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IN 1761 VLUCHTTE EEN SCHOTSE TOERIST 'S NACHTS OM 3 UUR UIT MEDEMBLIK

Het was Dr. George Irvine, die van mei tot juli 1761 een reis maakte door Nederland. Eind 
juni kwam hij in Medemblik en uit een reisverslag, hetwelk men enige tijd geleden in een 
badkamerkast vond, volgt hier een verslag over zijn ervaring in Medemblik.

Vanuit Amsterdam maakt hij een tocht via 'Musikdam' (Monnikendam), Edam, 'Pumerent' 
en de Beemster naar Hoorn, vandaar naar Enkhuizen en vervolgens naar 'Medinblike', be
roemd om niets anders dan de vreemde constructie van een dijk, gemaakt op grote hoog
te, lengte en breedte met zeewier, aarde en palen van een bijzondere maat en bijzonder 
kostbaar.

"Toen ik daar logeerde gebeurde het dat het erg stormde, het stormde gelijk een hurri- 
cane en ik was slechts enige meters van de monding van de haven. Ik dacht dat de zee 
onder het huis doorliep, omdat dit de hele nacht heen en weer schudde. Ik kon niet 
slapen, hoorde ongebruikelijk lawaai en een aantal pratende mensen in de straat. Ik stond 
op, kleedde me snel aan en ging naar de samengestroomde menigte; het was toen 2 
uur.

Met enige emotie vroeg ik wat er op het ongebruikelijke uur aan de hand was en men 
antwoordde beleefd dat er geen gevaar was; alleen als het stormde en men had angst dat 
één van de dijken het mogelijk zou begeven, dat ze dan op wacht stonden, want ze 
hadden ai eerder meegemaakt dat ze een groot deel van de stad aan de zee hadden 
verloren toen één van de dijken doorbrak en dit vele mensenlevens kostte.

Mijn eerste zorg was om zo snel mogelijk een sjees te bestellen en terwijl men deze klaar 
maakte ging ik naar de dijk kijken waar men aan het werk was. En daar zag ik dat het 
zeewier, waar de dijk mee gemaakt was, veranderd was in een dunne, kleiachtige sub
stantie, niet veel dikker dan waar men huizen mee bouwde .... Ik dacht dat dit maar een 
zwakke verdediging tegen de zee was, maar ze noemden het gezond.
Ik ging naar mijn sjees en vertrok om 3 uur en reed vele mijlen over diezelfde dijk naar 
Behagen." (De weg liep vroeger over de kruin van de dijk - JvL.)

Dat de toestand van de dijk zorgen baarde, blijkt uit Van der Aa, want die schrijft:
"Zeer hachelijk was de toestand van de stad Medemblik bij de watervloed van november 
1775 (dus 14 jaar later - JvL). In 1775 stond het water zelfs een 3 cm hoger dan in 1717. 
Beide hoofden, ter weerszijden van de ruime haven, waren ter lengte van 5 roeden weg
geslagen. Binnen de haven, voor het Oosteinde bij het zogenaamde 'klaphuis'. (Waar
schijnlijk een vatenkuiperij, waar van houten duigen vaten gemaakt werden. Dit was vóór 
het kasteel, vlak bij de haven - JvL.) Daar waren de wiering en stenen glooiing practisch 
geheel vernield, evenals de wallen binnen de brug, die flink beschadigd waren. De 
Hellingdijk (het Achtereiland? - JvL) had bijzonder veel geleden en bij de Oosterpoort 
was door de sterke druk van het water reeds een opening in het wier geslagen, welke tot 
de aarden dijk doorging. De Nesserdijk was op verschillende plaatsen zwaar gehavend. 
Achter de stad sloeg het water met zulk een verschrikkelijk geweld over de Wierdijk 
heen, dat de wierriem voor het grootste deel werd vernield en de hiervoor liggende 
stenen glooiingen weggeslagen en in zee geworpen, terwijl de golven zelfs tot binnen de 
stad over de dijk stortten.
Aan het oosteinde, op de Westerhaven en op vele andere plaatsen, liep het water over de 
straten en door de huizen. De Westerdijk was door de overslaande golven aan de binnen
zijde weggeslagen, zodat het wagenspoor met de schoeiing tot in de dijkgracht was ge
worpen.
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Door zeilen voor de gevaarlijke plaatsen aan te brengen en weggescheurde gaten van 
achteren met stro dicht te stoppen, alsook met andere stoffen, en door bekistingen op de 
havens, binnen de stad aan te leggen, bleef alles behouden."

