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Woorwoord
Vijftienjaarboeken staan er op mijn bureau. Vijftien
uitgaves vol verhalen en foto's over de historie van
Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West, de
voormalige gemeente Wognum dus. En soms stapten
auteurs over die grens heen en schreven ze een
artikeloverWadwayofoverhetstroomgebiedvande
Kromme Leek.
Steeds mooier zijn die boeken geworden. De foto's
beter, de kaft steviger, er kwam meer kleur en het
aantal pagina's groeide. De cover bleef herkenbaar:
het logo en de tekst daarop veranderden niet, alleen
staat er sinds 2002 een foto op de voorkant. De
verhalen gaan over individuen en families, aktes en
verenigingen, gebouwen en gebeurtenissen - drama's
soms -maar het zijn steeds lezenswaardige teksten
in een fraaie vormgeving.
Alsditjaarboekverschijnt,ishetzestienjaargeleden
datonzestichtingwerdopgericht.Inhettweedejaar
al hielden we een succesvolle tentoonstelling over
vaandels en we plaatsten een informatiebord bij de
lindeboom tegenover de protestantse kerk. We bogen
onsoverdemogelijkhedenhethuisvandefamilieoud
te behouden, dat in 1998 leeg kwam te staan. Voor alles
watdaarnaoptouwwerdgezet,verwijsikunaaralle
Terugblikkeninonzejaarboeken.
Het aantal donateurs steeg van ruim 120 in 1997 tot
ruim 750 in 2012. Er treedt nu enige stagnatie op,
nieuwe donateurs werven heeft dus prioriteit!
In het bestuur wijzigden enkele namen, maar
opmerkelijkisdatachtbestuursledenvanheteerste

uur nog steeds aan het roer staan van het schip De
Cromme Leeck.

Wat er verdween in die periode van vijftien jaar is
terug te vinden in de gelijknamige rubriek. Ik ben al
bijnaweervergetenwaterwegraakte,toeninl997:
dat huisje van Romein aan de Kleine Zomerdijk, de
boerderij aan het begin van de Dorpsstraat in Nibbixwoud, de panden aan de Kerkstraat die plaatsmaakten voor supermarkt Deen, de boerderij van Kok aan
de Oosteinderweg...

Genoeg achterom gekeken,1aten we de blik op de
toekomst richten. Allereerst op dit zestiende jaarboek, dat ons bestuur met trots presenteert. Het
bevat lange artikelen, zoals dat over de Wognumse
pastoor Joannes van Dijk, en kortere: over het
Sellecum bij Nibbixwoud en over blauwe druiven in
Wognum. Ook ditjaar weer een serie kaarten, nu die
van het Kerkenarmenfonds uit Hoorn. Zij bezaten

land aan de zwaagdijk en in wognum.
Bijzondere verhalen gaan over voornamen in l544 en
over een meisje uit Groningen dat zo graag wilde
zingen in het koor De Wognummers. Hoe het daar
toeging is trouwens te lezen in het artikel over
Marius Kesteloo.

Velen hebben meegewerkt aan deze uitgave. Het
bestuur dankt hen allen hartelijk.
En u, lezers, wens ik een aantal plezierige uren toe
met dit zestiende jaarboek!
I na BroeJ¢huizen-Slot, voorzitter

rEerugbhh
Van rariteitenkabinet tot museum
De eerste lezing van 2012 wordt gehouden op vrijdag
11 februari bij Art-Land op het industrieterrein
Overspoor in Nibbixwoud. Bertus Bakker uit Alkmaarverteltopboeiendewijzehoeparticulierenuit
vorige eeuwen artistieke voorwerpen en wonderbaarlijke zaken vergaarden en bewaarden. Pas in de
18e en 19e eeuw ontstaat het meer gespecialiseerde
museum. Aan het eind van de lge eeuw kan ook het
doorsnee publiek kennismaken met bijzondere
collecties die in museums zijn tentoongesteld. Na de
lezing is er gelegenheid de kunstwerken die bij
Art-Land worden geëxposeerd, te bekijken.
De Bloesem
Op zaterdag 31 maart is De Cromme Leeck met een
stand aanwezig tijdens het feestelijke openingsweekend van Multifunctioneel Centrum De Bloesem.

