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DE BONIFACIUSTOREN

Een nieuwe dag begint, je kijkt vanuit het venster naar buiten: wat voor weer zou het zijn? 
Zal het een zonnige dag worden of zal het een sombere dag zijn die ons regen brengt? Het 
kan ook zijn dat er een harde wind op komst is, want mijn blik is steevast gericht naar de 
torenhaan, die al jaren.... zijn draai niet kan vinden! Hé daar, haan op de toren, wat doe jij 
daar? Steeds maar met je eigenwijze snavel richting zuid-west! Wat scheelt eraan, ben je 
boos omdat niemand zich om je bekommert? Of is het de ouderdom die je gaat plagen en 
je daardoor niet meer met alle winden mee kunt draaien? Maar eigenlijk, haantje daar
boven, wil ik iets opschrijven over de trouwe kameraad onder je; de Bonifaciustoren. Tot 
straks haan, je komt nog wel een keertje terug in dit verhaal.

Bonifaciustoren:
Jij bent al oud; al meer dan zes eeuwen en zag in al die lange jaren zo veel aan je voorbij
gaan. Daar boven, maar ook aan je voeten, zo stevig geklonken in de Westfriese klei.
Jij zag het gebeuren: hoe ijverige handel aan de Oude Haven bloeide en scheepvaart vanuit 
onze vertrouwde havens naar verre landen koerste.
Jij zag het gebeuren: de drukte en bedrijvigheid als de boeren uit het achterland met hun 
kaas, boter en vee hun producten hier kwamen aanbieden.
Jij zag het gebeuren: de rampen, waar stormvloeden de Westfriese dijken teisterden en de 
doorbraken het binnendijkse land overspoelden.
Jij zag het gebeuren: toen de verwoestende bende van Grote Pier op de 15e juli 1517 van
uit de Zuiderzee de stad plunderde en plat brandde en vele dappere burgers, die zich ver
weerden, sneuvelden.
Jij zag het gebeuren: dat de stad weer amper was opgebouwd en in 1555 nogmaals de 
'rode haan' oplaaide en een groot deel van de stad in de as legde. Opnieuw brandden kerk 
en klooster af, maar jij toren, met je zware muren, hield het tegen de vlammenzee.
Jij zag het gebeuren: hoe de Franse troepen de stad bezetten en uitmolken en waar de 
Oranjegezinden van het stadbestuur eisten de oranjevlag te plaatsen op jou: Bonifacius
toren!
Jij zag het gebeuren: hoe de Duitse bezetting ook bezit nam van onze stad en waar de 
burgers er zo naar verlangden om het rood-wit-blauw weer te zien wapperen vanaf jou: 
Bonifaciustoren!
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De Bonifaciustoren.
De Bonifaciustoren is gebouwd omstreeks 1350 en dus een Gotisch bouwwerk, niet zo uit
bundig rijk als de Zuidnederlandse, maar meer aangepast aan de spreekwoordelijke nuch
terheid van de bevolking uit deze gewesten. De toren is gebouwd van rode baksteen, met 
op de hoeken rode zandstenen blokken. Hoe lang de bouw van de toren heeft geduurd is 
niet bekend, maar de bouw van een kerk en toren was in die tijd een inspanning van jaren, 
waar generaties vaklieden van vader op zoon en burgers aan werkten. Over de fundering 
van de toren is weinig te zeggen, maar men kan aannemen dat de toren gefundeerd is op 
de vaste zeeklei hier. Als tijdens het bouwen het opmetselen wat verzakte, maakte men 
zich daar niet zo druk om. De profielen werden opnieuw te lood gesteld en men ging verder 
met metselen. Als men goed kijkt is dit aan de zuidwest hoek van de toren nog wel te zien. 
De toren heeft 2 zij-ingangen, haaks hierop was een ingang naar de kerk. Dat is niet het 
meest gebruikelijke; meestal liggen de toegangen naar de toren en kerk in één lijn, in de 
as van de kerk. Alleen bij torens, waar aan de westzijde water langs stroomde, zoals 
bijvoorbeeld bij de Oude Kerk te Delft is te zien. De ingang vanuit de toren naar de kerk is 
in 1639 waarschijnlijk buiten gebruik gesteld toen de vloer in de kerk is verhoogd om meer 
ruimte te scheppen voor het begraven van overledenen.

