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Locatie 1: Verdronkenoord 141, het Geboortehuis van Drebbel 
 
Cornelis Jacobszoon Drebbel wordt in het jaar 1572 geboren, ‘aan’ het Dronckenoert in Alkmaar.  
Drebbel: wereldwijd beroemd en geëerd, behalve in zijn geboorteplaats. In berichten over de afkomst 
van Cornelis wordt meestal vermeld dat hij uit een boerenfamilie stamt. Uit recent onderzoek in het 
Historisch Kadaster Alkmaar1 blijkt nu dat hij, als Cornelis Jacobszoon Dremmel, in de Alkmaarse 
binnenstad is geboren. Aan het Dronckenoert.  
 
Cornelis is de zoon van Jacob Janszoon Dremmel, poorter van Alkmaar en Hillegont Jansdochter 
Boerman. In het jaar 1562 woont Cornelis’ vader, Jacob Dremmel, waarschijnlijk met zijn eerste 
vrouw, in het huis van zijn ouders in de Langestraat, nu nr. 60, noordzijde2. Jacob  trouwt vòòr april 
1565, in tweede echt, met Hillegont Jansdochter, dochter van Jan Jacobszoon Boerman (soms De 
Boer genoemd), en Aleijt Reyers.  
 

In het jaar 1565 wonen Jacob en 
Hillegont aan het Droncken-oert; 
‘over de Vismarckt’, in het  
tweede pand vanaf de hoek van 
de Huych de brouwerssteech, nu 
–in het jaar 2011- huisnummer 
141. Deze steech is rond 1486 
als verbinding tussen de Mient en 
de Leet ontstaan. Waarschijnlijk 
in het jaar 1572 is Cornelis 
Jacobszoon dààr geboren,  ‘als 
wanneer sig een nieuwe Sterre in 
Cassiopia vertoonden’3.  
 
Alkmaar is dan een stad met ca. 
6000 inwoners4.  
 
 

Het geboortehuis van Cornelis Drebbel, nu Verdronkenoord 141 (foto 2010,  Francis Franck, Erelid Tweede 

Drebbel Genootschap) 

Kennelijk neemt Vader Dremmel de brouwerij van zijn 
schoonvader –Boerman– over. Het pand aan het Droncken-
oert stond in verbinding met een pand in de Huigbrouwer-
steeg, waar de brouwerij was gevestigd; het 2e pand vanaf 
hoek Dronckenoert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Met dank aan Willem van den Berg, Kenner en Analist van het Historisch Kadaster Alkmaar 
2   Kadaster A445 
3  Kroniek van Alkmaar -550 – 1600; door Drs. W.A. Fasel,  stadsarchivaris van Alkmaar 
4  Alkmaarse Opstellen, Dr. H.E. van Gelder, 1960 

https://picasaweb.google.com/115846242945113484472/200912Dremmeland?authkey=Gv1sRgCNKF5YPW8K-4Aw#slideshow/5444779048363977202


Locatie 2: Hofstraat 

Hofstraat 15. Rond 1582 was de voormalige Synagoge het eerste woonhuis 
van Drebbel.  
Op 30 augustus 1575 meldt het Stads Archief van Alkmaar (SA 1549 reg.321), 
dat „Jan Jacopsz. Brouwer en Claes Heyndricxsz. Eedam, schepenen in 
Alckmaer, verklaren dat Jan Jacopsz. Boerman verkocht heeft aan 
burgemeesters, een boomgaard aan de westzijde van de Ridderstraet, belend 
ten oosten de Ridderstraet, ten westen Willem Lambertszoon 's boomgaard, 
ten zuiden die ouwe vesten ofte straet, ten noorden de erven van Jannitgen 
Heynsoon, Pieter Cluyt en Guurt de Wever, stellende ten onderpand zijn huis 
en erve aan de noordzijde van de Langestraet, belend ten oosten de 
erfgenamen van Matheeus Claesz., ten westen Franchoeys van der Cruyssen, 
voor welke verkoping Jacop Jansz. Dremmel, schoonzoon van de verkoper, zich 
borg heeft gesteld. (Jacop Jansz. is Cornelis’ vader en schoonzoon van Jan 
Jacopsz. Boerman, die in de periode 1574/75 schepen in Alkmaar is.)  
 