De stand van De Cromme Leeck in MFC De Bloesem. V.I.n.r:

Theo Twisk, Corry en Jan Bakker, Kees Veken en Henk Sloëtjes.
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Op die dag is er voor nieuwe donateurs een mooie
aanbieding. Een extrajaarboek en een pakje ansichten. De actie levert vijf nieuwe namen op. Op de
stand staan opgravingen uit het gebied bij de Westeinderweg in wognum en er zijn foto's te zien van
hoe het gebied er voor de bebouwing van de wijk
Bloesemgaerde uitzag.

Wognum, koor Ritmisch Renovation uit Nibbixwoud
en toneelvereniging Tobronsa uit zwaagdijk-West.
Deze dvd is nog verkrijgbaar voor € 5,-bij Niels
Ursem en is het hele seizoen in het vierkant vertoond.

Plastiek De Speelwagen
ln alle vroegte, op zaterdagochtend 21 april, wordt de
plastiek uit de muur van de voormalige basisschool
De speelwagen verwijderd en met een shovel verplaatst naar het terrein van de gemeentelijke buitendienst. De plastiek, die een speelwagen gevuld met
kinderen en een koetsier voorstelt, is door de leden
van de Bouwhistorische werkgroep van De Cromme
Leeck gered van de sloop. Het kunstwerk is bij de
opening van de school in 1975 geplaatst en is gemaakt door kunstenaar Piet Schoenmaker (19192009) uit Roermond.
Locoburgemeester Louw Jan Zwagerman verricht de openingshandeling door een spijker te slaan.

De plastiek is net uit de muur van de school gehaald en staat voor
op de shovel.

Eigen Werk
De opening van het nieuwe seizoen vindt plaats bij
het Huis van Oud op zondag 22 april. Locoburgemeester Ïjouw Jan Zwagerman krijgt het eerste
jaarboek van 2012 uitgereikt uit handen van vicevoorzitter Joke Admiraal . Dan slaat Louw Jan een
spijker op zijn kop en verricht daarmee de openingshandeling van de tentoonstelling Eigen Werk. Veel
mensen uit de omgeving hebben eigen werk ingebracht, dat op de stallen te bekijken is. Ter opluistering spelen het Brugorkest en de jeugddrumband,
beide onderdeel van fanfare Ons Genoegen uit
Wognum. Ze staan onderleiding van respectievelijk
Bert Willemsen en Jan Groenland. Het enthousi-

asme straalt van deze jonge muzikanten af en hun
inzet wordt door het vele publiek zeer gewaardeerd.
Eigen werk kan ook bestaan uit zingen, toneelspelen
of een instrument bespelen. Om deze creatieve
uitingen vast te leggen, heeft Niels Ursem een dvd
gemaakt met beelden van fanfare Ons Genoegen uit

Het Brugorkest uit Wognum onder leiding van Bert Willemsen.

Smeden en manden voor vis en fruit
Het is koud op de eerste zondag van mei. Toch komen
veel mensen kijken hoe siersmid Theo Commandeur
en hoefsmid Enno Poland op het erf van het Huis van
Oud demonstraties geven. Zij hebben bijna geen tijd
voor een pauze. Voortdurend staan er mensen om
hen heen te kijken en te luisteren naar de verhalen
en uitleg over het vak. Het smidsvuur brandt en de
hete ijzers worden gevormd tot sierlijk krullende
staven en nieuwe hoefijzers.
Op zondag 3 juli zit mandenvlechter Sven Hoogerhoud naast de stallen te werken. Het gereedschap en
materiaal liggen verspreid om hem heen. Hij vlecht
een mand van wilgentenen waar eenden in kunnen
broeden. Allerlei soorten zelfgemaakte manden
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Enno Poland smeedt een hoefijzer.

