarin wordt de formulering "vill e in Alcmar" gehanteerd (Kruisheer 1986 dl. I I . nrs. 786 en 789). 
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lijstt van schenkingen aan de abdij van Egmond staat vermeld dat tijdens graaf Die-
derikk VI (1121-1157) een schenking is gedaan waarvan het geld afkomstig is on-
derr andere van "in Alcmere a Reinwardo monetario duas uncias et demidiam".1'" 
Indienn we aannemen dat Reinward een muntmeester was en geen muntwisselaar, 
iss dit de enige bron over een munt te Alkmaar. De tol blijkt in elk geval te bestaan 
vanaff  1174.m Het betreft hier geen doorvoer-tol maareen markttol, een belasting 
tee betalen over de goederen die ter markt werden gebracht.15- In 1166 vond een 
aanvall  op Alkmaar plaats van West-Friezen, waarbij dezen de "Occenvorth" over-
staken,, wellicht een doorwaadbare plaats in de Rekere.'M Dit kan wijzen op een re-
gelmatigee ossenhandel naar de markt van Alkmaar. Omstreeks dezelfde periode 
wordtt er door de abdij van Egmond voor ontvangsten afkomstig uit "Vroonlooër-
broek",, Oudorp, Oterleek, Mijsen en Ursem een bijzondere maateenheid voor 
graann gehanteerd, de "hoed naar Alkmaarse maat".'" Men zou hierbij kunnen 
denkenn aan een situatie met een markt te Alkmaar, waarop toezichthouders de 
terr markt gebrachte goederen meten en wegen volgens lokale maateenheden, 
eenn situatie die wel bekend is van later eeuwen. 

1500 De bron is het I.iber S.Adalberti, bewaard als vijftiende-eeuws afschrift (Oppermann 1933 Fontes, 83 

regell  37) 
1511 In een lijst van schenkingen aan de abdij van Egmond, in het Liber S.Adalberti, bewaard als vijftiende-
eeuwss afschrift, staat vermeld onder de kop 'Tradicio diversorum devotorum hominum" dat Diederik II 
(939-988)) en zijn vrouw Hildegard aan Egmond hadden geschonken "in Alecmare oiune tholoneum sive 
ea,, que de mancipii.s et de equis et de navibns accipitur, quia ili a ad ministerium pertinent" (Oppermann 
19333 Fontes, 64). Aangezien deze notitie niet staat onder de schenkingen van Diederik II maar pas in een 
lijstt van particuliere schenkingen, na die van graaf Arnulf (988-993) en vóór die van graaf Diederik V (1061-
1091),, neemt men aan dat de notitie berust op een vervalsing. Oppermann 1933 Fontes, 36, plaatst deze ver-
valsingg rond 1215, maar Meilink 1939, 24, aarzelt over een datering van dit falsum na 1162 of reeds voor-
dien.. De vroegste zekere vermelding van de tol is in 11 74, wanneer een deel van de tolopbrengst (dit deel 
bedraagtt 5 pond), kennelijk toen eigendom van de abt van Egmond, dient als aflossing van een lening door 
dee abt aan het klooster (Mcilink 1951 deel II , 9 R16; Koch 1970, 319-320 nr.170). In 1215 is er een geschil 
tussenn de abdij van Egmond en de heer van Egmond die wordt omschreven als "controversia ... super advo-
catiaa et hire inter Arenmeresueth et Wimnemeresueth, feodo suo excepto, et super dimidia parte tholenei 
inn dedicatione ecclesie et super tertia parte tholenei in Alcmare, quam idem Wilhelmus ad pactum duarum 
librarumm Hollandensium annuatum tenet" (Oppermann 1933 Fontes, Oorkonde 22, 246-248). Hieruit 
wordtt wel afgeleid dal de tol 6 pond was (als de zinsnede over de jaarlijkse pacht van twee pond die Willem 
vann Egmond betaalt alleen betrekking heeft op het derde part van de Alkmaarse tol en niet tevens op de 
halvee tol bij de kerk van Egmond). In het Liber S.Adalberti worden de inkomsten van Egmond te Alkmaar 
omschrevenn als "In Alcmere ... de tholoneo sex libras" (notitie door Oppermann geplaatst rond 1214; be-
waardd als vijftiende-eeuws afschrift; Oppermann 1933 Fontes, 74). 
1522 Vergelijk voor de informatie over de doorvoer-tollen in Holland Verkerk 1997c. 
1533 L'itterhoeve 1990, 113-114. De Graaf (1996, 223-224), die de betreffende gevechtshandelingen heeft 
onderzocht,, veronderstelt dat de Occenvorth gesitueerd was bij de eilandjes van Oterleek. Dit lijk t me wei-
nigg waarschijnlijk aangezien er dan diverse diepe wateren overgestoken zouden moeten worden door de os-
senn die de voorde (=doorwaadbare plaats) overstaken. Ik veronderstel dat de ossen-voorde gezocht moet 
wordenn in een oversteekplaats over de Rekere. 
1544 In het Eiber S. Adalberti (overgeleverd als vijftiende-eeuws afschrift in het Egmonds cartularium) staat 
vermeldd onder de kop "De decimus minutis in Frisia": "... Alcmareskcrspel duodecim hode per Alcmarensem 
modium.. Franlo 6 hode et Franlorebroech, Altenthorp et Outerlec 13 hode per Alcmerensem moditnn. 
Misenn 3 hod per Alcmerensem modium. Ureshem 3 bod per Alcmerensem modium." (Oppermann 1933 
Fontes,, 75-76). 
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Dee archeologische vondsten geven nog maar weinig informatie omtrent de to-
pografiee en de economie van de tiende-/twaalfde-eeuwse nederzetting. In 1968 
enn 1978 werd een woonstalhuis opgegraven bij het stadhuis aan de Breedstraat. 
Ookk de andere huisresten, die Cordfunke hier en op een locatie iets verderop in 
dee Langestraat in 1974 blootlegde, doen het meest denken aan onderdelen van 
boerderijen.1""  De resten lijken niet afkomstig van een nederzetting met dicht 
naastt elkaar geplaatste kleine huizen zoals we van vroege handelsplaatsen elders 
kennen,, bijvoorbeeld van Antwerpen, Medemblik en Rotterdam.1^6 Gezien het 
grotee oppervlak met vondstmateriaal uit de elfde/twaalfde eeuw zou het kunnen 
gaann om een nederzetting met wel 20 of meer boerderijen. Het is overigens goed 
denkbaarr dat op boerderijen als nevenverdiensten ook ambachtelijke activitei-
tenn werden ontplooid.K~' 

Inn het lager gelegen gedeelte van de nederzetting werd de bewoning afgebro-
kenn als gevolg van de overstromingsrampen die in de twaalfde en dertiende eeuw 
optraden.. Cordfunke ontdekte dat de huizen in dit deel van de nederzetting 
daarbijj  door een kleiafzetting waren afgedekt."8 Het grondwaterpeil moet in de 
loopp van de twaalfde en dertiende eeuw fors zijn gestegen. In de laagste delen 
vann de elfde-/twaalfde-eeuwse nederzetting zijn huizen gevonden waarvan het 
vloerniveauu bijna 1 meter ónder NAP moet zijn geweest.15'' Ter vergelijking: het 
huidigee peil van het grachtwater is rond de 0,5 meter onder NAP. Er is derhalve 
eenn opmerkelijke verhoging geweest van het grondwaterpeil. Het lijk t erop dat 
ditt reeds vóór 1300 is gebeurd. In Alkmaar werd namelijk ten behoeve van hui-
zenbouww op laag gelegen terreinen vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw 
steedss een ophoging aangebracht tot minstens gelijk aan het NAP, soms nog een 
paarr decimeter hoger. Vanaf de veertiende eeuw is er, behalve bij de eenmalige 
eerstee aanleg van nieuwe bouwterreinen, meestal slechts weinig meer opge-
hoogd.. De oostelijke binnenstad bijvoorbeeld heeft thans nog een gemiddelde 
maaiveldhoogtee tussen 0,25 en 0,75 meter boven NAP."'" De snelle stijging van 
hett grondwater laat zich niet direct verklaren door een gestegen zeewaterpeil 
aangezienn deze slechts zeer geleidelijk was. De oorzaak van de snelle grondwa-

1555 Opgraving derde en vierde vleugels Stadhuis 1968 en 1978 Breedstraat (68BRE en 78BRE; zie Cord-
funkee 1972.81-85; 1978,70-78; 1992, 351-355); opgraving bouwput Witteveen 1974 Langestraat (741 AN: zie 
Cordfunkee 1978, 59-67; 1992, 351-355). 
1566 Van der Wal Ie 1968; Besteman 1974; Carmiggelt 1997. 

1577 Vergelijk de ontdekking van "boerderijen" met daarin naast landbouw- ook ambachtelijke activiteiten 
bijj  de handelsplaats Dorestad in de achtste- negende eeuw (Van Es en Verwers 1994; Verwers 1994). 
1588 Cordfunke 1992, 365-366. Ook bij de opgraving "Josephschool" aan de Laat in 1994 (94IAA) werd een 
circaa 10 cm dikke gelaagde kleiafzetting over twaalfde-eeuwse sporen aangetroffen. 
1599 Cordfunke 1978, 58-79: opgravingen Langestraat "Witteveen" in 1974 (code 741AN) en Stadhuis 1968 
enn 1978 (68BRE en 78BRE). Deze huizen waren gebouwd op een dunne ophoging van turfplaggen, met 
daaronderr het natuurlijke schelpzand. Er is geen aanwijzing dat er een bodemdaling ter plekke heeft plaats 
gevonden. . 

1600 Voor de archeologische monumentenzorg heeft dit grote consequenties: bij de sloop van een gebouw 
inn de binnenstad treft men doorgaans reeds vlak onder het maaiveld (straatniveau) de resten aan van be-
bouwingg vanaf de veertiende of vijf tiende eeuw, overbouwd en doorsneden door latere activiteiten. 
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tersüjgingg kan zijn gelegen in de vorming van een grondwaterbel in de zich toen 
sterkk verbredende zone van de Jonge Duinen langs de kust. In dit duingebied 
steegg het grondwater vooral in de tweede helft van de twaalfde eeuw plotseling 
sterkk en bleef daarna geleidelijk verder stijgen tot aan het begin van de veertien-
dee eeuw.161 Dit kan ook in het achterland tot stijgend water hebben geleid. Wel-
lichtt werd dit effect versterkt doordat bedijkingen de natuurlijke afvoer van op-
pervlaktewaterr kunnen hebben vertraagd. 

Dee marktplaats Alkmaar ontwikkelde zich in de dertiende en veertiende eeuw tot 
eenn aanzienlijke stad. Vooral door de archeologische onderzoeken in de laatste 
jarenn wordt van deze groei een steeds beter beeld gekregen, ook al blijven nog 
talrijkee essentiële vragen onbeantwoord. De nederzetting veranderde in deze pe-
riodee sterk van vorm, waarbij men van de hoge zandrug af uitbreidde in de rich-
tingg van het water. Deze gerichtheid op het water zal zijn bepaald doordat het 
handelsverkeerr zich hoofdzakelijk via het water afspeelde. 

Aann de oostzijde van de stad was de topografie van de dertiende tot de zeven-
tiendee eeuw onderhevig aan grote wijzigingen. Hier bevond zich vanouds een 
meer,, genaamd "Voormeer". Over het ontstaan van dit meer is weinig bekend en 

1611 Zagwijn 1984. 
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metersmeters boven NAP. Tekening auteur. 

wellichtt is het pas ontstaan tijdens de perioden met watersnood in de twaalfde 
eeuw.. De dijk langs de noordkant van het Voormeer, de huidige Oudorperdijk, 
vertoontt grillige bochten die zouden kunnen wijzen op dijkverleggingen door 
erosiee van de oevers. De omvang en chronologie van de diverse veranderingen in 
dee omvang van het Voormeer, alsook de latere geleidelijke demping ervan, zijn 
verree van duidelijk."52 Wellicht is de toponiem Alkmaar (letterlijk te vertalen als 
modderigee waterloop of meer) de oorspronkelijke naam van dit water geweest."'1 

Mett het meer waren vier belangrijke waterlopen verbonden. Vanuit het noorden 
kwamm de Rekere erop uit, wellicht aanvankelijk via een bedding door de huidige 
Kaarsemakersgrachtt en pas later (na 1248, waarover dadelijk meer) ook via de 
Kooltuin.. Aan de oostkant van het Voormeer bevond zich het water van het Zeg-
liss dat later de verbinding met de Schermer vormde maar dat ooit een naar het 
Voormeerr stromend veenwatertje kan zijn geweest. Via de Baangracht en langs 
hett Achtermeer stroomde de Die vanuit het Voormeer naar het zuiden. Waar-
schijnlijkk was deze loop vanaf de Baangracht ooit langs de Huigbouwersteeg ver-
bondenn met het water van de Mient. Van een vierde waterloop, de Laat, is de ou-

1622 Ondanks gebrekkige bronnen van informatie is een felle polemiek over dit onderwerp gevoerd tussen 
Fasell  en Cordfunke. Vergelijk Fasel 1979, 78-85 en Cordfunke 1978 en 1992. 
1633 Ik volg hierin de interpretatie van Cordfunke 1972, 154. De Cock 1972, 68, opperde dat het riviertje 
dee Die wellicht ooit de waternaam Alkmaar heeft gehad. Voor de naamsverklaring zie Blok 1971. 
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uitgaandeuitgaande dat de Frieseweg een inlaagdijk is van na 1248, moet het oudere tracé meer westelijk gelegen zijn 

gexoeestgexoeest langs de Kwakelkade. De situatie aan de Kanaalkade is hel minst helder. Mogelijk liep de vestgracht 

meermeer zuidelijk, langs de onderbroken lijn. Vanwege de waterkerende functie is de dijk van 1196/1203 tussen 

dede Houttil en de Kxoakelkade in de reconstructie nut doorbroken door de stadsgracht en de doorgang zou hier 

doordoor een poort moeten zijn afgesloten. Er zal (ook) een stadspoort moeten hebben geleid naar de Westfriese 

Omringdijk,Omringdijk, oftewel de Frieseweg. Tekening auteur. 

derdomm niet bekend. De Laat zal een afwatering vanaf de geest zijn geweest maar 
hett is niet te zeggen of dit al natuurlijk water was of dat de Laat is gegraven (hij 
wass in elk geval in de veertiende eeuw aanwezig) ."i4 Vermoedelijk heeft het Voor-
meerr zijn grootste omvang gekregen door de overstromingsrampen in de twaalf-
dee en dertiende eeuw. Door de hierop volgende aanleg van dijken en dammen 
inn de Rekere zal de doorstroming van het water minimaal zijn geworden en waar-
schijnlijkk is het meer al spoedig gaan verlanden door de groei van rietveen langs 
dee oevers. Het verloop van de oevers kan zodoende op natuurlijke wijze zijn ver-
anderd.. Vervolgens heeft men delen van deze oeverzones in de loop van de veer-

1644 Ruijsendaal 1998, 115. De Laat is in 1872 gedempt. De vroegste vermelding in historische bronnen is 
inn 1427. In 1996 werden aan de Laat /hoek Hofstraat resten opgegraven van een huis dat precies in de hui-
digee verkaveling was gesitueerd. De Laat moet dus al bestaan hebben bij de bouw van het huis. Het pand is 
dendrochronologischh gedateerd kort na 1366/1367 (opgraving "De Verfpot" 96LAA; Bitter en Ostkamp 
1998;; Brief rapport RING maart 1998). In 1998 werd bij de Laat/Augustijnsteeg een aantal kavelsloten uit 
dee elfde/twaalfde eeuw opgegraven die bij de Laat afbogen omstreeks de huidige rooilij n (98LAA; Bitter en 
Ostkampp 1998). Dit betekent ofwel dat de Laat met begeleidende weg erlangs er reeds was, ofwel men heeft 
dee Laat later aangelegd en deze er keurig ten zuiden langs gegraven. 
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tiendee en vijftiende eeuw ontgonnen. Bij een grootschalige opgraving bij de 
Laat/Bloemstraatt werd in 1998-1999 ontdekt dat hier in de veertiende eeuw 
plaatselijkk het slappe veen was afgegraven en vervangen door aanplempings-
grond.. Daarbij had men hier en daar nog restjes van de originele veenlaag over-
geslagen.1655 Het is vooralsnog onduidelijk welke omvang deze oeverzones in de 
loopp der tijd hebben gehad. Vermoedelijk lag er aan de oostzijde van de stad lan-
gee tijd grond die geschikt was als weiland en is hier de toponiem Mient (thans 
eenn gracht) ontstaan als veldnaam. De toponiem zou duiden op gemeenschap-
pelijkk grondbezit met een agrarische bestemming.1™ 

1655 Opgraving afgebrande bouwmarkt "De Houtmarkt", Laat/Bloemstraat 1998 en 1999 (Roedema 1999; 
Roedemaa en Van Wilgen 1999). Uil deze aangetroffen veenresten bleek dus dat er geen sprake was geweest 
vann dempen van water maar van een bodemverbetering van veengrond. Op andere opgravingen, waai' klei-
neree loeaties zijn onderzoeht, was dit verschil niet te bepalen. 

