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De grootste Alkmaarder aller tijden

De gebroeders D. van het Belle van Zuylenplein: wie kende die goochemerds met hun 
exceptioneel hoge IQ niet? Het waren niet alleen consciëntieuze anesthesisten en 
grensverleggende pioniers van de aerodynamica, ze lieten de wereld ook kennismaken 
met de kant-en-klaarmaaltijd, het klavecimbel en de roestvrijstalen koekenpan met 
antiaanbaklaag. Bovendien ontwikkelden de broers het ingenieuze bevloeiingssysteem 
waarmee ook heden ten dage nog woestijnen in groene walhalla’s vol cacteeën en 
acacia’s transformeren.

Helaas kende de gerenommeerde familie ook een schandvlek: een dégénéré genaamd 
Cornelis. De frêle, amuzikale schlemiel met zijn X-benen en blotebillengezichtje 
ontwikkelde zich van balorig adolescent tot bandeloze patjepeeër. De burgerij 
categoriseerde hem bij de querulanten en luiwammesen. Schande sprak men van zijn 
frequente bacchanalen vol geestverruimende genotsmiddelen. Zijn ontgoochelde vader 
wendde zich ten einde raad tot de aartsbisschop.

Deze raadde keukenarbeid aan, voor de duur van ten minste drieënhalf jaar in een van 
de Noord-Hollandse bajesen, destijds gevestigd in Zuidschermer. Dat bleek een abc’tje 
voor de bijdehante Cornelis. In de goed geoutilleerde keukenaccommodatie voelde hij 
zich zo relaxed dat hij er algauw vanuit zijn gecapitonneerde fauteuil de heerlijkste 
balkenbrij, jan-in-de-zak, hachee van varkensoren, karbonaadjes en hors-d’oeuvres 
bereidde.

Die culinaire hoogstandjes kwamen de fascistoïde Spaanse viersterrengeneraal ter ore, 
die in die dagen Alkmaar belegerde. Met de afhaalchinees en barbecueën bij de Friese 
Poort houd ik mijn artilleristen niet lang meer gedeisd, dacht de geslepen rauwdouwer. 
Een exquise maaltijd zal het moreel opvijzelen.

Cornelis’ anders zo kostelijke zwezeriken, die de commandant via de maîtresse van 
een undercoveragent liet confisqueren, waren over de houdbaarheidsdatum heen. 
Niettemin lieten de lusteloze legionairs zich de traktatie goed smaken, zodat zij en bloc 
indigestie en malheur in het maag-darmkanaal opliepen. Toen de beduusde Alkmaarders 
zagen hoe hun aartsvijanden kokhalzend ertussenuit knepen, werd er, naar verluidt, 
naar alle uithoeken van het land een juichend ‘Victorie’ ge-e-maild.

Geschiedschrijvers stelden het later klip-en-klaar: het Spaanse debacle kwam op het 
conto van Cornelis, die de vijand en masse diarree, eczeem en levercirrose had bezorgd. 
Niet zijn illustere broers, maar juist de ooit zo beschimpte Cornelis werd daarom later 
uitgeroepen tot Grootste Alkmaarder aller tijden.