Sven Hoogerhoud aan het mandenvlechten.

staanuitgestald.Svenverteltaandebelangstellenden over de functies van de verschillende manden.
Zo heeft hij o.a. manden mee om vis in te vervoeren,
eiermanden en mandjes voor fruit.
VincentGeurtsenuitwognumstaatindeverblijfsruimte stoelen te matten. Dit vak heeft Vincent van
zijnvadergeleerddietijdenszijntewerkstellinginde
Tweede Wereldoorlog bij een Duitse boer op zijn
beurthetvakleerde.Velejarenlaterpaktevader

Geurtsen het stoelenmatten in Nederland weer op. Hij
kreeghetzodrukdatzoonVincentmoestmeehelpen
matten. Vincent is het stoelenmatten nooit verleerd
en demonstreert met plezier in het Huis van Oud.
Brandnetelsoep en vlierbessenlimonade

Ookwognumheefteenkruidenvrouwtje.Opzondag
ljuliverteltMarjaootesoverkruiden,oliën,tincturen en thee. Haar man Peter heeft een vuurtje op het
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parkeerterrein van Huis van Oud aangelegd. Daar
bungelt aan een driepoot een pan gevuld met brandnetelsoep. Even verder staat Ria Veldt achter een
tafel waarop boeken, zalfjes en vlierbessenlimonade
staan. Marja gaat twee keer met een groep belangstellenden over het erf. Bij de bomen, planten en
kruiden vertelt zij wat de werking van de bladeren,
bloemen en vruchten is.
Crazy quilten en creatief
Zondagochtend 5 augustus regent het hard. Gelukkig

wordt het na één uur droog en vinden de kantklossters Toos schouten, Ria Hoogewerf en vera conijn
een plekje tussen het huisje en de stallen om te
kunnen klossen. Glaswerker Rob Rietmeijer werkt
op het verharde erf aan een glas-in-loodraam. In de
verblijfsruimte is Margreet de Reus bezig met een
crazy quilt. Dat is een quiltlap die extra wordt
versierd met allerhande kralen, pailletten, knoopj es
of ander materiaal. Eigen fantasie speelt een grote
rol bij het maken van een crazy quilt. De tentoonstelling Eigen Werk is de aanleiding geweest deze
mensen uit te nodigen om hun talenten te demonstreren.

Rob Rietmeijer demonstreert het glas-in-lood maken.

huisje wordt van alle kanten op het doek vastgelegd.
John zit in de berm langs de Grote Zomerdijk en Ben
bij de brongasketel. Oomzeggers Julian, Willem en
Ronald van stralen hebben een plaatsje op het
grasveld naast de stallen ingenomen. Een zoon van
Ben boetseert met klei in de verblijfsruimte. Fraaie
schilderijen staan langs de muur van het huisje te
pronk. Ondertussen speelt Leonie de Vries op haar
viool. In deze gezellige sfeer tappen de vrijwilligsters
Bets en lngrid veel kopjes koffie of thee voor de
bezoekers.

'Vera Conijn is vol overgave aan het kantklossen.

Ben Wester schildert het Huis van Oud.

De creatieve familie Wester komt op zondag 2
september bij het Huis van Oud langs. Zij plaatsen
hun schildersezels op het erf en langs de weg. Het

Verborgen schatten
Vier deskundigen en naast hen vier schrijvers zitten
al op tijd klaar om op zondagmiddag 30 september

Jaaïboek2013

5

bezoekers informatie en advies te geven over ingebrachte `schatten'. Deze middag is ingevuld door de
commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap. De hele middag door is er behoorlijk belangstelling voor deze manifestatie. Sieraden, gebruiksvoorwerpen, textiel, aardewerk en porseleinen
voorwerpen komen tevoorschij n, aangevuld met
bijzondere verhalen. Een aantal bezoekers wordt
door de informatie over ouderdom of waarde aangenaam verrast.

werkman die tuinder wordt. Op basis van dit boek
heeft Nico zijn museum ingericht. Het begint met
een grote collectie materiaal van het boerenbedrijf.
Dan een klein huisje van bijvoorbeeld Jan Duim en
vervolgens heel veel werktuigen en gereedschap van
tuinders en fruitkwekers. Ook is er een mooie
collectie kleding aanwezig. Voor onze vrijwilligers is
het een en al herkenning. Pas rond half zes stappen
wij allemaal weer in de auto om naar huis te gaan.

