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Paul Geugjes: ‘In zijn topjaar leverde mijn vader 43 casco’s af’

Op de voorpagina:
Oud-burgemeester Koppenaal

Penningmeester
Hillie Honingh, onze penningmeester, heeft laten weten dat zij vanwege problemen met haar ogen
het penningmeesterschap helaas moet neerleggen. Er is op dit moment ook niet de verwachting
dat haar zicht beter wordt. Zij betreurt het dat ze dit besluit heeft moeten nemen.
Het bestuur dankt Hillie voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. Zij was een uitstekend penningmeester die de financiën van de vereniging altijd goed op orde had.
De functie van de penningmeester wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter, Jaap Wortel.
Het bestuur is inmiddels op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Paul Geugjes jr. aan het ijzervlechten

COLOFON
Het bestuur van Vereniging Oud Broek in Waterland:
Naam

Positie

E-mail

Telefoon

Jaap Wortel

Voorzitter

jaap.wortel01@gmail.com

020 - 4031216

Frans Abraham
Secretaris
		

info@oudbroek.nl

020 - 4031734
06-50742624

Jan Maars
Projecten, Rondleidingen
		

j.maars@hotmail.com

020 - 4031118
06-53923773

sanjan65@hetnet.nl

020 - 4031614

Jan Hoetmer

Bestuurslid
Beschermd Dorpsgezicht

Medewerkers: Studio Hans Mulder, Hanneke de Wit, Aagje Bruijn, Sytze Boschma (redactie)
Nico Merkelijn (fotograaf ), Speed-O-Print (drukwerk).
Correspondentieadres: Vereniging Oud Broek in Waterland, Nieuwland 8a,
1151 BA Broek in Waterland
E-mail: info@oudbroek.nl • http://www.oudbroek.nl • Rabobank: NL44RABO 0310 7021 94
Lidmaatschap: Binnen postcode 1151 € 12,50, buiten € 15,00. Aanmelden via de website.
ISSN: 2211-8675

Woonarken bouwen
daar zat brood in, maar zwaar
werk was het wel
Ze woonden aan Roomeinde 45, in het grote huis naast de begraafplaats dat in de jaren veertig, vijftig door meerdere gezinnen werd gedeeld. Het beton-cascobedrijf voor woonarken van
Paul Geugjes sr lag ietsje verderop aan de Noordmeerweg, waar nu het huis op nr. 10 grondig
wordt verbouwd. Paul Geugjes jr.: “Rond tien uur blies mijn moeder op een fluitje en dan wist
mijn vader: de koffie is klaar.”
We spreken Paul jr. en zijn vrouw Leny Geugjes-Nugteren thuis in Landsmeer. “Toen ik twaalf
jaar was, liep ik al zakken cement van vijftig kilo te slepen,” zegt Paul, geboren in 1941 als oudste van zeven kinderen. “Ik was graag kok op de koopvaardij geworden, maar voor mijn vader
sprak het vanzelf dat ik in het bedrijf zou komen. Mijn broers Ricus en Sjimmie hebben er ook
gewerkt – Sjimmie zelfs tien jaar lang, totdat het bedrijf werd opgeheven.”
Cascobouwer Boxman begon het bedrijf in de jaren vijftig. Casco’s voor woonarken - daar was
in het waterrijke Waterland wel vraag naar. Toch ging de zaak van Boxman na het bouwen van

