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BROEKJLR GEMEENSCHAP 
OP-GAAN VAN DE STICHTING DE DROI!KP. GEMEENSCHAP" 

.IN MEMORIAM .OKTERRE. --- 	 ZOMERVAKANTIE.  
Op maandag 22 juni j.Lis opde Algemene be- Zoals gebruikelijk vallen er in de zomerva-
graafplaats te Broek in Waterland ter aar-kantie een paar nummers van ons blad uit. 
de besteld het stoffelijk overschot van 	Het eerstvolgende nummer zal verschijnen op 
dokter Parrée.Zijn naam is voor heel velen 20 juli a.s.en dan op 24 augustus a.s.Daar-
van ons een begrip geworden.Hoewel dokter na wordt de veertiendaagse regelmaat weer 
Parre van huis uit geen Broeker was,heeftvoortgezet.Wij verzoeken U met het inzenden 
hij zich tijdens zijn langjarig verblijf in 	vn copy hiermede rekening te houden. 
onze gemeente zeer aan Broek gehecht.Het 
heeft hem veel moeite gekost om op latere 	 ANJER.AXTIE 1964. 
leeftijd afscheid van Broek te moeten nemenIn deze dagen,rond de verjaardag van Z.K.H. 
Hij was dan ook met ontelbaar veel draden Prins Bernhard vindt weer de jaarlijkse An-
verbonden met het gehele gemeenschapslevenjeraktie plaats.0 weet het,de opbrengst 
Uiteraard kende hij door zijn functie als 	komt ten goede aan culturele instellingen 
arts iedereen.Er zal wel geen huis in de van diverse aard.Door de collectrices wor-
gemeente geweest zijn of hij kende het van den fotokaarten van het Koninklijk gezin aan-
binnen.Hij kende ook het lief en leed van geboden.Ook dit is al jaren gebruikelijk bij 
de bewoners van die huizen.Velen zullen 	deze aktie.0 mag,indien U voor een derge1j- 
zich hem herinneren uit de begintijd van 	:'ke foto geen interesse heeft,natuurlijk ook. 
zijn praktijk.Verhalen over zijn tochten met geven zonder een kaart te kopen.Wij bevelen 
rijtuig of arreslede doen nog steeds de 	deze aktie gaarne in Uw belangstelling aan 
ronde.Dokter Parre beperkte zich echter 
niet tot zijn eigenlijke vak.Hij was door en 	WATERLEIDING IN ZUIDERWOUDE. 

door een gemeenschapsmens.In vele en veler- 	Nieuwe Noordhollandse Courant bevat af 

lei verenigingen speelde hij een belangrijke en toe een rubriek,waarin berichtjes ver- 
schijnen, rol.Hij was het b.v.00k,die zich zeer heeft:: 40 jaar geleden"nieuws" waren. 

ingeapannen voor de restauratie van 	 geleden trof ons het volge bericht, 

te Broek.Zijn muzikale liefhebberijen zijn 	dat dus in 1924 in de Krant heeft gestaan. 

ook bekend.In de Broeker Kapel bespeelde h("De Waterlander" dd.21 juni 1924. 
de piano en ook hebben wij hem eens als di-: BROEK IN WATERLAND.Zoals men weet is te 

rigent voor de Kapel zien staan. 	 Zuiderwoude veel oppositie gekomen tegen 
Aan mensen als dokter Parre er é6n was, het raadsbesluit tot aansluiting van de ge-
hebben wij in een gemeenschap als de onze meente Broek aan het provinciaal Waterlei-
altijd grote behoefte.Mensen,die van orga- dingsbedrijf,met verplichte aansluiting der 
niseren weten,die stimulerend op anderen woningen.Tenslotte is op initiatief van de 
kunnen inwerken,die hun tijd en liefde gevener ds.Koopmans,voorz.van "Plaatselijk Be-
niet ten eigen bate,doch ten voordele van lang"onlangs door een groot aantal bewoners 
de gemeenschap.Ook na zijn vertrek uit onzevan Zuiderwoude een adres aan de gemeente- 
gemeente bleef zijn belangstelling voor 	raad gezonden met verzoek om ontheffing van 

