VOORWOORD
Zoals de meesten wel al weten is ondergetekende al enige tijd voorzitter van de Ver. Vrienden
van ’t Olde Maat Uus. Het is daarom, dat ik met veel genoegen voldoe aan de vraag van de
afd. “Historie Giethoorn” een voorwoordje te schrijven voor deze uitgave.
Deze publicatie gaat dit keer o.a. over “Huisartsen in Giethoorn”. Een tweede onderwerp is
het z.g.n. “Huisslachten” in Giethoorn, een gebruik dat vroeger veel voorkwam in ons dorp.
Ik wens U hierbij veel leesplezier aan deze historische uitgave.
Maar vergeet vooral niet, tijdens de kerstvakantie, een bezoek te brengen aan de traditionele
kerstexpositie in het Olde Maat Uus.
Deze heeft als onderwerp: De Gieterse Brandweer.
De beide besturen en alle medewerkers wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Ver. Vrienden van ’t Olde Maat Uus
Herman Gorte, voorzitter.
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Merkwaardige Giethoornsche bedrijven.
Door A. L . Broer.
De bevolking van Giethoorn, het typische bruggendorp in de Noordwesthoek van Overijsel
verdient zijn brood en verricht zijn arbeid op een wijze die in menig opzicht van het leven en
werken in andere dorpen verschilt. Dat komt doordat het een waterdorp is. Alle vervoer van
beteekenis moet langs den waterweg geschieden. Paarden- of autoverkeer kent men in het
eigenlijke dorp niet. Langs het smalle voetpad met zijn nauwe brugjes en vonders kunnen
alleen voetgangers gaan. Het water vormt de hoofdverkeersweg. Zonder zijn roeibootje,
punter, vlot of bok, in stijgende grootte de vier vaartuigen die hier worden gebruikt, kan men
zich den bewoner van Giethoorn niet denken. Het vee moet per bok naar de weide worden
gebracht , het hooi per vaartuig worden binnengehaald, de maaier gaat met de punter naar zijn
land.
Wat elders de fiets en vooral de boerenwagen, in den laatste tijd ook de auto is, dat is in
Giethoorn de roeiboot of de punter, het middel van voortbewegen en vervoer bij
uitnemendheid. Bakker, slager en winkelier kunnen niet anders dan per boot hun waar aan de
klanten brengen, zonder hun punter zouden zij machteloos staan. De melkvaarder brengt per
melkbok, een speciaal daarvoor ingerichte schuit met hooge platte vloer zijn bussen naar de
zuivelfabriek, nadat de boer ’s morgens en ’s avonds met zijn roeibootje naar ’t land is wezen
melken.
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Behalve dit gewone werk: vervoer van vee, hooi en waren, melken en dergelijke dat ook
elders, zij het op andere wijze plaats heeft, zijn er in Giethoorn nog andere meer speciale
bedrijven die typisch Giethoornsch zijn. Het veen- en moerasland rondom levert allerlei
producten, met den oogst en den verkoop waarvan menigeen zich een bijverdienste verschaft.
In het voorjaar, als de aardappels moeten worden gepoot, zijn de veenplassen vol z.g.n.
scheeren (stratiotes aloïdes in het Latijn). Deze worden door de scheerentrekkers met lange
haken opgevischt en in den punter gestapeld, even te drogen gelegd en dan als goedkoope,
maar zeer doelmatige meststof gebruikt. Een poosje later groeien de stevige zwaardbladeren
van de egelskop (Sparganium ramosum) hoog op langs den rand van slooten en meren.
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Weer trekt de Giethoornsche losse arbeider er met zijn punter op uit om dit gewas te snijden.
Heeft hij zijn punter er mee volgeladen dan spreidt hij de “pampels” uit op een stuk land,
waar de zon ze spoedig droogt tot taaie vezels, die straks in den winter worden gebruikt bij
wijze van touw om er de rietbossen mee te binden.
Intusschen zijn in de meren de biezenpollen hoog opgeschoten. Nieuwe arbeid en nieuwe
verdienste bieden deze uitgestrekte biezenvelden aan. Ook de biezen worden afgesneden,
gedroogd en tot bundels gebonden. Is een flinke last bijeen dan worden zij langs vaart en meer
in een grooter vaartuig, een vlot meestal, naar ’t land van Genemuiden vervoerd. Daar zet
men ze nog een tijdje te drogen en vervolgens worden er door rappe handen de bekende
Genemuider biezen-matten van gevlochten.
Maar de rijke vegetatie van het wilde moerasland levert nog meer voortbrengselen op. Ge
kent wellicht de hooge bruine kolven van de lischdodden (Typha latifolia) een gewilde
sierplant in vazen en pullen? Blad en stengel worden in groote bossen verzameld en als
goedkoop dekmateriaal voor boerenhuizen en schuren inplaats van riet of pannen gebruikt. De
vruchtkolven zelf, de sierkolven in uw woning worden ook wel geoogst niet enkel voor
kamertooi, maar ook om het wollig pluis af te stroopen en tot vulling van kussens en
bedpeluwen te gebruiken.
Is de herfst gekomen, dan trekken de bewoners er weer met hun boot op uit, de wijde velden
in, om uit de elzen- en wilgenboschjes een voorraad takkenbossen te halen hetzij voor eigen
gebruik hetzij om ze aan den bakker te verkoopen, die er zijn oven mee stookt.
Dit wijde gebied van veen en moeras, uitgeveende plassen en bosschage is namelijk voor een
goed deel niemandsland. Wie wil kan daar halen wat van zijn gading is. En al levert dit land
geen gras of tuingewassen, vruchtbaar is het toch wel. Een rijke volheid van bloem en blad,
slingert er dooreen. Lathyrus en orchidee, walstro en drieblad, wederik en wilgenroosje
bloeien er, kiekendief en karekiet, rietzanger en roerdomp vliegen er rond en bouwen er hun
nesten. Daartusschen groeien en bloeien ook schijnbaar onnutte gewassen, waarvan de
rasechte Gietersche echter weet dat zij zoo waardeloos niet zijn als zij schijnen. Hij trekt zijn
scheeren, snijdt zijn pampels en biezen, oogst zijn lisdodden, verzamelt zijn takkenbossen en
vindt zoo ’t heele jaar door werk en winst in wat anderen versmaden. ’t Geeft hem geen rijk
bestaan, maar ’t is arbeid vol afwisseling en avontuur. Liever dan het vaste, geregelde maar
ook gebonden werk bij den boer, is menigeen dit onregelmatige maar boeiende zwerven om
buit over de plassen en velden.
Als de winter komt, is het varen voorbij. Maar zoodra het ijs sterk genoeg is om man en slede
te dragen, wacht weer nieuwe arbeid. Het riet dat in dichte velden de plassen omzoomt is dor
en geel geworden en moet worden geoogst om later als dekmateriaal te dienen. Een deel ervan