Paul Geugjes sr. bij een casco
drie casco’s al failliet. Paul Geugjes sr. die bij Boxman werkte, zette het bedrijf voort. Paul jr.: “In
zijn topjaar heeft mijn vader 43 casco’s gebouwd.”
Junior leerde timmeren en metselen op de ambachtschool, maar de kneepjes van het cascobouwen, zoals ijzervlechten, werden hem bijgebracht door zijn vader en collega’s. “In het
begin werkten we met betonmolens, later kwam de betonmixer die het maken van beton
makkelijker maakte.”
Jarenlang bouwde de firma Geugjes casco’s die, als ze ‘af’ waren, door het Dee naar het terrein
van kolenhandelaar Tom van Gog aan de Erven werden gebracht. Paul.: “We moesten onder
twee bruggen door. Weet u hoe het komt dat de brug bij de kerk niet meer, zoals vroeger,
haaks op het oude gemeentehuis staat? De gemeente heeft het brugdek bij een opknapbeurt
enigzins gedraaid, omdat anders grote casco’s van ons er niet door konden.”
Aan de Erven werden de casco’s opgehaald door ‘afbouwers’ en met een sleepboot naar Neck,
Purmerend of Zaandam gebracht. Leny: “Soms kostte het, na een strenge winter, twee dagen
om een casco van de Noordmeerweg naar de Erven te brengen.” Paul: “Dan was de bagger in
de sloot onder het ijs steeds hoger komen te liggen en kon de tractor het casco maar moeizaam vooruit krijgen.”
Omstreeks 1965 besloten vader en zonen Geugjes behalve het casco ook de opbouw zelf ter
hand te nemen. “Je zag het eindresultaat, complete woonarken, dat gaf veel voldoening,” zegt
Paul. Ze maakten de opbouw aanvankelijk bij Van Gog aan de Erven, later kochten ze een lap
grond aan de Broekermeer. “Dat stuk grond hebben we nog steeds,” zegt Leny. “We kunnen er
heerlijk zitten met uitzicht op Watergang.”
Paul jr. was 31 jaar, toen hij 1 april 1972 het bedrijf van zijn vader overnam. Leny: “Juist die dag
begon het vreselijk te stormen. De vrijwillige brandweer werd opgeroepen omdat de ark van
de familie Engelsma aan de Woudweeren was losgeslagen.” Paul, die brandweerman was, zag
onderweg tot zijn schrik dat de ark die zij zelf aan het bouwen waren helemaal scheef zakte.
Even later gleed de opbouw van de bak af. “Daarna bonden we altijd extra touw rond de bak
als er storm op komst was.”

Paul Geugjes, Piet van Zaanen en Jaap de Vries

Casco voor een woonark in aanbouw

Paul en zij hebben altijd samengewerkt, vertelt Leny. “Ik deed de boekhouding, de administratie, stond klanten te woord, isoleerde arken en ruimde ze op. Als de kans zich voordeed, zoals
wanneer we in Den Haag of Rotterdam een woonark moesten afleveren, stopte ik folders met
reclame voor ons bedrijf in brievenbussen.”
Behalve Paul en zijn broers werkten ook neef Jaap de Vries en andere Broekers - Klaas van
Veen, Berend Baggerman - in het bedrijf. Paul: “De firma Evenboer die toen aan de Broekermeerdijk zat, maakte de bolders voor ons, waar het casco op komt. Voor beton zorgde de
Betroncentrale in Purmerend en van Eeltink in Edam betrokken we zand, grind en cement.”
“We hadden moeilijke periodes,” vertelt Leny. “In de jaren tachtig was de rente hoog; geld
lenen was niet eenvoudig, dus bleven klanten weg. We hebben toen het witte huisje op ons
land aan de Broekermeer verkocht. Ook ruilden we oude arken in van mensen die een nieuwe
ark bij ons bestelden, die dan op de bestaande ligplaats een plekje kreeg. De oude arken
werden vernietigd of verkocht.”
Dan deden ze nog iets bijzonders: ze verlengden arken van eigenaren, die meer ruimte wilden
hebben. Paul: “Het nieuwe stuk ark maakten we met stalen balken vast aan de bestaande ark.”
Opgeteld moet de firma Geugjes ongeveer 1500 casco’s hebben gebouwd; ze liggen nog op
tal van plaatsen.
Leny loopt naar de gang, komt terug met een mooie foto van een woonark die langs de Krijtmolen in Amsterdam-noord wordt gesleept. “De laatste ark die we, in 1991, hebben gebouwd.
Vergunningen voor ligplaatsen werden bijna niet meer verleend. Het was de nekslag voor ons
bedrijf.”
Hanneke de Wit

Tijd kwijt

Broek in Waterland. Maandagmorgen zonk hier een praam, geladen met eenige duizenden
steenen in het Die. Met veel moeite werd de schuit weer boven water gehaald en na eenige uren
oponthoud werd de tocht voortgezet. De schade voor den aannemer bestond alleen in tijdverlies.
Bron: De Waterlander, 8 september 1917

