
Het gereedschap hangt nog keurig op volgorde aan de wand boven 
de werkbank; jaren is hiermee gesleuteld aan diverse auto s.
Het kantoortje is onbemand, enkele paperassen herinneren eraan 
dat hier eens de rekeningen werden uitgeschreven. Altijd met de 
hand; een schrijfmachine heeft er nooit gestaan. De benzinepomp 
is allang van de Nieuwstraat verdwenen. De showroom is leeg, 
enkele oude motortjes en onderdelen van een vliegtuig uit een 
ver verleden staan hier uitgestald. Een oude lelijke eend uit 
1 982 moet nog worden tot een old-timer en dan is het gebeurd 
voor de firma Louw Bood. Na 74 jaar vond mevrouw Bood-De Vries 
het genoeg. Het levensverhaal van een 93-jarige zakenvrouw.

MEVROUW BOOD-DE VRIES SLOOT NA 74 JAAR DE GARAGE

mevrouw Bood-deVries
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Maartje de Vries werd op 1 juli 1899 geboren aan het Noordeinde 
te Onderdijk. Vader Klaas de Vries was tuinder en verbouwde vele 
soorten bloemen. Het huisje stond tegen de oude zeedijk aan. De 
Grote en Kleine Vliet, met z'n vele watermolens die het achter
land poogden droog te houden, gaven het wonen aan de dijk een 
vredig uitzicht. De Zuiderzee met zijn eb en vloed en de vele 
eilandjes, was voor de zes kinderen van Klaas de Vries een 
prachtig speeldomein. Botjes, gepen en garnalen vangen - het deed 
denken aan een soort Waddenzee.
De watermolens van de buren Smak, 
met hun dicht bij de grond 
draaiende wieken, waren een 
mooie speelplaats voor Maartje - 
niet wetende dat deze molens 
enkele jaren daarna gesloopt 
zouden worden.
De school stond op het einde van 
de Nes, richting Wervershoof. De 
kinderen gingen er lopend naar 
toe.
In de vakanties moest er worden 
aangepakt. Vroeg in de morgen 
vertrok buurman Smak met de schuit en kloet richting Oostwoud, 
waar tot 's avonds zeven uur aardappelen werden gerooid. Jaap 
Smak was een verschrikkelijk vinnige man. Als hij een handelaar 
in de buurt zag, kroop hij door de sloot naar de man toe, deed 
zijn handel en ging zo weer aan het werk.

Christelijk onderwijs was er in Onderdijk niet. In Medemblik had 
men inmiddels een vereniging opgericht om te komen tot "Eene 
School met den Bijbel". Het toenmalige bestuur bezocht vele ge
zinnen in Medemblik, Opperdoes en Onderdijk om de ouders ertoe te 
bewegen hun kinderen dat christelijke onderwijs te laten volgen.
Er zou een nieuwe school komen, had het bestuur beloofd. Bij vele 
gezinnen stond een suppletiebusje in huis en als dat busje vol 
was, zou er een nieuwe school komen; een school die er in Medem
blik nog niet was - een Christelijke school.
En inderdaad ....  op 30 september 1908 werd de nieuwe school ge
opend. Chocolademelk, koekjes en krentenbroodjes van bakker Rob 
uit de Tuinstraat waren de kinderen hun deel. Op 1 oktober werd 
officieel het onderwijs aan de School met den Bijbel gestart.
In totaal 48 kinderen kwamen die dag naar de Breedstraat, naar de 
nieuwe school. "Nou, en toen kwamen wij terecht in die vreselijke 
oude Munt", weet mevrouw Bood nog, "het was er vochtig en 's 
winters vreselijk koud en het dak lekte als een zeef, Nee, wij 
hadden het ons anders voorgesteld."
Twee jaar lang liepen de kinderen De Vries, samen met de kinderen 
van Schuitemaker, Smak en Raijer van Onderdijk naar Medemblik.
Het kwam niet zelden voor, dat de dijk slecht begaanbaar was!
Vader Klaas vond de dagelijkse tocht toch te bezwaarlijk voor zijn
kinderen en kocht een huisje aan de Oostersingel .... en zo
werden zij Medemblikkers.
Maartje de Vries was 11 jaar toen zij de school aan de Breedstraat 
verliet, "en meteen stond er een baantje voor me klaar: aard
appelen roden bij vader, want er moest gelijk worden aangepakt."

