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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960 Excursie verslag 1960 Het leek wel of onze leden er een voorgevoel van hebben ge-had, dat de weergoden ons op de excursie van 5 Juli 1960 naarAlkmaar lelijk in de steek zouden laten, want het aantal deel-nemers was ditmaal wel bizonder klein. Het rijden van de auto-bus door de Vechtstreek bleek ook al geen grote stimulans totdeelneming van de Vechtstreekbewoners te zijn geweest. Wat het ook zij, na een voorspoedige rit, over de brug bijSchellingwoude, van waaraf men een heerlijk uitzicht op het IJheeft, bereikten we het bezienswaardige stadje Monnikendam,waar in restaurant Stuttenburg een korte rust voor een kopjekoffie werd gehouden. Vervolgens werd door de Noordhollandsedroogmakerijen naar Alkmaar gereden. De grote langs de weggelegen boerderijen, opvallend door een geheel andere vorm dandie in het Utrechtse gebied, geven een indruk van de welvarend-heid van

deze streek. Bij de binnenkomst in Alkmaar bleek ons, dat ook hier hetparkeerprobleem niet eenvoudig is. De verschillende nog aan-wezige grachten geven de stad een aanblik, die men van menigeoude Hollandse stad nog zo gaarne zou zien. Zonder in vele bizonderheden te vervallen, willen we, alvorenshet verslag voort te zetten, eerst iets uit de geschiedenis van destad vertellen. Reeds in de elfde eeuw stond er te Alkmaar een kapel, dieonderhorig was aan de kerk van Heiloo en later een zelfstandigeparochiekerk werd. Hieruit blijkt, dat er dus toen een kleinenederzetting was, gelegen op het uiteinde van een rug geest-gronden, waarvan de latere Grote Kerk het middelpunt vormde;dit punt was voor de Hollandse graven van bizondere betekenisvoor de onderwerping der Westfriezen. Men neemt aan, dat denaam Alkmaar moet worden verklaard door de aanwezigheidten oosten van de stad van een poel of moeras, waar alken (eenvogelsoort) broedden.

Ten koste van deze poel heeft de stad zich





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960 XIX vangen, hetwelk door onze voorzitter uitvoerig werd beant-woord. Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de be-faamde plannen tot demping van de stadsgrachten op aller lip-pen lagen. Gelukkig zijn deze plannen nu van de baan. Na degastvrije ontvangst en een vluchtige bezichtiging van het inwen-dige van het gebouw, waarbij wij duidelijk konden zien, dat ervan de oude inrichting door de ingrijpende herstellingen vrijwelniets meer over is, spoedde het gezelschap zich te voet door eenzijstraat van de Langestraat langs het Hofje van Sonoy naarhet restaurant Centraal, waar de koffietafel voor ons klaar stond. Ook het Hof Sonoy is waard hier met een enkel woord te wor-den aangeduid. Oorspronkelijk gebouwd om dienst te doen alsbegijnhof, kwam het door de Hervorming vacant, zodat het in1576 door de gouverneur van het Noorderkwartier Diederickvan Sonoy kon worden

betrokken. Daarna kwam het aan defamilie Bardes, welker wapen zich nog in de toegangspoort be-vindt. Thans is het in gebruik als oude mannen- en vrouwenhuisen het bevindt zich gelukkig nog in goede en aantrekkelijkestaat. Het is te begrijpen dat een stad als Alkmaar vroeger tal-rijke hofjes heeft gehad, waarvan nu nog de genoemde hof ende provenhuizen van Nordingen en van Wildeman als beziens-waardigheid over zijn. Het einde van de koffietafel betekende een snelle vlucht tus-sen de regendruppels door naar de Grote of Sint Laurenskerk.Oorspronkelijk stond hier een dubbelkerk, gewijd aan Sint Lau-rentius en aan Sint Matthias, beiden heiligen, die als martelarenhet leven voor hun geloof hebben gegeven. In de kerk werden wij ontvangen door de hoofd-koster, dieons eerst geleidde naar de ruime consistoriekamer, vroeger alssacristie in gebruik, waar hij een uitvoerige inleiding tot de ge-schiedenis van de kerk en de bezichtiging van haar interieur

gaf.De consistoriekamer is al een bezichtiging waard. Behalve eenRenaissance-betimmering en banken valt de ornamentale be-schildering van het houten tongewelf op, waaraan later de wa-pens van Alkmaar, Delft, Oudewater, Holland en Karel V wer-den toegevoegd. De ramen zijn er beglaasd met mooi moderngebrandschilderd glas in lood. Na de inleiding begon de rondgang door de kerk, waarbij dedeelnemers met veel belangstelling met het rijke interieur ken-nis maakten. Ook de aanblik van het gebouw z;elf in zijn schoon-











