VERSLAG OVER HET JAAR 2014

Op de cover:
Roomeinde Leeteinde vanaf de toren door Peter Spier.

INLEIDING
In het jaar 2014 is er opnieuw een expositie geweest van een deel van de rijke collectie
tekeningen van Peter Spier. Deze expositie is wederom goed bezocht en er is weer een groot
aantal reproducties besteld. Heel bijzonder was het bezoek van Peter Spier zelf. Aagje Bruijn
heeft Peter namens de vereniging ontvangen en is ook een aantal keren met hem op stap
geweest. Voor Peter Spier was zijn bezoek een aangename hernieuwde kennismaking met
zijn geboortedorp. Wij zijn Peter Spier overigens zeer dankbaar dat hij een groot aantal van
zijn tekeningen heeft geschonken aan Vereniging Oud Broek in Waterland.
Op onze website groeit het aantal objecten sterk. Er zijn al ruim 3.500 objecten te zien. Daarnaast zijn er ruim 2.700 berichten uit oude kranten over Broek in Waterland. Een namenregister maakt het mogelijk op familienaam te zoeken. De collectie van onze vereniging wordt op
deze wijze voor iedereen ontsloten. Wij zijn Sytze Boschma, Aagje Bruijn, Atsie Drijver en Peter
Kooijman erg dankbaar voor hun grote inzet op dit terrein. Peter Kooijman heeft daarnaast
‘De Broekergemeenschap’ vanaf 1952 gedigitaliseerd. De afleveringen van de eerste tien jaar
zijn er niet meer allemaal, maar met ingang van 1962 is de collectie compleet.
Nieuw is ook de publicatie van de artikelen uit de seniorenpost van ‘Stichting Dienstverlening
Ouderen’ over Broeker bedrijven. Lies Dobber-van Dieren heeft sinds 2001 vele (oud)bewoners geïnterviewd over bedrijven die in Broek in Waterland waren gevestigd. Deze artikelen
vormen een waardevolle aanvulling op onze eigen collectie. Veel waardering is er ook voor
Jan Maars, die met zijn enthousiaste team de rondleidingen verzorgt.
Het jaar 2014 heeft verder in het teken gestaan van de voorbereidingen voor ons 50-jarig
jubileum in 2015. Een commissie onder de bezielende leiding van onze voormalig voorzitter
Dick Broeder heeft het op zich genomen een jubileumboek samen te stellen. De vereniging
is financieel gezond en er zijn reserves gevormd om het onderhoud van de weidemolen, het
urinoir en het eendenhuisje te garanderen. Ook is geld opzij gezet om te zijner tijd de scanner/printer en de laptop te vervangen.
Jaap Wortel
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland

Fotografie: Jan de Waal, Nico Merkelijn en bestuursleden van Oud Broek
Redactie: Hanneke de Wit • Vormgeving en opmaak: Studio Hans Mulder
Druk: Speed-o-print, Amsterdam
1

BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

NOTULEN 48e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 (6 mei 2014)

Bestuur
In het verenigingsjaar 2014 bestond het bestuur van Vereniging Oud Broek in Waterland uit
de volgende leden:

Opening
Vicevoorzitter Jan Maars opent de vergadering. “Welkom allemaal. We zijn blij dat jullie met
zovelen zijn gekomen. Voordat we beginnen, wil ik even memoreren dat we een fantastisch
jaar achter de rug hebben. Allereerst het ledenaantal: ondanks verhuizingen en afvallers
naderen we de vijfhonderd. Behalve het bestuur zijn met grote regelmaat veertig vrijwilligers
voor Vereniging Oud Broek in Waterland in de weer. Dat is natuurlijk geweldig.
Zonder ook maar iemand te kort te willen doen, wil ik speciaal noemen:
- Hanneke de Wit, die drie keer per jaar een paar leuke en interessante interviews afneemt en
publiceert in oudbroek.nl en het jaarverslag op taal- en spelfouten contoleert.
- Nico Merkelijn die prachtige foto’s maakt.
- Hans Mulder van Studio Hans Mulder aan het Oosteinde, die tussen drukke werkzaamheden
door, oudbroek.nl en het jaarverslag professioneel vormgeeft. Ook voor ander drukwerk
staat hij altijd voor de vereniging klaar.
- Jan Visser, restaurateur en reparateur van ons prachtige weidemolentje. Na de storm in
november 2013, staat het molentje er weer monter bij.
- Sytze Boschma, bijna dagelijks voor Oud Broek in de weer met het onderhoud van de website van de collectie, het plaatsen van de door Aagje en Atsie gescande documenten en
foto’s en de door Aagje van het internet gehaalde historische krantenartikelen.
- Familie Van Doornik omdat we groepen door Het Beroemde Huis mogen rondleiden.
Een applausje voor alle vrijwilligers is denk ik wel op zijn plaats.
Met een klap van de hamer is de vergadering officieel geopend.

