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3 Straatnaamgeving in de gemeente 
Nibbixwoud in 1959

In 1959 werden gemeenten verplicht om de tot dan 
toe in gebruik zijnde wijkindeling (aangeduid met de 
letters A, B, C etc.) te wijzigen. Alle straten in de 
gemeente moesten in dat jaar van een echte straat-
naam worden voorzien.
Bij raadsbesluit van 10 september 1959 besloot de 
gemeenteraad de volgende straatnamen vast te 
stellen: Dorpsstraat, Ganker, Het Woud, Ooster 
Wijzend, Hauwertstraat, Zak van Hauwert, Heem-
raad Witweg, Tuinstraat, Van der Deureweg
In Hauwert viel dit besluit heel slecht. Een officiële 
‘Zak van Hauwert’ vond men een aanfluiting. Mees-
ter C. Ruiterman schrijft daarover op 15 maart 1960 
een boze brief. Aansluitend treffen we een rapport 
van vernieling aan van enkele straatnaamborden d.d. 
18 maart 1960, van de hand van politieman Albert 
Bijpost. De boosdoeners zijn opgespoord!
De jongeheren De Winkel, Balk, Butter en Metselaar 
hebben schuld bekend.
Op 4 april 1960 dringen kerkenraad en kerkvoogdij 
er bij de gemeenteraad op aan om het raadsbesluit te 
herzien. En inderdaad: op 26 september 1960 besluit 
de raad om de namen Zak van Hauwert en Hauwert-
straat in te trekken en deze de officiële naam ‘Hau-
wert’ te geven. 
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4 Glaspaneel in het voormalige 
gemeentehuis van Nibbixwoud

Uit een inventarisatie van de Culturele Raad Noord-
Holland (1957) blijkt dat het glaspaneel in de raad-
zaal van Nibbixwoud vervaardigd is door de kunst-
schilder Th. Sterk uit Schoorl in 1952/1953. Het 
paneel is aangebracht boven de schoorsteen, en 
bevat gebrandschilderde onregelmatige glasscher-
ven. 
De drie vissen hebben betrekking op het gemeente-
wapen (ooit van Oostwoud) met afbeeldingen van de 
haringvisvangst en het haringkuipen. Onder het 
wapen zijn de veeteelt en de fruitteelt uitgebeeld, 
door twee figuren die fruit plukken, een paard en een 
koe en een boerderij. Het paneel is in opdracht van 
het gemeentebestuur vervaardigd.
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5  Waterleidingperikelen
Hoewel er waterleiding werd aangelegd in de 

twintiger jaren van de vorige eeuw, wil dat nog niet 
zeggen dat iedere inwoner van Nibbixwoud daar ook 
op aangesloten was. In 1947 wordt door de bewoners 
van het Knollenpad (G22 – G. Kroon, G23 – T. Knol 
en G24 – J. Knol) aangedrongen op aansluiting op 
het waterleidingnet, omdat men in de zomer voor 
huishoudelijk gebruik is aangewezen op de regenwa-
terbak bij de r.k. kerk. Voor de aansluiting is de 
aanleg van 215 meter asbestcementleiding nodig.
In 1953 vinden we een soortgelijk verzoek van een 
aantal bewoners van Het Woud, die tot dat moment 
nog hun water moeten halen uit de regenbak. Voor 
deze aansluiting wordt 240 meter waterleiding 
aangelegd. Het laatste verzoek dateert van 13 sep-
tember 1955, als de percelen M 132 en W 36 aan de 
Wijzend op het waterleidingnet worden aangesloten.
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6
Verbod op wilde bokken in 1943
De geitenfokvereniging Hauwert heeft een 

dure bok gekocht, die onvoldoende rendabel gemaakt 
kan worden. Men ondervindt veel concurrentie van 
ongeregistreerde (wilde) bokken van particulieren. 
Men dringt bij het gemeentebestuur van Nibbixwoud 
aan op maatregelen, en ja, op 30 december 1943 
wordt door de gemeenteraad een verordening 
vastgesteld tegen het houden van wilde bokken.
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7  Telefoon in de oorlogsjaren (1940 – 1945)
Burgemeester en wethouders van Nibbixwoud 

verklaren op 8 mei 1942 dat het in het rijksbelang en 
in het gemeentebelang is te achten, dat Hauwert 
(aangesloten op het streeknet van Medemblik) aange-
sloten wordt op het streeknet van de regio Hoorn. Er 
zijn wel vijf  aansluitingen in Hauwert!! Op 2 mei 
1944 verklaart de burgemeester van Nibbixwoud aan 
de Duitse bezetter, dat in het dorp Hauwert slechts 
één telefoon aanwezig is (Jacob Schermer, Hauwert 
41), die gehandhaafd dient te worden in verband met 
groeiend gevaar vanuit de lucht!
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