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Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe jaarboek. Het twaalfde al 
weer. Zoals gebruikelijk met een keur aan artikelen. 
In de eerste plaats noem ik het artikel ‘Misdienaar in 
de Hiëronymuskerk’, geschreven door ons bestuurs-
lid Kees Veken. In het voorjaar van 2008 deed de 
Historische Vereniging Holland een oproep aan alle 
historische verenigingen in Noord- en Zuid-Holland 
om een artikel te schrijven over religieus erfgoed. 
Kees pakte de handschoen op en zette de herinnerin-
gen aan zijn eigen misdienaartijd op papier. Dit werd 
aangevuld met gegevens over kerkelijke attributen 
en over de (oude) Hiëronymuskerk. Het geheel werd 
kundig opgemaakt door Jan Willem Bijl. Het boei-
ende artikel kreeg de Aanmoedigingsprijs van de 
Vereniging Holland, uitgereikt aan de auteur in 
november 2008.
Er wordt door meer mensen teruggekeken op de 
vorige eeuw. Herinneringen aan jeugd en woonplaats 
zijn onder meer opgeschreven door Truus van 
Daalen-de Boer (Wadway) en Ans Beers-Korver 
(Wognum).
Broer en zus Fred en Vera Snip (Zwaagdijk-West) 
vertellen over hun ouderlijk huis en het gezin waar 
ze opgroeiden. Dat huis en de oude boerderij ernaast 
zullen opgeofferd worden aan de verbreding van het 
kruispunt en de Westfrisiaweg. Jacob Snip, hun 
oudste broer, woont daar nu nog. Hij is de laatste 
Snip die veehouder is. Zijn werkzaamheden zijn in 
opdracht van De Cromme Leeck in 2008 op foto en 
film vastgelegd.
Een interessant artikel gaat over het schilderij van 
het laatste avondmaal, dat ooit in de Cunerakerk in 
Nibbixwoud hing. Kortere verhalen zijn er over de 
Zoete Paternoster, over de ‘bunker’ aan de Grote 
Zomerdijk en over de ontsnapping van een Ameri-
kaanse piloot in de Tweede Wereldoorlog.
Kortom: voor elk wat wils uit de historie van onze 
dorpen.
Meer nieuws over De Cromme Leeck en het museum 
Huis van Oud kunt u vinden op onze website 
www.decrommeleeck.nl die sinds het voorjaar van 
2008 klaar is. Webmasters Tom van Baar en Jeroen 
Elias zorgen ervoor dat alle actuele berichten plus de 
verslagen van onze activiteiten op deze site te lezen 
zijn. Dank daarvoor!
Er is weer veel werk verzet voor dit jaarboek. Ik dank 
allen, die hun steentje daaraan hebben bijgedragen, 
heel hartelijk. Ook hulde aan alle andere vrijwilligers 
die, ieder op zijn of haar eigen manier, actief zijn 
voor onze stichting en ons museum. Veel plezier met 
het boek.

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter  

Terugblik
In 2008 heeft de Historische Stichting De Cromme 
Leeck weer diverse activiteiten georganiseerd. De 
beheerscommissie van het Huis van Oud houdt zich 
bezig met een deel van de activiteiten die plaatsvin-
den in en rond het museum. Deze commissie neemt 
het bestuur veel werk uit handen. In het wintersei-
zoen 2007-2008 is naast de stal een kolenhok 
geplaatst. Dit kolenhok, een schenking, biedt plaats 
aan de grasmaaier. Afgelopen najaar is in de wallen-
kant een ‘stoepie’ gemaakt. Op een dergelijk stoepje 
werd vroeger de was uitgespoeld.
 

Op vrijdag 15 februari houdt kunsthistoricus Harold 
Bos een lezing met dia’s over zilver. 
Wat is zilver? Waaraan herken je zilver? Welke 
stijlen en vormen zijn er? Waar wordt zilver voor 
gebruikt? Deze vragen werden beantwoord tijdens 
de lezing in Bessie in Nibbixwoud.  

Op 20 april opent Joop Ooyevaar uit Nibbixwoud de 
tentoonstelling Oogst in de stallen van het Huis van 
Oud. Met een Holder en aanhanger met groente en 
fruit komt Joop aanlopen over de dijk. Door de 
deuren te openen en een witlofkistje met witlof op 
een staltje te zetten, is de opening van de tentoon-
stelling en het nieuwe seizoen een feit. Het Sylvida-
koor uit Wognum o.l.v. Marja Borst zorgt voor de 
muzikale omlijsting. 

