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Terugblik
Ina Broekhuizen, Trudy Schouwe

Bureau van Willem Saal

Het honderd jaar oude bureau van Willem Saal, dirigent 

van het beroemde koor Jacob Kwast ofwel de Wog-

nummers, werd op 14 januari 2015 door de Histori-

sche Stichting De Cromme Leeck in bruikleen aange-

boden aan Juul Kampstra, voorzitter van de Stichting 

Vrienden van Sweelinckhof. Het bureau was in het 

bezit van Piet Saal, kleinzoon van Willem, waarna het in 

handen kwam van De Cromme Leeck. Omdat zij geen 

ruimte heeft om dit erfstuk goed te bewaren, werd het 

in bruikleen gegeven. 

De eerste spreker was Paul Karels. Hij vertelde het ver-

haal van zijn moeder, Alie Karels-Vernooy, die in mei 1940 

vanuit Nederhorst den Berg geëvacueerd was in Zwaag-

dijk-West. Daar leerde zij Paul Karels kennen. Die ont-

moeting leidde tot een huwelijk in 1941. Joop Ooijevaar 

stond stil bij het dagelijks leven in oorlogstijd, het ‘gewone 

leven’ aan de Oosterwijzend in Nibbixwoud. Hierna volg-

de een gedegen verhaal van Piet Schipper over de wapen-

droppings op het land achter de Zomerdijk. Als jongeman 

was hij bij al die droppings betrokken. Ingetogen verteld, 

met achter iedere zin een wereld aan emoties. 

Na de pauze vertelde Klaas Weel over zijn jeugd tijdens 

WO II. Hij beschreef de buurt waar hij woonde en speel-

de en hij vertelde over de verbrande boerderij van Roe-

mer. Voor velen was het een nieuw feit dat oorspronkelijk 

niet déze boerderij, maar het huis van de burgemeester 

doelwit was van de Duitsers. Kees Wijnker gaf een duide-

lijk overzicht van de belevenissen van zijn vader Cor tij-

dens de oorlog. Hij ging in op diens ervaringen tijdens de 

tewerkstelling in Duitsland en de razzia in Wognum. Maar 

de meeste nadruk lag op de arrestatie van Cor in Wog-

num in februari 1945. Hij werd ervan verdacht op wacht 

te staan voor het verzet. Een onterechte veronderstelling. 

Cor werd met de andere gearresteerden vervoerd naar 

Obdam, waar hij tijdens zijn vlucht gewond raakte. Hij 

werd naar de Weteringschans in Amsterdam gebracht. 

Na enkele dagen mocht hij terugkeren naar Wognum.  

Peter Sasburg sloot de avond af met een gloedvol be-

toog over de waarde van herdenkingsmonumenten, 

juist ook in deze tijd. Hij spitste zijn verhaal toe op het 

monument van Adrie de Graaf, bij de rotonde A.C. de 

Graafweg-Nieuweweg. Daarna gaf hij een overzicht van 

het veelbewogen leven van deze verzetsman uit de Wie-

ringermeer. 

Het bureau van 
Willem Saal in de hal 
van Sweelinckhof.

Om de kennis over het koor levend te houden én om 

die kennis uit te dragen onder een breed publiek, wil-

de De Cromme Leeck het bureau ergens neerzetten 

waar het gezien zou worden. En waar is het beter op 

zijn plaats dan in een huis dat de naam draagt van een 

bekende componist: Sweelinck. Bovendien herinneren 

de straatnamen in de omgeving van Sweelinckhof aan 

het muzikale verleden van Wognum: Jacob Kwastlaan, 

Willem Saallaan, Andries Magneelaan en Grietje Slag-

terlaan. Portretten van koor en dirigent hangen boven 

het bureau en programma’s en boekjes liggen op het 

werkblad ter inzage. 

Het bureau is door de leden van de Gemengde Zang-

vereniging Jacob Kwast uit Wognum geschonken aan hun 

dirigent Willem Saal (1868-1917). Dat gebeurde in 1914 

ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor. 

