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‘Hier woont van alles.’
Dit verhaal van de maand gaat over enkele
bewoners van de Sint Annastraat.
Op nummer 34 wonen Wil Janssen–
Veldkamp en haar man Ron.
Door de dubbele deuren van hun woning
liepen lang geleden rooms-katholieke
jongens om via de hal toegang te krijgen tot
de R.K. Burgerschool die ernaast lag.
De enkele deur in hun woning diende vanaf
1913 voor de Broeders van Saint Louis om
hun woonruimte te bereiken. En in dezelfde
tijd stond aan de overkant de krasse Gerrit
van ’t Hoff in zijn slagerij.
Wil en Ron bezichtigden in 2008 een huis in de Sint Annastraat en
hoorden toen dat nummer 34 ook te koop kwam. Ze zijn er gaan kijken
en werden op slag verliefd. Vooral de heerlijk ruime en lichte
woonkamer op de eerste verdieping beviel hen. Ze zijn er gaan wonen en
na een verbouwing, die Ron grotendeels zelf gedaan heeft, is het huis nu,
zoals Ron het verwoordt, ‘een levensbestendige woning.’ Ook heeft Ron
er zijn atelier.
Meer dan veertig jaar geleden hebben Wil en Ron elkaar op Texel
ontmoet. Wil werkte er met meervoudig gehandicapte kinderen. Dit
werk is zij blijven doen, ook toen ze twaalf jaar later samen met Ron naar
de vaste wal ging. Ze woonden 28 jaar aan de Kanaaldijk in Koedijk, Ron
werkte in Amsterdam, Wil bij Midgard in Tuitjenhorn. Op een zeker
moment werd het tijd voor verandering: de kinderen waren de deur uit,
de koolschuur achter het huis was toe aan een opknapbeurt, het pension
naast hen veranderde van eigenaar. Het paar verhuisde naar de
Alkmaarse binnenstad. Wil heeft geen moment nodig gehad om te
wennen aan de binnenstad. ‘Heerlijk. Samen met alle winkels bij de hand
en de terrasjes maakt het Alkmaar een prima stad om te wonen.’

Dubbele voordeur
De woning van Wil en Ron heeft naast de enkele voordeur ook een
dubbele deur. Toen het pand in 1910 gebouwd werd, gaf deze toegang
tot de jongensschool die rechts ervan in de Sint Annastraat stond. De
enkele voordeur van Wil en Ron was in die tijd de opgang naar de eerste
verdieping. Daar woonden vanaf 1913 de ‘Broeders van Saint Louis.’
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Gerrit van ’t Hoff, slager
De Sint Annastraat was vroeger een drukke winkelstraat. Waar nu het
pand van Wil en Ron staat, woonde en werkte in de negentiende eeuw
slager Gerrit van ’t Hoff (geboren in 1849). In 1888 wordt hem de huur
opgezegd, omdat het pand en de ernaast gelegen huizen gesloopt gaan
worden. Gerrit zet zijn slagerij voort in het huis aan de overkant, het huis
met de gevelsteen ‘In die vergulden spel’ (de letter ‘d’ paste er niet meer
op). In de zomer van 1889 valt de voorgevel van een van de slooppanden
pardoes de slagerij binnen. Gerrit blijft ongedeerd, maar zijn vrouw, Anna
Sophia Tijs, denkt dat hij onder het puin bedolven ligt. Het verhaal gaat
dat zij deze schrik niet te boven is gekomen. Bij haar overlijden, in juli
1889, is Gerrit 40 jaar en vader van acht kinderen van wie er zes nog
leven. In 1890 hertrouwt hij en met Alida van Dijk krijgt hij nog eens
zeven kinderen. Drie van hen sterven voor hun eerste jaar. Gerrit werkt
tot in zijn 75e levensjaar door als slager in de Sint Annastraat. Dan
L doet
hij de zaak over aan een van zijn zoons en gaat zelf in de Keizerstraat
u
wonen. Gerrit blijft leven tot in 1950 en is dus 101 jaar oud geworden. In
1949 komt hij aan het woord in de Alkmaarse Courant:

1966. De auto staat voor de
school. Links daarvan; de dubbele
toegangsdeuren van de school.
Nu woonkeuken van Ron en Wil.
Omdat ‘de godsdienstigheid hier te
wensen overlaat’, richtte een
Brabantse pastoor in 1840 een
nieuwe kloosterorde op, de
‘Broeders van Saint Louis.‘ De
broeders stichtten in heel
Nederland scholen voor katholiek
onderwijs. Toen zij de
jongensschool aan de Sint
Annastraat overnamen, gingen zij
ook in de straat wonen.

Hij stond op de Friese Brug toen de bliksem, die hem
rakelings gepasseerd was, insloeg in de molen van Koorn
aan de Tienenwal. Ook toen de molen van Baltus aan de
Kennemersingel door de bliksem in brand vloog, had(nuhij
de
nr.??)
bliksem vlak langs zich voelen gaan. Toen hij 39 jaar was
-2 Febr.1838- kwam hij in de kerk tengevolge van
‘Ik ben opgegroeid op een boerderij.
stilstand in het bloed te vallen; hij bleef bewusteloos
liggen en dokter Mulder moest de dood constateren. In de
pastorie slaagde de dokter er echter in de levensgeesten
weer op te wekken en opa herinnert zich nog heel goed het
vreemde gevoel, toen zijn bloed weer begon te stromen.
Hij was de dokter nóg dankbaar.
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