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Voorwoord
Ina Broekhuizen

Veel kijk- en leeswerk ontvangt u dit jaar van De Cromme 

Leeck. Allereerst dit nieuwe jaarboek en daarnaast de uit-

gave Tot uw dienst over winkels en bedrijven van 1938 tot 

2013. Een omvangrijk boekwerk waarin de neringdoenden 

van Nibbixwoud, Wognum, Wadway en Zwaagdijk-West 

worden beschreven. In de zomer van 2009 ontstaat het 

plan om een ‘winkelboek’ samen te stellen. Na goedkeu-

ring door het bestuur komt de werkgroep Middenstand 

voor het eerst bijeen op 28 september 2009, vanaf 2010 

worden er concrete stappen gezet. Leidraad vormt de lijst 

van middenstanders anno 1938, doel is de winkels en be-

drijven vanaf dat jaar tot 2013 vast te leggen in woord en 

beeld. Vrijwilligers gaan aan de slag. Ze houden interviews, 

zoeken foto’s en advertenties, speuren in het archief naar 

namen, data en vergunningen. 

Ik ga ervan uit dat velen van u Tot uw dienst hebben 

besteld en ik vertrouw erop dat het boek u een aantal 

genoeglijke uurtjes zal verschaffen. Behalve dat zal het 

zeker als naslagwerk zijn waarde bewijzen. Alle vrijwil-

ligers dank ik van harte voor hun inzet.

In het jaarboek 2014 zijn ook een aantal facetten van de 

middenstand opgenomen. Zo siert een foto van kruide-

nier Piet Knol uit Nibbixwoud de kaft. Met de honden-

kar bezorgt hij de bestelde boodschappen, op de kar 

zitten zijn zoons Jan en Cor. 

In het artikel ‘Een wandeling door Wognum’, geschreven 

door Soimen, treffen we een gedeelte van het winkelbe-

stand in 1968 aan. Peter Wester schreef een mooi ver-

haal over Jan Boots, hét gezicht van de middenstand en 

van veel verenigingen in Wognum. 

Heel ver terug in de tijd gaat Sjaak Jong met zijn bijdrage 

over een kramerij in Wadway. Hij transcribeerde hier-

voor de boedellijsten uit het jaar 1670.

Wie kopen er bij neringdoenden? Voornamelijk de 

vrouwen! Over Nibbiker vrouwen stelde Joke Admi-

raal, aan de hand van de notulen van het jubilerende 

KVG, een uitgebreid artikel samen. 

Een eeuwenoud ambacht is rietdekken. Kees Veken 

vertelt over het maken van een nieuwe rieten kap op 

de boerderij van Marco Broers aan de Westeinderweg. 

Termen als drijfbord, dakstoel en gootnaald worden in 

dit verhaal beschreven. 

In 2014 is het zeshonderd jaar geleden dat Wognum 

stederechten kreeg. Dat duurde niet lang, twaalf jaar la-

ter, in 1426, ontnam Philips van Bourgondië deze rech-

ten weer. Ko Groot besteedt in het artikel  ‘Wognum, 

600 jaar stadsrechten’ aandacht aan deze feiten.

Op 10 november 2013 viert Jan Hand zijn honderdste 

verjaardag! Toen hij 88 jaar was, schreef hij zijn levens-

verhaal. Het eerste deel daarvan, 1913-1934, is te lezen 

in dit jaarboek.

Maar ook de recentere geschiedenis komt aan bod. 

In 1973-1974 raken de eerste huizen van de Koppen-

hoeve bewoond. Wie kwamen daar wonen en hoe kij-

ken bewoners terug op die vier decennia? In het artikel 

‘Veertig jaar Koppenhoeve’ kunt u daarover lezen.

Veel plezier gewenst met beide uitgaves van onze stichting.


