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Dé Verzekeringswinkel en Landman Assurantiën staan 

garant voor een onafhankelijk en deskundig advies. 

Samen met de coöperatie Nh1816 Verzekeringen 

dragen wij als rasechte Alkmaarse adviseurs met trots 

bij aan ALKMAAR ONTZETtend anders 2020.

Victorie

vier je samen! 

landmanbv.nl n deverzekeringswinkel.nl n nh1816.nl

Marcel Verëll van Dé Verzekeringswinkel en René Schmidt van Landman Assurantiën.



1573 was het jaar waarin Alkmaar 
werd ontzet van de Spanjaarden; 
van Alkmaar de Victorie! 1945 was 
het jaar waarin Nederland werd 
bevrijd van de Duitse bezetting. 
2020 had het jaar moeten zijn 
waarin wij voor de 447ste keer het 
Alkmaars ontzet herdenken en 
vieren en waarin wij 75 jaar Vrijheid 
herdenken. Maar ... 2020 is het jaar 
geworden van de strijd tegen  
corona, waardoor onze bewegings-
vrijheid ernstig is belemmerd.  

In 2020 is heel veel anders, anders 
dan we gewend zijn. Het bestuur 
heeft de beslissing moeten nemen 
om dit jaar Alkmaar Ontzet niet te 
vieren. Simpelweg omdat wij de  
1,5 metersamenleving niet kunnen 
garanderen als er op 8 oktober, 
zoals elk jaar, meer dan 30.000 
bezoekers afkomen op één van onze 
vele evenementen. Maar Alkmaar 
Ontzet niet herdenken en vieren, dat 
kan niet. Als het niet linksom kan, 
dan maar rechtsom. 

Mooi is het om de spirit te ervaren 
die ontstond om tot een ander 
coronaverantwoord Alkmaar Ontzet 
te komen. De naam van deze viering 
werd al snel: ALKMAAR ONTZET-
tend anders 2020. Op de Krans-
legging en het uitspreken van de 
Herdenkingsrede na, zijn er nieuwe 
evenementen georganiseerd, waar- 
door je toch Alkmaar Ontzet kunt 
herdenken en vieren. Met naasten 
en dierbare vrienden in huiselijke 
omgeving en/of in klein gezelschap 
buiten.  
En wel op zo’n manier dat je het jaar 
2020 ook in positieve zin onthoudt. 
Het jaar waarin Alkmaar Ontzet 
voor (hopelijk) één keer ONTZET-
tend anders wordt gevierd. 

2020 is ook het jaar waarin vele van 
onze trouwe sponsoren het zwaar 
hebben gehad of nog hebben.  
Sponsoren zonder wie Alkmaar 
Ontzet niet gevierd kan worden. 
Zelfs in deze moeilijke periode 
blijven zij ons steunen. Maar niet 
alleen zij, ook jij als lid en de 
gemeente Alkmaar blijven ons 
trouw. Wij zijn jou daar ONTZET-
tend dankbaar voor. 

2020 is nu al een jaar om niet te 
vergeten. Wij willen dat ALKMAAR 
ONTZETtend anders 2020 onver-
getelijk wordt. Mede daarom ont- 
vang je deze glossy, met artikelen 
over Alkmaar Ontzet van toen en 
nu, over sponsoren en bijzondere 
mensen en één van de laatste inter- 
views met Piet Bruinooge als burge- 
meester. Een echt collectors item. 
Heel veel leesplezier! 

Het bestuur en al onze vrijwilligers 
wensen je een fantastisch Alkmaar 
ONTZETtend anders 2020 toe.  
Blijf ons via de website en social 
media volgen, zodat je 
geen evenement mist. 

Een goed Ontzet!

Frits Westerkamp
Voorzitter
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OP DE HOUTTIL19 & 58 
SHOP JE JE PAK BIJ 
STRAK IN PAKKEN 
EN JE CASUAL SETS 
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BIJ STRAK!
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IN DE HOUTTIL!
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           Alkmaarders brengen vrijheidsbeeld echt tot levenVictorien als 
                      levende verbinder

In het jaar des Heeren 1573 zorgden de troepen van de Spaanse 
hertog Alva, die voor de poorten van Alkmaar lagen, bínnen de 
stadsmuren voor eensgezindheid. Als gemeenschappelijke vijand 
verbonden ze de kaasstedelingen. Zozeer, dat de vijand werd 
weerstaan. Bijna 450 jaar later wil de 8 October Vereeniging zelf  
de verbindende rol spelen in de stad. Niet alleen in de aloude 
binnenstad, maar van Daalmeer tot Kooimeer, van Hoefplan tot 
Oudorp en van Stompetoren tot Graft-De Rijp. Voor jong en oud.  
En met Victorien als boegbeeld.
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Victorien, dat is de bijnaam voor het  

beeld in dat in 1876 werd gemaakt door 

beeldhouwer Frans Stracké van de Rijks- 

academie voor Beeldende Kunsten in 

Amsterdam. En dat gek genoeg drie jaar 

eerder, bij de herdenking van driehonderd 

jaar Alkmaar Ontzet, al was onthuld door 

Willem III, betovergrootvader van Koning 

Willem-Alexander. Dat wil zeggen, Willem 

III plaatste destijds de laatste steen van 

de sokkel, waarop Victorien zelf pas drie 

jaar later zou verrijzen. In die drie jaar 

werd het geld bijeengebracht om het 

beeld - de godin Victoria na de over-

winning - te betalen. Vandaag de dag 

zetten we hiervoor een crowdfunding op.

Victoriepark

Ze staat in het Victoriepark, tussen de 

Friesebrug en het IJkgebouw. Of beter: op 

de plek waar ooit de Friese Poort stond. 

Daar waar in de vrijheidsstrijd in 1573 een 

aanval van de Spaanse troepen is afge- 

slagen. Niet voor niets houdt Victorien  

de rechterarm omhoog en maakt ze met 

de hand een afwerend gebaar richting 

Oudorp. Niet vanwege Oudorp, wel 

omdat dat de plek is waar de Spanjaarden 

hun hoofdkwartier hadden opgeslagen. 

Met de andere hand houdt Victorien  

een zwaard tegen het lichaam, het teken 

van de behaalde overwinning. 

De afgelopen jaren kwam Victorien 

meerdere malen van haar sokkel. Figuur- 

lijk dan. De 8 October Vereeniging liet  

een Victorien-pak ontwerpen en meerdere 

Alkmaarse dames ’kropen in de huid van’. 

Tot nu toe zes keer. Ze was van de partij  

in de Grote Middagoptocht van 2019,  

met als thema ’Spraakmakende vrouwen’, 

toonde haar belangstelling bij de tra- 

ditionele Lampionoptocht en bij de  

8 October-receptie.

Sophie van Hecke

De vrouwen die het Victorien-kostuum 

aantrekken, doen dat niet enkel en alleen 

voor het plaatje. Ze willen er iets mee 

uitdragen. Zo ook Sophie van Hecke, 

theaterondernemer en eigenaar van 

Studio 82 aan de Koelmalaan in Overdie, 

daar waar ooit Schuurman Keukens 

zetelde. Opgegroeid in de kaasstad,  

even weggeweest maar snel weer terug- 

gekomen en nog altijd wonend en wer- 

kend in het Alkmaarse. ”Ik ben groot 

geworden met de Lampionoptocht en  

het Trompetterkorps. Ja, ik ben een echte.”

Symbool

De redactie van 8-10 vroeg Van Hecke zich 

als Victorien te tooien. ”Voor mij staat 

Victorien symbool voor de verbindende 

factor die het verenigingsleven in de stad 

is. Ik werk veel met theater- en muziek-

verenigingen, zie de waarde van die 

gezelschappen. Hoe jong en oud daar 

plezier aan beleven. Hoe jongelui fijn 

samen muziek maken, maar ook verant- 

woordelijkheid hebben voor hun muziek- 

gezelschap. De 8 October Vereeniging is 

een soort overkoepelende vereniging 

boven al die muziek- en toneelclubs. Ik wil 

die waarde van dat alles doorgeven aan 

de jeugd. Het is belangrijk voor de stad, 

het is belangrijk dat de jeugd dat ook 

meekrijgt en het in de toekomst in stand 

houdt. Daarom heb ik ook gekozen voor 

een wat menselijke Victorien. Niet 

geschminkt, maar een eigentijdsere 

variant. Het was heel bijzonder om  

het kostuum te mogen dragen.”

Het verhaal dat Van Hecke als Victorien 

mee wil geven, sluit naadloos aan bij het 

streven van de 8 October Vereeniging om 

jongeren meer dan ooit te betrekken bij de 

Ontzetactiviteiten. Door corona kunnen 

activiteiten als de Grote Middagoptocht 

dan niet doorgaan, maar er zijn wel tal 

van andere ideeën ontstaan, zoals ’Wie 

heeft het lekkerste zuurkoolrecept?’. 

Basisscholen kunnen een ontbijtpakket 

bestellen nu het ontbijt in de stad niet 

doorgaat en vloggers brengen allerhande 

zaken rond 8 October in beeld. 

De 8 October Vereeniging is ook erg actief 

op sociale media met tal van verhalen 

rond de Ontzetviering. Met portretten van 

de vele vrijwilligers die erbij betrokken 

zijn. Want een praalwagen heb je niet 

zomaar. Ze wil actief blijven op sociale 
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media, de activiteiten niet beperken tot de 

dagen direct rond 8 oktober. En op die 

manier wil ze een verbindende rol in de 

stad spelen. In de hele stad.

Oude bekenden

Passend ook bij wat Alkmaars Ontzet 

betekent voor Sophie ’Victorien’ van 

Hecke. ”Een feest voor Alkmaarders, door 

Alkmaarders. Dat merk je aan de mensen 

die je treft. Het is het feest waarop je oude 

bekenden van je vroegere school of de 

straat waarin je vroeger woonde weer 

tegenkomt. Het is elk jaar opnieuw een 

reünie. Een verbindend, Alkmaars feest.” 

Wat de 8 October Vereeniging betreft 

wordt dat in de toekomst alleen nog maar 

sterker. Nu is het nog wel eens zo dat 

men denkt: 8 oktober vrij, dan kunnen we 

mooi naar de Efteling. Zijn er geen rijen. 

Waar het naartoe moet is: 8 oktober...

...de stad in!

Allemaal, als het even kan. Dus óók vanuit 

de Daalmeer, óók vanuit Oudorp. De 

vereniging richt zich met haar activiteiten 

op de hele stad. In dat licht bezien is het 

mooi dat de gemeente Alkmaar haar 

subsidie gewoon in stand houdt. ”Zolang 

jullie voor de hele stad bezig zijn, hoef je 

je daar niet druk over te maken. Of je door 

                     de corona nu wel of niet een 

                         Grote Middagoptocht 

                             hebt”, is de boodschap.

”Victorien staat 

symbool voor 

de verbindende 

factor die het 

verenigingsleven 

in de stad is”
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Alkmaar Wolvenkoog 4
Den Helder Pastoor Koopmanweg 11
Hoorn De Factorij 7

stokman.nl

Veel is veranderd. Niet alles.
Stokman, uw Renault-dealer sinds 1960.

m managemen t
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Wat is jouw mooiste 8 October-herinnering en wanneer was dat?

”Dat was de 8 oktober van 2012. Ik had net een half jaar gereisd 

in Australië en had daardoor nog geen plannen gemaakt voor 

deze dag. En dan beland je dus met je vader in de stad. Na een 

half jaar even geen bekende te hebben gezien, voelde het als 

thuiskomen op een immens groot buurtfeest. Op het fietsje 

heen, historie alom, mooie grachten, lekker borrelen en de 

Hollandse nuchterheid. Als je dat een half jaar hebt moeten 

missen, ga je dat opeens extra waarderen. Het voelde echt als 

thuiskomen.”

Wat herinner je je nog uit je kindertijd van de 8 October-viering?

”Ik ken niet anders dan dat er 8 October gevierd wordt. Het was 

dan ook een kleine cultuurshock toen ik in Bergen op school 

mensen tegenkwam waarvoor 8 October een groot vraagteken 

was. Al van jongs af aan werden we in kostuums gehesen en 

liepen we met een bolderkar omgetoverd tot een circustent mee 

in de jeugdoptocht. Onze ouders haalden hier bijna meer plezier 

uit dan wij. Mijn zusje Ines wilde opeens geen olifant meer zijn 

en staakte de tocht midden op straat. Vriendin Lotte liep een keer 

een hele optocht mee in een sneeuwpopkostuum waarbij de 

ogen ietwat misplaatst waren, waardoor de tocht meer weg had 

van een hindernisbaan. Maar toch … het was altijd een feestje.”

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Ik heb ondertussen 6 jaar ergens anders gewoond, waarvan  

4 jaar in Rotterdam. Een fantastische dynamische en verrassende 

plek om te wonen en te werken. En toch zal ik nooit echt een 

Rotterdammer worden. Ik ken de mensen, straten en omgeving 

van Alkmaar en dat maakt dat dit echt ’mijn’ stadje is. Ook mijn 

werk als centrummanager en de jaren achter de toonbank van 

IJssalon de Mient zorgen voor extra betrokkenheid in de stad.  

Ik ken de mensen op de rondvaartboot, de collega’s in de stad en 

de beste plekjes om je last-minute avondhapjes te halen.”

Waar ben je het meest trots op in de stad?

”Laatst kreeg ik een broertje en zusje in de ijssalon die samen  

een ijsje kwamen halen met de boot, maar ’zonder’ papa en 

mama. Heerlijk dat een stad zich daarvoor leent en dus een uitje 

kan zijn voor jong en oud. Het feit dat een stad zoveel vrijheid 

biedt en dat er geen misbruik van gemaakt wordt, dat kan lang 

niet elke stad zeggen. Daar ben ik best trots op.”

Wat ga je dit jaar 8 oktober doen, nu er geen viering plaatsvindt?

”Ja, dit jaar is even anders. Maar dat gaat helemaal goed komen.  

Een proost op onze polsstokspringer en een spelletje 8 October 

kwartet. Verder gaan we het zien en laten we ons verassen door  

de Vereeniging van 8 October.”

Fotograf ie  Annette van Dijk - Leek

De Alckmaerder
Loes Bruinenberg - Centrummanager Alkmaars Bolwerk
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Ontzetviering    beschouwd
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Het is een zomerse maandagochtend in juli als voorzitter van  
de 8 October Vereeniging Frits Westerkamp en de erevoorzitter  
van de Vereeniging burgemeester Piet Bruinooge, per 1 oktober  
uit Alkmaar vertrokken, elkaar ontmoeten aan de voet van het 
Victoriebeeld. De heren praten op een bank in het park elkaar bij 
over de zeer bijzondere omstandigheden die de coronacrisis dit 
jaar veroorzaakt.

Als voorzitter van Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord heeft de burge-

meester er een zware taak bijgekregen. 

Hoewel de aanvankelijke zeer strenge 

maatregelen - in een noodverordening 

vervat - wat zijn versoepeld, blijft het 

verbod op grote samenkomsten van 

mensen vooralsnog gehandhaafd. De 

traditionele ontzetviering op en rond  

8 oktober komt hierdoor te vervallen.  

Dit is een novum in de historie. In 

Alkmaar wordt immers al 159 jaar  

- georganiseerd - het feit herdacht dat  

in 1573 de Alkmaarders de Spanjaarden 

met succes wisten te weerstaan.

Wat gebeurde er half maart toen de 

minister-president bekend maakte dat 

het coronavirus ook ons land had 

bereikt?

Voorzitter  ”Toen bekend werd dat alles 

op losse schroeven kwam te staan, 

hebben we gelijk contact gezocht met de 

gemeente en maatregelen getroffen. We 

wisten toen nog niet hoe het er in oktober 

voor zou staan en dat maakte het voor 

ons erg lastig. Maar we zijn toch gelijk 

begonnen met het uitwerken van alter- 

natieve plannen. Noem het maar een 

ONTZETtend anders-ontzetprogramma. 

De vrijwilligers waren gelijk enthousiast, 

maar hopelijk is volgend jaar alles weer 

normaal.”

Is de coronacrisis misschien aanleiding 

om in het historisch perspectief een 

herijking toe te passen en het in de 

toekomst anders te gaan doen?

Burgemeester  ”Bezien in historisch 

perspectief valt er veel over te zeggen. 

Misschien komen we daar later in dit 

gesprek nog op terug. Het is echt een 

feest voor de Alkmaarders met een 

verbindend karakter. Alleen wat je nu 

merkt in deze periode, dat die verbinding 

anders is en dat vind ik het meest lastige. 

8 Oktober is een feest van menselijke 

warmte. Neem zo'n zuurkoolmaaltijd,  

dat heeft in feite niets met 8 oktober te 

maken. Ik weet niet of er in 1573 zuurkool 

was, maar het is wel een verbindend 

element. Dat ga je dus missen in de 

vorm die dit jaar gekozen wordt. Ik ben 

heel chagrijnig van die digitale vergade-

ringen. Ik ben geen digitaal type. Ik zit 

dagenlang achter drie schermen te 

praten. Dat vind ik helemaal niks. Ik ben 

geen burgemeester geworden om tegen 

schermpjes te praten. Ik ben burgemees-

ter geworden om contact met mensen te 

leggen en iets voor mensen te betekenen 

en dat vind ik in deze tijd heel erg lastig. 