Jaap Wortel
Atsie Drijver
Jan Maars
Hillie Honingh
Jan Hoetmer

voorzitter (sinds 2014)
secretaris (sinds 2008)
algemeen bestuurslid en waarnemend voorzitter(sinds 2005)
penningmeester (sinds 2012)
Algemeen bestuurslid (sinds 2013)

Jaap Wortel is breed inzetbaar en vooral het gezicht naar buiten.
Atsie Drijver is het contactadres voor de vereniging, zowel per post als digitaal. Verder bemoeit zij zich samen met Aagje Bruijn met de collectie en verzorgt zij rondleidingen.
Jan Hoetmer volgt namens Vereniging Oud Broek in Waterland nauwgezet voorkomende
bouwplannen. Hij doet dat samen met onze vertegenwoordiger in de Monumenten- en
Welstandscommissie Waterland (MWW) Sjef Kwakman.
Hillie Honingh is penningmeester.
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.
Frouke Wieringa verzorgde voor en namens de vereniging de Broeker Bijdragen; zij heeft te
kennen gegeven daar per 01-01-2015 mee te stoppen. Frouke, bedankt voor al je werkzaamheden t.b.v. de vereniging. We hebben genoten van de door jou geschreven zeven Broeker
Bijdragen. Wie weet komt er nog eens een achtste Broeker Bijdrage van jouw hand.
Sytze Boschma beheert de website geheugenvanbroekinwaterland.nl voor het collectiebeheer.
Hij voegt voortdurend verbeteringen in, in samenwerking met deelnemers aan het ZCBS
(Zijper Collectie Beheer Systeem). Verder heeft hij een zoekprogramma ontwikkeld voor de
krantenartikelen, door de KB (Koninklijke Bibliotheek ) op het internet gezet.
Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2014 484 leden.
Van twaalf leden hebben we afscheid moeten nemen door o.a. opzegging en overlijden.
Dertien nieuwe leden meldden zich aan zodat de teller op 1 januari 2015 op 485 leden stond.
Van hen waren er 393 woonachtig in Broek in Waterland (onder wie de twee ereleden
dr. J.W. Niemeijer en J.P. Mars). Van de 92 buitenleden wonen de meeste in de regio.

1. Mededelingen en ingekomen stukken
Behoudens de afmeldingen van de heer Meinema, Hillebrand Kuyper en de heer en mevrouw
Marseille-Creyghton zijn er geen ingekomen stukken. Er zijn ook geen bijzondere mededelingen.
2. De Notulen van de 47 ste ALV (8 april 2013)
Naar aanleiding van de notulen legt de voorzitter uit waarom het bestuur van mening is
veranderd t.a.v. zijn opstelling in de kwestieBurg. P.P. Paulplantsoen. Het heeft in 2014 bij
de gemeente gepleit voor een monumentenstatus. Indertijd wilde het bestuur de plannen
van Broeden op Broek niet in de weg staan. Het bestuur is geen voorstander van dichtere en
hogere bebouwing van de entree van Broek.
Het urinoir wordt regelmatig schoongemaakt en wordt in juni 2014 geschilderd.
Het Eendenhuisje is deze winter opgeknapt, het kreeg een nieuw dak en is geschilderd door
Jan Hoetmer.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2013
Na de veronderstelling van de voorzitter dat de aanwezigen het jaarverslag ongetwijfeld hebben gelezen en zijn vraag of er nog opmerkingen zijn, blijkt dat het jaarverslag ongewijzigd
kan worden vastgesteld.
4. Financieel verslag 2013
De penningmeester geeft een toelichting bij de financiële stukken over 2013.
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Mocht de vergadering vinden dat er te veel geld is, de penningmeester vindt van niet. Vooral
t.a.v. het roerend en onroerend goed is het verstandig te reserveren en dat geldt ook voor het
jubileumjaar.
Verder heeft zij een verzoek aan de leden. De RABObank geeft geen adressen meer bij de
gestorte contributie. Dat leidt tot onbekende betalers, daar er maar één persoon per adres
is ingeschreven en meerdere personen per adres storten. Derhalve het verzoek om voortaan
ook het adres te vermelden bij overmaking van de contributie.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen over de financiële stukken.
• Verslag kascommissie
Johan Velzel doet mede namens Werncke Husslage verslag van de bevindingen van de kascommissie. De boekhouding maakt een zeer verzorgde indruk, aldus de heren.
De penningmeester heeft zich naar behoren van haar taak gekweten en derhalve vraagt de
kascommissie de vergadering de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.
De vergadering stemt unaniem met dit voorstel in.
• Samenstelling nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Werncke Husslage en Jaap Blakborn. Sytze Boschma
meldt zich als reserve.
5. Vaststellen begroting 2014
De vergadering stemt in met de begroting voor het nieuwe jaar, waarmee deze is vastgesteld.

gen de eindredactie, de vormgeving, begeleiden de schrijvers en coördineren de werkzaamheden.
Het boek wordt geschreven door de volgende Broekers:
Dirk Wolff
Otje van der Lely
Hanneke de Wit
Marleen Westing
Lisette Thooft
Bregtje Viergever

