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OpdewebsiíevandeHistorischeStichting`De
Cromme Leech' (.`m"i.decrommeleech.nl) is sinds
erigetüdhetFotoBeheersysteemtevinden.De
CrorrmeLeechbez;íleenuitgebreidefiotoíverzame-
üngdíegedígüalíseerdwordí.Eendeelvandeze
couectieisopenl}aarentezienviahetFotoBeheer
Systeem.Drüvendekrach±achíerheldígüalíse-
renenhetpublicerenopdesi±evanDeCroTT[me
Leeck is bestuurstid Tlom van Baar.

Met enige regelmaat kijk ik op de website. Meestal
begin ik dan met zoeken naar familiefoto's. Laatst
vond ik een recent geplaatste familiefoto. Het is een
foto van Anna Kok-Brink, mijn oma, achter de
toonbank van de kruidenierswinkel. De weegschaal,
een rode Van Berkel, die op de foto staat, is nog in
familiebezit.

Café en kruidenierswinkel
Mijn opa en oma, Simon en Anna Kok, hadden een
café en kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat in
Nibbixwoud. Op 4-10-1927 hebben ze die gekocht. De
weegschaal was wellicht al bij die koop inbegrepen of
is toen tweedehands aangeschaft. Bijna veertigjaar
later, namelijk op 16-9-1965, zijn het café en de
kruidenierswinkel verkocht en daarna gesloopt. Hier
staat nu autobedrijf Beets. In het jaarboek van 2007
staat een mooi artikel van André Kok, getiteld Ccr/e'
`Nz.euw Z,even'. Hierin worden het café en de kruide-

nierswinkel beschreven.

Van Berkel
De N.V. Maatschappij tot vervaardiging van snijma-
chines volgens Van Berkel's Patent werd in 1898
opgericht door de Rotterdamse slager Van Berkel.
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Hij ontwikkelde en produceerde de eerste snijma-
chine en aansluitend ook weegapparatuur. Dit leidde
tot een zeer succesvolle onderneming met productie
en verkoop wereldwijd. Deze weegschaal is er een
van die producten. Het wapen dat afgebeeld is, zou
het familiewapen van de Van Berkels zijn. In 1993
fuseerde Van Berkel met een andere weegschaalpro-
ducent, Avery. Het Amerikaanse Weigh-Tronix
neemt Avery Berkel over. De combinatie is daarmee
een van de grootste weegschaalproducenten ter
wereld onder de naam: Avery Weigh-Tronix Group.

Wortelen en uien
Nadat café en kruidenierswinkel waren gesloten, is
de weegschaal naar Riet en Wim Stroet in Obdam
verhuisd. Riet is de oudste dochter van Simon en
Anna. Wim teelde onder andere wortelen en uien.
Zo'n grote, stevige weegschaal (hij is loodzwaar)
kwam dan ook goed van pas om deze groenten te
wegen. Later is de weegschaal verhuisd naar de
jongste dochter van simon en Anna, Annie Engel in
Hensbroek. Annie en haar man Piet hadden een grote
schuur waar de weegschaal wel kon staan. Sinds
enige jaren is de weegschaal weer in Nibbixwoud en
staat hij bij Nico en Nel Kok. De weegschaal heeft de
tand des tijds, het wegen van tulpenbollen en de
opslag in vochtige schuren, op een paar roestplekken
na, gelukkig redelijk doorstaan.

Geraadpleegde bronnen.. website De Cromme Leeck (www.

decrommeleeck.nl),. website Avery Berkel (www.averyberkel.nl),.

website collectie Gelderland (www.collectiegelderland.nl),.

familie Kok.
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EI De relatie tussen Nibbixwoud en
de kloosters in Friesland

In het boek `Kracht door Verbondenheid' over de
gemeenschap Nibbixwoud (2003) werd op pagina ls
al uitgebreid ingegaan op de rol van de Friese kloos-
ters bij de kerstening van oostelijk West-Friesland.
Daarbij werd de veronderstelling uitgesproken dat
de Friese kloosters ook in Nibbixwoud eigendommen
gehad zouden kunnen hebben.
En inderdaad, op 16 maart 1463 wordt er een grond-
verkoop geregistreerd van drie morgen land onder
Nibbixwoud, waarbij tevens verkocht wordt 500
roeden land van broeder Dirk Evertszoon te Lu-
dingakerke (klooster Bloemhoven) aan Jan Matthijs-
zoon in Nibbixwoud.

BRON:  lnventaris gemeentearchief Hoorn, pagina 312,

inventarisnummer 693.

IDe doodstraf uitgevoerd in 1843:eeh mooi kijkspul
Uit een krantenbericht van 7 maart 1843 blijkt dat op
die dag ten aanschouwen van een grote menigte de
heer P. Boots in het openbaar werd terechtgesteld
door middel van ophanging. De galg was opgericht op
de Kaasmarkt in Hoorn. Boots werd tot deze straf
veroordeeld wegens de moord op een dienstmeisje in
Middenbeemster.

EI Seksuele voorlichting op de openbare
school in 1966?

In het archief van de voormalige gemeente Nibbix-
woud komt een brief voor van 11 februari 1966 van
het college van burgemeester en wethouders, gericht
aan de heer C.W. Schras, hoofd van de lagere school
in Hauwert:
"In afwachting van nadere besprekingen tussen de

inspecteur van het Lager Onderwijs, de Oudercom-
missie van de lagere school, u, en ons college bevelen
wij u uw lessen tot sexuele voorlichting op de school
met onmiddellijke ingang stop te zetten. Omtrent
voornoemde bespreking zullen wij u nader berich-
ten".

BRON: gemeentearchief Nibbixwoud -
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