
Verslag Medemblik 

Verslag excursie naar Wieringermeer en Medemblik op 11 april 2015. 

Zaterdagmorgen vertrokken we met 43 mensen naar het voormalige eiland Wieringen. 

Onderweg zagen we het contrast van het strakke landschap van de polder en dat van het oude 

land. Op Wieringen was het veel glooiender en lieflijker. 

Na de koffie bezochten we het Wieringer Eilandmuseum “Jan Lont”, d.w.z. de boerderij waar 

Jan Lont z’n hele leven gewoond heeft en van alles verzamelde. “Weggooien kan altijd nog.” 

We krijgen veel te horen en te zien over het sobere en harde leven van de bewoners. Er werd 

meekrap (verfstof) verbouwd en zeegras (vulling voor matrassen) geplukt, gejaagd en gevist. 

Door de aanleg van de afsluitdijk veranderde er veel. 

Na de lunch bezochten we de plek waar de dijk door de Duitsers op 17 april 1945 werd 

opgeblazen zodat de hele polder weer onder water liep. De storm daarna zorgde nog voor 

meer schade. Onderweg naar de “Cultuurschuur” in Wieringerwerf zagen we nog het grote 

hoogteverschil tussen de waterstand in het IJsselmeer en de polder 

In de “Cultuurschuur” was een tentoonstelling ingericht rond het thema 70 jaar bevrijding. Er 

was ook een vitrine ingericht met aandacht voor het Joodse Werkdorp, waar jongeren werden 

opgeleid om later in een Kibboets in Israël te gaan werken. 

In Medemblik (stadsrechten in 1289 gekregen van Floris V) vertrokken we met drie gidsen 

vanaf het Raadhuis in de striemende en koude regen naar het oude centrum. We zagen een 

paar oude plekjes, hoorden veel over de bewogen geschiedenis van een bloeiende handel eens 

als havenstadje maar nu als een belangrijk watersportcentrum. De gedempte Pekelhaven is 

daarom weer in 1989 uitgegraven. 

We werden weer warm bij een kopje koffie en gingen naar Gouda terug terwijl de zon heerlijk 

begon te schijnen. 
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