
VERSLAG OVER HET JAAR 2010

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND



INLEIDING

Bij deze presenteren wij U het 45ste jaarverslag van Oud Broek. Dit betekent dat onze ver-
eniging alweer 45 jaar bestaat. Misschien reden voor een feestje? Nee geen feest want het 
bestuur heeft besloten nog even te sparen, en te wachten tot 2015 wanneer wij het 50 jarig 
bestaan hopen te vieren.
 
Gebeurt er nou veel in zo’n jaar? Als je daar even bij stil staat en over nadenkt gebeurt er best 
veel, al wennen positieve veranderingen snel, en wordt het al gauw heel gewoon. 
Ik noem bijvoorbeeld aan het einde van de Erven, het voormalige pand van de Heren Edel en 
de familie van Veen, fijn dat het eindelijk is gerestaureerd, en prachtig zoals het is geworden. 

Ook van de Wagengouw, tussen Stenenbrug en kruising Hage Weer kan ik genieten. Het 
wegdek is vernieuwd, er zijn parkeerplaatsen aangelegd, en met de fraaie lantaarnpalen is 
het plotseling een heel chique buurtje geworden. De brug aan de Galggouw is in oude glorie 
terug, en de laatste hand wordt gelegd aan de sanering van deVolgermeer. Dit tot geruststel-
ling van de omwonenden, waarvan er enkele meer als 30 jaar in onzekerheid hebben geleefd. 

Ook de vereniging heeft beslist niet stil gezeten. Naast de algemene ledenvergadering, heb-
ben wij ook nog een buitengewone ledenvergadering gehouden over de Wilhelminatempel. 
Wij hebben ons nadrukkelijk bemoeid met de nationale groen competitie, in verband met de 
strijd voor de verkiezing van het groenste dorp van het land. In de Broeker feestweek lever-
den wij voor het tweede jaar de juryleden, en op de Oud Hollandse markt waren wij present 
met een fotoquiz, waar veel belangstelling voor was. 

Wij waren gastheer voor een bijeenkomst van omliggende Oudheidkundige  verenigingen. 
Er waren weer drie Broeker Bijdragen, en van Oud Broek.NL werden er drie nieuwe edities 
uitgegeven. 

Tot slot hebben wij afscheid moeten nemen van ons erelid Han te Boekhorst, die op 27 maart 
op 85 jarige leeftijd overleed. U komt het allemaal uitgebreider tegen in dit jaarverslag. 

Rest mij nog om mijn mede bestuursleden en alle vaste medewerkers dank te zeggen voor 
hun inzet voor onze vereniging.

Dick Broeder, 
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland                                              Januari 2011
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Op de omslag: Gezicht op  de vernieuwde Wagengouw .
In 2010 ging de het eerste  stukje van de Wagengouw ’op de schop’ 
en na de renovatie mag het resultaat er zijn.



BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

Bestuur
In het verenigingsjaar 2010  bestond het bestuur uit de volgende leden:
Dick Broeder –  voorzitter (sinds 2008)
Atsie Drijver –  penningmeester en contactpersoon (sinds 2008)
Jan Maars – algemeen bestuurslid (sinds 2005)
Aagje Bruijn – algemeen bestuurslid (sinds 2010)
Ron Baltussen – algemeen bestuurslid en notulist (sinds 2010)

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Dick Broeder, Jan Maars en Atsie Drijver.
Aagje Bruijn is in 2010 toegetreden tot het bestuur. Zij houdt zich vooral bezig met de col-
lectie en speurt in het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek naarstig naar kranten-
artikelen over Broek.

Ron Baltussen is in 2010 ook toegetreden tot het bestuur. Hij volgt  namens Oud Broek en 
samen met onze vertegenwoordiger in de Commissie Stads- en Dorps Beheer (CSDB)
Sjef Kwakman voorkomende bouwplannen nauwgezet. Hij is tevens de notulist van de 
vereniging.

Jan Maars houdt zich vooral bezig met de rondleidingen door het dorp en voert namens het 
bestuur samen met Atsie Drijver de redactie van oudbroek.nl.

Atsie Drijver is het contactadres voor de vereniging, zowel per post als digitaal. Verder be-
moeit zij zich met de collectie en oudbroek.nl. en verzorgt rondleidingen.

Dick Broeder is breed inzetbaar en vooral het gezicht naar buiten.

Voor en namens de vereniging verzorgt Frouke Wieringa de Broeker Bijdragen en Hillebrand 
Kuypers de website.

Ledenadministratie
De vereniging telde op januari 2010 453 leden.  Van 43 leden moesten we afscheid nemen 
door verhuizing, overlijden en opzegging wegens de Wilhelminatempel (meer dan de helft).  
56 nieuwe leden meldden zich aan zodat de teller op 31 december 2010 op 467 leden stond. 
Hiervan waren er 383 op 31 december 2010 woonachtig in Broek in Waterland (onder wie de 
twee ereleden: Dr. J.W. Niemeijer en J.P. Mars). 

Van de 74 buitenleden (helaas is ons erelid  oud burgemeester van Broek in Waterland de 
heer H.G.M. te Boekhorst overleden) wonen er veel in de regio en Amsterdam.

NOTULEN 44e ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2010

Op 23 april 2009 werd de 43ste algemene ledenvergadering gehouden in Het Broeker Huis. 
Het bestuur legde toen verantwoording af over het verenigingsjaar 2008. Dankzij een aan-  
trekkelijk nevenprogramma werd de vergadering goed bezocht.

Aanwezige bestuursleden
Het Bestuur van de vereniging  was in volledige bezetting aanwezig bij de vergadering:   
Dick Broeder (voorzitter) , Hillebrand Kuypers (secretaris en notulist) , Atsie Drijver (penning-
meester) en Jan Maars (bestuurslid). 

Verder waren aanwezig zo’n 15 leden van de vereniging, onder wie Jos van Doornik als lid 
van de kascommissie, de beoogde nieuwe bestuursleden Aagje Bruijn en Ron Baltussen , en 
Frouke Wieringa van de Broeker Bijdragen.  Tevens was aanwezig  de heer Helmig Kleere-
bezem, die ook dit jaar weer de moeite heeft genomen om speciaal voor deze vergadering 
vanuit zijn woonplaats Borne af te reizen naar Broek.  Afwezig met afmelding waren de heren 
Meinema,  Mars, Posch en Van Mourik.

Opening en Mededelingen door de voorzitter
De voorzitter, de heer Broeder, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezige 
leden van harte welkom.  

Voorzitter gedenkt kort de op 27 maart 2010 overleden heer Han te Boekhorst, bij leven 
burgemeester van Broek in Waterland van 1957-1977, bestuurslid van Oud Broek van 
1997-2007 en erelid van de vereniging. 

Notulen 43e jaarvergadering (gehouden op 23 april 2009)
De notulen van de 43e jaarvergaderingen, zoals dat gepubliceerd is in het Jaarverslag 2009, 
worden zonder opmerkingen of vragen door de vergadering goedgekeurd.