familie De Vries ±1911
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Vader verbouwde, samen met oom Jan en 
tante Catrien, ook bloemen en die 
moesten aan de man gebracht worden. 
Maartje was de aangewezen persoon om 
dit te doen en zo werd zij bloemen
meisje. Voor een dubbeltje per bos 
liep zij dan door Medemblik te venten 
en al snel kreeg zij vaste klanten, 
zoals notaris Ninaber, burgemeester 
Winkel aan de Oosterhaven (nu "Het 
Swarte Woifke") en de Krijnen Schouten 
aan de Westerhaven. 's Winters ging Ma 
uit werken bij IJtje Klaver in het 
Bagijnhof en de familie Blok, een 
Joodse familie. De heer Blok had een 
bochel en daar zat de man niet mee, 
want naar een schone deerne riep hij 
vaak: "Kom nou maar, wie mij lief 

oom Jan en tante Catrien heeft volgt me maar." Mevrouw Blok
kookte, samen met mevrouw Van der 

Velde, koosjer vlees voor de Joodse patiënten in het gesticht.
ais zovele meisjes werd Ma ook lid van verschillende verenig

ingen, onder anderen van de zangvereniging, die de jaarlijkse 
uitvoering gaf in "Het Wapen van Medemblik . Meester Nooitgedacht 
van de stadsschool, was de dirigent.
En toen kwam Louw Bood in haar leven....
Zijn voorvaderen kwamen uit Kolhorn, een zeemansgeslacht dus.
Zelf was hij in de Bangert geboren. Al jong verliet hij Medemblik 
om elders kennis van motoren op te doen. Hij kwam in dienst bij 
een garage in Soest; de firma Nefkens, en leerde snel hoe een 
automobiel onderhouden moest worden. Hij reeds zelfs als taxi
chauffeur naar de latere woning van koning Beatrix - Drakestein - 
om de heer en mevrouw Bosch van Drakestein rond te rijden; 
overigens tot tevredenheid van deze hooggeplaatste mensen.
In militaire dienst verloor hij jammerlijk een been, en werd zo 
voor zijn leven gehandicapt.
Terug in Medemblik, kwam hij in 
dienst bij de zadelmakerij van 
Scheer, wijk 1 nummer 33 (de 
latere garage Bood). Een eigen 
zaak was toch het streven van 
Louw Bood en hij begon in de 
Bangert in een klein pandje zijn 
eigen garage. Fietsen en de eerste 
automobielen in Medemblik werden 
hersteld door Louw Bood. Na een 
jaar werd het pand van Scheer aan
gekocht. Hiervoor kreeg Louw zo
waar een lening los bij de heer 
Bosch van Drakestein, en zo werd 
er begonnen. Hij verhuisde van de 
Bangert naar de Nieuwstraat; het 
enige wat hij had was een kruiwagen 
met gereedschap.

Familie Bood, Rein 
op schoot en Wim 
in de kinderwagen.
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van de Bangert....  .... naar de Nieuwstraat

En zo bleef het pand, dat zeer oud was, toch zijn diensten be
wijzen: eerst voor het langzame vervoer met paard en wagen, en nu
dan voor het snellere vervoer ....  de automobiel.
We schrijven 1917.
Hij verhuurde de eerste auto, met natuurlijk Louw Bood achter het 
stuur. Vele ondernemers maakten al snel gebruik van zijn diensten, 
zoals De Koning, maar ook de dokter, pastoor en dominee moesten 
op de gekste uren weggebracht worden.
Als de motor van schipper Fok Koopman weigerde, kwam er een tele
gram met de boodschap, dat Louw Bood de motor maar even aan de 
praat moest zien te krijgen. Dan pakte hij zijn motor en reed er 
mee naar Zwolle, waar Koopman lag afgemeerd, startte de scheeps
motor en reed weer terug naar Medemblik.
In 1928 werd er achter het oude pand een nieuwe garage neergezet, 
hetgeen een hele verbetering was. Veel plezier mocht de familie 
Bood er niet aan beleven; kort hierna kwam Louw Bood, door een 
niet goed behandelde blindedarm ontsteking, op 38-jarige leeftijd 
te overlijden.

Mevrouw Bood zette de zaak voort. De vaste klanten van toen 
steunden haar en bewonderden het doorzettingsvermogen van deze 
weduwvrouw, die toch maar met zes kinderen achterbleef.
Lippe Kwaad, de eerste knecht, was een heel goede monteur. Ook 
Jan Leenberg, z'n vader was machinist op het stoomgemaal, werd 
bij de zaak betrokken. Later kwam Theo Lakeman van het Vooreiland 
de gelederen versterken.

