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EXPOSITIE IN 'DE VIER WEESKINDEREN'

Op 1 juli 1994 opende burgemeester Smit, begeleid door zijn echtgenote, de nieuwe 
expositieruimte in het gebouw naast de Weeshuispoort, hetwelk wij de naam hebben 
gegeven: 'de vier weeskinderen'.
In zijn openingswoord zei de burgemeester verheugd te zijn met dit initiatief. Het is een 
aanwinst voor Medemblik en het toenemende toerisme. Hij benadrukte dat de Oudheid
kamer een veel betere behuizing verdient dan de huidige zolder van het Weeshuis. In de 
winter is de zolder te koud en te vochtig en 's zomers te heet, waardoor de verzamelde 
collectie te lijden heeft. Bovendien is door het aantal trappen de bereikbaarheid voor 
velen moeilijk. Hij wenste de vereniging met deze expositieruimte veel sukses.

Burgemeester Smit tekent het gastenboek

Het bestuur had een aantrekkelijke expositie samengesteld met een greep uit de ge
schiedenis van Medemblik. Zo werden getoond de oudste aardewerk vondsten, oude 
plattegronden van Medemblik vanaf 1550, oude munten, een kaasmakershoekje, ver
wijzend naar de vroeger bloeiende kaasmarkt van Medemblik, een brandweerhoekje met 
o.a. oude bluspetten, in bruikleen van de brandweer, voorwerpen gebruikt door de wezen 
in het oude Weeshuis, in bruikleen ontvangen van de Stichting Gereformeerd Weeshuis, 
een visserijhoekje, een verzameling prachtig gerestaureerde Majolicaborden, de wezen- I
kist, vondsten uit de in 1989 uitgegraven Pekelharinghaven, enz. j

iI
Wij zijn dagelijks geopend geweest van 's middag 2 tot 5 uur. Vrijwilligers hielden bij 
toerbeurt toezicht, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Ook danken wij allen die aan de 
realisatie hebben meegewerkt.

I
De dagelijkse belangstelling was zeer gevarieerd; meer toeristen die geïnteresseerd waren 
dan de Medemblikkers! Opmerkelijk was de belangstelling van twee niet Medemblikker 
jongens van ongeveer 12 jaar en het was opmerkelijk te ervaren dat deze jeugdigen zo 
een diepgaande interesse hadden. Internationaal bezoek hadden we ook. Naast Duitsers, 
Engelsen en Amerikanen zelfs Japanners. Met de harddraverij was deze expositie voor het 
laatst geopend.
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Tussen Kerst en Nieuwjaar foto-expositie van Jan Struik

Maandenlang was Jan bezig deze expositie voor te bereiden. Prachtige vergrotingen van 
schilderachtige opnamen in Medemblik, karakteristieke koppen, maar ook talrijke oude 
foto's. Het beloofde een zeer mooie expositie te worden; en dat werd het ook!
Op vrijdag 23 december 1994 werd de expositie "uren.... dagen.... maanden.... jaren...." 
officieel geopend door de heer Th. Gieling. De expositie was tot en met 8 januari 1995 
geopend voor het publiek. Getuige de reakties werd de expositie bijzonder gewaardeerd.

Medemblik in oorlogsjaren

Dat is de titel van de expositie die wij in mei 1995 willen houden.
De bedoeling is dat deze in mei geopend wordt en daarna in de maanden juli en augustus 
geopend zal zijn. Mocht u nog voorwerpen hebben met betrekking tot de oorlog 1940- 
1945 en deze voor deze expositie in bruikleen willen geven, dan houden wij ons hiervoor 
gaarne aanbevolen. U kunt hiervoor kontakt opnemen met mevrouw De Vries, telefoon 
3033, of met de heer Bakker, telefoon 3413.
Wij zullen dit zeer op prijs stellen.

J.C. van Leverink

Expositieruimte 'de vier weeskinderen'
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