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VOORWOORD 
 
 
 
Het wordt een goede gewoonte, dat u als vriend van `t Olde Maat Uus in december een 
bulletin ontvangt. 
De Afdeling Historie Giethoorn heeft dit jaar een bulletin samengesteld met meerdere 
artikelen geschreven door haar leden, een artikel geschreven door een medewerker van           
`t Olde Maat Uus en een artikel uit het archief. 
Zoals u zult ontdekken hebben alle artikelen op verschillende manieren betrekking op 
Giethoorn. 
 
Het archief is dit jaar met meerdere stukken aangevuld o.a. met de Kadastrale Atlas 1832 van 
Giethoorn. Deze is nog te bestellen via e-mail oldemaatuus@zonnet.nl en aan de balie in        
`t Olde Maat Uus.  
 
Tevens is deze winter vanaf 27 december onze traditionele kerstexpositie in `t Olde Maat Uus 
te bezichtigen. Er is dit jaar gekozen voor een expositie van merklappen. 
 
De beide besturen en alle medewerkers wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 
 
 
Afdeling Historie Giethoorn 
 
Rensje Schra-Oort, voorzitter. 
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Uut ’t leev’n van Ties Mol 
 
Noa de diensttied bin ik thuus bi’j mien vaed’r bliev’n waark’n. Now waas ’t bedrief an de kleine 
kaant dat d’r mos wat bi’j e’vun’n word’n. Toen em wi’j e schreef’n op een melkvaerroute van 
de bott’rfabriek en die kreeg’n wi’j  ook. Dat waas een lange route: vanof de Vinke an de App’n 
stege deur et ele Noord’ende, ook ’t Kloost’r en van of de Ties’ngraachte richting de Poeste, 
maor eerst bi’j Ties en bi’j Jouk Bosch de sloot op, dan ond’r de Poeste deur naor’t Meulegat, 
dan nog eev’n ling’s of naor Endrik Oelius mit Berentie, waor Jan Roelof mit Atje laet’r 
woond’n en dan over’t Meulegat  tot aacht’r de Mid’nbuurte lang’s, ook de melk van die boer’n 
naam’n wi’j mit, en dan waas Willem Dam, now de camping van Garriet mit Femmie, de leste. 
Dan vaerd’n wij naor de fabriek an’t Peerepad en daor kreej d’r nog een roff’l an. Dan moss’n al 
die melkbuss’n, en dat waar’n d’r zoen zestig à zeuv’ntig, dwars over ’t Peerdepad esjouwt 
word’n. 
D’r waas wel een ofspraoke dat wi’j ’t dwarsover sjouw’n gezaemelijk zoll’n doen mit Aoldert  
Miggels, de melkvaerd’r van de Dwarsgraachte, maor dat worde ons vaeke te laete, maor 
Aoldert  
adde daor wel begrip veur. 
Bi’j de zoom’rdag moss’n wi’j twee keer vaer’n. Alleen op zundag waas’t ien keer, maor dan aj 
op maendagmor’n wel de dubbele melk. Deur de weke deed’n wi’j de aov’ndmelk mit zien 
twee’en en neeg’n van de tien keer deed’n Ab en ikke dat. As de competitie van de voetbal 
begon, aelde iene van ons de bok uut ’t Noordende, dan bi’j ons thuus naamp mien vaed’r                          
um over as wi’j een aanderweg moss’n voetball’n, want dan moss’n wi’j vrog weg en dat waas 
meestal om een aandere weke. D’r waar’n  nog al wat boer’n, die een brefie an iene van de  
buss’n deed’n mit ut verzeuk, of wi’j  bott’r of  keze en ook wel karemelk mee woll’n neem’n en 
dat deed’n wi’j dan ook; meestal kreej daor wat veur.  
 
 

 
   

Ties Mol 
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Ook worde d’r vaeke lienkoeke besteld en melkveekoekies en mael. Veur die spull’n mos ie een 
entie verder vaer’n naor ’t filiaal van de landbouwbaank, woar now de Rietstulp is, en  daor 
betaeld’n ze altied wat vracht veur, dat leup niet in de papier’n maor toch. Ien keer in de veertien 
daeg’n waas’t melkgelddag. Die papier’n zakkies add’n wi’j in een kissie aacht’r op de melkbok 
staon en op die zakkies stond’n dan de busnommers op en die leed’n wi’j op volgorde van de 
buss’n. Bi’j een boer daor aj niks zaag’n, toet’n  wi’j, maor dat kon meestal aacht’rwege blief’n, 
want ien keer in de veertien daeg’n, zaag’n de boer’n, of  beet’r ezegt de boerinn’n  joe wel  
koem’n. Een enkele keer koj ’t geld op de trappe legg’n en dan zette ie daor een busse boov’n 
op, dat kon toen nog. 
 