Toelichting op het jaarverslag over 2009
De voorzitter meldt - onder complimenten aan Hans Mulder voor de opmaak en Frouke Wie-
ringa voor de redactie - dat het verslag over het verenigingsjaar 2009 zijns inziens een fraai 
jaarverslag is geworden, in een iets kleiner  en daardoor goedkoper jasje, maar verder geheel 
in de traditie van Oud Broek. Het Jaarverslag 2009 wordt zonder opmerkingen of vragen door 
de vergadering goedgekeurd. 

Financieel verslag over 2009
De penningmeester, mevrouw Drijver, licht het financiële verslag, zoals dat gepubliceerd is in 
het Jaarverslag 2009, op hoofdlijnen toe. 

Specifiek worden gemeld: de vereniging heeft geen geld uitgegeven aan de Stichting 
Wilhelminatempel (de stichting die zich beijvert voor het herstel van de muziekkoepel in 
het Havenrak). In 2009 heeft de vereniging zeer veel rondleidingen gegeven, waarvan de 
opbrengsten ten goede zijn gekomen aan de vereniging. Met de opbrengsten wordt naar 
verwachting in 2010 het urinoir bij de Kerkbrug hersteld. Er zijn ongeveer 450 leden. Tot 
genoegen van de penningmeester heeft ongeveer  één derde van hen een machtiging afge-
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geven voor de automatische afschrijving van de contributie. Er zijn ongeveer 100 leden met 
een minder strenge betalingsmoraal: als gevolg hiervan heeft de vereniging diverse aan-
maningen moeten versturen. Eind 2009 zijn er 4 leden afgevoerd wegens niet voldoen aan de 
contributieverplichtingen. 

Verslag kascommissie 2009
De Kascommissie, bestaande uit de heren Jos van Doornik en Dirk Posch, heeft de financiële 
stukken van de penningmeester gecontroleerd, en verklaart het financieel jaaroverzicht over 
2009 als een correcte weergave van de financiële situatie van de vereniging te beschouwen. 
Op advies van de Kascommissie verleent de vergadering, onder dankzegging aan de pen-
ningmeester, het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.

Benoeming kascommissie 2010
De heer Van Doornik  treedt af. De heer Frans Abrahams wordt door de vergadering gekozen 
als nieuw lid van de Kascommissie. De heer Posch neemt nog éénmaal plaats in de Kascom-
missie.

Vaststelling begroting 2010
De penningmeester licht de begroting voor 2010, zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2009, 
op hoofdlijnen toe.  Opvallende punten zijn de reservering van EUR 1700,- voor het herstel 
van het urinoir (zie eerdere opmerkingen), en opnieuw de besparing op de kosten voor het 
jaarverslag. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen, en keurt de begroting goed.

Bestuurswijzigingen 
De heer Kuypers, secretaris van Oud Broek sinds 2008, treedt één jaar voor verstrijken van de 
reguliere termijn af. De reden voor zijn aftreden is het meerderheidsbesluit van het bestuur 
om, ondanks de substantiële tegenstand van de leden (zoals vastgesteld tijdens de bijzon-
dere algemene ledenvergadering op 16 februari 2010), toch door te gaan met de plannen 
voor de herbouw van de muziektent in het Havenrak, de zgn. Wilhelminatempel. De heer 
Kuypers benadrukt dat het geen eenvoudige beslissing was, en dat hij eigenlijk ongaarne 
afscheid neemt van het bestuurswerk. Voorzitter bedankt de heer Kuypers voor zijn inzet voor 
de vereniging en overhandigt hem als dank een fles wijn.

De voorzitter meldt dat de positie van de zojuist afgetreden heer Kuypers vacant is, en dat 
het Bestuur op zoek is naar een geschikte kandidaat. De heer Kuypers biedt overigens aan de 
vereniging nog enige tijd te assisteren als dat nodig is.

De vergadering stemt in met de benoeming van mevrouw Aagje Bruijn en de heer Ron 
Baltussen als bestuurslid. Mevrouw Bruijn gaat een algemene rol vervullen, terwijl de heer 
Baltussen zich zal wijden aan het brede en belangrijke dossier ‘ruimtelijke ordening’.

De heer De Vries (voormalig secretaris van de vereniging) geeft uitdrukking aan zijn vrees 
dat er teveel ondernemers in het bestuur dreigen te komen. Een belangrijke eigenschap 
van ondernemers zou zijn dat ze ‘altijd iets willen doen’, zoals bijvoorbeeld een muziektent 
herbouwen.  Een historische vereniging zou zich echter meer moeten bezighouden met be-
houd en historische diepgang. Het bestuur zou daarom een hoog historisch gehalte moeten 
hebben.  Vooral de nieuwe bestuursleden verweren zich: Aagje Bruijn is 34 jaar ambtenaar 

ge-weest en Ron Baltussen is juist vanwege zijn professionele expertise (als zelfstandig archi-
tect) zeer goed toegerust voor het beoordelen van zaken als bouw- en bestemmingsplannen 
in ons historische dorp. Dit neemt de zorg van de heer De Vries gedeeltelijk weg.

Beleidsvisie Oud Broek
De Voorzitter licht de beleidsvisie van het bestuur toe, aan de hand van een van tevoren 
opgestelde tekst. De vergadering had de beleidsvisie overigens graag van tevoren willen 
inzien, waarvan acte.
Het doel van dit bestuur is een vereniging te zijn van en voor alle Broekers.  Voorzitter staat 
stil bij de vele zaken waar de vereniging zich (op basis van de statutaire doelstellingen ’het 
dorps- en landschapsschoon van Broek in Waterland [...] te bewaren, te beschermen en waar 
mogelijk te vermeerderen ’.) mee bezig houdt. De meeste van deze activiteiten ontplooit de 
vereniging al sinds jaren, maar er zijn de laatste jaren ook nieuwe elementen bijgekomen. 

Een korte opsomming: het kritisch volgen van ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke 
ordening, beheer en herstel van historische dorpselementen (de molen, restauratie van het 
urinoir, de brug en de sluis bij de Volgermeer, herbouw van de muziektent), de historische 
collectie (beheer, uitbreiding, digitalisatie), serieus historisch onderzoek (Broeker Bijdragen), 
verenigingsnieuws en laagdrempeliger historie (de nieuwsbrief OudBroek.nl), de website, 
rondleidingen door het dorp, kleinschalig toerisme ondersteunen.  

Dit onderwerp leidt tot een geanimeerde discussie in de vergadering. 
Volgens de heer De Vries heeft het huidige bestuur een minder historische instelling dan vori- 
ge besturen. In het verleden waren er bijvoorbeeld mensen als Dr Niemeijer, de heer Bruigom 
en de heer Husslage, en mensen met gelijke historische kennis van Broek zitten niet in dit be- 
stuur. Het bestuur antwoordt dat dit misschien zo is, maar dat het niet zo eenvoudig is 
bestuursleden te vinden, en dat het bestuur er desondanks aardig in lijkt te slagen aan de 
historische doelstellingen te voldoen.

