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Open Monumentendag Medemblik

Ariane Vervoorn aan het woord

Mi casa tu casa, mijn 
monument is jouw 
monument
In 2021 staat het thema ‘Mijn monu
ment is jouw monument, mi casa e tu 
casa’ centraal. Plekken waar mensen 
elkaar ontmoetten, woonden, waar 
mensen op reis vertrokken, waar be
langrijke besluiten werden genomen 
zoals kerken, stations en stadhuizen 
of ingrijpende gebeurtenissen plaats
vonden. Elk gebouw kan meedoen, 
want in elk gebouw hebben mensen 
gewoond, gewerkt en geleefd. 

Op 11 september stellen 21 Medem-
blikker monumenten hun deuren open 
voor iedereen die een kijkje wil nemen 
in deze bijzondere gebouwen met hun 
eigen verhalen. Open Monumentendag 
Medemblik wil graag de verhalen van 
de mensen die in deze monumenten 
gewoond of gewerkt hebben zichtbaar 
en beleefbaar maken. Het Comité Open 
Monumentendag Medemblik heeft mij 
gevraagd mee te denken in het neerzet-
ten van een gevarieerd cultureel pro-
gramma. Uit deze nieuwe samenwerking 
is een rijk gevuld programma ontstaan:

In Theaterkerk Hemels speelt het 
muzikale trio Os Bravos en in de door 
de Medemblikker stadsarchitect A.T. 
van Wijngaarden ontworpen Vermaning 
geeft comitélid Jan Vrugt een lezing 
en is er een concert door de organist 
Dick Schouten en mezzosopraan Anneke  
Breukel. In het Groene Kerkje van 
Lambert schaag vertelt Anneke Zandt 
het verhaal van de vermoorde Maeri-
tin Jacops. Maeritin leefde in de 17e 
eeuw in Lambertschaag en haar graf-
steen ligt nog altijd in de kerk. In Ver-
enigingsgebouw Sint Pieter, thuishaven 
van toneel groep Sint Pieter in Medem-
blik start ieder uur een theaterwande-
ling en boottocht waarin vier eenakters 
opgevoerd worden die recht doen aan 
de historie van de monumenten en het 
thema van dit jaar: mijn monument is 
jouw monument.

En dit is nog maar een kleine greep…
Ik wens iedereen veel plezier om zijn 
eigen monument te ontdekken en te 
beleven.

HET OPEN MONUMENTENDAG COMITÉ
Van links naar rechts: Ariane Vervoorn (cultuurcoördinator), Jan Vrugt, Peter Swart en 
Trudy Schouwe-Schouten.

De ‘schatten’ van Medemblik

In 2020 kon door corona geen monumen
tendag worden gehouden. Geen deuren 
die open stonden, geen rondleidingen en 
livemuziek. We deden het digitaal met 
vijf korte video’s. Prachtige beelden van 
juweeltjes die zomaar midden in onze 
gemeente staan. De video’s werden veel
vuldig bekeken en gedeeld. Toch, niets 
is mooier dan zelf op pad te gaan en de 
‘schatten’ van Medemblik te ontdekken. 

Dit jaar is er weer een ‘ouderwetse’ mo-
numentendag-plus. Van 21 openbare en 
monumentale gebouwen staan de deuren 
open en wie langskomt krijgt niet alleen 
een kijkje in het interieur. Bevlogen vrij-
willigers vertellen je alles over de bouw, 
de bewoners en de geschiedenis. Dan de 
plus, dit zijn de extra’s van deze dag; 
muziek, theater en lezingen. Dát krijgt u 
allemaal gratis op Open Monumentendag 
Medemblik met als thema ‘Mijn monument 
is jouw monument’. Stap op de fiets, in 
de auto of wandel en stap binnen in een 
kerk, school, stadhuis of kasteel. Er is van 
alles te beleven. Ik dank het comité Open 
Monumentendag en de Cultuurcoördinator 

en alle vrijwilligers voor 
de samenwerking in de 
organisatie van deze dag.
Tenslotte wens ik ieder-
een, klein en groot, veel 
plezier!

Harry Nederpelt, 
wethouder Kunst 
en Cultuur

Mijn monument is jouw monument

Ariane Vervoorn
Cultuurcoördinator Medemblik



2 zaterdag 11 september 2021
11.00 - 17.00 uur

1 Huis van Oud

Adres: Grote Zomerdijk 33, 1687 PG 
Wognum
Website: www.decrommeleeck.nl
Status: Gemeentelijk monument

Activiteit: tentoonstelling 75 jaar vrijheid 
in Westfriesland

Aan de Grote Zomerdijk, tussen Wognum en 
Spanbroek, ligt het museum Huis van Oud, 
dat bestaat uit een authentieke woning en 
een stal. Het huisje dateert uit 1878 en is 
ingericht in de stijl van de jaren veertig en 
vijftig. De drie bedsteden, het granieten 
aanrecht en de twee kolenkachels geven 
een indruk van wonen en leven halverwege 
de vorige eeuw. 