is door de geringe diepte van het water moeilijk te bereiken met een vaartuig, het ijs dat alles
toegankelijk maakt, geeft uitkomst. En zoo gaan dan de mannen op rappe schaatsen achter de
slede aan opnieuw het vrije veld in om ’s avonds in ’t roodgouden licht van den scheidende
dag met hoogbeladen slede huiswaarts te keeren. Als straks de dooi invalt kan het tot kleinere
bossen worden gebonden met de op den zolder geborgen gedroogde pampels van den
zomeroogst. Na de rietinzameling is er als de vorst blijft aanhouden dan nog wat vrije tijd om
van ’t ijsvermaak te profiteeren en moeder de vrouw bij de kachel wat gezelschap te houden.
Tot weldra weer het voorjaar naar de wijde landen roept. De kievit laat zijn schelle schreeuw
weer hooren, er moet gezocht worden naar ’t eerste ei, en naar de lateren, waar goed geld voor
wordt betaald. De scheeren groeien al weer naar boven in de plassen, er kiemt en zwelt al
weer groen op den bodem dat in de koestering van de voorjaarszon al hooger stijgt, nog maar
korte tijd en er is alweer het fleurig groeien en bloeien van biezen en pampels, van lisdodden
en riet. De punter na zijn winterrust kan weer gaan varen langs sloot en plas.
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Ons kent ons.
Op’n aovn’d kwaam’m wi’j uut baldaodig’eid op ’t idee om ’t botie van Marten Groen op de
polderdiek te zett’n. Wij kwaam’m mit zien drie’n uut de kruumte loop’n, Aarm Kleene, Jaap
Oelius en ikke, en zo in ien’n zeg t’r iene van oons drie’n, wie dat weet ik niet meer, mar d’r
wurde e’zegt: ”Zull’n wi’j dat botie van Mart’n eev’n uut ’t waeter pakk’n?”. Daor oefd’n
wi’j niet lange over te denk’n en wi’j pakt’n dan ook drekt maor an.
Maor de boot waas nog niet over ’t pad, of de deure bi’j Mart’n mit Lamme gunk in ien’n van
de klinke en daor kwaamp Mart’n an. Wi’j élden dat wi’j waar’n zett’n ’t op een loop’n, zo
ard as wi’j konn’n. ’t Bleef eev’n rustig aachter oons; wi’j add’n een veursprong, toen zo
inien’n ontdekt’n wi’j dat Mart’n een fiets e-greep’n adde en oons snel naoderde.
Jaap mit zien lange been’n reup teeg’n oons: ”Loop maor deur” en i’j leut om een betie
ofzakk’n . Wi’j eeurd’n dat de fiets an de kaante van ’t pad e-gooid worde, want Jaap was de
Gieterse Polder in e-rent en Mart’n aachter om an. Jaap leup echter arder en i’j leut zoen
tuss’nruumte van een twintig à daartig meter tuss’n hun. Totdat ze bi’j een sloot aachter Siem
Baos kwaam’n waor Jaap makkelijk over gunk mit zien lange stelt’n (i’j waas om en de bi’j
de twee meter), maor waor Mart’n in broesde en zo waar’n wi’j de aachtervolger kwiet.
Wi’j bin mit zien drie’n deur e-leup’n en bi’j Aarm zien uus op een olde boomstamme gaon
zitt’n en ém t’r nog ies over ad, oe goed alles of e-loop’n waas, want wi’j wuss’n wel dat
Mart’n kort veur de konte waas.
Maor een dag of wat laet’r komp veldwachter Visser bi’j mien vaed’r mit papier’n van ’t
Gemeente-uus, om te laot’n tekenen. Mien vaeder waas wet-old’r. Ik lage net op bedde, nao ja
in de beddestee dan. Ik eurde Visser teeg’n mien breur Ab zegg’n, dat Mart’n Groen om anold’n adde in verbaand mit een boot die op de polderdiek e-trökk’n waas.
Ab ontkende naotuurlijk en zee dat i’j naarg’ns van wus. Maor Visser zee van wel; i’j zee
teeg’n Ab: “Iej’e en Aarm Kleene en die lange van Endrik Oelius” Toen zee mien vaed’r:
“Maor dan moej oonse Ties em’m, want die is vaeke bi’j die jonges, maor die lig al op
bedde”. Ik dochte bi’j mi’j zölf, daor koem ik mooi veur weg en ik gong rustig slaop’n. De
aan’dre mor’n mos ik mien vaed’r wel uutlegg’n wat ‘r gebeurd waas en dat ek dan ook maor
e-daon. Wat wil echter ’t geval. Niet lange daor nao, op een Zundagaov’nd, staon wi’j mit een
koppeltie jonge’s bi’j Endrik Wuite veur ’t café te proot’n. Daor komp Visser de veldwachter
uut’n Noord’n fiets’n, rit oons veurbi’j en een entie verder stapt i’j van de fiets en i’j reup:
“Mollegie, eur ies eev’n”. Ikke naor om toe en i’j zeg, dat i’j mi’j toch nog een keer te woorde
wol weez’n over ’t geval Mart’n Groen en die boot. Ik zeg: “Dat is now de tweede keer; bi’j
oons thuus zee’j ook dat ik ’t e-daon adde, toen mien breur op bedde laag en now weer”.
Visser kik mi’j an en zeg: “Bi’j de zelde weer dan?”. “Ja”, zeg ik. Ïk bin de zelde weer”. O,
now dan adde i’j niks e-zegd, i’j kende oons ja toch niet uut mekaand’r. ‘k Heb t’r nooit wat
van weer eurd.
Ties Mol.
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Verslag van gesprekken gehouden met enkele oudere inwoners ( ca 1911 – 1918) van
Giethoorn inzake gebeurtenissen in en om de lagere scholen in Giethoorn.
De eerste lagere school in Giethoorn-zuid stond op de Schoolhof.
Daarna kwam in 1883 de lagere school op de plek waar nu d’Olde Skoele staat.
In 1954 is de nieuwe school, gebouwd achter de oude school, geopend. Deze school, die toen
de Zuiderschool heette, werd geopend door Maarten van der Goot, zoon van de toenmalige
burgemeester Van der Goot uit Giethoorn.
Eén of twee jaar later is ook in Giethoorn-noord een nieuwe lagere school gebouwd, genaamd
de Noorderschool. De eerste kleuterschool in Giethoorn is opgericht in 1945-1946 en is in de
leerkamer van de Doopsgezinde Kerk begonnen.
Uit de diverse gesprekken blijkt dat men op 6 jarige leeftijd naar de lagere school in zuidnoord ging. Er waren in die tijd 6 of 7 klassen. Meestal zaten er 2 klassen in 1 lokaal en in 1
lokaal zaten dan 25 à 30 leerlingen. Eén van de geïnterviewden zat in een klas van 8 à 10
personen.
Normaliter ging je van school af op 12 of 13 jarige leeftijd.
In die tijd hadden de kinderen nog geen fiets, dus dat werd lopen.
De schooltijden waren van 09.00 uur – 12.00 uur en ’s middags van 13.30 uur – 15.30 uur.
Er was een pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur en als het slecht weer was, mocht je in de gang
spelen. De jongens moesten op het schoolplein blijven en de meisjes speelden op het pad.
Zij mochten tot wat nu Café Fanfare is.
Men speelde in de pauze diverse spelletjes, bv. knikkeren, bok springen, fakkertie (tikkertje),
nuundertie gooien, kuien schieten, ballen tegen de muur, griffels slijpen, touwtje springen.

