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Bestuursleden van De Cromme Leeck zien toe hoe

wethouder A. Schouten het bordje bij de boom plaatst.

Voorwoord
Voor u ligt het tweede jaarboek van de Historische
Stichting ‘De Cromme Leeck’. Diverse artikelen over
de geschiedenis van onze dorpen vormen tezamen met
de al enigszins bekende rubrieken als de kronieken
van 1898 en 1998 en ‘Wat verdween in 1998...’ een
lezenswaardig geheel.
Nieuw dit jaar zijn een tweetal bijdragen van leden
van de werkgroep Interviews, namelijk een artikel
over wijlen de heer Gert Groen en één over de heer
Simon van Zelm.
Behalve een aantal bestuursleden van De Cromme
Leeck hebben ook verschillende donateurs een bij-
drage geleverd aan dit jaarboek. Wellicht hebt u
suggesties voor een interview, weet u een historisch
interessant onderwerp waarover geschreven kan
worden of waarover u zelf wilt schrijven. De redactie-
commissie houdt zich aanbevolen voor uw ideeën.
Er is weer veel werk verzet om uit een grote hoeveel-
heid teksten en foto’s een verantwoord jaarboek
samen te stellen. Bij dezen bedank ik alle mensen die
meegewerkt hebben aan de totstandkoming hiervan.

Terugblik

Voor de Historische Stichting ‘De Cromme Leeck’ is
1998, het eerste volledige bestaansjaar, een bloeiend
jaar geweest vol activiteiten van verschillende aard.
Het bestuur heeft zich beziggehouden met zaken als
de samenstelling van het jaarboek, de vaandeltentoon-
stelling, het activeren van de diverse werkgroepen en
het organiseren van lezingen en wandelingen.
Veel tijd is er door enkele bestuursleden gestoken in
onderzoek naar de haalbaarheid van het behoud van
het huis Grote Zomerdijk 33 (voorheen van de familie
Oud).
Een druk jaar derhalve. Maar ook een jaar bruisend
van ideeën en enthousiasme.
Mijn mede-bestuursleden wil ik danken voor hun
inzet. Onze donateurs ben ik erkentelijk voor hun
ondersteuning. Velen van u leven en denken met ons
mee en onderstrepen dat met het schenken van voor-
werpen, foto’s of geschriften.

Houd het vaandel hoog

Wanneer de redactiecommissie begin 1998 bezig is
met het samenstellen van het eerste jaarboek, rijst de
gedachte om de aanbieding van het eerste exemplaar
een historisch-feestelijk tintje te geven.
Van de gemeente Wognum kregen wij het vaandel
van het mannenkoor Sint Caecilia (1899) in bruikleen
(zie Jaarboek 1998, pag.13). Dit feit brengt ons op het
idee een vaandeltentoonstelling te organiseren.
In het weekend van 17, 18 en 19 april vindt in de her-
vormde kerk te Wognum de tentoonstelling ‘Houd het

vaandel hoog’ plaats. Vaandels en vlaggen in het bezit
van verenigingen e.d. uit de gemeente Wognum
worden tentoongesteld. Informatie over de vaandels
en de verenigingen completeert het geheel.
Tijdens de donateursavond op vrijdag 17 april wordt
aan wethouder A. Schouten het eerste jaarboek uit-
gereikt. Hij onthult in de pauze een fraai bordje bij de
kroningsboom aan de Raadhuisstraat, pal tegenover
de kerk. Deze boom werd honderd jaar geleden
geplant ter gelegenheid van de kroning van prinses
Wilhelmina. Het leek de Cromme Leeck een goede
gedachte om dit feit wat meer bekendheid te geven
door middel van een gedenkbord. Wij bedanken de
firma Commandeur uit Nibbixwoud voor het ver-
vaardigen van het smeedijzeren bord.
Na een informatieve lezing over vaandels door de
eeuwen heen, gehouden door de vice-voorzitter Joke
Admiraal, kunnen de donateurs de tentoonstelling
bekijken en een jaarboek in ontvangst nemen. Zater-
dag- en zondagmiddag bezoeken honderden belang-
stellenden de hervormde kerk. De toren wordt bek-
lommen en er is muzikale omlijsting aanwezig.

C.C. Broekhuizen-Slot

Belangstelling bij de vaandeltentoonstelling.
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De tekst van de lezing van mevrouw Admiraal vindt u
elders in dit jaarboek, alsmede enige foto’s van de
vaandels.

