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Nienke Abma woonde als kind vanaf 1930 aan de Overlekergouw
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’Broek vonden we een
beetje deftig’
Ze hadden geen leidingwater, geen elektra, laat staan een koelkast. Dus wat kregen ze als hun
vader een schaap of geit had geslacht? Levertjes en niertjes op hun brood, want die zouden
anders razendsnel bederven. “Wij gruwden ervan. Opa zei: menigeen zou zijn vingers erbij
aflikken. Nou - wij niet,” zegt Nienke Peereboom-Abma.
Negentig jaar is Nienke; ze was twee, toen de familie Abma in 1930 uit Friesland naar Broek in
Waterland verhuisde. “Het was crisis, de huren waren te hoog, koeien werden minder waard
dan de prijs die ervoor was betaald. Kom hier naartoe, zei een broer van mijn vader die in
Broek woonde. Hij wist dat aan de Overlekergouw een boerderij leegstond, die minder huur
deed.”

Zo kwam Nienke met haar
ouders, broertje en zusje
te-recht in de boerderij
tegenover die van de familie
Pronk, vlakbij de T-splitsing
naar Monnickendam. “Mijn
grootouders verhuisden mee;
zij gingen in Monnickendam
wonen. Pake wilde mijn vader
gaan helpen op de boerderij.
In de oorlog kwam pake, die
zijn huis was kwijtgeraakt, bij
ons wonen. Beppe was toen al
overleden.”
We spreken Nienke Abma
thuis in Monnickendam, waar
ze woont sinds ze als 25-jarige
trouwde met Pieter Peereboom (nu bijna 95). Op de
schoorsteenmantel veel foto’s
van kinderen en kleinkinderen. Her en der de schilderijen
Buurman Jaap Pronk, op de achtergrond de boerderij van Abma
die Nienke borduurt naar
werken van Van Gogh. “Laten we maar aan de eettafel gaan zitten, dan kunt u gemakkelijker
schrijven,” zegt ze. “Maar eerst zal ik een kopje thee zetten.”
Nienke was een van zeven kinderen-Abma, drie meisjes en vier jongens. Ze waren meer
gericht op Monnickendam, waar de kinderen naar de christelijke lagere school gingen, dan op
Broek. “Broek vonden we een beetje deftig, er woonden kunstenaars zoals Jo Spier en andere
bijzondere mensen.” En, ook niet leuk: “In de oorlog moesten we voedselbonnen halen op het
gemeentehuis in Broek. Dan waren er altijd mensen in de rij, die voordrongen.”
De kinderen gingen graag naar school, lopend of met de bus. “Vroor het tien graden, dan zei
mijn moeder: blijf maar thuis. Niks ervan, wij wilden naar school. Ik zie me nog lopen met mijn
zus Boukje en ons broertje Frits. We werden zo koud, dat we vóór school bij pake en beppe
langs gingen om onze handen te warmen in een bakje lauw water en bij de hete kolenkachel
langzaam bij te komen.”
Een zware slag trof het gezin toen het jongste meisje, Emmie, ernstig ziek werd en op achtjarige leeftijd overleed. Nienke kan er nog altijd moeilijk over praten; geregeld bezoekt ze het
graf van Emmie in Broek in Waterland.
Kartonnen zolen
Een andersoortige ramp was het het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940. “Alles
ging op de bon: suiker, boter, schoenen. In plaats van schoenen hadden wij op een gegeven
moment een soort pantoffels met kartonnen zolen. Toen het flink had gevroren, zijn wij met
die pantoffels het ijs op gegaan. Die hadden toen meteen hun langste tijd gehad.”