Oorlogsverhalen

Wat een ontroerende, verhelderende en soms trieste 

verhalen werden er verteld op de bijeenkomst van vrij-

dag 27 februari in café De Vriendschap in Wadway. 

En wat werd er intens geluisterd naar die verhalen. De 

meer dan volle zaal (naar schatting tussen de 250 en 

300 mensen) was muisstil. Opvallend feit: jong en oud 

waren vertegenwoordigd op deze avond. 

De vertellers van de oorlogsverhalen op vrijdag 27 februari 2015. 
V.l.n.r.: Peter Sasburg, Joop Ooijevaar, Piet Schipper, Kees Wijnker, Paul 
Karels en Klaas Weel.
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Steengoed

De opening van de nieuwe tentoonstelling bij het Huis 

van Oud vond plaats op zondag 26 april. Het was koud 

weer en de vraag rees of de jonge danseressen van bal-

letvereniging Animo uit Nibbixwoud wel zouden kunnen 

dansen op het natte gras. 

Maar die wisten van geen wijken: the show must go on! 

(gekozen vanwege het tentoonstellingsthema Steengoed) 

vanuit de stal de grasmat op.  

Hun immer enthousiaste lerares Wilma Koning-Neefjes 

opende voor hen de staldeur nadat zij het eerste jaarboek 

in ontvangst genomen had. Ze kreeg dit boek aangeboden 

vanwege het feit dat er een artikel in staat over het 50-ja-

rig jubileum van Animo.  

De opening begon met het bedanken van de tentoonstel-

lingscommissie, bestaande uit Wilma Bakker, Bernadette 

Nannings, Marlène Schouten en Margo Wilcke. Zij stelden 

de gevarieerde en smaakvolle expositie Steengoed samen.

Eerste zondagen

Op zondag 3 mei was het weer ook niet denderend. 

Reden om voor de drie dames die deze middag demon-

straties verzorgden een plaats te zoeken in de stallen. 

Bets Tool (Wognum) en Riet Haring (Nibbixwoud) 

werkten in het vierkantje en Marleen Veldhof van stich-

ting Jasmara spreidde haar honderden stenen en kristal-

len ten toon op het breedste deel van de stal. Marleen 

speelde om 15 en om 16 uur op de milltone en vertelde 

aansluitend wetenswaardigheden over kristallen en ste-

nen. Zij had steeds een aandachtig gehoor. Bets en Riet 

hadden eigen werk meegenomen en zij demonstreerden 

het pottenbakken en het maken van beelden van klei.

Zeker tweehonderd mensen kwamen op de zonnige 

zondagmiddag 7 juni een kijkje nemen bij het Huis van 

Oud. Zij werden verwelkomd door het geluid van een 

kettingzaag en een zaagmachine. Beide houtbewerkers, 

Mark Steltenpool en Rob Koster, demonstreerden de 

hele middag hun vaardigheden. 

Mark werkte in de luwte van het huisje. Hij liet zien 

hoe hij mooie schalen draait. Hij gebruikt hout van ver-

schillende boomsoorten, onder meer taxus en gouden 

regen. Rob Koster uit Blokker had een groot deel van 

het grasveld tot zijn beschikking. Daar lagen kettingza-

gen van verschillend formaat. Rob werkte zorgvuldig 

aan een fraai beeld. Hij maakte met veel mensen een 

praatje en gaf uitleg over zijn manier van werken. 

Wilma Koning-Neefjes ontvangt het eerste jaarboek. Aandacht voor de uitleg van Marleen Veldhof.

Rob Koster werkt met de kettingzaag aan een fraai beeld.

Openingsdans door de theekopjes.
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De weerberichten voor zondagmiddag 5 juli waren niet 

zo best: één of meer buien, mogelijk met onweer. De 

grote tent werd ’s morgens opgezet en samen met drie 

parasols kon die bescherming bieden tegen regen of 

zon. Het werd allebei. 

Aan het begin van de middag was het droog en zonnig. 

