VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

VERSLAG OVER HET JAAR 2012

INLEIDING
Bij deze heb ik het genoegen opnieuw een inleiding te mogen schrijven in ons jaarverslag.
Een verslag over een jaar wat voor het bestuur normaal en rustig is verlopen. Toch gebeurt
er veel in zo’n normaal en rustig verlopen jaar. In mei hielden wij onze ledenvergadering en
wij mochten ons verheugen met een flinke opkomst. Ook met onze marktkraam tijdens de
Broeker feestweek, met foto’s van de meiden van de Marthaclub hadden wij over belangstelling beslist niet te klagen. De laatste woensdag van september zijn wij met 64 leden op
bezoek geweest in Marken, en in november hebben Johan Oskam en Henk de Gier in een
overvol Broekerhuis een prachtig verhaal verteld over het vroegere boerenleven in Broek.
Opnieuw werden er dit jaar drie edities van oudbroek.nl vervaardigd, met daarbij twee uitgaven van de Broeker Bijdragen.
De gidsen vielen met grote regelmaat in het dorp waar te nemen als zij met groepen door
het dorp wandelden, en in de biljartruimte van het Broekerhuis wordt nog steeds intensief
gewerkt om onze collectie in het digitale land in te brengen.
Ook wordt onze weidemolen goed in de gaten gehouden, en op z’n tijd van het nodige
onderhoud voorzien.
Dit alles is alleen mogelijk met de hulp van veel vrijwilligers waar wij gelukkig in onze vereniging over beschikken, en die ik wil bedanken voor hun inzet.
Mede bestuurders ook bedankt voor inbreng en gezelligheid, en ik spreek vertrouwen uit dat
wij gezamenlijk de ingeslagen weg met plezier zullen blijven volgen.

Dick Broeder,
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland

Januari 2013

Op de cover:
Roomeinde 18, Litho door Meijer & Co, uitgave F. Buffa, Amsterdam, ca. 1850.
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BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

NOTULEN 46e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

Bestuur
In het verenigingsjaar 2012 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Dick Broeder
– voorzitter (sinds 2008)
Atsie Drijver
– secretaris (sinds 2008)
Jan Maars
– algemeen bestuurslid (sinds 2005)
Aagje Bruijn
– algemeen bestuurslid (sinds 2010)
Ron Baltussen – algemeen bestuurslid en notulist (sinds 2010)
Hillie Honingh – penningmeester (sinds 2012)

1. Opening
Dick Broeder opent de vergadering om 20.05 uur.
Hij is verheugd met de goede opkomst van 50 leden.
Een speciaal welkom richt Dick tot erelid Jan Mars, Helmig Kleerebezem en Jos van Doornik.
Helaas kan wegens zijn werk onze man van Ruimtelijke Ordening, Ron Baltussen, niet aanwezig zijn op deze ledenvergadering.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Dick Broeder, Jan Maars en Atsie Drijver.
Aagje Bruijn houdt zich vooral bezig met de collectie en speurt in het krantenarchief van de
Koninklijke Bibliotheek naarstig naar krantenartikelen over Broek.
Ron Baltussen volgt namens Oud Broek en samen met onze vertegenwoordiger in de
Commissie Stads- en Dorps Beheer (CSDB) Flip van der Leeuw 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 bemoeit
zij zich met de collectie en oudbroek.nl. en verzorgt rondleidingen.
Dick Broeder is breed inzetbaar en vooral het gezicht naar buiten.
Hillie Honingh is penningmeester..
Frouke Wieringa verzorgt voor en namens de vereniging de Broeker Bijdragen.
Sytze Boschma beheert de website geheugenvanbroekinwaterland.nl voor het collectiebeheer. Hij voegt voortdurend verbeteringen in, in samenwerking met deelnemers aan het
ZCBS. Verder heeft hij een zoekprogramma voor de krantenartikelen, door de KB op internet
gezet, ontwikkeld.
Ledenadministratie
De vereniging telde op 31 december 2011 464 leden. Van 6 leden moesten we afscheid nemen door o.a. verhuizing en overlijden.
18 nieuwe leden meldden zich aan zodat de teller op 31 december 2012 op 476 leden stond.
Hiervan waren er 386 op 31 december 2012 woonachtig in Broek in Waterland ( onder wie de
2 ereleden: Dr. J.W. Niemeijer en J.P. Mars). Van de 90 buitenleden wonen er veel in de regio.

