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“Makkers staakt uw wild geraas” 

Dat is de titel van de 

tentoonstelling die wij 

op zondagmiddag 22 no-

vember organiseren in 

cafe De Witte Valk. Za-

terdag 21 november zul-

len Sint Nicolaas en zijn 

Pieten in Zwaag arrive-

ren. Het leek ons daarom leuk om daarop 

te reageren met een spetterende Sin-

terklaastentoonstelling op zondag 22 

november. We hebben fotomateriaal 

verzameld en ook zijn er filmbeelden te 

zien. Het speciale aan deze middag is, 

dat we de heer Frits Booy bereid gevon-

den hebben een dialezing te geven over 

het fenomeen “Sinterklaas”. Hij gaat 

dieper in op de geschiedenis, waarom er 

over de daken gegaan wordt, speculaas, 

zak en roe, liedjes, gedichten en surpri-

ses. De heer Booy strijdt voor het be-

houd van het sinterklaasfeest vanwege  

de sociale en creatieve aspecten, omdat 

je je echt moet inspannen voor een an-

der met een surprise en liefst met ge-

dicht. Deze lezing moet ertoe bijdragen  

dat men inziet hoe belangrijk en leuk 

het sinterklaasfeest was en nog steeds 

is. De heer Frits Booy was 35 jaar le-

raar Nederlands en is verzamelaar van 

sinterklaasobjecten. Hij is een van de 

weinige sinterklaasdeskundigen in ons 

land en verzorgt zijn lezingen met vele 

luchtige plaatjes en tekeningen. Hij is 

secretaris van de Stichting Nationaal 

Sint Nicolaas Comite. Plaats van hande-

ling is cafe De Witte Valk. Entree be-

draagt 3 Euro pp. Donateurs hebben per 

lidmaatschap vrij entree met twee per-

sonen. Kinderen van de basisschool heb-

ben ook vrije toegang. De zaal is open 

om 13.00 uur en de lezing van de heer 

Booy vangt aan om 14.00 uur.  

 

“Waar is de lamp gebleven?” 

Deze vraag houdt ons al enige tijd be-

zig. Het verhaal is, dat Zwaag in het 

begin van de tweede wereldoorlog on-

derdak heeft geboden aan circa 6 tot 

800 evacuees uit Nederhorst den 

Berg. Aldaar werd besloten een polder 

onder water te zetten om de Duitse 

opmars te vertragen. Vanuit Muiden 

werd door de Nederhorsters de boot 

naar Hoorn genomen en via de spoor-

lijn Hoorn-Medemblik kwamen de men-

sen in onder andere Zwaag en Wognum 

terecht. De inwoners van Nederhorst 

hebben vervolgens als blijk van dank 

voor de genoten gastvrijheid aan de 

gemeente Zwaag een zesarmige kroon-

lamp geschonken en die heeft in de 

raadszaal van Zwaag gehangen. Graag 

zouden we willen 

weten, waar deze 

lamp is gebleven.  

Inmiddels hebben 

wij een bezoek 

gebracht aan onze collega’s van de 

Historische Kring Nederhorst den 

Berg en zijn we wijzer geworden over 

de immense evacuatie in mei 1940, 

waarvan we eigenlijk heel weinig wis-

ten. Mensen, die hier nog wat vanaf 

weten, zouden we graag willen spreken 

en roepen we dan ook op om contact 

met ons op te nemen, zodat we dit 

stukje geschiedenis van Zwaag ook 

helder kunnen krijgen. 
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Uw donateursbijdrage 2016,  € 15,00, 
kunt u overmaken op rekening num-
mer NL50RABO0307746399 van de 
Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw 
NAAM en ADRES (Postcode en 
huisnummer).  

Burgemeester Wiering en wethouder van Kampen te midden 

van inwoners van Nederhorst den Berg voor het Zwaagse 

gemeentehuis  in 1940 

 

 


