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VAN OUDE, VERVALLEN STADSBOERDIJ TOT FRAAI WOONHUIS

Op de hoek van het Achterom/Kruisstraat stond de oude, vervallen stadsboerderij van 
Evert Arends. En met bewondering hebben we kunnen zien hoe ook onze eigen stad
genoten door zo'n bouwval heenzien en de restauratie hiervan aandurven en kunnen 
realiseren. Het pand staat wel op de provinciale monumentenlijst, maar je vraagt je wel 
af: wat moet je er mee?

Het is het echtpaar Afra en Martin 
Koomen van boekhandel A.A. Idema, dat 
vele voorbereidende gesprekken voerde 
met de gemeente en Architectenbureau 
Vlaming. Schetsen, tekeningen en uit
eindelijk een bestek liet maken en ten
slotte opdracht gaf aan de Medem- 
blikker aannemer W. Bakker, hetwelk 
resulteerde in de aankoop en restauratie 
van de oude stadsboerderij. Nu het is 
gerealiseerd, is het beeldbepalende en 
historische pand voor Medemblik be
houden en heeft de familie Koomen een 
zeer fraaie en ruime woning, waar ze 
met recht trots op mogen zijn.

Schets van de noordgevet

Bedrijvigheid langs de gracht.
Het Achterom, op oude ansichtkaarten ook wel eens genoemd het 'antieke grachtje', was 
vroeger een grachtje vol bedrijvigheid. Het meel voor de bakker werd met schuiten 
aangevoerd. Tientallen schuiten voerden aardappels aan naar de in de hoek van het 
Achterom gelegen aardappelmarkt. Het waterschap De Vier Noorder Koggen had daar 
tegenover haar timmer/molenaarswerkplaats voor het onderhoud van de watermolens. 
Daar werden onder andere de houten vijzels van de watermolens via een sleephelling 
vanuit het Achterom in de werkplaats gebracht en werden daar gerepareerd. Verder een 
aantal stadsboerderijen met aan de grachtkant een soort primitieve steiger; vanuit de 
boerderij werd de koeienmest met een kruiwagen naar buiten gereden, waarna men de 
mest met een kletterend geluid vanaf de steiger in de daaronder liggende praam (schuit) 
kiepte.

Stadsboerderijen.
Vroeger waren er meerdere stadsboerderijen binnen de stad gelegen. De boeren hadden 
hun landerijen buiten de vestingstad; de landerijen waren meestal door door vaarten en 
sloten omgeven. In de zomer werden de koeien veelal met een praam, dat is een grote 
platte schuit, naar het land gebracht. In de hooitijd, als het gras gemaaid en op 'ruiters' 
gedroogd was, werd het hooi met de schuit naar de boerderij in de stad gebracht en uit 
de schuit op de hooizolder of hooiberg opgeslagen. In het najaar, als de regenperiode 
aanbrak, werden de koeien weer met de praam naar de stadsboerderij gebracht.
Waarom dan een boerderij in de stad gelegen, zult u zich afvragen. Want het geeft toch 
onnoemelijk veel werk.
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Belegeringen.
De reden was, dat men zich veilig voelde achter de stadswallen. Als de vijand naderde 
bracht men terstond het vee naar binnen. Werd de stad belegerd, dan had men nog altijd 
vlees in de stad! Daarom stond ook de meelmolen op de stadswal. Men kon, in geval van 
een belegering, het graan voor de bakker tot meel malen. Het is gebeurd, dat een stad 
langdurig belegerd werd en dat de stad zich niet aan de vijand overgaf. Dan wachtte de 
vijand net zo lang totdat de voorraden op waren en men zich overgaf. Het Is gebeurd dat 
het graan op was, maar dan liet men toch de molen draaien, echter zonder dat de 
maalstenen aangedreven werden.
Vandaar komt het gezegde: 'Hij draait voor de Prins'. Het gaf dan de indruk aan de 
vijand, dat het graan nog niet op was en intussen hoopte men dat de vijand door de Prins 
verslagen werd.

Stink-Achterom.
Het wonen aan het Achterom was vroeger geen plezier. Het stilstaande water was zwart 
van kleur en er ontstond zwavelwaterstofgas, hetwelk een zeer penetrante lucht 
veroorzaakte en het grachtje daarom in de volksmond het 'stink-Achterom' genoemd 
werd. Maar dat alles is verdwenen. Het water van het Achterom wordt nu via een duiker 
vanuit de Westerhaven doorlopend ververst. Praktisch alle aktiviteiten zijn verdwenen, zo 
ook de stadsboerderijen.