“Uit Amsterdam kwamen mensen melk bij ons halen. We hadden ook een boerenknecht, die
probeerde aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Och, aan de Overlekergouw zag je
geen Duitsers die kwamen controleren. In Monnickendam wel, daar hadden Duitsers onze
school in bezit genomen. Wij kregen les in een zijbeuk van de Grote Kerk, waar het vreselijk
koud was. Van tijd tot tijd mochten we naar buiten om even flink te rennen en een beetje
warm te worden.”
Tijdens de oorlog bedacht iedereen van alles om aan eten en kleding te komen. Nienke: “Mijn
vader vond dat Boukje en ik maar eens moesten leren spinnen. Mevrouw Wagter uit Broek
heeft ons daarbij geholpen. Het was niet eenvoudig, want schapenwol is niet sterk. Toch: we
hebben wat afgesponnen en heel veel sokken gebreid.”
Nienke herinnert zich dat geregeld twee dames uit Monnickendam, de dames Laan, op de fiets
naar de boerderij aan de Overlekergouw kwamen met hemdjes en broekjes voor de kinderen.
Ze brachten bolletjes garen mee, toen hun moeder in verwachting was van Hans, de jongste,
die in 1944 werd geboren. “Kon ze toch wat voor hem breien.”
Als het langere tijd niet had geregend, was er op de boerderij geen water om de koeien
voldoende te drinken te geven. Daar was wel een oplossing voor, natuurlijk. “We vroegen de
melkrijder die de melk kwam ophalen, water in de bussen mee te nemen als hij deze terugbracht. Mijn vader betaalde hem daar een gulden voor.” Na de oorlog kregen ze elektra en
waterleiding. “Leidingwater: wat was dat heerlijk!”
Nienke Abma ging na de lagere school naar de modevakschool in Amsterdam-noord. Veel
materiaal was er niet. “Je moest een jas meebrengen en uittornen en daar maakte je dan een
kleiner jasje van. Ik reisde met de tram; dat was leuk, zo’n tram vol vrolijke jonge mensen.”
Hanna Abma, Nienke’s moeder, overleed in 1947. “Verschrikkelijk, ik was nog geen negentien.”
Haar vader hertrouwde; hij kreeg met zijn tweede vrouw een dochtertje, Anneke, dat toen ze
nog geen vier jaar was, is verdronken. Het was opnieuw een drama in het leven van de familie
Abma. Johan Abma stopte in 1956 met boeren, zoon Frits, die het bedrijf voortzette, kocht de
boerderij. Begin jaren negentig ging deze over in andere handen.
En niertjes en levertjes? Kwamen die nog weleens bij de Abma’s op tafel toen ze het huis uit
waren? “Nee,” antwoordt Nienke. “Niemand van ons heeft later in zijn leven ooit niertjes of
levertjes gegeten. Zelfs geen kippenlevertjes.”
Hanneke de Wit

Batig saldo

Broek in Waterland. De rekening van de
“Onderlinge Brandverzekering” alhier,
vermeldde aan ontvangsten een bedrag van
f 444,62, aan uitgaven van f 38,93, zoodat een
batig saldo aanwezig is van f 355,69.
Als leden van het bestuur werden herkozen
de heeren E. H. Stöve, J. Haringhuizen en
Blakborn.
Bron: Goedkoope Purmerender Courant,
10 augustus 1913

“Zindelijk” boertje

Broek in Waterland. Men schrijft ons: Dezer
dagen was te Broek in Waterland een boer
bezig zijn melkbussen (voor Amsterdam bestemd) te wasschen in de vaart der “Zes
Steden”. Op een stoep, ongeveer 10 M. verder,
spoelde even te voren een vrouw luiers in die
vaart. En tusschen die plekken prijkte op een
deur “Besmettelijke Ziekte” (Diphtheritis).
Bron: Algemeen Handelsblad,
29 oktober 1912

Hoe komen we toch
aan die Hellingweg?

“Je stond erbij te kijken, stak eens een handje toe. Onze buurman Scholte, een oude schipper;
leerde me hoe je hout en ijzer schildert. En ’s zomers hielp je boeren met hooien.”
Na de lagere school aan het Roomeinde ging Wil naar de hbs, maar daar hield hij het al gauw
voor gezien. “Mijn vader was woedend; hij had zelf ’s zaterdags klanten moeten inzepen bij
kapper Bonte om de ambachtsschool te kunnen betalen. En nu liet zijn zoon een prachtkans
liggen.” Wil kwam bij zijn vader in het bedrijf, maar hij ging later toch nog naar de avond-hbs
en de mts. “Op de mts had ik veel voordeel van het feit dat ik al bij mijn vader in de bouw
werkte.”
Keren we even terug naar mevrouw Haringhuizen. Zij had dan wel huis, bedrijf en terrein aan
Jan Visser verkocht, maar ze was nog in het bezit van een flink stuk aangrenzend weiland. Jan
Visser wilde dat heel graag kopen, maar, zo vertelt Wil: het gemeentebestuur, dat er een bedrijventerrein wilde vestigen, vond dat het naar de gemeente moest gaan. Zo geschiedde.
Nu wordt het misschien een beetje ingewikkeld, zegt Wil. “Zal ik het voor u tekenen?” En jawel,
daar verschijnen op papier in dun potlood het terrein, het huis, de loodsen, de Broekervaart
en een zijstroom en een bruggetje die er allang niet meer zijn. Wil tekent het weiland van mevrouw Huizinga, dat, eenmaal in handen van de gemeente, plaats zou gaan maken voor een
industrieterrein. “Vanwege de bouwplannen werd omstreeks 1965 de Hellingweg aangelegd.”