Volgens het Stadsarchief Alkmaar (SA inv.nr 1735 fol.D1), vindt rond 1580 de verkoop plaats van een leeg erf, 
groot 15 roeden 2 voeten en 9 duim, (approx. 190 m2) belend zuid Huybert Aeriansz, noord Vijversloot, door de 
Stad Alkmaar aan Jacob Jansz Dremmel.  
De Hofstraat is in 1571(?) ontstaan, doordat een huis op de Laat (A964-bis) tegenover de Huigbrouwerstraat is 
afgebroken. Zo werd een doorgang naar de stadsvesten bij de Oudegracht gemaakt. De Oudegracht wordt in 
1536 gegraven, door de Bagijnweiden, langs de Laat. Het Vijvertje maakte deel uit van de oude vestingsingel en 
liep in een bocht door tot aan de Oude gracht vanaf de stadsmuren, naar het Ritsevoort. In 1600 wordt door 
aankoop en afbraak van een huis de doorgang van het Vijvertje naar de Ridderstraat gemaakt. In 1610 wordt 
de Vijversloot gedempt en tot een straet gemaekt.  
 
Op 19 October 1612 verkoopt Cornelis Drebbels neef, Jan Jansz Pappus, in procuratie de Mosterdpot (ORA 141 
bl. 222)  

 



1580 SA inv nr 1735 D1 

 



1580 SA inv nr 1735 D1 (detail) 

 

Aankoop leeg erf OZ Hofstraat: 

Stadsarchief Alkmaar (SA) inv.nr 1735 fol.D1, (circa 1580), verkoop leeg erf, groot 15 

roeden 2 voeten en 9 duim, belend zuid Huybert Aeriansz, noord Vijversloot, door de 

Stad Alkmaar aan Jacob Jansz Dremmel = Kad.B815 

 

 

 

 

 

 

  

Hofstraat 13,  In 1604 liep hier waarschijnlijk  

nog het westeind van de Vijversloot. 
Hofstraat 15,  Het huis waar de Mosterpot uithing. 



 

 



Op 19 October 1612 verkoopt Pappis de Mosterdpot  (ORA 141 bl. 222) 

 

Jan Janszoon Pappis boeckvercooper vercoopt uyt crachte van zyne procuratie by Corn Drebbel opgem compr. 

binnen Londen in Engelant opten 11e Octobris 1609 voor den Notaris Ian Emoms en seekere geth. gepasseerd 

en ons schepenen vertoont- mitsg. volgende 't consent en authorisatie van burgemeester deser Stede in date 

den x6 Decemb 1609.  Jan Pieterzoon de boer is vry huys ende  erve zoo groot ende cleyn goet ende quaet ’t 

selve staend ende liggend is binnen deser stede aen oostzyde van Hoffstraet daer de Mostertpot uythangt 

belent met Tryntgen Aris ten zuyden en de Vijversloot ten noorden, mits conditie dat de cooper moet onder-

houden ses offe seven voet looden goote tuschen hem en t huys van voorn Tryntgen gelegen behoudelick dat 

hy daer te(?)gens wederomme geniet het regen-water aen zelve syde vallende. Ende dat het straet van selve 

Tryntgen Aris met een houten pomp mach loosen in straet van cooper soolange t'vyverslootgen niet gedempt 

is, voor de somme van xiii gulden op acht manedagen Mey 1612 dj. De vercooper verbindt voor de waernisse 

geven alle de goeden van voorn Corn Drebbel. Naer breder inhouden van brieves daer van gemact en besegelt 

by Jan Aeriansz Snoeck ende Claes Cornz ...Scepenen 

in date den xix Octobris 1612 

  



Locatie 3: hoek Koningsweg (en Doelenkluft?): Heeft Drebbel hier gewoond? 

 

Periode 1595- 1604 Conincxwech, - nu Koningsweg 83/85- het Huis, waar Hoorn uithangt. Het 

hoekhuis ZZ Koningsweg-Doelenstraat5. Hier woonde Cornelis Drebbel en zijn gezin, schrijft Cornelis 

van de Woude in zijn Kronyck van Alckmaer. Waarschijnlijk nadat hij 1595 in getrouwd is met Feijtgen 

Goltz, zo tussen 1595 en 1604, waarna de familie naar Engeland, woonplaats Eltham Palace in de 

buurt van Londen.  

 

“hy heeft eenige jaren gewoont in 't hoekhuis op de Koningsweg, daer de stad Hoorn uithangt.” 

schrijft in 1645 stadskronikeur, Cornelis van der Woude. 