Broek bestaan. Zo deed hij vanuit zijn woon- aansluiting aan de waterleiding. 
plaats b.v.nog suggesties voor straatnamelAangezien wij benieuwd waren naar de reactie 
in het uitbreidingsplan. Onder grote be- :van de Raad op het adres van"Plaatselijk De- 
langstelling is dokter Parre ten gravege -langl',hebben wij de raadsnotulen van dat 
dragen.Het past ons vanaf deze plaats nog-jaar  er op nageslagen.In de vergadering 
maals onze dank tot uiting te brengen vporvan 13 juni 1924 is er over gesproken. 
alles,wat hij in zijn leven voor de Broeker De notulen zijn hierover echter zeer summier. 
Gemeenschap,in de ruimste zin genomen, 	Voorzover wij het handschrift van de toenrna- 
heeft gedaan. Moge hij rusten in vrede. 	lige gemeente-secretaris konden ontoijferen, 

Red. menen wij het volgende gelezen te hebben. 
"Punt 14.Vervolgens komt in behandeling een 

BER KEPF, Laan 44 ,voor rijwielen 	collectief request van ingezetenen te Zui- 
en Bromfietsen. 100% service. 	derwoude om ontheffing van de aansluitings- 



plicht op de waterleiding. In een uitvoerig U komt aanwaaien.D
.
tal kent geen enkele;  

:prae-advies van B.en W.,waarin deze 	ge-uitzonderingUitspraak:de klemtoon altijd o 
legenheid hebben om het standpunt ten aan-voorlaatste lettergreep,dus niet:rdio, 
zien van de waterleiding in haar geheel 	maar rado,zo ook historio. 
bloot te leggen,stellen B.en W.voor adres-Elke letter wordt apart uitgesproken en 
santen te berichten,dat zij zich voor elk heeft zijn eigen uitspraak. (dus niet zoals 
bijzonder geval,overeenkomstig de gemeente-tin het Nederland.s,waar bijv."ch't nu weer al 
bepalingen,hebben te wenden tot het colle-"g",dan weer als "ej" of "tsj"klinkt). 
ge van B.en W. Aldus wordt besloten." 	De uitspaak is als volgt: 
Merkwaardig is dan het volgende punt van c = ts; ê = tsj; g = g in Engels"good.", 
de agenda,waarbij besloten wordt bij de Di- 	= dzj;ri= eh in schip; = Zj in journaal 
rectie van de Waterleiding Mij.er op aan te 	sj,u oe,v = w.Alle andere letters 
dringen spoed te betrachten bij het aanleg-klinken als in het Nederlands. 
gen van de Waterleiding in Zuiderwoude. 	Q,W,X en Y bestaan niet in esperanto. 
Wij hebben helaas hierover verder niets kun-Dubbele letters komen niet voor.Dus vallen 
nen vinden.In het archief hebben wij ge- 	= fali.Het bepalend lidwoord(=de of het) 
zocht naar het request en het uitvoerige is altijd LA.Hetorepalend lidwoord(een) 
prae-advies,dooh tevergeefs.Wij kunnen U 	wordt niet vertaaldDe dag = la tago,de 
dus de argumenten tegen de waterleiding 	dagen = la tagoj;Een dag = tago, dagen 
niet meer geven.Dit speelde dus 40 jaar 	tagoj. 
geleden.En nu? Nog immer zijn in Zuiderwoud.ie 	Hoe ze ik het in esperanto ? 
twee gezinnen die perse geen aansluiting 

Het leren van veel woordjes,zoals in andere op de waterleiding wensen.Voor ons onvoor-: talen,word.t vermeden door voor-en achter- 
stelbaar maar het is zo 

9 	 voegsels die konsekwent doorgevoerd worden. Wj zien met belangstelling uit naar het be- 
Achtervoegsels: -INO = vrouwelijk persoon. richt,dat alle ingezetenen van de gemeente 

over een aansluiting op de waterleiding 	vriend=amiko,s±am=amik, vriendin = amikino 
beschikken.Moet dat nog 40 jaar duren? 	koning=reo ,stam= rek, koningin = reino. 