De heer Van Doornik zou willen dat de vereniging meer aandacht heeft voor de jongere  
historie (voorbeeld: het door architect P.J.J. Oud ontworpen huis op De Erven 3. Mevrouw  
Wieringa pleit voor meer kennis van architectuurgeschiedenis in het bestuur. De heer Baltus-
sen meldt in aansluiting hierop dat de doelstelling van de vereniging gelukkig  breed gefor-
muleerd is, en dat de vereniging zich dus niet hoeft te concentreren op het belangrijkste, 
meest kenmerkende deel van het dorp. Het hele dorp staat onder druk, dus Oud Broek moet 
op alles letten. De vergadering is het hiermee eens.

De vereniging zou nog vaker in het openbaar een mening moeten ventileren over ontwikkel-
ings- en bouwplannen. De heer Wortel (tot voor kort wethouder van de gemeente Waterland)
raadt de vereniging aan het nieuwe bestemmingsplan voor het landelijke gebied, dat geldt 
voor de hele gemeente (verschijnt in 2011) kritisch te volgen. Waterland is gelukkig een 
Nationaal Landschap, dus het is zwaar beschermd. Volgens de heer Wortel ziet de gemeente 
vereniging Oud Broek als een serieuze gesprekspartner, dus dit is een uitnodiging om RO 
zaken scherp in de gaten te houden. De heer Baltussen meldt dat Oud Broek dat zeker zal 
doen, en wel in de vorm van meningen en zienswijzen. De vereniging zal in principe echter 
geen juridische stappen ondernemen. De Voorzitter spreekt zijn hoop uit dat er mensen zijn 
die in zich namens Oud Broek (met de heer Baltussen) willen inzetten op dit gebied.
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Over het project ‘muziektempel’ meldt de Voorzitter: het plan voor de herbouw is vanuit het 
bestuur van Oud Broek geïnitieerd en het bestuur van de stichting bestaat vooralsnog alleen 
uit bestuursleden van Oud Broek. De bedoeling is echter nog steeds dat het bestuur van 
de stichting overgenomen wordt door andere personen. Vooralsnog is het nog niet gelukt 
hiervoor mensen te interesseren.

Oud Broek en de CSDB
De heer Baltussen licht aan de 
hand van een diapresentatie (met 
vele afbeeldingen van gebouwen 
in het dorp) de doelstellingen 
en werkwijze van de Commissie 
Stads- en Dorpsbeheer (CSDB) 
toe. Duidelijk wordt dat de CSDB 
adviezen uitbrengt aan het College 
van B & W, dat het college uitein-
delijke beslissingen neemt over 
bouwplannen. Oud Broek is in de 
CSDB vertegenwoordigd door de 
heer Sjef Kwakman, die daar overi-
gens zonder last of ruggespraak 
opereert.

Overige mededelingen van het Bestuur
Het Bestuur heeft verder geen mededelingen.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag worden er geen vragen gesteld.

Einde van de vergadering
De voorzitter sluit om ongeveer 21.45 uur de officiële vergadering.
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Voorbeeld van een voormalig “zijltje” naar aanleiding van 
de restauratie van de brug in het Leeteinde
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OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2010
- De vereniging Oud Broek kent geen kasgeld, alle betalingen verlopen via de bank
- Voor het 50-jarig bestaan is een bedrag van € 2.500,- gereserveerd



Inkomsten

Contributies
Verkoop artikelen
Rondleidingen

Totaal

€  6.200,00
€  150,00
€  3.000,00

€  9.350,00 

Uitgaven

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Verzekeringen
Bankkosten
Publicatie Broeker Bijdrage
Publicatie oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Weidemolen
Beheer collectie
Tentoonstellingen
Representatie
Diversen
Rondleidingen
Reservering

Totaal

€  160,00
€  100,00
€  100.00
€  90,00
€  900,00
€  1.500,00
€  650,00
€  1.400,00
€  700,00
€  100,00
€  800,00
€  100,00
€  400,00
€  200,00
€  150,00
€  2.000,00

€  9.350,00

BEGROTING 2011 COLLECTIE

Beheer van de collectie
In 2010 is voortgegaan op de ingeslagen weg t.a.v. het digitaliseren van de collectie.  Inmid-
dels zijn er 404 items beschikbaar voor het publiek. Alle voorzien van een foto en een be-
schrijving. Door omstandigheden kon er de laatste maanden weinig aan de collectie worden 
gewerkt. Met het voorjaar in zicht hopen we de vaart er weer snel in te krijgen. Een punt van 
aandacht blijft nog wel ons materiaal handig en overzichtelijk op te kunnen stellen. 
De systeembeheerder, Sytze Boschma, onderhoudt het systeem, dat de vereniging gratis 
verkreeg van de collectie beheerder van het Zijper Museum.  Ook houdt hij zich bezig met 
het verbeteren van het programma.

Oud Broek was de eerste historische vereniging die het systeem van het Zijpermuseum in 
gebruik heeft genomen; daarna volgden nog 12 verenigingen, te weten: Historische vereni-
ging Wieringen, Historische kring Heemskerk, Historische Stichting ’De Cromme Leeck’, Het 
Genootschap voor de Geschiedenis van de Wieringermeer, Stichting Werkgroep Oud-Castri-
cum, Hembrugmuseum, Museum Oud Anna Paulowna, Historische Vereniging Arnemuiden,  
Historische Vereniging ”De Zijpe”, Stadsmuseum Groenlo en Museum kennemerland.  Het 
Museum Saet & Cruyt heeft het systeem nog in testfase.
Genoemde verenigingen (inclusief het Zijper museum en Oud Broek) hebben tezamen ruim 
130.000 afbeeldingen op intranet en ruim 50.000 afbeeldingen op internet.  Een schat aan 
informatie dus!

De enorme groei van het aantal deelnemende gebruikers van het systeem had wel tot gevolg 
dat er goede afspraken gemaakt moesten worden over de continuïteit, stabiliteit van het sys- 
teem en de gebruiksvoorwaarden. Daartoe is Het Genootschap ZCBS ( Zijper Collectie Beheer 
Systeem ) opgericht. Het bestuur van het Genootschap ZCBS met alle bevoegdheden zal 
voorlopig geheel in handen zijn van de auteur / ontwikkelaar van het systeem, de heer 
Gerard van Nes. Nadat het Genootschap naar zijn idee voldoende body heeft gekregen, zal 
het eigendom kunnen overgaan naar het Genootschap. Daarbij zal ook de organisatievorm 
van het Genootschap aangepast moeten worden in die van een stichting met een normaal 
bestuur. 
Het streven is deze status binnen 1 á 2 jaar na vorming van het Genootschap te bereiken. 
Thans wordt gewerkt aan kennisverspreiding van het systeem opdat de instandhouding van 
het systeem niet langer afhankelijk is van één persoon, de heer Van Nes. Onze ervaring met 
de heer Van Nes is overigens uitstekend. Wat dat betreft, zien we de toekomst met vertrou-
wen tegemoet.