De oude werkplaats aan de Hellingweg.

Bakkerij Bijl

Gewapend met de vraag hoe en wanneer de Hellingweg en het industrieterrein eromheen zijn
aangelegd, melden we ons bij Wil Visser aan de Dorpsstraat, die er alles van weet.
Wil werd in 1937 geboren aan de Eilandweg, op de plek vlak voor het wandelpad, waar nu dat
huis met het ronde dak staat. De tram kwam op een afstand van vijftig centimeter langs hun
huis, maar hij reed langzaam. “Ik hoorde later dat de conducteur eens heeft moeten stoppen,
omdat ik op de rails stond.”
Toen hij vijf jaar was verhuisde het gezin naar Zuideinde links van De kleine walvis. Vader Jan
Visser had er het huis en het bedrijf van de weduwe van aannemer Jacob Haringhuizen
gekocht. Er hoorde een flinke lap grond bij aan de overkant van de Broekervaart, die achter het
huis loopt, plus een ‘nessie’ verderop.
Op dat terrein stonden een werkplaats plus twee loodsen, in gebruik als scheepswerf. Veel
Broeker veehouders waren destijds vaarboeren; het land waarop hun koeien graasden, lag
(letterlijk) niet naast de deur. In het voorjaar brachten ze hun koeien in een praam naar het
land. Ze moesten daar tweemaal daags naartoe om te melken, weer met die boot. Hooi en
gras werden ook in een praam vervoerd. Wil: “Sommige boeren huurden zo’n praam, anderen
waren eigenaar en die lieten de schuit bij ons repareren en teren. Er was een helling, zodat de
pramen op het droge konden worden getrokken.”
Wil vertelt dat zijn jeugd aan het Zuideinde een ‘gouden tijd’ was. “Je speelde altijd buiten,
overal kon je terecht. Er waren allemaal winkels; alle beroepen waren vertegenwoordigd. Bakker Bijl op de hoek van de Eilandweg was de eerste met een automatiek. Je kon er voor een
dubbeltje een tompoes halen.” Spannend was het in de wagenmakerij/smederij van Krook en
Bertelink, waar stalen banden om karrenwielen werden gelegd en paarden werden beslagen.

Aan de Hellingweg zit een aantal bedrijven al van het begin af. Het minst vrolijk is momenteel
de entree, met rechts de verlaten brandweerkazerne en links het nog mistroostiger pand,
waarin eerst meubels werden verkocht en later een kringloopwinkel zat. Aan het einde van de
Hellingweg, vlak voor de brug die u naar de Wagengouw brengt, ziet u het huis dat Jan (zoon
van de beroemde Gerrit) Rietveld ontwierp voor Jan Visser. De vader van Wil ging er omstreeks
1960 wonen.
Wil Visser heeft totdat hij een jaar of 35 was bij zijn vader gewerkt. Daarna werd hij taxateur,
eerst bij een bedrijf, vervolgens zelfstandig. Veertig jaar lang woonde hij in Overleek, een jaar
of vier geleden liet hij zijn huidige woning bouwen op de plek waar vroeger de familie Mulder
een Sparwinkel had. Wil: “Waar ik nu woon, speelde ik als kind vaak met Cor en Gerrit Mulder.
Gerrit Mulder was de laatste eigenaar van de Sparwinkel die hier zat.”
Wat de Hellingweg betreft: de naam heeft dus niets te maken met het feit dat de weg naar de
brug toe omhoog loopt, maar alles met de schepen die daar in de buurt werden gerepareerd.
Hanneke de Wit

