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‘We wonen in de mooiste straat van Alkmaar’
‘Eén is genoeg’
In 1985 plaatst Nico van
Schagen uit Benningbroek
een advertentie. Samen
met een van zijn vrienden
zoekt hij woonruimte in
Alkmaar waar hij studeert
aan de Hogere Technische
School. Er komt maar één
reactie, maar – zegt Nico
in 2021 – ‘één is genoeg.’
Mevrouw De Haan biedt
de eerste etage van de
Sint Annastraat 40 aan.
Nico betrekt de bruingeschilderde kamer aan
de achterkant, zijn vriend
de volledig roze voorkamer. Nico komt
erachter dat zijn kamer
ooit een kapel is geweest.
Tussen 1913 en 1925
woonden de broeders van
Saint Louis hier.

Nico van Schagen en Mirjam Morsch, Sint Annastraat 40

Samenwonen

Ook al gaat hij na zijn studie in Amsterdam werken, Nico blijft aan de Sint Annastraat
wonen. In 1990 koopt hij het pand van mevrouw De Haan. In zijn vrije tijd werkt hij als vrijwilliger in de
filmzaal van Provadja, het theater aan het Verdronkenoord. In de theaterzaal treft hij daar Mirjam Morsch.
De twee worden verliefd en na een tijdje trekt Mirjam in op de Sint Annastraat. ‘Ze kwam met zestien
kartonnen dozen vol spullen,‘ zegt Nico. ‘Die konden er nog net bij.’
Gelukkig in de Annastraat

Kamer voor kamer hebben
Mirjam en Nico het huis opgeknapt. De badkamer was 23 jaar geleden net
op tijd klaar voor de geboorte van hun dochter Sam. Wonen doen Nico en
Mirjam voornamelijk op de 1e verdieping. De oude kapel is nu een
sfeervolle boekenkamer waar in de avond het zonnetje volop naar binnen
schijnt. Uit de Sint Annastraat wil het stel nooit meer weg. ‘Het is de
mooiste straat van Alkmaar,’ zeggen ze.

Nico en Mirjam gebruiken de
benedenverdieping, en dan vooral het
voorste deel, voor de verzameling oude
apparatuur van Nico. De spullen in ‘de
etalage’ trekken de aandacht, vertellen
Nico en Mirjam. ‘Vaders blijven staan en
leggen hun kind uit wat wat is. Soms
komen mensen spullen aanbieden.
Toeristen bellen aan en willen iets
kopen. Een enkeling vindt het een
enorme troep en vraagt zich af of de
uitdragerij van voorheen weer terug is.’

In 1990 begon Mirjam samen
met Peter Bolten
theatergroep ‘Unieke Zaken’.
Unieke Zaken maakt theater
‘voor iedereen die jong is of
zich jong voelt’.
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Met een kern van vier mensen en
daarnaast tientallen gasten heeft
de groep intussen veertig
producties gemaakt en bijna
4.500 voorstellingen gespeeld.