: de historie van Broek in Waterland.
: de ontwikkeling van het dorp en zijn bewoners
: het dorpsleven
: bestuur en voorzieningen
: kerk, cultuur en verenigingsleven
: toerisme

Het boek wordt breed gedragen in het dorp, velen zijn bereid gevonden om het boek te
sponsoren, om te zorgen dat het met een beperkte oplage toch betaalbaar is.
In de zomer van 2015 zal het boek feestelijk worden gepresenteerd.
8. Rondvraag
Jaap Blakborn mist bij de ingekomen stukken zijn brief over het Burg. P.P. Paulplantsoen.
Foutje van de secretaris. Jaap pleit voor extra ledenvergaderingen, indien er grote besluiten
genomen moeten worden door het bestuur zoals aangaande de N247 en de bebouwing van
het Burg. P.P. Plantsoen.
Het bestuur neemt het in beraad.
De heer Kleerebezem vraagt of de vereniging de ANBI status heeft. Antwoord: Ja.

6. Bestuurswijzigingen
U weet inmiddels dat Dick Broeder, voorzitter, zich heeft teruggetrokken uit het bestuur. Het
zal geen verrassing zijn dat we dit erg jammer vinden, maar uiteraard wel respecteren. Dick
blijft wel beschikbaar voor hand- en spandiensten. De organisatie achter het jubileumboek
heeft hij op zich genomen, tenslotte was hij de inspirator.

Werncke Husslage vraagt of de historische figuren weer terug keren bij de viering van het
50-jarig bestaan. Waarschijnlijk niet.

Aagje Bruijn heeft te kennen geven terug te willen treden om plaats te maken voor haar man
Jaap Wortel. Jaap heeft toegezegd voorzitter te willen worden. Aagje blijft haar werk voor de
collectie doen, zij heeft inmiddels 10.000 artikelen op Broek en Waterland doorzocht, de relevante (er komen veel kledingstukken en doublures voorbij) ruim 2500 zijn door Sytze op de
website geplaats, zij beleeft veel plezier aan het zoeken en haar ontdekkingen. Aagje bedankt
voor je inzet in het bestuur.
Aangezien tegenkandidaten zich niet hebben gemeld, stelt het bestuur de vergadering voor
Jaap Wortel in het bestuur te benoemen. Jaap wordt bij acclamatie gekozen. Het bestuur had
van te voren al besloten hem bij verkiezing tot voorzitter te benoemen.

9. Sluiting
Vicevoorzitter Jan Maars sluit de vergadering en kondigt de lezing aan, die huisarts Tedjoe na
de pauze geeft over zijn roots.

Willem Wiarda geeft de tip de Vroede Vaderen langs te laten komen voor een schouw van
straten en tuinen.