Persoonlijk ben ik toch wel bang voor het 

virus en houd me streng aan de regels. Ik 

snap dat mensen aan de ene kant warmte 

nodig hebben, maar het virus is nog 

onder ons. Het is daarom heel verstandig 

een aangepast programma op te zetten.”

Heeft het bestuur signalen opgevangen 

dat er onder de vrijwilligers mensen met 

het coronavirus zijn besmet?

Voorzitter  ”Nee, tot nu toe hebben wij 

gelukkig niets gehoord. Maar ik wil wel 

nog even iets zeggen over de eventuele 

herijking en het historisch besef. We 

waren al bezig om evenementen tegen 

het licht te houden. Vorig jaar hebben wij 

voor het eerst het Van der Meij Polsstok-

verspringtoernooi georganiseerd. Dat is 

nu zoiets wat teruggaat naar 1573, toen  

de stadstimmerman Van der Meij een 

geheime boodschap op een briefje, met 

de oproep de omgeving van Alkmaar 

onder water te zetten, in zijn polsstok 

buiten de stad zou hebben gesmokkeld. 

En niet te vergeten de liedjes met een 

historisch karakter die de schoolkinderen 

vorig jaar bij de Minikoraal zongen.  

Dat heeft dus direct te maken met het 

verleden. We houden nu ook al die ruim 

dertig evenementen die worden georgani-

seerd tegen het licht of die nog wel 

voldoen aan de eisen van deze tijd.”

”Het 8 oktober-
feest is een 
feest van 
menselijk 
warmte 

en dat zullen 
we missen”
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Is er een vergrijzing te constateren 

onder de leden?

Voorzitter  ”Ik denk het niet. De leeftijd- 

opbouw van de leden en deelnemers blijft 

vrij constant. Wel is een commissie bezig 

te bedenken hoe mensen in de leeftijds-

groep dertig/vijftig meer bij het feest 

kunnen worden betrokken. We zijn dus 

eigenlijk al met een herijking bezig. 

Misschien schrappen we wel elementen 

die nu noodgedwongen door de corona- 

crisis niet door gaan. Wat de zuurkool-

maaltijd aangaat, hebben we een wed- 

strijd uitgeschreven wie het lekkerste 

zuurkoolrecept heeft. Ik mag graag koken 

en ga dus meeproeven. Inmiddels 

hebben we nu al heel wat interessante 

recepten binnengekregen.”

Zijn alle standaard activiteiten voor  

dit jaar geschrapt?

Voorzitter  ”In feite wel, behalve de 

ontzetrede en de kranslegging door de 

burgemeester en voorzitter. Op de andere 

evenementen komen te veel mensen af. 

Dat moeten we gewoon niet willen. Je 

moet als bestuur je verantwoordelijkheid 

weten.”

Burgemeester  ”De gemeente blaast de 

receptie vooraf aan 8 oktober ook af. We 

hebben de eigenzinnige gewoonte dit te 

organiseren en er komen ruim duizend 

mensen op af. Dat zal ik zeker missen, 

want je mist die verbondenheid en dat  

is nu juist de ellende.”

Voorzitter  ”Onze vrijwilligers zullen ook 

die drommen mensen missen die naar 

de evenementen komen kijken. De 

middagoptocht gaat natuurlijk ook niet 

door, maar dan zie je dat de bouwers 

creatief zijn en andere dingen bedenken.”

Heeft dit alles nog financiële gevolgen 

voor de Vereeniging?

Voorzitter  ”Aan de ene kant gaan we 

zeker minder geld uitgeven, maar we 

houden ook rekening met onze sponso-

ren die ons ieder jaar financieel steunen 

maar het nu ook heel moeilijk hebben. 

Gelukkig hebben we wat reserves, dus 

kunnen we dat opvangen. Leden blijven 

ons steunen, dat merken we gewoon.  

Er zijn geen leden die hebben opgezegd. 

De gemeente heeft ook haar bijdrage 

toegezegd.”

Hoe kan de groep jongeren van twaalf 

tot twintig jaar enthousiast gemaakt 

worden? Dat zijn toch de leden van  

de toekomst.

Voorzitter  ”Het bestuur denkt er al over 

na hoe we die groep meer bij de ontzet- 

viering kunnen betrekken. We hebben 

bijvoorbeeld een aantal jongeren bereid 

gevonden de komende tijd gaan vloggen 

in de aanloop naar 'ALKMAAR ONTZET-

tend anders 2020'. Bij het polstok 

verspringtoernooi was deze groep al 

behoorlijk vertegenwoordigd. Je ziet 

immers dat Alkmaar Ontzet gewoon leeft 

bij de bevolking. Zoals de burgemeester 

net sprak over de verbinding, zoeken wij 

daar ook naar in de alternatieve evene-

menten. Op 8 oktober is de horeca 

gewoon open en zullen de Alkmaarders 

de stad in gaan. Mensen gaan elkaar dus 

opzoeken. Daarom kunnen we geen 

evenementen organiseren, want de 

mensen gaan daar naartoe en dan is 1,5 

meter niet te handhaven. Zo gaan onze 

sponsorborrel en vrijwilligersavond ook 

niet door.”

Burgemeester  ”Als we het dan hebben 

over het historische perspectief, dan is 

dat verhaal van het briefje in die polsstok 

ook wel erg opgepoetst in de loop der 

tijden. Als je echt een groep mensen 

moet bedanken, dan zijn het de Haarlem-

mers die het net zo lang hebben 

volgehouden tot de Spanjaarden uitgeput 

waren. Als zij niet zo standvastig waren 

geweest waren de Alkmaarders in 1573  

de pineut geweest.”

Voozitter  ”Het verhaal gaat dat een 

hongerig Leids kind een pot met hutspot 

vond in een verlaten kamp van de 

Spanjaarden. Daarom heeft Leiden naast 

de haring met wittebrood ook een 

hutspotmaaltijd. Klopt het? Historische 

overlevering. Dat is hetzelfde als het 

verhaal met de Huis met de Kogel, waar 

een kogel in de gevel herinnert aan de 

inslag van een 40 pond zware kogel  

die dwars door de gevel gegaan is. 
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Binnen het pand zou het een stoel, 

waarop de dochter des huizes zat te 

spinnen, het spinnewiel en de wastobbe 

waarin de vrouw des huizes aan het 

wassen was vernietigd hebben. Op een 

haar na raakte niemand gewond. Deze 

geschiedschrijving maakt het verhaal wel 

mooier en warmer.”

En het historisch perspectief dan?

Burgemeester  ”Hebben we het daarover, 

dan moeten we ons wel beseffen dat de 

tachtigjarige oorlog niet meer en niet 

minder dan een ordinaire opstand was 

van de burgerij tegen het bevoegd gezag. 

De vrijheden werden afgepakt. We 

moeten ook bedenken dat de Beelden-

storm die eerder in de tijd dan het 

Spaanse beleg plaatsvond, niet alleen een 

strijd van het geloof was, maar ook van 

het afnemen van vrijheden. In die zin is 

er wel een parallel met de tijd waarin wij 

leven te trekken. In de coronatijd waarin 

wij nu leven, worden ook beperkingen 

opgelegd in onze vrijheid. Maar het gaat 

nu om de volksgezondheid. In de zes- 

tiende eeuw was het geen opstand tegen 

de Spanjaarden maar een opstand tegen 

de heer der Nederlanden, die ook koning 

van Spanje was. Dan krijg je er een toch 

een heel ander beeld van. De beelden-

storm, die ontstond in Vlaanderen, was 

toen een reactie op de mislukte oogst. 

Het had dus met heel ordinaire dingen te 

maken. Elke tijd schrijft zijn geschiedenis. 

Over vijftig jaar zullen ze weer anders 

tegen de tachtigjarige oorlog aankijken.”

Voorzitter  ”Desalniettemin begon hier in 

Alkmaar op deze plek in het Victoriepark 

de Victorie en dat vieren we dit jaar 

ONTZETtend anders en hoe we het 

volgend jaar vieren is nog geheel 

onduidelijk.”

Burgemeester  ”De enige constante is  

de verandering. In de dertien jaar dat ik 

burgemeester van Alkmaar ben, heb ik  

het programma op onderdelen best zien 

veranderen. Wil je mee gaan met de tijd, 

dan zul je moeten veranderen en dat is 

best lastig voor de oude knarren.”

Wat is het leukste voorval dat u in  

die dertien jaar ontzetviering hebt 

meegemaakt?

Burgemeester  ”Het meest confronte- 

rende was tijdens de eerste 8 October- 

receptie in het stadhuis. Ik was net 

burgemeester en tijdens die receptie 

duwde de toenmalig voorzitter van de 

Vereeniging de microfoon onder mijn 

neus en zei: ”En nu zing jij het Stedelied.” 

Gelukkig zag ik de bui al aankomen en 

had ik vooraf het Stedelied geoefend.”

Voorzitter  ”Ook al woonde ik heel lang  

in Langedijk, ik vier al 61 jaar Alkmaar 

Ontzet. 8 Oktober is gewoon het 

moment dat ik in Alkmaar ben. Eén keer 

heeft de gemeenteraad van Langedijk het 

geflikt een extra raadsvergadering te 

houden op 8 oktober en daar kwam een 

onderwerp aan de orde waar ik als 

wethouder verantwoordelijk voor was. 

Daar kon ik niet bij wegblijven en heb  

dus het ontzetfeest verzuimd. Dat was 

wel triest. Hoogtepunt tot nu toe is het 

moment dat Bas de Regt mij vroeg het 

voorzitterschap van de Vereeniging op 

mij te nemen. Heel bijzonder. Dat zat 

totaal niet op mijn netvlies. Een heel 

mooi moment was vorig jaar tijdens de 

ontzetrede in de Grote Kerk, toen mijn 

drie broers op de voorste rij zaten. Dan 

krijg je een trots gevoel. Maar er zullen  

in de toekomst nog veel meer mooie 

momenten komen tijdens de jaarlijkse 

ontzetviering.”

Tekst  Ruud Bredewold en Hans Koolwijk  n  Fotografie  Annette van Dijk - Leek

”Corona-

crisis zet 

dit jaar 

alles op 

z'n kop”
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De Poirterij?
Het is de zomer van 1966. Het zijn voor de 8 October Vereeniging 
"Alkmaar Ontzet" financieel zware tijden. Zelfs zo zwaar dat er voor 
de Grote Middagoptocht, één van de onderdelen die jaarlijks het 
zwaarst op de begroting drukt, geen geld meer is. Maar ... een  
8 October-viering zonder Grote Middagoptocht, is toch geen 
viering. Juist dit onderdeel is het paradepaardje van de viering.

Reden genoeg voor Ton Köster, in die tijd 

secretaris van de 8 October Vereeniging 

en later eminent voorzitter, een aantal 

binnenstadondernemers bij elkaar te 

brengen. "Samen kunnen we de Grote 

Middagoptocht redden. Als we allemaal 

wat geld inbrengen, kan de optocht 

gewoon doorgaan." Ton zorgde er met 

zijn actie voor dat de Grote Middagop-

tocht in 1966 op het laatste nippertje toch 

kon plaatsvinden. De gulle donateurs van 

toen hebben zich verenigd in de Poirterij 

der stede van Alckmaer.

Vandaag de dag is de Poirterij nog steeds 

een vereniging die bestaat uit donateurs; 

een vriendenclub van de 8 October Ver- 

eeniging. Jaarlijks wordt er een substan- 

tieel bedrag gedoneerd aan de Vereeni-

ging. De leden, Poorters genaamd en 

herkenbaar aan hun Poirtersspeld, krijgen 

tijdens de 8 October-viering privileges, 

die door de Poirterij zelf georganiseerd 

worden. En jaarlijks wordt tijdens het 

Poitersdiner het 8 October-bestuur 

bedankt voor de organisatie van de 

viering van het afgelopen jaar. 

Voor het Poirterschap word je gevraagd. 

Alleen als men de 8 October Vereeniging 

"Alkmaar Ontzet" een warm hart toe- 

draagt en de eed aflegt, kan men lid 

worden. De Poirterij telt inmiddels zo'n 

tachtig leden. Stadstimmerman Maerten 

Pietersz van der Meij, vermaard om zijn 

barre tocht van Alkmaar naar Schagen,  

is in 2007 postuum benoemd tot 

ere-poirter. In zijn polsstok, die hij tijdens 

zijn tocht gebruikte om over sloten te 

springen, had hij een brief van burge-

meester Van Teylingen die dijkgraaf Van 

Sonoy verzocht de dijken door te steken. 

Een replica van zijn polsstok, met daarin 

een duplicaat van de brief, is het attribuut 

waarop nieuwe Poirters de eed afleggen.

Poirterij
der stede van Alckmaer

 Voorzijde polsstokbriefje

Achterzijde polsstokbriefje 

Tekst  Roy Schoonhoven  n  Fotografie  Regionaal Archief Alkmaar
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”Sinds mijn start in 1999 bij het Gulden 

Vlies, heb ik geen 8 October-viering 

gemist”, zegt Van Duin. Dit jaar is alles 

anders. Maar eerst deelt deze Alkmaar-

der zijn trots.

”Ik ben trots om Alkmaarder te zijn”, 

start Van Duin. ”Als je kijkt naar de 

binnenstad en het Bolwerk, de grachtjes, 

de straten, de historie, daar word je toch 

wel erg warm van. Ik vind het bijzonder 

hoe alle ondernemers en bewoners hier 

onderling samengaan. Ik vind het mooi 

om te zien hoe een mooi stukje historie 

wordt gebruikt en hoe er wordt onder- 

nomen. Hoeveel mensen daarvan 

genieten, ook toeristen van over de  

hele wereld. Dan mag je trots zijn op 

zo’n mooi stukje Alkmaar.”

Wat zijn je mooiste herinneringen  

aan de 8 October-vieringen?

”Elk jaar is bijzonder, maar het eerste 

jaar dat het buiten zo druk was en we 

met zoveel glaswerk werkten, kwam de 

vraag hoe het groter kon worden. De 

drukte was enorm. Het Gulden Vlies is 

een historische plek om Alkmaar Ontzet 

te vieren. We wilden voorzien in ieders 

behoefte. In 2005 wilde ik Jeroen van 

der Boom boeken voor 8 oktober. Hij 

kon niet. De avond ervoor kon hij wél. 

Zo is Alkmaars pré-ontzet ontstaan. 

Jeroen van der Boom had toen de hit  

’Jij bent zo’. Hij kwam aan om 18.15 uur. 

De afspraak was dat hij een uur zou 

zingen vanaf 20.30 uur. Om 20.00 uur 

was er nog niemand. Een half uur later 

stond er 1500 man. Het pré-ontzet was 

echt geboren. De dag daarna was het 

gigantisch druk. We moesten van 

binnenuit tappen maar mochten door 

de ramen serveren. Rond zes uur zou 

het bier op zijn. Toen heb ik in allerijl 

Heineken gebeld. De bierwagen was er 

om half zes. De rest van de avond 

hebben we uit de tankwagen getapt. 

Vanaf 2005 tot 2011 werd het steeds 

drukker. We hebben een jaar 110 hecto- 

liter bier getapt, dat is bijna 11.000 liter.”

Hoe gingen jullie om  

met die grote feesten?

”Toen ik zag dat het zo druk werd en 

mensen ook buiten gingen staan,  

dacht ik na over de veiligheid. Met de 

gemeente maakte ik goede afspraken.  

Ik vind het geweldig dat we al die jaren 

samen met de gemeente zo’n feest 

hebben neergezet. Dat geldt ook voor 

Koningsdag. Het eerste jaar dat we 

buiten mochten tappen, weet ik nog 

heel goed. We wisten niet of we de 

ramen eruit mochten halen. Ik heb  

toen navraag gedaan bij meneer Zuur. 

Hij zei: ”Officieel mag het, als je maar 

van binnenuit tapt.” Het was eigen- 

lijk een maas in de wet. Uiteindelijk 

lagen alle ramen eruit.”

Jammer dat het Trompetterkorps 

stopte met optreden?

”Het Trompetterkorps speelde elk jaar  

bij het Gulden Vlies. Tijdens de Grote 

Middagoptocht stond het helemaal vol. 

Als het Trompetterkorps binnenkwam, 

verspreidden zij zich door de zaak, 

klommen zij op tafels, op de bar en  

speelden zij erop los. Ik krijg er nog 

kippenvel van: het was zo indrukwek-

kend. Maar op een gegeven werd er  

voor de grap een glas bier naar  

een trombone gegooid. Toen  

ging de lol eraf. Ik vind het  

nog steeds jammer dat het  

Trompetterkorps is gestopt.  

Een nadelige ontwikkeling  

van de enorme drukte.”

Jeroen van Duin kijkt terug op een geweldige tijd
Tappen uit een tankwagen, het ontstaan van pre-onzet, het 
Trompettenkorps op de bar en een record aantal liters bier,  
Jeroen van Duin, oud-eigenaar van het Gulden Vlies blikt terug  
op een fantastische periode uit zijn leven. 
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Eerste 8 October-viering
na Het Gulden Vlies:

”Ik had mij voorgesteld 
om dit jaar uitbundig 

Alkmaar Ontzet te vieren”
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Heb je nooit moeite gehad met 

vergunningen en brandveiligheid?

”Het gaat het erom dat je de veiligheid 

zoveel mogelijk waarborgt en risico’s 

probeert uit te sluiten. Toen mensen in  

de beginfase buiten stonden, gingen er  

twaalfduizend glazen rond. Aan het eind  

van de rit was daarvan nog de helft heel. 