Nuundertie gooien: eerst een streep trekken van ca. 2 meter, aan het eind van de streep een
vierkant tekenen (met een streep in het midden), daar een kuiltje in maken en dan moest je
met nuunders proberen in het kuiltje te gooien. Als je ernaast gooide, moest de nuunder
blijven liggen. Gooide je de nuunder in de pot, dan was alles voor jou.
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Knikkeren: met knikkers gooien en elkaars knikker proberen te raken. Was je geraakt, dan
moest je de tegenstander een knikker geven.
Kuien schieten: knikkers in de pot doen en dan met een hele grote knikker (lijkt op een klein
balletje) in het kuiltje proberen te gooien. Lukte dat, dan waren alle knikkers voor jou.
De meeste kinderen gingen tussen de middag naar huis, alleen diegene die ver weg woonden,
bleven over op school. Er was dan altijd wel een leerkracht die oplette.
Men kreeg diverse vakken: rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, zingen en vanaf de derde klas
biologie en geschiedenis.
Als de meisjes op woensdagmiddag handwerkles hadden, kregen de jongens rekenles.
Er was geen speciale handwerkjuffrouw, dat was gewoon de juffrouw die ook andere lessen
gaf, bv. juffrouw Nauta of juffrouw Hulst (Huiting). Ook was er zaterdagsmorgens
handwerken.
Sommige van de geïnterviewden hadden wel gymnastiek, anderen niet, want de jongens
wilden niet. De gymnastiek werd niet in een apart lokaal gegeven, maar gewoon in de klas
tussen de banken. En ook dat werd door een onderwijzer(es) gegeven. Men leerde o.a. in de
pas lopen en tussentred (met de klompen eerst op de grond tikken alvorens een stap te doen).
In die tijd was er nog geen godsdienstles op school.
Tijdens de zangles werd er 1 of 2 stemmig gezongen.
Men leerde o.a.
- Iedere avond trok bij buurman een kwajongen aan de bel.
- Klein vogelein op groene tak
- Twee kleine poesjes
- Daantje zou naar school toe gaan
- Wie kent hem niet die zwarte man
- Wie rusten wil in ’t groene woud
Eén van de liedjes:
- In ’t jonge groen verscholen
Bouwde een aardig vogelenpaar
Heel de dag maar werken, zwoegen
Kunstig nestje kant en klaar
Eitjes klein met held’re kleuren
Volgden dra en op het lest
Toen de lieven mei in ’t land kwam
Kwam er leven in het nest
’s Avonds laat, vroeg in de morgen
Maar voor het lieven ouderpaar
Was de arbeid nooit de zwaar
Doch een tweebeens rover maakte
Keurig nest met jongen buit
En voor de arme vogelouders
Was toen ’t vrolijk leven uit
Treurig zaten zij ter neder
En ze keken telkens weder
Wenend over het vogelkruis
Naar hun leeggeplunderd huis.
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Voordat de grote vakantie begon, moesten de leerlingen de kasten opruimen en schoonmaken.
Was de school schoongemaakt en was het nog geen tijd om naar huis te gaan, dan moest men
de tijd die over was toch op school blijven.
Er was wel een Paas- en Kerstvakantie, maar die waren meestal erg kort. In de herfst was er
aardappelrooivakantie en de grote vakantie duurde 3 weken. Schoolfeestjes waren er in die
tijd nog niet. Wel ging men in de zomer met versierde boten varen.
Enkele namen van onderwijzer(s)(essen) zijn: juffrouw Hoiting, Nauta (na de bevalling
juffrouw Edinga uit Steenwijk), meester Klerk, Amman, Wardenier, Vos (ging naar Indië),
Kramer, Keizer, van Egmond en Meijer.
-Als je bij een van de meesters te laat op school kwam, kreeg je een schop onder je kont.
-Een bijzonderheid is dat meester Van Zorge de 4e en 5e klas zwemmen heeft geleerd.
-Ook is men ooit op schoolreis geweest naar De Witte Bergen.
-Een van de geïnterviewden kreeg een klap van de juf, omdat ze onderstaand versje opzei:
Ikke pikke porretje - De meester heeft een snorretje -De juffrouw heeft een sik -Weg ben ik.
Foto’s zijn in die tijd bijna niet gemaakt. Een enkeling heeft een foto van zijn/haar schooltijd.
De geïnterviewden waren: Klaas Dam (1911), J. Schra (1917), G. Zwiers-Mol (1918),
M. Kroon-Doze (1915), en J. Koppers-Vos (1914).