7. Overige mededelingen van het bestuur
Hillie Honingh zit namens het bestuur in de commissie jubileumboek. Zij geeft in het kort
weer hoe het met het boek gaat.
Het boek kende een moeizame start, maar gaat nu spoorslags voorwaarts met de volgende
commissie leden: Dick Broeder, voorzitter, Willem Wiarda, Cees Pels, Silvia Schmedding en
Hillie Honingh. Het proces wordt bewaakt door bureau Verhoog en Warmerdam. Zij verzor4
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MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2014:
Als men gaat bouwen, wordt er gekeken of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de welstandscommissie, beschreven in de welstandsnota. De commissie beoordeelt of het bouwplan
goed past in de bestaande omgeving.
Er wordt extra aandacht besteed aan panden of objecten met een monumentale status. Er
is ook aandacht voor de locatie van het pand of object. Als dat in het beschermde stads- of
dorpsgezicht valt, krijgt het plan extra aandacht.
De rol van de MWW is om het college van de gemeente Waterland, op verzoek of uit eigen
beweging, te adviseren over:
• de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;
• de toepassing van de Monumentenwet 1988 in zijn algemeenheid;
• de toepassing van de gemeentelijke monumentenzorg in haar algemeenheid;
• andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en dorpsgezichten.
De commissie is samengesteld uit maximaal zes leden - voorzitter, architect, monumentenlid
en vertegenwoordigers van de historische verenigingen Monnickendam, Broek in Waterland
en Marken.
Het college benoemt de leden van de commissie voor een periode van drie jaar.
Ir. Sjef Kwakman, architect te Edam, is per 15 juli 2013 voor de duur van drie jaar benoemd als
burgerlid van de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland, namens Vereniging Oud
Broek in Waterland.
PLANNEN BROEK IN WATERLAND EN ADVIEZEN
Atjehgouw 4: Bouwen van een woning en een bijgebouw.
Advies: Akkoord op hoofdlijnen.
Broekermeerdijk 30: Bouwen van een woning.
Advies: niet akkoord tenzij aan bepaalde voorwaarde wordt voldaan.
Broekermeerdijk 43: Bouwen van een uitbouw aan de rechterzijgevel.
Advies: Akkoord.
Broekervaart-Provinciale weg: Oprichten van een Jongeren Ontmoetingplek (JOP).
Advies: Akkoord.
Broekervaart-Provinciale weg: Vervangen beschoeiingen en damwanden.
Advies: Akkoord.
Burg. P.P. Paulplantsoen 1 t/m12: Advies over plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst.
Advies: Adviseert de panden aan te wijzen als gemeentelijke monumenten.
Corn. Roelestraat 8: Bouwen van een dakopbouw en dakkapel aan voorzijde gebouw.
Advies: Akkoord.
Dorpsstraat 12: Nieuw bouwen van een schuur.
Advies: Akkoord.
De Erven 5 (RM): Splitsen van een woning (Rijksmonument) naar twee woningen.
Advies: Akkoord.
Eilandweg / N247: Brandweerpost.
Advies: Akkoord.
Havenrak 13-17 (RM): Restaureren van een woning (rijksmonument).
Advies: Aanhouden, moet nog verder worden uitgewerkt.
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Havenrak 33 (RM): Verbouwen tot twee woningen; toevoegen dakvensters.
Advies: Niet akkoord tenzij.
Keerngouw 1: Slopen en bouwen van een schuur.
Advies: Niet akkoord tenzij.
Keerngouw 3 (RM): Wijzigen van het woonhuis.
Advies: Akkoord.
Keerngouw 10: 1-Maken van een aanbouw aan een bestaande schuur; 2-Vergroten van de
bestaande dakkapel op het achterdakvlak.
Advies(1): Niet akkoord tenzij - Advies(2) Niet Akkoord nader overleg.
Laan 3: Verbouwen praktijkruimte naar een woonhuis.
Advies: Niet akkoord tenzij.
Laan 20: Vervangen bestaand bijgebouw door een nieuw bijgebouw.
Advies: Akkoord op hoofdlijnen.
Leeteinde 1 (RM): Bouwen van een schuur.
Advies: Niet akkoord tenzij.
Leeteinde t.o. 7: Erfafscheiding S.D.O.B.
Advies: Akkoord op hoofdlijnen
Molengouw 4 (RM): Sloop en bouwen van een aanbouw.
Advies: Akkoord.
Molengouw 24: Stedenbouwkundige inpasbaarheid: bouwen van twee woningen.
Advies: Geen bezwaar.
Molengouw 42: Bouwen van een schuur.
Advies: Akkoord.
Noordmeerweg 1a: Verbouwen van een schuur naar woning.
Advies: Niet akkoord.
Noordmeerweg 14: Slopen van een woning en nieuwbouw van een woning.
Advies: Akkoord.
Oosteinde 37: Aanbouw en dakkapel aan achterzijde en wijzigen gevels.
Advies: Akkoord.
Parallelweg 1: Plaatsen reclames.
Advies: Akkoord.
Roomeinde 29-35 (RM): Schilderen van een rijksmonument (wijzigen kleuren)
Advies: Aanhouden
Wagengouw 4: Sloop en nieuwbouw van een schuur.
Advies: Akkoord op hoofdlijnen.
Wagengouw 10: Verbouwen en vergroten van een woning en bouwen van een steiger.
Advies: Niet akkoord tenzij.
Wagengouw 12: Bouwen van een schuur aan de linkerzijde van het pand.
Advies: Akkoord.
Zuideinde 20 (RM): Plaatsen van twee dakkapellen.
Advies: Niet akkoord tenzij.
RM = Rijksmonument
Het veranderde aanzicht van Broek In Waterland
In het aanzicht van het Beschermd Dorpsgezicht is in 2014 opnieuw weinig veranderd.
Naast wat aanpassingen in bestaande gebouwen hebben geen grootschalige veranderingen
plaatsgevonden.
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€ 1.930,70
Eindsaldo
€ 34.307,17
Eindsaldo
€ 1.658,65
€ 1.697,93
Saldo

€ 13.550,17
€ 11.931,84
€ 11.557,24
€ 9.898,59
€ 11.686,50
€ 9.988,57
Inkomsten
Uitgaven

€ 1.618,33

Bomenfonds begin € 1.910,32
Rente 2013
€ 20,38
23.067,70
11.000,00
239,47
Spaarrek. begin
€
Storting eigen rek. €
Rente 2013
€
2014
2013
2012

€

€ 28.424,56
€ 11.900,00
Totaal

3.000,00
€

€ 28.424,56

1.200,00
862,00
€
€

492,72

300,00
€

5.000,00
€

1.200,00
2.600,00
1.300,00
€
€
€

€
871,00
€ 2.939,07
€
533,16
€ 16.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
200,00
20,00
400,00
98,00
70,00
500,00
1.500,00
550,00
850,00
550,00
800,00
900,00
100,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Tentoonstellingen
Beheer collectie
Website
Weidemolen/eendenhuisje
Scanner en computer
Kosten inz. reproductieverkoop
Urinoir
Excursie
Diversen/folders, mailing
Kruisposten naar spaarrekening
Reservering
Eindsaldo Bank
1.447,86
6.638,50
8.426,53
2.597,17
2.069,00
2.245,50
€
€
€
€
€
€
6.800,00

€ 11.900,00
Totaal

OPMERKINGEN BIJ FINANCEEL OVERZICHT 2014: Dit bomenfonds staat wel op onze naam,
maar zit niet in ons kapitaal verwerkt.

