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Over roken en rode satellieten

Ina Broekhuizen-Slot

Bij de vaandeltentoonstelling van 17, 18 en 19 april
1998 prijkten twee vaandels van de Stille Omgang:
één uit Zwaagdijk-West en één uit Nibbixwoud van
de R.K. Rijwielclub ‘Piëtas’.
Ook in Wognum heeft zo’n fietsclub bestaan (van
1921 tot 1964). De laatste jaren was dhr. A. Ligthart
secretaris. Zijn zoon Koos is in het bezit van het
notulenboek van zijn vader en gaf het voor de
tentoonstelling in bruikleen aan de stichting.
De verslagen van Ligthart geven een aardig tijds-
beeld: de afnemende belangstelling voor het fietsend
ter bedevaart gaan, het opkomende gemotoriseerde
verkeer en het roken (!) zijn hier voorbeelden van.

Uit het laatste notulenboek van de R.K.
Rijwielclub Wognum.

(De oorspronkelijke spelling is gehandhaafd)
Het notulenboek begint met een verslag van de ver-
gadering op vrijdag 2 maart 1956.
Aanwezig zijn het voltallige bestuur en 23 leden.
Bespreking Stille Omgang Amsterdam: ‘Besloten
werd om het lof in ons eigen parochie te houden om
kwart over negen, daarna vertrek om ± 9.45 uur, in
Purmerend even opsteken en dan naar A’dam waar de
H. Mis begon om 2.15 uur; daarna de Omgang.
Bondsintentie: Om als goed Christenmens de ruzie’s
bij te leggen en de volle vrede te winnen.

Eigen intentie: Om meer priesterroepingen in ons
eigen parochie.

Rondvraag:      Jac. Sjerps vraagt clementie wat het
roken aangaat, hij vindt het een geweldige straf als
hij vanaf het pond niet meer mag roken, de voor-
zitter was niet om te praten, hield voet bij stuk, dus
Sjerps moet of voor het pond blijven staan tot wij
terug komen of een voor hem zo zwaar offer
brengen.

Verloting:         Gratis werden nog enige prijzen ver-
loot o.a. 2 dozen sigaren en 3 pakjes sigaretten. De
winnaars gingen blij naar huis.’

Uit het verslag over 1956:
‘Het was een zeer gevarieerde vergadering, want er
werd gesproken, voorgelezen, gevraagd en geklaagd,
ja zelfs de Geestelijk Adviseur had nog een klein
woordje te spreken en een lid begon zelfs om vrij
roken te smeken.
Ook het stemmen dat was een lol, 27 stemmen vielen
op voorzitter Mol. Daarmee was hij dus weer her-
kozen, want zo’n een aan kant zetten da’s uit de
bozen.’
De secretaris spreekt in zijn verslag zijn ongenoegen
uit over de het feit dat er maar 18 leden (plus nog
enige brommers) de omgang in Alkmaar bezocht
hebben.

Hij schrijft: ‘Ja, ja, da’s ook puur 18 van de 80 leden,
waarom zo weinig, och dat is ook wat, da’s veel te
kort bij, helemaal geen sensatie... goed, goed blijf
maar thuis, zij die wel heen gaan zijn tenminste dé
mannen die in A’dam en in Alkmaar O.L. Heer willen
vereren... Moeten wij soms juist daarheen gepest
worden door een derde oorlog, en nu, nu dat wij nog
de vrijheid hebben om ons H. Geloof naar buiten uit
te dragen om nu maar te zeggen, ik heb geen zin, of
ik wil nog wel, maar dan alleen naar A’dam, dan zien
we tenminste nog wat...
God nog aan toe, vlak na de oorlog Onze Mariakapel
in Heiloo tot de laatste plaats bezet, het vorig jaar, je
kon er wel doorheen fietsen, 16 tot 20 man van onze
afdeling...’
De secretaris roept alle leden op om naar Amsterdam,
Heiloo en Alkmaar te gaan en besluit ‘En laten wij
hopen dat onze Rijwielclub niet door de rode satel-
lieten uiteengescheurd mogen worden, maar steeds bij
elkaar moge blijven onder de bescherming van ons
patroon H. Hieronymus.’

Rijk versierd vaandel van de Rijwielclub PIËTAS uit
Nibbixwoud. Foto: E. Geurtsen-Kuiper
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In 1957 wordt de contributie verhoogd van drie
kwartjes tot fl. 1,--. Ook wordt er gesproken over de
oprichting van een Bromfietsclub!
‘Met deze berichten kwamen de tongen los, een groot
geknetter en gebrom van de leden kwam naar voren,
het leken op dat moment allemaal wel bromfietsen,
maar afin de uitslag was toch dat er beslist 8 op de
bromfiets naar A’dam gingen.’
De secretaris is er niet blij mee: ‘...wat dat aangaat
kunnen wij met een gerust hart zeggen dat rooit er op,
die samenwerking dat is gewoon een pracht... fiasco.’
In 1959 gingen er 60 mannen naar A’dam, naar Alk-
maar 4 personen en naar Heiloo 8.