Historici schrijven boek over de jaren 1400 tot 1800

De rijke geschiedenis
van Broek in Waterland

Jan Koppenaal wist als jong ambtenaar al goed welke kant hij op wilde

Op 29 mei van dit jaar kwam een aantal historici bijeen in het Waterlands Archief om te praten
over een publicatie over de bijzondere geschiedenis van Broek in Waterland. Het project is een
initiatief van het Waterlands Archief, dat de oude archieven van de dorpen Broek in Waterland
en Zuiderwoude met Uitdam bewaart. Deze archieven zijn opnieuw toegankelijk gemaakt; de
inventarissen zijn bijna gereed.
Het schrijverscollectief doet onderzoek naar
de manieren waarop het dorpsbestuur van
Broek in Waterland in de periode 1400-1800
samenwerkte met andere Waterlandse dorpen
en steden ter behartiging van de eigen politieke, economische, waterstaatkundige
en militaire belangen.
Joost Cox besteedt aandacht aan het privilege
dat de graaf van Holland in 1387 verleende
aan de dorpen in Waterland om een college
van schepenen te vormen. Ook gaat hij in op
de in 1596 in Broek in Waterland ingestelde vroedschap. In het hoofdstuk van Fenna Brouwer
komt het in 1595 door Broek in Waterland en de andere vijf Waterlandse hoofddorpen - Ransdorp, Zuiderwoude, Landsmeer, Sunderdorp en Schellingwoude - gesloten Compromis van
Waterland aan de orde. Het Compromis werd later opgevolgd door de Unie van Waterland.
Dit samenwerkingsverband had tot doel de plaatselijke rechten en privileges te beschermen
tegen de baljuw, de vertegenwoordiger van de graaf.
Diederik Aten richt zich op de droogmaking van de drie Waterlandse Meren in de jaren twintig
van de zeventiende eeuw. Dit project is een goed voorbeeld van samenwerking en conflicten
tussen de steden en dorpen in de regio. Corrie Boschma kijkt naar de veeteelt en het grondbezit in Broek en omgeving in de achttiende eeuw. Dat was een tijd waarin Broek welvarender
was dan de andere dorpen. Het hoofdstuk over de militaire gebeurtenissen in Waterland door
de tijd heen wordt verzorgd door Jaap Haag. Hij bestudeert met name de ontwikkelingen
tijdens de Opstand. Zo worden in 1573 de kerk en toren van Broek door de Spanjaarden in
brand gestoken. Ook heeft hij oog voor het Rampjaar 1672. De Republiek wordt dan van alle
kanten aangevallen en ook de regio Waterland wordt bedreigd wanneer de Zuiderzee dichtvriest.
Het boek zal in het najaar van 2019 verschijnen bij Uitgeverij Verloren. De laatste ontwikkelingen van dit project kunt u volgen via de sociale media van het Waterlands Archief.
De coördinator van het project
Loek Zoon, Waterlands Archief

’Burgemeester worden,
dat leek mij wel wat’
Jan Koppenaal was van 1978 tot de gemeentelijke herindeling in 1991 burgemeester van de
gemeente Broek in Waterland, waartoe ook Zuiderwoude en Uitdam behoorden. Van 1983
tot 1991 was hij bovendien waarnemend burgemeester van Wijdewormer. Daarna was hij, tot
2000, burgemeester van Wormerland. Koppenaal werd in 1942 geboren in Stad aan ’t Haringvliet in Zuid-Holland. We spreken de oud-burgemeester in Neck, waar hij met zijn vrouw Sjaan
woont.
U was een geliefd burgemeester.
Lachend: “Dat hoop ik, maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken, zeker niet in de roerige periode waarin ik burgemeester was. Het gaat erom dat je probeert rechtvaardig te zijn.”

Was burgemeester-worden uw jongensdroom?
“Het is wel lang mijn wens geweest. Meteen na de middelbare school ben ik in 1959 begonnen als leerling-ambtenaar in Puttershoek, een gemeente met drieduizend inwoners. Daar
zag ik wat de burgemeester zoal deed en na een jaartje dacht ik: dat lijkt mij wel wat. Dat kon
toen nog, dat een ambtenaar burgemeester werd. Tegenwoordig komt de burgemeester uit
de politiek.”
Koppenaal studeerde gemeentelijke administratie en financiën, verplaatste zijn werkterrein
naar Heinenoord waar hij waarnemend secretaris werd en was actief binnen de VVD. Hij was
niet de enige die het ambt van burgemeester ambieerde. “Vaak waren er veertig, vijftig sollicitanten; voor de post in Broek in Waterland waren er 34 - dat viel mee.”
Hij kende ons dorp niet, maar toen hij tot de tweede ronde doordrong, ging hij toch maar
eens kijken ‘hoe mooi het er was’. Gemakkelijk zou de nieuwe burgemeester het niet krijgen,
want Broek in Waterland was een artikel 12 gemeente die diep in de schulden zat. Zou de
keus op Koppenaal zijn gevallen omdat hij een financiële topper was? Hij blijft het antwoord
schuldig: “Waarom je bent gekozen, krijg je niet te horen.” Hoe dan ook: na een paar jaar was
de gemeente haar schulden kwijt. Koppenaal: “Wat zuinig zijn betreft, werkte de gemeenteraad goed mee. Iedereen wist: er is weinig geld, laten we niet het onderste uit de kan willen
hebben.”

