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‘Schrijver ben je’
Alja Spaan (Sint Pancras, 1957) is schrijver. De Sociëteit kent haar daarnaast als
initiatiefnemer van Reuring. Jarenlang had dit literair platform zijn plek in café
Koekenbier. Sinds Koekenbier gesloten is, biedt De Sociëteit eens per maand ruimte
aan Reuring.

Het platform is maar één van Alja’s activiteiten. De leukste van alle vindt ze misschien
wel het voorlezen aan ouderen in Verzorgingscentrum De Nieuwpoort. Veel tijd
steekt zij in Meandermagazine, het literaire e-zine waarvan zij sinds 2015 redacteur
en sinds 2018 coördinator is. Al haar activiteiten staan in het teken van taal. De dag
begint voor haar vroeg. ‘Meteen na het opstaan schrijf ik een gedicht. Schrijven stelt
me in staat te dealen met de wereld. Ik heb altijd geschreven. Schrijven is niet iets dat
je leert, schrijver ben je.’
teneinde te kunnen vliegen (fragment)

Alja heeft op diverse plekken in de
binnenstad gewoond. Een ervan was
aan de Kooltuin. In december 1982
verhuisde Alja naar de woning boven
café ‘t Kooltuintje. ‘Je zat daar volop
in de drank- en rooklucht. Ook kon je
volop meegenieten van de bandjes
die er optraden.’ Aja herinnert zich
optredens van de Rousers uit Broek
op Langedijk. ‘De Kooltuin was te
klein om te dansen.’

Kofa - Spruyt
In de jaren tachtig woonde Alja een tijd
aan het Hof van Sonoy. Op weg naar
haar werk wandelde zij vaak dwars
door Kofa-Spruyt, een bij Alkmaarders
geliefde route. Kofa-Spruyt was een
goed gesorteerd warenhuis met een
ingang aan de Nieuwesloot en aan de
Langestraat. Qua collectie zat het
tussen V&D en De Bijenkorf in . De
zaak sloot in 2001.

Als ik in de ochtend niet begin met mijn gedicht, is
de dag zoek en waar ben jij, waar ben jij
en als ik de avond niet sluit met mijn aantekening,
is de dag verdwenen zoals jij en ik,…

De Kooltuin van de Torenburg
De Kooltuin is het grachtje in het
verlengde van de Heerenstraat.
Waar die straat ligt, stond in de
Middeleeuwen de Torenburg, een
van de kastelen van de graven van
Holland. Vandaaruit wilden de
graven hun invloed in WestFriesland uitbreiden. Rond het
kasteel lag een moestuin. Aan deze
‘kooltuin’ dankt het grachtje zijn
naam.
Graaf Willem II liet de Torenburg bouwen aan de rivier De Rekere op de grens van Kennemerland en WestFriesland). Het kasteel werd voltooid in 1253. Hoe het kasteel eruit heeft gezien, is niet bekend. In de
negentiende eeuw namen J. van Lennep en W.J. Hofdijk een fantasietekening van de Torenburg op in hun
boek ‘Merkwaardige kasteelen in Nederland.’

‘t Kooltuintje
In september 1970 meldde de Alkmaarsche
Courant de opening van café ’t Kooltuintje.
’t Kooltuintje floreerde ook na de jaren
tachtig. Een bezoekster uit de jaren
negentig vertelt: ‘Naar ’t Kooltuintje ging je
als je het Waagplein te burgerlijk vond en
Parkhof in het Victoriepark te alternatief.
In Parkhof traden de echte punkbands op.
’t Kooltuintje was een soort tussenstap
vanaf het Waagplein naar Parkhof. Ik was
16, 17 jaar en zat op het PCC. Op
vrijdagmiddag gingen we er vanuit school
heen en dan zaterdag natuurlijk. We zaten
in de vijfde, zesde klas. Je dronk er bier, ik
vond het geen café om wijn te drinken.
Blowen mocht binnen niet. Dan ging je
even buiten staan, eventueel in het steegje
verderop. Gewoon roken kon binnen
natuurlijk wel. Mijn vrienden zaten ook in
bands, iedereen zat in een band – dat was
de standaard. Grunge, was dat het genre?
In ’t Kooltuintje draaiden ze Nirwana,
Purple Jam. De barkeeper zag er degelijk
uit. Hij had halflang haar. Een dertiger,
denk ik’’
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Onreine uitwasemingen
In 1899 pleiten omwonenden voor
demping van de Kooltuin. Zij
vinden de gracht ‘een bron van
alle mogelijke onreinheid en
stankverwekkende
uitwasemingen’. Andere bewoners
bestrijden dit: hoe kan zo’n kort
grachtje schadelijk zijn voor de
gezondheid? In de jaren zestig zijn
er opnieuw dempingsplannen, nu
met het oog op het verkeer. Alle
plannen leiden schipbreuk, onder
andere omdat men het eigen
karakter van de gracht niet
verloren wil laten gaan.