Is niet te hopen. 	 man = viro , stam =vir, vrouw = virino 
jongenknabo,stam=knab, meisje = knabino 

BURGERLLJKE STAND. 	 heer =sinjoro,stam=sinjor,mevr.= sinjorino 
GEBOREN: René, z.v.N.Valstar en H.W.v.Ree-. 	 -ISTO = beroepspersoon. 
nen; Gretha Janette,d.v.G.Mars en G.Prorik;maino = machine , stam: main. 
Willem, z.v.J.Knip en ETromp.. 	 . 	 mainisto= machinist 
ONDERTRDUWD: de Oude,Ad.riaan,oud 48 jaar, :kaso = as(sa),stam:kas,kasisto = penning- 
en Punt,Jansje,oud 40 jaar; Buitendam, 	meester,kasistino = penningmeestere.s. 
Germt,oid 31 jaar en Blakborn,Wolmet,oud Voorv.oegsels,b,v.M.kL- = tegenovergestelde 
25jaar. 	 betekenis van de stam: 
GETROUWD: de Haan,Teunis,oM 19 jaar en 	goed = bona ,stam = bon, slecht = malbona 
Wiedemeyer,Anneke Hendrika,oud 19 jaar. 	groot= granda,stam=grand, klein=malgranda 
OVERLEDEN: Parreé,Pieter Tjerk Jacobus, 	lang = longa, stam long ,kort 
oud 72 jaar, e.v.C.Â.S.Wieringa,wonende 	hoog = alta, stam alt , laag = malalta 
te Driebergen. 	 jong = juna, stam jun , oud = maljuna 

vriend = amiko, stam amik, vijand=m.lamiko 
ADVERTENTIES: 	 laden= ari stam gart, lossen = ma1a. 

De praktijk van Tandarts Hoedeman is 
gesloten wegens zomervakantie van 

DINSDAG 14 JULI as. 
tot 

MAANDAG 24 AUGUSTUS. 
Voor spoedgevallen cantr. Doktersdienst 

Telefoon 020 - 728776. 

0 : Alle zelfstandige naamwoorden eindigen 
op -o,b.v. huis = domo,(stam:dom),vriend 
is amiko, (stam amik)en vriendin = amik-in--o, 
moeder = patr±no(=patr-in-o),wat is nu 
'vader" ? 

wordt vervolgd. 

20a I.J.K. (vervolg) 
Jaarlijks worden ruim 1000 radioprogramma's 
in Esperato uitgezonden:door Spanje,Zwit-
serland,Hilversum,Polen,Joegoslavi,Italie,; 
Frankrijk,Guatemala,ICorea e.a.Tal van reis-
gidsen en toeristenfolders zijn in esperan-
to verschenen.Esperanto wordt gebruikt op; 
vele internationale konferenties en kon-
gressen,door vele handelsfirrna's, in de 
zeevaart,in het internationale telegrafi-
sche verkeer,bij vakantietrips.Met Pinkste-
ren hebben bijv.de  Esperanto-Spoorwegman-
nen,die in Brussel bijeenkomen,op hun ex-
cursie ook Broek in Waterland met een be-
zoek vereerd. 

Hoe ziet Esperanto er uit? 
T'.QV extra 1(g€l  lran Es Q.&. 	-Y±C 1Tfl 

tionale talen is,behalve het vermijden van 	Voor al Uw bankzaken naar de 
:"taal-imperialisme",dat het veel gemakke- 	Plaatselijke BOERENLEENBANK. 
lijker te leren is.Wat niet inhoudt dat het 