In de stallen is deze zomer de tentoonstel-
ling ’75 jaar vrijheid in Westfriesland’ te 
bezichtigen. Informatieborden geven het 
globale verhaal van de oorlog in Westfries-
land weer. Achter voorwerpen, foto’s en 
papieren schuilen persoonlijke verhalen. 
Ook is er een film te zien waarin ooggetui-
gen vertellen over hun ervaringen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Op het ruime erf 
wordt koffie, thee en krentenmik geser-
veerd voor € 2,50.

2 Protestantse kerk

Adres: Westerstraat 42, 1655 LB 
Sijbekarspel
Status: Rijksmonument

Activiteit: tentoonstelling 75 jaar Vrijheid.
Zaterdag 11 september 
11 – 17 uur, zondag 12 september 
14 – 17 uur

Naast algemene informatie over Westfries-
land in de Tweede Wereldoorlog wordt aan-
dacht besteed aan wat de oorlog teweeg-
bracht in Sijbekarspel en Benningbroek. 
Aspecten als onderduik, verzet en bevrijding 
komen aan de orde. Er wordt stilgestaan bij 
de omgekomen inwoners en hoe het was om 
in de oorlog te trouwen. Twee dorpsgenoten 
vertellen op video hun herinneringen aan de 
oorlog. Tevens is het aangrijpende verhaal 
van Cees Stins over evacués uit de Wierin-
germeer te beluisteren. 

De kerk dateert waarschijnlijk uit de eer-
ste helft van de 12e eeuw en was van oor-
sprong een vereenvoudigde uitgave van 
de Michaëls kerk op Wieringen. In de 15e 
eeuw werd er een bakstenen toren voor 
geplaatst. Honderd jaar later werden de 
muren een meter opgetrokken om de huidi-
ge gotische ramen te kunnen plaatsen. De 
gesneden panelen in de preekstoel dateren 
uit de 17e eeuw. Hierin zijn de wapens van 
Sijbekarspel in het midden en van Hoorn, 

Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar te her-
kennen. De koperen kaarsenkronen en de 
doopboog stammen ook uit die periode.

3 Langhuisstolp Akerendam

Adres: Westerstraat 79, 1655 LG 
Sijbekarspel

Activiteit: rondleiding om 12 en 15 uur. 
Buiten deze tijden gesloten. Reserveren 
verplicht via willemieke@xs4all.nl

Deze Wesfriese langhuisstolp is vermoe-
delijk gebouwd rond 1600. Vele bewoners, 
waaronder Adriaan Huygens aan het begin 
van de 19e eeuw, hebben in deze mooie 
boerderij gewoond. De vorige bewoonster 
heeft de stolp zoveel mogelijk in oude stijl 
gerenoveerd. De huidige eigenaresse, Wil-
lemieke Ottevanger, woont in het voorhuis 
en haar moeder Willy woont in een kleinere 
stolp die deels ook bewoond wordt door 
Mia en Dickie, een zwarte en rode Laken-
velder. Daarnaast wonen er nog zes Oues-
sant schaapjes, de twee mini varkens Jutta 
en Julius, zes Cochin kippen en een poes. 
Leuk om met kleine kinderen te komen. Er 
zijn twee mogelijkheden voor een rondlei-
ding; om 12 en om 15 uur. 

4 Protestantse kerk

Adres: Kerkelaan 10, 1654 JP Benningbroek 
Status: Rijksmonument

Activiteit: KunstKringWognum exposeert 
met monumentale gebouwen. 
Zaterdag 11 september 11 – 17 uur, 
zondag 12 september 12 – 16 uur

Drie leden van de KunstKringWognum, 
Geert Brandsma en Cees Bakker uit Wog-

num en Klaas Jan Kool uit Hoorn, komen 
met werken naar het Witte Kerkje in Ben-
ningbroek. De werken bestaan uit monu-
mentale gebouwen uit Wognum, Twisk, 
Medemblik, Abbekerk, Midwoud, Sijbekar-
spel, Hauwert en Hoorn. Onder meer boer-
derijen, kerken, kasteel Radboud, molen 
De Herder en VOC gebouwen uit Hoorn. Ook 
op zondag 12 september te bezichtigen van 
12 - 16 uur. Voor info (0229) 572113. 

