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HET WEESHUIS TE MEDEMBLIK

in juli 1575 verzoekt de magistraat van Medemblik aan de Prins van Orange de bezittingen 
van de kloosters in de stad Medemblik te bestemmen voor de 'schamele wezen' van die 
stad. Op 4 oktober 1575 volgt een ordonnantie van de 'Prins van Orangien', waarbij op 
verzoek van Burgemeesteren aan het weeshuis bij de provisie worden gegeven de ge
raseerde huysen en de ghoederen van twee baghijnhoven. Voorwaarde is wel dat de in de 
kloosters verblijvende nonnen erin mogen blijven en tot hun dood verzorgd moeten 
worden. Met deze gift kwam een zelfstandige fundatie tot stand welke beheerd werd ten 
behoeve van de wezen. In de ordonnantie die ten behoeve van het weeshuis werd 
opgesteld komt onder andere naar voren dat de 'binnen vader en moeder' van de gerefor
meerde religie dienen te zijn en daarvan belijdenis hebben gedaan voor ze aangesteld 
werden.

Het Weeshuis

In de loop der tijden is er natuurlijk zo het een en ander gebeurd wat niet nauwkeurig 
meer is na te gaan, maar wel staat vast dat naast dit 'gereformeerd' weeshuis nog een 
ander, het zogenaamde 'armen-weeshuis' heeft bestaan. In het jaar 1671 richtte de stad 
Medemblik zelf een weeshuis op, dat toen de naam kreeg van het 'nieuwe weeshuis', 
terwijl het weeshuis van 1575 van toen af het 'oude burgerweeshuis' werd genoemd.
Dat duurde tot het jaar 1742.
In dat jaar kwam het stadsbestuur met de regenten van het oude weeshuis overeen, dat 
de wezen uit het arme stadsweeshuis konden worden opgenomen in het oude burgerwees
huis. Financieel echter bleven de zaken streng gescheiden. Men sprak vanaf die tijd van 
het 'gecombineerde gereformeerde weeshuis'. Dat heeft geduurd tot het jaar 1795, toen 
men om het karakter van het weeshuis duidelijk te doen uitkomen, de naam aannam van 
'gereformeerd weeshuis'.
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In de tussentijd zijn beide instellingen financieel ook tot één organisatie geworden.
Ten tijde van de Franse revolutie kreeg het weeshuis het financieel erg moeilijk, doordat 
ze evenals vele andere gelijke instellingen vielen onder de tiercering. Om toch voor de 
wezen te kunnen zorgen (de meeste bezittingen moesten te gelde gemaakt worden), 
besloten de regenten om bij de gereformeerde lidmaten wekelijks te collecteren. Dit 
collecteren werd tot het jaar 1865 volgehouden.
Intussen werd het bestuur gevormd door personen van hervormde richting (gereformeerd 
werd een ander begrip), hoewel het nog steeds gereformeerd weeshuis werd genoemd. 
Het bestuur werd door de gemeenteraad benoemd op voordracht van het bestuur uit lid
maten van de hervormde kerk.

In het jaar 1922, de zorg voor wezen is bijna te verwaarlozen, wordt besloten het gebouw 
te bestemmen voor 'ouden van dagen'. Maar nu doet zich een moeilijkheid voor die niet 
was te voorzien. De reglementen van het weeshuis staan niet toe dit zelf ter hand te 
nemen, er wordt gezocht naar een andere oplossing. Deze wordt gevonden in een andere 
instelling van weldadigheid die ook in Medemblik aanwezig is, namelijk de 'gerefor
meerde armenvoogden'. Deze instelling mag volgens haar reglementen deze taak wel uit
voeren. Deze instelling is daartoe bereid en het weeshuis wordt na een ingrijpende ver
bouwing op 1 februari 1925 als bejaardenhuis onder de naam 'Huize Levensavond' in 
gebruik genomen.
In dezelfde tijd, wanneer het weeshuis een andere bestemming krijgt, komen er moei
lijkheden met de gemeentelijke overheid. Het R.K. volksdeel meent dat zij ook deel zou 
moeten uitmaken van het weeshuisbestuur en probeert via een besluit van de gemeente
raad de reglementen zodanig te veranderen dat niet alleen hervormden het bestuur van 
het weeshuis vormen. Dit wordt uiteraard door de regenten van het weeshuis aange
vochten en is tot aan de hoge raad uitgestreden. De enige winst voor de gemeenteraad is 
gelegen in het feit dat in 1928 is bepaald dat de gemeenteraad buiten de voordracht om 
in een vacature kan voorzien, maar wel lidmaten van de hervormde kerk.