Gruttersknecht

Broek in Waterland. Dezer dagen overkwam de gruttersknecht van den heer M. alhier, op het
Kerk Ee, dicht bij Zuiderwoude een ongeval, dat gelukkig goed is afgelopen. Door den hevige
wind geraakte de diepgeladen schuit vol water, zoodat deze naar den kelder ging. Van den vasten
wal werd het ongeval bemerkt. H. L. kwam den schipper spoedig te hulp, zoodat deze weldra uit
zijn niet benijdenswaardige positie was verlost. Gelukkig bestond de lading uit ledige koekkisten
Bron: Goodkoope Purmerender Courant, 3 mei 1911

Ingezonden brief

Grootse viering van honderd jaar onafhankelijkheid

Mijnheer de redacteur!
Wees zo goed aan dit ons schrijven een plaatsje te gunnen in Uw geacht blad, in ’t eerstvolgende
nummer.

Eere wie eere toekomt

Het bericht in de Nieuwstijdingen van Het N. v/d. Dag van 29 Dec., omtrent den brand bij
L. Oosterbaan, te Zuiderwoude (Prov. Noord-Holl) doet het voorkomen alsof de spuit van Broek
in Waterland bij tijds de belendende gebouwtjes bewaarde. De zaak is deze:
Tegen half 10 ’s avonds brak een felle brand uit bij bovengenoemde persoon. Onmiddellijk nam
men de spuit van dit dorp uit het gebouwtje bij de school, (waar bijna alle manvolk zich bevond
wegens een kinder-zangfeest). De Zuiderwouders werkten met die handspuit uit alle macht tot
half 12, dus twee volle uren. Toen kwam eindelijk, na een 2de klokluiden, de spuit uit Broek in
Waterland in de verte opdagen.
Aangekomen, een half uur daarna werd het niet meer noodig geoordeeld water te geven daar alle
gevaar geweken was voor de belendende gebouwen. Maar de spuit van Broek, eenmaal gekomen,
wilde water geven, waardoor zelfs eenige scherpe woordenwisselingen ontstonden, omdat in Juni
ll., bij een even fellen brand eener boerenplaats en even groot gevaar voor bijliggende boerderij,
die spuit zelfs geheel wegbleef. Men gaf toen de schuld aan den mist, ofschoon men ’t klokluiden
toch zeer goed gehoord had. Zuiderwoude ligt een half uur varens van Broek in Waterland
(Wijk 1), en behoort burgerlijk daaronder als Wijk 2. Met de opname dezer regelen, opdat wat
recht is recht blijve en de eer aan de Zuiderwouders niet ontnomen worde op onbillijke wijze, zult
gij ons zeer verplichten..
Met dankzegging voor de opname,
Uw Dw. Dienaren,
(w. get.) Jakob Koningh Jr., Brandmeester
M. Kelderman, Brandmeester
N. P. van Es, Predikant
G. Honingh Wz., Raadslid
Bron: Het Nieuws van den dag, 2 januari 1883

Zwerver

Broek in Waterland. Deze week geraakte ’s
nachts een zwerver, die onder den invloed van
sterken drank verkeerde, alhier in de vaart der
Zes N-H. Steden. Zeker zou de man verdronken zijn, wanneer hij niet bijtijds door een
voorbijganger was opgemerkt. Deze haalde
de vreemdeling op het droge en bracht hem
naar de “wacht”. Daar werd hem gelegenheid
gegeven zijn roes uit te slapen. Hoe treurig!
Bron: Goedkoope Purmerender Courant,
18 juni 1911

Voorspoed

Monnikendam. Dat er in ons stadje voorspoed heerscht zal ieder moeten erkennen bij ’t
vernemen van het feit dat nergens vrouwelijke
hulp voor huiselijke bezigheden te bekomen is,
terwijl men ons mededeelde, dat het naburige
Broek in Waterland onder dezelfde condities
verkeert. Ware er gebrek aan gezinnen, dan
zou menige huismoeder zich als voorheen
graag beschikbaar stellen, gelooven we.
Bron: Schuitemakers Purmerender Courant,
16 mei 1915

’Ons dorp zag er
tooverachtig uit’