Even na tweeën kwamen de leden van het koor Ber-

kensmart binnendruppelen. Er waren al gauw te weinig 

zitplaatsen voor het publiek, dus de hele voorraad 

stoelen werd van de zolder van het huisje gehaald. Toen 

de koorleden zich tegen drie uur opstelden, waren alle 

plaatsen bezet. Tussen de buien door werd het publiek 

op echte smartlappen getrakteerd. Het optreden werd 

afgesloten met een Amsterdamse medley waarbij zelfs 

een poging tot polonaise werd ondernomen. 

ijverige werkster. Aparte cadeautjes naar eigen ontwerp 

vulden twee tafels. Tanja Luksenburg had vrolijke grote 

en kleine punnikklossen meegenomen. Regelmatig be-

proefden de bezoekers hun punnikkwaliteiten. Dozen 

met tientallen bolletjes wol en katoen stonden uitnodi-

gend klaar. Alle dames gaven uitleg over hun handwerk 

en demonstreerden desgevraagd hoe ze werkten.

Haai tie op de doik

Bij de tentoonstelling Steengoed met serviezen en 

theepotten hoort natuurlijk een ‘haai tie’. Die werd 

gehouden op zondagmiddag 6 september. Er waren 

diverse soorten thee en schaaltjes met zoete en harti-

ge lekkernijen stonden klaar. José Zegers uit Wognum 

omlijstte de theemiddag met accordeonmuziek. 

Zondag 27 september was de laatste openingsdag van 

het museum Huis van Oud in Wognum. Als afsluiting 

van het seizoen kwam Ruud Veerman uit Heiloo vertel-

len over oude fruitrassen die in West-Friesland werden 

geteeld. Ruud komt uit een oud fruittelersgeslacht: hij is 

een zoon van Aris Veerman uit Zwaag en een kleinzoon 

van Simon Veerman uit Midwoud. Ruud heeft van de 

fruitteelt zijn werk (onder meer adviseur) én zijn hob-

by gemaakt. 

Komen en gaan

In de bestuursvergadering van januari namen wij af-

scheid van Henk Sloëtjes. Vanaf de oprichting in 1997 

maakte hij deel uit van het bestuur. De eerste jaren 

werd vergaderd in de voorkamer van zijn boerderij 

Welgelegen aan de Kerkstraat. Gelukkig blijft Henk 

deel uitmaken van de Schenkingen- en de Bouwhistori-

sche Commissie. 

Ook werd er afscheid genomen van Margo Wilcke-Smit. 

Margo zat vanaf het begin in de Beheercommissie van 

het Huis van Oud. Zij coördineerde de groepen die 

buiten de openingstijden langskwamen en voorzag hen 

van overheerlijke zelfgebakken appeltaart. 

Wat een kleurenfeest zondag 2 augustus op het erf bij 

het Huis van Oud. Prachtige quilts hingen aan de lijn en 

lagen te pronken op tafel. Allemaal met zorg en fantasie 

gemaakt door Mieke Hendriksen uit Hoorn. Heel veel 

zacht getint haakwerk daarnaast. Mooie producten van 

Ramona Rood-Zuurbier. Ook Marianne Kool is zo’n 

Het koor Berkensmart uit Berkhout vermaakt het publiek.

Wat maak je me nou? Mieke Hendriksen vertelt aan belangstel-
lenden over haar werk.

Bezoekers genieten van de ‘haai tie’.
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Ze hield de was bij en zorgde dat de voorraad op peil 

bleef. Daarnaast zat Margo jarenlang in de Tentoonstel-

lingscommissie. Haar plaats in de Beheercommissie 

werd ingevuld door Bets Tool-Stam. Bets neemt de co-

ordinatie van de groepen over. 

De plastiek De Speelwagen

Rona en Jayden, de jongste en de oudste leerling van 

basisschool De Speelwagen in Wognum, onthulden 

dinsdagmiddag 1 september het herplaatste kunstwerk 

van een speelwagen op hun schoolplein. Net als op een 

echte speelwagen kwamen ze aanrijden op de ruim 

honderd jaar oude wagen van koetsier Simon Com-

mandeur. Alle leerlingen zongen een passend lied met 

als refrein: Net als vroeger bij ’t oude schooltje staat hij er 

nu weer, het is nog mooier en nog beter dan de vorige keer! 