me hoe boten met twee, drie bakken
troep erachter hierheen kwamen. Het
vervuilde water liep van de Volgermeer
via de Wagengouw en de Hageweer
richting Monnickendam naar het IJsselmeer. De burgers waren ongerust, maar
het gemeentebestuur kon niets doen.
Het Waterschap is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het water, het
vervuilde grondgebied is eigendom van
Amsterdam.”
“De gemeenteraad stond achter de acties van protesterende burgers, ik ging naar alle provinciale en andere officiële vergaderingen, maar het was lange tijd een hopeloze zaak. Gelukkig
is later uit onderzoek gebleken dat de chemische verontreiniging niet was doorgelekt naar de
Broekermeer en de Belmermeer en kon de Volgermeer worden gereinigd.”
U was erbij toen de brandweer uit alle macht vocht tegen het vuur, dat begin 1987 drie
boerderijen in Zuiderwoude verwoestte.
“Dat was verschrikkelijk, al waren er gelukkig geen persoonlijke slachtoffers. In mijn auto ben
ik erheen gegaan. De volgende dag zei mijn vrouw geschrokken: wat ruikt het hier toch naar
brand. Dat was onze auto die in de garage stond.”
Hoe stond u tegenover de acties van eind jaren tachtig tegen de gemeentelijke
herindeling?
“Ik ben nooit voorstander van het samenvoegen van gemeentes geweest. Allerlei werkzaamheden, die veel beter door rijksdiensten kunnen worden gedaan, worden overgeheveld naar
gemeentes. In Den Haag zijn ze er dol op, maar het werkt niet: kijk maar naar de problemen
rond de gehandicapten- en ouderenzorg. Bovendien wordt het ambtenarenapparaat in die
grote gemeentes veel te uitgebreid. Als ambtenaar in een kleine gemeente beantwoordde ik
brieven zelf. Zo stond je dichter bij de burger.”

Diane Honingh die mevrouw Koppenaal
bloemen geeft.

Brandweermannen Bert Honingh, Jan den Rooijen en Piet Honingh bij de boerderij van Dobber.

Hoe vond u de Broekers en hun naaste buren in Zuiderwoude en Uitdam?
“Vooral heel spontaan. Het welkom in Uitdam, Zuiderwoude en Broek in Waterland, drie
feesten op één zaterdag, was super. In Uitdam stonden klappende mensen langs de weg,
toen we richting café ’t Scheepskameel liepen. Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt;
we wisten niet wat we zagen. Het Dorpshuis in Zuiderwoude zat ook tjokvol en in Broek had
eerst de installatie plaats en daarna werden we ingehaald in café Concordia. Onze kinderen
waren nog klein, één en vijf jaar, maar ook mijn vrouw en ik hebben in onze nieuwe woonplaats niet hoeven wennen.”
Welke rode draad liep door uw ambtsperiode, welke gebeurtenissen waren het
belangrijkst?
“Met stip: de vervuiling van de Volgermeerpolder, waar Philips Duphar chemisch afval had
gestort. De polder is daarna jarenlang door Amsterdam als afvalput gebruikt. Ik zie nog voor

De mensen die u meemaakten als burgemeester noemen u jongensachtig. Ze zeggen dat
u altijd bij alle gebeurtenissen aanwezig was, zonder opdringerig te zijn. U vond wel, dat
men zich aan de regels moest houden.
“De overheid bemoeit zich te veel met de burger. Ik ben voorstander van een minimum aan
regels - maar zijn ze er, dan moeten ze worden nageleefd. Ik was burgemeester in een geweldige periode, waarin er veel minder regels waren dan tegenwoordig. Burgers konden, na het
maken van een afspraak, altijd bij me terecht. Het liefst wist ik tevoren waarover ze het wilden
hebben - dan kon ik me voorbereiden.”
Ten slotte: Wat vindt u van de plannen voor een tunnel door Broek in Waterland?
“Geweldig, maar wel heel erg duur. Een tunnel - daar hadden we vroeger niet van durven
dromen.”
Hanneke de Wit
Met dank aan Historische Vereniging Zuiderwoude voor de foto’s op de linker pagina.

