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Foto uit ca.1918.

Verhaal van de maand,
januari 2020

Met hart voor Alkmaar
In het eerste verhaal van
de maand in 2020 laten
De Korenschoof,
we Jacques van den
Luttik Oudorp ??
Aakster aan het woord.
Jacques is in 1945
geboren in Alkmaar
en woont anno 2020
samen met ‘zijn Lies’ op
Luttik Oudorp 31.

Werkgroep SOS
Eind 1974 vond Jacques een tas op straat. Hij bracht de tas naar een oude
bekende van zijn lagere school: Louis Steenmeyer, toenmalig voorzitter van
de werkgroep Sanering Oostelijk Stadsdeel. SOS was de voorloper van de
huidige bewonersvereniging Hart van Alkmaar. De papieren in de tas bleken
te verwijzen naar de eigenaar: Leo Landzaat, hoofd monumentenzorg van de
gemeente Alkmaar. Zo kwam Jacques erachter dat er rigoureuze plannen in
de maak waren voor de oude binnenstad. Naar aanleiding van dit gebeuren
werd Jacques enthousiast over de werkgroep die zich hiertegen verzette. Hij
werd lid en was van 1980 tot 2014 voorzitter van werkgroep SOS. Jacques
over deze periode: ‘Er zijn veel binnensteden in Nederland waar het mis is
gegaan met de Stadsvernieuwing. Daar proberen ze nu zaken terug te
restaureren naar de fraaiere oude situatie. De inspanningen van toen in
Alkmaar laten zien hoe het óók kan.’
Jacques kijkt dan ook tevreden terug op deze tijd. ‘De werkzaamheden waren
wisselend qua tijdsinvestering: het gaat in flarden, soms druk, soms
kabbelend, soms met gesteggel en vaak te langzaam…’ Hij noemt een
eindeloze rits namen van mensen die betrokken zijn geweest bij het behoud
van de oude binnenstad; buurtbewoners, maar ook medewerkers van de
gemeente.

‘Dat zijn de echte helden en heldinnen.
Ze hebben samengewerkt en op tijd aandacht gevraagd voor een
leefbare binnenstad.’

Jacques en Lies

Luttik Oudorp
1974

Luttik Oudorp 31
Bij een enorme verbouwing ging het dak eraf.

Van links naar rechts: Luttik Oudorp27 (rommelmarkt KOOK),
Luttik Oudorp29,
Luttik Oudorp 31,
Luttik Oudorp 33-35.

Voetballen op het Canadaplein
Over herinneringen praten met Jacques is geen enkel
probleem. Als geboren en getogen Alkmaarder schakelt
Jacques onmiddellijk over naar zijn jeugd in de
Clarissenbuurt: ‘We speelden tikkertje en verstoppertje
rondom de Grote Kerk. Voetballen deden we op het
Canadaplein. Op die kale vlakte was toentertijd plek voor
wel drie voetbalveldjes! Ook herinner ik me nog goed dat
vandaar de bussen vertrokken naar de Hoogovens.’
Jacques herinnert zich ook de minder leuke kanten van het L
wonen in het centrum: de krappe behuizing, het keukentje
u
in de aanbouw en, na enige aarzeling, noemt hij de ton.
‘In mijn pubertijd, bij mijn eerste feestjes thuis, schaamde
ik me voor dat ding. Mijn gasten moesten buitenom naar
dat kleine hokje. Ik haatte het. Dit stuk van Alkmaar werd
als één van de laatste plekken van de stad aangesloten op
de riolering.’

Hekelstraat, Knekelstraat
Opa was horlogemaker en woonde en werkte in
de bedrijvige Hekelstraat. De vader van
Jacques was orgelbouwer en timmerman, maar
ook verkoper. Zijn moeder werkte in de
kappersbranche. Een bedrijvige en
ondernemende familie.
Jacques wijst er op dat het lang niet iedereen
voor de wind ging indertijd.
‘Ik weet dat de Hekelstraat de Knekelstraat
werd genoemd bij de Kamer van Koophandel,
vanwege het grote aantal ondernemers dat
failliet ging in dit straatje.’
.
?
(nu nr.??)

‘Ik ben opgegroeid op een boerderij.

Voorouders
Bronvermelding en fotografie:
Interview met en fotoalbum van Jacques van den Aakster (2019)
Regionaal Archief Alkmaar: beeldmateriaal, kranten, advertentie
Fotografie2019: Henk Dogger
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