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WSE WAS DE MEDEMBLIKKER GESCHIEDSCHRIJVER 
JAN JACOB TEW HAVE?

In de Medemblikker Courant zijn in het verleden een 29-tal interessante artikelen verschenen over de 
geschiedenis van Medemblik, De schrijver was de voor ons onbekende Jan Jacob ten Have.
Vele malen is ons gevraagd: “Wie was dat?”
Het antwoord wisten wij niet. Met stelligheid werd beweerd, dat het een frater moest zijn geweest van 
het R.K. Internaat uit de Ridderstraat.

Bij een bezoek aan het kantoor van dhr. P. Koomen, directeur van drukkerij A.A. Idema B.V., toonde hij 
mij een verrassende brief van Mw. G.L. Philipse-ten Have uit Waalre.
Daarin schreef zij, dat zij contact had gehad met dhr. Boon van de Archiefdienst Westfriese Gemeen
ten in Hoorn met de vraag of deze inlichtingen kon geven over haar, in 1939 overleden grootvader, die 
een 19-tal artikelen over Medemblik had geschreven. Dhr. Boon kon haar niet helpen en verwees haar 
naar drukkerij idema.
Wat zij niet wist, was dat drukkerij Idema deze artikelen indertijd in de Medemblikker Courant had ge
plaatst, welke artikelen tevens in het bezit zijn van de Oudheidkundige Vereniging “Medenblick”.

In haar brief aan Idema schrijft ze, dat de heruitgave van deze serie “Uit de geschiedenis van Medem
blik” overweegt.

Waalre, 1 maart 1995.
Aan: Drukkerij A.A. Idema B.V.,

Randweg 11,
1671 GG Medemblik

Geachte Heer, Mevrouw,

Op aanraden van dhr. P.A. Boon, werkzaam bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, doe 
ik ld een aantal artikelen toekomen uit een serie van 19 artikelen van de hand van mijn, in 
1939 overleden, grootvader dhr. Jan Jacob ten Have, eertijds een bekend aardrijkskundige. 
De serie artikelen, destijds gepubliceerd, maar onbekend bij de Archiefdienst Westfriese 
Gemeenten, behandelt de geschiedenis van Medemblik vanaf het jaar 1500.
In bijgaand voorwoord van mijn hand geef ik inzicht in de wijze waarop deze artikelen
reeks in mijn bezit is gekomen en beschrijf de achtergrond van de oorspronkelijke publica
tie. Tevens geef ik in het kort een beschrijving van de levensloop van mijn grootvader. Tot 
slot volgt een persoonlijke notitie.

Graag zou ik van U vernemen of U herpublicatie van deze artikelenreeks, tezamen met 
mijn voorwoord, overweegt. Indien gewenst, ben ik bereid mijn medewerking te verlenen 
aan de toevoeging van een foto, waarop mijn grootvader staat afgebeeld.

In afwachting van Uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend,

Afz.: G.L. Philipse-ten Have
Burgemeester Mollaan 7 
5582 CJ Waalre.
Tel.: 04904 - 12038.
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VOORWOORD bij de heruitgave van een serie geschiedkundige artikelen van de hand van Jan 
Jacob ten Have, getiteld “Uit de geschiedenis van Medemblik”.

Een bezoek in 1993 gebracht aan een familielid in de Verenigde Staten van Amerika leverde mij een 
onverwachte verrassing op. Al pratend over familieleden, die ons in vervlogen dagen omringden, kwam 
het gesprek op ons beider grootvader, de in het jaar 1861 te Heerde in Gelderland geboren en in 1939 
te ‘s-Gravenhage overleden aardrijkskundige Jan Jacob ten Have.

Daarop verscheen vanuit een boekenkast een plakboek, dat een serie, lang geleden gepubliceerde en 
uit een tijdschrift of krant, geknipte artikelen bleek te bevatten van de hand van deze grootvader. Het 
bleken 19 korte artikelen te zijn, waarin diverse aspecten uit de geschiedenis van Medemblik vanaf 
omstreeks het jaar 1500 op boeiende wijze en gesteld in goed leesbare taal worden belicht.
Eén van deze artikelen bleek niet in zijn geheel bewaard te zijn gebleven, maar deze geringe lacune 
doet niet wezenlijk af aan het geheel van interessante wetenswaardigheden.

Jan Jacob ten Have werd geboren als zoon van een timmerman. Op school muntte de jongen uit in 
prestatie en gedrag. In overleg met de school werd, zoals in die periode gebruikelijk was binnen de 
handarbeidersstand, besloten Jan Jacob op te leiden tot onderwijzer.