Inkomsten

Begroting

Urinoir
Het urinoir bij de kerk is helaas door vandalen beklad met tekst die niet te verwijderen was.
Dit is gebeurd op de vroege ochtend van de luilakviering. Het was nodig om het geheel over
te schilderen wat inmiddels is gebeurd. Helaas zijn dit kosten die we liever ergens anders aan
uitgeven.
De afvoer van het urinoir was ook aan onderhoud toe. Gelukkig hebben we Edwin van Gog
bereid gevonden het urinoir deskundig te repareren.

€

Weidemolen
Jan Visser heeft de molen weer geheel hersteld nadat deze in de najaar storm van 2013 stuk
was gewaaid. Jan heeft een nieuw wiek moeten maken zodat nu alle twee de wieken er weer
jaren tegen aan kunnen. Ook is de molen geschilderd en ziet er weer prachtig uit.

Beginsaldo bank
Contributies leden
Saldo boek		
Excursie
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Diversen
Van spaarrekening

Eendenhuisje
Het eendenhuisje is dit jaar voorzien van een nieuw dak en is weer geschilderd zodat deze
weer in oude glorie is hersteld. Het eendenhuisje wordt in de winter uit het water gehaald
door en opgeslagen bij Kees Tromp.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

De beschoeiing aan de Eilandweg en bij het eiland (Nesje) nabij de Broekermeerdijk en aan
de N247 naar Monnickendam is vervangen.

132,00
22,15
540,44
97,54
113,89
206,70
1.378,00
567,10
907,79
389,00
829,13
715,53
28,00
413,34
1.248,00

Gerealiseerd
Begroting
Uitgaven
Gerealiseerd

Wat nog te vermelden is dat:
De boom, een bruine beuk op het Kerkplein,
is geplaatst in januari.
Ook is in december een aantal bomen
geplant aan het Havenrak, waaronder een
zuileik. De zuileik is geschonken door de
familie Van den Muijzenberg als aandenken aan haar tijd in Broek in Waterland
gedurende de aanleg van E10/S11/N247
Amsterdam-Hoorn. Het gezin woonde aan
Dorpsstraat 12; vader was de uitvoerder/
opzichter en ontwerper van de Kippenbrug
(Zuiderbrug).

BEGROTING 2015
Inkomsten

Uitgaven

Contributies leden

€ 6.600,00

Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie

€ 2.000,00

Totaal

€ 1.200,00

€ 9.800,00

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Tentoonstellingen
Beheer collectie
Website
Reservering computer & scanner
Reservering onderhoud onr. goed
Excursie
Onvoorzien

€
150,00
€
20,00
€
550,00
98.00
€
€
115,00
€
200,00
€ 1.500,00
€
550,00
900,00
€
€
500,00
€
800,00
€
900,00
€
100,00
200,00
€
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€
517,00

Totaal

€ 9.800,00

Vermogenstoestand per 31 december 2014
Bank-rekening courant
Bank-rendementsrekening
(incl. de ontvangen schenking
van € 1000,-)
Tentoonstellingsmateriaal
Vergadermeubilair
Scanner en computer

€
492,72
€ 34.307,17
€
€
€

Kapitaal
Ontvangen rente2013
Reserve onr. zaken
Reserve jubileum 2015
Saldo ontv./uitg. boek
(€ 8.426,53 - € 187,00
van 2013)

1,00
1,00
PM

€ 34.801,89 

€ 14.852,28
€
239,47
€ 3.470,61
€ 8.000,00
€ 8.239,53

€ 34.801,89 

OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2014
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 Ruijterman. Dit bedrag
laten we zichtbaar tot er is beslist over de besteding ervan.			
Reserve onderhoud onroerende en roerende zaken				
Saldo per 31 december 2013
€ 3.470,61
In 2014 zijn de kosten ten laste van het resultaat gebracht
Saldo per 31 december 2014

€ 3.470,61

De onroerende en roerende zaken bestaan uit:
• Urinoir
• Scheepmakersbank
• Weidemolen
• Eendenhuisje				
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Reserve jubileum 2015		
Saldo per 31 december 2013
€ 8.000,00
Geen toevoeging in 2014
Saldo per 31 december 2014
€ 8.000,00
Bankzaken : ons bankrekeningnummer
Door Europese regelgeving is ons bankrekeningnummer langer geworden. Ons bankrekeningnummer is nu NL44RABO0310702194.				