De onderbouw van de toren heeft een grondvlak van 9.60 x 9.60 meter, met een muurdikte 
van 2 meter tot een hoogte van ruim 10 meter boven het maaiveld. Het straatje onder de 
toren bestond uit keitjes, omzoomd door gele klinkertjes. Na de aanleg van het 'Rode Plein' 
zijn de keitjes verruild voor rode klinkers. Onder de toren, in de noordwest hoek, zien we 
een eiken ommanteling, waarachter zich een een spiltrap bevindt die toe-gang geeft naar 
de toren.

Op de eerste verdieping staat de windkast van het orgel van de kerk.

Via een ladder wordt de tweede verdieping bereikt, waar het oude uurwerk geplaatst is dat 
in de jaren '70 vakkundig werd gerestaureerd. Om het uurwerk is een kast van Frans 
eikenhout geplaatst. Het muurwerk van deze beide verdiepingen is voorzien van enkele 
smalle lichtspleten.

Klok met klokkenstoel Het uurwerk

Op de volgende verdieping, de derde, zijn de muren 1.75 meter dik tot een hoogte van 
19.50 meter boven het maaiveld. Op deze verdieping begint de houtconstructie van de 
klokkenstoel; ongeveer 8 meter hoog en geheel uitgevoerd in eikenhout. De verbindingen
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tussen deze stijlen en schoren zijn opgesloten met eiken pennen (deuvels), zodat het hout 
niet kan scheuren door roestvorming als stalen nagels zouden zijn gebruikt. Halverwege de 
klokkenstoel is een vloer aangebracht. Hier zijn in de muren de galmgaten met de galm- 
borden aanwezig. Waar hier het regenwater of stuifsneeuw nog binnenkomt, kan het via de 
holten in de vloerdelen en een loden goot weer afvloeien naar buiten. Er hangen drie 
klokken in de klokkenstoel. De oudste klok, die in vroeger tijden diende als poortklok, 
heeft een diameter van 1.25 meter en draagt het opschrift:

Sunte Pieter is min naem tot Godes dienst ben ick bequaem 
den ievendigen roep ick, den dooden overlude ick.
Anno 1636. Everardus Splinter me fecit Enchussae.
(Ev. Splinter heeft mij te Enkhuizen gemaakt.)

De twee andere klokken zijn Hemony klokken, met een diameter van 1.88 en 1.50 meter. 
De grootste klok draagt als opschrift (uit het Latijn vertaald):

Terwijl de muren van Medemblik zich uitgebreid hebben
en het aantal burgers toeneemt, hebben volgens besluit van de overheid
F. en P. Hemony mij, in het jaar 1649 hersteld.

De kleinere klok draagt de tekst:
Prijst God met welluidende cymbalen.
F. en P. Hemony hebben mij te Zutphen gemaakt in 1649.

Boven de klokkenstoel een balklaag met daarop een vloer. Op deze verdieping staat het 
'winkelwerk' (raderwerk) opgesteld voor de 4 stel wijzers. Door boogopeningen in de muren 
zijn hier de wijzerplaten te bereiken via een luik. Men bevindt zich nu op ruim 28 meter 
hoogte; de muurdikte is hier nog 1.15 meter.