1666 Ruijsendaal 1998, 130-131. Fasel (1979, 25, 82-84 en 89) is van mening dat in 1486 het oostelijk stads-
deell  nog niet bestond vanwege een akte van 2 november dat jaar waarin sprake is van de verkoop van water 
omm land van te maken, namelijk 9 roeden water "te weten van Marcus Jansz oestwaerts uut in dye meer, soe 
breett als nu ter tij t dat erff begrepen heeft, te weten van dye Myent tot an die Leed lynrecht, geleyk dye pla-
tingenn van dye Myent ende van dye Leed gemaeckt ende bepaalt staan." Er moest aan de westzijde een steeg 
vann 14 voet blijven liggen. Fase! situeert de landaanwinning bij de Huigbrouwersteegen concludeert dat het 
Voormeerr destijds nog tol hier reikte. Er is voorts een akte uit 1459 betreffende een Sintjeroenstraat waar 
opp de achterzijde is aangetekend dat dit later de Huigbrouwerstraat is genoemd. Volgens Fasel zal deze 
"straat""  in 1459 alleen aan de westzijde zijn bebouwd en aan de oostzijde dus aan het water hebben gelegen 
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Dee hoge ligging van de Langestraat en de Houttil (thans rond de 1,80 meter bo-
venn NAP, nog zeker een meter boven de omliggende straten) kan worden ver-
klaardd doordat de kern bestaat uit een dijklichaam. Het betreft de dijk tussen 
Alkmaarr en Bergen, die langs de westoever van de Rekere liep en die blijkens een 
geschrevenn bron omstreeks 1196/1203 is aangelegd.167 Deze dijk zal vanaf de 
hogee geest over de verdronken lage delen van de oude nederzetting gelegd zijn 
enn aan het einde van de huidige Langestraat een scherpe bocht naar het noor-
denn hebben gemaakt om vanaf dat punt de westzijde van de Rekere te volgen. We 
vermoedenn dat de Rekere van oorsprong via de latere Korte Sloot (langs de Kwa-
kelkade)) vanuit het noorden naar Alkmaar stroomde en dat de dijk van 1196/ 
12033 dus langs de Kwakelkade verder liep.168 De oostelijke oever van de Rekere 
wass vermoedelijk reeds vóór die tijd bedijkt en deze dijk vormde een onderdeel 
vann de Westfriese Omringdijk.169 Omstreeks het midden van de dertiende eeuw 
zall  tegen het vanuit het noorden opstuwende water van de Rekere een dam zijn 
aangelegdd bij Alkmaar.1™ De spuisluis van deze dam, die in 1272 aanwezig blijkt 
tee zijn, is door Wortel gelokaliseerd bij de huidige Kaarsemakersgracht.171 In 1975 

(Fasell  1979, 84). Het is duidelijk dat dit niet rijmt met de archeologische feiten. Een verklaring kan zijn dat 
dee toponiem Mient destijds als gebiedsnaam voor weidegrond aan de oostkant van de stad aan de oever van 
hett Voormeer kan zijn gebruikt. In dat geval kan de locatie van 1486 veel meer naar het oosten zijn geweest. 
1677 Oppermann 1933,Fontes, oorkonde 18, 242-243. Het stuk wordt gedateerd circa 1212-1214. De meest 
helderee samenvatting geeft Meilink (1951 deel II , 10 R.21): "Wilhelmus, graaf van Holland, verklaart beslo-
tenn te hebben den dijk van Berghen tot Alcmer, welke ten tijde van zijn broeder Theodericus in overleg met 
vroedee mannen was aangelegd maar sedertdien verwaarloosd was, te doen voltooien, waarna de landen, die 
inn cultuur zullen komen, zijn eigendom zullen zijn ...." (met verdere schenkingen van o.a. t ienden aan abdij 
vann Egmond). De dijk heet "agger a Berghen usque Alkmer ad excludendas aquas, que inf luebantetagricul-
turamm acredine fossorum fluctuum minus fertilem reddebant; sed multis deinceps causis ingruentibus opus 
ill ii  neglevtui datum est." De schade aan de akkers zal samenhangen met het opdringen van zeewater via het 
zeegatt van de Zijpe. Volgens Streefkerk (1994a, 42-44) zal de dijk op het initiatief van de belanghebbende 
dorpenn met permissie van graaf Dirk VI I (1190-1203) zijn aangelegd na de Sint Nicolaasvloed van 1196. De 
dijkk dateert derhalve tussen 1196 en 1203. Hij veronderstelt dat het in 1215 gaat om dijkherstel. Westenberg 
(1974,, 33) dateerde de aanleg van de dijk omstreeks 1212. 

1688 Hier werden in 1995 bij grondwerkzaamheden twaatfde-eeuwse greppels waargenomen (code 
95KWAK).. Rond 1264 werd ter afwatering van de Bergermeer de Lange Sloot gegraven, welke aansloot op 
dee Korte Sloot (Westenberg 1974, 49). 
1699 Westenberg 1974, 33-34. Ik vermoed dat het dijktracé van de Westfriese Omringdijk pas in later tijd is 
verlegdd naar de Frieseweg, wellicht na de enorm desastreuze overstroming van 1248. Bij onderzoek aan de 
Kwakelkadee in de bouwput van het Arcadegebouw werd in 1995 waargenomen dat het oorspronkelijke 
veendekk hier volledig was verspoeld- er resteerde slechts een omgewoelde laag zand en veenresten van. Het 
dijktracéé van de Frieseweg is vermoedelijk dus eigenlijk een inlaagdijk. De merkwaardige bocht die het 
meestt zuidelijke deel van de Frieseweg maakt, kan worden verklaard doordat men hier wilde aansluiten op 
eenn restant van het originele dijktracé dat de locatie van het kasteel Torenburg omgaf. 
1700 Westenberg 1974, 34, dateert de aanleg van de dam in 1254 of 1255, want "dit werk moet allereerst wor-
denn gezien in het kader van de stategische stellingname van graaf Willem I tegen de Westfriezen."Kennelijk 
iss dit zijn enige argument voor deze datering. Aan Rooms-koning Willem II wordt door kroniekschrijvers 
(ziee bijvoorbeeld Van der Woude 1747/1645, 19-20) in 1252 tot 1255 een grote activiteit bij Alkmaar toege-
schreven,, zoals de aanleg van de genoemde dam en de stichting van het kasteel Torenburg. In feite zijn er 
geenn onderl iggende historische bronnen voor handen en lijk t een en ander gebaseerd op de naam "Koning 
Wrillemshuis""  voor een pand bij de Sint Pieterstraat en de toponiem Koningsstraat, welke beide pas worden 
vermeldd in geschriften vanaf de vijftiende en zestiende eeuw (Wortel 1974). 
1711 Kruisheer 1992 deel III , 659-660 nr. 1583; Wortel 1974, 37. 



98 8 AA De kerk van Alkmaar vóór 1470 

groeff  Cordfunke een onderzoekssleuf dwars door de straat Dijk en trof inder-
daadd het profiel aan van een dertiende-eeuwse dam.172 

Tott dusverre zijn in de huidige binnenstad uitsluitend aan de Koorstraat, de 
Langestraatt en de Houttil vondsten gedaan van dertiende-eeuwse bewoning.171 

Eenn bijzondere ontdekking werd gedaan in juli 2000, toen aan de westzijde van 
dee Houttil, noordhoek Langestraat, de resten werden gevonden van twee grote 
bakstenenn huizen uit de dertiende eeuw.174 De zwaarte van de funderingen en de 
afmetingenn van de huizen zijn vergelijkbaar met de weerbare bakstenen huizen 
("stadskastelen")) die uit die tijd bekend zijn uit o.a. Utrecht, Dordrecht en Gro-
ningen.'7'' De eerste van deze huizen stonden aan de Houttil aan de landzijde te-
genn de dijk van 1196/1203 aan. Wellicht moeten aan de Houttil de vooraan-
staandee burgers worden gezocht, aan wie op eigen verzoek de graaf in 1254 stads-
rechtenn verleende, naar het voorbeeld van de stadsrechten van Haarlem.17*  De 
Langestraatt lijk t in deze eerste fase van minder belang te zijn geweest dan de 
Houttil,, aangezien aan de Langestraat tot dusverre uit de dertiende eeuw voor-
namelijkk sporen van houtbouw zijn gevonden.177 

Dee topografische ontwikkeling rondom de Houttil is nog verre van duidelijk. 
Misschienn was hier aanvankelijk aan de waterkant, aan de voet van de dijk van 
1196/1203,, een aflopende oever waar schepen aan land konden worden getrok-
ken.. Uit de bescheiden opgravingen bij de Waag in 1977 en 1997-1998 kan wor-

1722 Cordfunke 1978, 99-101. Hij ontdekte bovendien dat er twee veertiende-eeuwse ophogingsfasen wa-
ren.. Deze fasen corresponderen waarschijnlijk met respectievelijk de eerste aanleg van het gebied Voordam-
Achterdamm aan het begin van de veertiende eeuw en een herinrichting van het gebied in het derde kwart 
vann de veertiende eenw (opgravingen 95ADA en 01VDA; zie Bitterl996b). 
1733 Helaas is in 1984 geen onderzoek gedaan in de bouwput van parkeergarage de Karperton aan de 
noordzijdee van Dijk. Uit de bouwput zijn tijdens de bouwwerkzaamheden enkele keramiekvondsten uit de 
veertiendee eeuw en latei verzameld. Wellicht was de Dijk in de dert iende eeuw nog niet bebouwd'' 
1744 Opgraving winkelverbouwing Langestraat 16-18, voorheen modehuis Koster (O0LAN). Een groot deel 
vann één bakstenen stadskasteel kon worden ingemeten. Het was een huis van bijna 9 meter breed en om-
streekss 22-25 meter lang, met een achtergedeelte dat op 1,20 m dikke en 2,5 m diepe funderingen stond-we 
vermoedenn hier een woontoren-achtige constructie. Het was oudtijds het tweede pand ten noorden van de 
hoekk Houtt i l /Langestraat. Het hoekpand zal ook een groot dertiende-eeuws bakstenen huis zijn geweest, 
maarr hiervan werd in de opgraving alleen een bakstenen beerput aangesneden. In de eerste helft van de 
veertiendee eeuw werd aan de noordkant een derde groot bakstenen huis gebouwd, waarvan thans nog 
muurwerkk bovengronds aanwezig is (van de zuidgevel). Aan de Langestraat werd ter plekke van nrs. 16-18 in 
dezelfdee periode nog een vierde groot bakstenen pand gezet, welke was voorzien van een enorme beerput. 

1755 Vergelijk Temmmck Groll 1963, hst II en IV; Kipp 1992; De Gooijer en Van Traa 1992; Van der Waard 
1992;Sarfatijj  1994. 
1766 Kruisheer 1985; 1986 deel 11.699-719 nr.1009. 
1777 F.r is dertiende-eeuwse houtbouw (al dan niet met vlechtwerkwanden) aangetroffen op drie terreinen 
(74LANN en 93LAN; Cordfunke 1978, 58-67 afb.35 en Bitter et al. 1997; Langestraat 66 voorheen winkelcen-
trumm Kof'a Spruvt in juni-juli 2001. 011 AN, ongepubliceerd). Eind 2001 werd bij bouwhistorisch onderzoek 
inn Langestraat 51 een mogelijk laat-dertiende-eeuwse fundering waargenomen van een groot huis (Wevers 
enn Boels 2002). Bij Langestraat 66 (opgraving 2001) werd een van beide houten huizen begin veertiende 
eeuww vervangen door een bakstenen huis. F.r is wel geopperd dat de Langestraat een langgerekte "handels-
terp""  zou zijn geweest niet daarop de dertiende-eeuwse handelsplaats, waarbij het water ter plekke van de 
Breedstraatt als haven zou fungeren (Alders el al 1991, Alders 1992), maar dat lijk t nu niet meer waarschijn-
lij kk aangezien het economisch zwaartepunt van de nederzetting toch aan de Houttil gezocht moet worden. 
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InIn 1999 werden in de bouwput 
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denn afgeleid dat omstreeks 1271/1280 aanplempingen met grijze klei hebben 
plaatss gevonden ten oosten van de Houttil tot ongeveer halverwege het huidige 
Waaggebouw.. Hier werd ook een zware fundering aangetroffen die wellicht aan 
eenn groot bakstenen huis kan worden toegeschreven (of een stadsmuur? Hierop 
wordtt verderop nog terug gekomen). Deze werden begin veertiende eeuw ge-
volgdd door verdere aanplempingen in de richting van de oever van de huidige 
Mientgracht.1788 In de veertiende eeuw werd het gebruikelijk om schepen niet te-
genn een oever aan land te trekken maar om ze aan een kade af te meren. Ik ver-
moedd dat er ter afsluiting van deze aanplemping een eerste beschoeiing van de 
Mientgrachtt kan zijn aangebracht. 

1788 Opgraving oostkant voormalig Heilig Geest Gasthuis in 1977 Waagplein (77WAA; Cordfunke 1978, 
150-156)) en bouwputje kelder aan zuidzijde Waag in 1997-1998 (97HTL en 98WAA; Ostkamp en Roedema 
1999)) Onder de zware bakstenen fundering bevond zich funderingshout dat dendrochronologisch op een 
kapdatumm rond 1271/1280 is gedateerd. Korte tijd later is de fundering gesloopt en het terrein verder op-
gehoogd,, waarna een houten huis verrees. Het bouwhout van dit huis is dendrochronologisch gedateerd 
rondd 1315 +/- 6 (Briefrapport RING maart 1998). 
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Inn schriftelijke bronnen vanaf de vijftiende eeuw werd wel de naam "Kruiswerk" 
gebruiktt voor het oostelijk einde van de Langestraat, waar deze gekruist werd door 
dee Houttil en de Boterstraat.179 In de hoogtelijnenkaart valt op dat het eerste deel 
vann de Boterstraat even hoog gelegen is als de Langestraat en Houttil. Wellicht is 
opp enig moment (nog in de dertiende eeuw, of in de eerste helft van de veertien-
dee eeuw?) het oostelijk havenfront van de stad verbreed door de lijn van de Hout-
till  zuidwaarts een eind door te trekken. Mogelijk liep aanvankelijk nog het water 
vann de Rekere voorlangs dit "havenfront" door naar de Die, via de Mient, langs de 
Huigbrouwerstraatt en de Hofstraat en via de Baangracht. Thans nog vertoont de 
hoofdverkavelingg ten oosten van de Huigbrouwerstraat een afwijkend patroon, dat 
mett de latere demping van dit water zou kunnen samenhangen. Deze waterloop 
zouu bij de Hofstraat moeten zijn gedempt vóór circa 1370, aangezien er een uit 
diee tijd daterend huis is opgegraven op de oosthoek Laat/Hofstraat.18" 

Reedss vóór 1297 moet de stad versterkt zijn, getuige de vermelding van "poor-
tenn en vesten" in de beschrijving van gevechtshandelingen in dat jaar in de Rijm-
kroniekk van Melis Stoke. Ondanks enkele sporadische vermeldingen van vesten 
inn latere bronnen was het tot voor kort niet duidelijk hoe deze versterkingen 
eruitt zagen. Het meest concrete gegeven komt uit de Oudste Keur van omstreeks 
1450,, waarin onder meer bepaald wordt "dat hy die steen van der stede vesten 
endee mure brake, dat sal hy der stede beteren voir eiken stene dusent steens son-
derr verdrach".IHI In 1999 zijn bij opgravingen aan de westkant van het Canada-
pleinn funderingsresten gevonden van een laat-dertiende- of vroeg-veertiende-
eeuwsee stadsmuur van 1.30 meter dik met daarbuiten een vestgracht van meer 
dann 16 meter breed.182 De muur had geen steunberen en was wellicht vergelijk-
baarr met een stadsmuur uit dezelfde periode te Zutphen, waarvan onlangs de 
restenn zijn ontdekt bij bouwhistorisch onderzoek. Deze had een bovengrondse 
hoogtee van slechts een meter of vier en een weergang bovenop de muur die werd 
beschermdd door een éénsteens borstwering.IN1 

1799 Ruijscndaal 1998, 118-119. De benaming was nog in de twintigste eeuw in gebruik. De eerste vermelding 
iss in de Oudste Keur rond 1450 als "Cruustrate" en "Cruuswerc" (Fasel z.j. Rechtsbronnen deel 1, 37 en 44). 
1800 Opgraving "De Verfpot" 961 AA; Bitter en Ostkamp 1998; dendrochronologische datering zie Brief-
rapportt RJNG maart 1998. 
1811 Fasel z.j. Rechtsbronnen deel I, 41. 
1822 Bitter 2000. De datering is niet duidelijk en berust uitsluitend op de gebruikte baksteensoort. De muur 
iss gefundeerd op misbakken bakstenen d ie destijds kennelijk op de bouwplaats zijn uitgesorteerd. De maten 
lopenn uiteen van 26,5 x 13,5x 7cm (te hard gebakken steen) tot 29 x 14,5 xHcm (te zacht gebakken). Indien 
wee deze sternmaat na 1300 zouden dateren, moet de in 1297 vermelde versterking een andere zijn geweest 
(eenn wal of een palissade op dezelfde plaats'-'). In 1998 werd bij een opgraving aan de zuidzijde van de Lin-
degrachtt (981JN) de oorspronkelijke zuidoever van deze vestgracht aangesneden op drie meter vanaf de rooi-
lij nn van de bebouwing, op circa 21 meter vanaf de kade aan de noordkant van de huidige gracht (Bitter 1999b). 

1833 Groothedde 1999. Weermuren uit deze vroege periode zijn in Nederland zelden bovengronds be-
waard.. Bovendien hebben deze vaak toch steunberen met een weergang op blindbogen, bijvoorbeeld in de 
Burchtt van Leiden en in de dertiende-eeuwse stadsmuur van Maastricht (beide van natuursteen). In het kas-
teell  Radboud te Medemblik is een deel van de oude bakstenen weermuur ingemetseld in de thans nog over-
eindd staande veertiende-eeuwse vleugel; de weermuur had vermoedelijk eveneens steunberen met een 
weergangg op bogen. 
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Hett is vooralsnog onduidelijk hoe deze oudste versterkingen de stad omgeven 
hebben.. Vanaf de opgravingslocatie ten westen van het Canadaplein ging de 
stadsmuurr noordwaarts waarschijnlijk verder schuin over de noordwesthoek van 
dee Paardenmarkt184 en vandaar boog hij naar het oosten. Het is mogelijk dat de 
vestingwerkenn aan de noordzijde destijds eindigden op de plek waar men vanaf 
dee geestrug op het laag gelegen moerasachtige terrein ernaast kwam, ter hoogte 
vann de Doelenstraat.185 Zuidwaarts liep de versterking via de Lindegracht, maar 

1844 De gracht met beschoeiing, in 1853 gedocumenteerd in de bouwput van de Gasfabriek (Cordfunke 
1973),, zou hiermee verklaard worden. 