Vanwege de veiligheid zijn we toen 

overgestapt op plastic, hoewel we voor  

de kwaliteitsbeleving liever in glas ser- 

veerden. Aan alle regelgeving hebben  

we continue voldaan. Dat doe je samen. 

De gemeente weet goed wat 8 October 

voor iedereen inhoudt. Het is geweldig 

als de massa op een paar centrale punten 

staat.”

Wie speelden er tijdens de vieringen  

een belangrijke rol voor je?

”Met Marianne Waterman heb ik mee- 

gemaakt hoe de viering zich al die jaren 

heeft ontwikkeld. Dat geldt ook voor Arie, 

de marktmeester. Het is jammer dat ze 

beiden zijn overleden. Het is fijn dat de 

gemeente goed meedacht. Ze hebben 

feeling en begrip voor de situatie. Het 

gaat om het gedeelde belang: het neer- 

zetten van een mooi feest voor de 

bewoners van Alkmaar.”

Wat vind je van het in standhouden  

van de traditie?

”Het is een uitdaging om de jeugd te 

blijven aanmoedigen voor het belang om 

verbonden te blijven met de stad, de 

roots en te zorgen dat we een stukje 

historie blijven vieren. Mijn kinderen 

weten niet beter, ze kregen het met de 

paplepel ingegoten. Ook hun kinderen 

worden ermee opgevoed. Maar er is ook 

een groep die niet altijd in Alkmaar heeft 

gewoond en de traditie minder goed kent. 

Daarom brengen we een glossy uit en 

organiseren we activiteiten. Als je het van 

jongs af meekrijgt, neem je later ook vrij 

op 8 oktober, ga je om twee uur de stad 

in en zoek je een plekje om de optocht  

te bekijken. Het gaat om het in stand- 

houden van een eeuwenlange traditie. 

Het is mooi dat scholen er aandacht  

voor hebben. Op 8 oktober zijn we vrij  

en is het feest.”

Vierde je als kind ook 8 October?

”Nee, ik ben in Alkmaar geboren maar  

na anderhalf jaar naar Schagen verhuisd. 

Daar woonde ik tot mijn elfde, later 

verhuisden wij naar Drenthe. Ik was 

achttien jaar oud toen mijn ouders  

het Gulden Vlies overnamen. In het  

begin was ik helemaal niet bekend met 

Alkmaar Ontzet. Toen ik bedrijfsleider 

werd, veranderde dat. Ik raakte vol van  

de historie en alles wat er omheen hangt.  

Ik ben blij dat ik twintig jaar lang in de 

binnenstad heb gewerkt, veel dingen  

heb gezien en zoveel Alkmaarders heb 

ontmoet. Het geeft een goed gevoel om 

Alkmaarder te zijn.”

Wat ga je dit jaar doen op 8 oktober,  

nu er geen bijeenkomst is?

”Wij hebben jarenlang vanuit het Gulden 

Vlies de 8 October Vereeniging gespon-

sord. Elk jaar was ik voor de receptie, de  

herdenking etc. uitgenodigd, maar ik had 

het veel te druk met alle voorbereidingen. 

Dit jaar had ik eindelijk de mogelijkheid 

om te genieten van al dat moois waar 

ikzelf nooit deelgenoot van kon zijn. Maar 

nu is er niks. Ik had mij voorgesteld om 

dit jaar heel uitbundig Alkmaar Ontzet te 

vieren en alles mee te maken in de stad. 

Hoe ik dat dit jaar ga doen? Ik denk dat ik 

vrienden uitnodig en ervaringen deel met 

een gezellig potje bier erbij.”
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Tekst  Lida Mathot en Ruud de Waard  n  Fotografie  Annette van Dijk - Leek



Facts & figures
AANTAL
LEDEN

4300

AANTAL INWONERS 
IN 2020

109.444

AANTAL VRIJWILLIGERS 

ONTZETTEND VEEL, 
MAAR NOOIT GENOEG 

WWW.8OCTOBER.NL

AANTAL WORSTEN 

1.650

AANTAL
ZUURKOOL-
MAALTIJDEN 

3.300

AANTAL INWONERS 
IN 1573 

9.000

KOSTEN VIERING 

± € 150.000,-

AANTAL
SPONSORS

147

€
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INSCHRIJVING

GESTART!

Doe mee met de ONTZETtend Alkmaarse kennisquiz op 8 oktober om 20.10!
Meld jouw team (max. 4 personen) aan om Alkmaar Ontzet samen te vieren.

Speel mee vanuit de huiskamer en maak kans op geweldige prijzen!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.8october.nl



Wat is jouw mooiste 8 October-herinnering en wanneer was dat?

”Een specifiek jaar weet ik niet, maar het vuurwerk dat ’s avonds 

vanuit het zolderraam op mijn slaapkamer te zien was, gaf me  

een speciaal gevoel.”

Wat herinner je je nog uit je kindertijd van de 8 October-viering?

”Met mijn ouders gingen mijn broertje en ik altijd de optochten 

bekijken. Zowel die van de kinderen als de volwassenen vond  

ik elke keer weer heel mooi. Daarnaast waren demonstraties als 

die van de brandweer indrukwekkend. De kermis was natuurlijk 

favoriet en op school (ik zat in de Spoorbuurt op De Bello)  

deden we altijd mee aan spelletjes en activiteiten die werden 

georganiseerd voor 8 October.” 

Hoe beleef je 8 oktober nu?

”De laatste jaren ben ik minder bezig met 8 oktober. Een tijdlang 

woonde ik niet in Alkmaar vanwege mijn voetballoopbaan. Ik kon 

niet altijd in Alkmaar zijn en kreeg er zeker geen vrije dag voor.”

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Het is mijn geboortegrond en ik ben in een hecht gezin opge- 

groeid. De Spoorbuurt vond ik een gezellige wijk en ik denk met 

veel plezier terug aan mijn jeugd. Ik ben trots op Alkmaar omdat 

ik er graag ben. AZ was voor mij belangrijk. Ik kwam graag in  

De Hout kijken en als voetballer volgde ik een deel van de jeugd- 

opleiding. Mijn profcarrière was weliswaar bij andere clubs,  

maar een wedstrijd bij AZ was altijd speciaal. Voor mij stond vast 

dat ik een keer terug zou keren naar Alkmaar om er te wonen.  

Bij mijn keuze voor ADO Den Haag als laatste club speelde mee 

dat ik vanuit Oudorp op een neer kon rijden.” 

Waar ben je het meest trots op in de stad?

”Trots ben ik op de positieve uitstraling van Alkmaar. Ze lijkt op  

een grote stad, maar met de nuchterheid en het sociale karakter 

van de West-Friese regio. Bekenden van mij uit andere delen van 

Nederland zijn altijd enthousiast over hun bezoekjes aan de 

binnenstad. Daarnaast vind ik Alkmaar een sportieve stad. AZ 

presteert in verhouding tot het aantal inwoners bovengemiddeld 

goed. In mijn nieuwe baan als sportregisseur bij Alkmaar Sport 

hoop ik mijn sportieve bijdrage te leveren aan de gezondheid en 

talentontwikkeling van veel inwoners.”

Wat ga je dit jaar 8 oktober doen, nu er geen viering plaatsvindt?

”Dit jaar valt er weinig te zien in de binnenstad. Waarschijnlijk 

geef ik die dag een aantal persoonlijke trainingen aan jonge 

sporters. En aandacht voor mijn gezin heb ik altijd, ook op deze  

8 oktober.”

Fotograf ie  Annette van Dijk - Leek

De Alckmaerder
Yuri Cornelisse - Sportregisseur en oud-profvoetballer
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Die vijfde van oktober is het droog, licht bewolkt en koud. Maar 

koud of niet, 42 trotse Alkmaarders kruipen in de huid van Van 

der Meij om, net zoals hij in 1573 doet, de polsstok bij de hand te 

nemen en het centrum van de stad Alkmaar te verlaten. In het 

Kennemerpark ontstaat een ware competitie, waar honderden 

nieuwsgierige Alkmaarders op af komen. Want ... wat gebeurt 

daar bij de Nieuwlandersingel ter hoogte van de Emmabrug? 

Nieuw evenement 8-Octoberviering

Sandra Karssen en Nienke Kraakman springen zichzelf die dag  

in de categorie ’Vrouwen en Familie’ naar de prijzen. Karssen: 

”Wij waren direct enthousiast over dit nieuwe evenement van de  

8 October-viering. Een uitdaging om met beide handen aan te 

pakken.” En die beiden handen zijn nodig. Want polsstokspringen 

ziet er makkelijker uit, dan het is. Kraakman: ”Het water was 

koud, nog geen 20 graden Celsius. Maar dat mocht de pret  

niet drukken. We hebben allebei meerdere keren gesprongen.  

De volgende keer doen we zeker weer mee!”

Terug naar 1573

Het verhaal van de stadstimmerman Maerten Pietersz van der 

Meij gaat, hoe kan het ook anders, terug naar 1573. Het is de 

eerste week van september als Cabeliau in overleg met het 

stadsbestuur een verdedigingsplan tegen de Spanjaarden heeft 

uitgewerkt. Er moet een jonge sterke man worden gecharterd die 

een schriftelijke boodschap door de vijandelijke linies naar 

Schagen moet brengen. In Schagen is geuzenhoofd Diederick  

van Sonoy. Hij is stadhouder van het gewest en door Willem van 

Oranje benoemd tot gouverneur van het Noorderkwartier. Dit 

betekent: de hoogste militaire bevelhebber. 

De held(en) met de polsstok

1573 vs 2019

In 1573 smokkelt Maerten Pietersz van der Meij met een polsstok  
in zijn hand een briefje met een noodkreet om hulp de stad uit.  
Een memorabele daad. Van der Meij is één van de talrijke legenden 
rond het Alkmaars beleg door de Spanjaarden. Op een koude 
oktoberdag treden 42 Alkmaarders in 2019, onder begeleiding van 
Polsstokbond Holland, in de voetsporen van De Held van Alkmaar.

Polsstokwedstrijd 
symboliseert 

reddingsactie 
uit 1573
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Landerijen onder water 

De boodschap die vanuit de belegerde stad Alkmaar naar Van 

Sonoy moet worden overgebracht, is een smeekbede om de 

landerijen rond de stad onder water te zetten. De Spanjaarden 

mogen geen kans krijgen de stad te bestormen.

Verstopt briefje 

De keuze van de boodschapper valt op stadstimmerman Maerten 

Pietersz van der Meij. Van der Meij groeit op in het drassige land 

rond de stad en hanteert de polsstok op vaardige wijze. De pols- 

stok blijkt het cruciale hulpmiddel om de boodschap over te 

brengen. Onderin de stok wordt een gat geboord, waarin het 

briefje met de boodschap voor Diederick van Sonoy wordt 

verstopt. 

Orders van Prins van Oranje

Bestuurders uit de regio waarschuwen Van Sonoy dat de land- 

bouwers en overige bewoners van de dorpen rond Alkmaar veel 

overlast zullen ondervinden van het water. Van Sonoy stuurt de 

stadstimmerman door naar een Statenvergadering in Hoorn. 

Daar doet Van der Meij zijn verhaal. Maar hij krijgt de wind van 

voren. ”Door het onder water zetten van de landerijen bederven 

de gewassen en is er geen voer voor het vee in de winter. En dat 

allemaal omdat Alkmaar nog maar drie weken is belegerd. Dat 

houden ze daar best nog een paar maanden vol”, is de weerstand. 

Maar Van der Meij laat het er niet bij zitten en reist naar Delft 

waar de Prins van Oranje zetelt. Hij geeft de orders het verzoek 

van Alkmaar uit te voeren. 

Victorie: onafhankelijkheid voor Holland

Ondertussen gaat de strijd in Alkmaar door. De Spanjaarden 

hebben hun hoofdkwartier in Oudorp opgeslagen en bouwen 

hoge schansen bij de Friesche buitenpoort. Voor die bouw zijn 

honderden krijgsgevangen uit Haarlem ingezet. Op 18 september 

starten de Spanjaarden hun beschietingen. Na drie dagen be- 

stormen zij de stadspoort en de directe omgeving. Verdedigers 

bestrijden de vijand met zwaarden, pieken, gloeiende pek, onge- 

bluste kalk en stenen. Dit gevecht van man tegen man duurt drie 

dagen. Dan stijgt het water rond de stad en worden de Span-

jaarden gedwongen de strijd op te geven en zich terug te trekken. 

De victorie van Alkmaar. De stad verliest 24 soldaten en dertien 

burgers. Aan Spaanse zijde sneuvelen circa vijfhonderd man-

schappen. Alkmaars victorie staat voortaan voor onafhankelijk-

heid voor heel Holland.

Een sprong naar 2019 

De polsstokwedstrijd in 2019 is een wedstrijd met een knipoog. 

Het is een gezonde strijd tussen wie de mooiste sprong maakt en 

wie het verst komt. Maar valt in het niet bij de heldhaftige zet van 

Van der Meij. Het hoogste doel van deze wedstrijd is met veel 

plezier en een dosis gezonde spanning jezelf uitdagen om deze 

mooie sprong te wagen. In 2020 is alles ONTZETtend anders 

maar in 2021 komt er, wanneer de omstandigheden hiervoor  

de ruimte geven, zeker een herhaling van dit evenement. En, 

misschien ben jij wel de volgende die in de huid kruipt van de 

Alkmaarse held. Waag jij de sprong?

Tekst  Hans Koolwijk en Dolf Karssen  n  Fotografie  HollandSkyFoto.nl

n
  E

V
E

N
E

M
E

N
T



n  2020  n  #01  n  8n10magazine26

”Mijn naam is Lida Mathot. Buiten mijn werk om 
ben ik een enthousiaste organisator van diverse 
evenementen in de stad. Zo organiseer ik  
onder meer de Shopping Nights, de intocht  
van Sinterklaas en het Vriendenbock-festival.”

Lida Mathot (vrouw, (schoon)moeder en oma)

”Het was niet zo vreemd dat ik gelijk ’ja’ zei op de vraag om aan te 

schuiven bij de sponsorcommissie van de 8 October Vereeniging.

De viering van 8 October wordt voor een derde mogelijk gemaakt 

door de bijdragen van sponsors die de Vereeniging een warm hart 

toedragen en willen dat dit prachtige evenement blijft bestaan. 

Dus sponsors zoeken, de Sponsorborrel organiseren; ik vind het 

allemaal leuk. Zo ook de kroegentocht met de studenten van 

Inholland die we een aantal jaren hebben georganiseerd.

Dit jaar was ik onder andere druk met mijn bijdrage aan het 

magazine die je nu in je handen hebt.”

n
  R

E
P

O
R

TA
G

E

It’s a family affair
3 generaties n 5 vrijwilligers n 1 gezin

V.l.n.r.: Sjaak, Maaike, Lida, Lisa en Dave
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”Dave is mijn schoonzoon. Ik heb hem bij 

de sponsorcommissie gevraagd vanwege 

zijn enorme kennis van ICT. Intussen is 

hij de IT-man van de Vereeniging. Ook 

Maaike, mijn oudste dochter, is aange-

schoven bij de sponsorcommissie voor 

het administratieve werk. En dat had  

weer tot gevolg dat kleindochter Lisa is 

gevraagd om filmpjes te maken voor de 

communicatiecommissie. Mijn man, 

Sjaak Rietveld, is kortgeleden gevraagd 

tot het bestuur van de nieuwe Stichting 

tot Behoud van de Viering van Alkmaar 

Ontzet toe te treden.

Het is een hobby waar heel veel vrije tijd 

in gaat zitten, maar we doen dit allemaal 

met veel enthousiasme en ONTZETtend 

veel plezier!”

Dave Bibo (schoonzoon en oom)

”Ik ben partner bij invenyte.com - één van 

de trotse sponsors - en partner bij dé 

startup-studio van Alkmaar, Brainblurb.  

Ik heb voor de Vereeniging de website 

gebouwd en help bij alle digitale klussen, 

zoals nieuwsbrieven en tegenwoordig de 

digitale ledenadministratie. Met veel 

plezier help ik elk jaar, samen met veel 

vrijwilligers, om de 8 October-viering 

(digitaal) goed te laten verlopen.”

Maaike Schotvanger (dochter en moeder)

”Ik ben geboren en getogen in Alkmaar, 

getrouwd met Niels en moeder van vier 

dochters. Met ons gezin doen wij altijd 

enthousiast mee aan de 8 October- 

viering. Ik werk in Amsterdam bij een 

groot autoschadeherstelbedrijf, ABS 

Splinter, als Frontdesk receptioniste. 

Door mijn moeder ben ik gevraagd om 

de taken van Marianne Schot over te 

nemen binnen de sponsorcommissie.  

Dit houdt met name in: notuleren tijdens 

de vergaderingen, een agenda opstellen 

en de contracten doorsturen aan nieuwe 

sponsors. Echt een leuke afwisseling  

in combinatie met mijn drukke baan  

en gezin.”

Lisa Schotvanger (klein- en dochter)

”Ik ben 18 jaar en zit nu in mijn tweede 

jaar van de opleiding Junior Fashion 

Design in Hilversum. Verder ben ik veel 

bezig met foto’s voor Instagram  

(@lisatje28x) en heb ik een YouTube- 

kanaal waarvoor ik filmpjes over mijn 

leven en fashion maak. 