Hoe leuk, interessant en gezellig

kan een rondleiding door de historische kern van Broek in Waterland zijn?
Twee voorbeelden van bedankbriefjes:
Een bedankje van Paul Loos, een oud-Broeker die ons met zijn personeelsvereniging van de
Alliantie een bezoek bracht.
Beste Jan,
Het was voor mij als echte Broeker en inmiddels al jaren buiten Broek woonachtig een feest van
herkenning. En onderwijl dat ik hoorde dat een oud-leerling van de lagere school tegenover het
Beroemde Huis woont, liep ik deze, inmiddels volwassen man tegen het lijf. We herkenden elkaar
gelijk, dat was leuk; Ik was dus even toerist in mijn eigen dorp en deed onderweg niets anders dan
kennissen en vrienden gedag zeggen.
Speciaal ook dank aan onze gids Jan de Waal, de goeroe van de gidsen van de Vereniging Oud
Broek in Waterland, die hiervoor speciaal was ingeschakeld. Hij was immers mijn oud-onderwijzer
van de lagere school.
Geweldig was het.
Met vriendelijke groet, Paul

Heel bijzonder was ook de rondleiding die wij mochten verzorgen voor twaalf dove dames uit
verscheidene plaatsen. Een geweldige ervaring met een buitengewoon spontane, gezellige
groep vrouwen. Zij straalden een positiviteit en belangstelling uit waar menigeen veel van kan
leren. Een van mijn mooiste ervaringen en in ieder geval een van de meest bijzondere ervaringen in de bijna vijftien jaar dat ik bezoekers mag rondleiden. De groep hing als het ware aan
mijn lippen en aan de handen van Alice, onze tolk. Het was een feestje dit samen met Alice te
mogen doen, aldus Jan Maars.
De dames scheven het volgende:
‘Op een zonnige zaterdagmorgen in mei verzamelden wij ons in Broek in Waterland en werden
opgewacht door een vriendelijke gids genaamd Jan Maars.
Wij dove vrouwen, die 1 x per jaar samen een uitstapje maken, hadden er zin in. Wijzelf noemen dat
de DOVE VROUWEN DAG, afgekort de DVD. Wij nemen hier velen mee in de maling en zeggen dan
dat wij naar een film gaan kijken.
Jan leidde ons door de pittoreske straten van Broek in Waterland en er werd af en toe naar hem gefloten omdat hij volgens sommigen met een groep mooie vrouwen op stap was. We kregen enkele
leuke anekdotes te horen, zoals over de mooie houten huizen die op veengrond werden gebouwd
zonder dat er geheid werd: het zogenoemde op kleef bouwen. (Als u niet weet wat veengrond
inhoudt, denkt u maar aan lasagna met heel veel saus, aldus onze gids.)
Over de restanten van een befaamde vroegere kralentuin aan het Havenrak. Deze tuinen werden
aangelegd met glazen kralen toen in de Gouden Eeuw de kralen als ruilmiddel in het Verre Oosten
niet meer werden geaccepteerd.
In de kosterij van de bijzondere protestantse Sint Nicolaaskerk hebben we gezellig koffie gedronken
met verrukkelijk gebak.

We zagen de prachtige 17de -eeuwse wandschilderingen in ‘Het Beroemde Huis’. Hoe deze door de
huidige eigenaren onder zes, zeven of nog meer lagen verf met duizenden scalpeermesjes vandaan
werden getoverd. Een klusje waar meer dan tien jaar over werd gedaan en dat resulteerde in een
reportage in het schitterende boek ‘Leven in Toen’. Een boek met de 100 mooiste wandbeschilderingen in panden in Nederland uit de periode van 1600-1900. Pet af voor het echtpaar dat dit heeft
gerealiseerd. Jan liet ons ook de voorkamer zien. Deze werd met 1 à 1½ meter ingekort toen de
straat moest worden verbreed. Dat was dan weer een voordeel van een houten huis.
Alice, onze voortreffelijke tolk, vertaalde in gebarentaal wat Jan allemaal vertelde. Wij vonden
zijn verhalen geweldig en hebben echt een fijne middag gehad. Nooit geweten dat er zo dicht bij
Amsterdam zo’n prachtig dorpje ligt.’

