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Het liep tegen kerstfeest, de winkels hadden hun koopwaar in de 
verlichtte etalages uitgestald. Overal kerstbomen en vele Medemblik- 
kers op de been.
Zo liep ik die middag door de Nieuwstraat-Bagijnhof, op weg naar de 
Torenstraat. Daar,in een van die oude huisjes, had ik een afspraak 
met een geboren Medemblikker vrouw namelijk Ma Beek.
Daar zat zij, een statige vrouw van 75 jaar met mooi krullend, op ge
stoken grijs haar. Zij zou mij iets vertellen over vroeger, over 
als een kind ter wereld kwam, over het "bakeren".
"Ik was geen baker maar een kraam verzorgster", zei ze meteen bij 
mijn binnenkomst terwijl ze mijn jas aan de kapstok hing. En samen 
gingen we naar binnen en naar vroeger.........
Herinneringen van een Medemblikker baker en kraamverzorgster.
Geboren in een van de oudste straten van Medemblik, vroeger 
wijk 2 no. 149, thans Torenstraat 20.
Daar, onder de oude Bonifaciustoren kwam Maartje Beek op 18 maart 
1914 ter wereld.
Het gezin van vader Nico Beek de timmerman, zou 7 kinderen gaan 
tellen.



Maartje groeide op in een kinderrijke omgeving. Immers, de Christe- 
lijkeschool en de Bewaarschool, waren in die tijd vlak bij haar in de 
buurt. Beide scholen zou Maartje Beek doorlopen. Een derde school 
kwam daar al spoedig bij namelijk de Zondagschool. Deze werd toen 
gehouden in het Hotel het "Wapen van Medemblik".
Aagje Elzer had hier de leiding. Later werd er Zondagschool gehouden 
in de Christelijke school aan de Breedstraat. Tjitske Bijlsma, Jan 
Roozendaal, Marie Geusebroek (een zuster van Dirk Geusebroek ook 
genoemd "blikken Dirk") en een oom van Maartje- Jan Beek zwaaiden 
hier de scepter.
Het Kerstfeest werd gevierd in het Café 't Witte Huis" van van 
Leverink, op de hoek Nieuwstraat-Walesteeg. Daar in die gezellige 
achterzaal vierde men dan het kerstfeest, met Oom Jan Beek aan 
het orgel. De kerstboom met echte kaarsjes stond midden in de zaal 
en onder het zingen van: "t'Lammetje ging dwalen, veraf en heel 
alleen." liepen de kinderen dan twee aan twee om de kerstboom 
heen. Chocolademelk- koek en snoep werden er in de pauze uit
gedeeld. Na deze versnaperingen vertelde juffrouw van der Meer 
het kerstverhaal.
Zij begon met een zware stem van: "Kinderen. ..zwijgen.." en ieder
een was dan ook stil, zo weet Ma Beek zich te herinneren.
Ook weet zij de titel van het boekje nog wat na afloop van het 
kerstfeest werd uitgedeeld. Het was een boekje van meester-verteller 
W.G. v.d. Hulst namelijk "Peerke en zijn kameraden".
En Maartje dook,de dagen na het Kerstfeest, weg in het boek over 
Peerke en zijn kameraden. En in de kleine kamer in de Torenstraat 
las zij het verhaal van de jongen die ernstig ziek voor het raam lag. 
Gezellig was het in die kamer met het theelichtje en de snorrende 
kachel, gestookt met afvalhout uit vaders werkplaats. Het waren de 
enige lichtpuntjes. Tot tranen toe las Maartje het boek uit.
Even terug naar Juffrouw van der Meer.
Zij woonde op de Breedstraat naast de Bewaarschool Daar waar nu 
de Aula is. Juffrouw van der Meer was verloskundige. Het was een 
grote vrouw die veel aanzien in de stad genoot evenals op de zondag
school. Ook Maartje Beek bewonderde haar.