Schenkingen
- Mevr. J. Bruin: Het huis Kerkplein 10 Broek in Waterland; Herinneringen uit het Waters- 
 noodjaar 1916 door W. van Engelenburg; Volledige kalender 1980 en kalenderfoto’s 
 uit de jaren1981,1982; Venstertocht door Broek in Waterland; Jaarverslagen uit de jaren 
  1979, 80, 81en 85 en 9 heel goede foto’s uit het jaar 1916.
- Mevr. Arien van Waterland: 9 foto’s uit de 30er jaren
- Hopman: Ingelijste tekening van de heer Kol van Zuideinde met smederij van Krook- 
 Bertelink met travaille voor de paarden voor de deur formaat 36,5 x 45,5 cm.
 “De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen” departement Broek in Waterland opgericht  
 12-12 -1821. Aankondigingenschoolbord formaat 76 x100 cm.
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 - Fotoclub Broek in Waterland: Overzichtsfoto van het Havenrak afmeting 30 x 121 cm;  
 Foto van de Broekermeerdijk tussen de huizen van Klaas Schaatsbergen en de brug bij de  
 N 247, genomen vanaf de N 247 formaat 30 x 121cm.
- Piet Slagt: Kinderspeelbal uit waarschijnlijk 16de, 17de eeuw 
 gemaakt van steengoed. Doorsnee 4 cm. 
 Gevonden in 2010 bij opgraving onder  zijn huis aan de Laan 
 nr. 2.  Steengoed bestaat uit kleisoorten die een temperatuur 
 van 1150-1350 graden Celsius doorstaan, waarbij een graad 
 van intering en verglazing ontstaat.
- Peter Bont: 10 foto’s  formaat 12 x 12 en en 4 foto’s 24 x 17 cm 
 uit collectie van Bruigom bij bezoek van koningin Beatrix en prins Claus aan Broek in Water- 
 land in september 1973.
- Anton de Boer: DVD’s van Ton Pieters aan het riet snijden in Zuiderwoude en K. Buitenhuis 
  aan het vissen; Willem Vos rondleiding  bij bezoek aan de door hem gebouwde replica van 
  de Batavia. Beide DVD’s zijn overgenomen van video films van Anton de Boer.
- Mevr. Anne Scheepmaker: Tuinbank van Nico Scheepmaker, dit jaar geplaatst op het Kerk- 
 plein. 
- Uit de Bibliotheek Broek in Waterland: Meetlat voor de meting van voet tot kruin voor het 
 bepalen van de lengte voor een paspoort, gebruikt door de gemeente Broek in Waterland. 
- Onbekende schenker: 6 brochures van o.a. 25 Regeringsjubileum  Koningin Juliana; vijftig 
  jaar Fanfare Zuiderwoude; Koninginnedag 1959 te Broek in Waterland.
- J. van Griethuysen uit Den Haag: De erfenis van vrouwe Neeltje Pater, Joch. Westerveld.
 Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis:  
 Watersnood in Waterland, De ramp van 1825 door plaatsgenoot Frouke Wieringa.
- OBM Broek in Waterland: 99 jaar OBM Broek in Waterland (1912 - 2011) door plaatsgenoten 
 Hanneke de Wit en Hans Mulder.
- Aagje Bruijn: Leven en werk van Paula Thies. Woonachtig in Broek van 1954 - 1972.
- Gemeente Waterland: Broek in Waterland Karakteristiek dorp in het veenweidegebied.
- Wim en Atsie Drijver: Broeker Bevrijdingskrant, uitgegeven op 5 mei 2010 door de buurt rond 
 Buitenweeren - Moerland. Diverse draaiboeken van Stichting Waterlandse Theaterproduk- 
 ties Neeltje Pater. Diverse stukken over Belmermeermolen en Restauratie Broeker Kerk.
- Familie H.G.M. te Boekhorst: Doos vol verenigingszaken en van de Stichting Belmermeer- 
 molen.
- Mevr C. Meijn: Krantenknipsels, Notulenboek IJsclub en draaiboek van Leve juffrouw  
 Cannebier een musical met teksten en muziek van Harrie Geelen. Televisie film door Ruud 
 van Hemert en Gied Jaspers opgenomen in Broek in Waterland met rollen van leerlingen 
 van de Lagere School aan het Roomeinde, 1968.
- Provincie Noord-Holland: Krantenknipsels over Broek in Waterland van 1961-1989.

Aankopen
- Het dorp van mijn Grootvader door Ton Oosterhuis. Broek in Waterland rond 1900
- Verborgen fortuin, Geertje Wieringa. 
- De jacht op de erfenis van Neeltje Pater (1730 - 1789)
- Tien oude ansichtkaarten van Broek in Waterland.
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HET AANZIEN VAN HET DORP

Het jaar 2010 kenmerkte zich door weinig bouwactiviteiten in het dorp. 
De nieuwbouw van de woning aan het Keerngouw en de woning aan de Molengouw zijn de 
grootste vernieuwingen in Broek in Waterland. Op enkele ondergeschikte aanpassingen aan 
een aantal panden binnen het dorp na, is het aanzien van het dorp in 2010 verder nauwelijks 
veranderd.

Wel is er een aantal toekomstige bouwplannen binnen Broek in Waterland ter sprake 
geweest. Zo is er veel discussie rondom de bouw van de nieuwe woning achter het pand 
Leeteinde 5, in de voormalige boomgaard. Ook de bouwplannen op het erf van de “Domme 
Dirk” zijn in de loop van 2010 voor het eerst publiek geworden.
Beide bouwplannen hebben de aandacht gehad van de Vereniging Oud Broek. Op beide  
bouwplannen is schriftelijk gereageerd. De woning achter Leeteinde 5 is ondertussen ver-
gund, de start van de bouw is in afwachting van de afhandeling van de bezwaarprocedure. 
De plannen bij de “Domme Dirk” worden aandachtig gevolgd. 

Contacten met de gemeente
In de loop van 2010 heeft Oud Broek, naar aanleiding van de discussie rondom het zijltje aan 
het Leeteinde en bestratingswerkzaamheden bij het Dokterspad, contact opgenomen met 
de gemeente. Oud Broek heeft in een brief aangegeven dat zij het van belang vindt ook bij 
wijzigingen in de openbare ruimte betrokken te worden, zeker daar waar de gemeente zelf 
opdrachtgever is. Als reactie heeft de gemeente Waterland het belang van een open discussie 
met Oud Broek in deze onderstreept.

Commissie Stads- en Dorpsbeheer
De taak van de CSDB is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Waterland te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet in de gemeente in het 
algemeen, en in de beschermde gezichten in het bijzonder. Alle bouwplannen aan monu-
menten en alle bouwplannen binnen het beschermde dorpsgezicht van Broek in Waterland 
worden door deze onafhankelijke commissie beoordeeld.
Ook in 2010 werd Oud Broek in de CSDB door Sjef Kwakman vertegenwoordigd.

