
Interview met mevrouw en de heer Heuvelman Dorpsstraat 43.

Mevrouw Heuvelman woont al bijna haar hele leven (sinds 1935) in deze woning.

Haar ouders huurden toen het huis van de familie v.d.Erve om er een

schoenmakerij in te vestigen. De schoenmakerij werd aanvankelijk gevestigd in

het onderhuis. Maar omdat er daar regelmatig last was van hoog water wilde

haar vader de schoenmakerij naar de voorkamer in het huis brengen. Daarvoor

was toestemming nodig van de verhuurder. Die stemde in mits er gordijnen voor

werden gehangen om het aanzien van het pand niet te verslechteren. Het huis

was toen bijna net zo als het nu is. De heel kleine keuken in de achterkamer werd

vergroot door een nieuwe keuken te bouwen op de plaats van de bedstee. De open

zolder met twee slaapvertrekken is inmiddels ook verbouwd met 2 vernieuwde

slaapvertrekken en een koekkoek langs de achterkant. Haar ouders woonden daar

aanvankelijk met 7 kinderen. Daarvoor was ruimte genoeg in het huis. Ze sliepen

allemaal boven. De kinderen zijn, op één na, zelfstandig gaan wonen. De moeder

van mw. Heuvelman is later naar een woning bij de Rozenburcht verhuisd. En mw.

Heuvelman, als jongste dochter, trouwde en bleef in het ouderlijke huis wonen.

Ze hadden samen twee kinderen, waarvan er nog steeds één in het ouderlijke

huis woont. Ondertussen is het huis gekocht. Na de oorlog hadden de ouders van

mw. Heuvelman wel inwoning door de woningnood. Een dochter woonde met man

en drie kinderen toen in het onderhuis. Met hoog water brachten ze hun spullen

naar boven. En later woonde een schoonzus bij hen in omdat haar broer naar

Indië was. Dat duurde vier jaar totdat het stel een eigen woning kreeg.

Het onderhuis heeft regelmatig last van hoog water. Daarvoor heeft de familie

vloedplanken, die ook nog wel worden ingezet. Al is het door het aanbrengen van

een nieuwe beschoeiing langs de rivier 8 jaar geleden, wel beter geworden. De

stuw wordt wel eens te laat neergelaten en ook als de stuw langer dicht blijft is

er sprake van wateroverlast. Op 1 februari 1953 stond het water tot aan de

dorpels van de kamer. Dat waren bange uren, ook al omdat de stroom

uitgeschakeld moest worden en er een erge stormwind blies. De benedenruimtes

worden gebruikt als schuur en er is een douche met wc. gemaakt. Ook was er

altijd al een aanrecht beneden. Daardoor hebben ze niet zo snel last van hoog

water. Vroeger werd er rechtstreeks op de rivier geloosd. Maar tegelijk met het

aanbrengen van de damwand is het huis aangesloten op de riolering. Toen er nog

geen wc. was maar een ton, moest deze bij hoog water gestempeld worden om te

voorkomen dat alles wegdreef.

De familie vindt de buurt prettig. Er is een goed contact met elkaar, al gaan ze

niet bij elkaar op de koffie. Ze vinden het jammer, dat er zoveel nieuwe mensen

in de buurt komen wonen, waardoor het allemaal veel onpersoonlijker wordt.
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