Ons Blaeustraatkwartier
Een serie verhaaltjes met foto's door Eric Zwijnenberg. Tweede aflevering. Zomer 2017.

De Wognumsebuurt deel 2
Na het verschijnen van mijn eerste artikeltje in het vorige nummer van Blauwdruk ontving ik
een aardige reactie van mevrouw Jannie Broekman-Rolie. Dit leidde tot een ontmoeting waarbij ze veel bijzonderheden kon vertellen over deze buurt omdat zij er is opgegroeid. Tezamen
met nog wat nieuwe vondsten van afbeeldingen en gegevens in archieven genoeg stof om nog
even terug te komen op de Wognumsebuurt.
Hier een klein stukje van een fraaie plattegrond van Alkmaar uit 1936:

Afb. 1. Plattegrond 1936. Met een zwart blok is de bebouwing langs de Bergerweg aangegeven
waar we in deze aflevering over praten.

Afb. 2 toont hoe het meest rechtse deel van deze bebouwing er in 1954 uitzag, en afb. 3 de
huidige aanblik (mei 2017).

Afb. 2. Bergerweg 1954. Collectie Regionaal archief, nr. FO1000146

Afb. 3. Bergerweg 2017. Foto van de auteur.

Dat we het wegdek niet meer zien komt omdat in de tussentijd de tunnel onder het spoor door
is aangelegd, en de weg hier dus verdiept ligt. Het UWV-gebouw (voorheen GAK-gebouw)
gaat deels schuil achter doeken omdat men momenteel met gevelrenovatie bezig is.
Terugkomend op de foto uit 1954 zien we rechts dus café Liefting, eigendom van de grootouders van Jannie Broekman-Rolie van moederszijde. Zij kwamen uit Egmond-Binnen, en
haar grootvader was aanvankelijk buurtschipper. Het was niet altijd Amstel Bier wat er werd
getapt, uit andere foto's blijkt dat ze eerder "Hengelosche Bier" verkochten. Het was echter
niet alleen een café, eerder werden er ook snoep en kruidenierswaren verkocht. In het Adresboek Alkmaar uit 1948 komen we deze vermelding tegen.

Afb. 4. Adresboek Alkmaar 1948

Links van het café zien we het pand met daarin de rijwielzaak van D.J. Mulder. We laten nog
even een detail van de voorgevel zien.

Afb. 5. Uitsnede van afb. 2. Bergerweg 1954. Collectie Regionaal archief, nr. FO1000146

We zien reclameborden van Simplex Rijwielen, Bongers' Rijwielen en Mobiloil. De man met
de stofjas is de heer Mulder. Die heeft de zaak rond 1950 overgenomen van Piet Rolie. Dat is
de vader van Jannie Broekman-Rolie waar ik in het begin van dit artikel over sprak. Piet Rolie
was getrouwd met de oudste dochter van caféhouder Liefting. De zaak werd door Rolie in
1927 opgezet. In het adresboek Alkmaar uit 1928 staat hij nog vermeld onder Wognumschebuurt 1 (dus het adres van het café) als smidsknecht. Maar in 1931 op Bergerweg 36 als smid,
en in de jaren daarna als garagehouder. In de editie van 1948 is dat veranderd in "rijwielhandelaar", Op afb. 6 zien we op de gevel ook de hele evolutie van de zaak: Haarden, kachels,
motoren, rijwielen en boven het rechter raam: rijwielhersteller.

Afb. 6. De heer Piet Rolie met zijn vrouw en hun zoontje Kees (jongste broertje van Jannie Rolie)
die met z'n kop nauwelijks boven de fietspomp uitkomt. De letters GEL die nog net rechts op café
Liefting zichtbaar zijn, zijn van de reclame voor HENGELOSCHE BIER. Foto Jannie Broekman-Rolie.

Blijkens het Adresboek Alkmaar hadden ze in 1939 al telefoon!

Afb. 6. Adresboek Alkmaar 1939

Prachtig dat icoontje om aan te geven dat 4114 het telefoonnummer is; de telefoonhoorn,
bestaande uit een houten handgreep met aan het linker uiteinde de luidspreker, en aan het
rechter uiteinde een oog om het ding na het telefoneren aan de haak te hangen, en nog een
stukje draad. Je zou bijna een artikel willen gaan schrijven over de ontwikkeling van het
telefoonicoon.

Afb. 7.

Maar laten we terugkeren naar de rijwielzaak van Rolie, en nog twee advertenties laten zien
zoals deze (inclusief d/t-fout) uit januari 1946, dus kort na de oorlog, toen rijwielonderdelen
nog schaars en soms "op de bon" waren. Hier omschreven als "zonder vergunning". Tegenwoordig zou dat betekenen "clandestien", maar dat werd hier dus niet bedoeld.

