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FREDERIK DE WAAL, DE MENSENREDDER VAN MEDEMBLIK

Het is een herfstige dag in 1985. De bladeren van de beukebomen van de heer W. Kramer 
vallen gestaag neer in de Kromhoutsteeg. Kinderen zoeken tussen de bladeren de eerste 
beukenootjes en een zachte motregen doet hen vergezellen. Een, keurig in het donker
blauwe pak gestoken, heer vraagt aan de zoekende kinderen waar de Bangert is. Snel 
wordt hij verwezen naar de straat, waar hij op dat moment zo dichtbij is. Hij is op zoek 
naar een bestuurslid van de vereniging "Medenblick", op het stadhuis had men hem door
verwezen, en zo komt hij terecht op Bangert nummer 8. Zijn naam is K.D. van Zijp en hij 
is die dag helemaal uit Veenendaal gekomen om informatie in te winnen over een ver 
familielid: Frederik de Waal, destijds in de volksmond "de mensenredder" geheten. Hij is 
op zoek naar een zilveren tabaksdoos met inscriptie, een zilveren medaille en een ge
tuigschrift, ooit geschonken door "De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" te 
Medemblik, Al deze voorwerpen stammen uit het jaar 1832. De heer Van Zijp begint zijn 
verhaal, aandachtig wordt er geluisterd en samen gaan wij terug naar die roemruchte 
jaren van Frederik de Waal; de mensenredder van Medemblik.

Wie was Frederik de Waal? ik zie hem voor mij als een brede, gespierde kerel met een 
paar vriendelijke ogen. Het moet een gezellige jongen geweest zijn, Er stroomde vast 
avonturiersbioed door zijn aderen, want hij had veel beroepen en kwam overal. In ieder 
geval was hij een vindingrijk man, anders was hij er niet in geslaagd om meer dan twintig 
mensen uit het water te halen. Daar komt bij dat de man uitstekend kon zwemmen, iets 
wat van het grootste gedeelte van de Medemblikker bevolking niet gezegd kon worden, 
ondanks het feit dat men hier toch in een zeer waterrijk gebied leefde!

Deze De Waal was een beroemd man in Medemblik. Hij was beroemd om de daden, die hij 
verrichtte en waarbij hij gevaren trotseerde, terwijl hij eigenbelang wegcijferde. Zijn on
baatzuchtige houding komt zeer goed tot uiting in een brief van burgemeester en 
wethouders, waarin zij via het provinciale bestuur Frederik de Waal voordroegen voor een 
koninklijke onderscheiding. Burgemeester en wethouders schreven:
"Wij kunnen niet ontveinzen dat de wijze waarop de meeste dier daden door onze 
stadgenoot verrigt zijn als geheel zonder ophef en zonder daar zich eenigzins op te ver
hovaardigen geschied, .............. "

Frederik de Waal werd op 18 maart 1789 geboren te Hoorn. Op veertienjarige leeftijd 
vindt zijn eerste redding plaats, we schrijven het jaar 1805. Het is stormachtig weer en er 
is een forse golfslag op de Zuiderzee. Geertje Tinkelersberg bevindt zich bij de havens en 
op een onfortuinlijk moment valt Geertje in het water van de buitenhaven. Zij siaat 
verwoed om zich heen, maar kan niet zwemmen en zinkt al gauw weg in de golven. 
Gelukkig is Frederik de Waal zo moedig om haar na te springen. Hij weet haar uit het 
water te halen en geeft haar aan haar beproefde familie terug.

1805 - !n ons land leeft men onder het bestuur van de Bataafse Republiek. Admiraal Nelson brengt, bij Trafalgar de Franse 

vloot een vernietigende slag toe.

