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NIEUWS UIT DE MEDEMBLIKKER COURANT VAN 1916

1 januari.
Bevolking: 1.523 mannen en 1.264 vrouwen, totaal 2.787.

8 januari.
Donderdag werden we hier weer vereerd (?) met het bezoek van een 8-tal woonwagens, als gewoon
lijk dichtbevolkt.
Kleuters van 3 en 4 jaar oud reeds, trekken door de stad met (of zonder) aapje en eekhoorntje, me
delijden opwekkend  En de groten doen hier en daar enige inkopen, waarbij overal “muntjes van
10” (gulden) in betaling worden gegeven. Ontvangen zij 5 gulden terug, dan verlangen zij daarvoor 2 
rijksdaalders en omgekeerd.... ‘t Is om geld wisselen te doen!
We vernamen van een paar winkeliers, dat zij deze “klanten” nooit wéér wensten te zien!

De bange nacht van 13 op 14 januari.
15 januari.
Donderdagavond en de hele nacht was het hier stormweder, gepaard met “hoog water”.

Al zijn geen persoonlijke ongevallen te vermelden, aan gebouwen 
enz. werd heel wat schade - en angst en hinder voor bewoners - 
veroorzaakt. Zo bijv. aan het Eiland, waar men naar de zolder 
moest wijken; het Keerdijkje, hoewel nagenoeg met het water ge
lijk, hield stand; evenwel was ‘t voor en in de huizen alles water.
Bij ‘t Oudevaartsgat stroomde het letterlijk over de straat en naar 
het tegenoverliggend bouwland, waar ‘t weldra tot aan het café 
van Mej. Wed. van Dijk, één waterplas vormde.
Indrukwekkend schouwspel!
De bewoners nabij “Radboud” hebben mede veel last van het wa
ter gehad; nog hedenmiddag had dhr. P. Schaap het water niet uit 
zijn huis. Enige vaten van 250 pond zwaar, spoelden nabij de 
Conservenfabriek weg in de richting van de Pekelharinghaven. 
Het visafslaggebouwtje “dreef op het water. Of er ook kracht 
achter de wind en het water zit!
Intussen sloeg het water aan de Oosterhaven over de keermuur, 
zo ong. tot bij dhr. W. Berkhout; de stadsputten konden het water 
hier en daar niet verwerken!. Een gedeelte van het Noorderha- 
venhoofd met de vuurtoren sloeg weg en ook het Zuiderhoofd 
kreeg een deuk. De zeedijken hielden flink stand; al was het ook 
noodzakelijk op sommige plaatsen er “bij” te zijn.
Vanwege de “Vier Noorder Koggen” was het bewakingspersoneel 
op post; ook de gemeente werklieden hadden handen vol werk en 
vele anderen hielpen mee, waar zulks nuttig kon zijn ....

In het huis van dhr. Thepen ontstond een groot gat in de muur en - om nog iets te noemen - van het 
huis aan de Nieuwstraat, bewoond door dhr. P. de Reus, kwam een stuk van de gevel omlaag; voorts 
hier en daar schoorstenen, dakpannen enz..
Tegen de morgen werd het weer gelukkig wat kalmer en het water zakte langzamerhand. (Het was 
een geweldige stormvloed en teisterde in ‘t bijzonder Noord-Holland. Dijkdoorbraak bleef niet uit. 
Mensenlevens zijn te betreuren, vee en have werden in massa verzwolgen en verwoest).

Dankbetuigingen.

Ondergetekende brengt langs deze weg zijn dank aan de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Al
melo en aan de agent G.G. Rijnsent, alhier, voor de vlugge uitbetaling.

N. Gieling, Medemblik.

Door deze betuig ik mijn dank aan de Maatschappij tot Verzekering van stormschade te Oudkarspel 
en de agent dhr. D.H. Blok, alhier, voor de nette en vlugge reparatie aan mijn 2 percelen, welke met 
de storm van donderdag op vrijdag schade hebben geleden en beveel een ieder deze Maatschappij 
aan.

L. Hermelink, Oudevaartsgat, Medemblik.
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29 januari.
Sneeuw, Sneeuw.
‘t Begon woensdagavond, zette heel de nacht en ook donderdag door....
Hier en daar was de voorraad reusachtig opgejaagd. Treinen en ‘post’ kwamen niet dan met grote 
vertraging aan. En vol, onder sneeuw bedolven, lagen daar aan de Nieuwstraat de neergevelde bo
men .... De rooding, noodwendig tot vrijdag stopgezet, is bijna afgelopen.