Rond 1708 schrijft C. van Herck: “hebbende sich in sijn vaderlijke stad ter nedergesteld, ten welken 

einde hij tot sijne woonplaats verkooren heeft het eerste huis op de Konings-weg aan de 

rechterhand, waar in voormaals de schoolbestuerders der Latijnsche schoolen plachten te 

woonen,”  en Pieter Crijnz Roose omstreeks 1800: “*Den groote Corneelis Drebbel, die 1572 binne 

Alkmaars Muuren het eerste dagligt aanschoude, heeft eenige jaren in ’t hoekhuys alwaar toen 

de Stad Hoorn uithing gewoond. Dit huijs staat aan de Kluft over de Doelestraat.” 

 

 
  

 
5  (Kad.A264 BLOK11) Met dank aan Willem van deb Berg, Specialist Historisch Kadaster Alkmaar 

http://www.drebbel.net/1708%20Van%20Herck.pdf
http://www.drebbel.net/1800%20ca%20Pieter%20Crijnsz%20Roose.pdf


 



 

 
Toen op 11 mei 1658 (ORA 157 fol.118-118v) de verkoop van de kamerwoning (Kad.A291) 
benoorden de Nieuwe Doelen (Kad.A290) aan de OZ Doelenstraat geregistreerd werd, meldde de 
noordbelending: het huis waar Hoorn uithang; het hoekhuis ZZ Koningsweg-Doelenstraat (Kad.A264 
BLOK11), dat rector Ludolph Potterus in 1595 samen met genoemd huisje en een grote boomgaard 
erachter verkocht aan twee heren die we nu projectontwikkelaars zouden noemen. Zij bouwden op de 
grond van de boomgaard een paar huizen en verkochten dadelijk het hoekhuis en het kamerwoninkje 
apart. In het jaar 1596 koopt Hobbe / Obbe Florisz goudsmid, van Leiden (+1600) het huis voor f2097. 
Drebbel woonde dus niet bij de rector in, zoals ik eerder opperde, maar was huurder (van de erfg. van 
Obbe Florisz?). Rond 1600 erft  zijn dochter Maartje Obbes hert, zij is getrouwd met burgemr Dirck 
Dircxsz van den Berch.  Rond 1605 gaat het huis over aan Dirck's kinderen uit zijn eerste huwelijk met 
Aechte Dircxs (x Jan Dircxsz  Molengraeff) & Dirck Dircxsz van den Berch junior, In het jaar 1668 
wordt het pand verkocht aan de executeurs van het testament van Geertruy Willems wed. Pieter 
Pietersz Bijleveld ten behoeve van de stichting van het Provenhuis [van Geertruy Bijleveld]. In 1958 
komt (bij een restauratie) een plafondschildering uit 1621 tevoorschijn met daarop de Hoorn des 
Overvloeds en de tekst: ‘God is mijn toevlucht’. 

 



 

 

Foto’s van de plafondschildering zijn te zien op www.drebbel.net.  

http://drebbel.net/Koningsweg.html


Dremmelandt 

Verder bezat de familie Drebbel nog het Dremmelandt, 1200 roeden groot  (+- 1.5 ha) verdeeld over 

drie zonen en hun nichtje in het  Testament van Jacob Jansz Dremmel.  (1589-10-13 notar 5 bl 29) :  



Testament van Jacob Jansz Dremmel 

Inde naeme des heeren amen. Bij dezen tegenwoirdichen openbaeren instrumente zy eenen 

yegelicken kennelick ende openbaer hoe dat in den jaere vanden gebuertenisse des selffe ons heeren 

duysend vijffhonderd negen ende tachtig inde tweede inductie de dertienden dach des maends 

octobris omtrent drie uren nae noene, regeerende die alder deurluchtichste ende hoochgeborenste 

heer heer Rodolphus deur godt gesonden den tweede Roomsche keizer vanden naeme in derthiende 

jaer zyns keyzerlyke majesteits electie. Ter presentie van myn openbaer nots imperiaal ende de 

getuyghen hiernae geschreven in propria persone gecompareert, is Jacob Jansz Dremel poorter der 

stede Alcmaer gaende en staende zyn redene, memorie en verstaet ten vollen gebruyckelick alst 

claerlick bleek, ende denckende des mensche levens cortheyt opte aerden, dat niet anders en ist dan 

een wachten doots; die seherheyt des doots ende die onsekerheyt van de ure des doots willende @ 

begeerende die selve voorcomen ende van zyne goede disponeere, heeft daeromme by de beste 

maniere wege style forme ende rechte als hy best ende staerksten doch conden ende mochte. Niet 

vuyt bedroch bedwanck oft by eenige sinistere weghe van yemant daertoe gebracht ofte misleyt 