Het volledige verslag van Sjef Kwakman over de bouwplannen die in 2010 de revue zijn 
gepasseerd kunt u op de website terugvinden. Hieronder is een beknopte samenvatting van 
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de taken van de commissie, alsmede een opsomming van de belangrijkste werken uit 2010 
gegeven door Sjef Kwakman.

De CSDB
De taak van de Commissie Stads- en Dorpsbeheer (Cie. SDB) is Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Waterland te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet en 
over de gemeentelijke monumentenzorg in het algemeen. Daarnaast verzorgt de commis-
sie desgevraagd adviezen over de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in de 
aangewezen stads- en dorpsgezichten.
De Cie. SDB bestaat uit een voorzitter, een secretaris en zes leden. Drie van de leden worden 
door de gemeente benoemd op voordracht van de oudheidkundige verenigingen. 
Zoals aangegeven in het Jaarverslag 2005, neemt dhr. ir. Sjef Kwakman vanaf  2006 namens 
de vereniging Oud Broek deel aan deze commissie. 

De  onderstaande (alfabetisch gerangschikte) plannen binnen het beschermd gezicht van 
Broek in Waterland en directe omgeving passeerden de revue in het jaar 2010. 

Adres: Betreft:
Broekermeerdijk 9: Uitbreiding aan de achterzijde van de woning.
De Erven 20:  Vervangen balkon door veranda en realiseren van een klein dakover- 
 stek aan de achtergevel.
Dorpsstraat 20-22:  Wijziging woonhuis. (RM)
Havenrak:  Vervangen van vier moderne zitbankjes voor klassieke bankjes.
Havenrak 7:  Plaatsen buitenluiken. (RM)
Havenrak t/o nr. 11:  Oprichten van een muziektempel (2010).
Keerngouw 20:  Wijziging ramen dakkapellen.
Kerkplein 9: Plaatsen van een overkapping, schutting en twee dakkapellen (GM)
Laan 2:  Restauratie en verbouwing van een woonhuis.
Laan 22-28:  Splitsen van een woning en plaatsen erfafscheiding (RM)
Leeteinde 5: Restaureren en verbouwen stolpboerderij (RM) 
Leeteinde 7: Geheel vernieuwen van het voorhuis.
Leeteinde 10: Plaatsen dakramen, veranderen schuifpui, buiten schilderwerk. (RM)
Leeteinde  nr. 12: Plaatsen van 6 lichtmasten ten behoeve van het B-voetbalveld
Molengouw 9:  Realiseren van een aanbouw achter de woning.
Roomeinde 8:  Uitbreiden woning en plaatsen dakkapellen. (BBP)
Roomeinde 41:  Wijzigen van diverse gevelopeningen en het plaatsen van een 
 dakkapel. (RM)
Zuideinde 3:  Oprichten van een dakop 
 bouw aan de achterzijde. 
 (BBP)
Zuideinde 5:  Kleur schilderwerk.
Zuideinde 5 en 7:  Vergroten kappen, vervan- 
 gen kozijnen en wijzigen 
 indeling (2009).
Zuideinde 7:  Vergroten van een woon- 
 huis.
Zuideinde 8:  Plaatsen van een schuur.

Bank Scheepmaker
Nico en Anne Scheepmaker kwamen in 1974 op Leeteinde 2/4/6 te wonen. Naderhand ver- 
huisden zij naar Keerngouw 3. Nico was journalist, vertaler, dichter en jaren televisiercensent. 
Zijn Trijfels verschenen o.a. in de Nieuwe Noord-Hollander. Menigmaal werd Broek in Water-
land hierin aangehaald. Als sportjournalist was 
Scheepmaker uniek in zijn soort: waar collega’s 
een gewogen oordeel over een hele wedstrijd 
trachtten te geven, concentreerde hij zich vaak 
op één speler. Hij hield dan nauwkeurig bij hoe 
vaak deze aan de bal was geweest  
en hoeveel van diens acties geslaagd waren. Scheepmaker was een erudiet journalist en voor-
al ook een aardige man. Nico is op 60-jarige leeftijd in 1990 overleden. Anne Scheepmaker is 
onlangs uit Broek in Waterland vertrokken om in Amsterdam te gaan wonen. De bank die nu 
op het Kerkplein tegen de kerk staat, is door Anne Scheepmaker aan Oud Broek geschonken.  

Rondleidingen
De rondleidingen hebben zich dit jaar wederom in positieve zin ontwikkeld. Het aantal groe-
pen wat werd rondgeleid is dit jaar gestegen van 31 naar 37 en waren er weer enkele  grote 
groepen bij, die door meerdere gidsen moesten worden begeleid. Ook dit jaar maakten weer 
relatief gezien veel groepen gebruik van het 
exclusieve recht van onze Vereniging  om het 
Beroemde Huis te kunnen bezichtigen .  
Ook  werd er meerdere malen voor manage-
ment groepen van verschillende bedrijven en 
instellingen, die of in het Beroemde Huis of in 
Het Broeker Huis  vergaderden of werkten, een 
rondleiding verzorgd. Bijzonder aardig was de 
groep studenten uit Grand Rapids- Michigan, 
die een paar weken logeerden in  Waterland 
Recreatie Centrum aan de van Disweg. De groep 
uit deze streek, waar heel veel Nederlanders in 
het verleden naar toe  geëmigreerd zijn, kende nog enkele Nederlandse namen. Een van de in 
Amerika geboren docenten, waarvan de ouders uit Friesland kwamen sprak zelfs nog perfect 
Nederlands.

Ook leuk was een groepje familieleden en vrienden van Ds. Simons, die van 1947-1958 in 
Broek preekte. Een van de drie zoons, geboren in de pastorie aan het Havenrak, vierde met 
zijn twee broers en overige familieleden zijn verjaardag in hun prachtig gerestaureerde 
geboortehuis. Herinneringen aan het badhuis in Het Broeker Huis , de plek van de zwemles-
sen aan de Erven en de plaatsen waar zij gespeeld hadden maakten de rondleiding extra 
geslaagd.

Broeker Feestweek
Ook dit jaar verzorgde het Bestuur van Oud Broek tijdens de gezellige Broeker Feestweek  
(7 t/m 15 augustus) de  jurering van het onderdeel presentatie.  Dit jaar werden zij bijgestaan 
door Nies ten Bosch-Pels.  Kleding en gedrag van de teams moesten overeenstemmen met 
wat ze verbeelden. Ook dit jaar was weer moois te zien en sommige teams hadden zichzelf 

Tekst op het bordje van de bank:
Bank van Nico Scheepmaker 1930 -1990
Woonachtig in Broek 1974 - 1990
Geschonken aan Oud Broek in 2010
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overtroffen.  Oud Broek beloonde het team Allesofnix  (Asterix en Obelix in de  Romeinse tijd) 
met de meeste punten. De eindoverwinning ging naar de Postbodekanjers, een groep die in 
eerdere feestweekcompetities ook al eens eerste werd.