Broek in Waterland. Woensdag en Donderdag hebben hier de onafhankelijkheidsfeesten plaats
gehad. De eerste dag vermeldde het programma de historische optocht, concert van de gemengde
zangvereniging “Zanglust”. ‘S avonds herhaling van de optocht en illuminatie van het dorp; de
tweede dag werd gewijd aan volksspelen, ringsteken met paard en kar, gondelvaart en wederom
illuminatie.
Ons fanfarecorps wijdde het feest in, met eenige oranje- en koraalliederen van den torentrans,
welke nummers keurig werden uitgevoerd en niettegenstaande het vroege uur (6 uur) door veel
publiek werd bijgewoond. Om negen uur werd door onzen predikant Ds. Cremer een feestrede
uitgesproken in het kerkgebouw. Daarna ging men zich gereed maken voor den optocht, voorstellende het bezoek van den Souvereinen vorst en diens gemalin, met den Czaar van Rusland en
andere vorstelijke personen aan Broek in Waterland op 3 Juli 1811. De souvereine vorst werd
voorgesteld door den heer C. van Schieveen en diens gemalin door mej. E. van Schieveen-Mulder
en Alexander I, Czaar van Rusland, door den heer W. Spaans.

Langzamerhand vulden de straten zich met publiek en de trammen brachten veel bezoekers
aan, zoodat bij de intocht in ons dorp van de stoet een compacte menigte het hooge gezelschap
begroette. De optocht was in één woord prachtig, goed geordend en voorafgegaan door onzen
kranige veldwachter Kamminga – voor deze gelegenheid te paard – slaagden zij uitstekend. Het
concert van “Zanglust” door honderden bijgewoond, was zeer verdienstelijk en wij hopen, dat
deze vereeniging, welke flinke vorderingen maakt, zich nog eens dezen zomer in het openbaar zal
laten hooren.
Ook ’s avonds slaagde de optocht uitstekend. En de illuminatie! Dank zij het prachtige weder
Woensdagavond is deze gelukkig geslaagd. Ons dorp zag er dan ook tooverachtig uit met die
kleurige verlichting van lampions en vetpotjes, zoowel langs de straat als van den huizen. Het
aantal toeschouwers was dan ook reusachtig en er was maar één roep over de schitterende verlichting. We maken ons dan ook niet aan partijdigheid of overdrijving schuldig, wanneer wij hier
neerschrijven, dat hier geconcurreerd kon worden met Edam’s illuminatie, want dit is eene uiting
van het publiek van elders.
Jammer dat het weder Donderdag zoo slecht werd. Ging het tamelijk goed tijdens de volksspelen,
juist tegen den aanvang van de algemeene illumineering en de gondelvaart begon het ontzettend
te regenen. Al spoedig bleek, welke moeite ook werd gedaan, dat tegen den watervloed niet viel
te vechten. Eenige oogenblikken zijn de prachtige vaartuigen, “de zeven provinciën”, “Neerlands
onafhankelijkheid”, “wat het koren geeft”, “N.-Hollandsch tentjacht” enz., geheel verlicht geweest, maar van omvaren was geen sprake. Ook de illuminatie mislukte vrijwel. Maar daar viel
niets tegen te doen. De geweldige plasregen verdoofde alles.
Tot slot gaf onze gymnastiek vereeniging “Sparta” eenige mooie tablaux op het water, welke een
magnifique gezicht opleverde. De uitslag van de gondelvaart is, dat de 1e prijs werd toegekend

aan ons fanfarecorps met het schip “de zeven provinciën”, een waar meesterwerk, dat gezien mag
worden, de 2e prijs aan het “N-Hollands tentjacht”, de 3e prijs aan “Sparta”met “Neerlands onafhankelijkheid”, de 4e prijs aan de geheelonthoudingsafdeeling met “wat het koren geeft”.
Het feest is uitstekend geslaagd. Het bestuur van “Koninginnedag” met zijn staf van helpers kan
tevreden zijn. Wat het programma betreft en de stemming onzer ingezetenen, behoeft ons plaatsje
beslist niet voor andere gemeenten onder te doen. Hier is eendrachtig en waardig feest gevierd.
De politie had een gemakkelijke taak. Stoomcaroussel, luchtschommel en café’s maakten goede
zaken. Het eeuwfeest onzer onafhankelijkheid zal bij velen nog lang een aangename herinnering
nalaten, daar het zoo magnifiek van stapel is geloopen.
Bron: Goedkoope Purmerender Courant,
10 augustus 1913

Wie weet nog wat er in 1813 aan de hand was?
In 1795 veroverden Franse troepen de Nederlanden en werd de Bataafse Republiek gesticht.
Stadhouder Willem V vluchtte met zijn twee zoons naar Engeland. Hij overleed in 1806.
In 1813 leden de Franse troepen van Napoleon in Europa grote nederlagen; ze moesten zich
terugtrekken uit de Nederlanden. Eind van dat jaar landde Willem Frederik, de zoon van de
overleden stadhouder, in Scheveningen. Vanaf 1815 was hij koning Willem I.
In 2013 wilde de overheid groots vieren dat Nederland tweehonderd jaar eerder onafhankelijk
werd. Maar slechts een derde van de Nederlanders wist wat er in 1813 gebeurde.