Omstreeks 1500 werd in Benningbroek, op 
de plek waar ooit een 12e-eeuws houten 
kerkje stond, een stenen kerk gebouwd. 
Deze was gewijd aan Sint Petrus in Banden. 
Bijzonder is de eikenhouten preekstoel uit 
de Gouden Eeuw. Op de kuip staan het 
jaartal 1661 en de initialen IDLL. Hoger, 
op het achterschot, vinden we de naam 
en het wapen van Jacobus Pennokius. Hij 
werd in 1651 predikant in deze kerk. In 
1661 werd het interieur verrijkt met een 
trouwhek en een nieuwe preekstoel. Het 
wapen en de naam van Jacobus Pennokius 
doen vermoeden dat hij het meubel aan de 
kerk heeft geschonken. Buiten aan de zuid-
muur bevindt zich een grafsteen uit 1628 
van de verongelukte kinderen van de Heer 
van het Hoogeland. Op het kerkhof aan de 
zuidzijde van de kerk is het grafmonument 
van Cornelis Donker uit 1891. Hij was onder 
meer lid van de Eerste Kamer en dijkgraaf 
van de Vier Noorder Koggen. Het orgel is 
recent gerestaureerd en heeft een bijzon-
der mooie klank.

5 Groene Kerkje

Adres: Noordeinde 28, 1658 CB 
Lambertschaag
Website: www.hetgroenekerkje.nl
Status: Rijksmonument

Activiteit: Orgelspel van Dirk 
Bakker (meerdere keren op de dag), 
rondleidingen door de kerk en toren. 
Anneke Zandt vertelt het verhaal van 
de vermoorde Maeritin Jacops om 13.30 
en 15.30 uur. Maeritin leefde in de 17e 
eeuw in Lambertschaag en haar grafsteen 
ligt nog altijd in de kerk. Wilt u een van 
de vertellingen (duur ca. 20 minuten) 
bijwonen? Meldt u dan van te voren aan 
via de website www.hetgroenekerkje.nl. 

De kerk van Lambertschaag ligt met het 
naastgelegen kerkhof op een verhoging in 
het landschap. Zij is oorspronkelijk gewijd 
aan de Heilige Lambertus. Aanwijzingen 
dat er in de 14e eeuw al een kerkgebouw in 
Lambertschaag stond, zijn te vinden in de 
kerklijsten van het bisdom Utrecht. Sinds 
1974 is het eigendom van Stichting Het 
Groene Kerkje die concerten en andere 

culturele activiteiten in het gebouw organi-
seert. Haar huidige naam dankt de kerk aan 
de groen geschilderde toren. In de toren 
bevindt zich een zeer oud en gaaf uurwerk, 
vermoedelijk gemaakt in 1480. De luidklok 
in de kerktoren is in 1495 gegoten door Ge-
rardus van Wou. Meerdere interieuronder-
delen herinneren aan de oude functie van 
het gebouw waaronder een preekstoel uit 
1633, drie grote tekstborden en een orgel. 
Het orgel is gebouwd in 1866 door de Firma 
L. van Dam & Zonen te Leeuwarden met 
gebruikmaking van veel onderdelen uit het 
oude orgel van Hoogkarspel.

6 Theaterkerk Hemels

Adres: Dorpsweg K 121, 1676 GH Twisk
Status: Rijksmonument

Activiteit: Optreden van de Portugese 
band Os Bravos 
Aanvang: 11, 12.30 en 15 uur
Reservering voor activiteit: 
www.theaterkerkhemels.nl/agenda

Wat de muzikanten van Os Bravos met el-
kaar gemeen hebben, is dat ze erg van de 
Portugese taal en Portugese muziek hou-
den. Ze spelen daarom alleen maar liedjes 
uit Portugal en Brazilië. Bekende namen 
als: Veloso Caetano, Zeca Afonso en Madre-
deus komen voorbij. Muziek die raakt, door 
de nostalgische klank, of die je juist opvro-
lijkt door het aanstekende zomerse ritme. 
Het wordt een feestje waarbij iedereen 
kan inhaken. 

Deze kerk is een van de oudste kerken van 
Westfriesland. Het predikantenbord geeft 
aan dat de eerste predikant hier in 1572 
in dienst trad. De doop- en trouwboeken 

Alle monumenten op een rij
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jaar

Ontwerp + print: Venhuis Communicatie Producties, 0228-545280, www.venhuis.nl

VRIJHEID
BLIJFT KWETSBAAR

Ondanks de oprichting van de 
Verenigde Naties met de 
Veiligheidsraad, het opstellen van 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de mens worden tot 
op de dag van vandaag op veel plaatsen 
in de wereld de mensenrechten 
geschonden en wordt in veel landen 
een keiharde oorlog gevoerd.

Vrijheid blijft kwetsbaar, 
daar mag je niet 
onverschillig mee omgaan 

Tijdens de Duitse bezetting probeerden de 
meeste inwoners het gewone leven voort te 
zetten. Ze pasten zich aan en hoopten dat 
het allemaal snel voorbij zou zijn.