1855 Wortel 1974 heeft aanwijzingen dat de Kwakelsluis tussen 1407 en 1409 zou zijn gebouwd ter vervan-
gingg van een sluis bij de Kaarsemakersgracht en hij vermoedt dat dit gebeurde omdat men kort tevoren de 
stadsvestenn tot aan de Rekere had doorgetrokken. Het gebied tussen de Langestraat en de Kanaalkade is 
echterr reeds omstreeks het derde kwart van de veertiende eeuw door een forse kleiophoging geschikt ge-
maaktt voor bebouwing (waarover verderop meer). Het lijk t waarschijnlijk dat men toen reeds maatregelen 
zall  hebben getroffen om dit gebied binnen de versterkingen te trekken. 
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hett verdere vervolg is ook hier onduidelijk.m' Rob Roedema veronderstelt dat de 
ommuringg de stad als een spiegelbeeldige D omgeven kan hebben, waarbij de 
murenn doorliepen tot aan de rechte lij n van de Mient. De zware fundering uit cir-
caa 1271/1280, die in 1997 direct ten zuiden van het Waaggebouw werd gevon-
den,, zou dan onderdeel kunnen zijn van een stadsmuur langs de Mientzijde (en 
geenn fundering van een huis). Bij werkzaamheden in de kelder van Biermuseum 
dee Boom (hoek Koningsstraat/Houttil) is bij een verbouwing een uitzonderlijk 
zware,, rond lopende oude fundering gevonden die wel eens met een stadsmuur 
tee maken kan hebben (een poorttoren? Hij kan ook van later tijd zijn).1"7 De ter-
reinenn tussen de Gedempte Nieuwesloot en Kanaalkade en ten zuiden van de 
Breedstraatt waren in die tijd evenwel nog zeer laag gelegen, nauwelijks meer dan 
moeras.. Ze werden pas omstreeks 1350-1375 door zware klei-ophogingen voor 
bewoningg geschikt gemaakt (waarover dadelijk meer). Het is mijns inziens de 
vraagg of men de oudste versterkingen zou hebben aangelegd door dit moeras en 
dezee vraag moet thans nog onbeantwoord blijven. 

Dee stad werd op 25 mei 1328 getroffen door een stadsbrand, die volgens een 
kroniekschrijverr "het grootste deel van de huizen, ook de kerk met alles wat erin 
was",, verbrandde."IK*  Deze brand heeft de groei van de stad evenwel niet merk-
baarr vertraagd. Integendeel, de stad begon vervolgens aan een opmerkelijke uit-
breidingg van haar stedelijk gebied. 

Hett huizenblok met de bijzondere toponiemen Voordam/Achterdam is, ge-
zienn het vondstmateriaal dat is opgegraven uit de onderste ophogingen, om-
streekss 1325-1335 aangelegd, wellicht als vergroting van het havengebied."" Mo-

1866 In 1960 werd bij rioleringswerk in de Koorstraat, bij de Lindegracht, een /ware fundering gevonden 
vann de kennemerpoor t, met bakstenen van dezelfde maat als de oude stadsmuur van 00CAX (Cordfunke 
1972,, 96). In 1993 werd aan de Lindegracht-noordzijde de hoek opgegraven van een omgreppeld erf uit de 
elfdee tol de dert iende eeuw (tussen de Heul, Koorstraat en IJndegracht), waar de vestingwerken precies 
omheenn zijn aangelegd. Bij de bouw van de stadsmuur werd in de eerste helft veertiende eeuw tussen het 
erff  en de weg achterlangs de stadsmuur nog een erfsloot gemaakt (Bitter en Dijkstra 1994). 

1877 Mededeling J. Buiter, medewerker van sloopbedrijf CA. de Groot uit Alkmaar. Rob Roedema is als as-
sistent-archeoloogg verantwoordelijk voor een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden bij opgravin-
genn en heeft een flinke steen bijgedragen aan een voortdurende discussie over de mogelijke interpretaties 
vann de opgravingsgegevens. 

1888 Gumbert-Hepp en Gumbert 2001, 433. Willem Procurator was geboren rond 1295 en diende als kape-
laann voor de Van Brederodes tot hij in 1 324 monnik werd in de abdij van Kgmond. Hij overleed kort na 1332, 
mogelijkk in 1335. Hij stelde de kroniek, die loopt van 1168 tot 1332, samen als een vervolg op de Annalen van 
Kgmondd (met herschrijvingen aanvulling van het laatste deel daarvan) aan de hand van onder meerde kro-
niekk van Martinus van Troppau en hij noteerde vanaf 1322 zelfde gebeurtenissen van zijn eigen tijd. 

1899 Ken onderzoek in 1970 op de hoek Voorriam/Zijdati] in 1970 bracht aan het licht dat langs de Voor-
damm eerst een dijklichaam van grij/e klei was opgeworpen en dat vervolgens daar vandaan het huizenblok 
oostwaartss was aangeplempt met bruine himieuze klei. Li t zowel de kleidijk als de aanplempingen kwam 
aardewerkk dat wijst op een aanleg van het gebied begin veertiende eeuw (Cordfunke 1972, 87-90; een en-
kelee scherf van dertiende-eeuws materiaal werd aangetroffen tussen hel vondstmateriaal uit begin veertien-
dee eeuw. Geheel onderin kwam uil de onderste kleilaag een fragment Siegburg steengoed: Vnr.41). Deze 
stratigrafiee werd bevestigd bij een onderzoek op de Dijk in 1984 (84D\Tv; Cordfunke 1985). Bij opgravingen 
aann de Achterdam in 1993 en 1995 kwam eveneens onder meer vroeg-veertiende-eeuws Siegburg steengoed 
uitt de onderste lagen (Biuer en Dijkstra 1996b, Bitter 1996). Een boerderij die in 1995 werd opgegraven aan 
dee Achterdam 16 is inmiddels deiulroc bronologisch gedateerd: kapdatum bouwbout omstreeks 1330/1335 
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gelijkk hield de aanleg van het gebied verband met de wederopbouw van de stad 
naa de brand van 1328. Het gebied is thans nog opvallend hoog gelegen, evenals 
trouwenss het aansluitende gedeelte van het Fnidsen, namelijk tot ongeveer het-
zelfdee peil als de Houttil. De opmerkelijke ophoging van dit gebied kan te ma-
kenn met de buitendijkse ligging. Een andere verklaring kan worden gezocht in 
eenn mogelijke tijdelijke verplaatsing van de waterkeringen, namelijk van de loca-
tiee van de midden-dertiende-eeuwse dam (= straatnaam thans Dijk) met een 
(spui-)) sluis bij de Kaarsemakersgracht, naar een begin veertiende eeuw aange-
legdee nieuwe "dam" bij Voordam-Achterdam die via het Fnidsen aansloot op de 
dijkk bij de Langestraat. Er zijn akten overgeleverd over de visrechten bij "de" sluis 
uitt 1272, 1351 en 1388, waarin dit visrecht door de graaf werd beleend respectie-
velijkk verpacht met de uitdrukkelijke bepaling erbij dat, indien er ook een sluis 
zouu worden gelegd in "dammo qui Rikerdam dicitur vel alias", ook de visserij al-
daarr aan Wouter zou toekomen.190 Wellicht werd met deze Rikerdam verwezen 
naarr de aanleg van het hoog gelegen Voordam/Achterdam-Fnidsen-gebied, als 
onderdeell  van nieuwe havenwerken? Opmerkelijk genoeg werd de toponiem 
Zijdamm van origine gespeld als Zijldam.191 Zat hier wellicht ooit een zijl, oftewel 
eenn sluis? Als het een schutsluis was, dan zou er een binnenhaven zijn ontstaan 
tussenn de kade van de Mient en de Voordam. Het kan ook om een niet voltooid 
projectt gaan. In elk geval bevond de sluis zich vanaf 1395 bij de huidige Kaarse-
makersgracht.. In 1407/1409 zou de sluis (wederom) verplaatst worden, namelijk 
naarr de Kwakelsluis aan de noordzijde van de vestinggracht.192 

Alkmaarr maakte omstreeks 1350-1375 een explosieve groei door. Aan drie kan-
tenn werd het stadsgebied aanmerkelijk uitgebreid. De nieuw aangelegde gebie-
denn werden in eerste instantie voornamelijk aan de hoofdstraten bebouwd met 
huizen,, terwijl de achterliggende terreinen als grasland, boomgaarden en tuinen 
dienden.. Grote delen van het verworven terrein kregen immers pas later invul-
ling,, met name aan de noord- en zuidzijde van de stad. Hier was naderhand nog 
ruimtee voor de aanleg van kloosters, voor een doelen-veld van de schutterij, voor 
laken-ramenn en voor lijnbanen. We moeten hierbij bedenken dat de vorm van de 
stadsvergrotingg mede ingegeven zal zijn door de noodzaak om een rondom 
doorlopendee stadsversterking aan te leggen. 

Rondd het midden van de veertiende eeuw werd, wellicht in één fase, het gehe-
lee gebied tussen de Kanaalkade en de Langestraat opgehoogd met hoofdzakelijk 

(briefrapportt RING maart 1997: drie monsters leverden een kapdatum op van resp. 1338 +/- 8, 1329 +/- 6 
enn 1329+/ -6). 
1900 Wortel 1974; De Boer 1997, 129. De Boer wijst erop dat uit de schriftelijke bronnen het beeld ontstaat, 
datt \ isrechten bij sluizen in Holland in principe een grafelijk recht waren, tenzij de sluis het werk was van 
particulierenn aan wie door de aanleg van een sluis vermoedelijk automatisch de visrechten erbij toekwamen. 
Wellichtt mag de redenatie ook omgedraaid worden en was de dam en de sluis dus niet het werk van Alkmaar 
maarr van meerdere partijen samen, met goedkeuring van de graaf. 
1911 Ruijsendaal 1998,190-191. 
1922 Zie Wortel 1974 voor de diverse archiefgegevens. 
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KaartKaart van Alkmaar, gemaakt door Jacob van Deventer circa 1560. 

grijzee klei.193 Voor zover men al niet eerder tot hier zal zijn gekomen, zullen de 
stadsmurenn aan de noordzijde daarbij zijn doorgetrokken langs de Kanaalkade 
tott omstreeks de Kaarsemakersgracht of Kooltuin. Het is volstrekt onduidelijk 
hoee de stadsversterkingen aansloten op de Rekerebeddingen bij de Kaarsema-
kersgrachtt en Kooltuin. Hierboven is reeds gewezen op de zware ronde funde-
ringg die in de kelder van Biermuseum De Boom is waargenomen. Stond er wel-
lichtt een stadspoort aan de Peperstraat en was de voorganger van de Dijkbrug een 
poortbrugg die over de Mientgracht/Kaarsemakersgracht naar de Dijk voerde?1'" 

Ookk aan de zuidkant zullen de stadsvesten na het aanbrengen van massale op-

1933 Opgravingen in bouwputten Magdalenenstraat/hoek Gedempte Nieuwesloot 1988 (88MAG; Cord-
funkee 1992, 368-369), voor bioscoop de Harmonie aan de Lombardsteeg in 1995 (95LOM; Bitter 1996) en 
bijj  het Hofplein injul i 2001 (01HPL; ongepubliceerd). Bij de Magdalenenstraatwerd een waterput gevon-
den,, gemaakt van een zuid-Duitse wijn ton met een dendrochronologische datering (kapdatum van hout 
vann de ton) in 1350. De ton zal een (onbekend) aantal jaren later in Alkmaar in de bodem zijn beland als 
onderdeell  van een waterput bij een huis. 

1944 In 1835 werden bij de Herenstraat zware funderingen opgetekend tijdens werkzaamheden aan het 
Noord-Hollandss Kanaal. Cordfunke (1972, 144-146) heeft deze funderingen geïnterpreteerd als een on-
derdeell  van het kasteel Torenburg. Het is mijns inziens waarschijnlijker dat de twee grotere ronde torens de 
hoektorenss zijn van een poortgebouw (vergelijkbaar met bijvoorbeeld de laat-vijftiende-eeuwse Sint Antho-
nispoortt (latere Waag), Tweede Regulierspoort (deels latere Munt) en Tweede Haarlemmerpoort te Am-
sterdam;; vergelijk Serrée 1999, 31-39). Dit zou dan de oudste Friesepoort moeten zijn, gebouwd omstreeks 
1528/1538.. De geknikte muren die erop aansloten kunnen verband houden met een waterkering voor het 
doorspoelenn van de grachten zoals er ook in later tijd een waterkering was iets ten oosten van de Friesepoort 
(ziee op de kaart van Drebbel uit 1597). Aan de noordzijde van de vermoedelijke waterkering is de kademuur 
aangetroffenn van de overzijde van de zestiende-eeuwse vestinggracht. Met dank aan G.P. Alders die mij wees 
opp de grote overeenkomst met de plattegrond van middeleeuwse stadspoorten. De kleine ronde fundering 
diee direct ten zuiden ervan werd gevonden, zou dan hebben toebehoord aan de herbouw van de binnenste 
Friesepoortt direct nadat de oude Friesepoort tijdens het Spaanse beleg in 1573 was vernield. In 1617 werd 
dee Friesebuitenpoort eraan toegevoegd (Wortel 1973, 55-58). 
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hogingenn zijn verlengd vanaf de Lindegracht oostwaarts, voor zover ze al niet me-
teenn in de dertiende eeuw al waren doorgetrokken. De hypothese van Fasel dat de 
laatmiddeleeuwsee vestgracht oorspronkelijk ter plaatse van de Vijversloot kan heb-
benn gelopen, lijk t zeer aannemelijk. De Vijversloot staat op zestiende-tot achttiende-
eeuwsee kaarten afgebeeld, het duidelijkst op de kaart van Jacob van Deventer van 
circaa 1560, en bevond zich tussen de Laat en de Oudegracht. Thans herinnert slechts 
dee steeg Het Vijvertje aan deze brede sloot. Uit archiefbronnen blijkt dat de Oude-
grachtt pas in 1536 werd gegraven.195 Bij de hoek Oudegracht/Ruitersteeg heeft de 
Oudegrachtt thans nog een merkwaardige, lichte, zuidwaartse knik en tot dit punt 
ligtt het eerste deel van de Oudegracht precies in het verlengde van de Vijversloot. 
Hett gebied tussen de Breedstraat en de Vijversloot is hoofdzakelijk opgehoogd met 
zeerr humeuze bruine klei met afval erin in plaats van stevige grijze klei. Het ver-
schill  in ophogingsmateriaal ten noorden en ten zuiden van de Langestraat houdt 
mogelijkk verband met een klein dateringsverschil, waarbij het deel aan de zuid-
kantt iets later kan zijn aangelegd, bijvoorbeeld rond 1360-1370.19fi 

Dee Vijversloot maakte vóór het Groot Nieuwland een zuidwaartse bocht, liep 
vervolgenss met een ruime bocht om de zestiende-eeuwse Nieuwlanderpoort aan 
dee Oudegracht heen en ging via de Nieuwlandersingel weer oostwaarts naar het 
Voormeer.. Waarschijnlijk waren deze bochten er reeds in de veertiende eeuw, 
wantt bij een opgraving aan de westkant van het Groot Nieuwland in 1999 bleek 
datt de gracht van origine niet rechtdoor kan hebben gelopen tot aan het Groot 
Nieuwland.. In 1381 zal er in het verlengde van het Groot Nieuwland een poort 
aann de stadsvesten hebben gestaan, want in een akte uit dat jaar is sprake van een 
hofstedee aan de Fnidsensteeg "apud viam que ducit ad portam emunitatem op-
pidi""  oftewel aan de weg naar de stadspoort.197 Deze weg zal ter plekke van de 
Kapelsteeg,, Groot en Klein Nieuwland gelegen moeten hebben. De veertiende-
eeuwsee poort lag wellicht zuidelijker dan zijn zestiende-eeuwse opvolger (Oude-
gracht),, namelijk aan het zuideinde van de straat Klein Nieuwland waar de weg 
dee huidige Nieuwlandersingel kruiste. 

Nogg in de veertiende eeuw kwamen er zelfs al kleine "buitenwijken" tot stand 
buitenn de Kennemerpoort aan het Ritsevoortiy8 en aan de noordzijde de Karne-

1955 Fasel 1979, 85. 
1966 Opgravingen aan de zuidzijde Breedstraat in 1981 (81BRE), bij de gesloopte Dominicuskerk in 1985 
(85LAA;; Cordfunke 1986), voormalige St. Josephschool (94LAA; Bitter en Dijkstra 1995), westzijde Groot 
Nieuwlandd in 1999 (99GRO; De Boer 2000) en Laat hoek Hofstraat "Verfpot" (96LAA; Bitter en Ostkamp 
1998).. Bij de laatstgenoemde opgraving werd een huis gevonden waarvan het bouwhout dendrochronolo-
gischh vermoedelijk kort na 1366/1367 kan worden gedateerd (Briefrapport RING maart 1998: vijf monsters 
leverdenn dateringen op resp. na 1318, na 1330, na 1338, na 1338 en in 1366/1367; men sluit ook de moge-
lijkheidd niet uit dat er een eerste bouwfase rond 1340 is gevolgd door een verbouwing drie decennia later, 
off  dat er secundair gebruik van bouwhout is geweest. Het archeologisch vondstmateriaal past goed bij een 
dateringg kort na 1366/1367). 