De Wilhelminatempel (laatste editie) 
Op twee december werd het voor ons als bestuur definitief duidelijk dat de plannen voor 
herbouw van de muziektempel in het Havenrak, voorgoed in ons archief konden worden 
opgeborgen.

Wij hadden er al geruime tijd rekening mee gehouden, en er voldoende ruimte voor ger-
eserveerd, want naast de normale correspondentie, en tekeningen die zo’n bouwvoorbe-
reiding met zich meebrengt, hebben wij een enorme stapel brieven, mails en rapporten van 
onze mede dorpsbewoners mogen ontvangen. Omdat wat ons betreft de Wilhelminatempel 
van de baan is, wil ik, en ik probeer dat zo objectief mogelijk te doen, nog even als besluit op 
papier zetten, zei het summier, hoe een en ander is verlopen.

Eind 2007 komt op een verjaarspartij in Broek ter sprake, dat het mooi zou zijn als de muziek-
tent van weleer, terug keert in het Havenrak. Via een bestuurslid komt het in onze vereniging. 
Het bijna grotendeels nieuwe bestuur, dat de koers van de vereniging in de toekomst iets wil 
verleggen, vindt het een geweldig plan. De nieuwe bestuursleden zijn van mening dat onze 
voorgangers veel goed werk hebben gedaan, maar vindt dat er meer aandacht moet komen 
voor de historie van gisteren, en eergisteren. Het nieuwe bestuur wil er niet alleen zijn voor 
de bewoners van de historische panden, maar ook voor het dorp als geheel, en al haar bewo-
ners. 

In de zomer van 2008 hebben wij tijdens de Oud Hollandse markt de stemming gepeild bij de 
bewoners van ons dorp. Door ons enthousiasme hebben wij ons niet neutraal tegenover de 
plannen opgesteld, en hebben veel propaganda gemaakt. Maar bewoners van deze wereld 
anno 21ste eeuw, hebben zeker in ons dorp een eigen mening, en stonden op een twintigtal 
na erg positief tegenover de plannen. Extra ondersteuning voor ons was, dat wij meer als 
100 nieuwe leden mochten inschrijven. Gemeente Waterland laat ook weten positief over 
de plannen te zijn, het Broeker bedrijfsleven zegt omvangrijke steun toe, Fondsen reageren 
boven verwachting, een aantal inwoners doen toezeggingen voor een behoorlijk bedrag, 
waardoor het mogelijk wordt om direct na het verkrijgen van de vergunning, met de bouw te 
beginnen. 

Door het snelle succes richt de vereniging gauw de stichting ”Wilhelminatempel”op, dit voor-
al om de financiën, en de verantwoordelijkheden te scheiden van de vereniging Oud Broek. 
Nu alles in een stroomversnelling raakt, blijkt dat er wat bewoners zijn die niet, of nauwelijks 
op de hoogte zijn van de plannen en zich zorgen maken. 

Nadat in juni 2009 de Commissie Stads en Dorpsbeheer haar goedkeuring geeft voor de her-
bouw, organiseert de Gemeente op 5 oktober een informatieavond, waar iedereen in de gele-
genheid wordt gesteld om haar of zijn zegje te doen inzake de muziektempel. Na deze avond 
krijgt onze vereniging de nodige mails en brieven, waarin wordt gesuggereerd dat er vooral 
bij leden van Oud Broek geen steun zou zijn voor de plannen. Ook vinden er enkele openbare 
briefwisselingen plaats tussen dorpsgenoten, waarvan het hele dorp nota neemt. Jammer is 

dat in de briefwisselingen ook zaken aan de orde worden gesteld, die niet of nauwelijks met 
de tempel van doen hebben. 

Op 16 februari ’10, de dag dat de  officiële vergunning voor de bouw wordt verleend, houdt 
onze vereniging een buitengewone ledenvergadering, met als doel een laatste check over de 
verhoudingen binnen onze vereniging met betrekking tot onze plannen. Er wordt gestemd. 
De uitslag 144 leden voor herbouw  5 geen mening 75  tegen herbouw. Naar aanleiding van  
de uitslag van de stemming besluit het bestuur de plannen ten uitvoer te brengen. 
Eén bestuurslid vindt het percentage tegenstemmers te hoog, en laat weten niet mee te 
kunnen werken, en stelt zijn bestuurszetel ter beschikking. Uiteindelijk hebben 23 bewoners 
zoveel bezwaar tegen de Wilhelminatempel, dat zij het nodig achten om de Rechtbank 
in Haarlem te vragen uitspraak te doen over hun bezwaren tegen de bouw. De bezwaren zijn 
voornamelijk; angst voor hangjongeren, het zou niet in het dorp passen, er is geen enkele 
behoefte aan zo’n gebouw, alleen maar gevoelens van nostalgie, overlast van verkeer van 
bezoekers en gebruikers, het open karakter van het Havenrak wordt aangetast en waardever-
mindering van omliggende bebouwing.

Op 20 oktober hoort de Rechtbank betrokken partijen, en op 2 december 2010 stelt de recht- 
bank de bezwaarmakers in het gelijk. Het bestuur van de vereniging laat in een brief aan het 
hele dorp weten zich neer te leggen bij de uitspraak van Rechtbank, en van herbouw van de 
Wilhelminatempel af te zien. Wij vinden het jammer dat het zo gelopen is. We zijn van mening 
dat wij een kans hebben gemist, en beschouwen het als een nederlaag dat er uiteindelijk een  
rechter aan te pas moet komen. Heel apart in deze is dat een aantal mensen hun mening wij-
zigden, van super enthousiast, naar onbegrijpelijk negatief. Ook diversen oproepen om het 
lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen heb ik niet begrepen. Maar goed de muziek-
tent is passé, we hebben ons daar bij neergelegd, en we hebben daar inmiddels vrede mee. 

Rest mij om alle mensen te bedanken die op de één of andere manier positief hebben bijge-
dragen aan de niet gerealiseerde ”Wilhelminatempel”.

Open Monumentendag
In het weekend van 11 en 12 september is Open 
Monumentendag gehouden, met als thema “De 
smaak van de 19e eeuw”. Met de keuze voor de 
negentiende eeuw stond op Open Monumentendag 
een roerige eeuw centraal. Een eeuw met twee 
gezichten; dat van industriële revolutie en technolo-
gische vernieuwingen enerzijds, en dat van teruggrijpen naar eerdere bouwstijlen anderzijds. 
Een combinatie die heel wat verrassende monumenten heeft opgeleverd, waarvan er vele op 
de Open Monumentendag toegankelijk waren.
De Vereniging zag geen kans om op dit item in te haken en besloot om enkele gratis rondlei-
dingen te geven inclusief het Beroemde Huis. We stonden klaar met drie gidsen maar de 
opkomst was minimaal. Op beide dagen mochten wij 15 personen rondleiden.
De magere opkomst bij Open Monumentendag was voor het bestuur aanleiding om de jaar- 
lijkse organisatie ter discussie te stellen. Wellicht is het beter, eventueel in overleg met de 
omringende oudheidkundige verenigingen, eens in de vijf jaar aan de hand van een eigen 
thema invulling te geven aan deze dag.



