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Dit jaar viert onze stichting het twintigjarig be- Vaarwel emigrant (2002) en Tot uw dienst
staan. Niet direct een jubileum, maar toch een (2013).
mijlpaal in onze nog maar korte geschiedenis.
Het museum Huis van Oud is op 15 mei
Op 28 april 1997 passeert de oprichtingsakte
2004 officieel geopend. Het huis is een
bij de notaris en gaat de Historische Stichting provinciaal monument en in de stal erachDe Cromme Leeck officieel van start.
ter hebben we onze vergaderruimte en is
ieder jaar een bijzondere tentoonstelling
Al in het voorjaar van 1998 verschijnt het eerte zien.
ste jaarboek en ook in dat jaar wordt de eerste
tentoonstelling gehouden. Het thema is ‘Houd het vaandel hoog’.
Vaandels en vlaggen hangen drie
dagen lang te pronken in de Hervormde kerk van Wognum.
In het oprichtingsjaar organiseert
onze stichting twee activiteiten: in
augustus een wandel- en vaarexcursie langs een deel van de Kromme
Leek en in september een lezing
over de geschiedenis van de plattelandsgemeenten in West-Friesland.

Het bestuur in 2016

Naast jaarboek en museum is ook de website een visitekaartje van onze stichting.
In 1997 wordt de basis gelegd voor activiteiten Veel wetenswaardigheden zijn hier te vindie vervolgens ieder jaar worden herhaald.
den. Met name de foto-onderschriften bij
de duizenden afbeeldingen bieden een
Maar er is meer.
schat aan informatie. De site
Drie extra publicaties zien in die twintig jaar
het licht. Het zijn de boeken Terugblik (2000), www.decrommeleeck.nl wordt dan ook
veelvuldig bezocht.

N I E U W E
Aan het eind van het eerste
bestaansjaar heeft De
Cromme Leeck 120 donateurs.
Eind 2016 zijn het er 740.
Maar… enkele jaren geleden vierden we dat de 750e
donateur zich meldde!

D O N A T E U R S

Langzaamaan loopt het
donateursaantal dus terug.
Daar zullen we aan moeten
werken. Een folderactie in
de nieuwe wijken afgelopen jaar leverde slechts één
aanmelding op.

Helpt u ons mee nieuwe donateurs te werven? Voor het
geld hoeft men het niet te
laten: voor 15 euro steunt
men het werk van de stichting en het museum Huis van
Oud én krijgt men het jaarboek gratis alsook vrij entree
bij de bijeenkomsten.

P a g i n a

N i e u w s b r i e f
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L e z i n g : M e t d e h e i l i g e n o n d e r w e g
H i e r o n y m u s , J a c o b u s d e M e e r d e r e e n
C u n e r a
Op vrijdagavond 24 februari wordt in de Protestantse kerk
van Wognum een lezing gegeven over de heiligen Hieronymus, Jakobus de Meerdere en Cunera. Aan hen zijn de
drie r.k.-kerken in ons werkgebied gewijd. Kunsthistoricus
Martijn Pieters vertelt op een boeiende manier over de
levens van deze heiligen.

Cunera van belang. Aan de hand van voorbeelden uit de Middeleeuwse kunst wordt ingegaan op de iconografie van deze
heiligen en hun leven dat doorspekt is met wonderen en legenden. Vooral de iconografie van Jakobus, de apostel, wiens
graf het einddoel van een beroemde pelgrimstocht is, is rijk
aan wonderen, waarbij sommige
lokaal gebonden zijn.

Elk altaar in elke kerk, in elke
Vrijdag 24 februari
plaats is gewijd aan een heiliDrs. Martijn Pieters (*1972)
ge. De heiligen speelden een
Protestantse kerk,
studeerde kunstgeschiederol in het dagelijks leven van
nis aan de Universiteit van
Raadhuisstraat 15 , Wognum
de mens. Zij boden bijstand
Amsterdam. Hij specialiseerin tijden van nood en beAanvang 20 uur, zaal open 19.30 uur
de zich in de kunst van de
scherming tegen ziektes en
Middeleeuwen en geeft al
gevaar. Daarnaast waren zij pajaren als zelfstandig kunsthistoritroonheiligen van beroepsgroepen
cus lezingen over verschillende aspecten van de beeldende
en parochies.
kunst.
Voor Wognum en omgeving zijn Hieronymus, Jakobus en

H e t d a g b o e k v a n
P i e t e r G r o o t D z
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Ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan verschijnt de uitgave
het Dagboek van Pieter Groot Dirszn.
Pieter Groot leefde van 1800 tot 1883. Vanaf 1825 tot drie weken
voor zijn dood in 1882 hield hij een dagboek bij. Hierin meldde hij
belangrijke gebeurtenissen die plaats vonden binnen zijn gezin, in
de directe omgeving waar hij woonde (de Buurt in Wognum) of in
Nederland.
Het dagboek geeft een goed beeld van het 19e-eeuwse Wognum en
van het gezin Groot en de diverse families.

s c h r i j f t

De uitgave van dit dagboek vormt de
aanleiding om voor de tentoonstelling
2017 het thema ‘Wie schrijft die blijft’
te kiezen.