In 1805 werkte Frederik de Waal als timmermansjongen bij de Erven Hendrik Bierenbrood- 
spot te Hoorn. In Hoorn lag toen een garnizoen koloniale troepen. Vijf militairen van dit 
garnizoen zouden door de zoon van Harmen Douwes in een schuit worden weggebracht. Er 
was een ruwe zee en toen zij de haven uitroeiden braken de riemen. Het vervelende was 
dat de wind aflandig was en de schuit steeds verder de zee in werd gedreven. Frederik 
zag het gebeuren en rende naar een helling in de buurt. Daar had hij al gauw een stevige 
roeiriem gevonden en hij vloog daarmee terug naar de haven. Met de riem in de hand 
sprong hij te water en wist het schuitje te bereiken. Voor de zoon van Douwes was het
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een koud kunstje om nu weer terug naar de haven te komen. Hij was van jongs af aan 
met het varen vertrouwd geraakt, zijn vader was immers kofschipper. Het spreekt vanzelf, 
dat die vijf militairen respect hadden voor iemand met zo'n tegenwoordigheid van geest 
en zij wisten De Waal op gepaste wijze te bedanken.

1806 - Het einde van de Bataafse Republiek; bodewijk Napoleon wordt uitgeroepen tot koning van het Hollandse Koninkrijk. 

Voormalig stadhouder Willem V sterft op Oranjestein.

Maarten Bobber, eigenaar van een tjalk, zeilde de haven uit van Edam. Het was in het 
jaar 1806 en het was bar koud, het vroor. Aan boord van de tjalk was ook de knecht 
Simon Kok, die zijn vrouw en acht kinderen vaak lange tijden alleen moest laten om zijn 
brood te verdienen. Kok was op weg naar het voorste gedeelte van het schip, toen hij 
plotseling op het gladde dek uitgleed en overboord sloeg. Alles was in rep en roer aan 
boord, maar de tjalk had een enorme vaart en het was niet eenvoudig om even snel de 
steven te wenden. Kok kon het hoofd niet langer boven water houden en dreigde in de 
golven ten onder te gaan. Frederik sprong snel in het water en zwom naar de drenkeling 
toe, Het was erg koud en zijn spieren verstijfden, bovendien werkte Kok niet zo mee, wat 
het niet eenvoudiger maakte. Maar na veel moeite wist Frederik hem aan boord te 
krijgen,

1806 - Het continentaal Stelsel: door een nieuwe wet probeert Napoleon de handel met Engeland te blokkeren.

Het is nog steeds 1806 en Wouter van den Berg uit IJsselmonde bevindt zich aan boord, 
varende vanuit Zeeland. Met behulp van een sloep brengt Van den Berg een anker uit. Bij 
deze actie slaat de sloep om en Van den Berg valt in het water. Door de ondiepten is het 
niet mogelijk met de boot naar de drenkeling toe te varen. Onze Frederik pakt een lijn en 
springt daarmee in het water. Met flinke slagen zwemt hij naar de drenkeling toe en 
maakt de lijn aan zijn arm vast. Zo weet hij Van den Berg te redden en aan boord te 
krijgen.

1807 - Het hele Koninkrijk steunt Lelden, waar door de explosie van een kruitschip een enorme verwoesting werd

aangebracht. Er waren 151 doden en duizenden gewonden.

Klaas Hoekes, uit Bolsward, vervoerde in 1807 met zijn schip bakstenen. Aan boord 
bevonden zich zijn zoon en oudste dochter. Aangekomen bij de hoek van Spaarendam/ 
binnen kon het lossen beginnen. Zij laadden een bootje vol met bakstenen en gedrieën 
voeren zij daarmee naar de wal. Het bootje was echter veel te zwaar geladen en begon 
langzaam maar zeker te zinken. Geen van de drie op het bootje kon zwemmen, Frederik 
de Waal had het probleem snel doorzien en trof maatregelen. Hij zwom naar ze toe en 
reikte ze een touw en twee stokken aan. Met behulp daarvan wist het gehele gezelschap 
gelukkig weer uit het water te komen.