Doordat ik dus veel met social media 

bezig ben en filmpjes maak, ben ik 

gevraagd door mijn oom Dave als 

vrijwilliger voor de communicatie- 

commissie. Ik help met het maken van 

vlogs over alle activiteiten die dit jaar 

plaatsvinden.”

Voor deze reportage zijn Lida, 

Maaike en Lisa gekleed door:

RIVS Store , Ritsevoort 21, 

www.rivs.nl

Sjaak en Dave zijn gekleed door:

Strak in Pakken, Houttil 19 en 58,

www.strakinpakken.nl

Sjaak Rietveld (man en opa)

”Ik heb meer dan 40 jaar een eigen 

administratiekantoor gehad. Op dit 

moment ben ik aangeschoven bij 

Advies&Co, een administratiekantoor  

in Alkmaar.

Waarschijnlijk heb ik de minst hectische 

vrijwilligersfunctie binnen ons gezin. 

Onlangs ben ik medebestuurslid 

geworden van de Stichting tot Behoud 

van de Viering van Alkmaar Ontzet.

Ik vind het een eer dat Frits als voorzitter 

mij voor deze functie heeft gevraagd.”

Tekst  Lida, Sjaak, Maaike, Dave en Lisa  n  Fotografie  Anne van der Steen  n  Styling  Iris van Stipriaan
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Persoonlijk en eerlijk advies van de mooiste selectie duurzame merken!
Kom langs in onze winkel, shop online of maak gebruik van onze private shopping. 

RIVS.NL
RIVS STORE . RITSEVOORT 21 . 1811 DM ALKMAAR . 072-721 0960 . STORE@RIVS.NL

Nieuwsgierig?                           RIVSFASHION

www.strakinpakken.nl

ITALIAANS WOLKWALITEIT EN TOTALE COMFORT STRETCH KWALITEITEN. 
LAAT JE VERRASSEN VAN MAAT 44 T/M 62! TOT STRAK(S)!

VAN TROUWPAK TOT 
‘THUIS-WERK-PAK’!

STRAK_Adv_176x114_A.indd   1STRAK_Adv_176x114_A.indd   1 21-08-2020   12:1921-08-2020   12:19
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’Voor Alkmaarders, door Alkmaarders’, deze kreet is onlosmakelijk 
verbonden met de 8 October-viering. Het is belangrijk verbonden 
te zijn met Alkmaar en dat wat we met elkaar vieren en herdenken. 
Daar draait het om bij Alkmaar Ontzet. Voor volwassen, maar ook 
voor kinderen. Een achtergrond vanuit de 8 October Vereeniging 
over het feest voor kinderen.

Vrije dag
Wie vindt een vrije dag van school én een 

feestje waar op iedere hoek in de binnen- 

stad wat te doen is, nu niet leuk? Maar 

wàt we vieren en wat we herdenken, is 

soms nog lastig te begrijpen. 

Het onderwijs
Daarom neemt de 8 October Vereeniging 

het onderwijs steeds meer mee in de 

moderne viering. Iedereen kent toch  

de lange sliert lampionnetjes van de 

kinderen van groep 3 en 4 die op 7 

     De jeugd 
              van Alkmaar Ontzet
Kinderfeest met historisch besef

Alkmaar Ontzet vier je samen...
...samen mét alle kinderen!
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oktober ’s avonds door de binnenstad 

slingert? En zeg eens, wie heeft niet nog 

slaperig, omdat het nog zo vroeg is op 

een vrije dag, zijn kind naar het kinder-

ontbijt ’Strijd voor Vrijheid’ voor de 

groepen 5 en 6 op het Canadaplein 

gebracht?

Toch valt er nog heel wat te overwinnen. 

De 8 October Vereeniging wil de ouders 

uit de Efteling houden zodat steeds meer 

gezinnen thuis Alkmaar Ontzet vieren. 

Want: vieren is goed! De 8 October 

Vereeniging doet er alles aan om op een 

speelse manier het historisch besef van 

wat Alkmaarders nu vieren en herdenken, 

te vergroten. Bijvoorbeeld door tijdens 

het kinderontbijt ’Strijd voor Vrijheid’ 
het beleg uit te laten spelen door Rick, 

Noesjka en Eric. Zij nemen op een 

laagdrempelige manier de kinderen  

mee naar 1573.

De Minikoraal Alkmaar
Ook de groepen 7 en 8 hebben een 

belangrijke rol tijdens de viering. In 2019 

is de eerste editie van de Minikoraal 

Alkmaar gehouden. De Minikoraal 

Alkmaar is een theatervoorstelling waarin 

Vive les Gueux het beleg naspeelt en de 

kinderen tijdens de voorstelling volop 

met moderne en oude liedjes meezingen. 

Ook is er aandacht voor het Stedelied.

De Jeugdoptocht
Ieder jaar kunnen kinderdagverblijven, 

klassen, straten, sportverenigingen  

en vriendengroepen zich aanmelden  

voor de Jeugdoptocht. De 8 October 

Vereeniging zorgt altijd dat deze optocht 

een link heeft naar het ’grote’ thema.  

Zo maakt de Vereeniging het thema 

begrijpelijk voor kinderen. Waardoor 

kinderen verkleed meelopen en sommige 

groepen zelfs (kleine) praalwagens 

bouwen. De Jeugdoptocht draait om 

meedoen, gezelligheid, een kleine prijs en 

natúúrlijk het ijsje voor iedere deelnemer!

De Gouden Voorstelling 
De Gouden Voorstelling is misschien  

een minder bekende voorstelling. Het is 

een eigen voorstelling, bedoeld voor 

leerlingen uit het speciaal onderwijs.  

Alle scholen uit het speciaal onderwijs 

zijn uitgenodigd. Want: dat je niet mee 

kan doen met de Lampionoptocht,  

het Kinderontbijt, de Minikoraal of  

de Jeugdoptocht, betekent niet dat je 

Alkmaar Ontzet niet mee kan vieren.  

De voorstelling van Dirk Scheele bleek 

vorig jaar een groot succes. 

Er is meer
De 8 October Vereeniging heeft een lange 

lijst jeugdevenementen. Zo zijn er op de 

Als de kinderen niet naar de stad 
kunnen komen, komt Alkmaar 

Ontzet gewoon naar de scholen

Tekst  Communicatiecommissie
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dag zelf 3 tot 4 peuter- en kleutervoor-

stellingen in theater De Vest. Deze voor- 

stellingen hebben net als de Jeugd-

optocht, een link naar het grote thema. 

Vorig jaar heeft Hakim, wie kent hem niet 

van Sesamstraat?, laten zien hoe mooi je 

een thema voor deze jonge kinderen kan 

spelen. Ook organiseert de 8 October 

Vereeniging de Kaasdraagwedstrijden op 

het Waagplein, het Peuter-kleuterfestival 

op het Doelenveld, het Kinderfestijn 

rondom de Grote Kerk, het Victorie-

VoetbalToernooi op de Paardenmarkt  

en het Skatepark op de Kanaalkade.

Kranslegging
De jeugd heeft óók een rol bij de krans- 

legging in het Victoriepark. De afgelopen 

jaren speelden de leerlingen van de 

Kardinaal de Jongschool, met een 

enorme dosis enthousiasme, zelf het 

beleg na. Daarna leggen de burgemeester 

en de voorzitter van de Vereeniging een 

krans bij Victorientje en wordt het 

Stedelied gezongen.

De jeugdviering dit jaar
We weten allemaal dat de viering dit jaar 

echt heel anders is. Maar als de kinderen 

niet naar de stad kunnen komen, dan 

komt Alkmaar Ontzet gewoon naar de 

scholen. Voor de allerkleinsten kunnen de 

juffen en meesters een zelf-maak-lampion 

en een speciale kleurplaat downloaden. 

Ook krijgt het ontbijt een schooleditie. 

Scholen die zich inschrijven, krijgen een 

heerlijk ontbijtpakket op school. Vergelijk-

baar met de Koningsspelen. Voor de 

oudste groepen maakt Vive le Gueux een 

digitale vertelling van het beleg, waarbij 

het zingen van het Stedelied mét een 

karaokeversie niet ontbreekt. Playbacken 

is niet meer nodig.

Kwartet
Tijdens het uitwerken van het school-

editieprogramma, is het idee ontstaan 

een spel te maken. Om op een speelse 

manier het vieren te mixen met dat wat 

herdacht wordt. Het is een kwartet waarin 

historische feiten en moderne en eigen- 

tijdse elementen zich afwisselen. Wie zijn 

de helden van Alkmaar, welke vlaggen zijn 

er, welke woorden horen er in het Stede- 

lied, spelletjes van vroeger en bijvoor-

beeld de typische 8 October-kleding. Alle 

leerlingen die meedoen aan het ontbijt, 

krijgen een kwartet.

De 8 October Vereeniging zet zich in om 

Alkmaar Ontzet samen te vieren. Samen, 

mét de kinderen. Zodat ook zij weten wat 

Alkmaar Ontzet is. Feest met een tintje 

historisch besef dus.

ALKMAAR ALKMAAR 
ONTZET ONTZET 

KWARTETKWARTET

Fotografie  HollandSkyFoto.nl
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DIRECT MAIL
ONTZETtend opvallend

Met direct mail kom je binnen, geadresseerd op de deurmat!

Kijk op www.nicoud.nl/direct-mail

Nic. Oud   |   Newtonstraat 46   |   1704 SB Heerhugowaard   |   nicoud.nl   |   info@nicoud.nl   |   072 - 567 1000

EEN ONTZETTEND ANDERE  
VERZEKERINGSADVISEUR

W. Jonker verzekeringen
Hof van Sonoy 7
1811 LD Alkmaar

072 - 5611799
info@wjonkerverzekeringen.nl
www.wjonkerverzekeringen.nl

sinds
1976



Wat is jouw mooiste 8 October-herinnering en wanneer was dat?
”Ik vind oprecht ieder jaar de 8 October-viering en de week erom- 
heen met alle festiviteiten weer heel bijzonder. De eerste week 
van oktober is altijd net alsof de wereld alleen uit Alkmaar bestaat 
en kom je alle andere 8 October-vierders hier en daar weer tegen. 
Het leuke daaraan vind ik dat je als Alkmaarder dus een verbin-
ding hebt die je hele leven met je meegaat. Vrienden en vrien-
dinnen van school, oud-collega's, iedereen uit Alkmaar die ik de 
afgelopen jaren, mede door mijn werk in de binnenstad, heb 
leren kennen, eens per jaar kom je ze zeker tegen ... op 8 oktober.”

Wat herinner je je nog uit je kindertijd van de 8 October-viering?
”8 October is van huis uit met de paplepel ingegoten. Mijn vader  
zat in de PR-commissie en drukte altijd het 8 October-boekje  
en de rest van het drukwerk, wat mijn broertje nu nog steeds 
doet met Drukkerij Coster&Kok. 8 October begon bij ons thuis 
ieder jaar heel vroeg. Al vanaf de zomer was het vergaderen, 
sponsors zoeken, teksten verzamelen etc. Zeker op de lagere 
school liep de spanning de dagen voor 8 October langzaam op. 
Het grote feest begon natuurlijk altijd 7 oktober met de Lampion-
optocht, toen nog tussen iedere school een muziekkorps en na 
afloop warme chocomel met slagroom bij Cos Blankendaal, 
fantastisch! En dan 8 oktober vroeg op om met de hele familie 
het Victorie-lied te zingen en ballonen op te laten. De rest van  
de dag de stad in tot en met het grote vuurwerk 's avonds op  
de Kanaalkade.”

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?
”Alkmaar betekent veel voor mij. Mijn hele leven woon ik al hier,  
dus het horen en zien van de Waagtoren, de Kaasmarkt, het 
Bockbierfestival bij de Boom, Zomer op het plein, Lappendag,  
de Lindegrachtconcerten, 8 October en natuurlijk alle evene-
menten die worden georganiseerd in de binnenstad, zoals bij- 
voorbeeld Shopping Night, horen bij mij. Zeker als binnenstad-
ondernemer met mijn Lunchroom Prego - op de hoek van de 
Langestraat en de Houttil - is het heerlijk om te zien als de stad 
leeft en het gezellig druk is. Als je merkt dat de mensen het naar 
hun zin hebben. Ik kan daar erg van genieten.”

Waar ben je het meest trots op in de stad?
”Het meest trots ben ik natuurlijk op Prego, mijn eigen tentje  
in de binnenstad, waarmee ik onderdeel ben van onze eigen 
gezellige binnenstad. In bijna 18 jaar hebben we hier al heel  
wat bijzondere en mooie 8 October-vierigen meegemaakt.”

Wat ga je dit jaar 8 oktober doen, nu er geen viering plaatsvindt?
”Uiteraard zijn wij ook dit jaar 0p 8 oktober gewoon open voor 
koffie met een overheerlijk gebakje of een lekkere lunch. Wie  
weet komen toch ook dit jaar de echte 8 October-vierders even  
de stad in om het sfeertje te proeven. En zelf zal ik waarschijnlijk 
's avonds ook nog wel even de stad ingaan om te proosten op  
8 October.”

Fotograf ie  Annette van Dijk - Leek

De Alckmaerder
Karin Schoonhoven - Eigenaar Lunchroom Prego
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HET AZ NETWERK
Het netwerk voor ondernemend Noord-Holland 

met ruim 550 aangesloten bedrijven.

Jaarlijks een interessant, leerzaam en gezellig programma.

Ambitieus, persoonlijke aandacht, innovatief
en altijd opzoek om samen te kunnen groeien.

LED Boarding

Bedrijfsfeest Exposure

Hospitality

Neem contact op met de afdeling Commercie via 072 547 8072 of commercie@AZ.nl
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Het instorten van een deel van het stadiondak 
brengt AZ ook iets positiefs. Nog niet eerder was 
de samenwerking tussen AZ en de stad Alkmaar 
zo goed. Directeur Robert Eenhoorn vertelt 
exclusief aan 8-10 wat AZ en Alkmaar voor elkaar 
betekenen en wat het belang is van solidariteit en 
samenwerken. 

Op het drijvende terras van Eetcafé Pluim is Robert Eenhoorn 

uitgenodigd door Marcel en Lex Verëll, broers, sportliefhebbers 

en trotse Alkmaarders. Hij zit nog nauwelijks op zijn praatstoel  

of een klant struikelt voor zijn ogen het terras op. Eenhoorn 

reageert even bezorgd. Typerend, want de directeur van AZ is 

iemand die oprecht omziet naar zijn omgeving. Bijvoorbeeld  

naar de 220 mensen op de loonlijst bij AZ.

”Het eerste wat we bij AZ in de coronacrisis veilig wilden stellen  

is het belang van alle medewerkers van de club”, legt hij uit. 

”Uiteraard zijn wij financieel getroffen door de periode waarin  

we geen supporters of businessclubleden konden ontvangen  

bij wedstrijden. Bij AZ voeren we al jaren een consistent beleid 

waardoor we een gezonde club zijn die een tegenslag kan 

incasseren.”

Schieten met links, gooien met rechts

Robert Eenhoorn groeide op in Rotterdam en was in zijn jeugd 

een talentvolle voetballer én honkballer bij Neptunus. ”Ik kon best 

aardig voetballen. Voordat ik definitief voor honkbal koos, speelde 

ik een aantal jaren bij Sparta in de jeugdopleiding als linksbuiten.” 

Eenhoorn is linksbenig en rechtshandig. Het gooien en slaan 

deed hij net iets beter. In Nederland speelde Eenhoorn op het 

hoogste niveau voor Neptunus, Haarlem Nicols en het Neder-

lands team. Hij verhuisde uiteindelijk naar Amerika, de bakermat 

van het baseball en speelde onder meer voor de grootste club ter 

wereld: The New York Yankees.

Na zijn terugkeer in Nederland trad Eenhoorn in dienst bij 

jeugdliefde Neptunus en de Koninklijke Nederlandse Baseball  

en Softball Bond, voor hij in 2014 aantrad als directeur van AZ. 

”De verhouding tussen de voetbalclub en de gemeente Alkmaar 

was toen, op zijn zachtst gezegd, moeizaam.” Voordat Eenhoorn 

verder vertelt, bestellen we op aanraden van Peter Visser 

(eigenaar van Pluim) allen een vispapillot.

Een deel van de verstoorde betrekkingen lag in de beslissing  

van AZ om destijds het trainingscomplex te verhuizen naar de 

Zaanstreek. ”Tijdens mijn eerste gesprekken merkte ik dat de 

goede band verdwenen was tussen de gemeente Alkmaar en de 

club AZ.” Inmiddels is het tij volledig gekeerd en met de herbouw 

van het stadion wordt AZ op alle mogelijke manieren geholpen 

door de stad Alkmaar. Eenhoorn vertelt dankbaar: ”Ik zie daad- 

werkelijk de verbinding tussen de mensen bij AZ aan de ene kant 

en alle betrokkenen, die we hard nodig hebben, aan de andere 

kant om ons doel te bereiken. Zodat we straks weer in een 

prachtig stadion kunnen spelen.”
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Amerikaanse Amerikaanse 
droomdroom  in Alkmaarin Alkmaar

Robert Eenhoorn in gesprek met broers Marcel en Lex Verëll en Mark de Niet.
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Het gevoel om bij de club te horen

”Bij AZ is sterk de behoefte en bereidwilligheid om iets terug te 

doen voor de stad en de regio Alkmaar.” Eenhoorn geeft een 

aantal voorbeelden. ”Mensen moeten gevoel hebben bij de club 

te horen, zich met AZ te identificeren. Dat bereik je door meer 

van jezelf te laten zien. Van de spelers van AZ wordt gevraagd  

om bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven. Dat kan een 

ziekenhuisbezoek zijn aan een AZ-fan, maar ook het promoten 

van gezond leven en sporten op scholen.” Toen in juni de horeca 

in Alkmaar weer open ging, hielpen AZ-stewards de ondernemers 

met het handhaven van de RIVM-richtlijnen en de bescherming 

van gasten en horeca-personeel tegen het besmettingsgevaar. 

