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Een statige buur
De Korenschoof,
Luttik
Oudorp 81
De
Korenschoof,
Luttik
Oudorp
?? 1974
De foto
is van

Het buurpand,
meelfabriek
Timmerman,

brandde in 1972 uit
en moest gesloopt
worden.
‘De woning waar de lantaarn uithangt’
Als je vanuit De Sociëteit naar buiten kijkt, sta je oog in oog met de
overbuurman: De Korenschoof. Maar wie is deze statige buur?
Hij heeft in elk geval goede papieren om aan te tonen dat hij al jaren
aanwezig is. De eerste kadastrale vermelding is uit 1622.
Omdat er toen nog geen huisnummers in gebruik waren was de
benaming: ‘de woning waar de lantaarn uithangt’. Wellicht een
uitnodigend gebaar in donkere tijden toen het pand bewoond werd
door de familie Pieterszoon- van der Meij, baljuw te Warmenhuizen
en secretaris in Bergen. Uit latere perioden zijn nog meer meldingen
van bewoning, maar ook is er sprake van verhuur voor een
kaaspakhuis in dit pand.

Graan-en meelpakhuis

Tot de oorlog deed het pand dienst als graan- en meelpakhuis.
Daarin stond de buurman niet alleen. Langs de gracht stonden
meerdere pakhuizen voor meel, zaad en peulvruchten. Men noemde
Luttik Oudorp niet voor niets ‘Zaadmarkt.’ Zo was er bijvoorbeeld ter
hoogte van de Wortelsteeg De Korenbeurs en wat meer naar het
oosten -gelegen tussen het Luttik Oudorp en het Heiligland- stond
het Rijksgildekantoor van Korenmeters en Zakkendragers.
Naast de Korenschoof stond zijn ‘gemalin’ Meelfabriek Timmerman
op nummer 83, verbonden door enorme buizen om het graan te
transporteren. De Korte Nieuwstraat tussen de panden was
vergeven van de duivenpoep, want de duiven wilden graag een
graantje meepikken.

Pieter Meurs staat in 1910 als bewoner van het
pakhuis geregistreerd. Hij was koopman te

Schagen en later graanhandelaar.

‘Monument De Korenschoof’
Bij de brand van 1972
bleef de schade aan De
Korenschoof wonder
boven wonder beperkt.
Wél was er sprake van
veel roetschade.
Dat de Korenschoof de
kracht heeft gehad om een
tweede leven te starten is
te danken aan de huidige
gebruikers: kerssens/de
ruiter architect, zonder
hoofdletters.
Met heel veel liefde is het
grootse karakter van De
Korenschoof hersteld.
Nu is het met recht een
monument, dat veel
aandacht trekt.
Het werkdomein van kerssens/de ruiter architecten, op de foto rechts Esther Buiter.
Esther Buiter is bureau-coördinator van het architectenbureau en leidt ons zeer gastvrij, en terecht trots, rond door
een fantastisch hersteld gebouw. Daglicht komt van boven uit
L
de glazen bekapping en speelt met de vides en glazen
u
vloerdelen. Ze vertelt: ‘In 1980 werd het pand gerestaureerd
door de gemeente Alkmaar via een leer-werktraject voor
.
jongeren. Eén van deze jongens heeft zijn naam achtergelaten
in een balk.
?
We kochten het pand in 2007. De oude balken waren nog
steeds zwart van het roet van ‘de grote brand’ en het rook
(nu nr.??)
zelfs nog branderig. De grootste opgave van de verbouwing
was voor ons het herstel van het interieur.
TijdensopKaeskoppenstad
‘Ik ben opgegroeid
een boerderij.
Het pand bestaat uit vijf lagen waarvan vier in gebruik zijn
fungeerde De Korenschoof jarenlang als
door ons architectenbureau. Hier werken ongeveer tien
mensen. De eerste verdieping is verhuurd.’
gevangenis. De vaak jeugdige gevangenen
We hopen nog lang op onze buurman uit te kijken vanuit De
speelden zeer overtuigend. Toen de
Sociëteit. Naast alle roerige feiten, die onmiskenbaar in het
geheugen van de Korenschoof gegrift staan, straalt het
bezoekersaantallen van Kaeskoppenstad
gebouw nu vooral een voorname rust uit.
bleven groeien, zijn de smalste straatjes,
Een statig gebouw dat weerspiegeld wordt in de rimpelingen
waaronder de Korte Nieuwstraat,
van het water in de gracht.
Bronvermelding en fotografie:
Interview met Esther Buiter (2019)
Regionaal Archief Alkmaar: kranten, beeld, adresboeken
Fotografie 2019: Friedel Nijman

veiligheidshalve uit de route gehaald.
Fotografie: Gerjon Rooker