1977 Fasel 1979,81 en 93. 
1988 Uit de tweede helft van de veertiende eeuw dateren erfgreppels, afvalkuilen en waterputten die zijn ge-
vondenn bij de opgravingen Lindegracht-zuidzijde in 1995 en 1998 (93LIN en 95LIN; Bitter en Dijkstra 1996a, 
Bitterr 1996 en 1999b) en Kennemersingel bouwput Singelgarage 1997 (97KF.NS; Bitteren Ostkamp 1998). 
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melksbuurtt in het verlengde van de Kaarsemakersgracht.199 

Dee stadsuitbreidingen rond 1350-1375 vielen waarschijnlijk samen met het ver-
dwijnenn van het kasteel Torenburg bij de noordoosthoek van de stad. In deze pe-
riodee blijkt het gebied Voordam-Achterdam opnieuw ingericht te zijn. In de fun-
deringenn van huizen die hier toen zijn gebouwd, zijn bij opgravingen veel her-
gebruiktee bakstenen van groot formaat aangetroffen, tot zelfs bakstenen met een 
lengtee van 36 cm. We vermoeden dat dit materiaal afkomstig kan zijn van het 
rondd deze periode afgebroken kasteel Torenburg. Vooralsnog is onduidelijk 
waaromm men het gebied toen opnieuw heeft ingericht. Aan de Dijk, naast het 
hoekpandd met de Voordam, werden bij bouwhistorisch en archeologisch onder-
zoekk in 1992 de restanten gevonden van een groot bakstenen huis met een ver-
dieping,, dat in de tweede helft van de veertiende eeuw is opgetrokken.2"0 Een 
kleinee boerderij, opgegraven aan de Achterdam in 1995, maakte in het derde 
kwartt van de veertiende eeuw plaats voor een bescheiden bakstenen huis op de-
zelfdee locatie na het aanbrengen van een driekwart meter dikke ophoging. Ook 
elderss aan de Achterdam is deze ophoging geconstateerd.20' 

Dee plattegrond van het oostelijk stadsdeel is bepaald door de oost-west gerichte 
waterlopenn van de Laat, Verdronkenoord en Luttik Oudorp, met een ongeveer 
haakss stratenpatroon. In deze plattegrond is een merkwaardige bocht herkenbaar, 
vann het Klein en Groot Nieuwland via de Kapelsteeg met een verspringing naar de 
Hekelstraat.. Lange tijd is deze bocht aangezien voor de oever van het Voormeer 
enn er werd aangenomen dat dit meer vanaf deze bocht vanaf de tweede helft van 
dee vijftiende eeuw aangeplempt zou zijn, tot aan de Bierkade.-02 Dit bleek echter 
niett de juiste verklaring. Een opgraving in 1997 aan het Verdronkenoord toonde 
tott onze verrassing aan dat aan de oostzijde van de Hekelstraat reeds in de veer-
tiendee eeuw bewoning is geweest, met andere woorden de oever van het Voormeer 
moett zich toen reeds verder naar het oosten hebben bevonden.-10 

Dee gebogen lij n van het Groot Nieuwland en de Kapelsteeg is waarschijnlijk 
niett een oude oever maar een voormalig dijktracé. Deze dijk moet aan de noord-
kantt hebben aangesloten op het hoger gelegen westelijke gedeelte van het Fnid-
sen.. De Hekelstraat lijk t me niet het vervolg van deze dijk omdat hij dan in het 
nietss zou eindigen bij het Luttik Oudorp. Aan de zuidzijde is het vervolg van deze 
"Voormeerdijk""  goed zichtbaar op een kaart van Lourens Pietersz uit circa 1573: 
dee dijk liep vanaf de Nieuwlanderpoort naar het oosten langs de zuidoever van 

1999 Opgraving bouwput Arcadegebouw Kwakelkade 1995 (95KWAK; ongepubliceerd). 
2000 Opgraving bij bouwput Voordam 2 in 1992 (92VDA; Ostkamp, Roedema en Van Wilgen 2001, 49-54). 
2011 Bitter en Dijkstra 1996a; Bitter 1996. 
2022 Cordi'unke 1992, fig.44; Bitter 1997. 
2033 Opgraving verbouwing "Het Paleis" Verdronkenoord 1996 (96YER; Bitter 1997). Volgens Peteri 
(1913)) zou de Hekelstraat een sloot zijn geweest, die men in 1569 besloot te dempen. Hel jaar daarop werd 
eenn huis aan het Fnidsen gekocht om een doorgang naar de Hekelstraat te maken, die dan kennelijk juist 
zouu zijn aangelegd (Peteri 1913, 70). Dit kan evenwel nietjuist zijn omdat de straat al aanwezig is op de kaart 
vann Jacob van Deventer uit circa 1561. 
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hett Zeglis en dan verder langs de oever van de Schermer.204 De ouderdom van 
dezee "Voormeerdijk" werd in 1998 vastgesteld toen bij een opgraving aan het 
Groott Nieuwland huizen uit omstreeks het midden van de veertiende eeuw wer-
denn gevonden, die reeds verkaveld waren volgens de nog steeds aanwezige per-
celering.2055 Hierboven is al gewezen op een akte uit 1381 waarin sprake is van een 
hofstedee aan de Fnidsensteeg aan de weg naar de stadspoort.206 Deze weg zal vol-
genss mij gesitueerd zijn over het dijktracé Kapelsteeg-Groot Nieuwland en voert 
dann naar de Nieuwlanderpoort die derhalve reeds kort na het realiseren van de 
Voormeerdijkk zal zijn gebouwd.2"7 

Tussenn de Achterdam/Fnidsen-westzijde/Voormeerdijk en het Voormeer was 
err buitendijks land, waarop in de veertiende eeuw al aan de Hekelstraat bewo-
ningg plaats vond, zoals we hierboven al zagen. Dit buitendijks land bleek bij een 
archeologischh onderzoek bij de Laat/Bloemstraat in 1998-1999 zelfs nog om-
vangrijkerr dan gedacht. Aan de Laat werd toen namelijk een laat-veertiende-

2044 Fasel 1979, 8-9, kwam als eerste met deze veronderstelling maar hij verwierp dit in tweede instantie (Fa-
sell  1979, 89) aangezien hij dit niet kon rijmen met zijn eigen hypothese dat het Voormeer tot 1486 tot aan 
dee Huigbrouwerstraat zou hebben gereikt. De dijk langs de zuidoever van het Zeglis dateert volgens Streef-
kerkk van voor 1396. In dat jaar immers werd de stad Alkmaar voor de landen van Overdie vrijgesteld van con-
tributiee aan "de Scaderdam, de Vuledam en de Nuwendam". Hieruit leidt hij af dat de Overdie kennelijk 
geenn baat had bij deze dammen omdat het zelf voldoende bedijkt was (Streefkerk 1994b, 24-24 en noot 15). 

2055 Opgraving Groot Nieuwland "Ooyevaarsteeg" 1999, aan de westzijde van de Voormeerdijk dus aan de 
landzijdee (99GRO; De Boer 2000). In het Cohiervan het Haardstedengeld van 1492 worden 42 huizen ver-
meldd in "dat Nyeuwelandt" (Fasel 1979, 79). Ik zou deze huizen willen lokaliseren aan de Voormeerdijk 
langss Groot en Klein Nieuwland. 

2066 Fasel 1979, 81 en 93. 
2077 De bebouwing aan de Voormeerdijk ontstond eerder dan aan de aangrenzende delen van de Laat, het-
geenn zichtbaar is in de verkaveling bij de hoeken, waar de huizen met de voorgevel gericht staan op Groot 
Nieuwlandd en de Kapelsteeg. 
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eeuwsee boerderij opgegraven op circa 120 meter ten oosten van het Groot 
Nieuwland.*'88 Dit buitendijkse land zou pas vanaf het einde van de vijftiende 
eeuww volgebouwd worden. Mogelijk bevond de oever zich op dat moment onge-
veerr ter hoogte van de Sint Annastraat, want de grachten Luttik Oudorp en Ver-
dronkenoordd maken op deze hoogte een vage knik. Deze knik zou het gevolg 
kunnenn zijn van de laat-vijftiende-eeuwse aanplempingsfase. 

Naa de "groei-stuip" in de veertiende eeuw ging er enige tijd voorbij voordat de 
stadd weer nieuwe vergrotingen aanlegde. Het is natuurlijk denkbaar dat er in de 
loopp van de vijftiende eeuw binnen de vesten nog wel een verdichting van de be-
bouwingg plaats vond. Een sterke bevolkingsaanwas omstreeks 1470-1520 ging 
vervolgenss gepaard met het planmatig inrichten van het oostelijk stadsdeel ten 
oostenn van de bovenvermelde Voormeerdijk. Over de aanleg van dit deel van de 
stadd zijn slechts enkele documenten overgeleverd.2"" Uit 1471 dateert een akte 
overr de verkoop van een stuk water aan de oostzijde van het Verdronkenoord om 
tott land te maken, dat grensde aan land dat een ander "thants uuytgewerft heeft" 
enn dat dus kennelijk kort te voren al was aangeplempt. De locatie is evenwel on-
duidelijk.. Hetzelfde geldt voor een reeks water- en grondverkopen aan Verdron-
kenoordd en Luttik Oudorp die als afschrift overgeleverd zijn uit de periode 1483-
1516.. Door een vergelijking van het Cohier van het Haardstedengeld uit 1492 
mett de Staat van de Hoofdbewoners uit 1519 toonde Fasel aan dat destijds in het 
oostelijkk stadsdeel zeer veel huizen werden bijgebouwd: de stad groeide van een 
aantall  van 1074 huizen in 1492 naar 1477 huizen in 1519, dus een toename van 
meerr dan een derde. Fasel wijst erop dat deze groeifase nog omvangrijker moet 
zijnn geweest, aangezien men in 1492 reeds twee decennia bezig was met de hui-
zenbouw.2100 Er was in deze periode niet alleen een flinke vergroting van het hui-
zenbestandd maar natuurlijk ook een forse bevolkingstoename, wellicht zelfs een 
verdubbelingg van het inwonertal. De oostelijke uitbreiding van de stad werd voor 
eenn deel bevolkt door immigranten uit de regio. Bij de vergelijking van de belas-
tinglijstenn uit 1492 en 1519 merkt Van den Berg hieromtrent op dat 15% van de 
nieuwee hoofdbewoners herkomstnamen hadden van dorpen uit de regio, zoals 

2088 Opgravingen Bloemstraat "Houtmarkt" 1998 en 1999 (98BI.O en 99BLO; Roedema 1999; Roedema 
enn Van Wilgen 1999). 
2099 De interpretatie van de/e archiefstukken vormde het middelpunt van een heftige polemiek tussen 
Cordfunkee en Fasel. Zie voorts Fasel 1979, 1980, 1981a en 1981b; Cordfunke 1972, 1978 en 1992. Op de dis-
cussiee zal ik niet nader ingaan omdat de nieuwe archeologische gegevens, zoals hier geschetst, veel van de 
toenn gebruikte argumenten overbodig maken. 
2100 Fasel 1979, 78-93; Fasel 1981a en 1981b. Zie ook Peteri 1913, 115-120. Cordfunke 1978, 115, komt ove-
rigenss voor het Cohier van 1492 op 1007 haardsteden en 24 lege huizen. Het is overigens wel aardig om hier 
opp te merken dat het stadsbestuur in 1514 in de "Informatie" kennelijk met opzet lagere aantallen opgaf, 
namelijkk 889 haardsteden (Fruin 1866, 76)! Bij de Wortelsteeg werd in 1991 een aanplemping uit de late 
vijftiendee eeuw archeologisch vastgesteld, waarbij men het water heeft gedempt door er uiteenlopende par-
tijenn grond in te storten, zoals turf, zand, klei, afval en mest (Bitter 1995b, 14-15). De bebouwing bij de Bier-
kadee en omgeving Keizerstraat werd pas aangelegd vanaf 1587, nadat de bouwwerf voor de Hondsbossche 
Zeewering,, die sinds het begin zestiende eeuw zich op deze plek bevond (het was de bouwwerf voor werk-
zaamhedenn aan de zeewering waarvoor in 1531 de Reken-bedding werd verbreed en verdiept; Schoorl 1972, 
85),, in 1552 was opgekocht door de stad (Peteri 1913,67, 76, 104,123, 157). 
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Jann van Limmen, Pieter van Bergen, Maartje van Egmond, enzovoort. Wanneer 
155 jaar later in een volgende belastinglijst de bewoners opnieuw worden opge-
somd,, blijken veel van deze herkomstnamen verdwenen en vervangen door be-
roepenn (Jan de smid) of vadersnaam (Janjacobsz.). Van den Berg concludeert 
hieruitt dat de nieuwkomers in 1534 kennelijk waren ingeburgerd.211 

Dee archeologische onderzoeken van de afgelopen jaren hebben belangrijk bijge-
dragenn aan onze kennis over de ruimtelijke ontwikkeling van Alkmaar in de der-
tiende,, veertiende en vijftiende eeuw. In hoofdlijnen hebben we inzicht verwor-
venn in de "groeifasen" van de stad en in het ontstaan van de hoofdlijnen in het 
huidigee stratenpatroon. Over de invulling van de ruimte met bebouwing en be-
woningg is echter nog onvoldoende bekend. Sarfatij heeft in Dordrecht een ont-
wikkelingg in het verkavelingspatroon aangetoond, waarbij in de beginfase ruime 
kavelskavels werden uitgezet (die in later tijd deel weer werden gesplitst en veranderd 
toenn de druk op het grondgebruik in de stad toenam) en waarbij in de volgende 
uitbreidingsfasenn een smallere verkaveling werd aangehouden ten behoeve van 
eenn efficient gebruik van de beschikbare ruimte langs de hoofdstraten en aan het 
havenfront.2122 Een dergelijke ontwikkeling is ook in andere steden waarneem-
baar,, bijvoorbeeld in Rotterdam en Leiden.213 In Alkmaar zijn er aanwijzingen dat 
eenn dergelijke ruime verkaveling aanwezig was langs de Langestraat en de Hout-
till  (over de Koorstaat ontbreken vooralsnog onderzoeksgegevens) .214 Pas in de la-
teree uitbreidingen kwam er een smallere verkaveling. Opmerkelijk genoeg heb-
benn we inmiddels op verschillende plaatsen een vaste breedte aangetroffen van 
circaa 6,65 meter in terreinen die werden ingericht vanaf het midden van de veer-
tiendee eeuw.215 In de verkoopakten van een aantal percelen aan het Luttik Ou-
dorpp en Verdronkenoord worden in 1483-1516 evenwel sterk wisselende kavel-
breedtess vermeld, namelijk van 18, 21, 24, 25, 27, 45, 47/49 en 50'/2 voet.216 Er 

2111 Van den Berg 1995, 25. 
2122 Sarfatij 1990, 186-188. Hij beschouwt de ruime verkaveling uit de eerste periode evenwel als een erfe-
niss van een agrarische voorgeschiedenis. 

2133 Carmiggelt 1997; Bitter 1986. 
2144 Bij de opgravingen bij Langestraat 113-117 in 1993 (93LAN; Bitter, Dijkstra, Roedema en Van Wilgen 
1997),, bij Langestraat 16-18 in 2000 en Langestraat 66 in 2001 (00LAN en 01LAN; beide nog ongepubli-
ceerd)) werden steeds als dertiende-eeuwse (her) indeling van het terrein kavels aangetroffen van omstreeks 
88 tot 10 meter breed. 
2155 Onder meer bij de opgraving Achterdam 26 in 1995 (veertiende eeuw: 95ADA; Bitterl996), Groot 
Nieuwlandd 22-24 in 1999 (midden veertiende eeuw: 99GRO; De Boer 2000) en bij de opgravingen aan de 
Wortelsteegg in 1991 en 1992 (eind vijftiende of begin zestiende eeuw: 91WOR en 92WOR; Bitter 1995; Bit-
terr en Van den Berg 1998). De maat zou een paar cm kunnen afwijken (circa 6,62-6,68 m). De Alkmaarse 
voett was in de negentiende eeuw 27,9 cm en de daarnaast in Alkmaar gebruikte Hondsbossche voet was 
28,5233 cm (Verhoeff 1983; Staring en Van Wieringen 1980). Om in de buurt van de maat van 6,65 meter te 
komenn zou men eventueel 24 Alkmaarse voet (=6,696 m) kunnen zien als oude maatvoering. Met de 
Hondsbosschee voet komt men niet genoeg in de buurt van de maat van 6,65 meter. Ik vraag me af of er een 
andere,, oudere voetmaat gebruikt kan zijn. 

2166 Peteri 1913, 115-120, vermeldt de gegevens van een aantal verkopen tussen 1483 en 1506 die afkom-
stigg zijn uit een afschrift, dat door Simon Eikelenberg is gemaakt uit een thans verdwenen Memoriaalboek 
vann de kerkmeesters over verkoop van "kerkeland" bij het verdronkenoord en Luttik Oudorp. 
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blijk tt derhalve in deze periode geen omvangrijke standaardisatie ten grondslag te 
liggenn aan de inrichting van de nieuwe erven. De percelen hebben overigens 
thanss zelden meer de originele breedte, als gevolg van latere wijzigingen in de be-
bouwing.. Vanouds waren er tussen de huizen namelijk tussenruimten. Dit waren 
inn elk geval de zogenaamde "druipstroken" (ook wel "osendrop" genoemd) die 
nodigg waren vanwege de overstekende dakranden van rieten dakbedekking of 
vann andere bedekking zonder dakgoot. In de veertiende en vijftiende eeuw was 
bijj  de meeste huizen langs één kant de druipstrook verbreed tot een "gang" of 
steegg buitenom naar het achtererf. Vanaf de zestiende eeuw zijn vrijwel alle druip-
strokenn en gangen verdwenen bij nieuwbouw en verbouwingen. De erfscheidin-
genn zijn daarbij gewijzigd waardoor de originele kavelbreedten meestal zijn ver-
troebeld.LITT In de binnenstad overheersen thans percelen met een breedte tussen 
dee 5 en 7 meter. De verkavelingen van de binnenstad zouden op termijn nog eens 
naderr onderzocht moeten worden aan de hand van kartografische, historische, 
bouwhistorischee en archeologische bronnen, om te zien of er aanwijzingen zijn 
voorr gedeelten met een systematische erfinrichting. 