De activiteiten van de vereniging zijn vaak niet zichtbaar, zoals het digitaliseren van onze
verzameling aan foto’s, ansichtkaarten, tekeningen en voorwerpen. Atsie Drijver, Aagje Bruijn
en Sytze Boschma besteden daar veel tijd aan en hij adviseert het publiek een bezoek aan de
website te brengen: www.oudbroek.nl.
Iets meer in het oog vallend zijn de vele groepen die met één van onze gidsen door het dorp
wandelen. O.l.v. Jan Maars zijn er in 2011 een record aantal groepen geweest en mede dank
zij de familie van Doornik, door het openstellen van De Erven 10/12/14 (Het Beroemde Huis),
is er een topomzet gedraaid.
We gaan het 47ste verenigingsjaar in en het 50-jarig jubileum is in zicht. Heeft u suggesties of
ideeën hoe we dit kunnen gaan vieren, het bestuur houdt zich aanbevolen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn twee afmeldingen, te weten van Henk Meinema en Dirk Posch.
3. Vaststellen notulen 45ste jaarvergadering (12 mei 2011)
De notulen van de 45ste Jaarvergadering van de Vereniging Oud Broek in Waterland worden
zonder wijzigingen goedgekeurd.
4.Jaarverslag 2010
Dick Broeder stelt de vergadering de vraag of het jaarverslag van 2011 nog vragen oproept
bij de leden. Hij geeft aan wederom erg gelukkig te zijn met het resultaat, en hij bedankt
daarbij tevens de betrokkenen bij de totstandkoming van het verslag. Het jaarverslag is
vastgesteld.
5. Financieel verslag 2011
• Verslag penningmeester
Atsie Drijver doet verslag van de financiën over 2011.
Zij meldt dat de kruispost bij de inkomsten is weggevallen, daardoor klopt de optelling niet.
• Verslag kascommissie
Hillie Honingh en Frans Abraham doen verslag als kascommissie. Zij hebben de boeken
bekeken en beoordeeld. Conclusie is dat het bestuur décharge kan worden verleend.
De vergadering neemt de conclusie van de kascommissie over, waarmee aan het bestuur
décharge wordt verleend.
• Benoeming kascommissie
Frans Abraham heeft zijn termijn er op zitten. Hillie Honing wordt onze nieuwe penning-
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meester, derhalve dient zij ook af te treden. Johan Velzel en Jan Koppenaal gaan de nieuwe
kascommissie vormen.
6. Vaststellen begroting 2012
Atsie Drijver licht als penningmeester de begroting voor 2012 toe. Zij merkt op dat de post
rondleidingen misschien te hoog begroot zijn in deze tijden van recessie. De weidemolen
moet opgeknapt worden en er wordt druk gewerkt aan het digitaliseren en opbergen van de
collectie, vandaar voor deze beide posten € 1500,-.
De begroting wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.
7. Bestuurswijzigingen
Het bestuur draagt mevr. Hillie Honingh voor als penningmeester. Zij wordt unaniem
gekozen.
8. Overige mededelingen van het bestuur
Ruimtelijke ordening 2011
Sjef Kwakman stopt na 6 jaar bij de commissie beschermd stads- en dorpsgezicht.
Het bestuur heeft Flip van der Leeuw bereid gevonden per januari 2012 Sjef op te volgen
namens ’Oud Broek’.
In februari werd bekend dat Piet Ruijterman € 1000,- heeft geschonken aan Oud Broek. Een
prachtig gebaar, alleen al dat Piet aan de vereniging gedacht heeft. Het bestuur denkt na
over een bestemming.
In vervolg op de excursie naar Hoorn gaan we op 26 september naar Marken.
9. Rondvraag
- Tatia Englebert: ’Bij het reisje naar Hoorn vond ik het al jammer, maar nu is het dus weer op
woensdag, alleen voor gepensioneerden’.
- Jos van Doornik stelt de verrommeling in het dorp aan de orde en de afschuwelijke borden
in het Havenrak (borden zijn geplaatst door gemeente en Laagholland). Vooral het bord aan
de Zuiderbrug wekte ook de ergernis van Kees Marseille en Adri Koot op. Dat bord is inmiddels weggehaald.
- Nies ten Bosch stelt de vraag of heel oude graven op het kerkhof niet op de monumentenlijst kunnen worden gezet.
- Kees Oud meldt dat Niemeijer een boekje over de grafzerken in de kerk heeft uitgegeven.
- Jan de Waart vraagt of er niet wat aan die armada van bootjes in het Havenrak gedaan
kan worden? Wouter van Doornik merkt op dat dit in een raadsvergadering behandeld gaat
worden om er beleid op te maken. Iedereen mag er zijn boot neer leggen.
Het bestuur van Oud Broek wil wel aankloppen bij de gemeente. Ook de IJsclub en de
zeilschool hebben last van de boten. Passanten kun nauwelijks aanleggen.
- Helmig Kleerebezem wandelde buiten en vroeg zich af waarom het spinnekopje richting
Watergang er zo verwaarloosd bij stond. Dit molentje is van Staatsbosbeheer.
- Martin Roth vindt dat de nieuwe oude lantaarnpalen vaak staan te knipperen. Oud Broek
heeft de gemeente aangeboden de kappen schoon te maken. Dit is niet toegestaan. Maar
bellen naar de gemeente dat de lantaarns geen licht geven kan wel en het helpt ook nog.
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10. Sluiting van de 46ste jaarvergadering
alles gezegd hebbende sluit Dick de 46ste algemene ledenvergadering van de Vereniging
Oud Broek in Waterland. Hij spreekt daarbij nogmaals een dankwoord uit aan alle vrijwilligers
die mee hebben gewerkt aan dit achter ons liggende bestuursjaar.
Voorts nodigt hij de vergadering uit voor een consumptie in de pauze.
Na de pauze zal Geert Titsing vertellen en filmpjes laten zien van de Waterlandse tram.

