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REISVERSLAG VAN EEN PAAR ENGELSEN BIJ EEN BEZOEK AAN MEDEMBLIK IN 1880 

Telefoon. "Kom je effe, 'k heb wat leuks!" Jan Beek!
Binnengekomen laat hij mij verheugd een copie van een reisverslag zien, afkomstig uit 
een Engels boek met de aantekening 'On Dutch waterways 1880'.
"En ... moet je die foto's zien, onder andere van het interieur van de Bonifaciuskerk uit 
1880." En inderdaad, om het orgel heen is een baldakijn geschilderd. Een 'troonhemel' 
alsof het orgel door een mooi gedrapeerd fluwelen gordijn is omgeven. Dus had de heer 
Schoonekamp, de restaurateur die de cartouches op de pilaren restaureert, gelijk toen hij 
zei dat er vroeger ongetwijfeld een geschilderd baldakijn om het orgel zou zijn geweest. 
Zijn vraag was toen: "Hebben jullie echt niets onder het pleisterwerk gevonden?" En dit 
werd ontkend. "In Enkhuizen heb ik er een rond het orgel gerestaureerd en hier zal er 
ongetwijfeld ook een zijn geweest". En uit dit reisverslag blijkt dat hij gelijk had. 
Indrukken van buitenlanders van ruim 100 jaar geleden zijn altijd leuk. Daarom hier een 
vrije vertaling van het artikel.

J.C. van Leverink

We hadden geluk, opnieuw een mooie morgen. We waren uitbundig omdat we over de 
Zuiderzee naar Medemblik in Noord-Holland gingen; een afstand van 13 zeemijlen. Het 
was een leuke, vrolijke tocht. Er stond een aangenaam briesje, waardoor witte schuim
kragen de golven sierden, die anders zo blauw waren als de lucht tussen de wolken. 
Onder een verblindend blauwe en witte lucht en over een blauwe en witte zee, kwam 
Medemblik in zicht.
We stoomden erg langzaam tussen de pieren door, ondertussen peilend met vaarbomen. In 
het midden was het water slechts ruim 2 meter diep en er lagen 2 a 3 schepen afgemeerd 
langs de kade. Wij meerden aan langszij een van deze schepen. De haven is groot maar 
ondiep; mannen waren bezig met baggeren en hadden zakken aan het einde van lange 
stokken en leegden deze in lichters.
De stad lag aan de noordzijde van de haven en een hoge, grasachtige wal, overschaduwd 
door een rij bomen, scheidde de haven af van de naastgelegen straat waarlangs merk
waardige, kleine huizen.
Een grote binnenhaven lag er verlaten bij, hoewel deze groot genoeg was om er een hele 
vloot af meren. Op de wallen van deze binnenhaven staat een groot gebouw, dat in bloei- 
ender tijden een marine opleidings instituut (Koninklijk Instituut voor de Marine, red.) 
was, maar waar nu een krankzinnigen gesticht is gevestigd.
"Dendy heeft al iemand te pakken" zei Blake, nadat wij slechts 5 minuten afgemeerd 
waren; en 't was waar ook. Onze tolk sprak twee pienter uitziende jongens in het Frans 
aan, waarvan één hem goed kon begrijpen, en nodigde hen uit om aan boord te komen. 
Eén bleek de zoon van de burgemeester te zijn en de ander de zoon van de dominee en 
met behulp van Dendy raakten we spoedig met hen bevriend, hetwelk in ons eigen voor
deel was.
Het was nog vroeg in de morgen en onze nieuwe vrienden waren zo vriendelijk ons door 
de stad te leiden, die vrolijk versierd was met vlaggen ter gelegenheid van de viering van 
twee zilveren bruiloften. Het stadhuis was natuurlijk ons eerste doel omdat de Hollandse 
steden bijzonder trots zijn op hun stadhuizen en hierin al wat van belang is bewaren - net 
als in een museum - als gemeentelijk eigendom. Eén kamer was bekleed met in relief ge
schilderd leerbehang, zeer oud, prachtig, en indrukwekkend als versiering.
Het meest interessante voor ons was een koperen plaat, gedateerd 1599, zeer duidelijk 
gegraveerd met de plattegrond van Medemblik. Hierop waren de indertijd aanwezige ver
dedigingswerken te zien en ten oosten van de kerk een groot deel van de bebouwing van 
de stad, die verzwolgen is door de meedogenloze Zuiderzee. Een kwart van de stad is dus 
verdwenen en de kerk staat nu aan de buitenkant en dicht bij de indrukwekkende dijk; 
het is te hopen dat verdere verwoesting zal worden voorkomen. Een afdruk van de kope
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ren plaat werd weldra ontdekt, hetgeen een duidelijke indruk gaf in vergelijking met toen 
en nu.
Ook was er een machtig tweehandig zwaard, dat vroeger toebehoorde aan een hoofdman, 
wiens geruïneerde kasteel of versterkte burcht een opvallend bouwsel aan de andere zijde 
van de haven is. De eigenaar moet een flinke man zijn geweest, maar voordat hij het 
boven zijn hoofd kreeg in een positie om te slaan, zou zijn tegenstander de tijd hebben 
om een snuifje snuiftabak te nemen en hem te doorboren.