Dit jaar wordt een oorkonde uitgereikt aan de familie 
M. Nijssen uit Nibbixwoud.
Zij wonen in een boerderij aan de Wijzend 45. Zowel 
het interieur als het exterieur wordt grondig aange-
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pakt. Door het opknappen van hun woning dragen zij 
bij aan de verfraaiing van het dorpsbeeld.
Het eerste jaarboek wordt uitgereikt aan Cor Baas. 

Niet verwonderlijk als de tentoonstelling over oogst 
gaat. De familie Baas bezit al een aantal generaties 
fruittuinen aan de Oosteinderweg in Wognum. Op de 
tentoonstelling wordt ook de fruitoogst uitgebeeld.

In het voorjaar van 2008 is een nieuwe website van De 
Cromme Leeck in de lucht gegaan. Twee webmasters, 
Jeroen Elias en Tom van Baar, houden zich met de 
website bezig. Het adres is www.decrommeleeck.nl . 

Op zondag 4 mei speelt trekzakgroep De Mook 
bekende meezingers en wijsjes bij het Huis van Oud. 
Annie Geel kondigt de nummers aan en haar zoon 
Raimo vertelt over de geschiedenis en de bijzonder-
heden van de instrumenten. Meer dan tweehonderd 
mensen komen op deze warme dag luisteren.
In het kader van Doe Medemblik en Meer doet De 
Cromme Leeck mee met het organiseren van activi-
teiten. In het weekend van Taal en Poëzie treedt op 
zondag 8 juni het Westfries Dameskoor o.l.v. Frank 
Hoebe in het West-Friese kostuum op. West-Friese 
liedjes staan deze middag centraal.
Zondag 6 juli is het ‘oogstdag’. Er wordt uitleg 
gegeven over de anemonenteelt. Tuindersgereed-
schap van vroeger wordt gedemonstreerd en de 
bezoekers kunnen zien hoe een hooirook wordt 
opgebouwd. Diverse werktuigen en stationaire 
motoren zijn te bekijken. Joop Ooyevaar, Jan 
Korver, Jan Rood, Theo Twisk, Theo Blauw, Dirk 
Bleeker, Cees Karsten, Pé van der Lee en Cees Rood 
verlenen deze middag hun medewerking.
Op zondag 3 augustus komt onze nieuwe partytent 
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goed van pas tijdens een spellenmiddag. De regen 
valt met bakken uit de lucht. Gelukkig zitten de 
kaartspelers van het pandoeren en het quadrille 
droog. Binnen in de stallen vermaken kinderen zich 
met Oudhollandse spelletjes. Tussen de buien door 
wordt er gekolfd op een minikolfbaan met medewer-
king van leden van kolfvereniging De Vier Eenen uit 
Spanbroek.Onze laatste medewerking aan Doe 
Medemblik en Meer is in het weekend van Culinair 
en Platteland. Op zondag 7 september worden onder 
de noemer ‘Skoftig Lekker’ oude West-Friese gerech-
ten geserveerd. Deze gerechten - spouwers, broeder, 
stijve rijst met boter en kaneel, Haagse bluf en stijve 
pudding, en bitterkoekjespudding - zijn door het 
bakkerijmuseum ‘De oude bakkerij’, Jannie Veken-
Groot, Annie Smit-Braas, Margreet Zuurbier-Zwaan 
en Peter Stam gemaakt. 

De laatste activiteit bij het Huis van Oud is het 
‘Kunstweekend’ op 11 en 12 oktober. De deelnemers 
zijn: Willy Verger - schilderijen, Ben Broersen – 
fotografie, Nel Rood – keramiek, Sjaan van Mourik – 
schilderijen, Koos Kenter – beelden, Janneke 
Rosenbrand – schilderijen en Anja Wiering – kera-
miek. De belangstelling is groot. 