Antje de Boer - onderwijzeres Antje de Boer, gehuwd op
geboren 21-04-1852 te Medemblik 22-03-1883 met Jan Jacob ten Have

3



Oudheidkundige Vereniging “Medenblick" jaaruitgave 1996

In ± 1882 huwde de jonge onderwijzer de 9 jaar oudere weduwe Anne de Boer, geboren te Medemblik 
in 1852. Anne bracht uit haar 1e huwelijk twee kleine zoontjes mee. Het huwelijk van Jan, en Anne zal 
naar alle waarschijnlijkheid te Medemblik zijn voltrokken, daar waar Anne’s familie verbleef. Uit het 
huwelijk werden 3 zonen en 2 dochters geboren.

Op 23-jarige leeftijd woonde Jan Jacob met zijn gezin in Voorburg, waar hij een aantal jaren als onder
wijzer werkzaam is geweest. Zijn werklust, integriteit, intelligentie en beminnelijk karakter leidde spoe
dig tot een aanstelling als schoolhoofd.
Jan’s voorliefde voor de wetenschap van het aardrijk en voor de geschiedenis der mensheid werd om
gezet in intensieve studie. Hij publiceerde geschiedenisboekjes (met veel jaartallen), bestemd voor het 
lager onderwijs, gaf rijk geïllustreerde aardrijkskundige leerboeken uit, bestemd voor lager en middel
baar onderwijs, alsmede atlassen, land- en wereldkaarten.
De uitgegeven leerstof werd zodanig gewaardeerd, dat deze algemeen werd ingevoerd op scholen in 
Nederland, Nederlands Oost-lndië en Nederlands West-lndië.

Nauwelijks bekend zijn z’n gedétailleerde (pen)tekeningen van insecten, een bezigheid, waarin hij veel 
genoegen schepte. Geboeid bekeek Jan Jacob de wereld om hem heen. Wanneer de tijd het hem toe
liet, reisde hij graag, o.a. naar Oostenrijk, waarvandaan hij een exact nagebouwd houten model van 
een Oostenrijkse woning meebracht, maar ook een alleraardigst weerhuisje, waarmee hij zijn kleinkin
deren vermaakte.

In zijn latere levensjaren bracht hij, samen met zijn familie, zijn vakanties door in een, in de bossen bij 
Epe gelegen huis, dat toebehoorde aan zijn in Nederlands Oost-lndië verblijvende zoon. In verband 
met zijn vele werkzaamheden legde hij zijn functie van schoolhoofd neer.

In de hier volgende reeks artikelen ontmoeten wij Jan Jacob ten Have in Medemblik, waar hij tijdens 
zijn wandelingen langs oude huizen, langs historische plaatsen geboeid moet zijn geraakt door zijn om
geving.
Zijn voeten zullen hem als vanzelf naar de oude haven hebben gevoerd, waar hij uitzag over de Zui
derzee. Bij het aanschouwen van schepen en scheepjes, die de golven doorkliefden, realiseerde hij 
zich hoe op de deze plaats reeds vele eeuwen lang kostbare ladingen, o.a. vanuit het Oostzeegebied, 
werden gelost, waarna de schepen met een nieuwe lading vanuit Medemblik weer vertrokken. Hij zag 
hoezeer Medemblik betrokken was bij het wel en wee van haar bevolking en van het achterliggende 
land met zijn bewoners. De aandacht van deze intelligente man en zijn voor indrukken openstaande 
geest wakkerde zijn wetenschappelijke interesse aan. Wanneer hij zijn onderzoek naar de geschied
kundige achtergronden van Medemblik aanving is onduidelijk.
Ook is niet bekend, wanneer en waar de serie artikelen van mijn grootvaders hand betreffende de ge
schiedenis van Medemblik werd gepubliceerd. Publicatie moet echter hebben plaatsgevonden na 1916. 
Artikel nr. XIII “De Bloeitijd (vervolg), De Oostzeehandel” vermeldt onder het hoofd Aantekening een 
verwijzing naar Unger, Holl. Graanhandel, Economist 1916.

In Nederland zijn nog een aantal mensen in leven, die zich mijn grootvader herinneren. Naar ik hoop 
zal publicatie van genoemde reeks artikelen hen kunnen bereiken. Maar ook de historische geïnteres
seerde lezer zal, naar ik hoop, aan deze heruitgave veel plezier kunnen beleven.