”De mensen die rondlopen in Alkmaar zijn onze (potentiële) 

toeschouwers en sponsors. Door zichtbaar iets terug te doen in 

de stad nodig je hen uit om naar het stadion te komen.’’ 

Aandacht voor jeugdopleidingen in de regio

Maatschappelijk belang is ook de talentontwikkeling in Noord-

Holland. AZ heeft ongeveer 125 amateurverenigingen in zijn 

sportieve netwerk. Het voortbestaan van deze verenigingen is  

van groot belang en AZ draagt daar graag aan bij. ”De samen-

werking met deze clubs bestaat uit het delen van kennis en het 

organiseren van thema-avonden,” legt Eenhoorn uit. ”Iedere club 

ontvangt een bijdrage van AZ als een talent overstapt. Daar 

stellen we de voorwaarde aan dat deze bijdrage wordt besteed 

aan de eigen jeugdopleiding en niet aan andere zaken, zoals de  

uitbreiding van de kantine of het aantrekken van een linksbuiten 

voor het eerste elftal.” 

Tegen de historische achtergrond van het Ritsevoort, maakt  

Ed van de Pol foto’s van Eenhoorn voor ons magazine. Een 

vertrouwde klus, want AZ is al jarenlang een vaste opdrachtgever 

van de fotograaf. De samenwerking is prettig, iets wat Robert 

Eenhoorn nastreeft met alle betrokkenen rondom AZ. ”Normaal 

gedrag door spelers en medewerkers past bij onze club en bij 

Alkmaar.” Lex Verëll, directievoorzitter van Nh1816 Verzekeringen, 

vult aan: ”Wij huren met Nh1816 Verzekeringen een skybox als 

bedrijfsruimte in het stadion en ontvangen gasten uit het hele 

land, bij voorkeur uit de regio van de tegenstander. Het is dan erg 

prettig dat onze gasten zich niet alleen in onze ruimte welkom 

voelen, maar vooral te gast zijn bij AZ.” 

De mentaliteit van de Alkmaarders past goed bij die van de 

Rotterdammer Eenhoorn: zeggen wat je van iets vindt zonder 

omtrekkende bewegingen. ”Toen ik net in dienst kwam bij AZ, 

kreeg ik een lastig dossier in de schoot geworpen. Met supporters 

uit de harde kern ging ik in gesprek over noodzakelijke aan-

passingen in hun vak. Supporters merken of je oprecht bent.  

Wij hebben toen in goed overleg afspraken met elkaar gemaakt, 

waarna de druk van de ketel was. Diezelfde supporters kom ik 

nog regelmatig tegen. Zij zijn trouw aan de club en ik ben blij dat 

we het samen konden oplossen.’’

Tradities in ere houden

Alkmaar mag zich wat Eenhoorn betreft best wat zelfbewuster 

opstellen. ”Het is een geweldige stad met enorm veel potentie. 

AZ helpt graag bij het benutten van die potentie.” Gevraagd naar 

de 8 October-viering antwoordt hij: ”Tradities zijn er om in ere te 

houden. Mijn schoonouders wonen in Den Briel, waar net als in 

Alkmaar elk jaar de bevrijding van de Spanjaarden wordt gevierd. 

De geschiedenis van je club vastleggen is belangrijk, maar die van 

een stad natuurlijk ook.”

Marcel Verëll maakt een mooie vergelijking: ”In 1573 werden we 

als kleine stad kansloos geacht tegenover het machtige leger van 

de Spanjaarden, maar vierden we uiteindelijk een overwinning die 

voor de Alkmaarders moet hebben gevoeld als het eerste lands- 

kampioenschap van Nederland.” 

"Alkmaar
 is een 

geweldige 
stad met 

enorm veel 
potentie"

Tekst  Mark de Niet  n  Fotografie  Ed van de Pol
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De prestaties van AZ tegen de grotere clubs in Nederland en 

Europa zijn opmerkelijk goed. Alkmaarse trots en nuchterheid 

dragen bij aan een stabiel beleid, dat ver voor het aantreden van 

Robert Eenhoorn al op poten werd gezet. ”Ik stapte in op een 

goed moment en kan verder bouwen aan een mooie toekomst 

voor de club, de stad en de regio.’’ 

Oog voor elkaar maakt jezelf beter

Vanuit zijn periode in Amerika neemt Eenhoorn een aantal wijze 

lessen mee. Amerikanen willen winnen. Maar alleen een wedstrijd 

spelen is niet voldoende. Het publiek moet vermaakt worden en 

beleving rond wedstrijden krijgt veel aandacht. 

Een andere belangrijke boodschap van de AZ-directeur voor ons 

sportklimaat is: solidariteit. ”Door oog te hebben voor elkaar, 

word je zelf ook beter. In Amerika draagt de rijkste club bij aan  

het succes van de armste club. Er zijn zeker verschillen tussen  

de clubs, maar die zijn op sportief gebied te overbruggen. Geheel 

volgens The American Dream heeft elke club de ambitie om 

kampioen te worden. Eindigen in het linker rijtje of spelen voor 

lijfsbehoud zijn in de VS nooit de doelstelling. Kampioen worden 

wel.” Het is in de VS dan ook niet vanzelfsprekend dat de rijkste 

club het vaakst kampioen wordt. De New York Yankees is de 

grootste club in baseball, maar Yankee fans wachten daar al meer 

dan tien jaar op een kampioenschap. 

Die solidariteit miste Robert Eenhoorn volledig bij het verdelen 

van de Europese tickets in de zomerperiode. ”Van onze 

voetbalbond verwacht ik dat ze tijdens een crisis waarbij een 

competitie volledig wordt stilgelegd, de belangen behartigt van 

alle clubs in het betaald voetbal. Te snel werden de lucratieve 

tickets toebedeeld aan de clubs met de ruimste begroting, waarbij 

gemakkelijk voorbij werd gegaan aan de waarde van die tickets. 

Het afbreken van de competitie heeft op zoveel clubs impact dat 

de miljoenen die de deelname aan Europees voetbal met zich 

meebrengt uit solidariteit en bescherming van je eigen 

competitie, anders verdeeld konden worden.” 

Solidariteit, verbinden, saamhorigheid. Het zijn woorden die 

meerdere keren vallen in het gesprek met de directeur van AZ. 

Eenhoorn sluit af: ”Saamhorigheid en trots kenmerken veel van 

de Alkmaarders die ik dagelijks tegenkom.”  
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Muziekvereniging Soli Deo Gloria wordt 

in 1920 opgericht met hulp van de Chris- 

telijke Nationale Werkmansbond. Acht- 

tien leden starten met oude, gebruikte 

instrumenten en maken samen muziek  

in het fanfarekorps dat zoveel betekent 

als ’Aan God alleen de eer’. De dan 

73-jarige heer Otto, een halve eeuw lang 

orgelspeler in de Grote Kerk en invloedrijk 

muzikant, is de eerste dirigent. In die 

jaren vermoedt niemand dat het SDG 

ooit een eeuwfeest zal vieren. Het voort- 

bestaan van de Soli, zoals het korps in de 

volksmond heet, is allesbehalve zeker in 

die eerste jaren na de oprichting. Geld 

voor instrumenten is er nauwelijks en 

leden, inclusief meneer Otto haken teleur- 

gesteld af. Een bazaar in de sociëteitszaal 

van de Harmonie aan de Gedempte 

Nieuwesloot levert halverwege de jaren 

twintig een mooie som van 1300 gulden 

op. Hiermee werden de blazers in het 

nieuw gestoken. Zij bliezen op hun beurt 

SDG nieuw leven in.

Vrouwen spelen een nootje mee

SDG ontwikkelt zich gestaag tot een 

muziekvereniging met bestaansrecht. 

Met uitzondering van de oorlogsjaren 

neemt het ledental toe. In het begin van 

de jaren vijftig gaat het helemaal cres- 

cendo. Dan mogen ook de vrouwen mee 

musiceren. In eerste instantie uitsluitend 

op de fluit en de klarinet.

Het Christelijke korps maakt faam met 

optredens bij verschillende gelegenheden 

in Alkmaar en sleept bij prestigieuze con- 

coursen elders in Nederland prijzen in de 

wacht. Jaarlijks wordt gemiddeld dertig 

keer opgetreden, waarvan de ontzet-

viering een van de mooiste optredens is. 

Soli ontvangt vrijwilligersprijs

Soli Deo Gloria honderd jaar 
huisorkest van gemeente Alkmaar

Soli Deo Glorie (SDG) en de ontzetvereniging gaan een eeuw 
hand in hand. SDG is sinds 1920 de ’muzikale hofleverancier’ 
tijdens de jaarlijkse herdenking op en rond 8 oktober. In dit  
jubileumjaar ontvangt het harmonieorkest de Vrijwilligersprijs 
namens de 8 October Vereeniging. Een erkenning en troost in 
een jaar waarin bijna alle jubileumevenementen van de ’Soli’ 
werden geschrapt.
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Koninklijk bezoek

In 1973 is H.M. Koningin Juliana op  

8 oktober eregast als Alkmaar 400 jaar 

Ontzet viert. Ze neemt deel aan het grote 

feest in de Grote Kerk en is toeschouwer 

van de middagoptocht vanaf de ere-

tribune op het Sportpark. De ’Soli-isten’ 

laten zich horen als nooit tevoren. Net als 

tijdens Zomer op het Plein dat sinds 

2000 voor De Vest op het Canadaplein 

wordt georganiseerd. Een groot muzikaal 

feest waar SDG jaarlijks met veel plezier 

aan bijdraagt. 

Hoogtepunten na 2000

De absolute hoogtepunten van Soli van 

de laatste jaren zijn de voorjaarsconcer-

ten in De Vest. In 2008 worden bijvoor-

beeld sterartiesten als Margriet Eshuys, 

Danny de Munk, Petra Berger en Marco 

Bakker begeleid.  En 8 oktober 2017 gaat 

voor SDG de archieven in als een zeer 

bijzondere herinnering aan Thea Hollan- 

der. Op die dag staat dirigent André Elder 

’op de bok’ en dirigeert het stuk ’Three 

City Sketsches’, dat de bekende compo-

nist Philip Sparke schreef in opdracht van 

SDG naar aanleiding van een legaat van 

de in 2014 overleden trompettiste Thea 

Hollander. Sparke laat zich inspireren 

door Alkmaar.

Alkmaar inspireert componist Sparke

”Hij liep door de stad en componeerde 

een driedelig stuk dat begint op het 

station. Je hoort de trein aankomen”, 

vertelt dirigent André Elders in een krant. 

”Het tweede deel heeft een baroksfeer  

en gaat over de Grote Kerk. Er zit een

trompetsolo in. Een knipoog naar Thea, 

maar ook een verwijzing naar een 

melodie van de 17de-eeuwse Alkmaarse 

componist Willem de Fesch. Het derde 

deel gaat over de Tachtigjarige Oorlog. 

Naar het einde wordt het spektakel afge- 

rond met een belangrijke rol voor het 

slagwerk”. De wereldpremière van Three 

City Sketsches is een succes. 

In 2020 is SDG springlevend. Er wordt 

goed aan de weg getimmerd en het leden- 

aantal groeit. Op middelbare scholen 

worden workshops en gratis muziekles-

sen verzorgd. Bekende landelijke artiesten 

geven gastoptredens. De huidige voorzitter 

Pieter Veeter omschrijft in een jubileum-

verhaal in een krant SDG als ’het huis- 

orkest van de gemeente Alkmaar’. 

Net als voor alle onzetvieringen, slaat de 

coronacrisis een bres in het jubileum-

programma ’100 jaar SDG’ en niet in de 

laatste plaats door het vervallen van de 

Ontzetviering op 8 oktober. Inmiddels 

behoort de vereniging met ruim zeventig 

actieve leden, bestaande uit het Stedelijk 

Harmonieorkest, Jeugd- en Opleidings-

orkest en Tamboer- & Pijperkorps, tot de 

grootste van Alkmaar.

Vrijwilligersprijs 2020 

Toch valt er nog iets te vieren voor de 

muzikanten van Soli Deo Gloria in 

2020. Het harmonieorkest ontvangt  

dit jaar de Vrijwilligersprijs 2020 van  

de 8 October Vereeniging. Deze prijs 

wordt elk jaar toegekend aan een 

persoon of groep die voor de ontzet-

viering belangrijk is. De bij de prijs 

behorende zilveren schaal wordt nor- 

maal gesproken tijdens de gemeente- 

receptie op 7 oktober in de Grote Kerk 

uitgereikt. Vanwege corona vindt de 

uitreiking dit jaar plaats op de omloop 

van de Molen van Piet. 

Voorzitter van de Vereeniging Frits 

Westerkamp: ”SDG verzorgt sinds jaar 

en dag onder andere de muzikale om- 

lijsting van de officiële herdenking in de 

Grote Kerk en het buitenconcert op de 

hoek van Canadaplein/Bagijnenstraat. 

Zij bestaat dit jaar honderd jaar. Om  

dit jubileum extra luister bij te zetten, 

reiken wij met trots de vrijwilligersprijs 

dit jaar uit aan Soli Deo Gloria.”

8n10magazine  n  #01  n  2020  n 39Tekst  Hans Koolwijk  n  Fotografie  Annette van Dijk - Leek / SDG
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Wat is jouw mooiste 8 October-herinnering en wanneer was dat?

”Mijn mooiste herinnering is dat ik de eerste keer meespeelde als 

trompettist met het Stedelijk Harmonieorkest Soli Deo Gloria bij  

de plechtige herdenking, toen nog bij Victorientje in het Victorie-

park. Dat was in 1979.”

 

Wat herinner je je nog uit je kindertijd van de 8 October-viering?

”Ik herinner mij nog de jeugdoptochten waarin ik meeliep in door 

mijn oma gemaakte pakken en de kinderspelen in de Langestraat 

met de Beatrixschool.”

 

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Alkmaarder zijn, is je verbonden voelen met de stad en haar 

inwoners. Je best doen om de stad samen nog beter en mooier  

te maken.”

 

Waar ben je het meest trots op in de stad?

”Ik ben trots om Alkmaarder te zijn, de historie en tradities,  

onze mooie historische binnenstad, een bloeiend uitgaansleven, 

veel verenigingen op allerlei gebied, mooie parken en natuurlijk 

op AZ.”

 

Wat ga je dit jaar 8 oktober doen, nu er geen viering plaatsvindt?

”Het zal vreemd zijn, voor het eerst in 41 jaar niet spelen met het 

Stedelijk Harmonieorkest op 8 oktober en ’s avonds niet naar het 

Gulden Vlies en De Vest. Ik ga dit jaar aan het werk in onze 

winkel, daar is altijd zat te doen.”

De Alckmaerder
Gosse Postma - Eigenaar Postma en Postma / CDA-raadslid
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De toekomst vanhet Huis   met de Kogel
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Sinds 1983 heeft edelsmid Peperkamp zijn atelier in het Fnidsen, 

samen met het Huis met de Kogel de enige overgebleven hout- 

bouwwoningen in Alkmaar. De in Groet geboren Peperkamp 

woonde en werkte aan de Westerweg voordat hij de buitenkans 

kreeg om het karakteristieke, smalle pand te huren. Later kocht hij 

het pand, waar hij inmiddels de ondernemer is  

die het langst actief is in het Fnidsen.

Al jarenlang maakt Peperkamp de mooiste sieraden met zijn rug 

naar het water van de Zijdam. Feilloos dreunt hij op wat gidsen 

op de dagelijks passerende rondvaartboten vertellen aan de 

opvarende toeristen. ”Ze zitten er ook wel eens naast met hun 

informatie.” zegt Peperkamp. ”Dan vertellen ze dat ’De Kogel’ het 

oudste huis van Alkmaar is. Maar die staat natuurlijk aan De 

Heul. In Alkmaar begon men te bouwen vanaf waar de Grote Kerk 

staat.” 

Het Huis met de Kogel is beeldbepalend voor het oostelijke deel 

van het centrum. Het dateert van omstreeks 1487. Tijdens het 

beleg door de Spanjaarden werd de woning bewoond door 

predikant Jan Arentsz en zijn gezin. Arentsz was een godvruchtig 

man met aanzien. De welgemikte kogel richtte naar verluidt 

behoorlijke schade aan, maar God behoedde dat iemand van het 

gezin gewond raakte. De kogel die nu in de houten gevel steekt,  

is een replica. 

Peperkamp kent de woning, toen het antiquariaat van Kees Verver 

er nog was gevestigd. Het is twee keer zo breed als zijn atelier. 

Sinds de restauratie in 2009 is hij er niet meer binnen geweest. 