Zuiderschool ±1927
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Tante.
Het was een lange vrouw met scherp getekende trekken, een bleek gezicht, dat streng
geweest zou zijn als de bruine ogen niet meestal vriendelijk gestaan hadden. Ze had de
gewoonte veel haar lippen te bewegen, ook als ze niet praatte, die ze afwisselend tuitte of
samentrok. Daar ze een slecht passend kunstgebit had, dat voortdurend rammelde, bleven
kinderen vol verwondering naar haar mond kijken.
Ze had daar weinig last van, mijn tante, ze verwelkomde ons hartelijk als we ’s zomers
-graag- kwamen logeren. Het was gezellig bij haar en ze bakte, naar oude trant, ’s morgens de
verrukkelijkste pannekoeken.
Ze was degelijk en heel ouderwets en lag daardoor geregeld met oudste zoon overhoop, die
ervoor bedankte om nog langer de door de dorpsschoenmaker gefabriceerde “kissies” aan te
trekken. Die twee waren regelmatig met elkaar aan het bekvechten. Tantes mond was dan heel
klein, terwijl ze heftig met haar wijsvinger op en neer zwaaide, om haar argumenten kracht bij
te zetten. Zulke beste schoenen, foei!
Tante dreef een kruidenierswinkeltje en had altijd haast. Op haar zwarte muilen rende ze naar
voren als de winkelbel ging. Haar lange rokken zwierden dan golvend mee.
De beide andere kinderen, rustig, als hun vader, werden door moeder vaak opgedreven, daar
had tante het ook druk mee. De bonen moesten geplukt en het gras werd weer zo lang.
Luut! Toe! Aan ’t waark.
Na het eten waste ik voor haar af. In het teiltje, op het tafelzeiltje, met de schotteldoek aan een
vork geprikt, want o gruwel, tante kende geen aanrecht en geen bordekwast en had er
volstrekt geen behoefte aan, die te leren kennen.
Zondagsmorgens kwam de hoge schuitvormige hoedendoos op tafel, dan maakte tante zich
gereed voor de “dracht”. Het grijze haar, door de week opgemaakt in de vorm van een hoge
baret, een klein knoedeltje vastgepind boven op het hoofd, lag strak achterover gekamd. Het
verdween eerst onder het witte en dat weer onder het zwarte mutsje. Dan kwam het glanzende
gouden oorijzer. Het had vrijwel de vorm van een halve bol, vanuit een kleine ronde opening
op de kruin naar voren toe wijkend opengespleten en afgerond. Door het wijken sloot het niet
glad over de schedel, maar stond er, van achteren bolvormig, op.
Een fijne kanten muts met een gepijpte strook in de nek, bij de slapen vast gestoken met grote
gouden spelden, voltooide het geheel. Nu was tante een statige vrouw geworden, een hele
zondag lang.
Het was altijd vroeg beddegaanstijd in het stille dorp. Nog even zaten ze om de tafel als het
zover was, oom in zijn boezeroen en zijn blauwe keperen onderbroek en tante in haar grijze
onderrok en het witte nachtjak, dat ruim neerhing en van voren sloot.
Dan las oom in de bijbel, dreunend, steeds op één toon, met een hoop onbegrijpelijke
woorden. Tante was nu heel anders dan gewoon overdag. Haar bezige handen lagen in haar
schoot, het haar in een dun vlechtje over de schouder, haar gezicht helemaal rustig.
Ze luisterde met overgegeven aandacht, ze zag niets en niemand in het kale kamertje met de
geel geverfde bedsteedeuren en het blauw geruite beddebont.
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De petroleumlamp scheen op het tafelzeiltje, maar haar gezicht leek wel van binnenuit
verlicht. Ze was nu nog mooier dan zelfs met haar oorijzer. Hoe dat mogelijk was begreep ik
eerst vele jaren later.
Deze non-fiction leesopdracht is geschreven door mevr. S.v.Reijendam-Vos. Zij is een
dochter van Harm Vos en Grietje Sieben en is geboren in Glanerbrug.
“Tante” in dit verhaal is Sietske Vos. Zij was gehuwd met Harm Prinsen en de oma van
Harm, Jan en Ko Prinsen.

