
Lezingen
Prijs  € 7,50
Reductieprijs  € 5,00 voor abonnees/leden/vrienden van de Historische Vereniging Alkmaar,  

het Stedelijk Museum Alkmaar, het Regionaal archief Alkmaar, de Bibliotheek  
Kennemerwaard en de Stichting Vrienden van de Grote kerk.*

Locatie   De lezingen vinden plaats in de Bibliotheek Alkmaar Kennemerwaard  
(locatie Alkmaar Centrum), Gasthuisstraat 2 (met uitzondering van de lezing  
van Alexander Münninghof op 28 november: deze 
vindt plaats in de Prinsenzaal van het Alkmaarse 
stadhuis, Langestraat 97). 

Kaartverkoop 
Kaarten zijn te verkrijgen via de klantenservice in de vestigingen 
van Bibliotheek Kennemerwaard, via bibliotheekkennemerwaard.
nl of telefonisch via 072 515 66 44. Om teleurstelling te voorkomen, 
raden wij u aan om uw ticket van te voren te reserveren. 

Er kan enkel met pin of online worden betaald.

* Voor de lezing van 28 november door Alexander Münninghoff is de reductie niet van  
toepassing en zijn kaarten alleen verkrijgbaar in de voorverkoop.

stedelijkmuseumalkmaar.nl
archiefalkmaar.nl
bibliotheekkennemerwaard.nl
historischeverenigingalkmaar.nl
grotekerkalkmaar.nl
erfgoedalkmaar.nl

PROGRAMMA
NAJAAR 2017

Het Alkmaars Historisch Café biedt 
komend najaar weer een gevarieerd 
lezingenprogramma. De onderwerpen 
zijn divers, maar hebben altijd een  
raakvlak met Alkmaar en omgeving. 

Praktische informatie

Door Alexander Münninghoff
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Stadhuis aan de Langestraat
€ 7,50 (kaarten alleen in de voorverkoop, geen reductie van 
toepassing)

Juni 2017 verscheen de eenentwintigste druk van het boek 
“De stamhouder”, dat in 2015 de Libris Geschiedenisprijs 
heeft gewonnen. In zijn lezing vertelt Münninghof naar 
aanleiding van zijn succesvolle boek over de opmerke-
lijke, soms verbijsterende geschiedenis van zijn Neder-
lands-Duits-Baltische familie in de twintigste eeuw. 
De avonturen waardoor zijn grootvader in Letland tijdens het Interbellum puissant rijk werd, de 
vlucht van zijn voorouders naar Nederland, de groeiende Russische invloed in Letland en de keu-
zes van zijn vader die zich aansloot bij de Waffen SS; het is maar een kleine greep van de gebeur-
tenissen die aan bod komen. Münninghoff schreef er met een kritische, afstandelijke blik over, met 
behoedzame formuleringen en onderkoelde esprit. Op donderdag 28 november kunt u hem zelf 
over de lotgevallen van zijn verwanten horen vertellen, die soms erg tragisch waren. Zo wordt 
duidelijk hoe de grote gebeurtenissen uit de geschiedenis een enorme invloed hadden op een 
familie, en op de vorming van de man die voor u zal staan. Een prachtige illustratie van de per-
soonlijke kant van de geschiedenis. 

Dinsdag 28 november

De stamhouder. De oorlogsgeschiedenis 
van een welgestelde Nederlands-Duits-
Baltische familie in de twintigste eeuw

Dinsdag 19 september

Maria Tesselschade Roemers  
Visscher (1594-1649), een  
onwaerdeerlycke vrouwe. 
Door Berthe Stevenhaagen

Donderdag 26 oktober

De kloosterbeweging van 
de late middeleeuwen in 
West-Friesland. 
Door Christiaan Schrickx

Dinsdag 28 november

De stamhouder. 
De oorlogsgeschiedenis van een 
welgestelde Nederlands-Duits-Balti-
sche familie in de twintigste eeuw.
Door Alexander Münninghoff
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DRIE LEZINGEN