Een persoonlijke notitie:

Voor mijn geestesoog verrijst het beeld van mijn grootvader, op het moment waarop ik in 1933, teza
men met ouders, broer en zusters vanuit het voormalige Nederlands Oost-lndië met verlof in Neder
land. als 4-jarig meisje de deur van mijn grootvaders studeerkamer opende en binnenstapte.
Ik trof hem schrijvend aan, gezeten achter zijn ruime, eikenhouten bureau. Hij keek op, keerde zich 
geheel naar mij toe en begon een alleraardigst gesprek met zijn jongste kleindochter. Na zich enige tijd 
met mij te hebben onderhouden, vroeg hij mij terug te keren naar de zitkamer, daar hij zijn werkzaam
heden wenste voort te zetten.
Ik gaf gehoor aan zijn verzoek en voegde mij bij mijn tante, die sinds het overlijden van mijn groot
moeder in 1931 de huishouding bestierde. Mijn grootvader overleed onverwacht op 1 juli 1939.

Een week later vertrok ik met mijn familie per schip vanuit Batavia (thans Jakarta) naar Nederland. Wij 
betrokken voor een periode van 3 maanden het huis, waar mijn grootvader zijn latere levensjaren heeft 
doorgebracht. Helaas heb ik hem niet meer kunnen ontmoeten. Neven en nichten vertellen mij, hoe 
mijn grootvader zich gedurende zijn levensjaren t.o.v. zijn familie steeds beminnelijk, hartelijk en ge
ïnteresseerd gedroeg.
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Ondanks zijn talrijke wetenschappelijke interesses en bezigheden schonk hij zijn kinderen en kleinkin
deren steeds zijn volle aandacht. Terugkijkend op het leven van Jan Jacob zal zijn echtgenote Anne 
ongetwijfeld een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van de levenswijze van haar 
man. Helaas heb ik mijn grootmoeder nimmer gekend.

G.L. Philipse-ten Have.

AANVULLING:

Wij zijn verder gaan zoeken naar meerdere gegevens over Jan Jacob te Have in de Geboorte- en Hu- 
welijksregisters in het Streekarchief in Hoorn.

Wij vonden dat Jan Jacob ten Have, van beroep onderwijzer en wonende in Voorburg, de laatste tijd 
meer dan 6 maanden in Medemblik woonde. Hij was meerderjarig, maar als bijlage was een 
“meerderjarigverklaring”, afgegeven door de Hoge Raad der Nederlanden (31-07-1882) en een Kon. 
Besluit van 18-08-1882 bijgevoegd. Tevens een verklaring van voldoening van de Militaire Militie te 
Wierden. De acte vermeldt, dat de vader van Jan Jacob houthandelaar te Heerde was.

Op 22 maart 1883 trouwt hij de 9 jaar oudere Antje de Boer, weduwe van Hessel Haremaker en doch
ter van Reyerus Nicolaas de Boer, gemeente-ontvanger, en echtgenote Maartje Lindelo.
Het beroep van Antje de Boer was.....onderwijzeres!
Zouden ze elkaar op school hebben leren kennen?
Getuigen waren Pieter de Boer, 28 jaar en van beroep arts en Weyert Cornelis de Boer, 24 jaar en van 
beroep kandidaat-notaris en een oom, Karei Hero Idema, boekhandelaar te Medemblik.

Ben je eenmaal in het archief aan het zoeken, dan kijk je ook nog even naar de geboorteakte van An
tje.
Antje de boer, geboren op 22 april 1852, dochter van Reyerus Nicolaas de Boer, oud 24 jaar, waarbij 
nu als beroep vermeld staat: Commies Griffier bij het Kantongerecht te Medemblik en wonende aan de 
Oosterhaven, Wijk 2 nummer 39.

± 1900, 50-jarig huwelijksfeest van Reyerus Nicolaas de Boer en Maartje Lindelo 
Achterste rij, rechts naast de deur Jan Jacob ten Have.
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Verrast en verheugd weten wij nu wie onze geschiedschrijver ten Have was.
Intussen is tussen ons en Mw. Philipse-ten Have een prettig contact ontstaan en deze zomer zal zij ze
ker een bezoek aan Medemblik brengen.

J.C. van Leverink.

Bezoek aan Medemblik op 22 augustus 1996.

Alvorens onze ervaringen in Medemblik te beschrijven, zal ik eerst de aanleiding tot dit bezoek uit de 
doeken doen.
Vier jaar geleden waren Piet en ik te gast bij mijn oudste zuster Hannie (J.R.) Meeuse-ten Have en 
haar echtgenoot Bas (B.J.D.) Meeuse (professor emeritus universiteit van de staat Washington, USA). 
Zij wonen in Kirkland bij Seattle in de USA. Op een avond spraken Hannie en ik over de periode, 
waarin wij in ‘s-Gravenhage woonden en over familieleden, die ons destijds omringden, sinds wij in 
1939 vanuit Nederlands Oost Indië (thans Indonesië) naar Nederland kwamen.