COLLECTIE 2014
Uitbreiding van de collectie
Schenkingen
Adrie Tromp
Twee Broeker berichten van P. Beunder
Cor te Boekhorst
Foto aspiranten elftal en kleuterschool Stokpaardje
Maja Schoon
Kieslijst 1953
Tiny de Lange-Wortel Drie foto’s van de tram
Flyer jeugdhuis
Aat van Gog
Mevr. J. de Boer
Wijlen J. de Boer- Tinklenberg, jaarverslagen,
nieuwsbrieven, Broeker Bijdragen
Marion Spaans
Foto’s interieur Havenrak 5, reeds geschonken
in 1992, maar niet opgenomen in collectie.
Melkkannetje met voorstelling Broeker Kerk
Marion Spaans
van achteren naar de toren (souvenir)
Marion Spaans
Programma voor Koninginnedag 1971, tekening Adrie Beunder
Marion Spaans
De Durgerdamsche Visschers, J.J.L. ten Kate, Almkerk 1849;
overgeschreven door W.Spaans in 1890.
Begin restauratie van Broeker Kerk; inzamelingsactie
Marion Spaans
Fam. Kouwenoord
Foto van Broekermeerdijk 15 ca. 1950
Speelwagen, eerste t/m zesde
Peter Spier
		
jaargang, alle jaargangen
		
onvolledig
Voorzittershamer van het
Aart den Hartoog
N.-H. ‘HET WITTE KRUIS’ AFD:
BROEK IN WATERLAND
1892 - 6 DEC.- 1932
Jaap Wortel
Afscheidsglas van de wethouders van Waterland. Niet gedateerd.
Kermis ‘munt’ van Hannes
Peter Kooijman
Breek Hoogvaart.
Broeker kermisexploitant
met Turkse schommel
Wagengouw en omgeving
Mevr H. Brandse
Krantenknipsels
Jan v.d. Watering
Laan 46 en nieuwbouw Trambaan
Jan de Waal
Kop en schotel met logo kerk
Rommelmarkt kerk
		
Broek in Waterland
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Digitaal in bruikleen op internet
Cor Pronk
Foto’s van de boerderijen Overlekergouw en het boerenbedrijf
Lies Dobber
Zwemmen bij de steiger eind van De Erven
Gré Louw
Afzwemmen in Broek + inzamelactie bij afscheid Pieterse als badmeester
Peter Kooijman
Steen met gaten = visnet ankertje voor binnenwater
Paul Geugjes
foto’s huis Jaagweg
St. D.O.B.
Oude beroepen en bedrijven uit Seniorenpost 2001 t/m 2014
fam. J. van Eijk
Holy Crane (grijpertjes) van de fam. J. van Eijk (Broeker kermis)
Jan de Waal
Foto’s Broek voor 1960

hierachter is Aagje Bruijn, die alle berichten over Broek in Waterland en zijn inwoners in oude
(digitale) kranten leest, selecteert en met een korte omschrijving vastlegt voor inzage op
onze website. Op deze manier krijgen we ook weer een stukje geschiedenis in beeld. Aagje
heeft meer dan 2700 berichten bewerkt en is nu aangeland bij het jaar 1901. Nog ruim een
eeuw te gaan dus, maar ook Aagje weet gelukkig niet van ophouden.

Aankoop
Zilveren lepeltje theekoepel (Napoleonskoepel)
Brand… meester! door Hanneke de Wit
Dirk en Janny door Roos Trommelen		
Katholieke Illustratie 13e jaargang no. 1 t/m 52
1879/1880 Broek in Waterland blz. 39,47,54,63
Ansichtkaarten

Vragen uit het publiek via mail en website
Vijf vragen en opmerkingen bij collectienummers heeft de vereniging ontvangen. Er werd
de nodige informatie toegevoegd aan de betreffende collectienummers. Wim Spaans heeft
diverse belangwekkende stukjes aangeleverd.