Harm Prinsen en Sietske Vos en hun kinderen Lute, Koop en Gé.

Woning van Harm Prinsen en Sietske Vos, thans staat hier de winkel van Ko Prinsen Beulakerweg 137.
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Medische zorg in Giethoorn
inleiding
Medische zorg in Giethoorn werd tot in de laatste helft van de negentiende eeuw gegeven door artsen
van buiten de gemeente, met name die uit Steenwijk. De toestand van de enige toegangsweg over
land naar het dorp, de Giethoornsche Weg, de latere Beulakerweg, was vaak slecht en ook met
vaartuigen waren er soms uren mee gemoeid voordat medische hulp kon worden verleend.
In de archieven van Boom courantenuitgeverij BV te Meppel vonden we in de krant van maandag 5
augustus 1872 het volgende stukje over dit onderwerp.
Het zou zeer wenschelijk voor ons dorp wezen, dat zich hier een geneeskundige kwam vestigen, en
zoo dat hier niet gebeurt, dat er moeite gedaan werd om hier een vroedvrouw te krijgen. Ons dunkt dat
het wel noodzakelijk is, want het gebeurt dikwijls dat de doctor moet gehaald worden uit Steenwijk,
waar mede gewoonlijk een uur of drie, en als het wat ver zuidert op is, niet zelden vier uur verloopt eer
hij er wezen kan, en als hij dan komt, is het vaak beredderd of het is verkeerd gegaan, omdat er geen
verloskundige bij was. Menige vrouw ziet somtijds zuchtend op naar den tijd, waarop zulke gewigtige
gebeurtenissen moeten voorvallen. Het is waarlijk al te erg voor zoo’n afgelegen streek, om geheel
zonder geneeskundige te zijn, ook in andere gevallen. Daarom was het te wenschen voor Giethoorn’s
ingezetenen dat er onverwijld werk van deze zaak werd gemaakt
Blijkbaar heeft de raad van de gemeente deze noodkreet opgepakt. In de krant van 23 juli 1874 lezen
we het volgende: ‘De raad dezer gemeente heeft tot vroedvrouw alhier benoemd mej. Clara Frank van
Meppel, op eene gemeentelijke toelage van f 200,-‘.
Dan meldt de krant van 18 juli 1895 dat uit vier sollicitanten mejuffrouw Paap wordt benoemd, die
daarvoor gemeentevroedvrouw is te Zandvoort.
De eerste dokter vestigt zich
De stukjes hierboven waren aanleiding ons nu te concentreren op de vestiging van de eerste dokter.
Bij ons onderzoek raadpleegden we het archief van de Gemeente Brederwiede en was de informatie
van dokter Westerbeek en enkele oudere Gietersen zeer welkom.
Eind negentiende eeuw volgden tal van discussies in het gemeentebestuur, in die tijd onder
voorzitterschap van burgemeester Jonkheer O. van Suchtele van de Hare (1894-1900). Hierbij
kwamen talrijke onderwerpen aan bod die te maken hadden met de vestiging van een dokter.
N.B. De bedragen die in dit stuk ter sprake komen zeggen ons wellicht niet veel. Om toch enige
vergelijking te kunnen maken geven we hier de jaarwedde van burgemeester en secretaris wee:
respectievelijk f 800,- en f 500,-.
In de raadsvergadering van 16 februari 1898 komt aan de orde dat dokter Algera bereid is zich in de
gemeente Giethoorn te vestigen. Hij stelt echter wat voorwaarden. Zo wil hij zijn woning hebben
gebouwd in Zuid waardoor hij ook makkelijker patiënten in Wanneperveen kan bereiken. Deze
patiënten moeten anders een dokter uit Meppel laten komen die minstens f 3,- voor een visite
berekent……..
Een paar raadsleden maken bezwaar en vinden, dat de woning beter ter hoogte van de NederlandsHervormde Kerk aan de Giethoornsche weg kan worden gebouwd, omdat zij verwachten dat een
volgende dokter zich niet zal bedienen van een punter, maar van een rijtuig en bovendien heeft een
huis aan de weg meer waarde dan een huis aan het voetpad. Later zal blijken dat zij een goede
vooruitziende blik hadden.
De raad besluit na enige discussie de woning toch in Zuid te laten bouwen, waarvoor hij aan huur 4
% van de bouwkosten per jaar moet betalen verminderd met f 200,-.
Het salaris zal f 300,- bedragen. Daarvoor moet Dokter Algera de kosteloze vaccinatie en
gemeentelijke armenpraktijk verrichten benevens de doodsschouw, zo die hem door B & W wordt
opgedragen, een en ander zonder vergoeding.
Ook wordt men het eens over de aankoop van grond ten behoeve van het huis gelegen ter plaatse
van het huidige café-restaurant ‘Het Vonder’ aan het Binnenpadvoor f 1000,Dan dreigt het even verkeerd te gaan. Dokter Algera heeft er blijkbaar lucht van gekregen dat de
gemeenteraad teruggekomen is van zijn plan een huis voor hem te bouwen. Nu wil hij op korte
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termijn zekerheid: anders hoopt hij zich in Oldemarkt te kunnen vestigen. Daarbij komt de verklaring
van dokter Algera aan de orde dat hij bereid is, om zich voor zes jaar aan de gemeente te verbinden.
Hij zal zich dan begin april in Giethoorn vestigen en tijdelijk zijn intrek nemen in de pastorie van
de.Nederlands Hervormde Gemeente, als de raad zich houdt aan zijn eerder gedane voorstel.
De raad gaat overstag, zoals uit het raadsverslag van. 16 maart 1898 blijkt. Er is zelfs al een tekening
met begroting van de te bouwen dokterswoning. Besloten wordt tot aanbesteding over te gaan.
In de raadsvergadering van 9 april 1898 wordt over de aanbesteding van de bouw van een
dokterswoning gesproken. Het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver K. Winters uit Ambt
Vollenhove. De bouwkosten zullen f. 5160,- bedragen.
Tijdens de raadsvergadering van 3 mei 1898 wordt de benoeming van dokter Algera formeel voor zes
jaar geregeld.
Het geld voor het totale werk, dus inclusief grondaankoop enzovoort begroot op 6300,-, wordt op
voorwaarden geleend tegen 3½ % van Hendrik Roelink Abrahamzoon te Meppel.
De raad krijgt op de raadsvergadering van 14 juni 1899 een brief van dokter Algera voorgelegd
waarin hij verzoekt voor hem een schuitenhuis te doen bouwen. Een zodanige inrichting is volgens
hem bij een doktershuis net zo onontbeerlijk als een koetshuis en stalling elders. De raad neemt het
voorstel met algemene stemmen aan en gaat bovendien akkoord met het bouwen van een bergplaats
voor turf…….
Tegemoetkoming voor de laatste dokter uit Steenwijk
In de raadsvergadering van 13 augustus 1898 wordt een zaak geregeld die te maken heeft met de
vestiging van een dokter in Giethoorn. Als de nieuwe dokter Algera zich vestigt wil gemeentegeneesheer Koster uit Steenwijk af van de verplichting een bijdrage van f 200,- te leveren in de
kosten voor de bestrating van de Giethoornsche Weg van Giethoorn naar Steenwijk. Voldoet de raad
aan zijn verzoek dan zal dokter Koster een verzoek om eervol ontslag ingaande 1 september 1898
indienen als gemeente-geneesheer, ofschoon hij benoemd is tot 1 januari 1900. Dat scheelt de
gemeente f 400,- omdat ze de contractuele bezoldigingen aan dokter Koster dan niet hoeft te betalen.
Het komt hierop neer dat als de claim van f 200,- wordt kwijtgescholden het voor de gemeente nog
een voordeel van f 200,- oplevert!
De raadsbeslissing is zowel voor de dokters Koster en Algera als voor de gemeente gunstig. Toch wil
men voor de zuiverheid nog eerst met dokter Algera praten, omdat B en W met hem destijds niet
hadden onderhandeld over de functies van doodsschouwer, toediening van kosteloze vaccinatie plus
de armenpraktijk die vrijkomen na het terugtreden van de Steenwijkse dokter Koster. Waarschijnlijk
moest er met name over de ingangsdatum worden gesproken met dokter Algera, want in de
raadsvergadering van 16 februari 1898 zijn deze functies al aan de orde geweest.