Overr de ontwikkeling van de huizen zelf is uit de dertiende tot zestiende eeuw 
inn Alkmaar nog niet veel bekend. Het is namelijk nog onduidelijk in hoeverre de 
tott dusverre opgegraven laatmiddeleeuwse huisresten ook exemplarisch zijn 
voorr de rest van de stad. Wanneer we de kaart van Cornelis Drebbel (1597) be-
kijken,, valt op dat het merendeel van de bebouwing toen nog bestond uit één-
laagss huizen zonder verdieping, terwijl met name aan de Koorstraat, Lange-
straat,, omgeving Mient en aan het Luttik Oudorp grotere huizen voorkwamen. 
Hett is de vraag hoe en in welke periode deze huizen zijn ontstaan. Op deze ma-
teriee zal hier niet verder worden ingegaan.21*  Opvallend is bovendien de aanwe-
zigheidd van boerderijen in de binnenstad. Aan de Lindegracht en de Molen-
buurtt stonden zelfs tot begin twintigste eeuw nog boerderijen. Tot de bewoners 
vann de stad behoorden immers ook de boeren die de landerijen direct rondom 
dee stad exploiteerden. Blijkens historische en archeologische gegevens hebben 
err in de veertiende en vijftiende eeuw op verscheidene plaatsen in de binnenstad 
boerderijenn gestaan.-1" 

2177 Meischke 1993, 15-1*3. De oudste huizen waren doorgaans omstreeks 5 tot 5,5 meter breed. 
2188 Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in de huizenbouw zou er behalve archeologisch ook 
rneerr stelselmatig bouwhistorisch onderzoek in Alkmaar moeten plaats vinden. De incidentele ontdekkin-
genn van middeleeuwse gebouwresten in nog bestaande panden (bijvoorbeeld Langestraat 113 en 115/117 
inn 1993, zie Bitter, Dijkstra, Roedema en Van Wilgen 1997; Verdronken oord 102-104 in 1996, zie Bitter 
1997a;; Langestraat 16-18 en Houtiil 58-60 in 2000; Langestraat 51 in 2001) maken het belang van dit on-
derzoekk duidelijk, terwijl bovendien veel bouwhistorische gegevens over de geschiedenis van Alkmaar door 
bouwactiviteitenn voortdurend worden aangetast. Vanuit de afdeling monumentenzorg en archeologie zou 
hett bouwhistorisch onderzoek idealiter aangestuurd moeten worden door een bouwhistoricus die zich toe-
legtt op documentat ie en onderzoek bij alle gelegenheden die zich daartoe voordoen. 
2199 Uit opgravingen zijn boerderijen bekend aan de Achterdam 26 (circa 1330-1335, 95ADA; Bitterl996), 
Laatt zuidzijde op circa 50 meter ten oosten van de Bloemstraat (eind veertiende eeuw, 98BLO; Roedema 
1999;; Roedema en Van Wilgen 1999) en op het Canadaplein (veertiende eeuw, 00CAN; Bitter 2001). Een 
"hofstede""  (indien men dat steeds mag vertalen als boerderij; zie Verdam 1932) wordt in archiefstukken bij-
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3.43.4 Enkele veronderstellingen over de stadwording van Alkmaar 

Overr de handel en nijverheid van Alkmaar van vóór de zestiende eeuw is nog erg 
weinigg informatie voorhanden door een gebrek aan historische en archeologi-
schee informatie.220 Een belangrijke bron is de "Enqueste" uit 1494, welke werd ge-
houdenn om de verdeling van belastingheffingen over de bewoners van de diverse 
stedenn en dorpen te bepalen. Net als de andere plaatsen beklaagt ook Alkmaar 
zichh over economische perikelen die het moeilijk zouden maken om veel belas-
tingg te betalen. De leden van het stadsbestuur getuigen dat de Alkmaarders "ten 
overlijdenn van Hertoge Karel hadden groote neringhe van brouwerye, ... groote 
neringee ende welvaren van den draperye ... oock doe ter tijt rijckdommen, die ter 
zeee omme coopvaert plagen te reden ... ende desgelycx rijckdommen, die uyt pla-
genn te reden in de harinckvaert... ende welvaren van den landen ende dorpen, 
ontrentt der stede gelegen, overmits dat diezelve dorpen alle haer coren ende 
voortss alle andere nootdruft plagen te hebben uyter stede van Alcmar, ende pla-
genn haer bueter ende case t'Alckmar te marck te brengen ende te vercoopen. 
Endee plagen ooc die inwonende van derzelver stede te hebben, naer heure esti-
macie,, wel varende ende kerende binnen tslands ontrent 100 rijnschepen ende 
coggeschepen.""  De bestuurders betogen dat in de jaren sinds 1477 "die neringhe 
vann de brouwerijen ende draperye meestal vergaen ende te nyet gecomen es. 
Endee dat die rijkdom van den voorsz. stede, die plagen coopvaert te vaeren ende 
tenn haerinc plagen te reden ... nyet en hebben mogen achtervolgen." Verderop 
meldtt men dat er nog slechts 40 schepen in Alkmaarse handen zijn.221 Uit de aard 
vann de enquête mag men afleiden dat er wel zal zijn overdreven, ook al heeft men 
ongetwijfeldd in 1492 grote schade gehad van het verlies van de stadsrechten en de 
zwaree boete als strafmaatregelen na het oproer van het Kaas- en Broodvolk. Bij de 
"Informacie""  van 1514, eveneens voor het bepalen van belastingheffingen, geeft 
hett stadsbestuur op dat de stad tegen een gemiddeld inkomen van 5320 pond aan 

voorbeeldd vermeld bij de sluis (waarschijnlijk Kaarsemakersgracht) in 1395 en 1407 {Wortel 1974, 39 en 42; 
hijj  veronderstelt dat dit twee verschillende hofsteden zijn), aan de Koningsweg in 1443 (Fasel z j. Verzamel-
inventariss deel I nr.39), aan de Laat in 1430 (Fasel 1979, 85), bij de Doelenstraat of Doelenveld in 1416 (Fa-
sell  1979, 87), tussen de Houttil en "die Meente" (wellicht de oostzijde van de Houttil?) in 1410 (Fasel 1979, 
14),, bij de Gasthuisstraat in 1404 (Fasel z j . Verzamelinventaris deel I, 91), aan de Schoutenstraat in 1380 en 
13855 (Wortel 1974, 40; Fasel 1979, 71), aan de Voorstraat (Langestraat) in 1387 (Cordfunke 1978, 160) en 
aann (op) het Fnidsen in 1381 (Fasel z.j. Stadsarchief regest nr. 28). 
2200 Zoals eerder al gememoreerd, is door de plundering van het stadhuis in 1517 van vóór die tijd erg wei-
nigg bewaard van de stadsrekeningen en keuren, waarin men doorgaans veel informatie hierover kan ver-
wachten.. Fasel (1979, 107-108) benadrukt het belang van een onderzoek naar de diverse nog ononder-
zochtee grafelijke rekeningen in het Algemeen Rijks Archief. Ik vraag me voorts af of er nog relevante ar-
chiefstukkenn in het buitenland zijn bijvoorbeeld in pauselijke archieven (de abdij van Egmond viel onder 
dee Heilige Stoel). 

2211 Fruin 1876, 42-45. 
2222 Fruin 1866, 73-77. Buiten deze vaste jaaruitgave vermeldde men bovendien nog een openstaande 
schuldd van 4397 pond aan rente van leningen, aan nog te betalen pacht ruim 1250 pond en achterstallige 
vorderingenn 707 pond. 
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accijnzenn maar liefst 7458 pond jaarlijks aan vaste uitgaven had.22J Het negatieve 
beeldd van de financiën van Alkmaar rijmt evenwel niet met de grote projecten die 
menn in het eerste kwart van de zestiende eeuw toch realiseerde, zoals de bouw van 
dee stenen Mientbrug, een nieuw Stadhuis, de Kapelkerk en natuurlijk de Grote 
Kerk.. Bovendien is de stad in deze periode enorm gegroeid, zoals we hierboven 
zagenn misschien zelfs meteen verdubbeling van het inwonertal. 

Datt het stadsbestuur in 1494 de haringvaart als een van de vroegere hoofdne-
ringenn van Alkmaar aanduidt is opmerkelijk. Dit zou betekenen dat er ook Alk-
maarsee haringbuizen waren en dat een deel van de bevolking hier hun inkomsten 
uitt had. Helaas is van de visserij van Holland nog bedroevend weinig onderzocht. 
Dee Boer heeft in elk geval duidelijk gemaakt dat er vóór de opkomst van haring-
visserijj  (vanaf 1400/1421) nog een omvangrijke binnenvisserij in Holland was 
waarbijj  uiteenlopende vissoorten werden gevangen. De inkomsten van de visserij 
uitt Kennemerland en West-Friesland vormden in 1373 zelfs een kwart van de to-
talee grafelijke inkomsten uit het gebied en ze bedroegen bijna evenveel als de in-
komstenn uit de grafelijke tienden! "s Een belangrijk onderdeel hiervan was de vis-
serijj  op trekvissen bij sluizen, vooral paling die in de periode van augustus tot eind 
novemberr werd gevangen met korven en netten die wel aan de sluizen bevestigd 
werden.'-44 Het visrecht bij de sluis van Alkmaar werd in 1388 verpacht voor maar 
liefstt 31 pond per jaar.m In 1351 was deze "pescatio" tijdelijk voor de helft in han-
denn van "onse goeden luden van onser stede van Alcmaer". In haar onderzoek 
naarr de palingvisserij bij de sluizen in de Spaardammerdijk tussen 1440 en 1530 
wijstt Vann Dam2-6 erop datjuist de paling goed gedijde in de troebele veenwateren, 
inn tegenstelling tot bijvoorbeeld de zalm. De uitbreiding van de Hollandse meren 
inn de late Middeleeuwen moet de palingstand aanmerkelijk hebben doen toene-
menn en nog begin zestiende eeuw was de palingvisserij bij de Spaardammerdijk 
zeerr omvangrijk. Paling gold net als zalm en snoek tot de luxe vissoorten.-7 Ten 
noordenn van Alkmaar was een groot meer zelfs vernoemd naar de paling, name-
lij kk De Aalmeer oftewel Daalmeer. Een verplaatsing van afwateringen door nieu-

2233 De Boer 1997. De Boer wijst erop dat de ontwikkelingen in de visserij nauw verband hielden met de 
veranderendee waterstaatkundige situatie, zoals het ontstaan van grote meren, bedijkingen met dammen en 
sluizen,, vcrzilting, bodemdal ingen veranderingen in stromingen van waterlopen. Dit laatste kan een hoofd-
oorzaakk zijn van een teruggang in de binnenvisserij vanaf circa 1400/1421. 

2244 Van Dam 1998. Elders werd ook gevist met weren, fuiken en kubben. 
2255 Wortel 1974, 37. 
2266 Van Dam 1998. De palingvisserij bij de sluizen in de Spaardammerdijk was dermate omvangrijk dat er 
tott in de zestiende eeuw hoog oplopende conflicten waren lussen vissers en boeren over de openstelling van 
sluizenn in voorjaar en in het late najaar, ten nadele van de waterhuishouding in het achterland. Het kwam 
zelfss tot opzettelijke beschadiging van de sluizen door palingvissers, bestraft met onder meer vernietiging 
vann visgerei, boetes en gevangenisstraffen, en tot processen aan het Hof van Holland en zelfs in de Grote 
Raadd te Mechelen. In 1518 werden de problemen uiteindelijk opgelost met een nieuwe regeling waarbij de 
palingvisserijj  in handen werd gesteld van de hoogheemraden van Rijnland. 

2277 Van Dam 1998, 118-120. In de zestiende eeuw daalde de prijs van de aal aanmerkelijk. Van Dam (1998, 
122-124)) legt een mogelijk verband met de dalende vraag door verslechtering van de koopkracht van loon-
trekkenden. . 



33 Uitbreidingen, een dubbelkerk en de stad Alkmaar 113 3 

wee waterwerken kon de trekroutes ingrijpend doen veranderen. Dit verklaart 
waaromm er in de pachtcontracten van de Alkmaarse sluisvisserij clausules waren 
opgenomenn voor het geval er elders nieuwe sluizen zouden komen. 

Dee handel vond destijds voornamelijk plaats over het water en werd hoofdza-
kelijkk bedreven op de markten. In Alkmaar waren er zowel weekmarkten waarop 
zichh vooral de handel van en met de regio rond Alkmaar afspeelde, als jaarmark-
tenn die ook veel buitenlandse kooplui aantrokken. Voor de jaarmarkten was van 
groott belang dat in die periode onder meer de verboden op verkoopactiviteiten 
doorr vreemde kooplieden waren opgeheven en dat er een speciaal recht was ge-
durendee de marktperiode, een "marktvrede" die inhield dat vreemde kooplieden 
niett aansprakelijk gesteld werden voor eerdere schulden (hetzij van henzelf het-
zijj  van stadgenoten). Op de markten werd destijds zowel verkocht aan de consu-
mentenn als aan handelaren. Pas vanaf de zestiende eeuw zouden de handelaren 
hunn inkopen verplaatsen naar beurzen of naar gespecialiseerde jaarmarkten.228 

Opp de markt van Alkmaar waren drie categorieën van agrarische producten 
vann belang: slachtvee en vlees, zuivelproducten en graan. Deze handel bepaalde 
dee relaties tussen de stad en haar achterland. Het ontstaan en de ontwikkeling 
vann de stad Alkmaar moet onlosmakelijk verbonden zijn met de ontwikkelingen 
inn de landbouw in de regio.229 Om dit toe te lichten zal ik hieronder eerst de in-
formatiee over de handel in deze agrarische producten samenvatten. Vervolgens 
wordtt een model geschetst van de landschappelijke en economische ontwikke-
lingenn die hieraan ten grondslag kunnen liggen. 

Inn de zestiende eeuw nam op het Noord-Hollandse platteland de zogeheten vet-
weiderijj  een grote vlucht. Uit het onderzoek van Gijsbers is bekend dat er in het 
voorjaarr op markten in Denemarken, Sleeswijk en Holstein toen duizenden ossen 
werdenn gekocht die daar in het achterland waren gefokt en die over zee of op de 
hoeff  vervoerd werden naar de "magere ossenmarkten" in Noord-Hollandse steden. 
Inn de zomer werden deze ossen vet geweid op de Noord-Hollandse weidegronden 
omm in het najaar via de "vette ossenmarkten" in de steden weer verkocht te wor-
den.. Het slachtvee ging deels naar de lokale stedelingen voor hun eigen consumptie 
enn deels als exportartikel naar met name de grote steden van Vlaanderen. Deze ge-
specialiseerdee handel en veeteelt bestond in Noord-Holland al in de veertiende eeuw, 
maarr zou in de zestiende eeuw in korte tijd buitengewoon omvangrijk worden. Het 
iss onduidelijk welke omvang deze vetweiderij in de veertiende en vijftiende eeuw 
hadd en ook is het niet onmogelijk dat er eerst nog slachtvee werd gefokt in Hol-
landd zelf. Er was in elk geval vanaf de veertiende eeuw in Noord-Holland wel al een 
importt van ossen vanuit Deense havens en er was ook een export van slachtvee. De 
ossenhandell  vond toen in Holland vooral plaats op de geprivilegeerde jaarmark-

2288 Noordegraaf 1986, resp. 43-44 en 23-27. 
2299 Duidelijk is, dat we voor deze beschouwingen gebruik moeten maken van erg onvolledige bronnen 
vann informatie. Ten aanzien van de archeologie moet hier worden gesignaleerd dat met name het onder-
zoekk naar de nederzettingen op de geestgronden sterk is achtergebleven. Er zal naast de stadsarcheologie 
meerr moeten worden gedaan aan de dorpsarcheologie. 
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tenn in Haarlem en Hoorn, maar een kennelijk zonder marktprivileges georgani-
seerdee ossenhandel in Amsterdam moet ook omvangrijk zijn geweest.230 In de stuk-
kenn over de ossenhandel vanaf de zestiende eeuw speelt Alkmaar een onbeduidende 
rol.2311 Toch was er ook hier veehandel op de jaarmarkten en dit gaat tenminste te-
rugg op de veertiende eeuw. Alkmaar had reeds vóór 1339 een jaarmarkt, maar het 
privilegee daarvan is niet bewaard. In 1339 werd door de graaf een regeling getrof-
fenn voor de tolheffing die betaald moest worden door de Oostfriezen die te Alk-
maarr ter jaarmarkt kwamen. Er wordt niet vermeld wat voor handel deze Oostfriezen 
drevenn maar het kan heel goed om (onder andere) veehandel gaan. Later in 1339 
kreegg Alkmaar het recht op maar liefst drie jaarmarkten, elk van drie weken, na-
melijkk op Midvasten (deze datum varieert), Sintjacobmis (25juli) en op Bamis (Sint 
Bavo,, 1 oktober). De graaf regelde in dit privilege onder meer ook de tolheffing 
aann kooplieden uit Vlaanderen, Brabant, Denemarken of welke landen ook.232 Ge-
zienn de herkomst van deze vreemde kooplieden ligt het voor de hand om te den-
kenn dat de ossenhandel toen reeds op gang was gebracht. Fasel zet hier vraagte-
kenss bij: "Een verordening waarin veel Oostfriezen, Brabanders, Vlamingen en De-
nenn ... worden genoemd, zegt natuurlijk wel iets over de herkomst van de hande-
larenn die men kon verwachten, doch niets over de frequentie van hun bezoek of 
dee omvang van de handel. Soortgelijke privileges zijn immers geschonken aan plaats-
jess die nooit tot een stad van enige betekenis zijn uitgegroeid."233 De regeling voor 
dee tol van de Oostfriezen lijk t mij echter ingegeven door een reële noodzaak om 
maatregelenn te treffen voor een bestaande situatie. Een aanwijzing voor ossenhandel 
iss te vinden in grafelijke rentmeestersrekeningen. Hierin is in 1343 de aankoop ver-
meldd van "magher beisten, so ossen, so coeyen ende vaersen" op de Paasmarkt van 
Alkmaar,, welke beesten vervolgens werden geweid "biden Oesteren dike, om vet 
tee worden."234 Mogelijk is de Sint Jacobsmarkt kort hierna verplaatst naar een iets 
laterr datum, want in de grafelijke rentmeestersrekeningen van 1351/1352 komt 
eenn afrekening voor van markttollen en ontvangsten van de wissel op de Paasmarkt 
enn de Sint Bartelmeusmarkt (24 augustus), terwijl de Sintjacobsmarkt in latere stuk-
kenn lijk t te ontbreken.235 De voorjaarsmarkt werd in 1365 vanwege ongeregeldhe-