Beheer van de collectie
In 2014 is voortgegaan op de ingeslagen weg t.a.v. het digitaliseren van de collectie.
Inmiddels zijn ruim 3800 items beschikbaar voor het publiek, 1500 meer dan vorig jaar, alle
voorzien van een foto en een beschrijving. Aan het eind van het jaar zijn een nieuwe scanner
en laptop aangeschaft.
Peter Kooijman heeft zich beziggehouden met het digitaliseren van De Broeker Gemeenschap. Zie onze site.
Collectiebeheersysteem
In ons collectiebeheersysteem worden, zoals u weet, alle afbeeldingen van Broek in Waterland en van antiquarische objecten opgenomen. Inmiddels zijn 3835 foto’s beschikbaar op
internet en nog eens 400 in bewerking. Afgelopen jaar zijn 1100 afbeeldingen met omschrijvingen toegevoegd, onder meer de werken van Peter Spier en de beschrijvingen van (oude)
beroepen uit de Seniorenpost, die de afgelopen decennia werden uitgeoefend.
Volgens Atsie Drijver is het einde van deze omvangrijke klus nog lang niet in zicht. Gelukkig
liet zij ons weten hiermee stug door te gaan, gesteund door Aagje Bruijn en Sytze Boschma.
We kunnen de komende jaren dus nog veel moois tegemoetzien.
Dat het vele werk niet voor niets wordt gedaan, blijkt ook uit het aantal raadplegingen van
onze website. In het jaar 2012 trok de website 1940 bezoekers, in 2013: 2527 en in 2014: 3589.
Een enorme groei.
Leuk om te weten is dat het collectiesysteem (ZCBS - Zijper Collectie Beheer Systeem) landelijke bekendheid heeft gekregen. Op dit moment zijn er 45 historische verenigingen die het
systeem in gebruik hebben. Het laatste jaar hebben zich weer 9 nieuwe verenigingen aangesloten. Een prachtig resultaat voor de ontwerper/bouwer van het systeem, G. van Nes.
Gekoppeld aan het Collectiebeheersysteem beschikt Oud Broek ook over een systeem voor
de ontsluiting van historische krantenberichten over Broek in Waterland. De grote motor
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Wij nodigen u uit weer eens een kijkje te nemen op de website van Oud Broek
(www.oudbroek.nl); van hieruit komt u gemakkelijk op de website van het Collectiebeheersysteem en van de historische kranten. Zoals al eerder aangegeven, is er veel nieuws te zien!

Twinitg personen stelden een vraag; de vragen konden over het algemeen bevredigend worden beantwoord. Met een aantal vraagstellers ontstond een levendige correspondentie.
Jaarvergadering 2014
Na de pauze ging huisarts Tedjoe op zoek naar zijn wortels in India.
Hanneke de Wit schreef een uitgebreid verslag in oudbroek.nl van september 2014.
Tentoonstelling Peter Spier september 2014
Na de geslaagde tentoonstelling van vorig jaar werd in de maand september de tweede helft
van de tekeningen tentoongesteld, die Vereniging Oud Broek in Waterland heeft gekregen
van onze voormalige dorpsgenoot Peter Spier.
De belangstelling was weer erg groot. Bijzonder deze keer was dat Peter, 87 jaar oud, deze
keer met een aantal familieleden was overgekomen uit de Verenigde Staten. Het doel was
tweeërlei: deelname aan een grote familiereünie, de ‘Spierendag’ en natuurlijk ook een
bezoek aan Broek in Waterland voor de tentoonstelling in de kerk. Ontmoetingen met enkele
oude vrienden en bekenden gaven extra luister aan zijn bezoek.
Ook dit jaar werd weer een groot aantal reproducties verkocht. Deze zijn professioneel gefotografeerd en afgedrukt door respectievelijk Petra Steenkamer en Hester Klijn van drukkerij
Speed-O-Print.
Bijzonder was, dat een Amerikaanse bezoeker bij de tentoonstelling geconfronteerd werd
met de bekendste door Peter geïllustreerde kinderboeken. Hem werd gevraagd of hij van
Peter Spier gehoord had. ‘Of course’ was zijn antwoord, ‘ik heb zelf enkele boeken van hem in
huis.’
De tentoonstelling was leuk voor de familie Spier, leuk voor veel dorpsgenoten en zelfs veel
bezoekers van buiten het dorp en prima voor de kassa van onze vereniging.
Open monumentendag
In 2014 helaas geen activiteiten. Het thema was dit jaar mobiliteit. In samenwerking met de
Vereniging Oud Monnickendam en de Gemeente Waterland (Mariek Leverink) was het plan
opgevat de originele Trekschuitverbinding tussen Broek in Waterland en Monnickendam
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weer voor één dag in het leven te roepen. Alle voorbereidingen waren getroffen en alles was
geregeld, totdat we geconfronteerd werden met het uitbaggeren van en werkzaamheden
aan een nieuwe schoeiïng in de Broekervaart. Helaas betekende dit het einde van onze plannen.
Najaarsexcursie naar Den Bosch
Na de eerste paar keer een uitje van een halve dag
te hebben gemaakt, bleek ons plan om er eens een
hele dag van te maken een goed idee. De aanvankelijk bestelde touringcar moest vanwege de grote
belangstelling zelfs twee maal veranderd worden in
een grotere bus.
20 september trokken we met ruim vijftig leden naar
de Bossche Bollen, Binnen Dieze en St. Jan.
Het bleek een schot in de roos te zijn. Na de ontvangst
met koffie en een Bossche Bol gingen we aan boord
van vier bootjes met even zo veel enthousiaste en
deskundige gidsen voor een spectaculair tochtje, niet
alleen door maar ook onder het historische centrum
van Den Bosch. Na een voortreffelijke lunch in het
gezellige restaurant Ome Bernard werden we opgehaald door vier ervaren stadsgidsen voor een wandeling door het oude centrum. De wandeling werd afgesloten met een bezoek aan de beroemde
kathedraal St Jan. Nog even tijd voor een drankje in Grand Café Dulcis tegenover de S. Jan en
weer terug naar huis.
Hanneke de Wit schreef een verslag in oudbroek.nl van december 2014.
Boerderijenstichting
Het na 10 jaar opnieuw beschrijven en fotograferen van de in Broek in Waterland staande
boerderijen of varianten daarop heeft wegens tijdgebrek van onderzoeker Hillebrand
Kuypers helaas niet plaatsgevonden.
Broeker Bijdragen
In 2014 heeft J.W.Niemeijer onder de titel ‘Een tuin voorzeker van een zonderlinge smaak’ zijn
laatste Broeker Bijdrage geschreven. De teller staat op dertig Broeker Bijdragen van zijn hand.
Tot nu toe zijn er 66 verschenen.
Het bestuur wil langs deze weg de heer Niemeijer hartelijk danken voor alle werkzaamheden
en inspanningen die hij vanaf de oprichting voor de vereniging heeft verricht.
Frouke Wieringa heeft te kennen gegeven met ingang van 2015 afscheid te nemen als
redacteur Broeker Bijdragen. Het spijt het bestuur oprecht; het wil haar heel hartelijk danken
voor al haar Broeker Bijdragen, haar inspanningen om anderen over te halen er een te schrijven en voor het redigeren van de ingezonden Broeker Bijdragen. Het bestuur zal nu op zoek
moeten naar een nieuwe redacteur.
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Rondleidingen
Ook dit jaar was weer een goed jaar voor de rondleidingen. Heel leuk was dit jaar dat we
behalve historische verenigingen en Rotary, een groep dames van de Red Hat Society en een
clubje Belgische journalisten, ook een groep lezers van het Duitse blad Zeitreisen op bezoek
kregen.