Sommige dorpsbewoners sympathiseerden 
met de bezetters en enkelen werden lid van 
de NSB of van de Nederlandse Landmacht. 
Zelfs de burgemeester van de gemeente 
Sijbekarspel was lid van de NSB.

Een klein aantal inwoners had de moed om 
zich actief te verzetten. Verzet plegen was 
gevaarlijk, niet alleen voor jezelf, maar ook 
voor je familieleden. Het was gevaarlijk, 
want wie kon je vertrouwen, welk nieuws 
was waar. Verraad lag op de loer.

Arie Broers, fruitkweker en wethouder van 
de gemeente Sijbekarspel was iemand die in 
verzet kwam. Thuis hadden hij en zijn vrouw 

Annie Joodse onderduikers. Als wethouder 
kon hij samen met gemeentesecretaris Piet 
Schoenmaker aan blanco persoonsbewijzen 
komen. Daar konden valse persoons

bewijzen van gemaakt worden voor 
de onderduikers.
Bij Frans en Marie Feld, die ook 
Joodse onderduikers hadden, lagen 
in een kelder wapens verstopt. 
Arie Broers en Frans Feld 
overvielen samen met 
timmerknecht Piet Verhoef  
en timmerman Klaas Koeman
in Spanbroek een distributie
kantoor. Daar lagen in 
een kluis bonkaarten voor 
levensmiddelen, die nodig waren 
om eten te kunnen kopen voor 
onderduikers.

Jacob Koning, melkboer in 
Sijbekarspel, was betrokken 

bij wapendroppings aan de Zomerdijk in 
Spanbroek en dokter de Vries regelde dat 
bemanning van neergestorte, geallieerde 
vliegtuigen onderdak vond. 

Tuinderszoon Jaap Huisman  
bracht illegale blaadjes rond in het dorp. 
Cor Sasburg, van elektro bedrijf Sasburg, 
repareerde zend en ontvangstapparatuur 
voor een knokploeg uit Hoorn. Een gevaar
lijk karwei aangezien niemand meer radio’s 
mocht hebben en er regelmatig Land
wachters bij hem aan de deur kwamen om 
te kijken of hij toch nog radio’s in huis had. 
Bij Klaas Koeman hing in de boom gaard 
een antenne voor een zender, waarmee 
Dieuw Koeman berichten, die van de 
Duitsers afgeluisterd wa ren, doorgaf aan de 
Engelsen.

Verzet en sabotage had ook consequenties. 
De spoorlijn HoornMedemblik, die voor 
de bezetter van groot belang was, was 
soms doelwit voor sabotage. Daarom 
moesten dorpsbewoners van Sijbekarspel 
en Benningbroek verplicht de spoorlijn 
bewaken, vaak met gevaar voor eigen leven. 

Dit zijn slechts enkele namen die bekend 
zijn, maar er zijn ongetwijfeld meer namen 
en verhalen.
In de Kroniek van 2010 staan meer en 
uitgebreider verhalen uit de oorlogstijd. 

Verzet in Benningbroek en Sijbekarspel

“DAT DE NAMEN VAN DE HELDEN
NIET VERLOREN GAAN”

Arie en Annie Broers 
met hun gezin.

Frans Feld.

Jaap Koning.

De wapenkelder bij Frans Feld.

Bord van de tentoonstelling 75 jaar 
Vrijheid Sijbekarspel/Benningbroek.

De band Os Bravos met Portugese-
en Braziliaanse muziek.

Cees Bakker van KunstKringWognum 
aan het werk.
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gaan terug tot 1656. Het schip van de kerk 
dateert gedeeltelijk uit de 14e en gedeel-
telijk uit de 17e eeuw. Zeer bezienswaardig 
en rijk aan symboliek is de preekstoel. Het 
monumentale orgel werd in 1890 gebouwd 
door T. Leichel. In 1976 is de kerk geres-
taureerd.

7 De Twisker Vermaning,
doopsgezinde kerk

Adres: Dorpsweg K 149, 1676 GK Twisk
Status: Rijksmonument

Activiteit met reservering: Concert met 
medewerking van organist Dick Schouten 
en mezzosopraan Anneke Breukel / lezing 
Jan Vrugt
Aanvang: 13.30 uur                                                          
Reserveren bij: Janvrugt@outlook.com 
of bellen, sms of WhatsApp naar 
06 11 365 240
Alleen geopend tijdens activiteit

Deze door de Medemblikker stadsarchitect 
A.T. van Wijngaarden ontworpen Verma-
ning werd in 1868 in gebruik genomen door 
de doopsgezinden van Twisk en Abbekerk. 
De “nieuwe Vermaning”, die de tot dan 
toe gebruikte “schuurkerk” verving, werd 
gebouwd in de daarvoor aangekochte tuin 
van de weduwe Maartje Slot. De voorge-
vel is symmetrisch van opzet. De gedenk-
stenen in deze gevel onthullen de namen 
van de diakens, de dominee (toen leeraar 
geheten) en de twee jongens die de eerste 
steen mochten leggen. De eenbeukige bak-
stenen kerk is door een zadeldak met blauw 
geglazuurde Hollandse pannen gedekt. Op 
de hoeken staan steunberen en op de nok 
staat een klokkenstoel. In de kerk treft u 
de originele houten banken, vloerdelen en 
kansel. Het in uitstekende staat verkerende 
van Dam orgel is veel ouder dan tot voor 
kort werd aangenomen.