Najaarslezing
De najaarslezing in samenwerking met De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (28 okto-
ber) werd dit jaar door het NUT verzorgd. Het onderwerp was Oude Wandtegels en de heer 
P. Sluisman uit Edam wist daar aan de hand van lichtbeelden enthousiast over te vertellen. 
Sluisman, die in Gouda jarenlang een antiquiteitenzaak heeft gedreven en nu vrijwilliger is 
bij de het Edammer museum, weet veel van tegels. Allereerst deed hij ons aan de hand van 
lichtbeelden de geschiedenis van de tegels uit de doeken.

Na de pauze toonden de ruim dertig aanwezigen hun tegeltjes; Sluisman kon hun vertellen 
uit welke tijd ze stamden en of ze al dan niet bijzonder waren. Tegels met portretten komen 
bijna niet voor; toch was er onder de aanwezigen iemand die dergelijke tegels bij zich had. 
Sluisman vertelde, dat ze nogal kostbaar zijn. Hieronder 2 voorbeelden van wandtegels uit 
het bezit van de Vereniging.
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Lantaarnpalen
Het lantaarnpalen project waar wij ons jarenlang voor hebben ingespannen is dit jaar afge-
rond. In april 2008 kwam de eerste fase gereed. Wie herinnert zich niet meer de feestelijke in 
gebruik name van de eerste  van de 41 Geertje Pols lantaarns bij de Kerkbrug. In het voorjaar 
van 2009 werden de kunstharsmortel lantaarnpalen aan het Havenrak vervangen door hard- 
stenen exemplaren en werden aan de Noordmeerweg, Eilandweg, Jaagweg, Zuideinde en de  
Molengouw de eveneens schitterende gietijzeren palen, voorzien van de originele koperen 
“De Nood “ armaturen geplaatst. De afronding van ons project moest toen nog even uitge-
steld worden. Hoognodig moest immers de bestrating aan de Wagengouw vernieuwd 
worden. Hierop werd om begrijpelijke reden gewacht tot voorjaarjaar 2010, zodat het geheel 
in een keer verfraaid kon worden. 

Tegelijk met deze opknapbeurt werden dan ook de  laatste 4 gietijzeren lantaarns aan het 
eerste gedeelte van de Wagengouw geplaatst. Hiermede werd het gehele project binnen de 
historische kern afgerond en kunnen we terugzien op een meer dan geslaagd project.  

Urinoir
Oud Broek is vrijwel zeker de enige histo-
rische vereniging met een urinoir in de col-
lectie - en nog wel één dat volop in gebruik 
is. Het urinoir staat naast de Leerkamer van 
de voormalige pastorie aan het Kerkplein. 
Een enigszins aards object, maar wel op 
een zichtbare plaats in het dorp.
Ook voor een ’nederig’ gebouwtje als dit, 
is onderhoud van groot belang, zeker als 
het gaat om een houten constructie. Nadat 
het urinoir jarenlang aan weer en wind was 
blootgesteld, vond Vereniging Oud Broek 
in Waterland het tijd om het onderhoud eens goed aan te pakken. Na diverse, vooral ambte-
lijke hindernissen, kon dat onderhoud in juni worden uitgevoerd.
Restauratie is waarschijnlijk een betere term, want het werk werd zeer grondig aangepakt 
door timmerman, Jan Visser en schilder Marco Oud. Het rooster, gespoten in ossenbloed rood 
is door de firma Evenboer aangepakt.  
Waterland Installatie Techniek bracht de nieuwe pisbak aan. Ook technisch gesproken is het 
urinoir weer bij de tijd, want de afvoer is door de gemeente aangesloten op het riool. Afwa-
tering op het Dee is dus verleden tijd.

Veenderijbrug 
De brug over de Veenderijvaart aan de Galggouw is weer terug. De brug die in 1920 moest 
worden gebouwd, omdat voor de afvoer van turf de Veenderijvaart werd aangelegd was in 
1959 zover in het ongerede geraakt, dat hij moest worden afgebroken.
In 1959 kwam er een zeer eenvoudige 
hefbrug voor in de plaats. Deze heeft dienst 
gedaan tot 1981. Omstreeks 1981 werden 
voortdurend de hijskabels van de brug, 
door mensen die het niet eens waren met 
de vuilnistransporten, doorgeknipt. 

Dit betekende dat de brug niet meer 
geopend kon worden, en dat er steeds een 
hijskraan moest worden ingehuurd, om de 
gehele brug op te tillen als er een vuilnis-
transport moest passeren. Toen de vuil-
nistransporten niet meer konden komen, 
omdat de hefbrug in de provinciale weg 
door actievoerders zwaar beschadigd was, 
en niet meer kon bewegen (alleen de slag-
bomen konden nog open en dicht), heeft 
men de brug verwijderd en daarvoor in de 
plaats twee dammen aangelegd, mede als 
bescherming tegen het verontreinigende 
water in de Volgermeer. 
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Tijdens de sanering van de  Volgermeer, hebben het Burgercomité, en Oud Broek er gezamen-
lijk op aangedrongen, om de brug van weleer in volle glorie terug te brengen. Dit is gelukt, 
en op 3 december j.l. is de brug feestelijk geopend en overgedragen aan het Hoogheem-
raadschap. Bij de prachtig in het landschap staande brug wordt de achterliggende sluis in 
ere hersteld, er komt een fietspad midden door de nieuwe natuur naar Amsterdam, er komt 
een kanoroute en ruiterpad, en met een gerenoveerde Galggouw, en de nieuwe wijk aan de 
Veenderijvaart, wordt het een heel plezierig gebied om te wonen.

Contacten met andere historische verenigingen
Op 30 september is er opnieuw een gezamenlijk overleg met de historische verenigingen uit 
de naburige gemeentes belegd. Deze keer was de Vereniging Oud Broek de gastgever. Er zijn 
o.a. ervaringen met betrekking tot de Open Monumentendag uitgewisseld. Ook is er gespro-
ken over toekomstige gemeenschappelijke activiteiten rondom bijvoorbeeld de aanleg van 
de provinciale weg of de zes-steden vaart. Op deze wijze is er een mogelijkheid om op een 
hoger schaalniveau voor een groter publiek gezamenlijk exposities te organiseren, wellicht 
rondom de Open Monumentendag.

Entente Florale
Even ter herinnering, de Entente Florale, is een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Stichting Entente Florale Nederland en het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit ( LNV). Doel is het woon- , werk- en leefklimaat in de stedelijke omgeving te 
verbeteren. De Gemeente Waterland had 
de kern Broek in Waterland ingeschreven 
en prompt werden wij genomineerd, te 
samen met de dorpen, Bladel , Elburg en 
Joure, alsmede met de steden Deventer, 
Ede, Eindhoven en Heerhugowaard.