1 april.
Deze week is de herbeplanting van Nieuwstraat 
ten einde gebracht; de 88 oude bomen zijn 
door een ruim dubbeltal mooie jonge bomen 
vervangen. Onnodig te zeggen, dat deze jonge 
bomen in de zorg van het publiek worden aan
bevolen.

29 april.
Jl. donderdagmorgen geraakte een schippers
vrouw overboord en in de Oosterhaven. Met 
vereende krachten mocht het gelukken, haar te 
redden.

10 juni.
Zondagmorgen werd door de politie op het 
gras- en bloemenperk bij ‘t station een bundel 
daar afgerukte bloemen gevonden.
Blijkbaar is de dader ‘s nachts in zijn werk ge
stoord geworden. Over ‘t algemeen worden 
bomen en planten wel ontzien; meer en beter
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dan vroeger. Zó moet het blijven!
Voorheen zag men bij ‘t station een kuil, een vuilnisbelt .... later is daar een flink grasperk aange
bracht. Dat tot nu toe steeds is te waarderen.

24 juni.
Donderdagmorgen geraakte dhr. W. Rol met paard en rijtuig aan de Brakeweg te water. Gelukkig 
kwam spoedig hulp opdagen en werd dhr. Rol alsook zijn paard nog tijdig op het droge gebracht.

24 juni.
Dinsdag werd door de politie alhier aangehouden iemand, afkomstig uit Amsterdam, die reeds meer
malen met de politie in aanraking is geweest; hij had zich met een valse sleutel toegang verschaft tot
de suikerwinkel aan de Bagijnhof.

Er wordt gevraagd voor 
Be vei wijk

een flinke Werkmeid,
voor dag en nacht. Inlichtingen ver
strekt Mej. Joh. DELFOS, Oosterhavea 
te Medemblik.

KERMIS.
2 nette Heeren vragen 2 dito Dames, 

om gezamenlijk de Kermis t® 
Hedembllk door te brengen.

Brieven onder letters T. M. aan het 
Bureau dezer Courant.

Genoemde hr. Arends bevond zich met zijn gezin 
op de Enkhuizer kermis en blijkbaar was de inbre
ker daarmee bekend, doch eer hij zich met iets 
kon verwijderen, werd hij gearresteerd.

24 juni.
Onder begunstiging van heerlijk zomerweder is 
woensdag de kermis aangevangen.
Moge er al niet zoveel vermakelijkheden aanwezig 
zijn als weleer, toch treft men nog allerlei afwisse
ling aan. Hier kan men zweven, daar kan men 
schommelen; een “Cake Walk” nodigt mede tot 
bezoek; kramerijen enz. bieden allerlei te koop 
aan.
Men vindt voorts gelegenheid om in “Artis Hollan- 
de” een leeuw, een beer enz. te aanschouwen en 
zoveel meer.

15 juli.
Woensdagmiddag is in ’t zicht van de haven ge
zonken de ijzeren mosselenmotor ‘YE 128”, schip
per de Koster, eigenaar Klos te Yerseke.
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Gelukkig werd zulks opgemerkt en was hier aanwezig de sleepboot “Bouwhuis” (kp. J. v.d. Waal, 
Sliedrecht) met de schippers van P1, 24, 62, 15, 57, 32 en 22 (Phillipine), trok men terstond te hulp. 
Drie der opvarenden van het gezonken vaartuig hadden zich aan de mast en want vastgegrepen, 
terwijl schipper de Koster op een plank ruim 500 m. was afgedreven. Allen werden bijtijds gered, zij 
het met veel moeite en gevaar voor eigen leven.
De schipbreukelingen werden ten huizen van dhr. D. van Veen opgenomen en verzorgd,

22 juli.
Dinsdag arriveerde hier een lichtkraan, waarmee woensdag het onlangs gezonken mosselenvaartuig 
“De Slenk” werd opgehaald. Het vaartuig is donderdag ter reparatie naar Enkhuizen gesleept.

Het Kantongerecht te Medemblik.
Uitspreken 16 juni 1916.
• C.Z. en M. de V. te Medemblik. Rijden zonder licht ƒ 2,-- boete of 2 dagen hechtenis.
• J.Z. te Medemblik. Op de openbare weg schreeuwen, gepleegd door een minderjarige, ƒ 3,-- 

boete of 1 week tuchtschool met opschorting van de tenuitvoerlegging van de straf, opgelegd 
bij vonnis van 11 februari 1916. Toen werd J.Z. veroordeeld tot voorwaardelijk plaatsing in een 
tuchtschool voor de tijd van1 maand met een proeftijd van 2 jaar wegens straatschenderij.

