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Dit voorwoord schrijf ik op de ochtend van Driekonin-

gen, 6 januari 2016. 

Het nieuwe jaar is net begonnen. Wat brengt het onze 

dorpen, welke regels in de geschiedschrijving levert het 

op? Wat brengt het ons persoonlijk? En wat brengt het 

onze stichting?

Op de eerste dag van dit jaar ontvingen we bericht van 

het overlijden van Mieke Goulmy uit Wognum. Als lid 

van de Beheercommissie was zij vol overgave betrok-

ken bij het wel en wee van het Huis van Oud. Daar-

voor zijn wij haar zeer dankbaar. Een kort In 

Memoriam treft u elders in dit boek aan.

Het nieuwe jaar is net begonnen. De deadline voor ons 

jaarboek, 31 december, is verstreken. Mooie grote arti-

kelen liggen klaar en ook een aantal kortere verhalen. 

Er wordt gewerkt aan de Kroniek en aan de rubrieken 

Wat verdween en Honderd jaar geleden. Zal er genoeg 

kopij zijn om het jaarboek te vullen, is er voldoende 

variatie, is er evenwicht tussen beeldmateriaal en tekst?

Ik denk dat het allemaal goed komt en dat u op het 

moment dat u deze zinnen leest een prachtig jaarboek 

in handen hebt met veel interessante artikelen.

Blikvanger is waarschijnlijk het verhaal over het 150-jarig 

bestaan van toneelvereniging De Oefenschool. Zo’n 

jubileum nodigt uit tot een duik in de notulen en bij-

eenzoeken van veel foto’s, bij elkaar goed voor een 

omvangrijk artikel.

In februari 2015 hielden we een avond in Wadway 

onder de noemer Verhalen van de oorlog. Er bestond 

een overweldigende belangstelling voor dit onderwerp. 

Twee verhalen die toen werden verteld, zijn geplaatst 

in dit jaarboek. Over kind zijn in de oorlog en over het 

verzet op de Zomerdijk. Om nog eens rustig terug te 

lezen en te overdenken. 

In die Tweede Wereldoorlog boden gezinnen in 

West-Friesland onderdak aan veel, vaak onbekende, 

kleine en grote mensen. Kinderen uit Amsterdam, die 

te lijden hadden onder de voedselschaarste, kregen 

hier een gastvrij onthaal. Twee van die kinderen vertel-

len hun belevenissen in het artikel Van Amsterdam naar 

Wognum.

Stolpboerderijen zijn kenmerkend voor West-Friesland 

en omstreken. Van binnen en soms ook van buiten ge-

moderniseerd, maar het vierkant verraadt hun ouder-

dom. In aktes is eeuwenoude informatie te vinden over 

verhuur of verkoop van boerenplaats en/of het land 

dat erbij hoort. Op basis van gedegen onderzoek in de 

archieven stelde Trudy Schouwe een artikel samen over 

de boerderij aan de Westeinderweg 11 van de familie 

Hoogewerf.

Het nieuwe jaar is net begonnen. Het oude jaar, 2015, 

is voor een deel vastgelegd in dit boek. Kijk terug, niet 

alleen naar het voorbije jaar, maar ook naar geschiede-

nis van langer geleden. En bedenk daarbij: in ’t verleden 

ligt het heden, in het nu wat komen gaat.

Ik dank al degenen die meewerkten aan dit boek voor 

hun waardevolle inbreng en wens u als lezer veel plezier.

Voorwoord

Ina Broekhuizen