”Het is fantastisch wanneer het Huis met de Kogel een publieke 

bestemming krijgt,” zegt Peperkamp, ”maar een inloopfunctie is 

geen goed idee. De ruimte is beperkt. Een groep van tien is ook 

zonder rekening te houden met RIVM-richtlijnen groot genoeg. 

Bij de edelsmid kan je alleen op afspraak terecht. De deur blijft 

anders dicht. Dat is ook voor het Huis met de Kogel aan te 

bevelen. Een dependance van het Stedelijk Museum waar je met 

een gids naartoe kunt, is volgens Piet een mooie bestemming. 

”Een plek voor de Alkmaarders om te ervaren hoe het was om  

in de zestiende eeuw in Alkmaar te wonen. En hoe het moet zijn 

geweest toen hier de Alkmaarse Victorie geschiedenis werd?” 

In juni stond in de krant dat Van Alckmaer en Wonen openstaat 

voor een nieuwe, publieke bestemming voor het Huis met De 

Kogel. Of een referendum een goed idee is? ”Waarom niet?”  

zegt Peperkamp. ”Laten we het de inwoners van Alkmaar zelf 

vragen. Maar komen er grote groepen Chinezen met selfiesticks, 

net als op de Kaasmarkt, dan blijven de Alkmaarders thuis.”

Tekst  Mark de Niet  n  Fotografie  Ed van de Pol / DreDesign.nl
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Vraag een Alkmaarder naar het bekendste relikwie van Alkmaar Ontzet. Het antwoord zal bijna altijd 
zijn: Het Huis met de Kogel. Eigenaar Van Alckmaer voor Wonen ziet een publieke functie weggelegd 
voor het rijksmonument aan de Appelsteeg. Een goed idee volgens buurman Piet Peperkamp, maar: 
“Komen er hordes toeristen, dan blijven de Alkmaarders thuis.”

”Komen er 

grote groepen Chinezen 

met selfiesticks, 

dan blijven 

de Alkmaarders thuis”



Hutspot
Na een inspiratiebezoek aan ’hutspot-

etend-Leiden’ is er geen weg terug. Deze 

saamhorigheid hoort ook in Alkmaar.  

De Boer: ”Er viel heel wat te regelen 

zoals de vergunning, locatie, muziek, 

sponsoren en natuurlijk de vraag of de 

Alkmaarders wel zaten te wachten op 

een maaltijd buiten op lange banken 

onder een marktkraam?”

Zuurkool
Het verhaal gaat dat de Alkmaarders na 

het ontzet in 1573 van omliggende dor- 

pen zuurkool aangereikt krijgen, omdat 

er in de stad niet genoeg voedsel is. Dus 

dat het gerecht zuurkool moet worden, 

is al snel duidelijk. Met zuurkool van de 

firma Kramer, worsten van Slagerij 

Jeroen de Vries, keuken en personeel 

van het MCA voor het bereiden en 

opscheppen en een meidenteam van 

hockeyclub AMHC voor de bediening,  

is in 2002 alles rond. 700 mensen 

melden zich aan.

Het overlijden van Prins Claus op  

6 oktober is voor de Vereeniging reden 

de viering in 2002 af te gelasten. 

Hiermee ook de eerste zuurkoolmaal-

tijd. ”Met het bestuur en de toenmalige 

burgemeester Marietje van Rossen, 

hebben we in huiselijke kring toch de 

eerste zuurkoolmaaltijd gegeten. Een 

gezellige avond met een lach en een 

traan. Een maaltijd om niet te vergeten”, 

vertelt De Boer. 

”Een rij hoort erbij”
In 2003 is de eerste echte zuurkool-

maaltijd in Alkmaar een feit en sinds-

dien op 8 oktober niet meer weg te 

denken. De Boer: ”Alkmaarders vinden 

het fantastisch en nemen alle hobbels 

voor lief. Want, voordat je van de 

maaltijd geniet, moet je in de rij voor 

een kaartje. Ook op de dag zelf sta je in 

de rij, nu voor de maaltijd. Maar wat 

blijkt, de rij hoort erbij. Het biedt 

momenten van verhalen ophalen. We 

zijn tenslotte allemaal Alkmaarders.  

Die sfeer van gezelligheid en verbonden-

heid, is het geheim van het succes.  

Heel vaak heb ik met ontroering en trots 

staan kijken dat zo’n grote maaltijd met 

inmiddels ca. 3300 deelnemers, samen 

met heel veel vrijwilligers, sponsoren  

en medewerking van de gemeente,  

zo’n succes is geworden.”

2020
”2020, het eerste jaar zonder zuurkool-

maaltijd. Dat kan niet. Het is een 

burgermaaltijd. Dat moeten we zo 

houden. Ook in omstandigheden als 

corona”, stelt De Boer. De 8 October 

Vereeniging bedacht ook hiervoor  

een ONTZETtend andere oplossing. 

2020 ZONDER ZUURKOOL?

Echt niet !
Samen zuurkool eten bij Theater De Vest, wie denkt aan 8 October 
denkt aan zuurkool. Het idee ontstaat 18 jaar geleden. Het bestuur 
van de 8 October Vereening nodigt Els de Boer uit toe te treden,  
met als taak: ’een maaltijd organiseren voor Alkmaarders, door 
Alkmaarders op 8 oktober’. Want: iedereen die lid is van de Ver-
eeniging moet mee kunnen eten. Verbroedering en saamhorigheid, 
is het doel. En dat lukt. Niet zonder slag of stoot. Maar die hobbels 
neemt Els de Boer voor lief. Waardoor we nu in 2020, dan wel in 
andere vorm, nog steeds deze gezamenlijke maaltijd vieren. In de 
totstandkoming van deze ONTZETtend andere zuurkoolmaaltijd, 
heeft onder meer Willem Kaspers een rol.
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Voor Alkmaarders,  
door Alkmaarders
En een burgermaaltijd blijft het. Ook in 

2020. De Vereeniging doet een oproep 

tot het inzenden van zuurkoolrecepten, 

selecteert een jury en zo ontstaat een 

ONTZETtend andere zuurkoolmaaltijd. 

Willem Kaspers van het Noordhollands 

Kookgenietschap is een van de jury-

leden. ”Als jury ontvingen we 21 zuur- 

koolrecepten. Oorspronkelijk was het 

idee om de ingezonden recepten tijdens 

een kookavond te maken en te proeven. 

Maar je kan geen 21 zuurkoolrecepten 

maken en proeven. Althans, door corona 

ging dat niet.” De jury - verder bestaande 

uit Rob Boerlage, Els de Boer, Marcel 

Verëll, Luuk Klaassen en Thomas van  

de Boogaard - vindt de oplossing. 

Lezen is proeven 
Kaspers: ”Je kan een recept lezen en 

weten hoe het smaakt. Als je over 

ananas leest, weet je dat het zoet is. Als 

je over mosterd leest, heb je ook een 

idee van de smaak. Erg leuk van dit 

evenement is de diversiteit van de 

inzendingen.” Hoewel de oud-eigenaar 

van de Vestibule zuurkool het liefst op 

oma’s wijze eet, dus laagjes gehakt, 

ananas, zuurkool, aardappelpuree 

opbouwen, zag hij het traditionele 

recept niet terug tussen de inzendingen. 

Een van de inzendingen kwam volgens 

Kaspers wel in de buurt. Kaspers: ”Het 

moeilijkst is om het originele recept eer 

aan te doen. Tegelijkertijd lazen we in de 

recepten hoe multicultureel Nederland 

is. En dat is ontzettend leuk om te zien.”

Winnaars
De jury heeft vijf winnende recepten 

geselecteerd. Deze recepten staan op  

de volgende pagina’s in deze glossy.  

De andere ingezonden recepten staan  

op www.8october.nl. 

Kaspers: ”De winnaars krijgen een  

diner voor twee personen aangeboden 

in Alkmaar. De andere deelnemers 

krijgen een fles Schönlaub Riesling,  

dé wijn die goed gaat bij zuurkool.” 

Deze wijn wordt aangeboden door 

Tamis Wijnen. 

Zuurkoolsoep
Kaspers bracht onder andere het boek 

’Kerels achter de Kachel’ (met daarin 

een zuurkoolsoep) uit, organiseerde 

jaarlijks de zuurkooldag met wisselende 

zelfgemaakte garnituren en haalde grote 

namen als Cas Spijkers, Herman den 

Blijker en Ron Blaauw naar Alkmaar.  

Hij daagde deze topkoks uit traditionele 

stamppotten in ’zijn’ Vestibule ‘écht 

lekker’ te maken. 

Gezondste groente
Pratend met Kaspers krijg je zin om  

te koken. Om met de recepten aan de 

slag te gaan. Het eerste recept dat 

Kaspers zelf gaat maken? ”Nu ik al  

die recepten heb gezien, ben ik volop 

geïnspireerd. De eerste die ik maak, is 

het recept met tofu. Ik ben wel van het 

gezonde. Hoef niet altijd vlees te eten. 

Weet je trouwens dat zuurkool samen 

met broccoli een van de gezondste 

groenten is?”

Willem Kaspers

Els de Boer

Tekst  Els de Boer en Mieke Verhoef  n  Fotograf ie  Annette van Dijk - Leek
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Ook het succes van Schenkeveld Advocaten is begonnen in Alkmaar.

Al meer dan 110 jaar schrijven wij geschiedenis met praktisch  
en helder juridisch advies.

Ons ONTZETtend Alkmaarse advocatenkantoor staat voor korte  
lijnen en betaalbare specialistische kennis. 

‘Amsterdamse Zuidas-kwaliteit’ voor ondernemers, overheids-
instanties, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Wij zijn u graag van dienst!

In Alkmaar begint de victorie!

w w w . s c h e n k e v e l d a d v o c a t e n . n l
paardenmarkt 1 . alkmaar . 072 5144666



Ingredienten

n 500 gr zuurkool

n paar klontjes roomboter  

of 1 tot 2 el olijfolie

n 3 flinke zoete aardappels

n blok gefermenteerde tahoe

n tamari

n biologische witte natuur azijn

n paprikapoeder

n cayenne peper

n knoflook

n zeezout of rookzout

n zwarte peper

Bereiding

Breng 500 gram zuurkool, 200 ml 

gekookt water, een paar klontjes 

roomboter of 1 tot 2 eetlepels 

olijfolie, een snuf zwarte peper en 

100 ml koud water aan de kook. Roer 

dit goed door en laat minimaal 

anderhalf uur stoven op laag vuur. 

Voeg water en boter of olie toe als er 

te weinig vocht in de pan is. 

Was de aardappels, schil ze en snijd 

ze in blokjes. Kook de aardappels in 

ruim water gaar. Giet de aardappels 

af en voeg ½ theelepel azijn, een snuf 

paprika poeder (of oregano of kur- 

kuma), een klontje roomboter of  

1 eetlepel olijfolie toe. Meng naar 

eigen inzicht de puree aan met 

rijstmelk. 

Lek een blok gefermenteerde tahoe 

uit en snijd ze als spek in blokjes. 

Marineer de blokjes met 2 eetlepels 

tamari, ½ eetlepel (biologische witte 

natuur) azijn, ½ theelepel 

paprikapoeder, ½ eetlepel olijfolie,  

¼ theelepel cayenepeper, ½ teen 

knoflook (heel fijn gesneden),  

½ theelepel zout en een ½ theelepel 

rookzout of zeezout. Laat dit een half 

uur marineren. Bak de blokjes daarna 

in de koekenpan. Gebruik een klontje 

roomboter of 1 eetlepel olijfolie 

gebruiken om in te bakken.

Jury

”Mooi en lekker vega-gerecht.”

Zuurkool met zoete aardappelpuree en ‘nep-spekjes’ (ingezonden door Yvon van Rhoon)
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Zuurkoolpizza (ingezonden door Anita Stierp)
Ook het succes van Schenkeveld Advocaten is begonnen in Alkmaar.

Al meer dan 110 jaar schrijven wij geschiedenis met praktisch  
en helder juridisch advies.

Ons ONTZETtend Alkmaarse advocatenkantoor staat voor korte  
lijnen en betaalbare specialistische kennis. 

‘Amsterdamse Zuidas-kwaliteit’ voor ondernemers, overheids-
instanties, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Wij zijn u graag van dienst!

In Alkmaar begint de victorie!

w w w . s c h e n k e v e l d a d v o c a t e n . n l
paardenmarkt 1 . alkmaar . 072 5144666

Ingrediënten:

n ½ pak witte broodmix 

n 3 el koffieroom 

n 1 groene paprika

n 100 gr geraspte kaas

n 2 eieren

n 1 blik knakworst

n 300 gr zuurkool

Bereiding

Warm de oven voor op 200 graden. 

Maak de broodmix klaar volgens de 

beschrijving. Vet de bakplaat in en rol 

het deeg hierop uit. Laat de zuurkool 

goed uitlekken en snijd deze fijn. 

Maak de parika schoon en snijd ze in 

blokjes. Snijd de knakworst in plakjes. 

Meng de zuurkool, paprika en worst 

door elkaar en schep dit op de pizza- 

bodem. 

Klop de eieren los met de koffie- 

room en schenk dit over de zuurkool. 

Strooi de geraspte kaas over de 

pizza. Bak de pizza in +/- 30 minuten 

gaar.

Jury

”Eenvoudig maar heerlijk! Goed 

recept om zuurkool te leren eten,  

met een beetje kummel erbij is het 

nog lekkerder.”

De 5 lekkersteDe 5 lekkerste
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Ingredienten (voor twee personen)

n 2x parelhoenfilet

n 300 gr zuurkool

n 1 ui

n 2 sjalotjes

n 2 plakjes bacon (of 1 el spekjes)

n ½ el suiker

n 1 laurierblaadje

n 3 dl witte wijn  

(of andere wijn naar smaak)

n 250 gr Eigenheimers

n roomboter

n melk

n ½ theelepel nootmuskaat

n peper en zout

Bereiding

Kruid de parelhoenfilet met peper en 

zout. Kort rondom bruin bakken in 

boter of olie op de velkant. Leg de 

parelhoenfilet in een ovenschaal en 

laat het geheel in de oven op 75/100 

graden 45 minuten garen.

De ui en sjalotjes met bacon of 

spekjes licht fruiten. Strooi de suiker 

erover en laat het geheel licht 

carameliseren. Doe de zuurkool, het 

laurierblaadje en de wijn erbij. Laat 

dit een klein uurtje stoven.

Serveer het gerecht met een lekkere 

zelfgemaakte aardappelpuree en een 

heerlijke witte wijn.

Jury

”Lekker en mooi gerecht, mooi te 

presenteren.”

Zuurkool met parelhoenfilet (ingezonden door Heleen Jambroes)

Ingrediënten

n 1 kg geschilde aardappels

n 550 gr zuurkool

n 1 grote ui

n 2 teentjes knoflook

n 1 blikje ananas (3-4 schijven)  

in stukjes

n 1 glas ananassap

n 2 kleine wortels in stukjes

n 100 gr knolselderij in blokjes

n 1/2 theelepel kummel

n 250 gr zuurkoolspek

n boter, melk, zout, peper

Bereiding

Zet de aardappels en het zuurkool-

spek op en kook de aardappels gaar. 

Houd het zuurkoolspek achter en 

maak de aardappels met boter en 

melk tot een puree. Smelt de boter  

in een pan, voeg de uien, knoflook, 

selderij, wortel en kummel toe. 

Laat de uien glazig worden. Snijd het 

zuurkoolspek klein en bak het spek 

mee. Knijp de zuurkool uit en bak het 

5 minuten mee. Roer de puree, de 

ananas en het sap door het baksel tot 

een smeuïge schotel.

Jury

”Heerlijke smeuïge stamppot die nog 

mooier presenteert door het even te 

gratineren in de oven.”

Zuurkool stamppot met wortel, ui en knoflook (ingezonden door Anita Boersen)

Jouw zuurkoolblik is mogelijk gemaakt door:



Ingredienten

n 300 gr riblappen 

n 200 gr hamlappen

n 2 middelgrote uien 

n 1 rode paprika

n 4 zoetzure augurken

n 3/4 kg aardappelen

n 500 gr zuurkool 

n 1 teen knoflook

n 15 gr bakboter 

n 125 gr reepjes spek

n 1 blikje tomatenpuree 

n 1 laurierblad

n peper en zout 

n 2 eetlepels paprikapoeder

n 2 kruidnagels 

n 1 theelepel kummel of 

karwijzaadjes

n 2 eetlepels yoghurt 

n +/- 4 dl kokend water

Bereiding

Snijd het vlees in blokken van +/- 3 

cm. Snipper de uien. Maak de pap- 

rika schoon en snijd in blokjes. Snijd 

de augurken in stukjes. Schil de aard- 

appelen en snijd ze in dobbelsteentjes.

Haal de zuurkool los. Maak de 

knoflook schoon.

Verhit de boter in de braadpan en bak 

hierin de stukken vlees. Neem ze uit 

de pan. Bak in het bakvet de 

spekreepjes. Voeg de uien en paprika 

toen roerbak 3 á 4 minuten.

Voeg de tomatenpuree toe en knijp 

de knoflookteen boven de pan uit en 

roerbak nog 1 á 2 minuten. Voeg naar 

smaak peper en zout toe en strooi de 

paprikapoeder erover.

Schep het vlees weer in de pan, voeg 

augurken, laurierblad, kruidnagels en 

kummel of karwijzaad toe en schenk 

er zoveel water bij dat het vlees net 

onder staat.