In 1961 wordt het 40-jarig jubileum gevierd met een
Heilige Mis, de Rijwielclub is dus opgericht in 1921.
In 1962 was deelname als volgt: 13 man per fiets
naar A’dam, 3 per brommer en 4 man per auto.
‘De Omgang in Alkmaar is door geen enkel lid be-
zocht voor zover mij bekend is en de Bedevaart naar
Heiloo door één persoon. Totaal overzicht bedroefd,
maar waar.’
De laatste notulen dateren van 2 maart 1964 en de
secretaris eindigt aldus: ‘Wat er in de toekomst gaat
gebeuren weet ik niet, maar naar het zich laat aanzien,
kan deze reeds zo lang bestaande club niet meer
blijven bestaan.’ <<

Omschrijving              Jaar   Geschonken door…                               Bijzonderheden

Zaaimachine                 1997   A.C. Groot                 Wognum              Merk ‘Rasspe’
Rugspuit                       1997   A.C. Groot                 Wognum              Merk ‘Birchmeier & Cir’
Wringerbok                   1997   H.H. Sloëtjes              Wognum              van hout, geel geschilderd, inklapbaar.

Vlag                              1998   C. Baas                        Wognum              1,50 x 2,70 m., diagonale banen,
                                                                                                                                    rood/zwart, opgestikte leeuw.
Vlag                              1998   C. Baas                        Wognum              1,50 x 2,30 m., diagonale banen,
                                                                                                                                    groen/blauw, leeuw met stok.
Vlag                              1998   C. Baas                        Wognum              0,90 x 1,50 m., vert. banen groen/blauw,
                                                                                                                                    opgestikte witte haring.
Set pijpekoppen            1998   J.P. Bleeker                 Wognum              gevonden te Bobeldijk en Zomerdijk.
Veilingkist                    1998   A.C. Groot                 Wognum              ‘P. Groot, Tramweg, Wognum’
Kerkbank                      1998   M. Huiberts                Wognum              uit oude RK kerkWognum, in onderdelen.
Veilingkist                    1998   Erven C. Oud             Wognum              ‘C. Oud, Zomerdijk, Wognum’
Kruisbeeld                    1998   P. Roemer                  A’dam                  
Hoekconsole                 1998   P. Roemer                  A’dam                                      
Bedienstel                     1998   P. Roemer                  A’dam                                      
Mariabeeld                   1998   P. Roemer                  A’dam                  
Miniatuurdrieluik         1998   P. Roemer                  A’dam                  ‘Icoonstijl’
45-toeren plaatje           1998   P. Roemer                  A’dam                  opname van Wognums Zangkoor
                                                                                                                                    o.l.v. Dirk Saal 1957.
Petroleumstel                1998   Mevr. Stunnenburg     Nrd. Scharwoude ‘Original Haller’ 1-pits.
Petroleumstel                1998   Mevr. Stunnenburg     Nrd. Scharwoude ‘Original Haller’ 2-pits.
Duit ‘Overijssel 1766’ 1998   anoniem                                                   gevonden te Dorpsstraat Nibbixwoud.
Vaandel, St Cecilia       1998   Gemeente Wognum    Wognum              1,10 x 1,10 m., zie ook Jaarboek 1998.
Rouwhoes v. vaandel   1998   R. de Haan                 Heerhugowaard   1,00 x 2,00 m., zwart.
Hoge Hoed                   1998   Zr. Evarista vd Berg   Wognum              zwart
Brilletje                         1998   Zr. Evarista vd Berg   Wognum                                  
Houten wasklopper      1998   Zr. Evarista vd Berg   Wognum                                  
3 theeschortjes              1998   Zr. Evarista vd Berg   Wognum                                  
2 hulletjes                     1998   Zr. Evarista vd Berg   Wognum              wit
Hoedje                          1998   Zr. Evarista vd Berg   Wognum              donkerkleuring, met veren en tule.
Beddensprei                  1998   Zr. Evarista vd Berg   Wognum              1,70 x 2,60 m., gehaakt wit katoen.
Boek                             1998   Gemeente Wognum    Wognum              ‘Aangekleed gaat uit’
Bundel                          1998   W. Steltenpool            Wognum              ‘West-Friesche Praatjes’

Schenkingen aan ‘De Cromme Leeck’
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