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KERMIS

De kermis van Medemblik is niet altijd begonnen op de laatste donderdag van juli en 
duurde ook niet altijd vijf dagen. Tegen de vroeger gehouden kermis was veel tegenstand, 
zoals u kunt lezen in de onderstaande brief.

Medemblik, 3 December 1912.

Aan den Gemeenteraad 
te Medemblik

Weledelachtbare Heeren!

Ondergeteekenden, allen inwoners van de stad Medemblik, hebben de eer zich bij dezen 
tot U te wenden met het dringend verzoek, dat door U mag besloten worden tot 
vermindering der kermisdagen in deze Gemeente, en derhalve tot inkorting der kermis.

Het is de meening van vele inwoners, burgers dezer Gemeente, dat, afgezien van de 
schade voor het godsdienstig-zedelijk leven, hetwelk evenwel niet gering te achten is, de 
kermis voor velen, inzonderheid voor jonge menschen, eene gelegenheid is tot uitspatting 
en verkwisting van veel geld, ja tot een bedrijf van allerlei zonde, waarbij de finantieele 
en andere naweëen van een kermis, gedurende 9 dagen, vooral voor de gezinnen van een 
werkman en de minst welgestelden onder de burgerij vele zijn.

Dat alles geeft ondergeteekenden vrijheid om zich tot U te wenden met het verzoek de 
kermis van negen op hoogstens vijf dagen te brengen, en haar op den traditioneelen 
eersten Zaterdag in Juni te laten aanvangen, en uiterst Woensdag daarop volgend te doen 
eindigen.

De ondergeteekenden vertrouwen, dat ook in Uw midden de overtuiging zal hebben veld 
gewonnen, dat inkorting der kermis geacht moet worden te zijn in het belang van de 
gansche Gemeente.

Uw dienstwillige dienaren.

Deze brief werd ondertekend door vele Medemblikkers.

Ton Gieling
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