
Nieuwsbrief van het 
 

Feestelijke Open Dag 

Met een goed gevoel kijken we terug op de 
Open Dag, zaterdag 25 november. Het 
thema van de dag, ‘December, feest- en spel-
letjesmaand’, leende zich uitstekend voor 
feestelijke en aantrekkelijke presentaties in 
de studiezaal en in de depots. 320 bezoekers 
mochten we verwelkomen waarvan velen 
voor de eerste keer bij ons over de drempel 
kwamen.  
 
Een deel van de feestelijk versierde studie-
zaal was ingericht door de Alkmaarse winkel 
De Spellentoren met een keur aan bord- en 
gezelschapsspellen. Er konden spelletjes ge-
speeld en gekocht worden. Er werden films 
uit de jaren dertig vertoond van winterse ta-
ferelen in Alkmaar en Callantsoog en van de 
intocht van Sinterklaas in Alkmaar en Bergen 
en er was een expert op het gebied van an-
tiek speelgoed aanwezig om door bezoekers 
meegebracht speelgoed te taxeren. 
De verkoopstand deed goede zaken met in 
prijs verlaagde boeken, ansichtkaarten en 
met de verkoop van het nieuwe kwartetspel, 
Alkmaar in de IJzeren Eeuw. Dit spel met de 
oudste foto’s van onder andere Alkmaarse 
winkels, stadspoorten, scholen, kerken en 
personen is door het Regionaal Archief ont-
wikkeld in samenwerking met De Spellento-
ren. Het is verkrijgbaar bij het Regionaal 
Archief en De Spellentoren (€ 5,95). 
 

Veel bezoekers maakten gebruik van de ge-
legenheid om hun vragen over genealogisch 
onderzoek voor te leggen aan de deskun-
dige medewerkers, en de restaurator beant-
woordde vele vragen over het omgaan met 
oude stukken en papier. Een aantal depots 
was voor deze dag opengesteld en aange-
kleed met speciale presentaties. 
 
Aan de oproep om bordspellen met een regi-
onaal karakter aan ons af te staan werd door 
enkele bezoekers gehoor gegeven. Zo wer-
den we verblijd met het Monopoly Alkmaar, 
het Stadsduel Schagen en het Zuiderzeespel. 
Dit laatste wordt gespeeld met pionnen in 
de vorm van tjalken, klippers en stoomsche-
pen. 
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Het dagelijks leven in de  
zeventiende eeuw 
 
Al sinds vele jaren heeft het Regionaal Ar-
chief een transcriptiewerkgroep die belang-
rijke en interessante archiefstukken uit de 
collectie toegankelijk maakt. De transcrip-
ties worden op de website van het Regionaal 
Archief geplaatst (onder de menu-optie  
‘Verdieping’). Het belangrijkste project waar 
de groep aan werkt is de transcriptie van de 
vroedschapsresoluties van Alkmaar. Inmid-
dels zijn de resoluties van 1549 tot 1598  
gereed. Daarnaast zijn er vele kleinere pro-
jecten onder handen genomen zoals de  
stukken rondom het Beleg en Ontzet van 
Alkmaar in 1573, oude kronieken over de  
geschiedenis van Alkmaar en omgeving, reis-
beschrijvingen en stukken betreffende de 
rechtspraak. 
 
Transcripties van briefwisselingen 
 
Met name de egodocumenten geven een  
inkijkje in het leven van alledag. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn twee zeventiende-
eeuwse brievenverzamelingen die zijn ge-
transcribeerd. Het betreft brieven van de 
VOC-gezagvoerder Wollebrand Geleijnsz de 
Jonghe en de bestuurder en Latijnse dichter 
Jan van Foreest. 
 
Wollebrand Geleijnsz (1594-1674) was een 
Alkmaarse wees, die hoge posities be-
kleedde binnen de VOC in Perzië en aan de 
Indiase kust. In 1648 bracht hij een retour-
vloot uit de Oost terug naar Nederland. In 
het Stedelijk Museum Alkmaar bevindt zich 
een schilderij dat hieraan herinnert. In 1850 

schreef Truitje Bosboom-Toussaint een ver-
haal over zijn leven, getiteld De Alkmaar-
sche wees. In de correspondentie met zijn 
Alkmaarse zaakwaarnemer Jan Cornelisz 
Baert vertelt hij van zijn reizen. Ook volgen 
we de liefdesaffaire die zich ontwikkelt tus-
sen Wollebrand en Alewijntje, de dochter 
van Baert. Hoe het afloopt kunt u zelf nale-
zen op de website. 
 
