Leven aan het Verdronkenoord, ca. 1950-1970

‘U

bent 104 jaar.

Hoe vindt u dat?’
‘Daar heb ik
geen erg in.
Dat gaat vanzelf.’

Op de foto:
mevr. Korver en zoon
Ruud

Mevr. Korver heeft veel herinneringen aan het wonen en leven in Alkmaar. Soms zijn ze
niet meteen meer paraat. ‘Dat is zo’n eind weg’, zegt mevrouw Korver dan. Zoon Ruud is in
1957 geboren en getogen aan het Verdronkenoord. Hij helpt de herinneringen van zijn
moeder weer op gang én voegt daar zijn eigen herinneringen aan toe. Zo ontstaat een
mooi beeld van ‘zomaar een leven’ aan het Verdronkenoord tussen circa 1950 en 1970.
Twee geloven op één kussen

Wonen en werken aan het Verdronkenoord

Mevr. Korver: ‘Rond 1950 ben ik met mijn man
naar Alkmaar gekomen. Toen waren we pas
getrouwd en zijn we op het Verdronkenoord
komen wonen. Ik kwam van oorsprong uit
Hillegom, mijn man was Alkmaarder. Ik botste
tegen mijn man op en toen was het meteen
Bingo! Mijn ouders vonden het vreselijk dat ik
met hem wilde trouwen. Ze waren niet op de
bruiloft aanwezig, want mijn man was katholiek
en ik was hervormd. Twee geloven op één
kussen, dat kon niet. Voor hem ben ik katholiek
geworden.
In de Laurentiuskerk hadden wij onze eigen
bank. Het was de voorste bank aan de zijkant,
daar betaalden we voor.’

‘We woonden in een grachtenwoning aan het
Verdronkenoord. Mijn man was woning-stoffeerder. Hij
had zijn werkplaats beneden en wij woonden erboven. Hij
restaureerde meubels, bekleedde bankstellen en
repareerde kasten.’
Ruud: ‘Mijn moeder heeft altijd gewerkt. Voor die tijd was
dat best bijzonder. Ze deed dat omdat ze het wilde - het
huishouden lag haar niet zo- en ook uit noodzaak, want zo
hadden we meer inkomen.’

Geen stuiver om aan je gat te krabben
Van huis uit was mevrouw Korver gewend aan een
hulp in de huishouding. Maar daar was nu geen sprake
van. ‘Ik deed het
huishouden
helemaal
alleen. Wij
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hadden niks, nog geen stuiver om aan je gat te
krabben, zeggen ze wel eens.’

‘Het dressoir op de
foto heeft mijn

vader
zelf gemaakt.
De ingewerkte
panelen kocht hij

los en
zette hij in elkaar.’

‘Van oorsprong komt mijn moeder uit een gegoede familie, die air is er een leven lang in gebleven.
Ze kreeg muziekles, moest studeren en een jaar naar het buitenland om een taal te leren. Dat hoorde bij de
opvoeding. Het botste met de arbeidersfamilie van mijn vader. Ze hadden commentaar op haar. Als
‘kantoormeid’ deed ze het huishouden niet goed, ze maakte zich op en was te frivool.’

Winter: ‘En koud dat het was!’
Ruud: ‘Wij sliepen op zolder met ‘betengelde
muren.’ Dat was steen met houten tengels
(plankjes) ertegen, daarover heen jute en dat werd
behangen. Als het waaide, waaide het behang ook.
En als het buiten sneeuwde, sneeuwde het op onze
zolder net zo hard.
De bloemen stonden twee maanden lang op het
raam. We gingen zowat aangekleed naar bed en
lagen onder zware, doorgestikte dekens met een
ijzeren kruik.

De kolenboer

‘Kolenboer Schipper van de Oudegracht bracht de
kolen voor onze kachel. In grote zakken sjouwde
hij die op zijn schouders naar de schuur in onze
achtertuin. Wij, kinderen, moesten de kolenkit
vullen. De kachel probeerde mijn moeder de hele
nacht aan te houden.
Daar was ze een ster in.’ Wassen in een teiltje
‘Eens in de week stonden we in ons blootje in de
keuken om ons te wassen, met een teiltje en een
washandje. Een half uur van tevoren zetten we een
omgekeerde bloempot op het gasfornuis en dan
draaiden we de gaspit aan. Door het gaatje in de
bloempot kwam de warmte de keuken in en zo
probeerden we het een beetje warm te krijgen.’

1967, 4e klas lagere school
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Mevr.
u Korver: ‘Toen ze naar de lagere school gingen,
moest
d er één een band om zijn arm, anders kon je ze niet
n
uit elkaar.’
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Ruud: ‘Ik denk dat ik de rechter ben op deze foto, want ik
p
herinner
me dat mijn broer Simon per se zijn hand ?
?
vooraan wilde houden, zodat zijn ring er goed op kwam.’
n
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Bronvermelding:
- Interviews met mevr. Korver en zoon Ruud (2018)

‘Het had iets gezelligs op de een of andere manier.
Iedereen deed het zo en je wist niet beter.’
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