Dialect en Internet

Uiteraard ontplooit de stichting De Cromme Leeck
ook andere activiteiten. In februari wordt een dona-
teursavond gehouden, waarin het Westfriese dialect
centraal staat. Medewerking verlenen Kees Veken
(inleiding over de overeenkomst Engels-Westfries),
dorpsgenoten Hans Bleeker, Aat Groot en Juliëtte
Oud met Westfriese teksten en Siem de Haan, Kees
Ruiter en Ina Broekhuizen met liedjes en voor-
drachten, begeleid door organist Teun Kommer.
In mei heeft De Cromme Leeck een informatiestand
op de bedrijvenmanifestatie op Overspoor, in juli
richten we een kraam in op de
zomerbraderie in Nibbixwoud
en in september neemt de
stichting deel aan de open ge-
meentedag in het gemeentehuis.
Twee bestuursleden stellen
samen met de voorlichtster van
de gemeente een nieuwe folder
samen over historie en
heraldiek. Deze informatieve
folder is voor de donateurs bij
dit jaarboek gevoegd.
Op de laatste zondag van
augustus wandelen en varen
drie groepen donateurs langs en
over de Kromme Leek.
Waarschijnlijk zal deze activiteit
in 1999 worden herhaald.
Bestuurslid Tom van Baar
verzorgt sinds enige tijd de
Cromme Leeck-informatie op
de Internet homepage van
Wognum.

In de herfst van 1998 wordt gestart met een fotowed-
strijd Het heden in beeld. Donateurs en inwoners van
de gemeente Wognum kunnen foto’s en dia’s van
mooie plekjes in onze dorpen inleveren. Van de
geschiktste afbeeldingen zullen ansichten worden
gemaakt.
Op maandag 12 oktober houdt mevrouw Truus Hink-
Appel een interessante lezing over streekkleding van
rond de eeuwwisseling. Muzikale medewerking
verleent accordeonist Dirk Langedijk; hij begeleidt
mevrouw Hink ook bij de Westfriese liedjes die ze
zingt.
De vier werkgroepen draaien goed. Van leden van de
werkgroep Interviews en Bebouwings- en bewonings-
geschiedenis zijn in dit jaarboek artikelen opgenomen.
Bij deze werkgroepen zijn behalve bestuursleden ook
donateurs actief.
De werkgroep Genealogie wordt gedragen door
bestuurslid Adrie Smit. Momenteel legt hij de laatste
hand aan de stamboom van de Wognumse familie
Blauw. Heeft u vragen over stamboomonderzoek of
wilt u op weg geholpen worden, de heer Smit zal u
graag te woord staan.
Leden van de werkgroep archeologie spitten veelal
individueel in de grond in en rond oude bewonings-
plekken. Resultaten van dit spitwerk heeft u onder
meer tijdens de open gemeentedag kunnen
bewonderen.
Wanneer u belangstelling hebt voor de activiteiten van
de werkgroepen en u wilt daadwerkelijk meewerken,
meldt u zich dan bij een van de bestuursleden.

Voorwoord 2

Huis van de familie Oud aan de Grote Zomerdijk. Foto: Hans Bijman

Gedenkbord dat bij de Kroningsboom is geplaatst.
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Enkele bestuursleden hebben daarom actie onder-
nomen om het pand voor de toekomst te behouden.
Er is overleg geweest met het bureau Monumenten
van de provincie Noord-Holland. Op 1 oktober 1998
heeft een onafhankelijke adviescommissie het huis
bekeken. Deze commissie vindt dat het woonhuis de
status van provinciaal monument verdient.

Voorwoord 3

De woonbestemming is van het pand afgehaald in
verband met de bouwblokruil die door de firma Wier-
ing toegepast is. Op een andere locatie aan de dijk
wordt door hen een woning gebouwd in ruil voor de
sloop van de schuren e.d. op Grote Zomerdijk 33.
Dankzij de medewerking van gemeente en provincie
mogen woonhuis en kapschuur blijven staan.
De realisering van het plan voor behoud en restauratie
van Grote Zomerdijk 33 is uiteraard afhankelijk van
de haalbaarheid van dit hele project, financieel zowel
als bouwkundig.
Het bestuur heeft derhalve een aantal personen ge-

vraagd zitting te nemen in een
Bouw- en Financierings-
commissie. Deze commissie
heeft als voornaamste taak het
opstellen van een financierings-
plan en een beheers- en
exploitatieplan. Op basis daar-
van zal beslist worden of De
Cromme Leeck tot overname,
restauratie en exploitatie van
Grote Zomerdijk 33 over zal
gaan.

Momenteel, aan het eind van het
jaar 1998, telt De Cromme
Leeck 285 donateurs. Het
bestuur is verheugd dat zovelen,
juist op de drempel van een
nieuw millennium, belang-
stelling hebben voor het
verleden van onze dorpen en
onze streek.
Ik wens u allen veel plezier toe

bij het lezen van dit jaarboek en hoop u het komend
jaar bij onze activiteiten te mogen begroeten.

                                                  Ina Broekhuizen-Slot,
                                                  voorzitter

Wognum, 31 december 1998

Interieur van het huis van de familie Oud. Foto: Hans. Bijman

Het huis van de familie Oud

Aan de Grote Zomerdijk 33 staat een huis, daterend
uit 1876, dat zich in redelijk authentieke staat bevindt.
In het voorjaar van 1998 overleed de heer Cees Oud,
eigenaar van dit pand. Het huis met de daarachter
liggende schuren werd verkocht aan de firma Wiering.
Het bestuur van De Cromme Leeck is van mening dat
het woonhuis een grote historische waarde heeft. Het
huis zou, tezamen met de erachter gelegen kapschuur,
kunnen dienen als vergader-, opslag- en expositie-
ruimte voor onze stichting.