2300 Gijsbers 1999, 34-38. Blijkens een stuk uit 1399 waren er toen behalve in Haarlem en Alkmaar ook nog 
jaarmarktenn in Beverwijk en Akersloot (Fasel z j. Stadsarchief deel 2, nr.44). 
2311 Alkmaar wordt door Gijsbers zelfs in het geheel niet genoemd onder de steden die in de zestiende en 
zeventiendee eeuw deelnemen aan de ossenhandel (Gijsbers 1999, 142-145, 213-223). 
2322 Zij moesten als tol geven: voor elk pond 4 penningen hoHands, voor elk rund 2 penningen en voor de 
anderee beesten navenant, voor een laken 8 penningen en van andere slapende goederen de 100'  penning. 
Inn 1345 vergunde de graaf'voorts aan de poorters van Alkmaar dat gedurende de drie jaarmarkten naast, het 
marktrechtt ook het poortrecht toegepast mocht worden (Fasel z.j. Stadsarchief 1254-1815 deel 2, nrs.14, 15 
enn 16). Het is mij niet bekend of deze privileges wellicht naar voorbeeld van elders zijn overgenomen. De 
passagee over de koopl ieden uit Vlaanderen, Brabant en Denemarken kan dan mede overgenomen zijn en 
hoeftt dus niet per sé betrekking te hebben op een handelssituatie bij Alkmaar. 
2333 Fasel 1979, 55. Noordegraaf 1992, 14, deelt de twijfels van Fasel. 
2344 Wortel 1974, 38. 
2355 Wortel 1974, 36. Deze vermelding kan betekenen dat er toen nog slechts twee jaarmarkten werden ge-
houden,, maar het is in theorie ook mogelijk dat een ander toen de inkomsten van de andere markten ontving. 
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denn eveneens verplaatst, namelijk van de kerkelijke feestdag naar de maandag een 
weekk na Pasen.-36 In 1379 verleende de graaf aan Alkmaar het recht op nog een jaar-
markt,, te houden van drie dagen vóór tot vier dagen na Sint Mattheusdag (waar-
schijnlijkk 21 september), met hetzelfde recht als dejaarmarkt op Beloken Pasen.ïS7 

Inn 1408 blijkt er in Alkmaar een waag te zijn, waarvan het recht in handen is van 
dee schutterij.238 Bij de instelling van een waag speelden diverse zaken mee, zoals de 
invoeringg van een plicht om goederen voor het ter markt gaan te laten wegen, het 
grotee belang van gecontroleerde maten en gewichten voor de handel en het posi-
tievee saldo dat de opbrengsten van het waagrecht ten opzichte van de kosten ervan 
opleverde.2199 De Sint Bartelmeusmarkt is in 1449-1450 de inzet van een geschil met 
Hoorn.. Deze stad had kort tevoren het recht gekregen op een jaarmarkt op Sint 
Laurensdagg (acht dagen voor de Sint Bartelmeusmarkt van Alkmaar) en vervolgens 
tenn onrechte "tot in het land van Vlaenderen" bekend gemaakt dat bezoekers van 
dezee markt tolvrijheid in Holland hadden. De graaf besloot naar aanleiding van 
dee Alkmaarse klacht om het Hoornse privilege in te trekken.240 In 1600 hield Alk-
maarr nog steeds vierjaarmarkten, namelijk de Paasmarkt, de Sint Bartelmeusmarkt, 
dee Sint Mattheusmarkt en Sint Bamis. De laatgenoemde jaarmarkt werd in 1600 
zelfss gesplitst in twee aparte jaarmarkten. Vee lijk t op deze jaarmarkten een van de 
belangrijkstee handelswaren te zijn geweest.241 

Overr de ontwikkeling van de zuivelspecialisatie zijn de gegevens eveneens 
schaars.. De eerste vermelding van kaas uit Alkmaar is in een oorkonde uit 1116, 
waarinn graaf Floris II de bewoners van Alkmaar ontheft van het begrafenisgeld, 
opp voorwaarde dat zij de tienden van hun veldgewassen en hun vee afdragen, be-
halvee van de kaas waarvan zij slechts een twintigste hoeven te geven. De oorkon-
dee is overigens een vervalsing waarover de meningen verdeeld zijn, maar die niet 
laterr dan het begin van de dertiende eeuw zal zijn vervaardigd.242 De kaashandel 

2366 Fasel z.j. Stadsarchief 1254-1815 deel 2, nr.24. 
2377 Fasel z.j. Stadsarchief 1254-1815 deel 2, nr.27. Sint Matheus heeft (ook destijds al) twee naamdagen, 
namelijkk 24 februari (in een schrikkeljaar 25 februari) en 21 september (Grotefend 1982). Omdat februari 
well  heel erg vroeg in het seizoen is (er kan dan hooguit sprake zijn van handel in slachtvee, maar dan van-
uitt de eigen regio afkomstig omdat het te vroeg in het seizoen lijk t voor transport vanuit verderaf gelegen 
gebieden),, veronderstel ik dat het om 21 september zal gaan. 
2388 Boomkamp 1747, 19. Dit recht zal aan de schutterij zijn verleend door de Hollandse graaf; in 1498 
moestt men het waagrecht afstaan aan de landsheer die het verpachtte aan Claes Corff. In 1581 werd het 
rechtt aan de stad geschonken (Noordegraaf 1990, 14). 

2399 Noordegraaf 1990, 16-18. 
2400 Fasel z.j. Stadsarchief deel II , 15-16 regest nrs.80 en 81. 
2411 Fasel z.j. Kroniek, 17, vermeldt de keur van 16 september 1600 om "de merkt van vette beesten, ver-
kens,, ossen, koejen en diergelijke, die men op de eerste Zaterdag na Sint Bamis pleeg te houden, voortaen 
opp den 16 October en gedurende den tijd van agt dagen agtervolgende zoude houden." In augustus 1607 "is 
bijj  de vroetschap geresolveert dat men de mercten soude versetten na oude stijl, dat is tien dagen later, want 
Paesmerctt begon 3 dagen voor Paes en duerde acht dagen daer na, Sint Bartelmiesmerct tien dagen daer 
voorr en 10 dagen daer na, Sint Mathijsmerct begint drie dagen daer voor en duert 4 dagen daer na, op Sa-
terdachh altijt. De Verckenmerct den 17 October, de Vleesmerct Sint Gall off 21 October." (Fasel z.j. Kroniek, 
24).. Kennelijk heeft men de vroegere Sint Bamis gescheiden in een varkensmarkt en een "vleesmarkt". 

2422 Koch 1970, 204-206 nr.99. De reden voor de belasting van de kaas met slechts een twintigste kan zijn 

gelegenn in het arbeidsintensieve karakter van dit product. 
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vondd ook toen waarschijnlijk hoofdzakelijk plaats op de wekelijkse marktdagen. 
Hett ontstaan van de zaterdagse weekmarkt (waar natuurlijk ook tal van andere 
goederenn werden verhandeld) is overigens in nevelen gehuld, maar hij wordt al 
inn 1347 vermeld.24' In de vijftiende eeuw werden vanuit de Noord-Hollandse ste-
denn grote hoeveelheden boter en kaas geëxporteerd naar de markt van Deven-
ter,, getuige de aantekeningen in de Kamper tolregisters. Hieraan zal ook Alk-
maarr wel hebben deelgenomen. Opvallend genoeg was toen nog de export van 
boterr naar Deventer veel belangrijker dan die van kaas.L'44 Ook uit de Oudste 
Keurr van Alkmaar van rond 1450 blijkt dat boter toen wel eens belangrijker kan 
zijnn geweest dan kaas. Er zijn namelijk in deze keur wel bepalingen over het naar 
dee markt brengen van "zuvel" en van boter, maar kaas wordt niet vermeld. Het-
zelfdee geldt voor het keurenboek van 1500-1548.24a Kennelijk is kaas pas in de zes-
tiendee eeuw als Noord-Hollands exportartikel zo belangrijk geworden. 

Naastt deze veeteeltproducten kwam ook veel graan van de geestgronden op de 
marktenn van Alkmaar. Alkmaar zou tot ver in de achttiende eeuw de grootste in-
landsee graanmarkt van Holland houden, met daaraan verbonden een omvang-
rijkee gortersnering. In de zeventiende eeuw werd onder meer inlandse tarwe, 
rogge,, haver, "geestgarst", boekweit, bonen, lijnzaad en kanariezaad op de zater-
dagsmarktt aangevoerd. Deze inlandse graanhandel zal in eerdere eeuwen wel-
lichtt nog omvangrijker zijn geweest aangezien in de zeventiende eeuw veel geest-
grondd werd afgegraven voorde zandwinning.-411 

Voorr de economie van Alkmaar zullen de weekmarkten van grote betekenis 
zijnn geweest. Uit historische gegevens blijkt dat de weekmarkt in het begin van de 
zeventiendee eeuw buitengewoon omvangrijk was: elke zaterdag stonden er kra-
menn langs alle kaden van de oostelijke binnenstad tot en met de Mient en het 
stadsbestuurr moest herhaaldelijk nieuwe regelingen treffen om alle kooplui een 

2433 Cordfunke 1992, 369; Noordegraaf 1992, 16. Op 25 september dat jaar gaf Willem de Verbeider (de la-
teree graaf Willem V) opdracht aan de baljuw van Kennemerland om het houden van markten in dorpen te-
genn te gaan en ervoor te zorgen dat de dorpelingen de Alkmaarse weekmarkt bezochten. Noordegraaf 
plaatstt dit in het licht van de langdurige economische strijd tussen de opkomende sleden en de dorpen, 
waarbijj  de steden de handel naar zich trokken (of poogden te trekken). Hierbij kregen ze van de landsheer 
voorall  privileges gedaan op de momenten dat hij de steun van de steden nodig had. Het platteland, waarbij 
mett name de adel als politieke groep uptrad, dolf hierbij evenwel niet altijd het onderspit. De weekmarkt 
werdd blijkens de Oudste Keur van cirra 1450 Kien op zaterdag gehouden. De keur bevat onder meer een 
verbodd aan een "gast" om buiten de zaterdag goederen te verkopen aan een andere "gast" (Fasel z.j. Rechts-
bronnenn deel 1, 36). 

2444 Van der Woude 1972, 574-576. 

2455 Zie Fasel z.j. Rechtsbronnen deel 2, 366-367 en deel 1, 38, 55, 67, 69. 72). Pas op 14 september 1601 
vaardigtt het stadsbestuur de eerste keur uit over kaas. Vanaf circa 1550 nam de kaashandel dermate grote 
vormenn aan dat men tegen de zuidmuur van het Heilig Geestgasthuis een nieuwe waag bouwde. 
2466 Voor de zandwinning werd eind zestiende eeuw de Zandersloot al gegraven: het begin van de sloot-
aanlegg is te zien op de kaart van Cornelis Drebbel in 1597. In 1606 werd de sloot doorgetrokken (Koolwijk 
1987,, 6) en vormde de transportweg voor omvangrijke zandafgravingen in de loop van de zeventiende eeuw 
(ziee Fasel z.j. Kroniek, 65, 72 voor afgravingen in 1667, 1678). Bovendien werden vanaf 1607 op vroegere 
geestakkerss het stadspark De Alkmaarder Hout en moestuinen aangelegd (Koolwijk 1987). Zie ook Bitter 
enn Van den Berg 1998 met betrekking tot een terugval in de zeventiende-eeuwse gortersnering in Alkmaar. 
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plekk te geven.247 Het lijk t aannemelijk dat Alkmaar ook in de voorafgaande eeu-
wenn een zo intensief bezochte weekmarkt zal hebben gehad en dat ook toen de 
stadd wekelijks werd volgezet met marktkramen. 

Veell  meer dan bovenstaande gegevens en veronderstellingen kan over de veer-
tiende-- en vijftiende-eeuwse markten en over de toenmalige landbouw rond Alk-
maarr voorlopig niet aangevoerd worden. Hopelijk komen er nog nieuwe gege-
venss over dit onderwerp uit toekomstig archief- en/of archeologisch onderzoek. 

Hett ontstaan van de landbouwspecialisaties in Holland en de daarbij horende 
handell  hing nauw samen met de veranderingen in het fysieke landschap vanaf 

2477 Zie Fasel z.j. Kroniek, 18 (7 februari 1601), 26 (10, 14 en 20 december 1609), 30 (29 juli 1609), 32 (9 
januarii  en 14 oktober 1612, 27juli 1613), 35 (20 maart 1618), 36 (20 februari 1619); Fasel z.j. Rechtsbron-
nenn deel 2, 362-363 (keuren 9 april 1596, 1618 en 1655). 
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dee vroege middeleeuwen. In West-Friesland en noord-Kennemerland was daarbij 
eenn landbouweconomie ontstaan die afweek van de restvan Holland. In zijn on-
derzoekk naar de veenontginningen van Waterland en de Zeevang constateerde 
Bos,, die de gegevens van de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514 op 
kaartenn samenvatte, dat er in Noord-Holland een groot onderscheid was tussen 
"noord""  en "zuid". In West-Friesland en omgeving overheerste toen namelijk de 
landbouww terwijl in Waterland/De Zeevang en omgeving de niet-agrarische be-
drijfstakkenn de belangrijkste middelen van bestaan waren.'4*  Bos schetst hoe in 
Waterlandd de bodemdaling van het dikke veendek als gevolg van afwatering en 
ontginningg aanvankelijk dorpsverplaatsingen tot gevolg had, maar dat dit in de 
veertiendee eeuw had geleid tot een economische omschakeling van de bewoners 
opp activiteiten zoals handel, scheepvaart en visserij. Een dergelijke ontwikkeling 
iss door anderen ook geconstateerd in Holland bezuiden het IJ. Tot in de der-
tiende,, veertiende eeuw was hier nog een voornamelijk op zelfvoorziening ge-
richtee landbouw in het veen, met een combinatie van veeteelt en de verbouw van 
zomer-- en wintergranen. Toen het land door de vernatting voor wintergranen 
ongeschiktt werd, moest men zich in de tweede helft van de veertiende eeuw 
noodgedwongenn gaan toeleggen op veeteelt en/of extensieve verbouw van zo-
mergranen.. Reeds in de dertiende eeuw kwam een import van graan op gang.a,!' 
Kennelijkk kon (in elk geval in zuidelijk Holland) de akkerbouw op de geest-
grondenn niet voldoen aan de graanbehoeften. Als nevenberoepen kwamen op 
hett platteland toen neringen op zoals textielnijverheid, turfgraverij, visserij en 
vrachtvaart.2'00 De toegenomen handelsactiviteiten en een arbeidsoverschot op 

2488 Bos 1988, 37-42. Volgens hem was dit verschil ontstaan door de betere landbouwmogelijkheden in 
West-Frieslandd die geboden werden door de minerale ondergrond die vanonder het dunnere en verdwij-
nendee veendek te voorschijn kwam. Borger (1975, hst. [V en V) maakt echter duidelijk dat in het westelijk 
deell  van West-Friesland ( de "Veenhoop") nog in de negentiende eeuw een veendek aanwezig was, terwijl 
hijj  voor het verdwijnen van het veen in de oostelijke helft van West-Friesland geen datering kan geven. 

2499 Uit het onderzoek door Van Tielhof (1995) blijk t dat Zeeland en (zuid) Holland in de veertiende en 
vijftiendee eeuw tarwe importeerden uit het zuiden (Picardië en Artesië) met als voornaamste marktplaats 
voorr deze graanimport Delft, terwijl er ook graanimport was uit oost-Engeland (vooral gerst en mout voor 
dee biernijverheid). In Dordrecht was een belangrijke graanmarkt voor import van vooral tarwe uit Gelre. 
Kleeff  en Gulik. Ook werd er graan ingevoerd uit het Oostzeegebied en vanuit de Duitse Bocht, Het kwanti-
ficerenficeren van die verschillende stromen in de graanaanvoer blijk t problematisch. Vanaf 1470-1490 nam de 
graanimportt uit het Oostzeegebied een grote vlucht en verdrong de andere graanhandel, terwijl Amster-
damm zich tot hoofdstad van de graanhandel ontwikkelde. Hoewel Van Tielhof zich hierover niet uitspreekt, 
wass voor Holland boven het IJ (met al vroeg handelsbetrekkingen met de Duitse Bocht en de Oostzeege-
bieden)) de Oostzee-aanvoer van rogge vermoedelijk toch het belangrijkst. Baart 1988. 97, wijst immers op 
hett voorkomen van het akkeronkruid vinkenzaad dat indicatief is voor rogge-import uit het Oostzeegebied 
enn dat in Amsterdam in lagen vanaf het tweede kwart van de veertiende eeuw wordt aangetroffen. 