• G.B. te Medemblik. Boven de openbare enige voorwerpen hangen, ƒ 1,- boete of 1 dag hech
tenis.

• C.G. te Medemblik. Rumoer verwekken, waardoor de nachtrust kan worden verstoord, ƒ 4,-- 
boete of 4 dagen hechtenis.

22 juli.
Heden (vrijdagmorgen) kantelde een met hooi geladen wagen voor het perceel van dhr. P. Roemer 
aan de Nieuwstraat. Nagenoeg alles stortte omlaag. Behoudens enige schade liep alles af zonder 
persoonlijke ongelukken.

5 augustus.
De harddraverspaarden “Colorado” en “Catharina R” behaalden deze week ieder de 1e prijs respec
tievelijk ƒ 150,- te Hoorn en ƒ 250,- te Zaandam.

12 augustus.
Zondagmorgen geraakte het 6-jarig dochtertje van dhr. T. Mosch nabij het Plantsoen te water; reeds 
was het kind zinkende, toen het ongeval werd opgemerkt; bewusteloos werd de kleine opgehaald.
Dr. Van Hilten, spoedig ter plaatse, mocht het gelukken de levensgeesten op te wekken. Scheen se
dert het levensgevaar nog niet geweken, naar wij vernemen maakt ‘t kind het thans goed (‘t dochtertje 
was Lena).

19 augustus.
Jl. vrijdagavond brak een putdam door bij de in aanbouw zijnde nieuwe Kwikkelsbrug, juist toen zich 
daarin een drietal werklieden bevonden. Door krachtig optreden gelukte ‘t hen uit hun benarde posi
tie, van onder houtwerk en uit het instromend water, te redden.

2 september.
Dinsdag kreeg een dochtertje van dhr. Joh. K. een speld in de keel. Het mocht Dr. Van Hilten geluk
ken het gevaarlijke voorwerp daaruit te verwijderen.

30 september.
Maandagmiddag begaf dhr. Walch, Kaasmarkt, zich per ladder naar het dak van zijn woningen om 
enige reparaties na te gaan . Plotseling stortte hij naar omlaag en werd hij bewusteloos opgenomen. 
Zijn toestand scheen eerst zeer ernstig; gelukkig bestaat er geen levensgevaar.

7 october.
Bij het wegruimen der Kwikkelsbrug is in één der kleppen, zorgvuldig verborgen, een stuk hout ge
vonden, waarop te lezen staat: “Wij waren knots van A. Lak, meester timmerman te Midwoud. Deze 
Brug Bij Jan Hagenaar, woonens te Medemblik in Kompie hebben Gemaakt En toen wij frontjes 
Maakte onder De heer A. tv. WijnGaarde In het Jaar 1800/77”. Dan volgen 3 onleesbare woorden en 
daarna “Leef Lang Die Dit vind”.
Blijkbaar is bedoeld plankje in 1877 verborgen bij reparatie, want de brug dateert van veel vroeger.
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Gemeenteraadsvergadering 25 october 1916.
ingetrokken werden de volgende markten, welke van weinig of geen betekenis meer zijn (datum van 
instelling is bijgevoegd).
Varkensmarkt : (oprichting onbekend, waarschijnlijk begin 1800).
Voor- en Najaarsmarkten : 08 augustus 1851.
Paardenmarkt : 08 augustus 1851.
Zaad- en Graanmarkt : 03 augustus 1852.
Veemarkt : 10 augustus 1858.
Markt van gevogelte, vruchten enz.: 09 augustus 1861.
Besloten werd tot instelling van een “najaars veemarkt”, te houden op de 4e maandag in october.

28 october.
Eieren voor wederverkoop bij dhr. K. Bos, Tuinstraat, ad 9 ct. Per stuk. Voor ingezetenen, bij niet 
meer dan 10 st. tegelijk, ad 914 ct. per stuk bij (en dan volgen 13 namen van winkeliers). Haring 
(koploos) en Eng. bokking (staartloos). Prijs: Haring 4 cent, Bokking 5 cent perstuk.

28 october.
Maandag werd een zending bokking ontvangen, welke door en namens de Commissie werd afge
keurd en nog dezelfde dag teruggezonden.

