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Dit jaar viert onze stichting het twintigjarig bestaan. 

Niet direct een jubileum, maar toch een mijlpaal in 

onze nog maar korte geschiedenis.

Op 28 april 1997 passeert de oprichtingsakte bij de 

notaris. De Historische Stichting De Cromme Leeck 

-

bixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West, de dorpen van 

de toenmalige gemeente Wognum. Doelstelling is: het 

onderzoeken, vastleggen en onder de aandacht brengen 

van een breed publiek van de historie van deze dorpen.

En dat is gebeurd!

Al in het voorjaar van 1998 verschijnt het eerste jaar-

boek en ook in dat jaar wordt de eerste tentoonstel-

ling gehouden. Het thema is ‘Houd het vaandel hoog’. 

Vaandels en vlaggen hangen drie dagen lang te pronken 

in de hervormde kerk van Wognum. Tijdens de pre-

sentatie van het jaarboek wordt een informatiebordje 

geplaatst bij de linde in de tuin van Raadhuisstraat 14. 

Die boom is precies honderd jaar daarvoor geplant ter 

gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

In het oprichtingsjaar organiseert onze stichting twee 

activiteiten: in augustus een wandel- en vaarexcursie 

langs een deel van de Kromme Leek en in september 

een lezing door Carel de Jong over de geschiedenis van 

de plattelandsgemeenten in West-Friesland.

In 1997 is de basis gelegd voor activiteiten die vervol-

gens ieder jaar worden herhaald. 

Maar er is meer. Drie extra publicaties zien in die twin-

tig jaar het licht. Het zijn de boeken Terugblik (2000), 

Vaarwel emigrant (2002) en Tot uw dienst (2013). In 2016 

wordt hard gewerkt aan de uitgave van het Dagboek 

van Pieter Groot Dirkszn dat we in 2017 hopen te pre-

senteren.

Ook worden enkele series ansichtkaarten uitgebracht. 

Meerdere informatiebordjes zijn geplaatst op historisch 

interessante plaatsen. En op 27 april 2013 is ter gele-

genheid van de kroning van prins Willem-Alexander op 

initiatief van onze stichting een koningslinde geplant op 

de hoek van de Jacob Kwastlaan-Willem Saallaan.

In het jaarboek van 1998 wordt al geschreven over het 

huis van de familie Oud aan de Grote Zomerdijk 33. Er 

zal beslist worden of De Cromme Leeck overgaat tot 

overname, restauratie en exploitatie van dit pand.

Inmiddels weten we dat deze beslissing positief uitge-

vallen is. En dat er daarna heel veel werk verzet is door 

tientallen vrijwilligers. Het museum Huis van Oud is op 

er een bijzondere tentoonstelling gehouden en op de 

zondagmiddagen in de zomer komen daar aan de dijk 

veel mensen kijken, een ‘koppie doen’ en een praatje 

maken. Vooral de extra activiteiten op de eerste zon-

dagen van de maand trekken talloze bezoekers uit de 

omgeving.

Naast jaarboek en museum is ook onze website een 

visitekaartje voor onze stichting. Veel wetenswaardig-

heden zijn hierop te vinden. Met name de foto-onder-

schriften bij de duizenden afbeeldingen geven een schat 

aan informatie. De site www.decrommeleeck.nl wordt 

dan ook veelvuldig bezocht.

Wat is er veel moois gebeurd wanneer je terugkijkt. 

Werkgroepen die in het leven geroepen worden,  

lezingen waarbij de etablissementen uitpuilen van de 

bezoekers, de landelijke geschiedenisprijs voor de 

manifestatie Het Verjaarsfeest ter gelegenheid van ons 

De laatste boer van 

Zwaagdijk-West, de herplaatsing van de plastiek bij  

basisschool De Speelwagen.

Lees de rubriek Terugblik in de jaarboeken nog maar 

eens door!

Aan het eind van het eerste bestaansjaar heeft De 

Cromme Leeck 120 donateurs. Eind 2016 zijn het er 

740. Maar… enkele jaren geleden vierden we dat de 

750e donateur zich meldde!

Langzaamaan loopt het donateursaantal dus terug. 

Daar zullen we aan moeten werken. Een folderactie in 

de nieuwe wijken afgelopen jaar leverde slechts één 

aanmelding op.

Helpt u ons mee nieuwe donateurs te werven? Voor 

het geld hoeft men het niet te laten: voor 15 euro 

steunt men het werk van de stichting en het museum 

Huis van Oud én krijgt men het jaarboek gratis alsook 

vrij entree bij de bijeenkomsten.

De Cromme Leeck heeft een standvastig bestuur, 

wat opgevat mag worden als een goed teken. Zeven 

bestuursleden van het eerste uur maken in 2016 nog 

steeds deel uit van de club. Dat zijn: Joke Admiraal, Tom 

van Baar, Ina Broekhuizen, Sjaak Jong, Trudy Schouwe, 

Adrie Smit en Kees Veken.

Helaas overleed Adrie Smit op 11 januari 2017. In hem 

verliezen we een gedreven amateurhistoricus met een 

grote passie voor lokale geschiedenis. Een in memo-

riam treft u verderop in dit boek aan.

Kees Veken heeft te kennen gegeven na twintig jaar te 

stoppen met zijn bestuurswerk.

We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet, 

Voorwoord

Ina Broekhuizen
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advies, informatie, publicaties en voor de plezierige 

samenwerking.

Twee nieuwe bestuursleden verwelkomen we in 2016: 

Maarten Borst en Jorn Schol, beiden

uit Wognum. Jonge mensen met belangstelling voor 

geschiedenis, Maarten met als specialisatie archeologie, 

Jorn met interesse in bouwhistorie.

Zo zeilt het schip De Cromme Leeck verder. Zwaar 

beladen met geschriften en afbeeldingen, oude voor-

werpen en nieuwe ideeën plus een bevlogen beman-

ning. Soms gaat het voor de wind, een andere keer 

wordt er geploeterd tegen de storm in, maar het schip 

blijft varen. Met in zijn kielzog steeds meer verleden en 

met de koers gericht op de toekomst.

Over het verleden wordt wederom verteld in dit jaar-

boek. In korte en langere artikelen schrijven de auteurs 

verhalen over personen en gebeurtenissen, jubilea en 

werkzaamheden, gezinnen en woningen.

Dank voor de inzet van de schrijvers en samenstellers.

En u, lezers, geniet van dit twintigste jaarboek.

Veel plezier ermee.