Noord-Holland
zonder molens

Broek in Waterland. Al onze watermolens
zijn zoo langzamerhand aan het verdwijnen.
In den Broekermeerpolder, nabij Broek in
Waterland, werd het vorig jaar een watermolen
gesloopt en door eene motor-bemaling vervangen. Thans heeft het bestuur van dien polder
ook den anderen molen doen sloopen. In den
Monnikmeerpolder, nabij Monnikendam, heeft
men den watermolen van zijne wieken beroofd
en in den romp van den molen een motor
geplaatst. Ook zullen de beide watermolens
van den polder Katwoude eerstdaags worden
vervangen door twee motorinrichtingen.
Tegenover de vele buitenlanders, die elken
zomer Waterland bezoeken en die juist in de
molens in deze landstreek altijd een bijzondere
aantrekkelijkheid vinden, is dat verdwijnen en
ontsieren onzer molens zeker te betreuren.
Bron: Schuitemakers Purmerender Courant,
23 augustus 1911

Teken petitie: Red de Stolp
U als lid van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland bent ongetwijfeld ook van
mening dat niet alleen de schoonheid van ons dorp tot in lengte van jaren in stand moet blijven,
maar ook de schoonheid van ons schitterende Noord-Hollandse landschap nooit en te nimmer
verloren mag gaan. Toch komt deze dreiging steeds dichter en dichter bij. Daarom vragen wij U
vriendelijk maar toch ook een beetje dringend om, slechts een paar minuten, de moeite te nemen
om digitaal de petitie Red de Stolp mede te ondertekenen. Klik op www.reddestolp.nl, daarna op ik teken
de petitie en de rest wijst zich dan vanzelf.
Doe het NU voordat het in het vergeetboek mocht
komen.Uw bijdrage zal zeker meehelpen. Hoe meer
handtekeningen des te beter. De stolpboerderij hoort
onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap.
Maar het gaat niet goed met de stolp. Het provinciale
landschap was 70 jaar geleden maar liefst 10.000
stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd. Per jaar verdwijnen er tientallen stolpen.
We trekken aan de bel. Deze sloop moet stoppen!

Jeugdherinneringen
Geschreven door Johanna Egbertina Schoemaker, in 1894 geboren dochter van schoolhoofd Arend
Schoemaker, met aanvullingen en commentaren van Nelly Catharina Bakker, in 1889 geboren
dochter van dokter Bakker.