Omstreeks einde 1807, begin 1808 stormde het flink. Jacob Maartens kwam met zijn boot 
de haven van de Lemmer binnenvluchten. In de havenmond klapte plotseling het zeil om 
en Maartens sloeg overboord. Dit werd opgemerkt door Frederik de Waal. Frederik nam 
een lijn, wond die om zijn lichaam en sprong te water. Hij moest zwemmen als een gek 
om niet overvaren te worden, want de boot van Maartens werd gevolgd door de 
Lemmertse beurtman, die ook met grote vaart de haven kwam binnenvluchten. Echter ook 
deze maal wist De Waal zichzelf en de drenkeling weer behouden aan wal te krijgen.

1811 - Oprichting van de Burgerlijke Stand. Iedereen moet worden ingeschreven en zijn achternaam bekend maken, of een 

achternaam kiezen.
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In 1811 diende Frederik de Waal op een van 's Rijks kanonneerboten. De commandant was 
overste Pfeil, In het Nieuwendiep bij het nieuwe werk viel matroos Van de Schoner in het 
water. Met geen enkele boot wist men in de buurt van deze Van de Schoner te komen. 
Maar het lukte Frederik om de man uit het water te redden. Deze redding had voor 
Frederik een gunstig gevolg, hij werd tot matroos eerste klasse bij de marine bevorderd.

1816 - Na de uiteindelijke val van Napoleon heerst er malaise in ons land. Veel armoede, werkeloosheid en slechte 

sociale omstandigheden. Opkomst van industrie, door stoomkracht en machinale technieken In te schakelen.

Grote tegenstellingen tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Kortom: onrust.

In 1816 was Frederik in 's Rijks dienst, ditmaal werkte hij als loods op een snik. Bij de 
Linie onder het eiland Wieringen begaven de loodsen zich per sloep naar het schip van 
kapitein Cornelis Doedze uit Edam, om zijn papieren te controleren. Bij het vastmaken van 
de sloep ontstonden er wat problemen, want het was nogal onstuimig weer. Een matroos, 
die behulpzaam was bij het vastmaken, sloeg overboord en zou in de ruwe zee zijn 
verdronken, als hij geen hulp had gehad. En natuurlijk was er toen Frederik de Waal die in 
het water sprong. Flij zwom naar de drenkeling en pakte hem bij de haren. Flet 
scheepsvolk beijverde zich om dit tweetal zo spoedig mogelijk aan boord te hijsen.

Het is alles bij elkaar een hele lijst stoere daden van onze vriend en dit alleen is al reden 
om van je te laten spreken, maar het is nog maar een deel van wat onze mensenredder 
allemaal presteerde. In de stad Medemblik zelf heeft hij de hieronder genoemde daden 
verricht en ook die spreken voor zich.

1810 - Lodewijk Napoleon doet afstand. Ons land wordt ingelijfd bij het Franse Rijk.

Wij schrijven het jaar 1811. Bij een huis in de Bangert is een oude diepe put. Bij die put 
speelt het dochtertje van Hendrik Groen. Tijdens het spel valt zij in de put. Vrij snel is er 
hulp nabij, maar geen van de omstanders, waarvan het aantal toeneemt, waagt het om de 
put in te gaan. Frederik de Waal, die in de gaten krijgt dat hier iets mis is, is snel nabij. 
Hij heeft wel de moed en laat zich aan een lijn naar beneden zakken. De losse stenen, die 
naar beneden vallen, kneuzen het meisje en haar redder. Maar de redding slaagt en het 
meisje wordt, bijna levenloos, door De Waal in veiligheid gebracht.

1812 - Napoleon verliest in Rusland, in een uitputtingsslag, van tsaar Alexander I en trekt zich terug.

Een jaar later, Arend Hemme, sjouwerman uit Medemblik, bevindt zich op een boot, die in 
de buitenhaven voor de schutsluis vaart. Hemme valt daar in het water. Er is meteen 
hulp. Er komen mensen met een haak, die daar lag, aansnellen. Maar daarmee kunnen zij 
weinig uitrichten, want de haak is veel te kort. Het water is 22 voet diep en Arend 
Hemme komt niet meer boven. Frederik de Waal, die zich ook aan boord bevindt, springt 
in het water en duikt naar de bodem. Hij komt weer boven met het slachtoffer en dan is 
er genoeg hulp om het tweetal weer op het droge te brengen.