Botsing

Broek in Waterland. Het dochtertje van de
veehouder O. alhier, komende met paard en
kar, geladen met melk, uit het land reed in het
Zuideinde tegen een aldaar onbeheerd staande
handwagen met cokes. Door den schok kwam
de kar in aanraking met de ruiten van een
naburig huis, met het gevolg, dat een ruit werd
verbrijzeld.Het passeeren van rijtuigen moet in
het Zuid-einde met beleid geschieden, daar de
rijweg zeer smal is.
Bron: Goedkoope Purmerender Courant,
30 augustus 1911

Schapen

Broek in Waterland. Door den rijksveldwachter alhier werd aan den Jaagweg een
koppel schapen aangetroffen, die geheel onbeheerd daar liepen te grazen. De dieren werden
naar hier gedreven en bij een onzer veehouders
geschut. Dit geschiedde Vrijdagmorgen.
Des avonds meldde zich de eigenaar aan, de
veehouder E. Buijs uit Monnickendam, die, na
betaling van het schutgeld, Zaterdagmorgen de
beestjes weder huiswaarts dreef.
Bron: Goedkoope Purmerender Courant,
25 januari 1911

Gerrit Jan Mulder, scheepstimmerman en
verzamelaar die ’alles’ wist van ons dorp
Hij was een geboren verzamelaar, met name van heel, heel veel krantenknipsels en hij kon nog
goed schrijven ook. Die verzamelwoede had hij van zijn moeder en van een oom ‘van wie hij
een massa interessante gegevens erfde’, vertelde Gerrit Jan Mulder aan het Noord Hollands
Dagblad. Hij werd begin jaren tachtig geïnterviewd toen de krant de serie ‘Herinnering aan het
Broek van vroeger’ van Mulder ging plaatsen.
Gerrit Jan Mulder werd in 1905 geboren als
zoon van de eigenaar van de Broeker Bazar aan
de Dorpsstraat, de enige grote winkel in ons
dorp. Van de Broekers werd vader Mulder niet
rijk. “We moesten het hebben van de Amerikanen die Broek in Waterland ook toen al
wisten te vinden,“ aldus Gerrit Jan die ‘talrijke
miljonairs’ onder de toeristen ontwaarde.

Herinneringen aan Broek. Gerrit Jan Mulder vertelt:

’Nu besef je pas hoe mooi ons
dorp vroeger was’
Hij weet nog goed, vertelt Gerrit Jan Mulder in zijn eerste ‘Herinnering aan het Broek van
vroeger’, hoe het was als een begrafenisstoet langs de school kwam. “Het was dan meteen
muisstil. Alle kinderen stonden in het midden van de speelplaats opgesteld, de jongens met
de petten in de hand. Een roerend en stil eerbetoon.”
Met schoolhoofd Schoemaker viel niet te spotten.”Raakte tijdens het spelen een bal in de
zijperken naast de speelplaats, dan moest je eerst aan meester Schoemaker vragen hem eruit
te mogen halen. Je durfde zoiets niet zonder vragen te doen.”
’s Winters was het streng verboden over het ijs van huis naar school, en omgekeerd, te gaan.
Deed je het toch, dan moest je een half uur nablijven en werd je vervolgens naar huis gebracht
en - het ergste - je naam werd opgetekend in het zwarte boekje.

De jonge Mulder werd timmerman; omdat
de scheepsbouw hem trok, verhuisde hij in
1929 naar Amsterdam. Hij begon bij een werf
in Schellingwoude, waar de schepen van de
KNSM in onderhoud waren. Mulder had veel
werk, verdiende goed, maar de economische
crisis maakte ook hem werkloos. “Het was een
droevige tijd, we leefden heel zuinig, wat ook
wel nodig was met een uitkering van f 18 per
week.”

Brand
Toentertijd vlogen, als gevolg van blikseminslag of door andere oorzaken, geregeld boerderijen in brand. “Zoals op elke jongen maakten branden ook op mij grote indruk. Zo herinner ik
me nog best - ik zat toen in de vierde klas - dat tijdens een hevig onweer de boerderij van Middelbeek aan de Buitenwerengouw door de bliksem werd getroffen en geheel afbrandde.”
Broek in Waterland was twee brandspuiten rijk, één in een houten gebouwtje achter de kerk
en één aan de Lange Brug. De spuitpompen moesten met mankracht naar de brand getrokken
worden. Je had de brandmeester en de hoofdbrandmeester en verder de kringleiders, herkenbaar aan een zwarte stok van 150 cm met een rood boveneinde. Zij hielden nieuwsgierigen op
afstand.