8 Dorpskerk

Adres: Kerkebuurt 16, 1674 ND Opperdoes
Website: www.dorpskerkopperdoes.nl
Status: Rijksmonument

Activiteit: Expositie van foto’s en 
schilderijen. Marlies Vos exposeert 
geschilderde vogel portretten, de foto’s 
zijn van de hand van Brigitta Posch.

De laatgotische dorpskerk in Opperdoes is 
vermoedelijk herbouwd na plundering van 
het dorp door Grote Pier in 1517. Het kerk-
interieur bevat onder andere een rijkver-
sierde preekstoel uit 1688 en verschillende 
onderdelen uit de 18e eeuw waaronder een 

gerestaureerd tekstbord, gerestaureerd or-
gel en een fraai doophek. 

Het kerkgebouw is eigendom van Stichting 
Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp en 
heeft voornamelijk een culturele en soci-
aal-maatschappelijke functie. Daarnaast 
stimuleert de stichting de religieuze func-
tie van het monument. Het gebouw is bij-
zonder geschikt voor uitvaarten en kerke-
lijk of burgerlijk huwelijk. Op een prachtig 
terras naast de kerk kunt u genieten van 
koffie, thee of frisdrank met Opperdoezer 
jodenkoek.

9 Meelmolen De Herder

Adres: Westerdijk 3, 1671 GA Medemblik
Website: www.meelmolendeherder.nl
Status: Rijksmonument

Activiteit: De molen gaat op de 
oudhollandse toer

Op de locatie van molen De Herder stond 
van oudsher de Westermeelmolen, een van 
de twee molens in Medemblik waar bak-
kers en bierbrouwers hun graan lieten ma-
len. De Westermeelmolen raakte in verval 
en werd in 1948 gesloopt. In 1985 werd de 
stichting De Medemblikker Meelmolen op-
gericht met als doel de molen te herbou-
wen. Nadat men de romp van een Zaanse 
oliemolen uit de 17e eeuw had gekocht, 
startte in 1986 de herbouw. In 1990 werd 
molen De Herder door prins Claus, de toen-
malige beschermheer van De Hollandsche 
Molen, officieel in gebruik gesteld. 
Samen met het naastgelegen Poorthuisje is 
het een van de mooiste Medemblikse loca-
ties, waar altijd wel wat te doen is.

10 Verenigingsgebouw Sint Pieter

Adres: Ridderstraat 9, 1671 CS Medemblik
Website: www.hetsintpieter.nl 
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Theaterwandeling
Aanvang: 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur
Duur: 1,5 uur per wandeling inclusief 
boottocht
Reserveren voor activiteit bij: 
www.mtgsintpieter.nl      
Vertrekpunt: Verenigingsgebouw 
Sint Pieter

Op zaterdag 11 september vindt in het 
centrum van Medemblik een theaterwan-
deling plaats. Tijdens de Open Monumen-
tendag kunnen bezoekers genieten van 
een theatrale rondgang langs verschil-
lende monumenten in Medemblik. Op 
geheel eigen wijze heeft toneelgroep 
MTG Sint Pieter een draai gegeven aan de 
historie van de gebouwen en het thema 

‘Mijn monument is jouw monument’. Tij-
dens de wandeling wordt u begeleid door 
een gids, die u meeneemt langs verhalen 
en plekjes die bekend en minder bekend 
zijn. Ook zal een deel van de wandeling 
varend  afgelegd worden. Twee schippe-
rende broers nemen u mee, niet alleen 
naar het kasteel, maar ook in hun eigen 
familievete. Het kerkepad zal ook niet 
ontbreken in deze route, wanneer we 
de Bonifaciuskerk betreden. Het Station 
Medemblik is natuurlijk een trefpunt van 
nieuwe ontmoetingen en afscheid nemen. 
De wandeling start op verschillende mo-
menten vanaf het St Pieter gebouw. Re-
serveren is nodig, want het aantal deel-
nemers is beperkt. De exacte tijden vindt 
u eind augustus op www.mtgsintpieter.nl 
Via deze site kunt u dan ook een kaartje 
reserveren. 

