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OUD-MEDEMBLIKKER BEROEMD
In 1876 woonde op de Westerhaven een jonge bakkersknecht: Rein 
Zwarenkant. Waar hij precies woonde en waar hij het deegkneden 
had leren kennen, weten we niet. Die feiten zijn verzonken in het 
grijze verleden. We weten ook niet, of hij familie is van de nu 
nog in Medemblik wonende Zwarenkanten. Dat zou wellicht alleen 
een oude man, die vroeger tezamen met Rein kattekwaad had uitge
haald of die zijn grootste jongensvijand was, nog weten. Als er 
nog zo'n oud man leefde, tenminste, 't Kan wel zijn, want die 
Rein Zwarenkant, waar we het over hebben, leeft ook nog en dus 
zal er nog wel ergens in een Tehuis voor Ouden van dagen iemand 
zijn, die Rein heeft gekend, toen hij een broek zoals Ot en 
misschien een schoolvriendin zoals Sien had....
Over die Rein Zwarenkant nu, schrijft Het Parool een uitgebreid 
verhaal. Wat is namelijk de kwestie. Zwarenkant vertrok in 1876 
uit Medemblik om zijn geluk elders te beproeven. En hij bakte 
zijn broodje en zijn kadetje. Hij trouwde, en kon later een kind 
het zijne noemen. Loonsverhoging kreeg hij toen echter niet, want 
zoals zijn patroon zei: "Is het mijn schuld, dat jij een kind
krij gt?".
Enfin, het leven ging door en Zwarenkant werd ouder. Tenslotte 
belandde hij in het St. Jacobshuis, het Oudemannenhuis aan de 
Plantage Middenlaan in Amsterdam. Daar zit hij nu alweer een heel 
tijdje en dit stuk zou niet geschreven, en Zwarenkant zou niet 
beroemd zijn geworden, als er niet iets was gebeurd.
Want, hoe eigenaardig het ook schijnen mag, Zwarenkant kreeg in 
zijn 90-ste levensjaar weer tanden. Eerst twee, later vier. En 
dat is toch wel iets, om je over te verwonderen en om er een 
artikeltje over te schrijven. En als dat laatste nog niet het 
geval mocht zijn, dan zou de zakengeest, die vaardig over de oude 
Medemblikker werd, er wel voor zorgen. Want Rein ging handel
drijven met zijn tanden!
Hij trad in relatie met meneer Boldoot. Die meneer Boldoot maakt 
tandpasta en Zwarenkant wilde a raison van zoveel gulden wel ver
klaren, dat die tanden van hem gekomen waren, omdat hij steeds 
gepoetst had met Boldoot tandpasta. Meneer Boldoot vond dat wel 
aardig van die tanden, maar zakelijk bekeken zag hij er niet veel 
in.Zwarenkant was echter zo maar niet uit het veld geslagen. Hi^ nam 
contact op met meneer Verkade. De lekkere Verkade koekjes waren 
de oorzaak van de komst van de tanden schreef hij. En meneer 
Verkade verwonderde zich wellicht over de krachtige natuur van de 
oude baas, maar als zakenman zag hij er ook niets in. Als waar- 

stuurde hij , evenals meneer Boldoot een pak tandpasta en 
een fles reukwater had gestuurd, nu wat snoepgoed.
Maar Zwarenkant ging door. Meneer Van Houten was het volgende 
slachtoffer. Maar ook deze zag van de transactie af. De afwijzing 
ging vergezeld van een pak chocolade.
Toen verliet de handelsgeest Opa Zwarenkant. Niet alleen omdat de 
grote fabrikanten hun voordeel niet wilden zien, maar ook omdat 
er in het Oudemannenhuis schande van Opa's transacties werd ge
sproken. Een oude Opa doet zoiets niet en daarmee was de familie 
van die oude Opa het eens.
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En Zwarenkant heeft nu zijn rechten verkocht aan Willem, de man 
van Het Parool. Ten zijnen bate mag die nu de tanden van Opa 
Zwarenkant uitbuiten, 't Kostte hem een tientje.
Al met al werd Opa echter een beroemdheid. In het Tehuis, maar nu 
door Willem ook daarbuiten. In het Tehuis poetsen alle oude 
mannetjes hun tanden (als ze die hebben) wel met Boldoot tand
pasta. En als ze ze niet hebben, krijgen ze ze wel, omdat volgens 
Opa die tandpasta nieuwe tanden kweekt. En, laten we eerlijk zijn, 
die mannetjes moeten wel tanden krijgen, want waar zou Opa in 
zijn eentje met al dat snoepgoed van Verkade heen moeten, als het 
niet gekauwd zou kunnen worden?
Bovenstaand verhaal verkondigt thans alom de roem van een oud 
Medemblikker. Actieve plaatselijke verenigingen, ziet uw voordeel. 
Krijgt de handelsgeest van Rein Zwarenkant en het zal U goed gaan! 
Let op afdeling Medemblik van de VVV!: maakt reclame voor de 
zuivere Medemblikker lucht, die maakt dat je oud, heel oud kunt 
worden. Let op, Actie-Comité: Uw leden zullen er baat bij hebben, 
indien U verklaart, dat alleen de Medemblikker levensmiddelen, 
rookartikelen en wat niet, een lang leven waarborgen.
En Westerhaven-buurtvereniging, wilt U een goede daad doen. Maak 
Rein Zwarenkant, de man, die in zijn 90-ste jaar nog tanden kreeg, 
dan ere-lid van Uw vereniging. Uw straat en Zwarenkant zijn het 
waard!!
(uit: Medemblikker Courant juni 1952)
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