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Programma 2019
De volgende activiteiten staan op het
programma voor dit voorjaar:
13 maart Jaarvergadering en lezing over
Alkmaar – Harry de Raad
13 april Excursie naar Alkmaar met de
bus en o.a. stadswandeling,
bezoek kerk, boottocht, lunch
en museumbezoek
25 mei
Lezing van Frits van Oostrom
over Jan van Brederode
13 maart 2019
De algemene ledenvergadering vindt
plaats om 19.30 uur in het Stedelijk
Museum. Leden ontvangen een aparte
uitnodiging en agenda.
Om ca. 20.15 zal de voorjaarslezing
gegeven worden door Harry de Raad.
Harry
de
Raad
(1953)
studeerde
economische en sociale geschiedenis.
Sinds 1995 werkt hij bij het Regionaal
Archief
Alkmaar,
momenteel
als
coördinator dienstverlening.

eerste Hollandse steden die ontzet werden
en die de Spanjaarden met succes hadden
weerstaan.
Men zegt niet voor niets dat in Alkmaar de
Victorie begon.
“Van Alkmaar de Victorie”
Harry de Raad vertelt het verhaal aan de
hand van nieuwe bronnen en nieuwe
inzichten.
De volgende vragen komen hierbij aan de
orde:
Wat was de Spaanse strategie en waarom
moest Alkmaar veroverd worden?
Waarom aarzelde het stadsbestuur om de
geuzen de stad in te laten komen in 1573?
Hoe verliep het beleg?
Heeft Trijn Rembrandts bestaan?
Wat waren de gevolgen van het beleg en
wat was de rol van Alkmaar in de jaren na
1573 toen er nog steeds werd gevochten
in Het Noorderkwartier?

Alkmaar is onlosmakelijk verbonden met
de
Tachtigjarige
Oorlog
door
het
welbekende Beleg van Alkmaar.
Het beleg duurde van 21 augustus tot
8 oktober 1573 en eindigde in een ontzet.
Het Koninklijke
Spaanse
leger
moest het beleg
opgeven nadat
Willem
van
Oranje opdracht
had gegeven om
de dijken rond
Alkmaar door te
steken.
Alkmaar
een
van

was
de

De lezing is toegankelijk voor leden en
niet-leden.
Over de excursie 13 april en de lezing
25 mei informeren wij u op een later
tijdstip. Zet de datum vast in uw agenda.
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