Groentezaak én melkwinkel aan het Verdronkenoord
Gerrit Wester (1931) en

zijn vrouw Tiny WesterVenneker (1934) hadden
jarenlang een melkwinkel
met daarnaast een
groentezaak op het
Verdronkenoord. Intussen
zijn ze 62 jaar getrouwd en
ze wonen er nog steeds.
Ze vertellen graag hoe het
er vroeger aan toeging.

Meneer en mevrouw Wester voor hun vroegere melkwinkel, in het pand rechts daarvan was de groentewinkel.
Links: de poort naar de Krom Elleboogsteeg.
Fotografie: Henk Dogger (2018)

Van jongsaf in de groenten
De vader en moeder van Gerrit Wester woonden op de Koorstraat
en hadden daar een groentewinkel. ‘Al vroeg hielp ik mee in de
winkel en deed de inkoop van groenten. Na een meningsverschil
met mijn vader ben ik voor mezelf begonnen. Ik was toen ongeveer
23 jaar.’
Tiny Venneker kwam uit een echte kasteleinsfamilie. Haar
grootouders hadden een café aan de Laat en haar ouders waren
eigenaar van café Kanaalzicht op de hoek Bierkade Verdronkenoord. Later kreeg dit café de naam: De Busch Halte,
naar de gebroeders Busch. ‘We hadden het café van mijn ouders
over kunnen nemen,’ vertelt mevr. Wester. ‘Maar dat zag Gerrit
niet zitten. Hij was meer het type dat graag overal heen gaat en
niet lang op één plek kan blijven.’

‘In de Krom Elleboogsteeg was een logement. Er zaten allemaal sloebers, jongens die elke dag aan
de loop gingen. Ik had vanuit ons slaapkamerraam gezien dat zij van de melk stalen. De
melkbussen werden daar elke ochtend om vier uur op straat neergezet door de melkwagen.
Ik kocht een buks en ben -met die buks onder mijn arm- naar het logement gelopen en zei tegen die
mannen: ‘Als ik het nog ’s zie, schiet ik meteen.’ Het is nooit meer gebeurd.’

Melkwinkel en groentezaak naast elkaar.
Al snel na hun trouwen namen Gerrit en Tiny een melkzaak
over aan het Verdronkenoord, met bijbehorende wijk.
‘Maar de overige melkboeren uit de buurt hadden
gezamenlijk bezwaar gemaakt met als resultaat dat ik geen
melk van de lokale coöperatie kreeg. Via een kennis, die
buiten Alkmaar woonde, kon ik toch melk kopen. Die melk
haalde ik elke dag via een andere route op, zodat niemand
doorhad waar het vandaan kwam. Zo kon ik toch melk
verkopen aan mijn klanten.’
Terwijl Gerrit zijn wijk liep, stond Tiny in de winkel. Ze
verkocht kaas, boter, eieren, melk en karnemelk. De
hoeveelheid melk werd afgemeten met een maat en kwam
direct uit de melkbussen.
Voor de eieren was er een eierkist met stro erin. ‘Elke keer
als ik eieren moest pakken, gaf ik eerst een klap op die kist.
Ik wist dat er vaak een muis in zat en die moest er eerst uit.’

Verdronkenoord nr. 2 en 4
Daarna kwam de groentezaak erbij die via een tussendeur
vanuit de melkwinkel bereikbaar was. Verder was er nog
een spoelhok waar de melkbussen werden schoongemaakt.
Het vuile water spoelde zo de gracht in, want van riolering
was nog geen sprake in die tijd. ‘Ook het schraapsel van
aardappels of ander groenteafval werd zo weggespoeld. In
wintertijd zag je het altijd op het ijs liggen.’
Dat speelde zich allemaal af op Verdronkenoord nr. 2 en 4.

In de begintijd ventte Gerrit melk met een
zgn. hondenkar. Omdat de hondenkar toen
net verboden werd (1962), was er een
motortje onder gebouwd.

Grinzaboten
Gerrit ging tweemaal in de week naar de veiling waar hij de
groenten ging halen. Hij ging verschillende veilingen af om
een goede kwaliteit en prijs te krijgen. ‘Ik heb altijd gekozen
voor kwaliteit waardoor ik een vaste klantenkring kreeg die
L
alleen bij mij hun spullen kwamen halen.’
u
‘Zo gingen we ook de ‘Grinzaboten’ voorzien van melk, kaas
en groenten. Dit waren boten die zand vervoerden van de
Wadden, via Den Helder naar de Omval. Het zand was
bestemd voor het bouwrijp maken van Nieuw Overdie.
De schippers belden hun boodschappenlijstje aan ons door
via radio Scheveningen en haalden hun bestelling op bij de
(nu nr.??)
Accijnstoren.’

.
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Vlak na ons trouwen in 1955 hebben we eerst nog een
huisje gehuurd op de Achterwezel (huidige Schelphoek).
Later konden we een huis huren op het Verdronkenoord,
nummer 5.
Op een zondagochtend viel daar de hele voorgevel van
ons huis in één keer naar beneden. Alles kwam op straat
terecht. We schrokken ons een hoedje. De kerkgangers
waren nog maar net gepasseerd.’

Bronvermelding:
Interview met mevrouw en meneer Wester (2018)