Op de 31 october te Hoorn gehouden vergadering van het Genootschap “Schildersoefening” behaal
den dhr. N. Lewis alhier 2 eerste prijzen, dhr. B. Glim, alhier een tweede prijs voor gemaakte werk
stukken.
Voorts verwierven dhr. G. Kwantes en J. Sleutel ieder een derde prijs.

Naar wij vernemen is de beschrijving van het “Medemblikker Archief” voltooid en de inventaris ervan 
opgenomen in het verslag van de Rijksarchivaris (rubriek Noord-Holland).

Tijdens de 1e Wereldoorlog van 1914-1918 was Neder
land neutraal, doch ingesloten door de vijand en oorlog
voerende landen (geallieerden; Engeland, Frankrijk, 
Rusland, België, Japan, Italië, Servië, Montenegro, Por
tugal, Roemenië, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tur
kije en Bulgarije).
Daardoor ook voedselschaarste. Regelmatig vinden we 
dan ook in de Med. Courant mededelingen van de bur
gemeester, die bericht, dat zolang de voorraad strekt, 
bepaalde artikelen verkrijgbaar zijn.
Maar door de verdeling van de schaarse goeden en le
vensmiddelen door de Burgemeester, kreeg hij ook heel 
wat klachten.
Want leest U maar de volgende klacht van een burge
meester:

Als ‘k vroeger ging naar mijn kantoor 

Op het Gemeentehuis 

Dan kwam het maar hoogst zelden voor, 

Dat ik daar had abuis.

In gemeentezaken goed doorkneed,

‘n Diploma Middelbaar....
En als men alles goed dan weet,

Dan is men er voor klaar.

Van wetten heb ik veel verstand,

Gaf velen raad en daad.

De vraagbaak was ‘k voor eiken stand,

Bekendmaking.
De BURGEMEESTER der Gemeente 

MEDEMBLIK bericht hiermede, dat aan 
den heer K. BOS, Tuinstraat alhier

ds distributie van 
, lapsiingseieren
is opgedragen, bij wien dezelve vanaf 
heden tot nadere aankondiging ad 6 cl 
per stuk verkrijgbaar zijn (voor weder- 
veikoopers tegen SVj et.)

Event, op- en aanmerkingen omtrent 
„eieren” en alle verder in distributie 
te brengen artikelen, moeten worden 
ingezonden bij den Secretaris der Comm. 
v Advies inzake Levensm.-voorz. alhier, 
den hr. J. Bos Jr.

De Burgemeester voornoemd, 

i. WINKEL.
Medemblik, 23 Juni 1916.
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Zoals ‘t gewoonlijk gaat.

Thans is het blaadje omgekeerd,

Mijn kennis niet gering,
Wordt vrijwat minder gewaardeerd,

Dat is een lastig ding!

Ik pak nu heel wat zaakjes aan,

Waarnaar ‘k nooit had getracht, 

Doch niets daarvan heb ‘k goed gedaan, 

Zo luidt der mensen klacht.

Laatst komt mij in ‘t gemeentehuis 

Een bakker binnenlopen 

En vraagt mij zonder veel gedruis:

“Kan ‘k nog wat meel hier kopen?” 

Iets later komt er op ‘t kantoor 

Zo’n hele dikke slager,

Zegt: “Burgemeester, luister hoor,

Je varkens zijn te mager,

En ‘t rundvet, wat je mij verschaft 

Kan ik niet zo verkopen.

De mensen zijn met jou gestraft;

Zo gaat mijn zaak verlopen”.

Toen komt op het bureau een man,

Zijn stem vol smaad en spot,

Zegt: Burgemeester, weetj’ ervan,

Je bokkings, die zijn rot!”

Een dame doet nu haar beklag,

En zegt: Is dat Uw werk?

O, Dorpsvoogd, als ik vragen mag:

Je boter smaakt zo sterk.
Dan kocht ik nog twee pond kaas,

U bent de leverancier,

Zij was, o wonder, knappe baas,

Geschikt voor mens noch dier”.

Ik zweeg, tot zij alleen mij liet;

En ‘k vroeg mijzelven af:

Ben ‘k nu werkelijk zo’n bandiet?

Dan is wel zwaar mijn straf.

“Ben ik geen Burgemeester meer?”, 

Vroeg ik toen aan mijn vrouw,

“Wel neen”, sprak zij, “je bent veeleer 
Regeringskruier nou”.

Kennisgeving.
KERKVOOGDEN d-r NED HERV. 