Toen keerde het gesprek zich naar onze grootouders Jan Jacob ten Have en Antje ten Have-de Boer. 
Antje de Boer werd geboren te Medemblik op 21-04-1852 en overleed te ‘s-Gravenhage op 28-05- 
1931. Zij was dochter van Reyerus Nicolaas de Boer en van Maartje Lindelo. Zij woonden in Medem
blik aan de Oosterhaven, wijk 2 nummer 39 (dichtbij de havenuitgang naar het IJsselmeer).

Antje was onderwijzeres en huwde Hessel Haremaker. Gedurende dit huwelijk woonden Antje en Hes
set op het eiland Terschelling. Hessel was daar bij het onderwijs. Er kwamen 2 zoontjes nl. Reyerus en 
Nicolaas ter wereld. Hessel is echter daarna overleden en Antje werd weduwe.

Antje’s vader, R.N. de Boer, wordt vermeld als gemeente-ontvanger zowel als Commies Griffier bij het 
Kantongerecht te Medemblik. Toen Antje werd geboren was haar vader 24 jaar oud.
Bij het huwelijk van Antje en Hessel waren de volgende getuigen: Pieter de Boer, 28 jaar en arts van 
beroep en Weyert Cornelis de Boer, 24 jaar en van beroep kandidaat-notaris en een oom, Karei Hero 
Idema, boekhandelaar te Medemblik.

We mogen veronderstellen, dat Antje terugkeerde naar Medemblik. Onze grootvader J.J. ten Have 
verbleef een halfjaar in Medemblik.
Jan Jacob ten Have, geb. te Heerde (Gelderland) op 05-10-1861 en overleden te ‘s-Gravenhage op 01- 
07-1939, huwde de 9 jaar oudere weduwe Antje de Boer. Uit dit huwelijk werden 3 zonen en 2 dochters 
geboren, waarvan mijn vader het 2e kind was.

Mijn vader en moeder ontvingen het bericht van overlijden van mijn grootvader J.J. ten Have op 01-07- 
1939 vroeg in de middag. Deze dag werd bij ons op de Thee-onderneming Palahlar juist de opening 
van de nieuwe theefabriek gevierd. Er waren talrijke genodigden en de feestelijkheden waren in volle 
gang. Mijn ouders waren het middelpunt van alle gebeurtenissen van deze dag. Zij konden daarom 
niets laten blijken van het treurige bericht, dat des te harder aankwam, omdat wij een week later, op 8 
juli, naar Nederland zouden vertrekken.

Zoals toen gebruikelijk was, werd de reis naar Nederland per schip gemaakt en in augustus arriveerden 
wij in Amsterdam. Tragisch was, dat mijn vader zijn vader na de verlofperiode van 1934 niet meer 
heeft teruggezien.

Terwijl Hannie en ik over deze grootouders spraken, liep Hannie naar een kast en haalde er een plak
boek uit, waarin een 19-tal, uit een krant geknipte, artikelen waren geplakt. Ik weet nu, dat deze artike
len verschenen in de Medemblicker Courant in het jaar 1904.
Zij behoren tot een serie van 29 artikelen met als titel “Uit de Geschiedenis van Medemblik”. Drukkerij 
Idema drukte de artikelen af voorde Medemblikker Courant.
Bas was zo vriendelijk voor mij kopieën te maken van deze boeiende en uitstekend geschreven arti
kelen, die ik mee terug nam naar Nederland en thuis aandachtig las.

Na verloop van tijd speelde ik met de gedachte om de 19 artikelen opnieuw uit te geven. Na enige te
lefoontjes met instanties te Hoorn, kreeg ik het adres van Uitgeverij Idema (thans in andere handen) te 
Medemblik. Deze naam kwam mij toen al bekend voor. ik herinnerde mij, dat er een familieband is ge
weest met de familie Idema. Mijn moeder was nog heel lang bevriend met een zekere Marie Idema, 
een nicht van mijn vader.
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Ik zond enkele van de 19 artikelen, tezamen met een door mijn geschreven inleiding, waarin ik aan
gaf wie mijn grootvader was en één en ander schreef over zijn levensloop, naar Uitgeverij Idema en 
verzocht hen te beoordelen of er voldoende belangstelling zou zijn voor een heruitgave.
Ik wist toen echter nog niet, dat de bewuste serie artikelen uit 29 stuks bestaat en daar ik er slechts 
19 in mijn bezit heb, er 10 ontbraken.
Dezelfde week ontving ik een telefoontje van de voorzitter van de Geschiedkundige Vereniging Me- 
demblik, dhr. J.C. van Leverink. Hij vertelde, dat Uitgeverij Idema hem telefonisch had laten weten, 
dat er iets was gearriveerd, waarvoor de Vereniging zeker belangstelling zou hebben.