Dek de pan af en breng de inhoud 

aan de kook. Zet de pan op de 

kleinste pit en laat het vlees in 3 uur 

heel langzaam gaar worden. Schep 

de aardappelen en zuurkool erdoor 

en stoof de goulash nog 30 minuten 

zodat de aardappelen gaar koken.

Haal de pan van het vuur en roer  

de yoghurt erdoor.

Jury

”Super smakelijk, ook zonder 

aardappel en dan met rijst,  

erg lekker”

Zuurkool goulash (ingezonden door Anita Stierp)
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Deel, Tag & Win!
Heel Alkmaar eet zuurkool! 
Jij toch ook?

Maak een foto van jouw zuurkoolmaaltijd 
en deel deze op Facebook of Instagram.
Tag ons in je bericht en maak  
kans op leuke prijzen!
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Samen staan we sterk. Dat is de kracht van BG accountants! 



Wat is jouw mooiste 8 October-herinnering en wanneer was dat?

”Mijn mooiste herinnering is dat 8 October een moment is met 

familie en vrienden. Vroeger begonnen wij altijd met het kijken 

naar de Jeugdoptocht. Op 8 oktober is er altijd een blije en 

gezellige stemming in de stad. Alle Alkmaarders vieren feest, 

jong en oud, je ziet families in de stad en opa’s en oma’s met 

hun kleinkinderen.”

Wat herinner je je nog uit je kindertijd van de 8 October-viering?

”Ik heb heel veel leuke herinneringen vanuit mijn kindertijd. Ik heb 

op basisschool de Kring gezeten en gedanst bij Dansstudio Flex. 

Met de Kring hebben wij meegelopen met de Jeugdoptocht in 

middeleeuwse klederdracht. Dat was toen hartstikke spannend!  

Ik heb ook het Alkmaars Stedelied gezongen bij Victorientje. Ik 

moet alleen eerlijk bekennen dat ik niet verder kwam dan het  

eerste couplet. Met Dansstudio Flex heb ik zelfs nog gedanst  

op het Waagplein. En uiteraard heb ik ook de Lampionoptocht 

meegelopen samen met mijn zusje. 7 en 8 oktober waren vroeger 

hele spannende, maar leuke dagen waar ik naar uitkeek.”

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Als je Alkmaarder bent, ben je onderdeel van een grote familie.  

En helemaal op dagen zoals 8 oktober merk je dat alle Alkmaar-

ders zich met elkaar verbonden voelen. Iedereen komt elkaar 

weer tegen. Mensen van vroeger van de basisschool, van 

sportclubs en nu kom ik ook klanten tegen uit de makelaardij. 

Dat zijn de leuke dingen als je Alkmaarder bent. Het is een stad 

waar veel te beleven is, maar die tegelijkertijd heel knus aanvoelt. 

Op 7 en 8 oktober voelen de Alkmaarders zich sterk met elkaar 

verbonden.”

Waar ben je het meest trots op in de stad?

”In de afgelopen periode hebben we ’s avonds veel gewandeld 

door de oude stad met haar mooie grachten en knusse straatjes. 

Op zo’n moment ben ik blij dat ik in Alkmaar woon en stiekem 

ben ik nog trotser als er nog een mooi blauw Te koop-bord van 

Leygraaf Makelaars op dat ene mooie pand hangt.”

Wat ga je dit jaar 8 oktober doen, nu er geen viering plaatsvindt?

”Ik ga dit feest nooit overslaan, maar het zal dit jaar anders 

worden. Des te mooier om het nu met vrienden en familie te 

vieren. Ik hoop dat de terrassen open zijn, dat we wellicht ergens 

wat kunnen eten en elkaar alsnog op een veilige afstand kunnen 

ontmoeten. Dit jaar zal deze dag nog meer voor de echte 

Alkmaarse families worden, want als je dit jaar gaat, ben je  

een echte Alkmaarder.”

De Alckmaerder
Romy van der Leygraaf - Leygraaf Makelaars 
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Litteken waar je 
(bijna) niets meer 

van ziet
Een litteken van beton. Dat was de Nieuwlandbrug veertig jaar lang 
voor veel Alkmaarders. Het gevolg van de vooruitstrevende maar 
desastreuze plannen van Wieger Bruin om dwars door dit fraaie 
stukje binnenstad een brede verbindingsweg aan te leggen. Tot de 
brug tien jaar geleden met financiële hulp van Nh1816 Verzekeringen 
zijn oorspronkelijke gedaante als ophaalbrug terugkreeg. 

In augustus jongstleden overleed 

Gerard Toorenburg op 81-jarige 

leeftijd. Hij was een van de 

Alkmaarders, die de barricade  

op ging voor het in oude glorie 

herstellen van de Nieuwlandbrug. 

In zijn werkzame leven was 

Toorenburg leraar Techniek aan de 

TSA. Als vrijwilliger was hij actief 

voor de Historische Vereniging 

van Alkmaar en een van de 

oprichters en dé stuwende kracht 

van Stichting De Nieuwlandbrug.

NIEUWLANDBRUG
DE ENIGE NIET-OPHAALBRUG
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De bestuursleden van deze stichting zijn vanuit het diepst van 

hun hart begaan met de Alkmaarders, hun geschiedenis en de 

kostbare trekpleisters van de stad. Net als bij veel stadsgenoten 

was de betonnen, fantasieloze Nieuwlandbrug over de Oude-

gracht hun een doorn in het oog. In de jaren zestig moest de 

oorspronkelijke ophaalbrug wijken in het stratenplan van de 

zittende gemeenteraad, die voorzag dat het aantal inwoners  

van Alkmaar zou groeien naar 120.000. 

De opdracht om het centrum van Alkmaar opnieuw in te delen 

werd gegeven aan Wieger Bruin. De architect en stedenbouw-

kundige had een goede reputatie en gold als een autoriteit in  

zijn vakgebied. Maar zijn plannen om een groot deel van Alkmaar 

met de grond gelijk te maken, stuitten op grote weerstand. Met 

name tegen het dempen van grachten als Verdronkenoord en 

Luttik Oudorp kwam de stad in opstand. Het plan van Bruin ging 

onder druk van onder meer de Historische Vereniging Alkmaar 

een aantal keren terug naar de tekentafel. 

Nieuwlandbrug verschafte toegang tot de stad

Het dempen van de grachten en de sloop van veel historische 

gebouwen kon worden voorkomen. Het lot van de (oorspron-

kelijke) Nieuwlandbrug was echter bezegeld. Hij werd zonder 

pardon afgebroken. De historische brug over de Oudegracht 

verschafte al aan het begin van de zestiende eeuw toegang tot  

de stad voor reizigers vanuit het zuiden. Bij het Alkmaars Ontzet 

was de verbinding tussen Klein- en Groot Nieuwland in die rol 

vervangen door de Popmansbrug over de Baansingel. De 

verdediging van de stad was op dat moment uitgebreid met 

stadswallen langs de Baansingel. 

In 1971 kwam de nieuwe brug. Breed genoeg voor twee rijbanen, 

maar al snel nutteloos door de, onder druk van de Alkmaarse 

bevolking, gewijzigde plannen. De huidige ringweg, onderdeel van 

het aangepaste plan van Wieger Bruin, bood een goede oplossing 

voor het toenemende verkeer. Pas in de jaren negentig kwam het 

zover om het litteken van de Oudegracht te verwijderen. Op 

initiatief van onder meer Toorenburg werd een commissie in het 

leven geroepen die streed voor het in ere herstellen van de 

Nieuwlandbrug.

Stichting Goede Doelen Nh1816 

De gemeente Alkmaar, onder aanvoering van burgemeester  

Marie van Rossen, steunde de plannen. Voor het herstel moest 

een beroep gedaan worden op sponsors. Dat werd een taak voor 

Stichting De Nieuwlandbrug. In 2006 maakte de Stichting Goede 

Doelen Nh1816 van verzekeraar Nh1816 (toen nog bekend als 

Noordhollandsche van 1816) een donatie bekend, waarmee in één 

keer de begroting rond was voor de sloopkosten van de betonnen 

brug en de bouwkosten van de ophaalbrug.

De bekendmaking werd gedaan door de directievoorzitter van 

Nh1816, Lex Verëll. Hij deed dit bij het afscheid van Marie van 

Rossen. Een passende afsluiting van haar ambtstermijn en een 

geweldig cadeau voor de stad Alkmaar.

Alkmaarder in hart en nieren

Verëll blikt graag terug op dat moment: ”Als Alkmaarder in hart 

en nieren ben ik in de gelukkige omstandigheid om op een van de 

mooiste plekken te wonen aan de Oudegracht. Met burgemeester 

Marietje en mensen als Gerard Toorenburg heb ik het vaak over 

de Nieuwlandbrug gehad.”
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Gulle gift Nh1816 Verzekeringen
maakte nieuwe brug mogelijk
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HUIS VERKOPEN? 
WIJ KOMEN 
GRAAG BIJ U HET 
TE KOOP BORD 
OPHANGEN!

BEL ONS
VOOR EEN VRIJBLIJVEND 

VERKOOPGESPREK, 

INCLUSIEF OFFERTE 

EN WAARDEBEPALING!

072 5114318

Kennemerstraatweg 67  
1814 GC Alkmaar 
072 5114318 
informatie@leygraafmakelaars.nl 
www.leygraafmakelaars.nl

WIJ ZIJN UW MAKELAAR
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Nh1816 Verzekeringen 

Nh1816 is een landelijke verzekeraar zonder externe aandeel-

houders die dividend vragen. Een substantieel deel van de winst 

die de verzekeringsmaatschappij behaalt, investeert zij in de 

samenleving. De beslissing om in de straat van de directeur een 

dergelijke omvangrijke maatschappelijke investering te doen  

werd niet in een vloek en een zucht genomen. Verëll: ”Via 

zelfstandige financieel advieskantoren (waaronder kantoren als 

Dé Verzekeringswinkel en Landman Assurantiën, die bijdragen 

aan het 8-10 Magazine) hebben we in Oudkarspel bijna 10 pro- 

cent van de Alkmaarse huishoudens verzekerd. Een belangrijk 

getal in de beslissing van het onafhankelijke bestuur van de 

Stichting Goede Doelen Nh1816 om bij te dragen aan de 

Nieuwlandbrug als Alkmaars historisch erfgoed.” 

Uniek: niet-ophaalbrug

Helemaal in oude glorie is de Nieuwlandbrug niet gebouwd. Het 

is namelijk de enige ophaalbrug in Nederland, die je niet kunt 

ophalen. De brug heeft een betonnen wegdek gekregen. Met de 

vervanging van de brug werd het stadsgezicht weliswaar verfraaid, 

maar het moest de gemeente Alkmaar geen extra onderhouds-

kosten brengen. 

In 2011 werd de ’oude’ Nieuwlandbrug door Lex Verëll symbolisch 

teruggegeven aan wethouder Victor Kloos. De rol van Gerard 

Toorenburg, door Verëll een mooie man genoemd, was van grote 

waarde voor het herstel van de ophaalbrug. ”Wij bedanken Gerard 

voor zijn inzet en wensen zijn familie en nabestaanden een 

oneindig mooie herinnering aan een echte Alkmaarder.”

Tekst  Mark de Niet  n  Fotografie  Ed van de Pol
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Viering Alkmaar Ontzet 2020

opvang op maat
HKZ / ISO 9001
gecertificeerd

www.rollebol.nl
Centrale administratie: Kennemerstraatweg 1 - 1814 GA  Alkmaar e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

Rollebol is trotse sponsor van de 
Alkmaar Ontzet-viering op 8 oktober;

want dan vieren we de VICTORIE!

Altijd een vestiging in de buurt - Reguliere, verlengde en flexibele opvang
Opvang 0-4 jarigen, peuteropvang en BSO 4-12 jarigen

Het zal geen verrassing zijn, dit jaar wordt Alkmaar Ontzet "ONTZETtend anders!". 
Als we op gepaste wijze feestvieren dan wordt het toch een geweldige en 

onvergetelijke dag. Wij gaan ervoor! Jullie ook?

Opmaak8OctoberVereeniging-226-286-V3.qxp_Opmaak8OctoberVereeniging-226-286-V3  25-08-20  08:54  Pagina 1
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Een wandeling door Alkmaar is 
nooit zomaar een rondje om 
de kerk. Gilde Alkmaar stelde 
speciaal voor de 8 October 
Vereeniging een stadswan- 
deling samen langs verdedi-
gingswerken en standbeelden. 
Een tocht langs alle plekken  
die in 1573 een belangrijke rol 
speelden tijdens Alkmaar 
Ontzet.

Peter de Rover coördineert namens het 

Gilde de stadswandelingen. ”Als gids  

ons mooie Alkmaar laten zien en erover 

vertellen verveelt nooit. Het is nooit 

zomaar een rondje om de kerk.”

Stadswandelingen op maat

De vrijwilligers van het Gilde bieden 

wandelingen op maat: ”We kunnen overal 

in Alkmaar een stadswandeling beginnen, 

als het maar niet te ver uit het centrum is.”

Voor gezelschappen met specifieke 

interesses, worden thema’s uitgewerkt. 

”Heeft de groep interesse in architectuur, 

in schuilkerken of hofjes? Wij maken de 

wandeling op maat,” legt Peter de Rover 

uit. ”Voor het Historisch Genootschap 

Heelkunde maakten we een wandeling 

met als thema de geschiedenis van de 

ziekenzorg in Alkmaar.”

Ontzetwandeling

Beelden zonder smetje
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Achter de winkel 
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Melcoplein

DÉ SLEUTEL- EN SLOTENMAKERS 
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Het beleg en ontzet van Alkmaar komen 

als thema verrassend genoeg niet veel 

voor. Zelfs niet bij aanvragen van stads- 

genoten. ”Gezelschappen die ons de 

vrijheid geven om een stadswandeling 

samen te stellen, krijgen van ons altijd 

een gezond portie Alkmaar Ontzet. 

Op de route passeren we altijd aan-

knopingspunten om flink uit te pakken 

over hoe onze stad Alkmaar tijdens  

De Opstand - die wij later de 80-jarige 

Oorlog zouden noemen - er als eerste  

in slaagde een beleg door de Spaanse 

troepen te weerstaan.” Enthousiast voegt 

De Rover daaraan toe: ”Alcmaria Victrix, 

bij Alkmaar begint de Victorie!” Hoewel 

de Alkmaarders dat in 1573 nog niet van 

de daken schreeuwden. Het is beter 

achteraf te zeggen dat de victorie bij 

Alkmaar begon.

8 Ocktober-wandeling

Op verzoek van Frits Westerkamp heeft 

Gilde Alkmaar nu een speciale stads-

wandeling samengesteld met het beleg 

en ontzet van Alkmaar als thema. 

”De vrijwilligers van het Gilde reageerden 

enthousiast op de oproep van Frits,”  

legt De Rover uit. “We vinden het een  

eer en willen het in samenwerking met  

de 8 October Vereeniging met plezier elk 

jaar aanbieden als onderdeel van het 

programma tijdens Alkmaar Ontzet.”

Tipje van de sluier

”Uiteraard verrassen we de deelnemende 

wandelaars graag op de route.” De Rover 

vertelt verder dat de looptijd ongeveer 

anderhalf uur duurt. Omdat we aan-

dringen op een tipje van de sluiter, 

verklapt de stadsgids van het Gilde: 

”Standbeelden! We passeren een aantal 

heel interessante beelden op de mooiste 

plekken in de stad.” En met een trotse 

knipoog voegt hij toe: ”Op geen van deze 

beelden rust de smet van een dubieus 

verleden.”
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Reserveren
verplicht
De stadsgidsen van Het Gilde Alkmaar 

nemen je mee langs de plekken van 

herinnering aan het beleg en ontzet  

van Alkmaar. 

Tijdens de wandeling die ongeveer 

anderhalf uur duurt, vertellen zij 

enthousiast en bevlogen over de 

bestuurders, burgers, geuzen en 

Spanjaarden die tussen 21 augustus en 

8 oktober 1573 geschiedenis schreven. 

De wandeling begint bij het standbeeld 

van Maerten Pietersz van der Meij en 

eindigt bij het Victoriebeeld. Onderweg 

staan de gidsen stil op plekken waar 

zichtbaar of onzichtbaar herinnerd 

wordt aan wat zich daar 447 jaar 

geleden afspeelde.

De wandeling wordt uitgevoerd volgens 

het door Gilde Alkmaar opgestelde 

protocol omtrent het Covid-19 virus. 

Daarin wordt een maximum aantal 

deelnemers van 6 personen per stads- 

gids gehanteerd. Er is plek voor maxi- 

maal 60 deelnemers. 

Datum: 8 oktober 2020

Tijd: 13.00 uur

Start:  standbeeld Maerten 

Pietersz van der Meij 

bij de Grote Kerk

Reserveren: www.8october.nl

Kosten: € 8,10 per persoon

 € 15,73 per koppel
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Peter de Rover van het Gilde Alkmaar.

Tekst  Peter de Rover / Mark de Niet  n  Fotografie  Regionaal Archief Alkmaar
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Wat is jouw mooiste 8 October-herinnering en wanneer was dat?
”Geen specifiek jaar, maar de Grote Middagoptocht. Jarenlang 

ben ik er niet geweest, maar de laatste tien jaar wel. We staan 

met familieleden en bekenden altijd op een vaste plek. Dat is op 

de Laat voor de IJssalon Laan, die in oktober natuurlijk gesloten 

is. Dan komt de optocht vanaf het Ritsevoort en slaat linksaf de 

Heul op. Dat is voor mij wel een hoogtepunt. Maar ik ga nooit na 

afloop naar ’t Gulden Vlies om te feesten. Dat is niets voor mij.”