COMMISSIE BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT
In de loop van 2012 heeft Flip van der Leeuw de rol overgenomen van Sjef kwakman in de
commissie CSDB. Sjef heeft de twee termijnen van 3 jaar op een uitstekende wijze zijn taak
vervuld. Bij deze dan ook nogmaals een woord van waardering naar Sjef.
Flip van der Leeuw is een ervaren architect, woonachtig te Edam. Als inwoner van Edam heeft
hij in deze gemeente een aantal jaren een vergelijkbare functie vervuld in de monumentencommissie van Edam Volendam. Als Vereniging Oud Broek zijn we dan ook blij dat Flip bereid
is gevonden Sjef op te volgen.
2012 was vanuit de optiek van de CSDB een rustig jaar. Behoudens de voorbereidingen voor
de aanstaande plannen voor ’de Domme Dirk’ en de ’van Disweg’ en enkele ondergeschikte
aanpassingen binnen het dorp, zijn er weinig schokkende zaken gebeurd.
Flip van der Leeuw zal ook in 2013 de vinger aan de pols houden namens de Vereniging Oud
Broek.
HET VERANDERENDE AANZICHT VAN BROEK
Het beschermde dorpsgezicht is in 2012
opnieuw weinig veranderd, dat is natuurlijk
ook inherent aan een beschermd dorpsgezicht. Naast een aantal kleine veranderingen
aan de bestaande bebouwing, zijn het na
genoeg nieuw opgetrokken woonhuis aan
het Roomeinde, aan de oever van de Dee
en het nieuwe woonhuis achter Leeteinde 5
de grootste veranderingen. De meest in het
oog springende verandering is natuurlijk de
sloop van de voormalige winkel van Gerrit
Mulder.
Afbraak van Laan 46 (hoek Dorpsstraat)
De nieuwe woning op deze prominente plek bij de entree van het dorp begint langzaam
vorm te krijgen. We kunnen nu al stellen dat er sprake is van een passende invulling.
Ook voor de ingrijpend verbouwde woning aan het Roomeinde geldt dat het een geslaagde
verandering is. Vooral aan de waterkant moet het groen nog de kans krijgen om de woning
5
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Saldo