De tweede wereldoorlog was een week oud, toen de oudste zoon Wim 
van de technische school kwam. Hij had daar met lof de vakbe
kwaamheid voor smeden, lassen, bankwerken en monteur behaald; een 
beste aanwinst voor moeder Bood. Ook Rein en Rinus werden in de 
zaak gehaald en zo wist mevrouw Bood de moeilijke eindjes aan 
elkaar te knopen.
De oorlogsjaren waren moeilijk, maar zaten ook vol met spanning; 
vooral voor de nog jonge Wim, Rein, Rinus en Klaas.
De jongens hadden een stekker op de schuifdeur gemaakt en als de 
deur werd geopend ging het licht in de garage meteen uit; werd 
de deur weer dicht gedaan, dan stond er ineens een man met een 
fiets aan de hand in de verlichte garage.
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De garage werd al snel gevorderd door de Duitsers, als werkplaats 
voor reparaties aan hun zijspannen.
"Het waren braniegasten" zegt Wim, "zij reden met de motor schuin 
door de Tuinstraat, het bakje met de inzittende zweefde dan los 
van de grond. "Ene Engelbert maakte in de garage zelfs een klein vliegtuigje. 
Diezelfde Engelbert liet zijn geweer eens staan in de garage, dit 
tot grote schrik van de jongens. Half Medemblik werd afgezocht om 
het geweer maar weer terug te bezorgen bij Engelbert. Want stel 
je voor, als het weg was geweest, was er een ramp gebeurd.
De benzine was natuurlijk zeer schaars, de meeste auto's die nog 
op de weg waren reden op een gasgenerator. De firma Bood had nog 
één vaatje benzine, dat was bestemd voor een tuinder uit Opper
does. Met getrokken pistool kwamen de Duitsers het vaatje vorde
ren. Die zondagmiddag reden zij steeds met een vreselijke vaart 
over de Nieuwstraat heen en weer tot het vaatje was verstookt. 
Piet Meester, de vrachtman, had ook een gasgenerator. De wagen 
deed het echter niet. Gerrit Zeilemaker sleepte Piet wel even op; 
via het Achterommetje ging het richting Hoedemakerssteeg. Gerrit 
was bijna boven en toen brak de as. Piet Meester vloog met zijn 
vrachtwagen meteen met een flinke vaart achteruit en knalde tegen 
het woonhuis hoek Achterom/Saliebarak op, de gasgenerator ont
plofte met een vreselijke knal; het kwam gelukkig allemaal goed
Uit neergehaalde vliegtuigen werd de bedrading vakkundig ver
wijderd, maar ook een kleine radio. Een 6-Volts accu erbij en 
zo werd er naar radio Oranje geluisterd. Na de oorlog werd de 
bedrading gebruikt voor de eerste reparaties.

GAEitCE BOCK - EIEBEIYIELIK
I I OBIELEN ■ MOTOREN • RIJWIELEN • ACCU'S LADEN 
/ I /ERHUUR ■ RUIME STALLING ■ CHEVROLET DEALER

POST PIS'ÊNING 109136__________________________ ______________________TELEFOON 78

MEDEMBLIK, 193
NIEUWSTRAAT 41 /

N9 690

VAN WED. L. BOOD
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H erop enk] g Garage Bood
* Ondanks het mistroostige weer 

van Zaterdagmiddag waren er. 
.heel wat mensen vertegienwoor- 
digd bij de ofl'iciëJe Heropening 
,van.Garage Bood. Onder de. aan
wezigen bevonden zich Burg. en 
iWieth. Bobeldijlg afgevaardigden 
van de Bovag, diverse grooihande- 
laren cn importeurs en natuurlijk 
nog veel meer Dames en Heren 
met of zonder klinkende' titels.

Het was oongenvij ,eid voor .Me
vrouw Bood cn haar zoons een 
gelukkig moment toen de afge
vaardigde van de Bond onder ’n 
toepasselijke speech de Garage 
voor heropend verklaarde.