Mw. ten Have met beide bestuursleden in het gastvrije Poorthuis

Uit ons gesprek vernam ik, dat de Geschiedkundige Vereniging de gehele serie artikelen in haar bezit 
heeft. Later bleek hier sprake te zijn van een heruitgave uit 1933-1934, waarin de spelling werd ge
moderniseerd en de platen uit de 1e uitgave van 1904, waartoe de 19 artikelen in mijn bezit behoren, 
ontbreken.
Men was er wel van op de hoogte, dat de artikelen waren geschreven door J.J. ten Have, maar het 
bleef een raadsel wie deze man was. “Men” beweerde ten stelligste, dat de schrijver een frater zou 
zijn geweest uit het jongensinternaat te Medembiik, maar zekerheid hierover werd nimmer verkregen. 
Nu was in één klap het raadsel opgelost. Men kon beschikken over de door mij geschreven inleiding, 
waarin ik duidelijk aangaf, wie Jan Jacob ten Have was en wat hij gedurende zijn levensperiode op 
aardrijkskundig gebied heeft gepresteerd.

Dhr. van Leverink vertelde, dat men bezig was een jaaruitgave over Medembiik samen te stellen en 
verzocht mij om toestemming mijn naam te noemen bij de beschrijving van opa’s artikelen en de op
lossing van het raadsel, wie de reeks artikelen “Uit de Geschiedenis van Medembiik” aan het begin 
van deze 20e eeuw schreef en publiceerde.
Dhr. van Leverink wenste ook een artikel te plaatsen (i.v.m. deze laatste ontwikkelingen) in de Me- 
demblikker-krant en zou mij het concept ter lezing toezenden. Dit laatste heeft hij achteraf verzuimd 
te doen, maar bij ons recentelijk bezoek aan Medembiik gaf hij mij een exemplaar van het door hem 
geschreven artikel. Ook heeft dhr. van Leverink een lezing gehouden over dit onderwerp.

Om de Vereniging niet in de wielen te rijden, besloot ik af te zien van heruitgave van de artikelen
reeks van de hand van opa ten Have. Dit alles speelde zich af in 1995. Afgesproken werd, dat ik mijn 
bezoek van tevoren zou aankondigen, zodat wij elkaar zouden kunnen ontmoeten. Door allerlei om
standigheden kwam mijn bezoek echter in 1995 niet tot stand. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.
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Piet en ik spraken deze zomer geregeld over deze lacune. Op 21 augustus belde ik dhr. van Leverink 
op zijn huisadres op en vertelde, dat wij ons plan om Medemblik te bezoeken, ten uitvoer wilden 
brengen. Ik zou opnieuw bellen om een afsprak te maken.
De volgende dag bleek het mooi en zonnig weer te zijn, een uitzondering in deze te koude zomer. Wij 
besloten de tocht naar Medemblik te ondernemen. Ik belde naar het kantoor van dhr. van Leverink in 
Medemblik en sprak onze plannen in via het antwoordapparaat. Zodra Piet en ik gereed waren voor 
vertrek, belde ik opnieuw en kreeg dhr. van Leverink aan de telefoon. Ik vertelde, dat wij hem graag 
zouden ontmoeten. De afspraak kwam tot stand, wat erg prettig was.

Wij reden eerst naar Breukelen en dronken daar koffie. Daarna ging de reis voort naar Medemblik. 
Het is altijd spannend, wanneer men een tot nu toe onbekende plaats gaat bezoeken. Bovendien 
hoopte ik een indruk te krijgen van de plaats, waar onze grootmoeder Antje de Boer opgroeide, huw
de en waar mijn ouders kwamen en mijn vader gedurende zijn jeugd vele malen zijn vakanties door
bracht en o.a. bij een oom heeft gelogeerd.

Voordat men Medemblik binnenrijdt, ziet men een gerestaureerde molen op een dijk staan. Onderaan 
deze dijk ligt een alleraardigst, eveneens gerestaureerd huisje, waarde Geschiedkundige Vereniging 
haar pied-a-terre heeft. Gelukkig was er ook plaats om de auto te parkeren.
Men had ons reeds gesignaleerd en de voordeur stond uitnodigend open. Dhr. van Leverink ontving 
ons en stelde ons voor aan de eveneens aanwezige Mw. J. de Vries-Popma, betrokken bij het archief 
van Medemblik en bij het kleine Archeologisch Museum ter plaatse.

