Jeugdherinneringen Luttik Oudorp en omgeving, 1920-1942

‘Ik groeide op in het rechterhuis op deze foto, met Fa.
D. Haasbroek op de gevel. Daar zit nu café Kowalski.’

Mevr. Van de Ven-Haasbroek: ‘Als ze mijn schoonzoon Jaap Langenberg gaan interviewen over
het leven in de binnenstad dan moeten ze mij ook hebben, want ik ben er opgegroeid.’

Fotografie: Henk Dogger (2018)
Mevrouw Rie Haasbroek, roepnaam Zus, is geboren en getogen in Alkmaar. Haar vader had de
loodgieterszaak Haasbroek aan het Luttik Oudorp. Door haar trouwen werd ze mevr. Van de VenHaasbroek en woonde ze vanaf 1942 jarenlang in Den Haag. Na het overlijden van haar man
Henk kwam ze in 1973 terug naar Alkmaar en woonde ze in de Muiderwaard. De laatste jaren
woont ze in een appartement in het pand bij haar dochter Marijke en schoonzoon Jaap
Langenberg.
‘Nu woon ik weer aan het Luttik Oudorp! Ik ben 98 jaar en de kring is rond.’

‘Mijn broer nam op een dag ene Henk uit
Al jong in het huishouden

Den Haag mee naar huis. Ze waren samen bij

‘Mijn moeder had een slechte gezondheid, ze had vaak een
veel te hoge bloeddruk. We hadden thuis daarom altijd
een dienstbode voor dag en nacht.
Mijn vader haalde me van school en zei tegen het hoofd
van de school: ‘Zo spaart ze me mooi een dienstbode uit.’ Ik
wilde helemaal niet doorleren dus ik vond het prima. Later
heb ik daar wel eens spijt van gehad.
Een stofzuiger hadden we nog niet. Kleedkloppen deden we
op de leuning van de brug bij de Appelsteeg. Van de
gemeente moest dat voor achten gebeuren en dan moest
de boel weer binnen zijn. Die kleden klopten we uit met
een mattenklopper.’

de Kadetten hier in Alkmaar. Ik hoorde zijn
stem en was meteen verkocht, nog voor ik
hem gezien had. We zijn getrouwd in de
winter van 1942 en in Den Haag gaan
wonen.’

‘Als dochter van een loodgieter kocht je
alleen bij klanten.’
‘Mijn vader heeft samen met zijn collega’s de Salo
opgericht, een inkoopcombinatie van de loodgieters. Dat
zat toen in een pand op de Laat.
Er was in die tijd werk zat voor loodgieters. Denk alleen al
aan de vorstperiodes, dan was het dag en nacht werken om
het allemaal weer vorstvrij te krijgen.
Er moest vroeger altijd gekocht worden bij mensen die
klant van ons waren. Als ik leuke schoenen had gezien bij
Van Haren kon ik ze niet kopen, want Mulder was onze
klant en niet Van Haren.’

Leermeisje bij de knip-patronenwinkel
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In het Fnidsen was de knip-en patronenwinkel Stek. (in het
Rie, Marijke en Henk Van de Ven op .
pand waar nu die Turkse eethuisjes zitten, naast
vakantie, ca. 1947
bloemwinkel van Wim van Assem). Daar stond op een
?
klein papiertje ‘Leermeisje gevraagd’. Ik was altijd al gek
Van Den Haag terug naar Alkmaar
(nu nr.??)
van naaien en mijn hobby werd mijn werk.
‘Mijn man overleed toen hij nog maar zestig jaar was
Mevrouw Stek-van Vliet was de baas, ze had vier dochters
en ik was 52 jaar. De huisarts raadde me aan weer
en die hielpen allemaal mee in de zaak. De klanten waren
de vrouwen die het konden betalen. Zij lieten hun
naar Alkmaar te gaan. Mijn dochter woonde daar
patronen en kleren maken. Ik heb daar een mooie tijd
met haar man Jaap in Alkmaar.
gehad.
En toevallig is Jaap een zoon van één van de
Thuis zat ik later ook altijd achter de trapnaaimachine. Als
het mooi weer was en iedereen ging naar ’t strand dan nog
dochters van Stek uit de knip-en patronenzaak waar
zat ik liever binnen te naaien.’
ik vroeger werkte.’
Bronvermelding: Interview mevr. Van de Ven-Haasbroek en
haar dochter Marijke Langenberg-Van de Ven (2018)