Een andere lezenswaardige verzameling 
brieven is die van Jan van Foreest (1586-
1651). Evenals Wollebrand heeft ook deze 
telg van de bekende familie Foreest zijn 
brieven goed gearchiveerd. Jan van Foreest 
had belangrijke bestuursfuncties in Hoorn 
en Den Haag en kende veel mensen uit de 
culturele bovenlaag van de Republiek. De 
neerslag daarvan is te vinden in de brieven, 
waarin we bekende namen tegenkomen, zo-
als Constantijn Huygens en René Descartes.  
Door de transcriptiewerkgroep is de meer 
persoonlijke correspondentie getranscri-
beerd die Jan van Foreest voerde met zijn 
vader, een schoonzuster en een neef. De 
brieven geven een goed beeld van het leven 
van de gegoede stand in de zeventiende 
eeuw. Voor de dagelijkse levensbehoeften 
waren de mensen in sterke mate aangewe-
zen op het netwerk van familie en vrienden. 
In de brieven wordt dan ook voortdurend  
gesproken over het versturen van eetbare 
waren en andere goederen. 
 
Zoals de brief van 9 juli 1621 van Jan’s vader 
Jacob van Foreest, die in Egmond woonde, 
aan de vrouw van Jan van Foreest in Hoorn. 
Jacob schrijft over Jan's gezondheidsproble-
men, nodigt zijn zoon en schoondochter uit 
om snel met hun kinderen in Egmond op 

 

Het begin van de brief 
van Jacob van Foreest 

aan zijn schoondochter, 
9 juli 1621.  



bezoek te komen en doet tenslotte prakti-
sche mededelingen over boter, bessen en 
kazen en een niet terugbezorgd ‘marckt- 
emmertgen’. 
De brief begint aldus (zie afbeelding links): 
“Seer lieve ende beminde dochter, ick hebbe 
een woonsdage voorleden uut 't schryvens 
van U.L. man verstaen, dat hy wederom na 
den Hage gereyst is ende dat hy eenige da-
gen niet wel te passe ende vry wat van dui-
selingen in 't hooft gequelt is geweest, doch 
dat hy nu een dach of twee voor zyn vertreck 
vry wat beeter is geweest, hopende dattet 
die Heere voorsien sal. Hy is al te seer over-
last met zyn besoignes ende neemt al te veel 
in 't hooft, daerom bidde ick U.L. vruntlicken 
als hy thuys comt, so comt met hem ende 
uwe lieve kinderkens ons in die vacantie 
voor Sint Jacob besoecken … “ 
Het slot van de brief luidt “Moeder sent U.L. 
noch tot een groetenisse twee scapenkaes-
gens, wilde wel dat U.L. het marcktemmert-
gen mette sacxkens, daervan zy eenige 
geleent heeft, weder thuis sont. Hiermede 
zyt van ons hartelicken gegroet ende met 
U.L. kinderen den Heere bevolen. In haest tot 
Egmont, den ixe july 1621 U.L. beminde va-
der Jacob van Foreest.” 
 
 

Kadaster Archiefviewer 
 
Het Regionaal Archief heeft sinds kort een 
abonnement op de online Kadaster Archief-
viewer. Als u onderzoek doet naar de ge-
schiedenis van een huis of een perceel kan 
de Archiefviewer een nuttig instrument zijn.  

De Archiefviewer geeft toegang tot scans 
van allerlei kadastrale archiefstukken. Daar-
mee kunt u de geschiedenis van een bepaald 
perceel volgen vanaf 1832, het begin van het 
kadaster, tot de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Naast gegevens over de opvolgende 
eigenaren van een bepaald perceel is er 
kaartmateriaal te vinden: bij iedere wijziging 
van een perceel werd er een zogenaamde 
‘hulpkaart’ gemaakt. De precieze ligging van 
het perceel wordt aangegeven met de plat-
tegrond van daarop aanwezige gebouwen. 
Vaak zijn ook ‘veldwerk’-kaartjes aanwezig 
met daarop precieze meetgegevens. 
 