023a Giethoornsche Weg vanaf Klossebrug richting Steenwijk. Bestrating is in 1900 aangebracht. Uit collectie
Afdeling. Historie Giethoorn van ‘t Olde Maat Uus.
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Tijdens de raadsvergadering van 30 augustus 1898 deelt de voorzitter mee dat naar aanleiding van
het besprokene in de vorige vergadering over kwijtschelding van een vordering aan dokter Koster,
door dokter Algera is verklaard, dat hij genegen is de gemeente-praktijk, vaccinatie en doodsschouw
gratis te verrichten tot 1 januari 1900 in ’t geval de heer Koster van die functies wordt ontheven.
De raad maakt vervolgens nog wat afspraken met betrekking tot de data waarop dokter Koster zijn
verzoek tot ontslag behoort in te dienen voor de functie van doodsschouwer en gemeentegeneesheer.
Hiermee schijnt het hoofdstuk te zijn afgesloten.
Opeenvolgende dokters in Giethoorn
Dirk Aukes Algera geboren in 1871 te Lekkum (Leeuwarderadeel) vestigde zich als eerste dokter in
1898 en vertrok in 1908 naar Oudkerk. Hij was gehuwd met Sieberdina Wieringa. Uit dit huwelijk zijn
in Giethoorn twee kinderen geboren te weten: Auke Dirk en Jan Sijbo. Dokter is in 1917 overleden.
Twee schoonzusters hebben tijdelijk ook in Giethoorn gewoond te weten: Lucie Sieberdina Wieringa
en Jansje Siebrig Wieringa. Lucie, die apothekeres of apothekersbediende was, woonde vanaf 28-091909 bij de hierna te noemen dokter Bicker Caarten
Herman Adriaan Bicker Caarten, geboren in 1868 te Rotterdam vestigde zich vanuit Zeist en vertrok
in 1929 naar Den Haag. Hij was gehuwd met Jacoba ten Bruggecate. In de Giethoornse periode
hadden ze drie kinderen te weten: Herman Adriaan, Anton en Lamberta Christina Sybranda.
Zoon Anton Bicker Caarten ontwikkelde al op jonge leeftijd een grote belangstelling voor de
windmolens. Met zijn oom, ir. A. ten Bruggecate, wisselde hij als jongen van gedachten over het
verzamelen van documentatie en over mogelijkheden tot behoud van molens. Anton stond als het
ware aan de wieg van de Vereniging “De Hollandsche Molens”, opgericht in 1923. Na een ambtelijke
loopbaan bij de gemeente Leiden aanvaardde hij in 1945 een functie bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg te ‘s Gravenhage. Niet minder dan zeventig boeken, tijdschriftartikelen enzovoort
verschenen van zijn hand; een aantal daarvan is in de bibliotheek aanwezig of te bestellen. Anton is
17-04-1990 overleden.
Paulus Pieter Roozendaal, geboren in 1902 te Buitenzorg vestigde zich vanuit Utrecht en vertrok in
1931 alweer naar Zwolle. Hij was gehuwd met Johanna de Ranitz; ze hadden een zoon Hendrik
Dokter Roozendaal heeft bij botenbouwer Huisman (tegenwoordig Royel Huisman Shipyard BV te
Vollenhove) in 1929 een boot voor 520 gulden laten bouwen. Een foto van die boot hangt in de
praktijk van de hierna te noemen dokter Westerbeek.

014e Ca. 1936. Auto met fiets achterop in winter op dorpsgracht voor dokterswoning. Daarmee ging dokter
Prins over het ijs naar zijn patiënten. Het meisje links is Hennie Prins. Foto beschikbaar gesteld door Hennie
Prins, dochter van dokter Prins. Uit collectie Afdeling Historie Giethoorn van ‘t Olde Maat Uus.
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Rients Albert Prins, geboren in 1901 te Zwijndrecht vestigde zich vanuit Baarn en vertrok in 1946
naar Amersfoort. Hij was gehuwd met Gerritdina Rolina Christina Louise Bunschoten. Zij hadden een
(pleeg)dochter Hendrika (Hennie).
Wat een paar raadsleden in 1898 al beter vonden, gebeurde in 1938/39. Dokter Prins verhuisde van
de gemeentelijke dokterswoning aan het Binnenpad naar de huidige dokterswoning aan de
Beulakerweg. De woning aan het Binnenpad was toen voor auto’s niet bereikbaar. Bovendien ligt de
huidige dokterswoning veel centraler in het dorp.