Interieur Bonifaciuskerk met baldakijn om het orgel.

Daarna gingen we naar de kerk, die een zeer hoge toren heeft. Het interieur van de kerk 
was erg bekoorlijk en zo koel, vergeleken met de drukkende hitte buiten met een dreiging 
tot onweer, dat we daar lange tijd ronddwaalden en ik hier, tot ergernis van de koster, 
een foto maakte. Er was een groot klankbord boven de preekstoel. De preekstoel zelf was 
van mooi eikenhouten snijwerk, net als het koorhek. Er was een heel mooi orgel met 
bovenop een aantal symbolische figuren met op de achtergrond een mooi ontworpen gor
dijn, geschilderd op de witte muur. Grote en fraaie koperen kandelabers hingen aan het 
plafond. In het schip van de kerk stonden stoelen, maar aan de zijkanten stonden ouder
wetse kerkbanken, zó uitzonderlijk smal en ongemakkelijk, dat zij heel doeltreffend iedere 
poging om te gaan zitten luieren voorkomt. Er was geen ruimte voor mijn knieën en ik 
moest dwars gaan zitten. Mij herinnerden ze aan de folterkamers uit mijn jongenstijd; met 
zitplaatsen van slechts 20 cm diep en houten voetenbankjes die met veel lawaai 
kantelden als de folteringen van spelden en naalden je noodzaakten om je te bewegen. 
Het algehele aanzicht van de kerk was dat van een bijzondere soliditeit, maar de vloer 
was beslist komisch. Deze was bedekt met gedenkplaten of grafstenen; de afbeeldingen 
en teksten hierop waren bedenkelijk grappig. Zo stond op het graf van een man genaamd 
Groenbroeck een ingebeitelde grote broek met de inscriptie over het zitvlak. Er waren 
andere bedenkelijke ontwerpen en vele symbolen van de beroepen die de overledenen 
uitoefenden, zoals een schaar of de tekening van een bronzen schotel waarvan aan één 
zijde een hap was uitgebeten. Deze schotels hingen voor de ramen van de barbiers. (De 
uitgesneden ronding was bedoeld om de scheerschotel te laten passen rond de nek; de 
schotel vol scheerschuim werd onder de kin gehouden, red.).
Daarna klommen wij in de hoge toren omhoog, ladder na ladder, van vloer naar vloer, 
langs touwen en klokken en uiteindelijk kwamen we buiten adem op de rondgang rond de 
lantaarn aan de top. (De lantaarn was de zogenaamde 'appel' - vroeger het vuurbaken 
voor de schepen, red.). Het uitzicht vanaf deze hoogte was prachtig en het was de klim 
naar boven meer dan waard. De lucht was prachtig helder, hoewel er in de verte donder
wolken samentrokken. Maar tegen die donkere lucht tekenden zich alle, door het zonlicht 
beschenen, objecten scherp af. Beneden ons waren de rode daken van het stadje, de 
havens, de vrachtschepen en de grote dijken tegen de Zuiderzee. In het vlakke land en 
op grote afstand naar het westen waren, in het effen groen, een aantal dorpjes gelegen 
omgeven door bosschages die dikwijls de huizen verborgen en derhalve slechts de toren
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spits zichtbaar was. Het land tekende zich door een netwerk van blinkende dijken, 