381,25

OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2012: De vereniging Oud Broek kent geen kasgeld, alle betalingen verlopen via de bank. Er is € 3.000,- gereserveerd voor het 50-jarig bestaan. Dit bedrag is verwerkt in de uitgaven van 2012.

€ 1.880,41
Eindsaldo
€ 19.802,56
€ 1.697,93
€
€

Inkomsten
Uitgaven

Eindsaldo

€ 11.686,50
€ 9.988.57
€ 12.134,23
€ 11.267,03
€ 10.687,58
€ 10.306,33

867,20

2012
2011
2010

Spaarrek. begin
€
Storting eigen rek. €
Rente 2011
€

10.618,98
9.000,00
183,58

Bomenfonds begin € 1.849,13
Rente 2011
€ 31,28

€ 17.201,08
€ 11.300,00
€ 17.201,08
Totaal

€ 11.300,00

Totaal

€ 1.212,51

900,00
€

€ 1.200,00
€
50,00

€ 1.000,00
€ 1.220,00
€ 2.883,00

180,00
75,00
600.00
80,00
90,00
750,00
1.500,00
600,00
1.400,00
550,00
75,00
1.500,00
150,00
1.500,00
100,00

€ 9.000,00

€
206,58
€
72,60
€
344,38
€
68,88
€
116,77
€
651,90
€ 1.472,73
€
574,57
€
694,39
€
263,05
€
143,50
€
928,32
€
98,55
€
97,10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Tentoonstellingen
Beheer collectie
Website			
Weidemolen
Rondleidingen
Brochure (boerenavond)
Reisje Marken
Diversen
Kruisposten (per saldo)
Reservering jubileum
Eindsaldo Bank
€ 5.514.58
€ 6.583,50
€
27,23

Schenking P. Ruyterman
€ 1.250,00
Reisje Marken
€ 3.500,00
Rondleidingen
€
150,00
Verkoop artikelen

Samen met de nog te realiseren woningen bij ’de Domme Dirk’ en de in voorbereiding zijnde
woningen aan de van Disweg, groeit het dorp daarmee met ongeveer 130 woningen tussen
nu en 2015. Daarmee mag zeker worden gesproken van een dynamische ontwikkeling van het
dorp Broek in Waterland, in weerwil van de crisis die vooral bouwend Nederland zo hard raakt.
Zo lang het evenwicht tussen de instandhouding van het beschermde dorpsgezicht en de
veranderingen in de randen van het dorp bewaakt blijft, varen we er met zijn allen wel bij.
Broek in Waterland is immers een ’levende’ gemeenschap.

€ 6.400,00

In het late najaar zijn ook de eerste bouwactiviteiten aan de trambaan gestart. Ook hier
worden ruim veertig woningen, huur en koop, gerealiseerd. Het is voor de ontwikkelaar te
hopen dat de verkoop van de daar te realiseren woningen op gang komt.