In 1934 was er weer volop werk, totdat in 1940
de oorlog uitbrak. Mulder verkaste naar de
Amsterdamse Droogdok Maatschappij waar
hij werkte tot aan zijn pensionering in 1970. In
1978 keerde hij terug naar Broek in Waterland,
waar hij aan Kerkplein 9 bleef wonen tot zijn
overlijden in 1994.
De artikelen die Mulder schreef voor het Noordhollands Dagblad zijn nog altijd - of juist nu
weer - interessant. We beginnen daarom onze eigen serie waarin we u, in een paar afleveringen van oudbroek.nl, een verkorte versie van de vertellingen van Gerrit Jan Mulder
voorschotelen.

Dan waren er de pompers, de straalpijphou-ders, de brandroepers en de
zeilenbergers. “Bij de laatste categorie was
ikzelf ingedeeld. Wij moesten belendende
percelen beschermen door er zeilen overheen te trekken.”

Mulder gaat ons vertellen over het ‘ouderlijk zwemverbod’ (onze ouders waren bang dat we
zouden verdrinken) en over de beroemde dokter Bakker, die volksverhalen verzamelde. Over
Rikus Stapel, de dirigent van het fanfarekorps, dat zo mooi speelde in de muziektent in het Havenrak. Over Thijs Kramer die tijdens de Eerste Wereldoorlog op het Kerkplein brieven voorlas
van de koning van Montenegro. Over de kermis - en nog heel veel meer.

Groots was het ’s zomers testen van de
spuiten. “Voor ons jongens een geweldig
evenement. Tot groot genoegen van het
talrijke publiek werd je dan maar al te vaak Omroepbekken voor het aankondigen van onheil.
natgespoten. Na afloop werd vanaf de stoep van het gemeentehuis je naam afgeroepen en
kreeg je een kwartje van dorpsagent Kamminga in zijn functie van gemeentebode.”
Omroeper
“De omroeper van ons dorp was Eldert Visser. Hij liep met een mooi gepoetst bekken en riep
om wanneer er verkoping of boelhuis zou worden gehouden of als er goedkoop vlees of vis te

koop was. Wanneer het hard gevroren had en het ijs sterk was, meldde Eldert dat brandbijten
gehakt moesten worden.”
“In onze tijd eisten ziektes als tbc en tyfus nog heel wat slachtoffers onder jonge mensen. Deze
werden dan ‘uit liefde’ begraven, dat wil zeggen gedragen door jonge mensen in een donker
pak. Eldert Visser kwam vragen of je daartoe bereid was. Hij deed dat allemaal voortreffelijk,
zo ook het aanspreken en aannemen van begrafenissen. Hij was dan gekleed in lang, zwart
jacquet met een hoge hoed op, paraplu over de arm en een briefje in de hand. Zo werd het
hele dorp ‘aangezegd’ wie er was overleden. Op zeer plechtige manier.”
Lantaarnopsteker
“Onze gemeentelijke lantaarnopsteker en verzorger van de schoolkachels (die moesten elke
morgen worden aangemaakt) was Piet de Wit. Hij moest zorgen dat alle lantaarnlampen
werden aangestoken, dat ze goed brandden, dat de olie werd bijgevuld en dat de lampeglazen en het glas van de kap schoongehouden werden. In gedachten zie ik hem nog gaan, zo
tegen de avond, een kort laddertje over de schouder en de oliekan in de hand om al die lantaarns aan te steken. En ze moesten weer uit ook.”
“We hadden toentertijd olielampverlichting op die prachtige hardstenen palen, die uit de rijke
tijd van Broek dateerden. Toen de gemeente en de diaconie nog wel eens flinke legaten van
rijke inwoners kregen.”