Op een schitterende zomerse dag, het kon 
niet mooier, lieten wij een deskundige en  
kritische jury bestaande uit enkele hove-
niers, stedenbouwkundigen, onderhouds-
deskundigen en landschapsarchitecten 
met trots onze mooie dorp zien. De groep 
genoot van een voortreffelijke lunch op de rondvaartboot van de familie Spaans. Tijdens 
en na de lunch hield de heer Jan Spaans een bezielend betoog over het schitterende en 
historische rijke buitengebied. We hoopten op meer, maar toch mochten op 10 november jl. 
burgemeester Jongmans en onze voormalige wethouder, nu gemeenteraadslid Jaap Wortel 
de derde prijs in ontvangst nemen en mogen wij ons het “derde groenste dorp van Neder-
land” noemen. 

PUBLICATIES

Oudbroek.nl
De uitgaven van Oudbroek.nl  zijn na de afgelopen twee jaar al bijna niet meer weg te denken 
en al min of meer een begrip geworden bij de leden van onze Vereniging.
Gevoed met ideeën, niet alleen uit voltallige bestuur, maar ook van Hanneke de Wit, de 
schrijfster van de meeste artikelen en Hans Mulder de vormgever, verschenen er in 2010 weer 
3 interessante en gezellige edities.

In de hoofdartikelen  was er aandacht voor onze oud dorpsgenoot , de scheepsbouwmeester 
Willem Vos, mevrouw Stöve van de Jaagweg, die vertelde over het textiel handel bedrijf  dat 
haar schoonvader in 1862 hier met succes opstartte, de plakboeken met krantenartikelen 
over Broek vanaf 1946 tot nu, van Anton de Boer, het rooie dorp van de zogenoemde veen-
gravers en de interviews met Sientje Kaars( 80) en Lize Doornenbal (90) over de geschiedenis 
van 70/80 jaar Galggouw respectievelijk Molengouw. Ook de korte rubrieken als “uit de 
collectie”en allerlei leuke wetenswaardigheden uit het oude en ook wat minder oude, meer 
herkenbare  verleden van Broek in Waterland, hebben dit jaar weer een positieve bijdrage 
geleverd aan het succes van het blad Oud Broek.nl.

Broeker Bijdragen
In het jaar 2010 verschenen drie Broeker Bijdragen. Het lentenummer was gewijd aan de 
geschiedenis van de stolp genummerd Leeteinde 5, en zijn eerste bewoners. Het artikel biedt 
heel wat nieuwe informatie over het dorpsleven rond 1800 via onderzoek naar de bouwer en 
de bewoners van het pand.
In de zomer volgde een bijdrage van de heer J.W. Niemeijer. Deze duidde de vondst van een 
grafsteen in het huis De Erven nummer 34. Hij brengt een dramatische familiegeschiedenis 
aan het licht door zorgvuldig na te gaan hoe de steen uit de kerk in het huis op De Erven was 
terechtgekomen.
In de herfst verscheen een bijdrage over de Watersnood van 1825. Deze Bijdrage was, evenals 
die over Leeteinde 5, van de hand van Frouke Wieringa. Dit artikel vloeide voort uit een groter 
onderzoek naar de Watersnood in Waterland, dat Frouke Wieringa in boekvorm publiceerde.

De redactie van de Broeker Bijdragen bestaat, hoe informeel ook, uit drie personen: 
- De historicus Frouke Wieringa, die veelvuldig bijdragen schrijft en probeert auteurs van 
 buiten te werven
- De kunsthistoricus Dr. J.W. Niemeijer, die als adviserend lid de continuïteit van het tijdschrift 
 waarborgt en de historische kwaliteit van de Broeker Bijdragen bewaakt. Daarnaast levert 
 hij ook regelmatig bijdragen. 
- De historicus Hillebrand Kuypers, die alle teksten naleest, waar nodig corrigeert en die er 
 vervolgens voor zorgt dat ze hun definitieve digitale vorm krijgen.

De redactie als geheel zet zich in voor degelijk onderzoek naar het verleden van Broek in 
Waterland. Zij is er nu in toenemende mate bezorgd over, dat de koers van het bestuur zich 
ver verwijdert van die van de Broeker Bijdragen. Komt het historisch werk van de vereniging 
daardoor in de lucht te hangen?



VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

Op 5 april 1965 werd de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland opgericht. 

De vereniging, beter bekend onder de naam “Oud Broek”, stelt zich ten doel “het dorps- en 
landschapsschoon van Broek in Waterland te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te 
vermeerderen”. Dit betekent dat de vereniging zich actief inzet voorde handhaving van het 
beschermde dorpsgezicht, de bescherming van karakteristieke panden daarbuiten, en tevens 
de bescherming van het kwetsbare veenweide landschap in de omgeving van het dorp. 

Om deze reden heeft een vertegenwoordiger van Oud Broek zitting in de commissie 
beschermd stads- en dorpsbeheer (CSDB) van de gemeente Waterland. Deze commissie past 
de normen van de welstandsnota en eigen historisch inzicht toe op alle aspecten van ruimte-
lijke ordening en bouwplannen die binnen de contouren van het beschermde dorpsgezicht 
spelen.

Daarnaast wil de vereniging het gevoel voor het eigen karakter va het dorp bij de eigen 
ingezetenen ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis bestuderen en vastleggen. Hiertoe 
verzorgt Oud Broek rondleidingen, lezingen en excursies, brengt ze publicaties uit en onder-
houd ze een waardevolle historische collectie. Oud Broek wil graag een actieve vereniging 
zijn, van en voor iedereen die “het mooiste dorp van Noord Holland” een warm hart toe-
draagt.

Nieuwe leden krijgen een welkomstpakket bestaande uit enkele jaarverslagen en Broeker 
Bijdragen over uiteenlopende onderwerpen uit de Waterlandse geschiedenis. De leden 
worden vervolgens op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen in het dorps-
beeld. Zij dragen via de contributie bij aan het behoud van collectie, bestaande uit historische 
geschriften en voorwerpen. De leden krijgen de gelegenheid tot het bijwonen van lezingen 
en excursies over Broek in Waterland en omgeving. Ze ontvangen het jaarverslag en nieuwe 
Broeker Bijdragen.

Contributie
In verband met verzendkosten is de contributie voor leden buiten Broek in Waterland 
minimaal € 15,00 per jaar. De penningmeester heeft overigens een sterke voorkeur voor 
contributie-betaling door middel van automatische incasso.

Voor meer informatie over Oud Broek kunt u terecht op www.oudbroek.nl. 

Verder kunt u contact opnemen met de volgende personen:
Algemene informatie: dhr Jan Maars (020-4031118 / 06-53923773)
Aanmelding en contributie: mevr Atsie Drijver (020-4031201)
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Martha Mulder en Jo Breedveld op de bank bij de kerk, geschonken door 
Anne,de weduwe van journalist Nico Scheepmaker (1930-1990).