Afb. 8. Nieuw Noordhollandsch Dagblad, 7 januari 1946

En deze uit augustus 1946 waaruit blijkt dat de zaak ook actief was met het opknappen van
haarden en kachels.

Afb. 8. Nieuw Noordhollandsch Dagblad, 5 augustus 1946 08 05

Door ziekte kon Rolie uiteindelijk de zaak niet voortzetten, en hij deed de bedrijfsgoodwill en
inventaris over aan de reeds genoemde Mulder. Eerst L.J. Mulder, daarna D.J. Mulder.

We keren terug naar de panden daar langs de Bergerweg. Links van Rolie stond nog een rijtje
huizen dat kort voor de eerste wereldoorlog werd gebouwd, tot aan de Houtvaart. Op afb. 9
uit 1966 en afb. 10 uit 1969 zijn ze goed te zien.
In een van die huisjes, Bergerweg 44, woonde Rudi Carell. Zo heette hij bij zijn geboorte op
19 dec. 1934 in Spoorstraat nr. 35 echter nog niet, want Rudi Carrell is zijn later aangenomen
artiestennaam. Hij werd geboren als Rudolf Wijbrand Kesselaar. Zijn vader Andries Kesselaar, ook artiest, gebruikte de naam André Carrell.

Afb. 9. De Bergerweg in 1966. Ergens in deze rij huizen woonde Rudi Carrell met z'n ouders. Café
Liefting en de rijwielzaak van Rolie waren toen al gesloopt. Op de achtergrond het grote nog
bestaande huis op de hoek van de Bergerweg en de Nic. Beetskade, aan de andere kant van de
Houtvaart. Collectie Regionaal Archief, nr. FO1006810.

Afb. 10. 1969. Hetzelfde rijtje huizen. Café Liefting en de rijwielzaak van Rolie / Mulder zijn al
gesloopt. Die stonden hier nog vóór, op de strook gras links, heel dicht aan de Bergerweg. Collectie
Regionaal Archief, nr. FO1009276.

Rudi was zo'n anderhalf jaar oud toen het gezin in 1936 naar Bergerweg 44 verhuisde. In het
adresboek 1939 van Alkmaar staat vader Andries Kesselaar daar nog met het beroep "magazijnbediende" vermeld. Veel bezittingen hadden ze niet, het meubilair bestond voor het grootste deel uit sinaasappelkisten, en ze hadden aanvankelijk niet eens een fiets. En toen ze die
wel hadden werd die werd tijdens de Duitse bezetting nog in beslag genomen ook.
In 1948 staat vader Kesselaar in het Alkmaars Adresboek met het beroep "kleinkunstartist"
vermeld. Het magazijnbediendeberoep had hij dus ingeruild voor een leven in de showbizz.
In 1951 zijn ze kennelijk verhuisd, want dan woont A. Kesselaar in de Kinheimstraat nr. 28
(nog steeds als kleinkunstartist). Op de Duitse Wikipedia, die overigens veel meer informatie
geeft over het leven van Rudi Carrell dan de Nederlandse, ontbreekt deze verhuizing naar de
Kinheimstraat.

Afb. 11. Rudi Kesselaar. Bron: Oneindignoordholland.nl

Het is geen wonder dat Rudi al jong gegrepen werd door het medium televisie. In 1952, een
jaar na de introductie van de televisie in Nederland, hadden ze thuis al tv! Dit zou zijn leven
als artiest behoorlijk beïnvloeden.
Als ik het goed begrepen heb verhuisde Rudi Carrell in 1955 naar Nieuw-Loosdrecht.
Het is lastig om op foto's 9 en 10 van het rijtje huizen aan de Bergerweg precies aan te geven
in welk huis de familie Kesselaar (alias Carrell) woonde. Probleem is namelijk dat rond 1950
de huizen hernummerd zijn! Dit hield waarschijnlijk verband met het slopen van café Liefting. In ieder geval werden de nummer 38 t/m 64 met twee verhoogd tot 40 t/m 66.
De Alkmaarse adresboeken geven een mooi beeld van de toen gangbare beroepen. De bewoners van deze rij huizen aan de Bergerweg hadden onder meer de volgende beroepen:
scheepsklinker, blikbewerker, plaatwerker, chauffeur, stoker, koetsier, spoorbeambte, rijtuigpoetser, los arbeider, veehouder, bankwerker, schilder, magazijnbediende, chocoladebewerker, elektricien, loodsknecht en dienstbode. Maar er woonde ook een limonadefabrikant. En
wie werkeloos was kreeg de vermelding "zonder beroep". Privacy was toen nog ver te zoeken.