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960 XXIV Breukelen bezit, op Bodegraven na, de oudste kaasmarkt, diewerd opgericht 1 mei 1885. Toen werd voor het eerst de bel geluidals teken van aanvang en ging de verkoop door producent en in-koop door de kaashandel zijn interessant spel van loven en biedenbeginnen, hetwelk nu na 75 jaar nog steeds wordt bekrachtigddoor handklap, iets waar het publiek dat op elke kaasmarktvertegenwoordigd is, met belangstelling naar kijkt en in dezomer een geliefd objekt is voor foto- en film-opname van toe-risten en vakantiemensen. Dat zuivel verwant is aan de landbouw kwam wel duidelijkuit in het feestprogramma van 5 Augustus j.1., want behalve hetfeest van de markt was er ook een kaaskeuring, een veetentoon-stelling, een ringstekerij en een ruiterfeest waaraan alle rij-verenigingen uit de Vechtstreek deelnamen, 's Avonds hebben120 muzikanten het feest luister bijgezet met een mars door hetdorp, terwijl in het

park Boom en Bosch met een taptoe hetfeest werd besloten. De pers had in Breukelen een goede dag, hetwelk wel is ge-bleken uit het commentaar dat de dagbladen hebben geleverd. Ja, de boerenkaas is nog steeds een gevraagd produkt van-wege de perfecte smaak en de handel betaalt hiervoor ook altijdaanmerkelijk meer dan voor fabrielcskaas, maar het zelfkazenschijnt z'n hoogtepunt voorbij te zijn, nu door de boeren de melkveelal aan de fabriek wordt geleverd. Maar, en dat is een ver-heugend teken, de zelfkazers beweren toch dat kaasmaken op deboerderij praktisch altijd winstgevend is en meer revenuengeeft dan het verkopen van de melk. Dat dit edele produkt waarvan Holland in de wereld eengoede naam heeft, nog heel lang ook op Breukelen's markt ver-handeld moge worden zal zeer zeker de wens van velen zijn. H. Kroon.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960 19 De trouwe Cora, die in 't veldBroer Peter altoos had verzeld,Werd naast het pad ter aard gebracht;En dikwijls werd er nog herdachtHoe kwispelend hij met schel geblaf,Zijn vriendschap ons te kennen gaf. Aan d'andere zij van 't huis, omgeven door een gracht. Lag moeders bogaard, die bij lentes pracht, Haar rijke bloesems strooit op kronkelende paden En later ons verkwikt met takken volgeladen Met keur van geurig en van saprijk ooft, Door zachte zomerzon van lieverlee gestoofd. De ruime moestuin lag daarneven. Door zijnen perzikwand omgeven. Van alles vindt men in dien tuin. Ook artisjokken en ajuin. Aan 't einde stond voor tijdverdrijf. Tot schieten nog een ferme schijf. Er liep een kade langs het Gein Waar schuiten lagen, groot en klein. Daar werden ze onder dak bewaard Voor 't ruwe weer, en zoo gespaard. Bij 't visschen was men gaarne vrij; Dus werd gepacht de visscherij. En als

men er op uit zou gaan, dan werd een paard Gespannen voor de groote schuit. Men hoopte zeer op goede buit. En Jan moest mee, de baas van 't spel; Zijn snaaksche aard beviel zoo wel. De visch niet van de netten week; Mama zei soms 't een moord geleek. Maar haar geweten werd gestild. Daar 't van een ieder was gewild, En men veel ten geschenke zond Aan dorpbewoners in het rond. Tot etenstijd was ieder vrij Voor 't werk van zijn liefhebberij.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960 22 Tot in haar rolstoel, Jan met ijver. Mama trekt naar den linden vijver, Daar staat de koepel, die niet groot. Toch plaats genoeg voor allen bood. Men ziet van ver daar d'ijzren baan. En op bepaalde tijd de treinen stille staan. Zelf was het moog'lijk in 't verschiet 't Ontdekken wie de trein verliet. Rechts naast den koepel stond een bosch Van iepen, in hun schoonen blad'ren dos Zich spieglend in den vloed. Een klein bocht Bedekt voor 't oog de naderende aantocht Der drukke doorvaart; ja menig mandje en pakket Werd door de schuit aan wal gezet. En als ,,Koppelrust ho!&quot; was de vrolijke kreet, Dan repte men zich tot ontvangen gereed. Zijn schipper aan het roer, kwam om den hoek ge Een deftig vrachtschip, opgehoopt met waren,Getrokken door een paard; de lijn schuurt langs het riet,Wiens pluimen tot de nederige vergeet-mij-nietZich hoflijk buigen. De blanke nenupharWordt door het golfje overspoeld. Maar

geen gevaar!Te midden van haar groen steekt zij het hoofd omhoog.Terwijl een schaar van jonge eendjes zich bewoog.Daar gretig zocht naar mugjes en naar vliegen,En dartel kwakend, zich op 't lover laten wiegen. Sedert de spoorweg te Abcou was gekomen.Werd op den straatweg zeer weinig passage vernomen.Een enkel rijtuig van een buiten in de buurt,Of wel een huurspul, voor een zomerdag gehuurd. Toch ook een vrolijk feest van boeren en boerinnen,Die op een chais hun huwelijksreis beginnen,'Gevolgd op d'eigen wijs, in keurig feestgewaad.Door nabestaanden, wier vreugd men ziet op hun gelaat.
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