Wij kregen koffie aangeboden, wat erg in de smaak viel. Intussen toonde ik de artikelenserie van J.J. 
ten Have uit 1904 en dhr. van Leverink toonde deze serie artikelen van de uitgave van 1933-1934. 
Mw. De Vries heeft beiden laten kopiëren, zodat dhr. van Leverink en ik ook over de ons ontbrekende 
uitgave kunnen beschikken.
Ook toonde ik door mij meegebrachte foto’s van Antje de Boer en van Antje met haar 1e echtgenoot, 
Hessel Haremaker, ook een foto van mijn grootvader Jan Jacob ten Have en de oude groepsfamilie- 
foto uit omstreeks 1900, gemaakt t.g.v. het 50-jarig huwelijksfeest van Reyerus Nicolaas de Boer en 
Maartje Lindelo, ouders van Antje de Boer.

De foto is genomen achter het woonhuis van R.N. de Boer en Maartje Lindelo, op de binnenplaats.
Op deze foto staan ook Jan Jacob ten Have en Antje de Boer en de 7 kinderen van Antje (5 kinderen 
ten Have, waaronder mijn vader J.J. ten Have). Ik beloofde dhr. van Leverink deze foto’s te laten ko
piëren en heb er nog 3 foto’s aan toegevoegd, nl. een foto van R.N. Haremaker met zijn echtgenote 
Anne Kaan en hun 2 dochtertjes Annie en Lidy - zoon Dick was toen nog niet geboren -, een foto van 
N.R. Haremaker en een foto van zijn echtgenote Line Ludwig. Helaas stierf Line Ludwig als nog zeer 
jonge vrouw in Nederlands Oost-lndië (thans Indonesië) aan de gevolgen van een blindedarmontste
king. Haar echtgenoot sneuvelde kort daarop in Atjeh, waar hij gedurende de strijd grote moed be
toonde. De familie zegt, dat hij expres in de voorste gelederen vocht.

Een achterkleinzoon van Antje de Boer, nl. Reyerus van Wezembeek, vertelde mij, dat lang geleden 
een man uit het geslacht Haremaker een dochter huwde uit de familie Leeghwater (Leeghwater liet in 
Holland de meren droogmaken, waarop de polders ontstonden). Deze man ontdekte op welke wijze 
het teveel aan olie uit lijnzaad, dat achterbleef in lijnzaadkoeken (veevoeder), kon worden verwijderd. 
Het paardenhaar zoog de olie op. Deze ontdekking bezorgde hem de naam Haremaker.

Terug naar Medemblik. Van dhr. van Leverink ontving ik diverse gegevens over de familie de Boer. 
Dit is bijzonder prettig, daar ik nauwelijks gegevens bezat over mijn grootmoeder Antje en mij al heel 
lang afvroeg, wie zij toch geweest is. Wel vernam ik van een aangetrouwde nicht, dat Antje de Boer 
in de familiekring ten Have geliefd was en dat men veel respect voor haar had.

Dhr. van Leverink nam Piet en mij mee op een wandeling door Medemblik, dat een alleraardigste 
plaats is met diverse havens, waar talrijke kleine en grote jachten gemeerd liggen. De huizen langs 
deze havens met hun trapgevels, klokgevels en andere typische gevels zien er prachtig uit. Dhr. van 
Leverink vertelde ons, dat hij enige jaren geleden een lezing hield, waarin hij de bewoners van deze 
prachtige oude huizen aanraadde hun huizen aan de buitenzijde goed te onderhouden om de oude 
glorie in ere ter herstellen en te behouden. De reactie van de bevolking was zeer positief en het re
sultaat van dit onderhoud is in één woord schitterend.
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Wij bezochten de oude waag, waar kaas werd gewogen in een klein gebouwtje, waar thans een bloe- 
menzaak huist, buitengewoon artistiek ingericht en gevuld met schitterende planten en boeketten, 
een ware lust voor het oog. De oude ijzeren weegschaal hing aan de zoldering van het voorportaaltje.

Nu liepen wij door de straat, waar Antje de Boer met haar ouders en broers, wellicht ook zusters, 
woonde. Wij bezochten het huis, waarvan dhr. van Leverink vermoedde, dat het eens door hen be
woond werd. Dit n.a.v. de eerder genoemde foto. Hij was zelf ook in dit huis geboren en opgegroeid. 
De oudere dame, die op dit adres woonde, liet ons binnen. Maar toen ik naar de binnenplaats keek, 
waarde foto zou zijn genomen, begon ik te twijfelen. De ruimte leek niet groot genoeg om alle perso
nen te plaatsen, zoals zij op de foto staan. Later bleek, dat wij inderdaad niet op het goede adres wa
ren, maar dat de familie de Boer dichter bij uitgang van de haven naar het IJsselmeer heeft gewoond, 
nl. op nr. 39.