in brand gestoken onder het toeziend oog van dorpsagent Kamminga. “We pookten in het
vuur om het goed brandend te houden en hielden tegen de hitte natte zakdoeken voor het
gezicht. Als het Kamminga lang genoeg geduurd had, moesten we naar huis.” Jammer, “want
als je jong bent, weet je van geen ophouden.”
“Later in het voorjaar, zo tegen Pinksteren, was er stratenschouw. Dat was wieden geblazen.
Met een oud mes en een kleedje onder de knieën het gras tussen de straatstenen verwijderen. De straten moesten geschrobd en ingezand opgeleverd worden. Op zaterdagmiddag
omstreeks vier uur kwamen burgemeester en wethouders en veldwachter Kamminga keuren
of alles in orde was.”
De schoonheid van de natuur ontging Gerrit Jan niet. “De zondagen brachten wij doorgaans
door met wandelen door het dorp en naar de trams kijken. We wandelden veel ‘de draai om’
of ‘het blok om’. Vooral zo in het voorjaar als de boterbloemen en de pinksterbloemen in bloei
stonden, genoot je werkelijk.”
“Nu besef je pas hoe mooi ons dorp vroeger was, hoe boomrijk ook. Die prachtige iepen aan
het Havenrak. De bomen in de hele Dorpsstraat vanaf de Paardebrug (nu de Zuiderbrug). Dan
de bomenrij langs de Jaagweg. Af en toe een paard en kar. De zwarte kapwagens kwamen
zondags voor de dag om naar de kerk te gaan of dinsdag voor de wekelijkse rit naar de markt
in Purmerend.”

Paard op hol

Deze venter biedt voor een gulden abrikozen aan voor de kaasboerderij van Bruijn, Havenrak 9/11.
“Ons dorp kreeg vaak bezoek van mensen met negotie - straatventers met kistjes garen en
band, knoopjes en veiligheidsspelden, - en van scharenslijpers en bedelaars. En zomers, je
hoorde hem al van verre, kwam Katz, een joodse man uit Amsterdam, met een kar aardbeien
of kersen. Zijn roep was: ‘Dat zijn de mooie aardbei een kwartje het pond’. Dat ging allemaal
lopend van en naar Amsterdam.”
Meivuur
Zo rond half april begonnen de Broeker jongens brandbare spullen te verzamelen voor het
oud meivuur. Met een kar trokken ze zingend langs de huizen om de ‘oogst’ vervolgens naar
een open plek aan het Kikkereinde (nu Keerngouw) te brengen. Op 1 mei werd de stapel

Broek in Waterland. Zaterdagmiddag ging
een paard in gebruik bij den veehouder J.C.B.
( noot : Jan Cornelis Bruijn ) alhier op hol.
De bestuurder zag aankomen, dat hij ’t jonge
paard niet baas kon blijven en was daarom
reeds in de bak der driewielde kar waarvoor
’t paard gespannen was, gaan zitten. De bak
ging door ’t hevige stooten er af echter zonder
dat de voerman zich bezeerde. Het paard holde
daarop als razend ’t Kikkereinde af. Doordat
een der wielen van de kar afliep verminderde
het eenigszins zijn vaart, doch kwam toch nog
met geweld tegen ’t hek van de pastorie aan,
dat daardoor werd beschadigd en ’t paard aan
de kop eenigszins werd verwond. Hier werd
het paard door den heer Chr. Bakker gegrepen.
De veehouder kwam ’t beest weer halen en de
weerspannige werd direct weer aan het werk
gezet. Een wonder mag ’t heeten dat geen persoonlijke ongelukken zijn voorgekomen, wijl
er kinderen op ’t plein speelden waar paard en
kar rakelings langs gingen.
Bron: De Waterlander, 12 mei 1917

Telefoon-ellende

Broek in Waterland. Wij hebben hier een
telephoon en wij waren daar eerst wat blij
mee, maar nu, ze mogen ze van ons stelen,
want, wanneer je iemand even moet opbellen,
wacht dan maar een uurtje voor je je 35 centen
kwijt bent. Telephoneeren is een groot gemak,
maar een groote ergernis als je zoo lang moet
wachten. Vele klachten worden dan ook gehoord en naar wij vernemen schuilt de grootste
fout daarin, dat Landsmeer de lijn geregeld
in beslag neemt. Waarom Landsmeer dan niet
alleen een lijn, als ’t daar zoo druk is, zouden
wij zeggen.
Bron: De Waterlander, 23 juni 1917

Ouderling

Broek in Waterland. Woensdagavond jl. is
door het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente
alhier, gekozen tot ouderling de Heer C. Uitentuis, herkozen tot ouderlingen de heeren
S. Schreuder en R. Groot en tot diaken de heer
Jur Polk.
Bron: De Waterlander, 9 december 1916

Foto: Muijzenberg

Broekermeer richting Broek in Waterland, net aangelegde provinciale weg nu de N247 en
tramrails. Omstreeks 1942.