125d Ca. 1938. Nieuwe dokterswoning aan de Giethoornsche Weg (nu Beulakerweg). Foto beschikbaar gesteld
door Hennie Prins, dochter dokter Prins. Uit collectie Afdeling Historie Giethoorn van ‘t Olde Maat Uus.
Franz Heinrich Woodrow Swen, geboren in 1913 te Amsterdam vestigde zich vanuit Hoogeveen en
vertrok in 1953 naar Voorschoten.
Johannes Lems, geboren in 1919 te Rotterdam heeft dokter Swen ruim twee jaar (1948/50)
vervangen toen die in Indonesië zijn dienstplicht moest vervullen.
Marcus Christiaan Bech, geboren in 1922 te Pijnacker heeft in 1988 zijn praktijk beëindigd en is naar
Havelte vertrokken.
Dokter Bech was de zoon van een (gestichts)predikant, onder andere in Wolfheze
Ritze D. Westerbeek is de huidige huisarts. Hij doet de praktijk sinds een paar jaar samen met H.
Tan-Koning.
Tenslotte willen we u het volgende reglement niet onthouden:
Instructie voor den gemeente-geneesheer
De Instructie voor den gemeente-geneesheer in de gemeente Giethoorn, vastgesteld in de
vergadering van den Raad der gemeente Giethoorn, den 16 September 1908 en gewijzigd
in de vergadering van 4 Juni 1930, luidt als volgt:
Art. 1. De gemeente-geneesheer is aangesteld voor onbepaalden tijd en is verplicht in de
gemeente te wonen. Hij geniet een vast salaris van  850.- en behoudens het bepaalde in
het tweede lid van dit artikel, bovendien vrije woning.
Ter tegemoetkoming in de kosten van verbouwing van zijne woning, zal de gemeentegeneesheer, te rekenen vanaf 1 Juli 1929, aan de gemeente vergoeden een bedrag van  125
per jaar, te betalen in vier gelijke termijnen, vervallende op den laatsten werkdag van ieder
kalenderkwartaal.
Art. 2. De bezoldiging gaat in op den dag van zijne vestiging in de gemeente en eindigt
dadelijk bij het nederleggen van zijne betrekking of bij het ontvangen van zijn ontslag.
Art. 3. Hij oefent de praktijk uit over alle personen, die zich in de gemeente bevinden en die
zijne diensten verlangen, waarvoor per visite niet meer in rekening gebracht mag worden
dan billijk is te achten in verband met den financieelen toestand van den zieke dit vordert,
zich zoo spoedig mogelijk naar den patient te begeven en zijn hulp te verleenen. Hij is
gehouden hen, die zijne diensten inroepen met de meeste voorkomendheid te behandelen.
Art. 4. Voor genees- en heelkundige hulp aan hen, die voor rekening van den gemeente
worden behandeld mag niets in rekening worden gebracht. Alleen de verstrekte genees- en
verbandmiddelen worden vergoed.
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Art. 5. Hij is gehouden, wanneer de vroedvrouw in moeilijke of gevaarlijke gevallen zijn
hulp inroept, die te verleenen.
Art. 6. Hij is gehouden zoo dikwijls B. en W. dit verlangen op de scholen een kosteloos
onderzoek naar de gezondheid der leerlingen in te stellen. Vaccinatie en revaccinatie (in de
scholen) op last van het gemeentebestuur, doodsschouw en genees- en heelkundige hulp
aan den gemeenteveldwachter en diens gezin geschieden gratis.
Voor vaccinatie aan huis kan door den geneesheer een billijk honorarium worden gerekend.
Art. 7. Hij is gehouden om gebruik te maken van de bevoegdheid toegekend en omschreven
in art. 9 der wet van 1 Juni 1865 (Stbl. 60) (houden van een apotheek).
Art. 8. Hij is gehouden, dagelijks ter plaatse een tijd in overleg met B. en W. te bepalen,
aanwezig te zijn tot het geven van consult en het afleveren van medicijnen, tenzij
ambtsbezigheden van dringenden aard hem hierin verhinderen. Hij is verplicht om, zoo
dikwijls dit aan B. en W. wordt gevraagd of wanneer hij zelf dit noodig mocht oordelen aan
dezen schriftelijk advies uit te brengen omtrent de maatregelen in het belang der
volksgezondheid te nemen. Indien bij het ontstaan eener besmettelijke ziekte ontsmetting of
onteigening van eenig voorwerp noodig wordt geoordeeld, geeft hij daarvan schriftelijk
kennis aan den Burgemeester, waarbij de wijze waarop de ontsmetting moet plaats hebben,
wordt medegedeeld.
Art. 9. Voor de uitoefening van praktijk buiten de gemeente moet toestemming van B. en
W. worden gevraagd.
Art. 10. Hij is verplicht, wanneer hij tijdelijk de gemeente wenscht te verlaten daartoe
verlof te vragen aan B. en W. dezer gemeente en is gehouden gedurende zijne afwezigheid in
de waarneming der praktijk te voorzien.
Bij ziekte of verlof gedurende langer dan 3 weken zorgt hij, dat een plaatsvervanger in de
gemeente aanwezig is.
Art. 11. Wanneer hij uit zijne betrekking wenscht ontslagen te worden, is hij verplicht,
daarvan 2 maanden te voren kennis te geven aan B. en W. op verbeurte van eene maand
bezoldiging.
Art. 12. Niet nakoming dezer instructie heeft ontslag in verbeurte der bezoldiging over het
loopende kwartaal tengevolge.
In de openbare vergadering van den Raad der gemeente Giethoorn, van 28 Augustus 1936
wordt de Instructie voor den gemeente-geneesheer als volgt gewijzigd:
Art. 1. Artikel 1 wordt gelezen als volgt :
1. De gemeente-geneesheer wordt voor onbepaalden tijd aangesteld. Hij geniet een
jaarwedde van  850.- en heeft, behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel,
het genot van vrije woning.
2. Ter tegemoetkoming in de kosten van verbouwing van zijne woning, zal de gemeentegeneesheer, te rekenen vanaf 1 Juli 1929, aan de gemeente vergoeden een bedrag van 
125.- per jaar, te betalen in vier gelijke termijnen, vervallende op den laatsten werkdag van
ieder kwartaal.
Art. 2. Na artikel 1 wordt ingevoegd artikel 1a. luidende:
1. De gemeente-geneesheer is, behoudens door den gemeenteraad te verleenen schriftelijke
ontheffing, verplicht de door de gemeente beschikbaar gestelde woning te bewonen.
2. Aan eene ontheffing zal, onverminderd de door den gemeenteraad te stellen voorwaarden,
steeds stilzwijgend de voorwaarde verbonden zijn, dat op den dag, volgende op dien, waarop
het dienstverband is verbroken, de woning geheel vrij en voor het doel, waarvoor zij is
bestemd geschikt, aan de gemeente zal worden opgeleverd.
3. Eene ontheffing geeft noch aanspraak op verhooging der jaarwedde, noch op geheele of
gedeeltelijke kwijtschelding van de in het tweede lid van artikel 1 bedoelde vergoeding.
4. In geen geval zal vergunning kunnen worden verleend om buiten de gemeente te wonen.
In de openbare vergadering van den Raad der gemeente Giethoorn, d.d. 6 Juni 1941,
besluit de Raad - Gelet op de betrekkelijke wettelijke bepalingen – de ”Instructie voor de
gemeente- geneesheer in de gemeente Giethoorn” te wijzigen als volgt:
Art. 1. Artikel wordt gelezen als volgt:
De gemeente-geneesheer wordt voor onbepaalden tijd aangesteld en is verplicht in de
gemeente te wonen. Hij geniet een jaarwedde van  850.Art. 2. Artikel 1a wordt ingetrokken.
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Vorenstaand artikel is een samenvatting van mijn artikel in ’t Gieters Ni’js van oktober/november
1997. Het oorspronkelijke artikel bevindt zich in het archief van de Afd. Historie Giethoorn van de
Stichting ’t Olde Maat Uus onder archiefnummer SC-0516
Eerder verschenen in Kondschap nr. 2-2003
Roel Maat, Giethoorn

014f Bootje waar dokter Prins onder andere mee naar Dwarsgracht voer. Foto beschikbaar gesteld door Hennie
Prins, dochter dokter Prins. Uit collectie Afdeling Historie Giethoorn van ‘t Olde Maat Uus.
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Huisslachting
Beter is de slager aan huis.
Nu is huisslachting bij de wet verboden maar in de oorlogsjaren 1940-1945 en enkele jaren
daarna was huisslachting heel normaal. Vooral in de tijd dat vlees op de bon was (distributie
van veel levensmiddelen), was het aantrekkelijk zelf een varken te mesten, want dan mocht je
meer vlees houden dan je op vleesbonnen kon krijgen. Het vlees werd niet op gezondheid
gekeurd zoals dat nu gebeurt door de gezondheidsdienst voor waren. Wel werd het geslachte
varken gewogen en van stempel HSL (huisslachting) voorzien. Daaraan kon je zien dat het
dier legaal was geslacht. Veel mensen, die ruimte daarvoor hadden, mesten dan ook een
varken.
Er waren in Giethoorn verschillende slagers actief. Voor zover ik mij kan herinneren waren
dit Willem Hendriks, Hendrik Bakker, Jan en Gerrit Doze en Tiemen Schra. Als zoon van
Tiemen Schra (Molenweg 39) zal ik proberen wat herinneringen op te halen.