P o ë z i e

d i e

b l i j f t

Denk hierbij aan alles wat schrijven te maken
heeft: poëziealbums, dagboeken, notulenboeken,
brieven, ansichten, allerlei schrijfgerei, schriften en
materiaal voor boekbinden.

a l b u m

U hebt uw poëziealbum vast nog wel.
Of misschien ook die van uw moeder of grootmoeder.
Wilt u die in bruikleen geven voor de tentoonstelling?
Neem contact op met Trudy Schouwe, tel. 0229 573151
of via ons mailadres decrommeleeck@quicknet.nl

Inktstel
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a p r i l

De opening van de tentoonstelling ‘Wie schrijft die blijft’
vindt plaats op zondagmiddag 23 april om 14 uur.
Muzikale medewerking verleent het Cunerakoor uit Nibbixwoud onder leiding van Wil Luiken. Het koor treedt
twee keer op: bij de opening en rond 15 uur.
Zoals gebruikelijk kunt u het jaarboek 2017 afhalen na de
opening en vervolgens iedere zondagmiddag tot en met
eind september. Het bestuur vraagt u met klem om dit te
doen, want het scheelt ons veel regel- en bezorgwerk.
Huis van Oud

V r i j d a g
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a p r i l

Voorafgaand aan de opening wordt op vrijdag 21 april bij
Partycentrum Stam aan de Raadhuisstraat in Wognum het
eerste jaarboek van 2017 uitgereikt. Ook wordt dan het
Dagboek van Pieter Groot Dz gepresenteerd. Het wordt een
gezellige avond waarin u in de gelegenheid wordt gesteld het
jaarboek en het Dagboek van Pieter Groot Dz mee te nemen.

E i g e n
Wie houdt of hield een dagboek bij?
Het plan is om in het jaarboek
van 2018 een artikel te wijden
aan personen die een dagboek of aantekenboek bijhouden of -hielden. Het gaat ons
niet om uw zielenroerselen en
diepe gedachten, maar om
beweegredenen.
Aan de hand van de volgende
vragen willen we kleine portretjes maken van dagboekschrijvers uit Nibbixwoud,
Wognum en Zwaagdijk-West.
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d a g b o e k
▪ Wie bent u
▪ Hoe lang houdt u al een dag
boek/aantekeningenboek bij
▪ Wat was de aanleiding om
hiermee te beginnen
▪ Waarom houdt u het nog
steeds vol/ wat drijft u
▪ Waar schrijft u in en/of mee
▪ Waarover schrijft u?
Hebt u een foto van uw dagboek
(en) en/of van uzelf terwijl u
schrijft?

Die foto’s kunnen ook door ons
worden gemaakt.
Ook kunnen de gegevens wellicht gebruikt worden voor de
tentoonstelling.
De redactie van het jaarboek
roept mensen op, die een dagboek o.i.d. bijhouden, om zich
te melden. Dat kan bij Ina
Broekhuizen, Postgalei 23,
Wognum, 0229 572159
of via ons mailadres
decrommleeck@quicknet.nl
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20 JAAR
Historische Stichting De Cromme Leeck
Secretariaat Ringbalk 50, 1687 TV Wognum
Telefoon: 0229 57 3151
Mail: decrommeleeck@quicknet.nl
Website: www.decrommeleeck.nl

I n

m e m o r i a m

A d r i e

S m i t

Het verleden in beeld
Op woensdag 11 januari 2017 overleed in Wognum ons bestuurslid Adrie Smit. Hij werd 73 jaar. Vanaf de oprichting van onze
stichting in 1997 maakte Adrie deel uit van het bestuur van De Cromme Leeck.
Het verleden in beeld. Zo luidt de titel van het in 1988 verschenen boek dat Adrie
met zorg samenstelde. In dit boekwerk geeft hij door middel van woord en beeld
een inkijkje in de geschiedenis van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West.
In feite besteedde hij daar een groot deel van zijn leven aan: het verleden zichtbaar maken, voor hemzelf en voor anderen. Het kerkelijk leven op de eerste
plaats, maar ook het dorpsleven en het familieleven: de onderste steen moest
boven om dat ene feit of het juiste jaartal te weten te komen. Met niet aflatend
fanatisme deed hij archiefonderzoek, voerde hij gesprekken en speurde hij naar
bidprentjes, ansichten en foto’s.
Gaandeweg bouwde Adrie een indrukwekkende hoeveelheid kennis én materiaal
op. In de dorpskrant en in uitgaves in eigen beheer publiceerde hij zijn onderzoeksresultaten.
Voor ons en vele anderen was hij een onuitputtelijke vraagbaak. Wanneer een van
ons tijdens een bestuursvergadering vertelde iets nieuws ontdekt te hebben,
hoorde Adrie het verhaal eerst rustig aan. Vervolgens bevestigde hij de ontdekte
gegevens en vulde hij die aan met bijzonderheden die hij direct paraat had.
Hij schreef een aantal boeiende artikelen voor onze jaarboeken. Nog maar kort geleden voerde ons bestuurslid Kees Veken
enkele gesprekken met hem. Die dienden als basis voor een artikel met als titel ‘Archivaris Adrie Smit’ dat in het jaarboek
2017 geplaatst wordt. Daarin wordt Adries leven en werk beschreven. Goed is het dat hij dit verhaal zelf nog heeft gelezen en,
waar nodig, heeft gecorrigeerd.
In Adrie Smit verliezen we een nieuwsgierig man met een grote passie voor lokale geschiedenis. Dankzij hem zijn talloze aspecten uit het verleden van met name Wognum zorgvuldig vastgelegd en bewaard.
We gedenken hem met eerbied en dankbaarheid.

