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Een melkzaak in de Sint Annastraat   

 

 

‘Mijn vader kwam uit Sint Maarten, mijn moeder uit 

Schagen. Toen zij in 1934 trouwden, kocht mijn opa 

Klerk voor hen het pand in de Sint Annastraat.’  

Elly Klerk kent haar familiegeschiedenis. Zelf is ze 

in 1951 in de Sint Annastraat geboren. ‘Beneden op 

nummer 47 hadden we de melkwinkel, boven op 

nummer 49 woonden we.’  

Voor haar ouders was het wennen geweest in de 

stad. ‘Mijn vader was een echte buitenman, hij had 

eigenlijk boer willen worden, maar dat was geen 

optie. Mijn opa had voor hem een kantoorbaan in 

gedachten. Dat kon er vanwege de economische 

omstandigheden niet van komen. Toen heeft opa 

voor mijn vader  de melkzaak gekocht.’  . 

 

Opa Abraham Klerk was er zelf als zoon van 

een timmerman al jong achtergekomen dat hij 

dat beroep lichamelijk niet aankon. Daarom 

begon hij als 15-jarige op het kantoor van een 

bank. In 1898, Abraham was toen 24 jaar, ging 

op het gemeentehuis van Sint Maarten (onder 

Schagen) een van zijn ooms met pensioen. 

Abraham  kon zijn plaats innemen en ineens 

was hij  gemeentesecretaris in de  kleine 

plattelandsgemeente. In 1907 werd hij er zelfs 

burgemeester. Het ambt van burgemeester was 

in die tijd vooral een eervolle positie zonder 

veel inkomsten. Een burgemeester ontving 

alleen een soort onkostenvergoeding. Abraham 

bleef tijdens zijn burgemeesterschap werken 

als gemeentesecretaris, binnen een gemeente 

de bestbetaalde functie. Al met al een mooie 

carrière. Na zijn pensioen, in 1939, kwam opa 

in Alkmaar wonen, waar hij en zijn vrouw een 

woning vonden aan de Lyceumstraat. 

 

Opa Klerk 



   

 

 

 

Op het adres in de Sint Annastraat waar Elly’s 

ouders in 1934 hun melkzaak begonnen (nummer 

43, het tegenwoordige nummer 47) was het eind 

jaren twintig, begin jaren dertig van de vorige 

eeuw een komen en gaan van middenstanders. In 

de jaren twintig verkocht S. Kopjes er haring in ’t 

zuur.  In 1930 maakte zijn zaak plaats voor die 

van Speur die er zuivelproducten van melkfabriek 

Neerlandia uit Stompetoren ging verkopen.  Speur 

deed in 1933 de melkzaak over aan De Ruijter,  

maar al een jaar later maakte hij plaats voor Elly’s 

ouders.  Toen was het gedaan met het wisselen 

van eigenaar. De melkzaak van Klerk zat hier tot 

in 1968, het jaar waarin Elly’s vader de AOW-

leeftijd bereikte. 

Winkeliers komen en gaan 

 

 

‘Wij woonden boven de winkel,’ vertelt Elly. ‘Mijn 

broer en ik hadden ieder een eigen slaapkamer. 

Het pand had een balkonnetje voor de was, en een 

plaatsje achter het huis met een schuurtje en een 

kolenhok. Beneden hebben mijn ouders door een 

verbouwing achter de winkelruimte een 

dagverblijf gerealiseerd. Dan hoefde mijn moeder 

niet steeds de trap af als de winkelbel ging. Er 

kwam toen ook een doucheruimte. In 1993 gingen 

mijn ouders naar Westerlicht, het bejaardenhuis. 

Het pand  is toen verkocht. Tegenwoordig ziet het 

er niet best uit.’ 

Moeder Klerk stond in de winkel, vader liep de 

melkwijk. Elly hielp hem in de schoolvakanties. 

Ze weet de wijk nog precies: ‘Keizerstraat, vanaf 

de Sint Annastraat naar het eind toe, gedeelte 

Oudegracht, Ridderstraat, Zilverstraat, Gedempte 

Baansloot, Parkstraat en Kennemerpark.’ Zelf is 

Elly een heel andere richting ingeslagen:  ze heeft 

42 jaar op kantoor gewerkt bij Univé en de 

voorgangers daarvan. 
 

Elly woont alweer tientallen 

jaren in de Emmastraat. Ze is 

vrijwilliger in verzorgingshuis 

De Westerhout en speelt 

klarinet. 

De melkkar van Klerk 

Interview: Friedel Nijman, Ankie 

Smit. Overige bronnen en 

beeldmateriaal: Regionaal Archief 

Alkmaar.   