Laat ik voorop stellen dat ik dit werk niet leuk vond.
Het seizoen was van oktober t/m april. Niet de beste tijd van het jaar, vaak slecht weer. Maar
vooral strenge vorst was erg hinderlijk omdat het schoonmaken van het varken meestal buiten
moest gebeuren.
Wij namen op een kar achter de fiets een zogenaamde trog mee waarop het varken gedood
werd en waarin het later gebroeid werd. Dit transport was niet altijd gemakkelijk vooral bij
sneeuw en gladde wegen was dat een hopeloos karwei.
Door het varken in de trog te broeien om het haar er goed af te kunnen krijgen had je minder
heet water nodig. Als we het hete water (bijna kokend) over rug van het varken goten bleef
dat in de trog en raakte het haar van de buik ook los. Beter dus dan broeien op een ladder.
Grote ellende was het als de eerste klant het benodigde water niet aan de kook had want dan
moesten wij wachten en raakte onze planning voor die dag direct in de war. Vaders humeur
werd daar niet prettiger van.
Om het varken dood te maken werd hij/zij op de trog gelegd.

Trog

De achterpoten werden vastgebonden en de onderste voorpoot mocht ik vasthouden. De
bovenste voorpoot was voor de slager. Met een mes werd dan de slagader in de hals/borst
doorgesneden en bloedde het dier dood. Het bloed werd in een emmer al roerend opgevangen.
Het roeren was nodig om stollen tegen te gaan. Het bloed werd gebruikt om bloedworst te
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maken. Op deze manier een dier doden is erg onplezierig. Vader, die dit werk jaren gedaan
heeft, zei vaak "Hier wen je nooit aan”. We waren dan ook blij dat het verdoven door middel
van een schietmasker verplicht werd.
Vervolgens werd het varken in de trog gelegd en begon het broeien met heet water tot het haar
losliet. Dan meteen met een daarvoor bestemde krabber de huid schoonmaken.

Krabber of “oorntien”

Schietijzer

Als dit klaar was moest het varken worden opgehangen. Soms aan een ladder maar was er in
de boerderij een vierkant/gebint (balkenconstructie waarop het dak rustte) dan hadden wij
hem liever daaraan hangen. Je kon dan de rug beter schoonmaken. Het benodigde touw
hadden we bij ons. Was het een zwaar varken dan moesten de buren helpen trekken. Soms
werd gevraagd om "zeep aan de balken”, bedoeld werd dan een borrel. Dan werd het laatste
werk gedaan en kon het varken blijven hangen tot de volgende dag om af te koelen/te
besterven.
Na een kop koffie of soms een borreltje gingen we naar de volgende klant.
Het slachten deden wij samen, het afhakken (stuk maken) de volgende dag ieder apart. Voor
mij was dit afhakken niet altijd zo plezierig, want ik had niet zoveel ervaring.

Een paar belevenissen uit die tijd
Spek zouten
Een klant vroeg of ik het spek wilde inzouten. Dit moest in de kelder op de vloer. Ik had het
vader wel zien doen maar het was mijn eerste keer. Ik had moeder eens horen zeggen dat spek
niet meer zout opneemt dan nodig is. Dus heb ik het spek begraven onder het zout, dan kon
het niet bederven. Hoe de smaak geweest is weet ik niet.
Een bang avontuur
Tijdens een periode van strenge vorst gingen we op schaatsen achter de slee samen naar het
zuideinde om de varkens, die de vorige dag geslacht waren af te hakken. De laatste was bij
een neef van vader in het eind van Giethoorn-Zuid. Het werk ging niet zo snel want er werd
teveel gepraat. Dan nog uitgebreid koffie drinken en dus was het al erg laat toen wij naar huis
gingen.
We gingen over het Wiede want dat was sneller. Er lagen wel een paar wakken in, waarin
zwanen en eenden zwommen, maar die konden wij, dacht vader, nog wel zien. We schaatsten
eerst rustig naar het Wiede maar daar gekomen kwam er grondmist en konden wij ons niet
meer oriënteren. De enkele lichtjes die in het verduisterde dorp waren, konden we niet meer
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zien. We wisten niet waar we waren. Opeens hoorden we vogels, dus een wak. Schaatsen af
en lopen want we waren verdwaald. Na lang lopen kwamen we bij de kooi van Teunis Smit.
Wel aan de verkeerde kant van het Wiede maar we wisten nu waar we waren. De schaatsen
weer onder en langs de rietkant de vaart achter de Middenbuurt zoeken en zo naar huis. Het
was al lang na middernacht. Moeder stond buiten te wachten en te luisteren of ze ons ook
hoorde aankomen..
Dik bloed
Een klant, die bang voor zijn eigen varken was en zich met een hooivork verdedigde, had in
plaats van het varken vader in het bovenbeen gestoken. Vader kon daardoor niet werken.
Toen er een varken geslacht moest worden bij Hamminga in de polder zei vader, “dat kun je
best zonder mij”. Zwager Jan Petter ging mee. Alles ging goed totdat het varken gestoken
moest worden en ik het mes niet goed plaatste en het hart raakte wat tot gevolg had dat er
bijna geen bloed uitkwam. Dit bleef achter in de borstholte. Toch moest er bloedworst
gemaakt worden. Zwager Jan zei: “Dit soort varkens hebben dik bloed daar moet veel water
bij”. Dit gebeurde en toen ik de volgende dag terug kwam om het varken af te hakken, hingen
de bloedworsten aan de waslijn te drogen. Oorzaak te weinig bloed.
Clandestiene slacht
Er moest clandestien een varken geslacht worden voor een groep mensen in Rotterdam
(waarschijnlijk een groep uit de illegaliteit.) Het geslachte varken zou naar Rotterdam
vervoerd worden door een beurtdienst Steenwijk - Rotterdam. Het slachten moest gebeuren in
een boerderij aan de Cornelisgracht. Eerst zou het vrij grote varken met een pistool geschoten
worden. Dit werd natuurlijk niets en dus gebruikten wij het schietmasker. Alles ging naar
wens maar het vervoer was toch een probleem. Het beste was een HSL stempel. Maar hoe
moesten we dat voor elkaar krijgen
De controleur CCD was bij Wolter Broer met Jantine in de kost en was op dat moment naar
zijn familie. Als we in zijn kamer konden komen, was het misschien mogelijk het stempel te
bemachtigen. Proberen maar. Het raam vanaf de buitenkant openen zou een mogelijkheid zijn.
Het lukte, maar het raam kon maar een klein eindje omhoog. Omdat ik het minste volume had
moest ik er onderdoor. Vlug het stempel zoeken. Ik vond het in een kast, weer naar buiten, het
varken van stempels voorzien en de boel op z’n plaats terugleggen. Zo kon het vervoer niet
legaal maar toch veiliger plaats vinden.
Er zijn nog wel meer leuke en vervelende dingen te vertellen, maar ik laat het hier bij.
Harm Schra, Balk

Tiemen Schra (huisslachter) en Berendje Schra-Bakker
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