Nee, dat ik later ook in de kinderverzorging ben gegaan, daarop 
heeft juffrouw van der Meer geen invloed gehad.
Grootvader Phlip Beek, was de man die de eerste telegraaf-verbind- 
ding in Medemblik aanlegde namelijk van het Postkantoor naar de 
Drukkerij van Idema, toen op de Nieuwstraat. Daarmee was de 
Medemblikker Courant direct verbonden met het nieuws van buiten. 
Daarna is Beek zich gaan toeleggen op de aanleg van electrische 
bellen, gevoed door een batterij. Hiermede adverteerde hij o.a. in 
de Medemblikker Courant.
Iemand die bij grootvader Beek logeerde vertelde dat Beek zelfs 
bij zijn bed een touwtje aan het voeteneind had hangen, waardoor 
hij met zijn teen het licht kon aantrekken !
Voor die tijd dus heel vooruitstrevend !
Na schooltijd ging Ma Beek als 16-jarig meisje uit "dienen", dat 
heette in die tijd zo, d.w.z. bij iemand gaan helpen in de huishou
ding. Eerst bij grootmoeder Beek, bovenaan de Herensteeg em 
L.P.W. v.d. Zee.
Later bij de slager Dirk Kroeb op de Nieuwstraat. De winkels waren 
toen op zaterdagavond tot negen uur open. Daarna moest alles nog 
schoongemaakt worden. Tot slot van de drukke week gingen we met 
z'n allen nog op de muizenjacht !
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Gymnastiek-Vereeniglng
„Oefening staalt Spieren”.

(Dir. de hr. L DE WAAL).

UITVOERING
op Donderdag 4 Februari 1909,

’s avonds 8 uur, 
in „hel Wapen van Medemblik”

te Medemblik.
Entrée 40 ets.

T.l AFLOOP BAL.

Met de restauratie van den toren te Me
demblik begint het flink te vorderen. 
Rechts boven zien.we den toren ontdaan 
van het bovengedeelte. Links zien we dit 
gedeelte opnieuw gemaakt op den grond 

opgesteld.

Te Medemblik worden al reeds groote 
voorraden materiaal aangevoerd ten be
hoeve der Zuiderzeewerken, rechts een 
kijkje op de groote hoeveelheden rijshout.



Vier jaar diende ze bij slager Kroeb; een heerlijke tijd was dat !
Huize Levensavond vroeg Personeel. Ma Beek kwam toen de gelederen 
versterken. Negen jaar lang zou ze daar haar beste krachten geven.
In de hongerwinter van 1944-45 werd ze ziek en besloot niet meer 
terug te gaan. Op aandringen van de directrice en bevordering in 
functie tot: Toezicht houden op het personeel" keerde zij toch weer 
terug.
Na terugkeer zoch Ma naar personeel, zocht en zocht, maar vond 
niets.
Op het daar op volgende Kerstfeest stond in het programma: Door 
het personeel zal gezongen worden; "U zijt wellekome". Alléén Ma 
Beek zong toen dat mooie kerstlied.

Begin 1946 keerde M Levensavond de rug toe en gaf zich op voor 
een Baker-cursus van het Witte Kruis, later Wit-gele Kruis- afdeling 
Westfriesland.
Zij doorliep de cursus voorspoedig en kreeg bij de tentamens een 
extra pluim van Dr. de Ronde en slaagde dan ook met lof.
Zij was nu kraamverzorgster en overal in Westfriesland begon men 
Ma Beek te kennen. Van diep in de nacht tot s'avonds laat verzorgde 
zij vele moeders met haar baby. Ruim 600 babies heeft zij zien geboren 
worden, waaronder vele Medemblikkers.
Haar eerste Medemblikker babies waren Henkie van Hooven (zoon 
van een P. T. T.-beambte en wonende op de Oude Haven en Bettie 
Fehres.Niet alleen Westfriesland maakte gebruik van haar kennis.
Ook in Friesland- Texel en in Alkmaar verzorgde zij kraammoeders 
en babies. Ma zegt: " Het was vaak improviseren. Niet iedereen 
had een geyser en alles was toen nog op de bon, nee, het ging 
nooit vanzelf".
Vaak was Ma Beek uitwonend, maar kwam ze weer thuis dan genoot 
zij weer dubbel en dwars van Medemblik.
Tot op 59-jarige leeftijd diende zij de kraamverzorging. En trots 
laat zij haar speld zien. "Kraamverzorging" staat er in zilveren 
letters, met in het midden een sierlijke ooievaar.