Speksteen en schilderijen
Het kunstweekend van 13 en 14 oktober is het laatste

evenement dat in 2012 bij het Huis van Oud wordt
georganiseerd. Inwoners van Wognum, Nibbixwoud
en Zwaagdijk-West hebben de gelegenheid eigen
werk te exposeren. En wat een talent is er in onze
dorpen! Ben Wester (schilderijen), Paula Limmen
(fotografie), Thea Duipmans (speksteenbeelden),
Afra Doodeman (aardewerk en schilderijen), Koos
Kenter (houten en bronzen beelden), Anneke van
Veen (schilderen) en cliënten van Leekerweide
(verschillende soorten eigen werk) exposeren twee
dagen lang in de stallen van het Huis van Oud.

Lies Schram geeft uitleg over een herenvest aan Jan-Willem Bosch.

Jan Duim

Om de vrijwilligers van het Huis van oud te bedanken, is op zaterdag 6 oktober een evaluatiemiddag
georganiseerd met aansluitend een bezoek aan het
museum Jan Duim in Hauwert. Na de koffie en thee
met appeltaart, gebakken door Margo Wilcke, rijden
we naar Hauwert. Nico Boots, eigenaar van het
museum Jan Duim, leidt ons rond in zijn museum.
Het museum is genoemd naar de hoofdpersoon uit
het boek Jan Duim of Aarsom mit de wiele van
schrijfster A.C. ter Horst-Hoekstra. Het verhaal
speelt zich af in Hauwert en gaat over een boeren-

Ria Vriend, Nel Koeleman, Marian Kamp en Agnes Dudink in

museum Jan Duim in Hauwert.
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Twee uit speksteen gemaakte beelden van Thea,

De WestiFriese Munt
Oktober is de maand van de geschiedenis en heeft dit
jaar Arm en Rijk als thema. In het kader daarvan
organiseert De Cromme Leeck een lezing over de
\Test-Friese Munt. Ad Gieling uit Medemblik vertelt
met passie over het ontstaan en de bijzonderheden
`-an de West-Friese munten.
Er zijn in West-Friesland in Hoorn, Enkhuizen en
}Iedemblik munten geslagen. Deze munten met
grote en kleine waarden worden vandaag de dag nog
steeds gevonden. Zowel in de Nederlandse klei als in
`Teemde verre landen als verzamelobject. Ad verle`-endigt zijn verhaal met beelden. Ook heeft hij
muntenplateaus mee zodat het publiek de `echte'
oude en bijzondere munten kan bekijken.
Te gast bij De Cromme Leeck
ln 1997 is onze stichting officieel opgericht, op 28
april passeerde de akte bij de notaris. In 2012 bestaan
w-e dus vijftienjaar. Reden voor een feestje. Samen
met 140 donateurs gaat het bestuur uit eten bij Ron
Stam. Een west-Friese maaltijd met vier gangen. Net
als `Toeger eten uit één bord en met één lepel. Ron
ti.akteert bij binnenkomst op een glaasje boeren].ongens. Als iedereen een plaatsje heeft gevonden wordt
de boerengroentesoep opgeschept. Daarna zijn de
•greéwe urte' aan de beurt. Gelukkig zijn ze lekker

gaar. Dan volgt de `roist met krente, butter, suiker en
keneel'. Het is allemaal al door elkaar `husseld' maar
het smaakt lekker. Als toetje krijgen we pudding met
bessenpent. Het is wel anders dan thuis en in menige
herinnering was het vroeger lekkerder. Dat mag
allemaal de pret niet drukken want tussen de gangen
door worden er `stukkies opvoerd'. Als laatste
treden Zus en de Joós op. Speciaal voor De Cromme
Leeck hebben zij een act ingestudeerd. Met deze
a`-ond als sluitstuk kijkt het bestuur terug op een
mooijaar.
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