1914 Parijs wordt geplunderd. Napoleon doet afstand van de troon en wordt naar Elba verbannen. Inhuldiging van Willem I.

In 1814 was Wiggert de Groot met andere jongens aan het spelen in de Westerhaven. 
Daar viel hij van één van de scheepskamelen in het water. Frederik de Waal merkte op, 
dat er opeens een menigte mensen naar een bepaalde plaats snelde. Daar hij vermoedde 
wat er aan de hand zou kunnen zijn, zette hij het op een rennen. Toen hij de jongen in 
het water ontdekte sprong hij terstond in de haven en zwom naar hem toe. Hij pakte hem 
bij de kraag en hield hem boven water totdat de mensen op de wal te hulp kwamen. Het 
was de vader van Wiggert, die hem vanaf de kameel een touw toewierp, Frederik maakte 
de jongen aan het touw vast en hiermee werd de jongen uit het water gehesen
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Opleidingsschip "Urania" voor de voormalige Landswerf omstreeks 1830

1815 - Willem I wordt tot koning geproclameerd.

1825 - Met een beginkapitaal van 37 millloen wordt, op advies van Willem I, de Nederlandse Handel-Maatschappij (thans 

A.B N.) opgericht, speciaal voor verbetering van de handel met Indië.

In 1825 was er een enorme hoge watervloed. Ten gevolge van de hoge waterstand was er 
veel schade aan waterwegen en waterkanten. Ook in de sloot van het Achterom, achter 
de Oosterhaven, was een doorbraak. Met een verbazingwekkende kracht en snelheid 
stroomde daar het water door. Een jongetje, Jan Adriaanz de Boer, viel in de sloot. 
Niemand durfde zich in het kolkende water te wagen. Frederik, die kwam toesnellen, 
bedacht zich niet lang, maar sprong meteen in de sloot. Hij had zijn zeemanslaarzen nog 
aan, maar het risico van die zware laarzen besefte hij pas toen hij in de sloot stond. Het 
water stroomde met kracht om hem heen en hij kon zich nauwelijks op de been houden. 
Plotseling viel hij om, maar gelukkig kon hij zich weer oprichten. Het water had alle vat 
op het kind, maar De Waal wist zich van het joch meester te maken en samen vochten zij 
door de stroom tot De Waai het kind weer op vaste grond zette. Het meest 
betreurenswaardige van het hele verhaal is, dat korte tijd na dit voorval een weeskind in 
diezelfde sloot viel. Het kind werd niet geholpen en Frederik was toen niet in de buurt. 
Het kind werd in een steenpijp gezogen door het krachtig stromende water en het kwam 
jammerlijk om. Het opvallende was, dat er onder de bevolking van Medemblik over dit 
laatste voorval veel werd gesproken, hoe jammer het toch was, dat De Waal niet ter
plekke was geweest, toen het weeskind in de sloot viel.

1830 - Hollandse troepen trekken onder leiding van prins Frederik Brussel binnen, om te pogen de opstandige zuidelijke 

Nederlanden tot de orde te roepen

Vlak voor de schutsluis is de haven op zijn diepst. In 1830 had het dochtertje van Jan
Masereeuw het ongeluk, juist daar in het water te vallen. Zij had echter het geluk dat
Frederik de Waal zich toevallig daar ook bevond en De Waal sprong dan ook meteen te 
water. Hij dook naar de grond en kon het kind te pakken krijgen. Het tweetal was toen 
gauw uit het water. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vond dit een edelmoedige 
daad en gaf Frederik een "vererend" getuigschrift en een geschenk in geld.
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1931 Van Speyk gaat. op de Schelde, met zijn schip de lucht in. De Tiendaagse Veldtocht: de zuidelijke Nederlanden 

{België) strijden voor een eigen zelfstandigheid.