Geweldig om te ervaren was, hoe geslaagd en interessant een groep dorpsgenoten een rondleiding in de historische kern van haar eigen dorp kan geven.
Na de bewoners van Broek Zuid vorig jaar, hadden we dit jaar een groep bewoners van Broek
Noord uitgenodigd. Een grote verrassing was dat de heer Van Iterson, woonachting aan
Leeteinde nr. 12, het gehele gezelschap, waarvan hij ook deel uitmaakte, uitnodigde om zijn
huis van binnen te bekijken. Zelfs de zolderetage met de prachtige bedsteden, in vroeger
eeuwen bestemd voor het huishoudelijk personeel, werd uitgebreid bekeken. Hetzelfde geldt
voor een ongebruikelijk bezoek aan de theekoepel aan De Erven, waar toevallig Roderick van
Montfrans in zijn tuin rondliep. Hij nodigde de groep uit de koepel van binnen te bekijken,
iets dat nog maar weinig Broekers hebben gezien.
Om kort te gaan: een groot succes. De interesse in de historie was zo groot dat twee uur voor
sommigen nog te kort was. We kregen dan ook het advies om dit beslist nog eens te herhalen, wat we dan zeker zullen doen. Misschien ook een idee voor uw bezoek bij een familiefeestje of bij welke gelegenheid dan ook.
oudbroek.nl
Ook dit jaar werden weer drie edities van
oudbroek.nl uitgegeven met o.a. door
Hanneke de Wit gemaakte interviews met
bijzondere Broekers. Verhalen, die interessant zijn voor iedereen die meer van het
rijke en tijdelijk ook arme verleden van ons
prachtige dorp wil weten.
In het aprilnummer een verhaal van Cor
Pronk over het reilen en zeilen op zijn boerderij aan ’t Gouwtje, zo’n 50 of 60 jaar geleden. En over de bekende zwemlessen aan
De Erven in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw.
Het septembernummer bracht ons een paar boeiende
interviews met o.a. onze huisarts Tedjoe over het achter15

halen van zijn roots in Suriname en Kheria in Uttar Pradesh in India. Hij is er een paar keer
geweest en heeft zelfs de taal geleerd.
Ron Drost, een geboren verteller die als kind in Het Beroemde Huis woonde, verhaalde over
zijn schooltijd met de bekende en strenge meester Smit, over zijn zwemlessen aan de hengel
van Pieterse en over zijn kindertijd in Broek in Waterland.
Het decembernummer bracht ons een interessant verhaal over de familie Prijs, die al sinds
1830 in Broek in Waterland woont. De eerste Prijs was melkverkoper en boer. In 1832 werd
zoon Jan geboren. Deze werd winkelier, koopman en later fouragehandelaar. Jan Prijs en
zoon Ceriel hebben nu een groot transportbedrijf midden in het dorp, waar het eigenlijk niet
meer thuishoort. Jan doet zijn best, maar is er nog niet in geslaagd het bedrijf naar buiten te
verplaatsen.

We hebben sinds vorig jaar de beroepen uit
de Seniorenpost op onze site staan. Hier een
aantal voorbeelden:
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VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND
p/a Buitenweeren 17, 1151 BE Broek in Waterland
Website: www.oudbroek.nl • E-mail: info@oudbroek.nl
Bankrekening: NL44RABO0310702194