Op een hoogte van ongeveer 32 meter boven de straat komt de verdieping waar het vier
kante lichaam van de toren overgaat in de achtkantige spits. Vanuit deze ruimte komt men 
via een luik op de eerste omloop, het zogenaamde vierkant met een stenen balustrade. Aan 
de voet van de spits is een omloop van gele zandsteen en vanaf deze hoogte heeft men 
een schitterend panorama van de stad en de omgeving. De hoeken van de torenspits zijn 
versierd met zandstenen kogels, gemaakt van gele Bentheimer zandsteen. De zandstenen 
spuwers onder de balustrade zijn tijdens de restauratie in 1925/1926 aangebracht. Het is 
leuk om te vermelden dat in de Kroniek van Medemblik, geschreven door Corn. Jansz. 
Opperdoes, in het jaar 1660 wordt vermeld:

Int selve jaer, op de 30 Augustus, hebben de E.Heeren burgermeesteren besteet 
aan Jacob Jansz. steenhouwer te Amersfoort, te maecken een stenen heek op het 
vierkant van de toorn, van goede witte hartsteen, om een somma van vijfhonderd 
vijfenzeventich gulden, met een vereeringe voor sijn vrouw van 25 gulden.

De achtkantige spits is geheel gemetseld van destijds speciaal gebakken stenen, breed om 
en om 11 en 15 cm, tot een dikte van 35 cm. Het inwendige van de torenspits wordt 
verlicht door enkele kleine vensters, aangebracht in de vorm van gotische driepassen.

Via ladders langs de houtconstructie bereikt men met veel klimwerk via een luik de tweede 
omloop (het achtkant) op een hoogte van 47.40 meter. De balustrade is van grenenhout, 
geheel bekleed met bladlood, met een hoogte van 1.10 meter.

Twee meter hoger beginnen de acht kolommen van eikenhout met lood bekleed, die de met 
leien afgedekte koepel dragen.

Op een hoogte van 56.60 meter bevindt zich de appel of kroon, hiertussen zijn de sierlijke 
smeedijzeren krullen aangebracht. Aan de bovenzijde, waar de schenkels bij elkaar komen, 
is een houten bol met lood afgedekt met een diameter van 70 cm.

En dan als bekroning: het gesmede kruis met de pits en haan.
Daar staat de nieuwe haan met zijn rughoogte op 63.50 meter boven de grond. De haan
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werd ontworpen door architect W.N. Vlaming en met liefde en zorg uit een koperen plaat 
gesmeed door onze welbekende smid H. van de Wetering. Schildersbedrijf Vermeulen be
plakte de haan met een jasje van bladgoud. Dit gebeurde tijdens de laatste restauratie. 
Architect Vlaming kreeg in 1965 opdracht van het College van B&W om plannen voor de 
restauratie van de toren te maken. De restauratie begon pas op 10 februari 1969 en werd 
voltooid op 3 augustus 1971.
Het was schitterend weer op de achtste oktober 1970 toen 's middags om 3 uur burge
meester Norbart en smid Van de Wetering, onder klokgelui, de nieuwe haan op de toren
spits plaatsten. Beide wethouders, medewerkers en pers waren getuige van deze mijlpaal.

Over jou, Bonifaciustoren, is nog zoveel te vertellen, maar laten we weer met beide benen 
op de grond gaan staan en met respect opzien naar je oude verweerde muren.
Weer zijn er plannen in voorbereiding voor een restauratie, die het huidige gemeente
bestuur nog veel hoofdbrekens zal kosten. Zal dit nog lukken in de laatste jaren van de 
twintigste eeuw?
En weet je, toren, dat er plannen zijn om jou met een carillon te verrijken en Medem- 
blikkers zich hiervoor inspannen?

Bonifaciustoren.....
Veel zag je gebeuren en nog veel zul je 'zien' gebeuren!
Vele generaties lang zal je nog waken over onze oude stad, waar hopenlijk smid Van de 
Wetering nog het fiere haantje naar alle winden mag zien draaien en jij, toren, de klokken 
mag laten beieren over onze stad en zijn bewoners,

J. de Vries-Popma

bronnen:
Architect W.N. Vlamingf
H.M. v.d. Berg, Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
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