Het rooms-katholieke verenigingsgebouw 
Sint Pieter is gebouwd naar een ontwerp 
van architect W.N. Vlaming en werd in 
1915 plechtig ingewijd en in gebruik ge-
nomen. Het hart van het gebouw is de 
grote zaal met toneel waar aanvankelijk 
toneelvereniging Sint Pancratius uitvoe-
ringen gaf. Nu is het de thuisbasis van 
de Medemblikker Toneel Groep Sint Pie-
ter. Vanaf het allereerste begin bood het 
gebouw ook onderdak aan de Vincentius-
vereniging en haar bibliotheek. Hoewel 
deze vereniging in Medemblik inmiddels 
is opgeheven, bestaat er nog altijd een 
Sint Vincentiuszaal. Verenigingen die te-
genwoordig van het Sint Pieter gebruik 
maken, zijn het koor Unciaal, Harmonie 
Crescendo en zangvereniging Medema-
laca Vocali. Op Open Monumentendag 
staan de deuren van de grote zaal open. 
Het interieur van deze ruimte is nog gro-
tendeels oorspronkelijk.

11 Bonifaciuskerk

Adres: Kerkplein 9, 1671 CR Medemblik
Website: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Status: Rijksmonument

Activiteit: Expositie Ode aan het 
Medemblikker landschap
Activiteit: Theaterwandeling
Duur: 1,5 uur per wandeling inclusief 
boottocht
Reserveren voor activiteit bij: 
www.mtgsintpieter.nl      
Vertrekpunt: Verenigingsgebouw 
Sint Pieter

De Bonifaciuskerk is eigendom van de Pro-
testantse Gemeente Medemblik. De ge-
schiedenis van de kerk gaat terug tot de 
vroege middeleeuwen, de oudste schrifte-
lijke vermelding dateert uit 1118. De bouw 

van het huidige bakstenen gebouw vond 
plaats in de 15e eeuw maar als gevolg van 
brand is het schip in de 16e eeuw twee-
maal herbouwd. In 1860 werd het oostelijk 
deel van de kerk wegens bouwvalligheid 
gesloopt. In de Bonifaciuskerk vindt u het 
Pieter Backer orgel uit 1671. Bezienswaar-
dig zijn de gebrandschilderde ramen en het 
graf van de Schotse edelman Lord George 
Murray. 

In de kerk is de expositie ‘Ode aan het Me-
demblikker landschap’ te zien. Er hangen 
80 werken van 40 exposanten en het geheel 
is heel gevarieerd, zowel schilderijen als 
foto’s, met herkenbare beelden van Andijk 
tot Wognum en van Nibbixwoud tot Medem-
blik. 

12 Station Medemblik

Adres: Dam 1-2, 1671 AW Medemblik
Website: www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument

Activiteit: Theaterwandeling
Duur: 1,5 uur per wandeling inclusief 
boottocht
Reserveren voor activiteit bij: 
www.mtgsintpieter.nl      
Vertrekpunt: Verenigingsgebouw St. Pieter

Dit voornaamste station langs de spoorlijn 
Hoorn-Medemblik is nu het eindpunt van 
de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. 
Oorspronkelijk was Medemblik het be-
ginpunt. Het stationsgebouw, eigendom 
van de Museumstoomtram, is in de jaren 
2006-2007 gerestaureerd. Daarbij zijn de 
verschillende vertrekken zoveel mogelijk 
in oude staat teruggebracht. Op termijn 
zal ook het vrijstaande dienst- en toilet-
gebouw, dat tot 1955 tussen het stadhuis 
en het stationsgebouw in heeft gestaan, 
worden herbouwd.

13 Stadhuis

Adres: Dam 4, 1671 AW Medemblik
Status: Rijksmonument

Het voormalige stadhuis van Medemblik 
is in 1940 gebouwd naar een ontwerp van 
architect A. J. Kropholler. De bouwstijl is 
zeer traditioneel en kenmerkt zich door 
het massieve bakstenen uiterlijk. Het con-
trast met het nabijgelegen gemaal Lely, 
dat ruim tien jaar eerder werd opgeleverd, 
kan bijna niet groter. Het beeldhouwwerk 
in de gevel en op het bordes zijn creaties 
van John Rädecker, bekend om zijn bijdra-
ge aan het Nationaal Monument op de Dam 
in Amsterdam. Op Open Monumentendag 
heeft u toegang tot het monumentale 

Toneelgroep Sint Pieter.
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trappenhuis en de raadzaal. In het trap-
penhuis ziet u drie gebrandschilderde ra-
men waarop episodes uit de geschiedenis 
van de stad Medemblik zijn uitgebeeld. De 
raadzaal op de tweede verdieping vormt 
het hart van het gebouw en heeft nog zijn 
oorspronkelijke inrichting en karakter. Ook 
in het ontwerp van het meubilair heeft ar-
chitect Kropholler de hand gehad.