Beginsaldo bank
Contributies leden
Diversen			

Buiten het beschermde dorpsgezicht is er sprake van veel grotere veranderingen. Het woningbouwcomplex aan de Veenderijvaart is in zijn geheel uitgevoerd. Ruim zestig gezinnen
hebben in deze passende aanvulling van het dorp een plek gekregen. Natuurlijk zijn er nog
een aantal aanloopproblemen, zoals de ontsluiting en de definitieve inrichting van de openbare ruimte. In zijn geheel kan deze nieuw toegevoegde woonwijk wel degelijk als geslaagd
worden benoemd.

Begroting

De Veenderijgouw aan de Veenderijvaart.

Inkomsten

Nieuw huis in de boomgaard van Leeteinde 5.

FINANCIEEL OVERZICHT 2012

De woning achter Leeteinde 5 is eveneens ge-slaagd te noemen. Uiteraard heeft de woning
door zijn plaatsing een deel van het vrije uitzicht op het achterliggende landschap weggenomen. Zeker voor de direct omwonenden een reden tot ontevredenheid. De woning op zichzelf staat er echter op een bescheiden manier mooi bij.

€
41,25
€ 1.213,00

Gerealiseerd
Begroting

’op zijn plek te laten vallen’, maar het straatbeeld gaat er met deze woning op vooruit.

Uitgaven

... en na de verbouwing.

Gerealiseerd

Molengouw 12 voor de verbouwing...
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BEGROTING 2013
Uitgaven

Inkomsten
Contributies leden

€ 6.583,50

Rondleidingen
Excursie
Schenking

€ 2.833,00
€ 1.220,00
€ 1.000,00

Totaal

Het bestuur heeft besloten om deze reserve om te vormen tot een reserve voor onderhoud
onroerende en roerende zaken. Deze zaken bestaan uit:
Urinoir, Weidemolen, Scheepmakersbank en Eendenhuisje.


€ 11.636,50

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

€
200,00
€
75,00
€
70.00
€
120,00
€
700,00
€ 1.500,00
€
600,00
€
700,00
€
550,00

Totaal

€ 10.400,00

€ 1.200,00
€
935,00
€
100,00
€
150,00
€
400,00
€
100,00
€ 3.000,00

Vermogenstoestand per 31 december 2012
Bank-rekening courant
Bank-rendementsrekening
(incl. de ontvangen schenking
van € 1000,-)
Tentoonstellingsmateriaal
Vergadermeubilair

€ 1.212,51
€ 19.802,56
€
€

1,00
1,00 

€ 21.017,07 

Kapitaal
Ontvangen rente
Reserve weidemolen
Reserve jubileum 2015


€ 10.939,58
€
183,58
€ 4.893,91
€ 5.000,00

€ 21.017,07 

OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2012
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we nu weer een overzicht van het vermogen
en de reserves. De Vereniging Oud Broek kent geen kasgeld en heeft geen overlopende posten. In het saldo van onze spaarrekening zit ook de ontvangen schenking van Piet Ruyterman.
Dit bedrag laten we zichtbaar tot er is beslist over de besteding ervan.
Reserve weidemolen
In 1999 is er voor het eerst een bedrag gereserveerd voor het onderhoud van de weidemolen. Daarna in de jaren 2001 en 2002 wederom. Vervolgens is er in 2005 en 2006 hieruit
het onderhoud bekostigd en daarna is het saldo gelijk gebleven, namelijk € 4.893,91.
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Reserve
jubileum 2015
In 2011 hebben we voor het eerst een bedrag gereserveerd voor het 50-jarig bestaan van
onze vereniging. Nu in 2012 voegen wij daar nog 3.000 euro aan toe zodat het totaal op 5.000
euro komt.
Bomenfonds
Dit fonds is 10 jaar na de watersnood in 1916 gesticht door de Gemeente Broek in Waterland.
Toen de gemeente is opgeheven als zelfstandige gemeente is het fonds overgedragen aan de
Vereniging Oud Broek.
Per jaar komt er rente bij en er is 1 keer een bedrag uitgekeerd aan een lid voor de aankoop
van een boom.
Het bomenfonds is bedoeld om bijdragen te verstekken voor het aanbrengen of verbeteren
van groene elementen in en rond ons dorp.