De Archiefviewer geeft toegang tot informa-
tie van geheel Nederland, dus u kunt ook on-
derzoek doen naar de geschiedenis van 
percelen buiten het werkgebied van het  
Regionaal Archief. Kennis van de huidige ka-
dastrale perceelnummers is niet nodig, een 
zoektocht kan gestart worden via het hui-
dige adres. 
Er kan ook gezocht worden vanuit de over-
zichtskaarten van de gemeenten uit het  
begin van de negentiende eeuw, de zoge-
naamde ‘minuutkaarten’ met de daarbij be-
horende registers met namen van de 
eigenaren (de ‘oorspronkelijke aanwijzende 
tafels’). Deze kaarten met bijbehorende re-
gisters zijn online te raadplegen via de 
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultu-
rele Erfgoed: beeldbank.cultureelerfgoed.nl.  
 
De Archiefviewer is alleen bedoeld voor his-
torisch onderzoek, en is gratis te raadplegen 
in de studiezaal van het Regionaal Archief. 

 

Kaart van het 
 Marine-etablissement 

Willemsoord, 
 Den Helder, 1913.  

Bron: Kadaster  
Archiefviewer. 

 

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/


Willy Deimveld met pensioen 
 
In december van dit jaar heeft Willy Deim-
veld afscheid genomen vanwege haar pensi-
onering. Willy was voor veel bezoekers en 
relaties een bekend gezicht. Sinds 2000 
werkte zij als medewerker archieven bij het 
Regionaal Archief. Vele archieven zijn door 
haar handen gegaan en geïnventariseerd. 
Willy was onder meer verantwoordelijk voor 
de acquisitie van particuliere archieven. Zij 
bezocht kerkgenootschappen, bedrijven, 
verenigingen, fabrieken, scholen, politieke 
partijen, instellingen en particulieren uit ons 
werkgebied om adviezen te geven en om de 
- eventuele - overdracht van het archief te 
bespreken. Uitgangspunt daarbij was om 
een representatieve selectie van de archie-
ven uit de diverse sectoren van de samenle-
ving te verwerven voor het Regionaal 
Archief. Zo vonden vele archieven, in om-
vang uiteenlopend van één bananendoosje 
tot tientallen meters, hun weg naar onze de-
pots. Ook was Willy regelmatig achter de 
studiezaalbalie te vinden om bezoekers bij 
te staan. Wij wensen haar alle goeds voor de 
toekomst!  
 
 

De regenboog-kinderen van 
Piet Worm 
 
Ook als je er anders uitziet dan anderen kun 
je gelukkig worden. Dat is in het kort de 
strekking van De regenboog-kinderen, waar-
in een eenogig kipje op zoek gaat naar het 
geluk, hierbij geholpen door acht kinderen 
afkomstig uit verschillende werelddelen. 
Een bijzonder verhaal, dat de Alkmaarse 
kunstenaar Piet Worm schreef samen met 
de Amerikaans-Franse danseres en actrice  
Joséphine Baker. Zij woonde in een kasteel-
tje in Frankrijk, samen met haar uit alle de-
len van de wereld geadopteerde kinderen. 
De Nederlandse en de Franse uitgave, La 
tribu arc-en-ciel, verschenen in 1957. Piet 
Worm tekende de tekst, in handschrift, en 
maakte de kleurrijke illustraties. Het boek 
werd ons geschonken, samen met enkele 
andere kinderboeken van Piet Worm. 
 

Piet Worm (1909-1996) was een veelzijdig 
kunstenaar. Hij maakte affiches, muurschil-
deringen in kerken en scholen en glas-in-
loodramen, onder andere voor het Murmel-
lius Gymnasium in Alkmaar. Hij was werk-
zaam als architect, decorontwerper en 
illustrator. Een van de eerste prentenboekjes 
die hij illustreerde was De witte wereld, uit-
gegeven door de Alkmaarse uitgeverij Kluit-
man (1935). Bekend zijn ook zijn boeken 
over De drie paardjes. In 1947 verscheen Het 
heldenlied van Jan en Piet, een verhaal over 
de belevenissen van twee Alkmaarse jon-
gens in oorlogstijd. Samen met Bertus Aafjes 
maakte hij in 1958 De vrolijke vaderlandse 
geschiedenis, op rijm ("dit werd gemaakt in 
fraaie vorm, door Bertus Aafjes en Piet 
Worm"). Naast kinderboeken en -bijbels illu-
streerde hij ook speciale uitgaven zoals de 
geschiedenis van 't Hooge Huys in Alkmaar, 
geschreven door gemeentearchivaris Anton 
Fasel (1986). 
Piet Worm ontwikkelde een geheel eigen ty-
pografische stijl waarbij de gekalligrafeerde 
tekst en de illustraties één geheel vormen. 
De regenboog-kinderen is daar een mooi 
voorbeeld van.
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