‘Hallo Waagtoren, ik ben weer thuis.’
Mevrouw Huybers is geboren (1943) en getogen in
Alkmaar. ‘Mijn jeugd heb ik doorgebracht op het Klein
Nieuwland, waar mijn vader een fietsenhandel had met
een werkplaats voor reparaties. Na mijn trouwen heb ik
op de Omval en in diverse plaatsen in de omgeving van
Alkmaar gewoond.’

‘Hier voel ik mijn roots.’

Vanaf 1994 konden mevrouw Huybers en haar toenmalige
echtgenoot het pand aan de Zijdam huren van de gemeente.
‘Toen ik uit het raam keek, was ik zo blij. Ik had Alkmaar zo
gemist, al die geluiden en de geur! Ik zag de Waagtoren en
voelde mijn roots weer. Mijn moeder en tante hebben een
paar huizen verderop gewoond. Mijn grootouders hadden op
het Luttik Oudorp een tabakswinkel. Het is stom toeval dat ik
hier nu woon. Zolang ik goed ter been ben, blijf ik.’–
Haar zoon gebruikt het winkelpand onder het woonhuis voor
zijn antiquariaat.
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ik nu zo vlakbij Luttik Oudorp woon.’

Mevrouw José Huybers
voor haar huis op de Zijdam.
De Zijdam is het verlengde van het Luttik

Oudorp, richting Waagplein.
(Fotografie: Friedel Nijman, 2019)

Tabakswinkel, Koffie & Thee.
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Deze zaak was van H.C. Ligthart,
sigarenfabrikant, de grootvader van
mevrouw Huybers (van moederskant).

Mijn voorouders –is stom toeval dat ik nu zo vlakbij
Luttik Oudorp woon.’

‘Deze foto is genomen in 1950 omdat mijn oudste zus ging
trouwen (bovenste rij, tweede van links)
Ik kom uit een gezin met twaalf kinderen. Toch kreeg ik alle
aandacht en liefde. En ook humor zat er zeker in bij ons. Familie
was altijd heel belangrijk voor me.’

Bewoners van vroeger.

José is het tiende kind in de
rij. Ze trekt veel op met zus
Ria (op de foto rechts van
haar).
‘Drie kraaien op een
grasveld. Dat was de

In de jaren vijftig heeft er in dit pand een
rijwielhandelaar tevens wapenhandelaar gewoond.
Mevrouw Huybers zat bij zijn dochter in de klas en
ze waren schoolvriendinnen.
Uit de Alkmaarse adresboeken blijkt verder dat het
pand in de jaren zestig onder andere onderdak gaf L
aan: een spoorbeambte , een rijtuigpoetser en een u
groothandelaar in zuivelproducten tevens
eierhandelaar.

familiegrap over ons

familiewapen. Meer
weet ik er niet van.’
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