14 Kasteel Radboud

Adres: Oudevaartsgat 8, 1671 HM  
Medemblik
Status: Rijksmonument

Activiteit: Theaterwandeling
Duur: 1,5 uur per wandeling inclusief 
boottocht
Reserveren voor activiteit bij: 
www.mtgsintpieter.nl      
Vertrekpunt: Verenigingsgebouw 
Sint Pieter

Kasteel Radboud behoort tot de oudste 
monumenten van Westfriesland. Het is 
aan het einde van de 13e eeuw gebouwd 
in opdracht van graaf Floris V van Hol-
land om de overwonnen Westfriezen in 
bedwang te houden. 
Nadat nieuwe vestingwerken rond de 
stad Medemblik waren gerealiseerd, 
volgde in 1591 de ontmanteling van het 
kasteel; muren en torens aan stadszijde 
werden geheel of gedeeltelijk gesloopt. 
In de 17e en 18e eeuw had het kasteel 
meerdere bestemmingen waaronder die 
van doelen, kerk en gevangenis. Een in-
grijpende restauratie in de jaren 1890-
1897 gaf het kasteel een nieuw aanzien. 
Nu heeft kasteel Radboud een museale 
functie en wordt het gebruikt voor brui-
loften en partijen.
 

15 Het Nederlands 
Stoommachinemuseum

Adres: Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik
Website: www.stoommachinemuseum.nl
Status: Rijksmonument

Het Nederlands Stoommachinemuseum 
is gehuisvest in het voormalige gemaal 
de Vier Noorder Koggen, dat dateert uit 
1869. Een belangrijk onderdeel van het 
museum is de oorspronkelijke installatie. 
De indrukwekkende centrifugaalpomp en 
zijn aandrijving geven een beeld van dat-
gene waartoe men ruim honderdvijftig 
jaar geleden al in staat was. In het mu-
seum een gevarieerde collectie stoomma-
chines uit dit stoomverleden. 
Op 11 september is het Nederlands 
Stoommachinemuseum gratis toegan-
kelijk voor bezoekers. Op die dag is het 
museum onder stoom en demonsteren de 
medewerkers de werking van het monu-
mentale gemaal. Een aantal jaren terug 
onthulden archieven de naam van de 
ontwerper, Boote de Vries. Hij was eerst 

een molenbouwer, maar uiteindelijk een 
deskundige die meerdere stoomgemalen 
ontwierp. Vrijwilligers verzorgen op Open 
Monumentendag rondleidingen met als 
focus niet de machines, maar de gebou-
wen!

16 Molen De Hoop

Adres: Zijdwerk 15, 1693 NZ  Wervershoof
Status: Rijksmonument

Vanaf 1889 is de achtkantige stellingmo-
len het gezichtsbepalende pand wanneer 
men Wervershoof binnenrijdt. 
Deze molen die ‘op de wind’ en elektrisch 
kan malen is nog steeds in gebruik en 
daarmee bijna uniek in Nederland. In de 
molen is een uitgebreide expositie over 
de Nederlands beroemdste sportverslag-
gever Theo Koomen. 
De geboren en getogen Wervershover 
wordt middels deze tentoonstelling ge-
eerd op een plek die hij vast zelf ook zou 
hebben gekozen.

17 St. Werenfriduskerk

Adres: Dorpsstraat 71, 1693 AC  
Wervershoof
Status: Rijksmonument

De kerk dateert uit 1875. Architect was 
Th. Asseler, bouwheer van verscheidene 
kerken in het bisdom Haarlem. In vijftien 
maanden tijd werd de kerk met toren (56 
meter) gebouwd: een hele prestatie! Bij-
zonderheden in de kerk zijn het orgel, met 
een eigen zuidelijk klankkarakter, uniek in 
Noord-Holland, en de fraaie preekstoel. De 
veertien kruiswegstaties zijn geschilderd 
door de Haarlemmer Frans Loots. Door de 
jaren heen zijn verschillende restauraties 
uitgevoerd. Ook de fundering van de toren 
werd verbeterd. Het is echter te zien dat 
de toren niet helemaal recht staat. 
St. Werenfridus behoorde tot het gezel-
schap van St. Willibrord. Vanuit Engelse  
en Ierse kloosters kwamen zij rond 690 
naar onze streken om het christendom te 
verkondigen. In de kerk staat een beeld  
van St. Werenfridus. Zijn gedenkdag is 14 
augus tus.