Op de Oosterhaven, waar het echtpaar ten Have-de Boer heeft gewoond

Mw. de Vries, die intussen naar het gemeentehuis ging, liet Piet en mij later de kopie zien van de 
plattegrond van de bewuste wijk en sprak haar twijfel eveneens uit over het huis, dat wij bezochten 
met dhr. van Leverink en wees nr. 39 aan als meer waarschijnlijk. Hierin had zij gelijk. Wij passeer
den een ander huis in de straat en dhr. van Leverink vertelde, dat wij op zoek waren naar het huis, 
waar eens de familie de Boer woonde. Een jonge vrouw vertelde daarop, dat zij de volledige lijst van 
bewoners van haar huis bezat en dat daarop ook de Boers voorkwamen. Later kwam zij achter ons 
aangefietst en zwaaide met de bewuste lijst, waarop, zoals zij zei, inderdaad families de Boer op 
stonden. Zij zou een kopie van deze lijst aan dhr. van Leverink geven, zodat hij die aan mij kon op
sturen.

Vrij kort na de aanvang van onze wandeling zagen wij aan de overkant van het water een groot ge
bouw liggen. Dit bleek het allereerste marine-opleidingsinstituut voor officieren in Nederland te zijn 
geweest. Ook zagen wij in de verte, eveneens aan de overzijde van het water, maar niet aan het wa
ter zelf, de restanten van het grote Kasteel Radboud liggen (ged. gerestaureerd).
Bij de ingang naar het IJsselmeer bereikten wij de “leugenbank”, waar vissers opschepten over de 
grootte van de vissen, die zij vingen. Later passeerden wij een wat verderop en achter huizen gele
gen kerkhof, waar Joodse mensen begraven liggen. Er was echter geen tijd om dit te onderzoeken.
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Wij bereikten de plaats, waar het weeshuis werd gebouwd en liepen onder de poort door, waarop 4 
weeskinderen werden uitgebeeld in steen. Wij kwamen op een aardige binnenplaats, waar nu huisjes 
van “ouden van dagen” aan grenzen.
Hier gingen wij een gebouw binnen, waar Mw. de Vries ons opwachtte in haar, op de zolderverdieping 
gehuisveste, kantoortje. Dhr. van Leverink verliet ons, nadat wij afscheid hadden genomen. Mw. de 
Vries nam ons daarop mee voor een bezichtiging van de Bonifaciuskerk. Voor de beschrijving van 
deze kerk verwijs ik naar de folder “De Bonifaciuskerk te Medemblik”, waarin op duidelijke wijze de 
geschiedkundige achtergrond en de beschrijving van het interieur van de kerk worden weergegeven. 
Piet en ik bewonderden de interessante, gebrandschilderde ramen en het mooie interieur van deze 
kerk, ook de schilderingen op de pilaren etc.

Moe geworden verlieten wij de gids, die ons zo spontaan rondleidde èn de kerk zelf en gingen terug 
naar het kantoor van Mw. de Vries, die zo vriendelijk was om thee voor ons te zetten. Wij spraken 
nog een poos met haar. Zij is een bijzonder geïnteresseerde en hartelijke vrouw. Daarna leidde zij 
ons rond in het eveneens op deze zolder gelegen archeologisch museum, waar een interessante col
lectie ons wachtte, die zeker de moeite waard is om gezien te worden. De kaaspers, die aan de bruid 
bij haar huwelijk ten geschenke werd gegeven, was een voorwerp, dat onze bijzondere aandacht 
vroeg.

Helaas werd het tijd om te vertrekken en de tocht naar huis te aanvaarden. Wij namen afscheid en 
liepen terug naar het huisje onder aan de dijk, waar onze auto geparkeerd stond en vertrokken, na 
een bijzonder prettige en interessante dag. uit Medemblik.
De foto’s, die Piet in Medemblik maakte zijn een blijvende herinnering aan ons bezoek aldaar en aan 
de beide mensen, die ons zo een prettige dag bezorgden.

Waalre, 1 september 1996. G.L. Philipse-ten Have

* * * * *

Oudhollandse ijspret anno 1996 
(Foto: Harddraverijvereniging “Prins Hendrik”)
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Volledige / School-Atlas / door J.J. Ten Have. 
’s-Gravenhage. - Joh. Ykema. (1897)

Note: 23 x 31 cm., 47 m. Verso title page: "Gedrukt bij P.W.M. 
TRAP, Leiden.” AU maps 25.5 x 20.5 cm. unless mentioned 
otherwise.