kanalen, slootjes en meertjes, met hier en daar een vrachtschip met roodbruine zeilen. 
Naar het oosten was de zee, tegen de opkomende wolken zilvergrijs gekleurd.
Van deze hoogte af gezien was de holheid van het land bijzonder opvallend. Het kan 
vergeleken worden met een soepbord, drijvend in een vijver, het water bijna tot aan de 
rand, en daar omheen een gebogen wal om de zee daar buiten te houden. Door de 
afstand leek de dijk nietig en een erg zwakke bescherming van het achterliggende land; 
alsof een klein stootje het zal vernietigen en het water doen binnenstromen.
Afdalend naar de grote klok wachtten we tot de klok het uur zou gaan slaan, wat ook 
spoedig gebeurde met een machtig en opzienbarend geluid. Het was één uur en het deed 
ons er aan herinneren dat het etenstijd was.
Een deel van de middag onweerde het, maar daarna bracht de opgefriste lucht ons nog 
een mooie avond. En zo dwaalden we nog wat door de straten en naar het oude 
kasteel.
Hier binnen vond nog een verkoping plaats van scheepsartikelen en de menigte kopers 
bestond hoofdzakelijk uit mensen van het platteland, die ons nieuwsgierig aanstaarden en 
wij staarden naar hen. Wij weten wat wij over hen zeiden, maar wij zouden heel graag 
willen weten wat zij over ons te zeggen hadden.
Er was een brede straat met een stille gracht in het midden en dikke rijen bomen aan 
weerszijden. Dit wilde ik graag fotograferen. Toen ik mijn apparaten ging opstellen was er 
geen levende ziel te bekennen, maar in een paar minuten tijd had zich een grote schare 
kinderen verzameld en zij plantten zich op de voetbrug over de gracht en wilden allen in 
mijn beeld, waardoor zij mijn foto bedierven.
in Engeland hebben wij ook kleine spiegeltjes, maar die worden niet gebruikt zoals hier, 
bevestigd aan de zijden van de ramen, zodat men van binnen kan zien wie er langs de 
straat komt, zonder het probleem dat je van je stoel af moet komen. Deze spiegeltjes 
(spionnetjes, red.) vindt men in alle Hollandse stadjes, maar in Medemblik viel het ons 
bijzonder op. Kijk je van buiten in het spiegeltje dan zie je wat er binnenshuis is. En toen 
wij vlak langs de huizen wandelden, konden wij de gezichten van de vrouwen zien, alsof 
ze ingelijst waren; alleen het hoofd, zonder lichaam.

Oosterhaven, met op de achtergrond het kasteel.

Er was een kleine, open zeilboot of jacht in de haven, vlak achter onze achtersteven en 
toebehorend aan een heer uit Leiden. Hij trok er mee rond en kwam bij ons aan boord 
voor een praatje en bleek een echte zeiler. Zijn vaartuig zag er uit als een dikke kever 
met haar zwaarden omhoog geheven, gelijk grote vleugels. Het was ongeveer ruim 5 
meter lang en 1.80 meter breed, natuurlijk met een platte bodem en met spanten en 
beplanking sterk genoeg voor een 20-tonner.

En hier eindigt abrubt het artikel over Medemblik uit:
On Dutch waterways (1880), hoofdstuk 14, pag. 160 t/m 170.
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