ker

‘Alkmaar is mijn thuis, ik wou terug naar de gracht.’

1973

Luttik Oudorp 55

Sinds 2007 is Eric van den Bosch de trotse eigenaar van het
prachtig verbouwde pand aan de gracht, Luttik Oudorp 55.
Hij kan gedreven vertellen over zijn huis. Het pand bestaat uit
een voor- en een achterhuis. Het achterhuis is een voormalig
pakhuis. Inmiddels is het één pand, waarin drie appartementen
te vinden zijn. Alles is gerenoveerd, verbouwd en
geïsoleerd. ‘Met de verbouwing kwam ik oude rookpijpen en
tegeltjes tegen. Ik hoopte ook de oude houtskeletbouw terug te
vinden, maar
was helaas deels weg gerenoveerd. Een
Aaddie
Duivenvoorde,
appartemententussenstijl (houten
latje) in de ramen beneden mocht
2019
aanvankelijkcomplex,
niet van de
gemeente. Maar ik kon aan de hand
(fotografie Friedel
van oude foto’sNijman
laten zien
) dat ze er altijd gezeten hebben en
toen mochten ze toch geplaatst worden.’

‘Het is altijd mijn grote droom geweest om aan het
water te wonen. En het is nog gelukt ook!’

2019

Bij de voordeur van Luttik Oudorp 55 liggen
drie ‘Joodse steentjes’ die herinneren aan de
familie Drukker. Abraham en Juliëtte Drukker
kwamen -pas getrouwd - in Alkmaar wonen in
1921. Ze woonden eerst een tijdje in het pand
links van De Sociëteit, maar verhuisden al gauw

Familie Drukker

naar nr. 41 (dat is nu nr.55). Abraham had een
er een zakkenhandel en hun dochter Marjan
wordt er in 1929 geboren. In 1942 wordt hun
huis gevorderd door de Duitse Wehrmacht . Ze
verhuizen van het ene onderduikadres naar het
andere, totdat ze in Warmenhuizen worden
verraden. Via diverse concentratiekampen
komen ze tenslotte terecht in Auschwitz . De
familie Drukker is daar in 1944 omgekomen.

Inscriptie op de stenen
Abraham Drukker 1895-1944
Juliëtte Drukker-Cohen 1890-1944
Marjan Drukker 1929-1944

Danserij Swaf
Eric van de Bosch woonde in de jaren zeventig op
Luttik Oudorp 107 met zijn ouders die ‘Danserij Swaf’
runden. De voorgevel was aan het Luttik Oudorp, maar L
u
het pand liep helemaal door naar achter tot het
Fnidsen, waar Alkmaars oudste café zat: de Witte
Ballon.
Eric: ‘Ik kwam er als 10 jarig jochie wonen en de buurt
was net een dorp.’
Toen zijn ouders Swaf verkochten, is hij met z’n broer (nu nr.??)
in de St. Jacobsstraat en later aan het Eilandswal gaan
wonen. ‘Daarna heb ik in allerlei landen gewoond en
‘Ik ben opgegroeid op een boerderij.
ben ik na veel omzwervingen weer in Alkmaar terecht
gekomen. Op de plek waar ik me het lekkerst voel: aan
de gracht!’
Bronvermelding en fotografie:
Interview met Eric van den Bosch (2019)
Regionaal Archief Alkmaar: foto’s en informatie
Fotografie huidige bewoner: Friedel Nijman

Achtergevel Swaf,
Fnidsen 48 en 50 (1973)
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