No. 1. Wereldkaart Westelijk Halfrond Oostelijk Halfrond 
No. 2. Wereldkaart (Wereldverkeer, diepte der zee), 1:1 70 mill.
No. 3, Europa (Natuurkundig). 1: 25 mill.
No, 4, Europa (Staatkundig), 1:25 mill.
No. 5. Nederland, Overzichtskaart tevens Spoorwegkaart. 1:12.5 

mill.
No. 6. Nederland, Kaart der Grondsoorten, 1:12.5 mill,
No. 7. Nederland, Hoogtekaart (naar Beekman) 1:12.5 mill.
No. 8. Groning£mr'l;400,000
No. 9. Friesland. 1:400,000
No. 10. Drente. 1:400,000
No. 11. Overijsel. 1:400,000
No. 12. Noord-Holland. 1:400,000

Inset: Texel Vlieland (on same scale)
No. 13 & 14 Utrecht en Gelderland. 25.5 x 40.5 cm, 1:400,000 
No. 15. Zuid-Holland. 1:400,000
No. 16. Zeeland.
No. 17. Noord-Brabant. 1:400,000
No. 18. Limburg. 1:400,000

insets: Landbouwkaart.
Overzicht van enk'')'* Indi! 'M,-en

No. 20. West-en Zuid-Duitschland. 1:3 mill.
No. 21. Duitschland (Natuurkundig). 1:5 mill.
No, 22. Duitschland (Staatkundig). 1:5 mill.
No. 23-24. Oostenrijk-Hongarije, De Alpen en Noord-ltalië. 1; 

25.5 x 40.5 cm.
No, 25. Balkan-Schiereiland. 1:6 mill.

inset: the new States after the turkish wars.
No. 26. Apenijnsche Schiereiland. 1:5 mill. 

insets: Rijstvelden (rice fields in Italy)
Napels & Vesuvius 1:1.25 mill.

No. 27. Iberische Schiereiland. 1:6 mill. 
inset: rice & olive culture

No. 28. Frankrijk. 1:5 mill.
No. 29. België. 1:1,35 mill.
No. 30. Denemarken. 1: 2 mill. 

inset: Iceland, 1:7.5 mill.
No, 31. Scandinavië. 1:9 mill.

inset: Verbreiding der belangrijkste planten.
No. 3 2. Rusland.
No. 33. Groot-Brittanje en Ierland. 1:5 mill. 

inset: Manchester area, 1: 2.3 mill.
No. 34. Europa. Temperatuurkaart Regenkaart Volkenkaart 

Klimaat. 1:50 mill.
No. 35. Azië (Natuurkundig). 1:50 mill.
No. 36. Azië (Staatkundig). 1:50 mill.
No. 37. Afrika (Natuurkundig). 1:50 mill. 

inset: Beneden-Egypte
No. 38. Afrika (Staatkundig). 1:50 mill. 

inset: Zuid-Afrika. 1:25 mill.
No. 39-40. Amerika. 1:50 mill. 40.5 x 25.5 cm.

•W.Afo- T r r ' r' ■ • H.................... . <2 ,, l- v.i vs i , rl.'Vri S’

4 mill.

HAVE, J.J. TEN (geb. 5-10-1861 te Heerde , Gelderland , overl. 1-07-1939 te ' s-Gravenhage

Ten Have belongs to the class of schoolmasters, particularly devoted to geography. He developed himself into a 
most successfull teacher of geography and author of textbooks, wallmaps and atlases. His textbook for 
advanced education: "Beknopt leerboek der Aardrijkskunde", first edition 1887, attained lts llth edition in 
1916.
Ten Have was headmaster of a primary school at ’s-Gravenhage as well (evening courses). Some of his other 
successfull textbooks were: "Nieuwe leerboek der Aardrijkskunde", 1893; "Beknopte Aardrijkskunde van 
Nederlandsch Oost en West-Indië”, 1894. In spite of competition (by F. Bruins, J. Kuyper, P.R. Bos) his atlases, 
as well as his textbooks, did very well. His elementary schoolatlas was continued over more then thirty years 
and eventually taken over by the well-known H.J. Moerman in 1931 (see: Have A9). Although his atlases are 
less famous than those by Kuyper or Bos, Ten Have certainly belongs to one of the most deserving editors of 
schoolatlases. In his "Handelsatlas” oï/9\2 he was even a pioneer.

J.J. ten Have, GeïUu 
Have D2.

inset: Ar 
No. 42. Austrulic 

inset: soi 
No. 43 & 44 Ncderlam 
No. 45-46. Java. 1:2 
No. 4 7. Zuid-wes' 

Java. Tat 
1:400,p0 
tra. / 1 :5

Have A2
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’s-Gravenhage.

Note: 3 1 X 23 cm.. 
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