COLLECTIE 2012
Uitbreiding van de collectie
Schenkingen
Piet Ruijterman
Doos vol documenten en foto’s
		
Stamboom familie Ruijterman
Nico Smal
De koperen bel waar Nico Smal meer dan 40 jaar mee ventte in
		
Broek
J.W. Niemeijer
De grafzerken in de kerk van Broek in Waterland
N. ten Bosch
Getuigschrift van C. Pels
Sven de Haan
Van Moeras tot Monument (scriptie over Broek in Waterland)
Wiebe Schipmölder
Allerlei paperassen betrekking hebbende op Oud Broek
Jan Dobber
Stukje geschiedenis van Gymnastiekvereniging Sparta
Fam. Nico Groot
Schoolfoto uit ± 1933, Broek in Waterland
		
Geldkist Kokerfonds
Aagje Bruijn
Verkade beschuitbus
Kees Marseille
Vondsten uit zijn tuin aan De Breeck
fam. Barend Hopman
Broekerhaven Koninginnedag (foto’s)
		
Tentoonstelling koningshuis
		
Dirkje Hopman (foto’s)
		
Koningin Beatrix in Broek april 1992 (foto’s)
Historisch Centrum Noord
In de ban van Buiksloot
Andries Nooij
Brief Fanfarecorps Broek in Waterland aan
		
gemeente over Muziektent
Jan v.d. Watering
Een wandeling door historisch Broek
Verkade beschuitbus
		
door Jan v.d. Watering
Broeker Kerk
Beschrijving Broeker kerk interieur
Jan Maars
Elsevier met een artikel over Jo en Peter Spier
Atsie Drijver
Stichting Neeltje Pater theaterspektakel De Mythe
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W. Spaans
Marion Spaans
		
Martha Mulder
Marion van Diepen-Honingh
		
Mevr C. Meijn
Mevr. M. Terpstra-v.Zaanen
Tatia Englebert
Jan van Langen
Ot van de Muijzenberg
Trien Grolman

Een wintermaand op de Volkshogeschool Bergen (N.H.)
Hulde aan het bruidspaar S. Pronk en A. Swart
Foto’s van de familie Tolk
Diverse groepsfoto’s
Foto’s van haar vader, Jaap Honingh, familiefoto’s en
ansichtkaarten
Grote foto’s van de film Juffrouw Cannebier
DVD van Kleuterschool Kleutervreugd 1956-1959
Diavoorstelling op DVD Waterland met geluid 1987
Foto’s en papieren (kopieën) van de familie Tinkelenberg
Foto’s (kopieën) van de aanleg van de N247
Foto’s van de Volgermeer (kopieën) in de winter van 1963

Anonieme schenkingen:
• Planten in de polder
• NAR Landinrichting en archeologie: het bodemarchief van Waterland
• Archief Bibliotheek Broek in Waterland
• Ellestok
• Mangelplank
• Gifpolder Volgermeer van veen tot veen
Aankoop
• De Waterlandse melkschuit
• Broek in Waterland Anne M.C. van Wijngaarden en Olaf Klijn
• Broek een ets van A. Zeeman
• Daarom Groot Waterland
• Diverse ansichtkaarten
• Brugkleppen en Botkloppen
• Veiling De Eland: Elf Etsen enz. Broek in Waterland