Ja, op oudejaarsavond was de kerk altijd vol. Tot ergernis
van ds Cremer die dan zo dom was dit te laten blijken en
toepasselijke teksten nam als ”Vriend, wat doet gij hier aan
deze plaats” (Matth. 26:50) of ”En Gallio trok zich geen van
deze dingen aan” (Hand. 18:17) in plaats van te proberen in
zo’n volle kerk ’zending’ te betrachten! (NB)
Op De Erven stonden een paar mooie oude huizen, nu gerestaureerd voor een deel, waar een paar deftige oude Broekse families
woonden. in mijn tijd alleen nog maar de laatst overgebleven
weduwen, mevrouw v. Walsum, mevr. Koker. Een heel aparte plaats
in het dorp nam de zoon van de laatste in, bewoonde een huis met
kantoor aan het Havenrak. Hij leende geld uit.
Johanna Egbertina
Ja, die Kokers! Toch wàs hij wel iemand. Hij leende geld uit Schoemaker
en inde gelde en ’speelde’ makelaar maar kwam niet aan de
beurs en rekende veel te hoge percentages. Mooi was zijn ’politiek’ waarin hij toch nog
veel invloed had. Ik herinner me een briefje aan zijn boom aan het Havenrak gespijkerd: ”Vrienden, wien zult gij stemmen? Dien anarchist, dien bommenwerper?” (Het
ging om de unieliberaal K. Czn de Boer, burgemeester van Assendelft.) (NB)
Na de Eerste Wereldoorlog kwam er een Boerenleenbank, maar voor die tijd kwam alles wat
geld nodig had, bij Koker terecht. Dik en dom, rijk en behoudend. Niet gezien in het dorp maar
met heel veel invloed, altijd wethouder, fel tegen alles wat naar ’rood’ zweemde, d.w.z. een
beetje vrijzinnig, want socialist en rooie waren scheldwoorden in het dorp. Tante Gé schreef
een verhaal over hem op.
Dan had je een rijksveldwachter (Pater) en later ook een gemeenteveldwachter, een postdirecteur, brievengaarder, in mijn jeugd ’Jan Pantoffel’. Ik ken niet eens zijn echte naam; hij liep altijd
op pantoffels. Later een echte met een echt kantoor en de enige telefoon van het dorp.
En dat is het dan wel zowat, wat de inwoners betreft. Natuurlijk vergeet ik er nog heel wat, een
slager, een smid, een timmerman. Een tijd lang zelfs een notaris, maar die was weer gauw weg.
In een groot huis aan het Havenrak woonde mevr. Rems met twee dochters, weduwe van oudburgemeester. Een wonderlijk gebouwd huis dat me erg imponeerde met een reuze beukenboom achter ’t huis waar we beukennootjes mochten zoeken. ”We” d.w.z. de kinderen van de
meester en de dokter, niet zomaar iedereen. Later stierf de oude mevrouw en trouwde de ene
dochter. De andere heeft er lang gewoond, verhuurde wel een paar kamers. Tijdens de watersnood woonde de ongetrouwde burgemeester er. Later lange tijd de schrijver C.J. Kelk.

Erger was het gebrek aan waterleiding. Elk huis lag voor of achter wel aan een sloot, daar was
dan een wal, walhuis of gemetselde wal voor de betere standen, alleen maar een afstapje met
houten beuntje voor de mindere, waar pannen enz. geboend werden en ’t water voor straat
schrobben en ander werk werd gehaald. Verder had bijna elk huis een regenwaterbak waaruit
je met een aker kon putten. Bij ons thuis was de zaak heel knap opgelost. Onder ’t huis een
grote regenwaterbak, we hadden nooit gebrek. Achter in de gang was een deurtje, waarachter
je de bak met deksel kon zien, gelijkvloers. ’t Was streng verboden dat deurtje open te maken.
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Boenwal en wc’s op de sloot tussen Havenrak
en links Keerngouw

Het huis van tante Rems was een oud patriciërshuis met ernaast het ’rookhuis’ voor de
heren (waar Schieveen later woonde) die niet mochten roken in ’t woonhuis vanwege
de zindelijkheid.(NB).
Een apotheker was er ook een poosje geweest. Z’n weduwe woonde in een tegen de kerk
aangebouwd huisje, half snoep- half drogistwinkeltje. Voorzover ik me herinner, had dokter
ook de apotheek.
Voor dat mijn vader er was, was er een apotheek in ’t huis waar in onze tijd eerst Heiloo
en later Jan Pronk en Jurrie Tolk woonde. Arnold dronk en kon ’t niet bolwerken en
stierf. Een dokter kon alleen bestaan als hij apotheekhoudend was en zo werd mijn vader benoemd. Hij zelf heeft de apotheek nooit gekend. Tante Arnold ging met haar vier
dochtertjes in Amsterdam wonen en kamers verhuren. Dat liep faliekant, want voor
al deze dingen was zij niet geschikt, kwam ’arm als een kerkrat’ zoals ze zei, in Broek
terug. Ik meen gehaald door je vader en ds Ten Bruggecate. Ze zetten haar in een winkeltje, maar dat kon ze niet: gaf meer weg dan ze inde. Geen wonder, toen ze trouwde
was zij ’het rijkste meisje van Dordrecht’. Alles was op. Later kwamen Annie Donker en
de ongetrouwde onderwijzeres bij haar inwonen. Ook een triest leven geweest. (NB)
Gas en licht en water
Er was in het dorp geen gas, elektriciteit of waterleiding. Gas is er nog niet; alleen enkele
boeren die in de Broekermeer woonden hadden een gasketeltje. Verder waren er alleen
petroleumlampen, ook als straatlantarens. De lantarenopsteker ging ze elke avond met z’n
laddertje langs en later weer voor het uitblazen, ik meen al om tien uur. Alleen de lantaren
over de Kerkebrug waar je de hoek om moest naar het huis van de dokter, bleef de hele nacht
branden. Als volgens de kalender de maan moest schijnen, kwamen de lantaarns niet aan, al
was de lucht bewolkt. Buiten de kom van het dorp was het altijd donker.
De mensen waren in die tijd zuinig met licht. De lamp niet te vroeg op. Er werd lang
geschemerd, Ik kwam als kind veel bij Veltrop (de slager tegenover de dokter). Als Piet
de Wit met zijn laddertje de lantaarn die bij ons in ’t uiterste hoekje aan de Erven stond
in de tuin opstak, mocht de lamp op. Tot dan werd er veel gezongen, vaak tweestemmig, schoolliedjes. Ook zondagavonds was dat zo bij jullie. Ik zie nog het witte
theelichtje van je Moe en wij zitten in die diepe vensterbank in de voorkamer. (NB)