Vorige eigenaars.
Dat het prachtig gerestaureerde pand oud is, blijkt uit de lijst van provinciale monu
menten in Noord-Holland, waarin vermeld wordt dat Cornelis Opperdoes er in 1691 be
lasting voor betaalde.
Wij vragen Martin of er nog meer bekend is over het pand en haar bewoners. Martin heeft 
inderdaad nog enige, nog vrij jonge koopaktes. Zo passeert op 20 maart 1920 een koop
akte bij notaris Constant Cornelis Maria Ligtenberg met Gerrit Postma als klerk, waarin 
het woonhuis, annex schuur, boerderij en pakhuis gekocht wordt van Klaas Hart. De koper 
is J.W.H. Rees uit Benningbroek. Op 17 oktober 1931 koopt Jacobus Bakker het geheel 
met als getuigen: Cor Warnaar, Herm. Theodorus v.d. Wetering, alsmede namens het 
Rooms Kath. Paroch. Armbestuur, waarvoor op 10 november 1931 gemachtigd zijn namens 
de bisschop van Haarlem: Joh. Weel, bottelier (secr.) en Adr, Dudink, manufacturier 
(voorz.). Verder is er een kontrakt waarin het Armbestuur op 3 oktober 1932 de stads
boerderij verhuurt aan Jan Commandeur voor ƒ 3,75 per week.

Familie Arends
Omstreeks 1916 woonde in Winterswijk Jacobus Arends, gehuwd met Maria G. Harpenink, 
Met zijn snoepkraam reisde hij de kermissen af, doch in de Achterhoek was, door om
standigheden, praktisch niets te verdienen. Daarom besloot Arends het maar in Noord 
Holland te proberen. En zo kwam hij in Medemblik terecht, waar zijn broer reeds woonde 
en enige panden bezat. Tussen de kermissen door bezocht hij zijn vrouw in Winterswijk, 
maar omdat de zaken in Noord-Holland goed gingen, besloten ze met het gezin naar 
Medemblik te verhuizen. Ze vestigden zich in het winkelpand in het Bagijnhof hoek 
Kruisstraat. Moeder Arends beheerde de winkel en vader Arends ging met zijn kraam de 
kermissen af. 's Zomers maakte Arends zelf zijn ijs en met zijn fraaie ijswagen ging hij, 
klingelend met zijn bel, door de straten van Medemblik.
Later koopt hij de oude stadsboerderij op de hoek van het Achterom/Kruisstraat en 
gebruikt deze als timmerwerkplaats en voor opslag. In 1948 koopt zijn zoon Willem, die 
inmiddels een groentezaak in het winkelpand van zijn vader was begonnen, de stads
boerderij. Gebruikte deze voor opslag, maar laat architect Varwijk een restauratieplan 
maken. Maar tot restauratie komt het niet.
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Willem Arends zijn zoon Evert neemt de zaak van zijn vader over en laat Architecten
bureau Vlaming een nieuw plan maken. De boerdij is intussen het onderkomen geworden 
van Evert zijn groeiende verzameling oude rijtuigen.
Evert komt echter tot de ontdekking, dat hij met zijn groentezaak meer kan verdienen in 
een grote stad en vestigt zich suksesvol in Alkmaar. Koopt een mooie boerderij in Waar
land, waar hij ook zijn verzameling oude rijtuigen onderbrengt en waar tevens paarden 
kunnen worden gehuisvest.
De oude boerderij in Medemblik wordt dan gebruikt als verdeelcentrum van kranten en 
tijdschriften en als werkplaats.

Uiteindelijk toch gerestauereer!
Maar Afra en Martin Koomen zien andere mogelijkheden en vragen Evert de stadsboerderij 
aan hen te verkopen. Maar Evert had zelf gedacht hier eens te wonen. Maar uiteindelijk 
geeft hij toe en zó komen ze uiteindelijk tot realisatie van hun droom: een prachtige 
woning in de oude gerestaureerde stadsboerderij en daarmee zijn ze nu zeer gelukkig en 
prijzen wij ons gelukkig dat een beeldbepalend pand in Medemblik is behouden.

J.C. van Leverink

Het pand voor ....

.... en na de restauratie.
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