Dinsdag 19 september

Maria Tesselschade Roemers Visscher 
(1594-1649), een onwaerdeerlycke vrouwe

Door Berthe Stevenhaagen
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bibliotheek Alkmaar Centrum
€ 7,50 (reductieprijs € 5,00 zie achterzijde)

De zeventiende-eeuwse dichteres Maria Tesselschade fascineert. Dat blijkt onder meer uit de ten-
toonstelling die in het Stedelijk Museum Alkmaar te bezoeken is tot en met 29 oktober 2017. Maar 
een portret is er nooit van haar overgeleverd, noch een gedichtenbundel van haar hand. Het 
Rijksmuseum bezit een door haar gegraveerd wijnglas en in een Alkmaarse beerput zijn onlangs 
haar trouwring en een schoentje gevonden, maar tot in de negentiende eeuw was haar naam 
nauwelijks bekend. Hoe hebben wij toch een visueel,  een literair en een sociaal beeld van haar 
kunnen opbouwen? 

Wie was Maria Tesselschade en hoe ontwikkelde zij zich? Ze was gezegend met een vader die 
zijn dochters een voor die tijd revolutionaire opvoeding gaf en wiens huis de spil was van het 
Amsterdamse culturele leven in de eerste decennia van de zeventiende eeuw. Ze groeide op 
in een tijd waarin mannen zich verbaasden over het gegeven dat een vrouw kon dichten, maar 
gesteund door erudiete vrienden als Huygens en Hooft ontwikkelde Tesselschade zich tot een bui-
tengewoon getalenteerde vrouw, in een voor die tijd ongekende positie. Hoe lukte haar dat? En 
hoe onderhield zij vanuit Alkmaar, waar ze vanaf haar negenentwintigste woonde, een blijvende 
vriendschap met Hooft, zijn gezin en de grote kring om hem heen? Hoe hield zij als veertigjarige 
weduwe de geïnteresseerde weduwnaars, “de meermannen, van haar bed, al konden zij nog zo 
pluimstrijken”? U hoort het van neerlandica Berthe Stevenhaagen, die u misschien wel kent van 
haar literaire wandelingen door Alkmaar. 

Donderdag 26 oktober

De kloosterbeweging van 
de late middeleeuwen in 
West-Friesland

Door Christiaan Schrickx
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bibliotheek Alkmaar Centrum
€ 7,50 (reductieprijs € 5,00 zie achterzijde)

In de veertiende en vijftiende eeuw vol-
trekt zich een opvallend fenomeen in de 
Hollandse steden: overal ontstaan nieuwe 
religieuze gemeenschappen. De broeders 
en zusters namen kloosterregels en sta-
tuten aan, organiseerden zich in grotere 
kloosterverbanden en bouwden hun ei-
gen kapellen. Het aanzien van steden als 
Hoorn en Alkmaar veranderde hierdoor 
drastisch. In 1572 komt de kloosterbewe-
ging abrupt ten einde, als de steden in de 
kop van Noord-Holland de kant van Wil-
lem van Oranje kiezen.

Tijdens de lezing vertelt historicus en ar-
cheoloog Christiaan Schrickx, die in 

2015 promoveerde op het onderwerp 
‘Bethlehem in de Bangert’ en nu werk-
zaam is bij de archeologische dienst 
West-Friesland, over de opkomst en 
ontwikkeling van de laatmiddeleeuw-
se kloosters in de regio. Ook Alkmaar 

komt hierbij aan bod. 

Schrickx zoomt in op het vrouwenkloos-
ter Bethlehem, dat tussen 1475 en 1572 
bestond vlak buiten Hoorn. Dat klooster is 
zowel op archeologisch als historisch vlak 
uitvoerig onderzocht. De archeologische 
vondsten die er zijn gedaan, zoals de 
potten en pannen waarmee de zusters 
kookten en de beeldjes waarbij ze ba-
den, maken het middeleeuwse klooster-
leven bijna tastbaar. In de lezing zal ook 
voor het eerst worden verteld over de 
opgraving die in september 2017 op het 
kloosterterrein plaatsvindt. Een primeur!
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