In 1831 is Frederik de Waal inmiddels getrouwd met Flilke Jans Floutkooper en heeft hij 
zes kinderen. Flet lijkt alsof de wilde haren er een beetje uit zijn, hij werkt nu in 
Medemblik, als wijnkopersknecht. Twee september van dit jaar is er een vliegende storm. 
In de middag raakt een Urker vissersschuit beneden het zuidwester hoofd aan lager wal. 
De schipper wilde de haven bereiken, maar door de heftige noord-noord-oosten wind 
heeft hij zijn doel gemist. Flet ziet er naar uit dat de bodem op de steenglooiing van de 
Westfriesche Zeedijk te pletter zal slaan. De golven slaan over de schuit heen en deze 
helt steeds meer over. Aan boord bevinden zich de vissers J.W. de Vries en L.O. de Boer. 
De vissers maken zich terecht zorgen over de zeer nabije toekomst. Er is al een flinke 
menigte toegesneld en steeds meer mensen voegen zich daarbij. Onder de mensen, die 
zich voor het kantoor van Den Fleer Flarmens en Zonen ophouden, bevinden zich veel 
stoere kerels. Mannen, die met kaassloepen naar Engeland varen, vissers en andere 
zeelieden. Maar geen van allen weten zij te bedenken hoe zij een reddingspoging zullen 
aanpakken. Jan IJtzen ziet wel kans van slagen. Flij is schieman bij het Koninklijk Instituut 
voor de Marine te Medemblik. IJtzen is een goed zwemmer en toen hij hoorde wat er aan 
de hand was, is hij snel naar de haven gekomen. Flij wil het wel proberen, Flij neemt alle 
voorzorgen en poogt dan naar de schuit toe te zwemmen. Met grote inzet en volharding 
worstelt hij met de zee, maar hij is een speelbal van de golven, hij moet zijn poging 
staken en proberen weer veilig aan wal te komen. Inmiddels is ook Frederik de Waal 
toegesneld. Flij beraadt zich niet lang, ontdoet zich van zijn bovenkleding, neemt een 
loodlijn mee en werpt zich in de kolkende watermassa. Flij weet zich een weg door de 
golven heen te banen, naar de schuit. Flet is moeilijk om daarna contact met de vissers 
te maken, zonder tegen de schuit aan gesmakt te worden. Ook het aan land brengen van 
de radeloze vissers met behulp van touwen is geen koud kunstje. Maar het lukt allemaal. 
Volkomen uitgeput, flink verwond, maar dolgelukkig wordt De Waal als laatste op de kant 
getrokken. Vrienden van De Waal in Medemblik gaven hem later voor deze daad een zil
veren tabaksdoos, waarin het gebeuren was aangetekend. Ook de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen heeft deze gebeurtenis aangegrepen om De Waal in het zonnetje te 
zetten. Frederik kreeg een zilveren medaille en een getuigschrift.

Op 4 maart 1833 werd Frederik de Waal een Koninklijke onderscheiding toegekend. Flij 
werd benoemd tot broeder in de orde van de Nederlandse Leeuw,

Na 1833 is er niets meer van de held van Medemblik vernomen.

Frederik de Waai werd op 18 maart 1789 te Floorn gedoopt. Hij overleed op 4 januari 1848 
en was toen stadsomroeper te Medemblik.

De heer K.D. van Zijp is aan het einde van zijn verhaal, het is inmiddels schemerig 
geworden. Ook vraagt hij of er nader onderzoek gedaan kan worden naar een getuig
schrift, tabaksdoos en de medaille. Deze toezegging wordt door mij gedaan.
De naam Frederik leeft nog steeds voort in zijn familie, de oudste zoon is vernoemd naar 
hem.
Dat De Waal indertijd in Medemblik als held werd beschouwd is nu wel duidelijk.

Langzaam loopt de heer Van Zijp de Bangert uit; rechtop lopend, statig zelfs. Zo moet 
Frederik ook rondgelopen hebben, dacht ik met ontzag.

J. Struik

volgende pagina: 
Getuigschrift uit 1832
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