Een punt van aandacht blijft nog steeds hoe we ons materiaal handig en overzichtelijk op
kunnen stellen, zowel digitaal als fysiek.
De systeembeheerder, Sytze Boschma, onderhoudt het systeem ZCBS, dat de vereniging
gratis verkreeg van de collectie beheerder van het Zijper Museum. Ook houdt hij zich bezig
met het verbeteren van het programma. Inmiddels zijn er 26 Oudheidkundige Verenigingen
die gebruik maken van het ZCBS.
Via de link geheugenvanbroekinwaterland.nl kunt u zien welke verenigingen dat zijn.
Vragen uit het publiek via mail en website
25 mensen hebben de vereniging vragen en opmerkingen doen toekomen. De meeste
vragen konden beantwoord worden. Er zijn ook foto’s en verhalen ingestuurd en een tweetal
mensen hebben we aan een digitale landkaart kunnen helpen.

Hooischuiver jeep (ca. 1938)
Mangelplank

Beheer van de collectie
In 2012 is voortgegaan op de ingeslagen weg t.a.v. het digitaliseren van de collectie. Inmiddels zijn er ruim 1400 items beschikbaar voor het publiek. Alle voorzien van een foto en een
beschrijving.
De Koninklijke Bibliotheek heeft kranten vanaf ± 1700 gedigitaliseerd en
beschikbaar gesteld voor het publiek.
Aagje Bruijn zoekt deze kranten
uit op het item: ’Broek in Waterland’.
Waren er in 2011 nog 8000 treffers,
eind 2012 zijn het ruim 18.000 treffers.
Er komen meer kranten bij en daardoor
zijn er ook vaker doublures van berichten, er wordt één bericht getoond. Op
de website staan onder Historische
krantenartikelen nu ruim 1200 verwijNieuws uit oude kranten: 4 september 1768.
zingen naar de periode 1724-1900.
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Bijzondere gebeurtenissen staan rechtstreeks op de site, voor andere moet u op het adres
(link) klikken en zelf in de krant zoeken.

De tram verlaat voorgoed het dorp.
(foto Piet Ruijterman)

Jaarvergadering
Na de jaarvergadering, die uitstekend bezocht werd, vertelde de heer Titsing aan de hand van
dia’s en korte filmpjes over de Waterlandse tram die reed tussen 1888 en 1956. De heer Titsing
beschikt over heel veel materiaal. Hierbij nog een foto van Piet Ruijterman van de laatste
tram.
Najaarslezing
De najaarslezing met de boeren Henk de Gier en Johan Oskam uit de Noordmeer is door Hanneke de Wit uitgebreid besproken in oudbroek.nl december 2012.
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Rondleidingen
Jammer genoeg was er dit jaar wat groepen
betreft wat minder belangstelling dan in 2011.
Belangrijkste redenen zijn, dat een dalend
aantal trouwlustigen behoefte heeft gehad aan
een rondleiding als onderbreking van een vol
geplande trouwdag. Het zou ook kunnen zijn
dat de crisis ons een beetje parten heeft gespeeld. Toch zijn we niet ontevreden en was
het financiële eindresultaat bepaald niet slecht.
Niet minder belangrijk is dat de gidsen weer
een groot plezier hebben beleefd aan het laten kennismaken van ca. 800 geïnteresseerden
met een stukje geschiedenis uit het rijke verleden van ons fraaie en toch wel bijzondere dorp.

tenties en andere documenten blijkt dat ze fraaie tuinen gehad moeten hebben die
aangepast werden aan de wisselende modes. Het is te hopen dat we meer van dit soort doorwrochte bijdragen van de hand van de heer Niemeijer mogen verwachten.
Frouke Wieringa schreef een stukje over de Belmermeer en de man die er een bloeiend landschap van probeerde te maken: Meynard Troye. Zoals al eerder beschreven door de heer
A.P. Bruigom (Broeker Bijdrage nummer 12) stuitte hij daarbij op tegenwerking van de Broeker burgemeesters, wat tot een dramatische gijzelingsactie heeft geleid.
Het is te hopen voor het voortbestaan van de Broeker Bijdragen dat zich meer schrijvers dan
de twee die in 2012 actief waren, zullen melden met de resultaten van hun historisch onderzoek.