2500 De Boer 1978; Borger 1978; Van der Linden 1982; Van Zanden 1988; Ibelings 2001. Van Zanden be-
schrijftt dit zelfs als een "proto-industrie" op het platteland. Vanuit een model van de proto-industrie en een 
"proto-proletariaat""  op het platteland komt hij tot een nieuwe visie op de sterke expansie van de Hollandse 
economiee in de zestiende eeuw en de terugval in de eeuwen erna. Economisch historici voeren al jarenlang 
eenn debat over de gewijzigde sociale en economische verhoudingen tussen adel en horige boeren, vrije boe-
renn en burgers van steden gedurende de veertiende tot zestiende eeuw in West-Europa, waarbij de overgang 
vann zelfvoorzienende naar marktgerichte landbouw en de schaal en organisatie van boerenbedrijven een 
crucialee rol spelen. Deze discussie is wel het "Brenner debat" genoemd naar de economisch-historicus Ro-
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hett platteland bevorderden de sterke groei van de steden, met een nijverheid die 
zichh steeds verder specialiseerde251 en een handel die zich uitstrekte naar andere 
regio's.. Het noorden van Noord-Holland maakte echter een andere ontwikke-
lingg door en hierbij stond Alkmaar in het middelpunt.-32 

Dee veenontginningen begonnen in de kop van Noord-Holland al heel vroeg, 
reedss in de achtste eeuw. Deze ontginningsgeschiedenis is sterk bepaald door in-
grijpendee geologische veranderingen die tussen de achtste en de dertiende eeuw 
optraden.. In de vroege middeleeuwen bestond de kust nog uit een gesloten bre-
dee gordel van strandwallen en Oude Duinen van de monding van de Oude Rijn 
tott aan het Vlie, met slechts kleine openingen voor afwaterende riviertjes. Het ge-
biedd achter deze gordel bestond vanwege de slechte afwatering uit één uitgestrekt 
veenmoerass dat zelfs aansloot op veengebieden in Friesland. Vanaf de zesde eeuw 
kwamm een erosie van de kust op gang, die eerst leidde tot een verbreding van het 
Miee en in de achtste eeuw tot de vorming van een waterloop ter plaatse van het 
Marsdiep.. Ook de reeds in de Romeinse tijd bestaande zeemonding van de Zijpe 
zall  in deze periode zijn vergroot.25^ Dit zal in de regio's achter deze zeegaten aan-
vankelijkk hebben geleid tot een verbeterde afwatering en een grondwaterpeilver-
laging,, met als gevolg daarvan een verdroging van veengebieden. Reeds rond 800 
kwamenn de eerste veenontginningen op gang in de omgeving van Medemblik 
langss het Meer van Wervershoof en in de kop van Noord-Holland tussen Den Hel-
derr en Schagen.'" Op de meest westelijke geestgronden kreeg men vanaf de tien-
dee eeuw problemen met massale zandverstuivingen, hetgeen de "trek naar het 
veen""  zal hebben bevorderd. Vanaf de tiende eeuw werd het zand van de kustero-

bertt P. Brenner (Universiteit van I.os Angeles) die eind jaren 1970 en beginjaren 1980 nieuwe gedachten 
«verr de landbouweconomie van Frankrijk en Engeland naar voren bracht. In de /e discussie neemt inmid-
delss Holland (west-Nederland) een eigen plaats in (zie de bijdragen in de bundel Hoppenbrouwers en Van 
Zandenn 2001). 

2511 Baart (1988) beschreef de ontwikkelingvan de ambachtelijke specialisatie als het ware in twee stappen. 
Eerstt wordt het ambacht onttrokken aan de dagelijkse bezigheden op het platteland (bijvoorbeeld de pot-
tenbakkerijj  die zich van vrouwelijke huisnijverheid op de boerderij ontwikkelde tot een gespecialiseerd 
mannenbedrijf,, waarin dan het gehele gezin werkte). In tweede instantie ontstonden in bepaalde nijver-
heidstakkenn verdere specialismen, bijvoorbeeld de diverse gespecialiseerde smeden. 

2522 Een goed overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland geeft Besteman 1990. Zie ook 
dee landschapsreconstructies van W.H. Zagwijn in Van Es, Sarfatij en Woltering 1988, 18-19. 
2533 Zie Borger 1977, 383; Besteman 1990, fig. 2, en Van Es, Sarfatij en Woltering 1988, 18-19. Diederik 
1989,, 12-13 en 20-22, beschrijft hoe in de Romeinse tijd bewoning plaats vond op een veendek bij Schagen, 
gesitueerdd aan "veenriviertjes" die blijkens de bijgaande kaart afwaterden op een voorloper van de Zijpe. 
Opmerkelijkk genoeg verschillen de meningen over het ontstaan van de Zijpe. Er wordt door Schoor] 1999 
deell  I, 19 en 22, verondersteld dat de omgeving van Schagen vanaf de Romeinse tijd afgewaterd werd door 
eenn lange zijtak van het Vli e die tussen de keileembulten van Texel en Wieringen ver naar het zuiden drong 
(maarr zonder de vorming van wadden en kwelders zoals die het Mi e verder wel omringden) en dat de Zij-
pee pas in de elfde eeuw zou zijn ontstaan. Hiertegen valt in te brengen: ten eerste dat het de vraag is of zo'n 
zeetakk van het Mi e inderdaad geen herkenbare afzettingen zou hebben nagelaten, ten tweede dat het dan 
tochh zeer lang duurde voordat het Marsdiep en het Mi e met elkaar verbonden raakten, namelijk van de 
achtstee tot de twaalfde eeuw, terwijl deze getijden-geulen zich volgens Schoorl reeds vanaf de achtste eeuw 
dichtt bij elkaar bevonden. 

2544 Borger 1977; Besteman 1990; Schoorl 1999 deel I, 18-25. 
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siee door de zee weer afgezet als de Jonge Duinen en de meest westelijke geest-
grondenn zouden zelfs geheel verdwijnen onder het duinzand. 

Inn de eerste veenontginningen werd vermoedelijk een gemengd bedrijf uitge-
oefendd met naast de veeteelt nog akkerbouw.'2" De bodem in de veenakkers was 
echterr door bodemdaling als gevolg van ontwatering en oxidatie van het veen na 
enigee tijd te drassig. In eerste instantie werd dit probleem opgevangen door 
voortdurendd de akkers te verleggen maar uiteindelijk moest men toch een zeke-
ree specialisatie in veeteeltproducten ontwikkelen.336 Deze overgang op veeteelt-
specialisatiee zal in noordelijk Noord-Holland derhalve reeds enkele eeuwen eer-
derr in gang zijn gezet dan in de zuidelijke veengebieden van Holland. Ik vermoed 
datt deze ontwikkeling tevens het ontstaan kan verklaren van het nederzettings-
patroonn op de geestgronden dat De Cock schetste. Op de geestgronden ontstond 
wellichtt in de tiende-elfde eeuw de agrarische tegenhanger van de veeteeltspe-
cialisatiee in het veen door een verdere verbetering van de akkerbouw. Er kan toen 
eenn andere vorm van akkerbouw zijn ontstaan waarbij de geestgronden (vrijwel) 
volledigg als akkers werden ontgonnen. De spaarzame zevende- tot negende-eeuw-
see nederzettingsplattegronden uit het Hollandse kustgebied lijken erop te dui-
denn dat het nederzettingspatroon op de zandgronden (strandwallen en Oude 
Duinen,, oeverwallen van rivieren) aanvankelijk werd bepaald door verspreid ge-
situeerdee individuele boerderijen; een enkele keer waren er hooguit twee boer-
derijenn bij elkaar.'"7 In de tiende, elfde eeuw leidde een intensivering van de ak-
kerbouww mogelijk tot een verplaatsing van de boerderijen naar dorpskernen aan 
dee rand van de geestgronden. Op deze wijze zou het ontstaan van de dorpskern 
vann Alkmaar kunnen worden verklaard maar mogelijk stammen ook veel van de 
anderee huidige dorpskernen op de geest pas uit de tiende en elfde eeuw.-'" 

Ditt model biedt voorts een verklaring voor het ontstaan van markten in de 
loopp van de elfde/twaalfde eeuw, waar dan vooral een uitwisseling van agrarische 
productenn binnen de regio plaats vond. Wellicht moet men de vermeldingen van 
dee markt en tol bij Alkmaar vooral in dit licht bezien en was Alkmaar dus in de 
twaalfdee eeuw (of eerder) inderdaad al een marktplaats van regionale betekenis 
geworden.. Een bijzondere rol van Alkmaar in de graanhandel blijkt ook uit het 
hanterenn van een Alkmaarse graanmaat in "Vroonlooërbroek", Oudorp, Oter-
leek,, Mijsen en Ursem in de twaalfde eeuw. 

2555 Pais 1988, 126-128. 
2566 Borger 1978, 89-90; Besteman 1990; Bos 1990. 
2577 Zie voor een toelichting op neder/.ettingsvondsten in Noord-Holland: Besteman 1990 (de opgraving 

inn Uitgeest is uitgewerkt door Jan de Koning en hij vermoedt dat de nederzetting steeds niet veel groter zal 

zijnn geweest dan twee boerderijen; mondelinge mededel ingJ. de Koning). Zie voor vergelijkbare nederzet-

tingenn in Zuid-Holland: Bul len Hallewas 1990. 
2588 De eerste gegevens over kerken zijn er doorgaans ook pas vanaf deze periode. Dit model van het ont-
staann van dorpskernen op de Noord-Hollandse geestgronden doet denken aan een soortgelijk verschijnsel 
inn de t iende eeuw op de Veluwe, waar een nederzettingspatroon met verspreide boerderijen in de tiende-
eeuww plaats maakt voor dorpskernen zoals er één is opgegraven bij Kootwijk. Heidinga schetste dit proces 
alss een overgang van "landbinding" op "burenbinding" zonder hiervoor een nadere verklaring te geven 
(Heidingaa 1987, 156). 
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Dee voortgaande erosie van de kust, verbreding van zeegaten en het ontstaan 
vann een verbinding tussen de Marsdiep en het Vli e (met daarin sterke getijden-
stromen)) leidden in de tiende en elfde eeuw tot een toenemend opdringen van 
dee zee. De combinatie met de verdere inklinking van het veen had in de twaalf-
dee en dertiende eeuw steeds omvangrijker overstromingsrampen tot gevolg, 
waarbijj  erg veel land verloren ging.259 Er werden talloze meren gevormd en de 
kopp van Noord-Holland werd zelfs geheel weggespoeld waarna er slechts wad-
dengebiedenn overbleven. Nog in de elfde eeuw begon men met bedijkingen als 
verdedigingg tegen het opstuwende water.260 Desondanks raakten grote delen van 
dee veengebieden in Noord-Holland bedekt met zilte klei.-61 Deze Jonge Zeeklei-
grondenn waren voor weinig anders geschikt dan veeteelt. Voor zover er in eerde-
ree perioden nog enige verbouw van zomergraan in het veen mogelijk was, zal dat 
inn het noorden van Noord-Holland reeds in de twaalfde en dertiende eeuw ten 
eindee zijn gekomen. Hiermee was de basis gelegd voor de gespecialiseerde vee-
teeltt die in de veertiende eeuw verbonden raakte aan de bovenregionale handel. 
Inn de veertiende eeuw werd deze bovenregionale handel sterk bevorderd door 
dee toegenomen urbanisatie van (de restvan) Holland en de vorming van een bo-
venregionaall  handelsnetwerk. De niet-agrarische activiteiten op het platteland 
enn de opbloei van handel en nijverheid in de Hollandse steden leidden immers 
tott een intensief handelsverkeer van Holland: met Brabant en Vlaanderen, naar 

2599 Hallewas (1984) verklaart hieruit het verdwijnen van maar liefst 55% van de plaatsnamen uit de karo-
lingischee tijd in Noord-Holland. 
2600 Schoorl 1999, 23-25 en 34, veronderstelt dat de pikklei in de omgeving van onder andere Alkmaar 
reedss in de negende en tiende eeuw zal zijn afgezet vanuit een zijtak van het Vlie. Dat lijk t mij een te vroe-
gee datering, aangezien ik betwijfel of deze zijtak van het Mi e wel zover kwam in die tijd (/ie de discussie over 
dezee zijtak in een vorige noot). Ik vermoed dat de pikklei zal zijn afgezet door overstromingen die vanaf de 
elfdee eeuw via de Zijpe landinwaarts drongen. De vroegste bron over bedtjkmgen (Oppcrmann 1933 Fon-
tes,, 26) betreft de Zanddijk die de abdij van Egmond moest beschermen tegen opstuwend water vanuit het 
IJJ in het zuiden. Er was een conflict over deze dijk ten tijde van graaf" Kloris II (1091-1121) en de abt Steven 
(circaa 1070-1106; volgens de tekst bejaard). Aangezien de dijk bij Castricum dreigde te doorbreken, staken 
dee dorpelingen de dijk elders door. Op dat moment kwamen de monniken met een reliekschrijn ter plek-
kee en zakte het water wonderbaarlijk. Streefkerk 1994a, 40-42, plaatst het incident rond 1105. Hij beschrijft 
voortss dat omstreeks dezelfde tijd er nog een dergelijk incident was maat dan omgekeerd: de abdij werd be-
dreigdd door water dat vanuit het noorden via de Zijpe en Rekere opdrong en men stak toen zelfde Zand-
dijkk door, waarna de Castricummers gewelddadig optraden tegen de monniken. Bij zijn vertaling van de 
Miraculaa Nova geeft Vis (1993, 98-103) een nadere datering van het eerste incident rond 1100 en het twee-
dee tussen 1105 en 1120. Streefkerk wijst erop dat de dijk niet gunstig lag omdat hij feitelijk eerder een wa-
terscheidingg dan een waterkering was en dat dit probleem pas een eeuw later werd opgelost door de aanleg 
vann de dijk van Alkmaar naar Bergen in 1196/1203. 

2611 Nabij Alkmaar kregen we een indruk van de omvang van deze afzettingen floor een opgraving in de Kras-
polderr bij Oudorp in 1992 (Bitter 1993a). Onder een vroeg-veertiende-eeuws dijklichaam kwam een dik pak-
kett compacte gelaagde klei te voorschijn, afgezet over het natuurlijke veen. Het bestond uit een eerste la-
genpakkett van circa 40 cm dik met daarin onder meer verspoeld aardewerk uit de achtste of negende eeuw 
(Badorf-tvpee aardewerk). Hierop was een herontginning van het ontstane kleigebied gevolgd middels de aanleg 
vann alwateringssloten. Daarna werd een overstromingsdek afgezet van minstens 30 cm dik, waai bij de sloten 
werdenn opgevuld met klei en brokken verslagen veen. Hieruit kwamen onder andere fragmenten van der-
tiende-eeuwsee keramiek (proto-steengoed). Van deze dikke kleilagen is in de ruime omgeving geen spoor 
meerr te bekennen, zelfs niet in het veengebied waarde Kraspolderdijk doorheen was aangelegd. Waarschijnlijk 
iss dit kleidek op grote schaal afgegraven voor dijkaanleg en als grondstof voor de baksteennijverheid. 
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dee Noordzeekust van Denemarken, naar het Oostzeegebied, via de Rijn richting 
Keulenn en via de IJssel naar oost-Nederland met aangrenzend Duits gebied. In 
ditt handelsnetwerk had noordelijk Noord-Holland een geheel eigen inbreng 
mett de veeteeltproducten. 

Samenvattendd kan worden gesteld, dat de sterke groeifasen van Alkmaar in de 
elfde-twaalfdee eeuw en in de veertiende eeuw kunnen worden verbonden aan 
tweee perioden met veranderingen in de landbouw in de regio: een eerste fase 
waarinn veeteeltspecialisatie in het veen en grootschalige graanverbouw op de 
geestgrondenn een regionale markt in landbouwproducten te Alkmaar deed ont-
staan,, gevolgd door een tweede fase waarin Alkmaar voor een grote regio de spil 
werdd in de bovenregionale handel waarin vooral de export van veeteeltproduc-
tenn de boventoon voerde. 

3.53.5 Relaties tussen stadsontwikkeling en kerkvergrotingen 

Wanneerr we het nu gevormde beeld van de ontwikkelingsfasen van Alkmaar ver-
gelijkenn met de bouwfasen van de Grote Kerk, valt op hoezeer die ontwikkelin-
genn gelijktijdig waren. De bouwcampagnes aan de Grote Kerk vallen steeds sa-
menn met perioden van bevolkingstoename en stadsvergrotingen. De bouw van 
dee tufstenen kerk kan wellicht worden verbonden aan de stichting van het 
Hoogee Huijs, waarbij beide op conto van de graaf geschreven zouden kunnen 
worden.. Deze had mogelijk vooral belangstelling voor Alkmaar doordat de ne-
derzettingg in de elfde en twaalfde eeuw enorm groeide en er handelsverkeer was 
mett potentieel belangrijke bronnen van grafelijke inkomsten. 

Dee veertiende-eeuwse uitbreidingen van het kerkgebouw waren gelijktijdig 
mett de eerste stadsvergrotingen tot en met het blok Voordam/Achterdam aan 
hett begin van de veertiende eeuw (kerkbouwfase 4) en met de omvangrijke ver-
deree stadsvergrotingen omstreeks het derde kwart van de veertiende eeuw (kerk-
bouwfasenn 5 en 6). De nieuwbouwvan de Sint Laurenskerk tussen 1470 en 1520 
vondd plaats tijdens de periode waarin het oostelijk stadsdeel werd volgebouwd. 