Nu volgt er een vrij ingewikkelde periode, de wet op de bejaardenoorden gaat meespelen 
en de bijstandswet geeft ook de nodige problemen. Voor de bejaarden wordt een nieuw 
tehuis gebouwd, waar het weeshuis erg veel bemoeienis mee heeft gehad; ze heeft zelf 
de grond gekocht en door een architect plannen laten maken. Na de bouw van het nieuwe 
Levensavond is dit in het jaar 1975 overgedragen aan een stichting genaamd 'algemeen 
christelijke stichting voor bejaardenzorg', waar behalve hervormden ook rooms
katholieken en gereformeerden deel van het bestuur uitmaakten.

Door het vertrek van de bejaarden uit het gebouw moest hiervoor een andere bestem
ming worden gezocht. Al heel spoedig kon een gedeelte van het gebouw worden verhuurd 
aan een notaris, die daar kantoor ging houden, later gevolgd door een tandartsen
praktijk. Sinds enkele jaren heeft een advocaat zich in het monumentale gebouw 
gevestigd, terwijl de zolderverdieping door de historische vereniging 'Medenblick' als ten
toonstellingsruimte gebruikt wordt.

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe bijstandswet in 1964, als vervanging van de 
armenwet van 1912, was het mogelijk dat, doordat de bijstandstaken een belangrijk deel 
van het werk waren, alle bezit zou moeten worden overgedragen aan de gemeente 
Medemblik. De gemeente zelf zag dit niet zo zitten en er is in gezamenlijk overleg naar 
een oplossing gezocht. Behalve het gereformeerd weeshuis waren in Medemblik nog 
andere instellingen van weldadigheid die in dezelfde omstandigheden verkeerden en op
geheven dreigden te worden, namelijk de al eerder genoemde gereformeerde armen
voogden en het college van gasthuisvoogden, dat een achttal zogenaamde weduwen
huisjes beheerde. Al deze drie instellingen hebben in gezamelijk overleg met het ge
meentebestuur een oplossing trachten te vinden in een samenbundeling van deze drie 
instellingen, maar dan onder kerkelijk verband, en op 28 juni 1973 is door de gemeente
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raad een dergelijk voorstel aangenomen, waarbij de Nederlands Hervormde kerk in de 
plaats zou treden van de gemeente Medemblik. Helaas kon dit de goedkeuring van gede
puteerde staten van Noord-Holland niet wegdragen en moest een andere oplossing worden 
gezocht. Na jaren overleggen met inschakeling van de diaconale kamer te Alkmaar, is er 
uiteindelijk een oplossing gevonden, die heeft geresulteerd in een nieuwe raadsbesluit, 
waarin besloten wordt:

a. de 3 instellingen op te heffen onder de gelijktijdige instelling van 1 nieuwe instelling 
van weldadigheid onder de naam 'Hervormd Weeshuis Medemblik';

b. voor deze instelling een reglement vast te stellen conform het bij dit raadsvoorstel 
gevoegde ontwerp;

c. tot bestuursleden te benoemen een aantal personen (in het raadsvoorstel met name 
genoemd);

d. te besluiten tot intrekking van het besluit van 18 juni 1973;
e. te bepalen dat alle rechten en verplichtingen van de drie opgeheven instellingen van 

weldadigheid overgaan naar de nieuwe instelling van weldadigheid.
Onder deze omstandigheid wordt nog steeds gewerkt.

J. de Greeuw 
Medemblik, november 1994

De Weeshuispoort
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