Wat herinner je je nog uit je kindertijd van de 8 October-viering?
”Aan de Lampionoptocht, daags voor het 8 October-gebeuren,  

deed ik nooit mee. Wel met de Jeugdoptocht. Samen met broer  

Jan deed ik mee. Mijn broer op een pony als Ivanhoe en ik als 

schildknaap. Een hoop bekijks langs de route en helemaal toen 

Jan en ik het letterlijk met elkaar aan de stok kregen en wij met  

de zwaarden begonnen te zwaaien. Verder heb ik een paar jaar 

achter elkaar meegedaan met de hondenwedstrijd. De eerste keer 

was ik zeven jaar en viel ook nog in de prijzen. Dat was natuurlijk 

een prachtig moment om mee te maken. 

Ik kan me ook nog goed Alkmaar Ontzet 1973 herinneren. Bij de 

viering van 400 jaar ontzet van de Spanjaarden liep ik als soldaat 

gekleed door de stad. Er was op het Canadaplein een feeststadje  

en samen met nog acht personen, verkleed als soldaten, waren wij 

een soort van promotors van de stad. Toen was ik veertien jaar.”

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?
”Mijn vrouw en ik wonen in Schoorl, maar Alkmaar zit voor altijd  

in mijn hart. En nu helemaal weer. Ik ben in Alkmaar - samen met 

Herman Verhagen - een nieuwe zaak op Keetgracht 1 begonnen. 

Hierdoor ben ik weer veelvuldig in de stad. Ik ben trots op Alkmaar. 

Op de nuchtere mensen en om de schoonheid van de gebouwen.”

Waar ben je het meest trots op in de stad?
”Mijn ouders hadden een onderneming in Alkmaar: Dobla. Een 

groothandel voor bakkerijen en een klein chocoladefabriekje. In  

het logo van het bedrijf de Waagtoren met een bakker in de toren 

verwerkt. Ik vind het Waagplein samen met de Waagtoren dan 

ook één van de mooiste plekjes van Alkmaar. Op die plek moeten 

we zuinig zijn.”

Wat ga je dit jaar 8 oktober doen, nu er geen viering plaatsvindt?
”Het is heel jammer dat het feest niet door kan gaan. Maar 

gezien de huidige situatie vind ik het terecht dat het is afgelast.  

Ik heb ongeveer vijf jaar voor de Zuurkoolmaaltijd als sponsor 

het dessert verzorgd. Ik deed er niet zelf aan mee. Het leukste op 

voorhand vond ik altijd als het programmaboekje in de brieven-

bus viel. Dan kon je thuis kijken waar je ging kijken. Maar volgend 

jaar gaan we weer het 8 Octoberfeest vieren en sta ik weer met 

mijn vrouw, die ook een Alkmaarse is, samen voor IJssalon Laan 

te genieten.”

De Alckmaerder
Arthur Dontje - Festina Lente 
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Teleurstelling bouwers maakt plaats voor nieuwsgierigheid

Geboortehal Grote Middagoptocht verandert in    logistiek centrum
De vrijdag voor het ’Slaan van de eerste spijker’, is het opvallend 
rustig in de hal aan de Laanenderweg in Alkmaar. Er is geen bouwer 
uit de tien bouwgroepen te bekennen. Op de plek waar hout, 
papier-maché, gaas, tempex, purschuim en latexsaus normaliter 
samensmelten tot uitbundige praalwagens, heerst de stilte.
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”Dit is de geboortehal van de Grote 

Middagoptocht,” vertelt Rob Kossen 

voorzitter van de Grote Middagoptocht. 

”Dit jaar verandert de hal in een logistiek 

centrum.” De 8 October-viering is dit jaar 

ONTZETtend anders. Ook voor de 

bouwers van de Grote Middagoptocht.

Plotseling afgelasten

Het is voor Kossen overigens niet de 

eerste keer dat hij meemaakt dat de 

Grote Middagoptocht niet doorgaat. 

Kossen: ”Ik had net voor de laatste keer 

het draaiboek doorgenomen. De wagens 

stonden al klaar. Binnen anderhalf uur 

was het complete bestuur van de 8 Octo- 

ber Vereeniging bijeen. Bijzonder, want  

er is altijd wel iemand die niet kan.  

Maar dit was uitzonderlijk. Het overlijden 

van Prins Claus op zondagavond 6 okto- 

ber 2002, was voor ons reden om de  

8 October-viering af te gelasten.” 

Groots ongeloof

Die zondagavond stond in het teken van 

bellen, bellen en nog eens bellen. ”De 

volgende avond zouden tweeduizend 

kinderen en tien muziekkorpsen als  

een lichtslinger door de stad slierten.  

Op maandag werkt iedereen weer en  

is het onmogelijk om alle deelnemers  

te bereiken,” verduidelijkt Kossen.  

Het ongeloof was groots.

Wezenlijk verschil

Hiermee is het afblazen van de Grote 

Middagoptocht in 2002, vele malen 

anders dan nu. Kossen: ”Nu weet je wat 

er komen gaat. Of eigenlijk, wat er niet 

komen gaat. In 2002 stonden de wagens 

al klaar, in 2020 lagen de tekeningen 

klaar. Dat is een wezenlijk verschil. Ook 

voor de bouwers.”

Levendig houden

Tien bouwgroepen beleven Alkmaar 

Ontzet dit jaar zonder bekendmaking van 

het thema, zonder het slaan van de eerste 

spijker, zonder de spanning en hectiek die 

bij de optocht komen kijken. Families, 

vrienden en buurten werken normaliter 

samen aan iets groots. Om dat wat zo 

belangrijk in de Alkmaarse geschiedenis 

is, levendig te houden. Helaas is dat dit 

jaar niet. 

Thema ontfutselen

Een muziekkorps op anderhalve meter, 

schminken op anderhalve meter, bouwen 

op anderhalve meter, figureren op ander- 

halve meter, een hossende mensenmassa 

op anderhalve meter… het is ondoenlijk. 

Dat beseffen ook de bouwers.

”Normaliter doen zij er alles aan om het 

thema te ontfutselen. Ze hopen dat er 

iets uitlekt. Dit jaar is het ONTZETtend 

anders. Het gaat niet. Natuurlijk vinden 

de bouwers dat jammer. Maar ze 

begrijpen het ook.”

Nieuwsgierig

”Intussen heeft de teleurstelling plaats- 

gemaakt voor nieuwsgierigheid. Want dat 

we 8 October dit jaar ONZETtend anders 

vieren, dat weten de bouwers. Maar hoe? 

Dat is onbekend. We hebben de bouwers 

gevraagd hun agenda vrij te maken en dit 

jaar toch hun handen uit de mouwen te 

steken. Alleen op een andere manier. De 

zuurkoolmaaltijd gaat bijvoorbeeld door. 

Maar… hoe dan? Ze staan te popelen van 

nieuwsgierigheid,” zegt de zichtbaar 

trotse voorzitter. 

Anticlimax

Ook voor voorzitter Rob Kossen zelf 

verloopt dit jaar ONTZETtend anders. 

”Het zou mijn laatste jaar als voorzitter 

zijn. Bij het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd, treed je als voorzitter 

af.” Een duidelijke regel die na ruim 20 

jaar als voorzitter en bijna 50 jaar als 

vrijwilliger bij de 8 October Vereeniging 

als een anticlimax uitpakt.

Alkmaarse aannemers

Kossen wordt in 1972 benaderd door de 

toenmalige voorzitter Nic Bolten om zich 
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Rob Kossen (links) met Gerard Kuijper tussen de ontwerpen van de praalwagens.
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Kunstroute 
ONTZETtend 
Vrij!
1-18 oktober 2020

In nauwe samenwerking met het Artiance, Cen- 

trum voor de Kunsten, en ’Alkmaars Bolwerk’, de 

belangenvereniging van winkeliers, ondernemers 

en vastgoedeigenaren, is een kunstroute door de 

binnenstad uitgezet. Cursisten in de beeldende 

vakken hebben zich laten inspireren door de 

thema’s waar de 8 October Vereeniging en de 

landelijke viering van 75 jaar Vrijheid voor staan, 

zoals vrijheid, verdraagzaamheid en viering. 

In plaats van de gemaakte kunstwerken in één 

ruimte tentoon te stellen, hebben Alkmaarse 

winkeliers in de binnenstad hun etalages 

beschikbaar gesteld als kunstvitrines. De Kunst- 

route voert je dus niet alleen langs de kunst- 

zinnige creaties van Alkmaarse kunstenaars  

(in spé), maar ook langs winkeliers met een hart 

voor de Kunst! 

Meer informatie kun je terugvinden op:

www.8october.nl

als bouwer aan te sluiten bij de Grote Middagoptocht. ”In die tijd 

vond er een verandering plaats. Alkmaarse aannemers bouwden 

tot dan toe de wagens. Maar dat ging niet meer. De tijd werd 

schaars en het bouwen van de wagens daarmee te duur. Zo 

ontstonden de bouwgroepen. In buurthuizen, bij families en bij 

vrienden. Ik ben een van die bouwers.” Totdat hij in 1999 unaniem 

wordt verkozen tot voorzitter van de Grote Middagoptocht. ”Als 

voorzitter stop je met bouwen, toch?”

ONTZETtend anders

En dit jaar stopt Rob Kossen als voorzitter. Althans, dat zou hij 

doen. Maar in een jaar waarin Alkmaar ONTZETtend anders  

8 October viert, maakt de Vereeniging een ONTZETtende uit- 

zondering. Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd mag  

Rob Kossen nog een jaar voorzitter blijven. Assistent voorzitter 

Gerard Kuijper neemt daarna zijn positie over. 

Vindingrijk

Toch nog een jaar voorzitter. Toch nog een jaar, hopelijk, wél  

de hectiek, spanning en de verbinding met de bouwers rondom 

de Grote Middagoptocht. Maar ook voor 2020 geldt dat de 

geheimzinnigheid en de nieuwsgierigheid blijven. Net als de 

verbinding. Wel of geen optocht. Kossen: ”Het staat stil voor de 

bouwers, tegelijkertijd doen we nu dingen waar we normaal niet 

bij stilstaan. We worden vindingrijk. Misschien nemen we nieuwe 

initiatieven van dit jaar mee naar volgend jaar.” 

Op de vraag of de tekeningen en het thema meegaan naar 

volgend jaar, is Kossen kort en duidelijk: ”We hebben het nog  

niet ingekleurd.”

Tekst  Mieke Verhoef  n  Fotografie  Annette van Dijk - Leek

”Misschien nemen we
nieuwe initiatieven

van dit jaar 
mee naar volgend jaar.”
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ACHT

ALKMAAR

BELEGERING

BRUINOOGE

DIEDERIK SONOY

DIRK DUIJVEL

EVENEMENTEN

FRIESEPOORT

GESCHIEDENIS

GEZELLIGHEID

GROTE KERK

GROTE MIDDAGOPTOCHT

HISTORIE

HUIS MET DE KOGEL

JACOB CABELJAUW

JEUGDOPTOCHT

KENNEMERPOORT

KINDERONTBIJT

KRANSLEGGING

LAMPIONOPTOCHT

LEDENCONCERT

LEIDEN

MUZIEK

ONTZET

OORLOG

OVERWINNING

RINGSTEKEN

ROEIWEDSTRIJD

SPANJAARDEN

STEDELIED

STRIJD

TAPTOE

VAN DER MEIJ

VICTORIENTJE

VIERING

VOETBALLEN

VRIJHEID

VRIJWILLIGERS 

WATERGEUZEN

WILLEM VAN ORANJE

Zoekwoorden
G S T E D E L I E D I R K D U I J V E L

V R I J H E I D B E L E G E R I N G A E

I Y O N O S K I R E D E I D V D I M E I

E R D T T H C O T P O D G U E J P E V D

R I S T E C K R A N S L E G G I N G J E

I T R W J M N R O C R I L O O R E O A N

N F E A T I I E E E H E O N O T L V C H

G R G T N A B D K K D T O T N S L E O U

S I I E E Z L T D E E P R Z I D A R B I

I E L R I K E K N A T T L E U E B W C S

N S L G R K E C M O G S O T R W T I A M

E E I E O E O I C A R O G R B I E N B E

D P W U T N R H Z D A E P N G E O N E T

E O J Z C I T T J U A R D T I O V I L D

I O I E I W I L L E M V A N O R A N J E

H R R N V A N D E R M E I J I C A G A K

C T V T R O O P R E M E N N E K H R U O

S T R I J D N E D R A A J N A P S T W G

E H I S T O R I E V E N E M E N T E N E

G T A P T O E D I E H G I L L E Z E G L

WIN HET NIEUWE THUISSHIRT VAN AZ OF ÉÉN VAN DE ANDERE MOOIE PRIJZEN!

Naast het nieuwe thuisshirt van AZ zijn er een wedstrijdbal en 5x een cadeaubon t.w.v. € 20,00  

van de Alkmaarse Fan- & Giftshop te winnen. Los de puzzel op en mail de oplossing o.v.v. puzzel 

naar info@8october.nl. Vergeet niet je naam, adres, telefoon en e-mail te vermelden. De winnaars 

krijgen na afloop van de actie bericht. De puzzelactie loopt tot 1 november 2020. 

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 

Bestuurders van de 8 October Vereeniging ”Alkmaar Ontzet”, redactieleden  

en mensen die aan dit magazine hebben meegewerkt, zijn uitgesloten van deelname.
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Growing a better world together

Eet lekkere appeltaart &
verspil minder voedsel

We kunnen met z’n allen nog zo ons best doen om méér 
en duurzaam voedsel te produceren. Maar als het in de 
prullenbak belandt, is het allemaal voor niets. Wereldwijd 
verspillen we ongeveer een derde van al het geprodu-
ceerde voedsel. Dat is ongeveer vier keer zoveel als nodig 
is om de meer dan 800 miljoen mensen te voeden die 
hongerlijden. 

Kortom: het is enorm de moeite waard om dit probleem 
aan te pakken. Als grootste Food & Agribank ter wereld 
zien we hierin een rol voor onszelf weggelegd als 
aanjager en verbinder. Dat doen we soms op grote schaal 
en soms ook kleinschalig en lokaal. Met dit recept voor 
een lekkere appeltaart kun je ook zelf bijdragen aan 
minder voedselverspilling. 

Geniet van deze heerlijke appelcrumble! Deze taart is gemaakt van oud 
brood en valappels (valappels zijn appels die niet meer voor verkoop in 
aanmerking komen). Een taart gemaakt dus van verspilde producten. 

Wist je bijvoorbeeld dat 40% van al het gebakken brood uiteindelijk in de 
prullenbak terecht komt? En dat je verspilling kunt voorkomen door er 
nog iets lekkers van te maken? Proef zelf maar. Graag delen we daarom 
het recept met je zodat we samen voedselverspilling tegen kunnen gaan. 
Growing a better world together.

Ingrediënten appelcrumble voor 6 personen 
•  14 kleine sneetjes oud brood (wit of bruin, kan allebei) 
•  5,5 dl melk 
•  4 eieren 
•  Iets zout 
•  145 gram suiker en 2 theelepels vanillesuiker 
•  2 theelepels Kaneel 
•  4 appels (verschillende soorten mag, kijk op de fruitschaal) 
•  250 gram bloem 
•  250 gram margarine (uit de koelkast, op kamertemperatuur) 
•  180 gram suiker 
•  Een handje vol rozijnen of krenten

Bereidingswijze 
•  Verbrokkel de sneetjes oud brood in een mengkom. 
•  Meng in een andere kom de melk, de eieren, zout en suiker. 
•  Voeg een klein snu� e kaneel en de vanillesuiker toe. 
•  Giet dit mengsel over het oud brood. Meng goed en laat even weken. 
•  Schil ondertussen de appels en snijd deze in fi jne stukjes. 
•  Maak de crumble: verkruimel de bloem met de boter en de suiker tot je 

een kruimstructuur krijgt. Kneed niet verder; anders krijg je een deeg-bol. 
•  Beleg een ovenschotel (of een bakplaat) met bakpapier. 
•  Dit beleg je daarna met het geweekte broodmengsel. Wrijf deze goed 

open en beleg vervolgens met de appeltjes. 
•  Strooi hierover één eetlepel suiker en kaneel. 
•  Verdeel de crumble over de appels. 
•  Bak het geheel gaar in een voorverwarmde oven van 200ºC, gedurende 

ongeveer 20 minuten. 
•  De crumble is klaar als de bovenkant mooi goudbruin en krokant is.

Eet smakelijk!

#decoöperatieveRabobank
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Kennemerstraatweg 107
1814 GE Alkmaar

Tel: 072 - 511 25 25
info@deregtadvocatuur.nl
www.deregtadvocatuur.nl

ONTZETtend anders? 

Ik vond anders die andere vieringen 
vroeger ook leuk.

Laten we hopen dat het snel weer wordt 
zoals het anders altijd was.
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 Frieseweg 11, 1823 CA  Alkmaar
Tel. 072-512 70 44
info@middelbeek.nl
www.middelbeeklease.nl

Wie heeft van Middelbeek niet gehoord?
Van ‘t rijden aan de Vriessche poort.