synde, maer uyt zyne vrye wille gelichte wetenschap ende uit wel bedachte moede (zo hij selffs 

verklaerde) zyn testament ende vuyterste wille gemaect, geordonneert en gedisponeert, maect 

ordonneert en disponeert mits desen in manieren hier nae verclaert. Eerst zyne siele vuyt zyn 

lichaem scheydende bevelende godt den heere almachtich, heeft voortst hy testateur geinstitueert 

en institueert by desen Pieter Jacobsz, Cornelis Jacobsz en Jan Jacobsz zyne drie kinderen te saemen 

in drievierdelten van een stucke lants leggende in de Bergermeer in Cuijlkebreeck genaempt 

dremelslant groot int geheel omtrent twaelff hondert roeden bergermaet , Daer Anna Augustyns zyn 

susters d(ochte)r tander vierdelt of toekompt. Noch te saemen in drievierdelten van een stucke lants 

liggend bij westen alcmaers onder t kyffmolentge groot int geheel omtrent viertig roeden Alcmaer 

maer dat de voorig Anna Augustyns tander vierdelt of toekompt. Noch n drie constitutie-brieven elcx 

van hondert gulden hooftsomme die twee spreekende op Rey paereszn van Ursem Woud tot 

Limmen en de derde spreekend op Gherrits Phzn van Schaer. Institueere voortst hy testateur by 

desen Hilgont Jansdr zyn huysvrou in alle de andere goeden roerende en onroerende gelt activen en 

crediten geen vuytgesondert die hy ongedisponeert metter doot ontruymen en achterlaten zal. 

Tgeen voorschreven staat verclaerde de voors Jacob Jansz Dremel testateur zyn testament ende vuyt 

erste wille te wesen, willende ende begheerende dat tselve als alsulcx oft als Codicillus Donatie tot 

cause des doots ofte anders zo tselve alder best ende starckste naer oft eene goede gewoonte oft 

anders subsistueren mach Vast  en van waerden gehouden sal worden ende volcomen effect 

sorteren sonder eenich wederseggen ter contrarie. Niettegenstaande dat alle solempniteit nae den 

lopen ende bescreven reglen gereg hier inne niet al syn geobserveert,  daer oft hy testateur 

oitmoedelicken begeerde gehouden te werden voor geexcuseert , versoeckende tot die synde van 

myn openbaar nots impiael naegsten wettelicken stipulliere ende stipulatie ontfanghen hebben, hier 

van gelevert ende geschenckt te werden een ofte meer openbaer Instrument ofte instrumenten inde 

besten forme. Aldus gedaen ende gepasseert, binnen de stede Alcmaer ten huyse van hem testateur, 

staende an de oostzyden van Hoffsraet, daer by en tegenwoordich zynde Willen Lindeman 

glaesmaker ende Claes Jacobszn Schipper poorteren der xp stede Alcmaers als getuygen van goede 

gelove, hieromme geroepen en gebeden. Inden jaere inde maende daege hey ma als voren. 

Ira ega Lubbriandus filius Jacobi sacra impiali rex 



Het Dremmelandt komt ook voor in de Weeskamer nr 17 fol 40 uit 1605:  

inbreng moeders bewijs voor (Cornelis Drebbels neef) 

Jan de soon van Doedt Jansz Medemblick burgemr. dezer stede geprocureert 

by Foockel Jansdr syne overleden huysvrouw. 

… 

Eerst met een stucken landts genaemt Dremmelandt gelegen by 

Bergermeer groot xiiij xlj roeden volgende de quytscheldinge by Cornelis 

Jacobsz Dremmel en Hillegondt Jans syn moeder weduwe van Jacob 

Janszoon Dremmel voor jan Michielszn Schoudt en Cornelis Jacob Janszn 

en Arien Janszn Schapen tot borgen gepasseert by date des v July  

... tegenwoordig gebruyckt by … Pieterszn om x gud jaers. 

 

  



Het Dremmelandt is in het Alkmaars regionaal Archief ook terug te vinden op de kaart van de 

Bergermeer die Adriaan Anthonisz Metius, in 1568 maakte. Vlak bij het Dremmelandt stond de 

Egmonder-meer molen, nu de Bosmolen genaamd, die nog van de drooglegging van de Egmonder-

meer dateert.  Hier de details. 

 

 

http://www.archiefalkmaar.nl/index.php?option=com_memorix&task=topview&Itemid=252&rpp=24&CollectionID=5&RecordID=16156&PhotoID=PR%201006012
http://msa.dvonline.net/bos.html
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=652