Dee zeventiende-eeuwse kroniekschrijver Van der Woude zag reeds een verband 
tussenn een groeiend inwonertal en de stichting van de Sint Matthiaskerk in 1382. 
Inn zijn woorden: "Alsoo onse Stadt van jaer te jaer meer toe nam van ghebouwen 
endee Burgerye, soo wierde S. Laurens Kerck te kleen om den Gods dienst be-
quamelyckk te oefenen". Tegelijk met een groeiend inwonertal namen kennelijk 
ookk de middelen toe voor de financiering van de kerkbouw. De groeifasen van 
Alkmaarr gingen waarschijnlijk telkens samen met een opbloei van de economie 
diee zich vertaalde in ruimere geldstromen voor de kerkfabriek. We kunnen hier-
bijj  bijvoorbeeld denken aan een groter aantal particuliere donaties als gevolg van 
eenn groter inwonertal, aan meer royale donaties van de elite die profiteerde van 
dee voorspoed in de handel en nijverheid, of aan ruimere geldmiddelen die door 
hett stadsbestuur beschikbaar werden gesteld aan de kerkfabriek.26-

Uitt het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bouwactiviteiten aan 
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dee Grote of Sint Laurens Kerk met recht symbool kunnen staan voor de perioden 
vann voorspoed van Alkmaar. Opvallend is bovendien dat er vanaf de bouw van de 
tufstenenn kerk voortdurend een opmerkelijk groot kerkgebouw heeft gestaan bij 
Alkmaar.. Het grote formaat en de allure van de Grote Kerk die men in 1470-1520 
heeftt neergezet is dus niet zozeer een teken van nieuw elan van de stad als wel 
eenn voortzetting van de pretenties van de Alkmaarders in de eeuwen daarvoor. 
Omm het stedelijk allure van grote afstand zichtbaar te maken heeft de stad bo-
vendienn telkens gewerkt aan de bouw van steeds grotere kerktorens. Op de 
bouwgeschiedeniss van de kerk van 1470-1520 wordt in dit bestek niet nader in-
gegaan.. Wel wordt ter afsluiting van dit hoofdstuk nog aandacht besteed aan een 
bijzonderr onderdeel van het kerkgebouw van 1470-1520, namelijk de voorgeno-
menn bouw van een enorme westtoren. Deze was beoogd als de opvolger van een 
inn 1458-1468 gerealiseerde imposante toren. 

3.63.6 Het grote fundament aan de westzijde en de toren van 1458 

"Hoee hoogh, hoe groot, hoe vast, hoe sterck. Al 't Aerdsch' dat is verganckelyk 
werck.""  Met deze spreuk begeleidde Van der Woude in zijn kroniek het droevige 
verhaall  over het omvallen van een toren in 1468.263 "In dit selve jaer den 29 Oc-
tober,, viel de Heerlyke Toorn van S. Laurens Kerck tot Alckmaer, dewelcke tot 
grootee kosten van de Burgerye ghetimmert ende noch niet geheel op gemaeckt 
enn was, ende heeft 2 Bagyntjes dood gevallen in 't Oude Bagyn-Hof." 

Eerderr dat jaar, op 25 april, had men voor de kerk gegoten: "3 Kloeken, een 
wegendee 2500 pondt, worde geheten Maria, de tweede wegende 1500 pont, wor-
dee geheten Petrus, de derde wegende 1200 pont, worde geheten Martinus, soo 
Meesterr Jan Fredericksz. Chirurgyn genoteert heeft." Het ligt voor de hand om 
tee denken aan overbelasting van de toren door het enorme gewicht van de klok-
ken,, in combinatie met een te grote bouwhoogte. 

Dee ramp met de omgevallen toren had grote gevolgen. De toen bestaande 
kerkk moest worden gesloopt ten behoeve van een volledige nieuwbouw, waar-
voorr de eerste steen in 1470 werd gelegd: de huidige kerk. 

2622 Door Vroom {1981, 343-352) zijn de inkomsten van de kerkfabriek van de Utrechtse Buurkerk verge-
lekenn met die van de domfabriek. Bij de dom hebben individuele legaten of giften "nooit een belangrijke 
bijdragee geleverd tot de inkomsten van de domfabriek" (1981, 273), maar bij de Buurkerk werden de in-
grijpendee verbouwingen tussen 1430 en 1461 voor 93 procent gedekt door de vrijwillig e bijdragen in geld 
enn natura van de parochianen: legaten, devotiegiften, individuele giften, opbrengsten van offerblokken, 
collectess op zon- en feestdagen en tijdens "ommegangen" in de parochie door kerkmeesters, geestelijken 
enn aangewezen parochianen. De rol van de stad in de financiering van de kerkfabriek was beperkt tot sub-
sidiee van de bouw van de raadskapel, waar godsdienstoefeningen van de raad aan het St. Maartensaltaar 
plaatss vonden, en van de klokken omdat de klokken en de Buurkerkstoren voor de stad een militaire func-
tiee hadden (in tegenstelling tot de domtoren). In Alkmaar kan de stad een grotere (financiële) betrokken-
heidd bij de kerkfabriek hebben gehad. De Grote Kerk had immers in Alkmaar een zeer prominente plek in 
dee binnenstad, terwijl de Buurkerk in Utrecht "slechts" één van meerdere grote kerkgebouwen was en één 
vann de vier parochiekerken. 

2633 Van der Woude 1743, 44-45. 
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Dee bouw van deze toren moet zo'n tien jaar eerder zijn begonnen. De gege-
venss hierover komen uit archiefstukken van het Sint Catharinaconvent, beter be-
kendd als het Oude Hof, dat in 1394 was gesticht in een huis ten westen van de 
kerk.2fHH In 1452 is er een overeenkomst van het stadsbestuur met de zusters van 
hett Oude Hof over de overname van een erf van het klooster ten behoeve van de 
kerk,, in ruil voor permissie tot het aankopen van verdere huizen en erven aan de 
zuidzijdee die ze mogen betimmeren.265 "Kerkmeesters der parochiekerk beken-
denn bovendien op S. Thomasavond 1459 aan het convent een halven engelschen 
nobell  schuldig te zijn voor het erf, waarop sedert den 22 Augustus 1458 de to-
renbouww begonnen was, zijnde een bedrag hetwelk het had op een voor den 
bouww afgebroken huis."266 Twee verkoopakten uit resp. 1414 en 1417 betreffen 
mogelijkk hetzelfde huis. Blijkens de akte van 1417 werd het namelijk toen belast 
mett een erfpacht van een halve Engelse nobel, Edwardus of Ritsardius (een no-
bell  is een grote gouden munt). In het Regionaal Archief bevindt zich hiervan 
eenn in 1501 gemaakt afschrift met op de rugzijde de volgende aantekening: "Dit 
iss een copye van die pacht die wyJan van Noirt meester Gherryts soen jaerlicx be-
talenn ende weder pleghen tontfanghen van die kerckmeesters, mer wy nu voirt 
diee niet ontfangen sellen alsoe langhe alsi niet weder een toern maecken mer 
dann sellen si ons die pachtjairlicx weder gheven of wtreycken" (transcriptie door 
Fasel).267 7 

pit,, * ''. 

AantekeningAantekening achterop een in 1501 gemaakt afschrift van een pachtcontract van een huis behorend bij hel 

OudeOude Hof, betreffende huurderving gedurende de bouw van een toren bij de Grote Kerk. Foto Regionaal 

ArchiefArchief Alkmaar. 

2644 Fasel z.j. Verzamelinventaris I, 91. Blijkens de akte, waar op de rug is geschreven "Di t is die brief van 
diee fundacie ons convents", bevond dit eerste huis zich tussen het kerkhof en de stadsvesten. De noordbe-
lending,, het eigendom van een priester genaamd Gerrit van Delft, komt in een akte van 1404 (Fasel z.j. Ver-
zamelinventariss 1,91) weer terug en blijk t een hofstede te zijn. In 1417 wordt een belendend huis en erf aan-
gekochtt door de zusters, wonende achter de toren (Fasel z.j. Verzamelinventaris I, 92). In 1430 volgde de 
aankoopp van een huis bij de stadspoort (Fasel z.j. Stadsarchief van Alkmaar 1254-1815 deel 1, 96, deel 2 
reg.nr.. 61). In de loop van de eeuw zou het Oude Hof meerdere huizen en erven verwerven. In 1444 is er 
eenn overeenkomst met de Oude Schutterij over de toegang tot een deel van de vesten (Fasel z.j. Stadsarchief 
Alkmaarr Verzamelinventaris I, 98). De exacte omvang van het kloostercomplex rond 1450 is echter ondui-
delijk.. Overigens blijk t er een akte te bestaan uit 1340 (!) waarin reeds een convent is vermeld (Fasel 1979 
73). . 

2655 Fasel z.j. Stadsarchief Alkmaar Verzamelinventaris I, 99. 
2666 Citaat uit Bruinvis 1904, 193 (21 december 1459). Helaas vermeldde Bruinvis geen bron. Het door 
hemm gelezen stuk kan thans in de registers van het Regionaal Archief Alkmaar niet teruggevonden worden. 
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Kennelijkk beschrijft iemand van het Oude Hof hierin, dat de compensatie van 
dee pacht welke door de kerkmeesters werd betaald, inmiddels niet meer werd ont-
vangen,, tenminste zolang als ze niet weder een toren gingen maken. Als toch weer 
aann een toren zou worden gewerkt, zouden de kerkmeesters opnieuw de pacht gaan 
vergoeden.. Ik lees hieruit, dat er de compensatie voor de gederfde pacht werd uit-
gekeerdd uitsluitend voor de duur van de bouwcampagne aan de toren. 

Reedss in 1904 opperde Bruinvis, dat de grote torenfunderingen, die in 1895 
tenn westen van de huidige kerk waren gevonden, zouden hebben toebehoord 
aann de omgevallen toren. Er zijn na de opgravingen van 1994-1995 goede rede-
nenn om aan deze interpretatie te twijfelen. Indien we de torenfundering van 
1895/19700 combineren met de opgegraven funderingen van de kerk die er in 
14588 gestaan moet hebben, verkrijgen we wel een heel merkwaardig geheel. In-
dienn de fundamenten 7/8N inderdaad van de toren van 1458 zouden zijn, dan 
moett deze pal tegen een reeds bestaande oudere toren zijn aangebouwd. Bo-
vendienn staat hij dan niet georiënteerd op het oude kerkgebouw maar vreemd 
excentrisch.. Ook het reusachtige formaat van de torenfundering, van een heel 
anderee schaal dan het oude kerkgebouw, wekt bevreemding. Eigenlijk past de 
enormee torenfundering veel beter bij het kerkgebouw uit 1470-1520! 

Dee toren van 1458-1468 moet dan gebouwd zijn op de fundering van de toen 
bestaandee veertiende-eeuwse toren (spoor 4B/5F). Wellicht was het alleen een ver-
hogingg bovenop een ouder onderstuk, waarbij rampzalige risico's waren genomen. 

Inn deze nieuwe interpretatie valt op dat de grote toren ook bij de kerk van 
1470-15200 niet goed in het midden van de westgevel staat. De verklaring zou kun-
nenn zijn dat er onvoldoende bouwruimte was om de toren precies centraal in de 
gevell  te plaatsen en dat men rekening moest houden met bestaande gebouwen 
vann het oude Hof. 

Blijkbaarr hebben we te maken met een onvoltooide toren zoals we er in den 
landee wel meer kennen. De bouw zou bijvoorbeeld gehinderd kunnen zijn door 
financiëlefinanciële perikelen na de plundering van Alkmaar door de bende van Grote 
Pierr in 1517. Later heeft men van verdere bouw afgezien en is er alsnog een 
kloostergebouww over deze onvoltooide torenfundering heen gezet- deze vleugel 
iss bij Drebbel in 1597 op de kaart getekend. 

Vann de huidige kerk is een schilderij bewaard, waarbij het gebouw wordt afge-
beeldd met twee extra traveeën aan de westzijde*8 en ... met een enorme toren. 
Aangenomenn wordt dat dit schilderij een soort geschilderde maquette was waar-
aann men kan zien hoe het kerkgebouw gepland was.2ea Het schilderij vertoont 

2677 RAA Archief Oude Hof Alkmaar inv.nr.31. Transcriptie door Fasel z.j. Yerzamelinventaris I, 93. 

2688 Het lijk t alsof het koor een travee tekort komt, maar dit is waarschijnlijk het gevolg van het wat ge-

brekkigee perspectief. 
2699 Rogge 1996, 135. Volgens Meischke (1952, kol. 180) zou het torenontwerp heel goed van Anthonis Kel-
dermans,, omstreeks 1500, kunnen zijn geweest, maar hij vermoedt op grond van de Renaissance motieven 
inn de borstwering die de eerste en tweede verdieping scheidt, dat het schilderij iets later is vervaardigd: "Een 
soortt herinnering dus aan een groots plan." 
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InIn 1865 maakte B. G. ten Berge 
dezedeze tekening van de westgevel van 
dede Grote Kerk, met geheel links de 
gevelgevel van de kapel van het Oude 
Hof.Hof. Op de achtergrond de 
GasthuisstraatGasthuisstraat met de weeshuis-
poortpoort (het weeshuis was toen nog 
gevestigdgevestigd in de oude gebouwen van 
hethet St. Elisabethgasthuis). Foto 
RegionaalRegionaal Archief Alkmaar. 

LinksLinks de kapel van het Oude Hof 
kortkort voor de afbraak in 1895. Foto 
RegionaalRegionaal Archief Alkmaar. 

eenn merkwaardige vorm, doordat het gedeelte met de toren er later aangezet 
lijk tt te zijn. Van de panelen zijn dendrochronologische dateringen vervaardigd: 
dee panelen met het koor en schip zijn geschilderd op Baltisch eikenhout waar-
voorr de boom na 1481 is gekapt; de twee panelen met de toren erop zijn van Bal-
tischh eiken met een kapdatum na 1502. All e vier panelen hebben een terminus 
postt quem datering, met andere woorden ze kunnen niet ouder zijn dan boven-
genoemdee data maar wel jonger. De terminus post quem datering van beide helf-
tenn verschilt weliswaar 21 jaar, maar dit hoeft niet te wijzen op een werkelijk ver-
schill  in ouderdom tussen beide gedeelten. Bij het maken van de smalle panelen 
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SchilderijSchilderij van de Grote Kerk met 

eeneen daaraan toegevoegd 

torenontwerp.torenontwerp. Het deel met de toren 

(wellicht(wellicht het gehele schilderij) moet 

nana 1502 geschilderd zijn. Foto 

gemeentegemeente Alkmaar, afdeling 

monumentenzorgmonumentenzorg en archeologie. 

voorr de toren kunnen extra ringen hout verwijderd zijn waardoor de werkelijke 
dateringg nog een stuk jonger kan zijn.270 Bij nadere beschouwing is de detaille-
ringg van de toren op het schilderij anders dan de fundering van 1895/1970, na-
melijkk met telkens twee haakse steunberen op de hoeken in plaats van de enkele 
overhoeksee steunberen van de fundering. Het is echter niet uit te sluiten dat bij 

2700 Dendrochronologisch onderzoek door RING, april 1998. Twee panelen aan de rechterzijde (waarop 
hett koor en dwarsschip zijn geschilderd) zijn waarschijnlijk van dezelfde boom: palOll (veldatum na 1379 
ADD -6+9; n= 198 jaarr ingen, 1167-1364; afstand tot eerstgevormde jaarr ing op stam= 4; ontbrekende hoe-
veelheidd kernhout onbekend, derhalve ontbrekend spint méér dan 15; t=6.00, %PV=64.0, p=0.0002) en 
pal0311 (veldatum na 1481 AD -6+9; n=231 jaarringen, 1236-1466; afstand tot eerstgevormde jaarr ing op 
stam=600 +/- 20; ontbrekende hoeveelheid kernhout onbekend, derhalve ontbrekend spint méér dan 15; 
t=7.33,, %PV=62.0, p=0.0005). De twee panelen met de toren erop hebben een goede onderl inge correlatie 
enn zijn waarschijnlijk wel van dezelfde partij hout maar niet van dezelfde boom: pal021 (veldatum na 1491 
ADD -6+9; n= 182 jaarringen, 1295-1476; afstand tot eerstgevormde jaarring op stam= ca. 20; ontbrekende hoe-
veelheidd kernhout onbekend, derhalve ontbrekend spint méér dan 15; t=7.15, %PV=66.9, p=0.0001) en 
pal0411 (veldatum na 1502 AD-6+9; n=175 jaarringen, 1313-1487; afstand tot eerstgevormde jaarr ing op stam 
=400 +/- 20; ontbrekende hoeveelheid kernhout onbekend, derhalve ontbrekend spint méér dan 15; t=4.30, 
%PV=64.9,, p=0.0002). Opmerking: %PV = percentage van ringen in het onderzochte jaarr ingpatroon die 
aann de referentiechronologie identieke toe- en afnamen van de breedte vertonen op de door de datering 
aangegevenn positie t.o.v. de referentiechronologie; t= de waarde die resulteert uit een Students' t-test op de 
kruiscorrelatiee die behoort bij de beste 'match' tussen het onderzochte jaarr ingpatroon en de referentie-
chronologie;; p = de kans (uitgedrukt als een fractie van 1) dat de gevonden waarde voor %PV per toeval op-
treedt,, dus niet op een datering duidt. Voor nadere toelichting op dendrochronologie zie Jansma 1995. 
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hett betreffende schilderij wellicht ooit een ander torenontwerp aangevoegd is 
geweest,, in plaats van de toren die er nu aanzit. 

Eenn bijzonder probleem blijf t dan, hoe we de archiefstukken uit 1458-1459 
overr de grondoverdracht van het Oude Hof moeten duiden. Had men het erf 
misschienn slechts tijdelijk nodig als bouwwerf of als ruimte voor materiaal en 
steigerss ? De regeling van 1458 met het convent betrof immers niet de aankoop 
vann het huis en erf door de stad, maar kennelijk slechts een tijdelijke compensa-
tiee voor de huur die het convent zou derven gedurende de bouw van de toren. 
Dee in 1895 gevonden torenfundering moet toch zijn gebouwd nadat een stuk 
vann het kloostererf hiervoor is aangekocht. Een dergelijke aankoop is niet be-
kendd uit de overgeleverde stukken. De verdere archivalische onderzoeksmoge-
lijkhedenn zijn echter beperkt: de keuren van schout en schepenen zijn (behalve 
hett Oudste Keurboek van ca. 1450) pas vanaf circa 1525 compleet overgele-
verd,'711 vroedschapsresoluties vanaf 1549 en stadsrekeningen vanaf 1532.-7- Het is 
derhalvee goed mogelijk dat uiteindelijk het benodigde erf van het Oude Hof is 
aangekochtt tijdens of kort na de bouwcampagne van 1470-1520. 

2711 Fase] z.j. Rechtsbronnen I, 4. 
2722 Fiisel z.j. Stadsarchief'!, 4 en 17. 