GEMEENTE te MKSDERSBEilHt, 
geven hiermede kennis, dal

op Uassd&g 22 en op
DiascUg 23 lid

des middags vaa 12 tot .2 uur, in de 
Kerkekamer alt tl BK sa! worden 
gehouden tot de BntvaBKBt van

Stoelen- en Bankengeld.

Hengfilbawijzfin
voor het visschen met een hengel ia 
de wateren der Vier Noorder Koggen, 
lijn vanaf ii Mei verkrijgbaar voor 
ingezetenen boven de 13 jaar, a f0.10 
per stuk (voor dekking der onkosten), 
bij de volgende personen;

P. BAAS. Lambertschaag.
J. DE VRIES Rz, Ooderdijk.
M. DE VRIES Mz, Medemblik.
P. GORTER, Medembhk.

WAAROM‘‘worden

VERMEULEN's KLOMPEN
steeds meer gevraagd?

OMDAT zq mooi ïije afgewerkt en 
pleizierig ia ’t gebruik zijn.

Groots te sorteerinv Witte en 
Iweschllderde Klompen.

Het van ouds bekende adres voor 
uitsluitend le kwaliteit eigenbereide

Grond- en Standverf,
voor iedereeü gemakkelijk te verwerken. 

Beleefd aanbevelend,

Joh. VERMEULEN.
Bagijnhof, Medemblik.
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11 november.
Donderdagmorgen kwam de bestuurder van een met kool geladen wagen, J. Manshande, aan de 
Conservenfabriek van der fa. Kooy en Trompetter, alhier, in botsing met een deurkozijn.
Hij werd inwendig zwaargewond en is heden, vrijdag, naar het ziekenhuis in Hoorn gebracht.

25 november.
Onder de “Regeringsvarkens”, deze week hier aangevoerd en geslacht, bevonden zich een 2-tal resp. 
wegende 468 en 584 pond.

Ingezonden stukken.
Medemblik, December 1916.

Het ziet er op enkele wegen ellendig uit vanwege de modder. Vooral het voorste gedeelte van het 
Geldeloze pad en de weg langs het gesticht is een slijkmassa.
Langs de bermen van die singel hebben zich langzamerhand verhogingen gevormd (ware dijkjes zijn 
het thans), welke dan afloop van het hemelwater beletten, zodat zelfs het bestrate voetpad op enkele 
plaatsen blank staat. Een enkele maal wordt wel eens een gootje door die dijkjes gestoken om het 
water te lozen, maar deze zijn direct ieder door de slik verstopt; afdoend is om die berm te verlagen, 
zodat het water kan afvloeien.
Heel prettig, wanneer men elkaar op die weg passeert en ieder voor zich gaarne op de klinkers wi! 
blijven, om niet in water of slik terecht te komen.
‘s Avonds bij donkere maan is het er zo gesteld, dat het nog verwondering moet wekken, dat er nie
mand in de bermsloot of gracht is terecht gekomen. Een lantaarn is op dit drukke pad niet te vinden, 
als alleen op de brug van het gesticht en welke slechts een gedeelte van de avond haar licht ver
spreidt.
Vanaf de stenen brug tot een eind weegs het Geldeloze pad op. is de toestand van de weg ook aller
ellendigst. Bij de minste regenval is het een waar moeras en wij vragen ons af: is daarin nu geen ver
betering te brengen? Alle jaren weder dezelfde geschiedenis; moeten bewoners door slijk en modder 
waden instede een nette, goed verzorgde weg langs hun woning te hebben?
Zoals het nu is, gaat het niet. Wij alle dragen bij in de huishouding van de gemeente en mogen dus 
van haar verwachten, ons van de slijk en modder te verlossen.

Een bewoner van het Geldelozepad.

J.C. van Leverink

Al is mijn huisje
wel wat klein,

de kwaliteit is extra SJa.
Ne ml u maar eem proef.

Piekfijne

Haigsdu Levemrst,
gerookte Worst, Rauwe 
Rookworst es Bloedworst

(vol spek)

Aanbevelend.

Tb. GROOT - Medembi.

Wel, Buurvrouw,
wal hebt u daar PRACHTIG

Rundvleesch,
waar hebt u dat gekocht1-?

Wel, bij Grooteman te de 
Terenstraat, Medemblik,
daar krijgt u beslist le kwaliteit 

en laag van prijs.

Oudergeteekende, F. C. KRUL, 
wenscht zich te vestigen le

Opperdoes als SoSitenmaker
en bevalt zich ook aan voor hel leveren 
van Ijzeren Schuiten. Hopende 
zich ieders gunst waardig le maken
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