Ook een vertegenwoordiger van 
de ia. Met kreeg het woord en 
vervolgens gaf de zoon van Mevr, 
Bood een overzicht van de groei 
van het „bedrijf. Inderdaad, het is 
een hele prestatie een bedrijf van
af een rijwielherstelplaats te bren
gen op deze hoogte. Zeer speciaal 
in dit geval, waarbij de vrouwe^ 
lijke leiding moest beschikken over 
mannelijke durf en zakelijk'e eigen 
schappen. Het is volop een fexci
tatie waard, getuige ook de grote 
'hoeveelheid bloemen welke wa
pen aangeboden.

Voor het pand is een Bcnzine- 
Service-Station ingericht die mede 
de Nieuwstraat een zake'.ijker,.aan- 
zien geeft. Onder de nieuwe wo
ning is een gehele nieuwe onder
bouw geplaatst, waarbij vooral de 
inrit een groot voordeel zal blij
ken te zijn. Een gedeelte is uit
gespaard als etalage, waarachter, 
dc kantoorruimte. Vanuit de ga
rage zijn deze o,ok te . bereiken 
evenals de magazijnruimte die 
■weer achter het kantoor gelegen 
is. In de garage was oen nieuwe 
Opel Kapitan aanwezig en menig 
liefhebber liep het water in de 
mond. Alles bijeen betekent het 
een grote vooruitgangi en Garage 
Bood zal nog meer en betere Ser
vice kunnen bieden. Het werk 
werd uitgevoierd door Üe: fa. J. 
Geusebroiek, Heilings en Rojozen- 
daal onder leiding van arch. Vla
ming. V .

ISla een heerlijk sigaartje en ’r» 
kopje thee (dat kan ook’ wel een 
borreltje geweest zijjn) togen wij 
de regen weer in, overtuigd van 
een nieuw bewijs van activiteit in 
fret Medembiikker zakenleven.

FdW '5-/

Dirk de Vries bij de pomp
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In 1949 kreeg garage Bood het dealerschap van de Kaptein Mobi- 
lette bromfiets. De zaken gingen goed, en iedereen die het een 
beetje kon betalen kocht een bromfiets.
Ook werd Garage Bood Citroen dealer. De eerste Citroen DS werd 
verkocht aan de heer Rustenburg van de zuurkoolfabriek.
Ome Dirk de Vries sprong altijd bij als het bij de benzinepomp 
erg druk was.
In 1951 werd de oude zaak van Scheer gesloopt en verrees er een 
nieuw woonhuis. In romeinse cijfers staat het jaartal .... boven 
de garagedeur. De voorbijkomende toerist peinst en peinst, er 
staat toch werkelijk 1951!
De lelijke eend kwam in opkomst; velen werden er in Medemblik 
verkocht en altijd handelde mevrouw Bood de zaken af met de 
nieuwe eigenaar, en altijd werd de rekening met de hand uitge- 
schreven■Rinus Bood kocht het pand van de familie Bakker, de manufacturier, 
en begon daar de radiozaak; maar hij verkocht ook nog fietsen.

En zo streken de jaren daar aan de Nieuwstraat voort.
Het pand van sigarenhandelaar Chris Woestenburg werd aangekocht. 
Eerst werd het een onderkomen voor Rein en zijn gezin, later werd 
het in gebruik genomen als showroom.
Met de buren kon mevrouw Bood het altijd goed vinden, zoals met 
buurvrouw Teunis en de familie Woestenburg. Maar ook met de 
familie De Koning en slager Dirk Groot; zij kijkt er met genoegen
op terug.
Het zakenleven was haar lust en haar leven.
Een vrouw die nog schaatste op het Achterom, dat in 1912 werd 
gedempt.
Een vrouw die nog over de brug van de Nieuwstraat wandeide.
Een vrouw die de opkomst van de radio, fiets, bromfiets en auto 
heeft meegemaakt.
Een vrouw die een leven lang een garage runde.
Mevrouw Bood-De Vries, een unieke vrouw.
Bij het weggaan valt mijn oog op een tekst, ooit door de kerke- 
raad geschonken aan haar vader Klaas de Vries, ter gelegenheid 
van zijn 55-jarig jubileum als organist: "De Heer is mij tot
hulp en sterkte".
Mevrouw Bood zal deze tekst vaak hebben gelezen.

Jan Struik —...... ==GARAGE L. BOOD
AUTOMOBIELEN - MOTOREN 
R IJ WIELEN - RADIO 
AUTOVERHUUR RUIME STALLING

CHEVROLET DEALER
HET VERTROUWDST ADRES VOOR
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