De belangstelling was ook dit jaar weer divers. Behalve trouwpartijen en/of jubilea en familie
bijeenkomsten hadden we b.v. een groep kunstenaars van Kunstgroep Bergen (Noordholland), het Bestuur en/of leden van de Oudheidsverenigingen Hoorn, Schermereiland en
Oudkarspel etc.
Dit jaar wederom een speciaal woord van dank aan de familie van Doornik die ons ook nu
weer, op exclusieve basis, in de gelegenheid stelde onze groepen te laten genieten van de
prachtige wandbeschilderingen in het ‘Beroemde Huis’.
Wij maken hierbij graag van de gelegenheid gebruik U te attenderen op de mogelijkheden
voor een paar gezellige en interessante uurtjes, middels een rondwandeling met gids, voor
Uw eventuele familie en of werk- of bedrijfsuitjes.
Rondleiding in Monnickendam
Als wederdienst voor een rondleiding door onze gidsen, zijn zowel het bestuur van de VOB
als de gidsen van onze vereniging in oktober uitgenodigd voor een rondleiding door het
centrum van Monnickendam. Onder de bezielende leiding van een aantal Monnickendamse
gidsen hebben we opnieuw kennis kunnen nemen van de rijke historie van dit Zuiderzee
stadje.
Ondanks de heftige regen was het een geslaagd en leerzaam uitje. Ook de gezamenlijke borrel na afloop in ’de Waag’ op de Middendam in Monnickendam heeft hieraan bijgedragen.

OUDBROEK.NL
Onze periodieke uitgave OUDBROEK.NL wordt niet alleen heel
goed door onze leden ontvangen, maar levert zelfs regelmatig
een paar nieuwe leden op. Ook na de laatste uitgave van
december hebben wij weer vier nieuwe leden mogen bijschrijven. Drie hiervan, die het boekje elders hadden gelezen,
benaderden ons met de vraag of zij het ook niet regelmatig
zouden kunnen ontvangen.
Deze reacties zijn leuk om te horen en stimuleren ons alleen maar om onze uiterste best te
doen om het blad zo aantrekkelijk en gezellig mogelijk te maken.
Mocht U een idee hebben of een bijdrage kunnen leveren voor een artikel of interview met
of over iemand of iets uit het verleden, dan houden wij ons warm aanbevolen.

Broeker Bijdragen
In 2012 is in twee Broeker Bijdragen aandacht besteed aan de Waterlandse meren die het
dichtst bij Broek liggen: de Belmermeer en de Broekermeer. De geschiedenis van deze polders heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen. Misschien komt daar nu verandering in.

Een speciaal woord van dank is zeker op zijn plaats voor de leuke interviews, het fotowerk en
de perfecte vormgeving, aan respectievelijk Hanneke de Wit, Nico Merkelijn en Hans Mulder
van Studio Hans Mulder.

Het waren twee forse bijdragen. De heer J.W.Niemeijer verrichtte uitvoerig onderzoek naar
buitenplaatsen in de Broekermeer. Het is geheel toevallig dat 2012 het ’Jaar van de Buitenplaats’ was, maar dat kwam natuurlijk wel goed uit.
We weten nu dat er verschillende buitenplaatsen zijn geweest en wie de eigenaars waren.
Zonder afbeeldingen kunnen we slechts raden hoe ze eruit hebben gezien, maar uit adver-

Fotografie: Jan de Waal, Nico Merkelijn en bestuursleden van Oud Broek
Vormgeving en opmaak: Studio Hans Mulder
Druk: Speed-o-print, Amsterdam
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Misschien Roomeinde 37-39 maar kan ook een sedertdien
verdwenen huis in Broek zijn
(litho door Meyer & Co. Uitgave F. Buffa, A’dam, ca. 1850)
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