Niemand had er trouwens ooit iets te maken, alleen als een heel enkele keer de bak moest
schoongemaakt. Want op de bak stond een pomp (zwengel in de keuken) die boven de gootsteen een bak vulde waaraan twee koperen kranen. Bovendien in de trapkast een grote filtreer
waar onder drinkwater uit getapt werd. Het afvalwater liep vanuit de gootsteen weg door de
WC die tegen de keuken was aangebouwd.
Over het water schreef ik al bij de boeren en ’t spoelen ’over sloot’, soms tussen twee
pleetjes in. Wij hadden ook regenwaterbak in huis. in de ’schuur’ en filtreer voor drinkwater. Afvalwater kwam in ’t gootje naar de plee, mondde daar uit. Was ideaal voor de
ratten! Mijn moeder maakte altijd veel lawaai met de bril, uit angst voor de ratten. Bij
jullie was - al rook hij niet aangenaam - toch de plee veel hygiënischer omdat alles in
de put ging. Herinner jij je nog dat je moeder eens als pleepapier een ’roman’ verknipte
en wij van die plee nog niet weg waren te slaan? Hoever ben jij? enz.
In de sloot woonde de ’bullebak’ of de ’okkerman’ of ’haantje pik’ die je zò mee naar
beneden trok. (NB)
Mijn moeder, hoewel geboren in Brouwershaven, had een echte angst voor al dat water in het
dorp. ’t Was trouwens het grote gevaar voor spelende kinderen. Daarom werd ze wijs gemaakt
dat er in het water ’waterwolven’ woonden die je erin trokken als je te dicht bij de kant kwam.
Moe heeft ons nooit zoiets verteld, ze was erg modern.
In droge zomers was de watervoorziening van het dorp een probleem. (ook tijdens de watersnood toen de bakken vol liepen met brak zeewater). Vooral de staffersboeren hadden veel
water nodig voor het schoonhouden van de melkbussen. Onder het Kerkeplein was een
kolossale regenwaterbak die al het water van het kerkedak verzamelde. Op het plein stonden
een pomp die in mijn tijd al niet meer gebruikt werd, en twee vierkante bakken, waarvan het
deksel op slot was. Was je eigen regenwaterbak leeg, dan kon je daar water halen. ’t Kostte wel
een kleinigheid. Sleutel en aker haalde je bij de koster van de kerk.
Er werd ’s zomers veel gebruik van gemaakt, maar er waren er ook heel wat die het gemakkelijker vonden de bussen maar aan de slootkant te schuren. Geloof maar dat ze blonken. Dat
er wel eens wat slootwater in achterbleef, een kniesoor die erop let. Als je nu weet dat ook alle
plees op dezelfde sloot loosden, verwondert je dan nog het grote aantal tyfusgevallen in de
grote steden? Een melkfabriek is pas na de eerste wereldoorlog opgericht. Keuringsdienst van
Waren was er toen al in Amsterdam; de staffersboeren konden niet al te veel water in de melk
doen zonder een bekeuring te riskeren, maar op zindelijkheid in het dorp zelf werd niet gelet.
Wilt u het vervolg lezen van de Jeugdherinneringen? Kijk dan op www.oudbroek.nl/schoemaker

De cavalerie tijdens het eeuwfeest in 1913