Buiten de openingstijden om is het mogelijk een 
bezoek aan het Huis van Oud te brengen. Scholen, 
families, verenigingen en vriendengroepen maakten 
in 2008 gebruik van deze mogelijkheid. Vaak onder 
het genot van een kopje koffie met een stuk appel-
taart krijgen de bezoekers uitleg van een gids en een 
rondleiding door het huisje en de tentoonstelling. 
Wilt u ook een bezoek buiten de openingstijden aan 
het Huis van Oud brengen? Dan kunt u contact 
opnemen met Margo Wilcke, 0229 – 57 3688.

In samenwerking met de historische vereniging van 
Benningbroek/Sijbekarspel is op zondag 24 augustus 
een fietstocht langs religieus erfgoed gehouden. 
Tijdens de tocht zijn de kerken van Benningbroek, 
Sijbekarspel, Nibbixwoud, Zwaagdijk-West en 
Wognum open. In elke kerk is weer iets anders te 
bekijken.

Op vrijdagavond 24 oktober vertelt Rogé Haan uit 
Oosthuizen over het weer. Hij heeft het voornamelijk 
over het Hollandse weer vanaf eind negentiende 
eeuw. In zijn beschouwing komen uitzonderlijke 
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weersomstandigheden naar voren die ook in onze 
streek plaats hebben gevonden. 

De gemeente Medemblik heeft de historische 
verenigingen en dorpsraden in de gelegenheid 
gesteld dorps- en kernvlaggen aan te schaffen. Dit 
om de identiteit en de eigenheid van de bestaande 
dorpen en kernen zoveel mogelijk te handhaven en 
te versterken. De Cromme Leeck heeft samen met de 
dorpsraden van Zwaagdijk-West en Wognum het 
initiatief van de gemeente Medemblik uitgewerkt. Zo 
heeft drs. H. van Heijningen uit Utrecht een wapen 
en vlag ontworpen voor Zwaagdijk-West. Alle 
inwoners van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-
West zijn in de gelegenheid een dorpsvlag aan te 
schaffen.

Op 7 mei 2008 verschijnt een artikel in het Noord-
hollands Dagblad over historische sluisjes in Wog-
num. Eén sluisje in het Zwet bij Wadway uit ca. 1880 
wordt met sloop bedreigd. De Cromme Leeck doet 
een verzoek aan het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier om het sluisje te behouden. Helaas 
is dit financieel niet haalbaar. Er wordt door het 
Hoogheemraadschap besloten het middendeel, dat 
in de sloot staat, te verwijderen. Vooralsnog blijven 
beide steunberen staan.

De Cromme Leeck heeft de aanmoedigingsprijs van 
de Historische Vereniging Holland gewonnen. Wij 

krijgen de prijs voor het artikel ‘Misdienaar’ geschre-
ven door ons bestuurslid Kees Veken. De prijs, een 
oorkonde en een geldbedrag van tweehonderd euro, 
wordt op zaterdag 8 november aan de auteur uitge-
reikt door Louw Jan Zwagerman, wethouder van de 
gemeente Medemblik. Dit gebeurt tijdens de Hol-
landdag, die gehouden wordt in de Hooglandse kerk 
in Leiden.

Afgelopen zomer heeft de Beheerscommissie af-
scheid genomen van Joop Koning. Joop heeft eerst 
in de Bouwcommissie van het Huis van Oud gezeten. 
Daarin heeft hij veel denkwerk, maar ook veel 
uitvoerend werk verricht. In de Beheerscommissie 
lette Joop op de bouwkundige staat van onze opstal-
len. Ook toen verrichtte hij zelf veel werk. Kritisch 
en met oog voor detail heeft Joop een grote bijdrage 
aan het Huis van Oud geleverd.
Ook Sander Admiraal uit Nibbixwoud is gestopt met 
zijn bijdragen aan De Cromme Leeck. Sander foto-
grafeerde de afgelopen jaren lezingen, activiteiten en 
openingen voor het jaarboek. Verder scande Sander 
foto’s voor de redactiecommissie. Joop en Sander, 
veel dank voor jullie inzet.

Spontaan heeft Gerard Ariëns zich als vrijwilliger bij 
De Cromme Leeck aangemeld. Hij gaat voor ons 
panden en evenementen fotograferen. Ook scant 
Gerard materiaal en foto’s in. Het is de bedoeling dat 
al ons beeldmateriaal gedigitaliseerd wordt. Dit 
beeldmateriaal wordt opgeslagen in een speciaal 
programma dat foto’s toegankelijk maakt. 

Trudy Schouwe-Schouten, secretaris