18 Dijkmagazijn Poldermuseum 
Het Grootslag 

Adres: Dijkweg 319, 1619 JH Andijk
Website: www.poldermuseum.nl

Activiteit: op het terrein zijn o.a. oude 
tractors, voertuigen en landbouw
machines te zien

Dit Dijkmagazijn is gebouwd in 2005 en is 
een nabootsing van de vijf dijkmagazijnen 
langs de Noorderdijk van Enkhuizen tot het 
huidige gemaal de Vier Noorder Koggen aan 
de Kagerbos. Het magazijn is het depot 
van veel agrarische gebruiksvoorwerpen, 
gereedschap en werktuigen uit de tijd van 
onze voorouders. 
Ook een aantal van de veertig landbouw-
machines uit de nalatenschap van Jan 
Buijsman is in het Dijkmagazijn aanwezig 
en laten wij deze dag draaien. Op het ter-
rein van bijna 1700 m2 zijn tussen de fruit-
bomen ook oude tractors en bijzondere 
trucks te zien. Oldtimerclub Blokker en 
Fred de Boer uit Andijk stellen materiaal 
beschikbaar. Vrijwilligers kunnen u veel 
vertellen over de achtergrond van de voor-
werpen en machines. Het Poldermuseum is 
gesloten. 

19 Gereformeerde kerk

Adres: Middenweg 4, 1619 BL Andijk
Website: www.gereformeerdekerkandijk.nl
Status: Rijksmonument

Activiteit: Optreden van ensembles van 
het NoordHollands Ouderen Orkest. 
Aanvang 13, 14, 15 en 16 uur. 

Het Noord-Hollands Ouderen Orkest 
(NHOO) is opgericht in 1978. Dit harmonie-
orkest bestaat uit ca. 100 leden met een 
gemiddelde leeftijd van 74 jaar. De leden 
van het orkest zijn betere amateurs en 
oud-beroepsmuzikanten uit de hele provin-
cie Noord-Holland. Het orkest speelt van 
klassiek tot jazz en ook hedendaagse mu-
ziek en staat onder leiding van Luc Mager. 
Voor meer info: www.nhoo.nl. Tijdens de 
Open Monumentendag hoort u muziek van 
een aantal ensembles uit het orkest. 

Architect Egbert Reitsma beschouwde dit 
in 1930 voltooide bouwwerk als zijn beste 
ontwerp op kerkelijk gebied. Inderdaad, 
veel van wat hij in de voorgaande projecten 
had beproefd, kwam hier samen: de zorg-
vuldige groepering van de verschillende on-
derdelen tot een aan alle zijden boeiend 
geheel, de verhouding ten opzichte van de 
omgeving, de afwisselende metselpatronen 
met overvloedig gebruik van mondsteen, 

de inwendige ruimtewerking en niet in de 
laatste plaats de rijke decoratie. Niet zon-
der reden sprak met in Westfriesland van 
de ‘gereformeerde kathedraal’. Bij de uit-
gang staat een miniatuurkerkje voor giften 
die gebruikt worden voor onderhoud van 
het gebouw.

20 Protestantse kerk

Adres: Oosteinde 44, 1678 HT Oostwoud
Website: www.pg-thomas.nl
Status: Gedeeltelijk rijksmonument

De protestantse kerk van Oostwoud is in 
1753 gebouwd op de plaats waar een zeer 
oude kerk heeft gestaan. Deze kerk was 
gewijd aan Sint Gangulphus. De preekstoel 
dateert uit de 17e eeuw, in de houten toren 
hangt een klok met inscriptie uit 1616. De 
noordelijke uitbouw is gebouwd in de 19e 
eeuw. 

21 Huis Midwoud

Adres: Midwouder Dorpsstraat 17,  
1679 GB Midwoud
Status: Gemeentelijk monument

Activiteit: doorlopend programma met 
films en live muziek binnen het thema van 
Open Monumentendag. ‘s Avonds om  
20 uur concert Heliosfere met Bach 
& Escher. Vooraf reserveren is nodig, 
eventueel nog op de dag zelf; 
info@yvoverschoor.nl

Huis Midwoud deed tot 1979 dienst als ge-
meentehuis van Midwoud. De begane grond 
van het pand en de achterliggende dorps-
school met onderwijzerswoning stammen 
uit 1848. 
In 1881 wilde men het raadhuis meer uit-
straling geven. De Medemblikker stadsar-
chitect Arnoldus van Wijngaarden heeft 
er een verdieping bovenop gezet met een 
ruimere raadzaal en een gepleisterde gevel 
ontworpen in eclectische stijl. Het gebouw 
fungeert nu als woning en (film)concert-
zaal. Er wordt uitleg gegeven over de ge-
schiedenis van gemeentehuis en school en 
ook over het herstel van het pand.

OPEN MONUMENTENDAG MEDEMBLIK
MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT

zaterdag 11 september 2021
11.00 - 17.00 uur

De route online bekijken
De monumentenroute met de culturele activiteiten vindt u op: 
www.openmonumentendag.nl/comite/medemblik. Kijk op de kaart voor alle deel-
nemende panden en locaties. Klik op het monument, er verschijnt een nieuw ven-
ster. Klik vervolgens op de titel voor de foto en meer informatie.