Het dagboek van George Irvine bracht een aantal Schotten op het idee om deze reis door 
Nederland te gaan volgen. Namen kontakt op met de Oudheidkundige Vereniging, de heer 
F. Bakker, en dus kwamen ze ook naar Medemblik. Een gezelschap van 21 dames en 
heren werd door de Oudheidkundige Vereniging opgewacht en naar de expositie van het 
Waterschap, boven in het Stoomachine-museum geleid, waar beelden getoond worden 
van de doorsnede van de Westfriese wierdijk.
Daarna een tocht langs de havens naar de havenmond, waar eens George Irvine stond, en 
over de dijk. Uiteindetijk nog een bezoek aan de Bonifaciuskerk, naar o.a. het graf van 
George Murray, de Schotse edelman en legeraanvoerder. Verwonderlijk was het voor ons, 
dat sommige van de Schotten helemaal niet zo trots waren op deze vrijheidsstrijder, die 
in ballingschap in Medemblik is gestorven. Allen vonden Medemblik een prachtig, rustig 
stadje en zeiden met volle teugen te hebben genoten.

Deze George Irvine was geboren in 1705, bezocht college en vertrok in ongeveer 1735 uit 
Aberdeen naar West-lndië als dokter en planter. In 1747 was hij terug in Aberdeen, maar 
vertrok weer naar West-lndië, waar hij waarschijnlijk bezittingen had op het eiland Sint 
Christoffer. Hij trouwde op het eiland een Creoolse, dochter van een koopman of planter, 
kreeg vier kinderen, waarvan twee de jeugdige leeftijd overleefden, te weten Alexander 
en Margaret.

Tot de afsluiting van de Zuiderzee was het water onze vijand maar door de scheepvaart 
en visserij ook onze grote vriend.

Bovenstaande geschiedschrijvingen toonden ons weer de strijd tegen het water in 
Medemblik om behoud van leven en goed.

J.C. van Leverink

NOODKREET

April 1913. Een noodkreet van de Steenhandelaar E. Fransen in de Medemblikker Courant, 
over zijn opslag van bouwmaterialen langs de Westerhaven.
Alles had hij al geprobeerd: kerken, scholen, ouders van kinderen, ja kinderen verzocht 
tegen een kleine beloning toezicht te houden op de Westerhaven, waar zijn steenkoperij 
gevestigd was. Keurig opgetast stonden daar langs de waterkant talrijke soorten stenen 
opgetast. Bij tientallen gooiden de kinderen de stenen in het water. De tassen werden ge
ruïneerd door hiermee torentjes en huisjes te bouwen, waarvoor ze iedere dag weer 
andere stenen gebruikten die daardoor zó beschadigd werden, dat ze met de helft in 
waarde verminderden.
"Elke steen nu, die te water geworpen wordt of beschadigd, heeft een waarde van IVz 
cent. En dit geschiedt dagelijks bij 10- en 100-tallen." Fransen besluit zijn noodkreet met: 
"Ik wil mij gaarne verplichten om met het aanstaande Sint Nicolaasfeest aan de hier 
bestaande drie scholen elk 10 gulden te schenken!"
Of deze oproep geholpen heeft betwijfel ik, want ook in mijn jeugd in de twintiger jaren 
gebeurde dit nog steeds.

J.C. van Leverink
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