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Mevrouw Riet Roobeek-Coppens is geboren en getogen aan het Verdronkenoord.  Haar kinderen 

zijn er ook alle vijf opgegroeid. En met haar tweeënnegentig jaar woont ze er nóg. Ze weet heel veel 

te vertellen over vroeger en doet dat zo graag dat ze bijna niet te stuiten is.  Slechts een kleine greep 

uit haar herinneringen past in dit verhaal van de maand... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. Roobeek-

Coppens: 

‘Henk mag wel 

komen om een foto 

van me te maken, 

maar dan wil ik 

eerst naar de 

kapper.’ 

Fotografie: Henk Dogger 

(2018) 

Vier generaties aan het Verdronkenoord 

 
 

Coppens loodgieter, vier generaties 

Grootvader Coppens startte zijn loodgieterszaak 

in 1882 aan het Verdronkenoord. De werkplaats 

was op de begane grond en de woning er achter.  

Honderdzesendertig jaar later is in hetzelfde 

pand het Installatiebedrijf AJ Coppens&Zn 

gevestigd, dat gerund wordt door een zoon van 

Riet. 

   De vader van Riet kwam uit een gezin van 12 

kinderen, vertelt Riet. ‘En dat allemaal op dat 

bovenhuis! Mijn grootmoeder is eraan gestorven, 

aan al dat werk en aan al die kinderen.’ 

   ‘Mijn vader nam de loodgieterszaak over van 

mijn grootvader. Mijn vader had graag een 

jongen gewild  voor zijn zaak. Maar hij kreeg 

twee dochters. Ik was zijn lievelingetje en hielp 

graag mee. Op zaterdag maakten we de hele 

werkplaats schoon of ik hielp het zink 

vasthouden als hij goten maakte.’  

 

 

IJs op de gracht 

‘Als er ijs op de gracht lag deed iedereen de radio aan op 

dezelfde zender. Je had toen alleen 1 of 2. Dat was de 

muziek. Er was koek en zopie en ze organiseerde 

verkleed bal. Dat was zo mooi. Van thuis kreeg ik een 

plak mee, dat was 2,5 cent, voor de baanveger.’ 
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Versmalling Verdronkenoord, 1973 

Het is 1943, Riet Coppens is zeventien jaar en heeft 

verkering met Ary Roobeek. De ‘Arbeidsinsatz’ wordt 

ingesteld door de Duitsers en haar verkering moet ook naar 

Duitsland. De jongedame Riet gaat, zonder dat iemand ervan 

weet, naar Den Haag waar een kennis van de familie op het 

ministerie werkt. Ze weet te regelen dat haar verkering een 

half jaar uitstel krijgt van tewerkstelling in Duitsland: de 

loodgieterszaak heeft een werknemer nodig en dat wordt 

haar verkering. Lachend vertelt Riet; ‘Ary wist helemaal van 

niks. Hij kon nog geen koper van zink onderscheiden.’ 

Maar al doende leerde Ary het vak van zijn schoonvader en 

na de oorlog volgde hij vier jaar lang een avondopleiding. Zo 

werd haar man Ary Roobeek ook loodgieter en nam hij de 

zaak over van zijn schoonvader. Riet deed de administratie.  

 

Bronvermelding: 

- Interview mevr. Riet Roobeek-Coppens (2018) 

- Foto pand Coppens: Elsinga, J. / collectie Regionaal 

Archief Alkmaar / RAA011007753. 

- Foto versmalling: Elsinga, J. / collectie Regionaal 

Archief Alkmaar / RAA011007479. 

 

Mijn moeder hechtte aan stand 

‘Mijn moeder kwam uit een voorname familie en hechtte 

sterk aan plicht en stand. We kwamen niks te kort: we 

liepen er piekfijn bij in speciaal voor ons gemaakte kleren, 

maar we kregen nooit een pluim of een aai over onze bol 

van haar.’ 

 

‘Er woonden veel grote gezinnen om ons heen. Ik trok altijd 

op met al die meiden. Op de grachten kende je mekaar. Er 

was niet veel wisseling en je groeide met elkaar op. Dat 

was een gezellige tijd.’ 

 

Vanaf mei 1943 worden alle mannen tussen 18 en 

35 jaar verplicht zich aan te melden voor werk in 

Duitsland. Wie zich niet aanmeldt, wordt gestraft. 

 

De versmalling van de gracht in 1973 

Eén van de grootste veranderingen die mevrouw 

Roobeek heeft meegemaakt vindt ze de versmalling 

van het Verdronkenoord:  

‘Het water was vroeger veel breder. En de weg, of 

stoep, was zo smal dat ik amper de deur uit dorst 

met de kinderwagen. Je kon zo omver gereden 

worden. Al was het verkeer toen lang niet zo druk 

als nu.’ 

Roze wc-papier en melkwolken in de gracht 

‘In die eerste jaren na ons trouwen kwam het riool 

nog gewoon uit op de gracht. Je zag ons roze wc-

papier erin drijven. En als de melk zuur was 

geworden, spoelde ik die door de wc. Tegen de 

kinderen riep ik dan: ‘Kinderen, let op daar komt 

het! Dan renden zij naar het raam en dan zag je die 

witte wolk door de gracht gaan. Een prachtgezicht 

was dat.’ 

     

 

‘Elke zaterdag  

gingen we naar 

zangles van Johan 

Kuiper, voor een 

dubbeltje per keer. 

Een keer per jaar 

organiseerde hij een 

operette-uitvoering. 

Met dit elfjes-

kostuum liep ik ook 

in de 8-oktober-

optocht mee. 

Ik won er nog een 

prijs mee. ’ 

Ca. 1934 

 

 Riet en haar 

zus, 2 mei 

1944 

 