De Bouwhistorische Commissie heeft ervoor gezorgd 

dat de plastiek behouden bleef.

Riet Smit-Hes staat tussen Willem de Boer, Bertus Kok en Nico 
Bijvoet die de Bosmanmolen weer draaiend hebben gemaakt.

Voor de pas onthulde plastiek staan meester Harm met gitaar 
en leden van de Bouwhistorische Commissie en vrijwilligers, 
v.l.n.r.:  Nico Groot, Hans Bleeker, Joop Koning, Henk Sloëtjes, Koos 
Ligthart, Anne Boersma en Piet Bleeker.

Dirk Plugboer laat een deel van zijn schaatsverzameling zien.

Joke Admiraal overhandigt Henk Sloëtjes een envelop.

Ina Broekhuizen bedankt Margo Wilcke.

Bosmanmolen

Met een ferme ruk aan een hengel onthulde Riet Smit-

Hes (79) op zaterdag 22 augustus het informatiebordje 

-

koek in Wognum. De molen raakte in de jaren negentig 

buiten werking. Op initiatief van de Historische Stichting 

De Cromme Leeck en met een bijdrage van de gemeente 

Medemblik werd de Bosmanmolen gerestaureerd. 

Schaatsen

In de kantine van ijsclub Nibbixwoud hield Dirk Plug-

boer op woensdagavond 7 oktober een lezing over 

schaatsen. Dirk had veel schaatsen, sleeën en andere 

schaatsattributen meegenomen. Aan de hand daarvan 

vertelde hij allerlei historische bijzonderheden en lar-

deerde die met zijn eigen ervaringen.

Jammer genoeg waren er weinig mensen naar deze 

lezing gekomen.
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West-Friese avond

Twee keer een uitverkocht huis bij de West-Friese 

avonden van De Cromme Leeck, een derde keer 

behoorde gezien de wachtlijst zeker tot de mogelijk-

heden, maar daar zag het bestuur toch vanaf. Op de 

vrijdagen 11 en 18 december zat de zaal van café De 

Vriendschap in Wadway vol donateurs en belangstellen-

den. Beide keren genoten zij van West-Friese verhalen, 

rijmen en toneel. 

Voor de pauze lieten Nel Vlaar, Ina Broekhuizen, Trudy 

Schouwe, Jan Blauw en Arie Schouten hun zelfgeschre-

ven werk horen. Daarna was het tijd voor ’t Anzoek, 

een eenakter van Tsjechov, hertaald in het West-Fries 

door Henk Kok. Iedereen leefde mee met de onbe-

holpen en eigenwijze Dirk, de net zo eigenwijze, maar 

toch kwetsbare Marie en haar trotse vader. 

gers ging maken. Heel attent en steeds in goed overleg 

kweet ze zich van die taak.

Ze had er veel plezier in om voor ons museum aan de 

gang te zijn. 

Als fotograaf stond ze paraat bij de eerste zondagen en 

bij activiteiten van De Cromme Leeck. Daarnaast heeft 

ze een grote bijdrage geleverd aan het boek over de 

Middenstand, dat in 2014 verscheen. Ze schreef over 

de middenstanders aan de Westeinderweg en in Wad-

way en ze stelde een hoofdstuk samen over de historie 

van de Wognumse Middenstandsvereniging.

Wij gedenken haar met eerbied en dankbaarheid.

Arie Schouten, Trudy Schouwe, Jan Blauw, Nel Vlaar en Ina Broek-
huizen verzorgden voor de pauze de West-Friese avond. Ina 
Broekhuizen staat niet op de foto.

Een volle zaal in café De Vriendschap.

Afscheid van Mieke

Op de eerste dag van het nieuwe jaar overleed onze 

vrijwilligster Mieke Goulmy uit Wognum. Als lid van de 

Beheercommissie was zij zeer betrokken bij het reilen 

en zeilen van het Huis van Oud. Die betrokkenheid 

werd nog groter toen ze het rooster voor de vrijwilli-

Mieke Goulmy-Vasterman tijdens de uitreiking 
van het middenstandboek in 2014.