 
Melkvlot in de Dorpsgracht 

 
Bi’j de wint’rdag, as’t goed vreur, dan aj ’t makkelijker, dan bleef de melkbok wel ies week’n an 
de wal ligg’n. Veur dat ‘et  zo ver waas ging d’r wel wat an veur of, want wi’j moss’n zo lange 
mogelijk bliev’n vaer’n en dan ging’n de boer’n ook mit om de bok deur ’t ies en te vaer’n. Dat 
waas vaeke al een eel gemart’l en dat vaeke om  iene of twee daeg’n. Ie kon d’r dan toch niet 
meer deur en dan aj et ies veur de skaezerieders al bedurf’n, maor daor worde elemaole niet naor 
ekeek’n. Om mit meer man op de melkbok te kunn’n vaer’n waar ie ook meer vaerboom’n 
neudig. Dat waar’n speciale boom’n mit iezer’n klauw’n d’r an, daor ko’j ook mit ofzett’n op ’t  
ies. Dat oefde ie mit een olt’n  klaowe niet te probeer’n, die glindert zo weg. Die boom’n  
kreeg’n wi’j in oktober/november mit van de fabriek, dan word’n ze joe op  de melkbok egooit 
en die kwaam’n bi’j de Vinke an de App’nstege bi’j uus te staon en dat meestal een stok of zesse 
of aachte. Aj die allemaole neudig waar’n, dan aj een bok vol boer’n en dan moss’n d’r ook nog 
buss’n bi’j op, die zette’ie dan aacht’r op. Dat dee’j om de bok op ’t ies te laot’n loop’n, dan 
breuk’t speur wat makkelijk’r eup’n. Al ad’t de volg’nde naacht niet zo ard evreur’n, deur de 
scholl’n, die dan weer an mekaand’r  zaat’n, waas et veule moeilijk’r om d’r weer deur te vaer’n. 
Daoromme waas ‘et meestal om iene of twee morn’s te doen en dan moss’n de boer’n zelf maor 
zorg’n dat de melk an de fabriek kwaamp.Vaeke ging ie dat overlegg’n mit de buur’n, dan 
oefd’ie niet iedere dag naor de fabriek, dat ging altied goed, al waas t’r ook iene bi’j mit meer 
buss’n, daor worde niet over eproot. Now aj in die tied nog niet van die grote laog’n buss’n op de 
kaant staon. Iene die bi’j de winterdag meer dan twee buss’n adde, waas al een een vri’j grote 
boer. 
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In ‘t  Noordende  vreug’r een keer iene an zien buurman of  i’j  wel wus wie de grootste boer van 
’t Noordende waas. Nô eev’n prakkizeer’n zeg zien buurman; now ik dochte Roel’f  van  Lukes 
of  Jan  Broer (Appie’s Jan ). De vraog’nstell’r zeg elemaole mis, want dat is Endrek van 
Aorend. De buurman zeg: dat kan wel maor dan moej d’r zien daartien kiep’n en de aene ook bi’j  
tell’n, want  i’j  melkt  maor  twee koen’n. Buurman zeg: dat oeft niet, want  Endrek  is dikke 
over de twee meet’r.                                                                                                                            
Maor wi’j waar’n nog mit de winter doende. Ie brocht’n de buss’n op de slee zo lange as’t kon 
naor de  fabriek. Dan  kwaamp’r as ’t weer veraanderde, dan kon’t  nog wel vriez’n, maor dan 
kwaamp’r al waet’r op’t ies. De meez’n zeed’n dan al: de wient  krimp’t daolek , want et is al 
opkoem’t waet’r en dan koj d’r op  reek’n  daj du’j  kreeg’n. Dan duurde ’t niet lange of ’t 
stoomgemael  begon  te mael’n en dan waas ’t  ies rap onbetrouwbaar. Ie moss’n joe dan een 
paer daeg’n  redd’n mit alle gemartel van dien. D’r zaat dan ook vaeke nog een beste laoge ies in 
de graacht’n. De boer’n begonn’n dan al dat de melkbok d’r deur mos. Ie moss’n de boer’n dan 
bi’j lang’es dat de aandere dag de graachte op e breuk’n zol word’n en aj add’n, (de meeste’n 
add’n dat wel) een biele mee neem’n. Ie oefd’n niet overal te akk’n, want waor’t stroomde, of 
waor trek in ’t waet’r zaat, ko’j meestal wel deur koem’n. Maor zo as’t Meulegat, daor aj de 
mouw’n wel vol an, dat waas stilstaond waet’r, ie wuss’n veur uut da’j daor een speur moss’n 
akk’n. Aj arde wiend add’n dan aj gauw’r los waet’r 
Begun jaor’n vuufteg em wi’j ’t melkvaer’n d’r an egeef’n.  
 
 
Ties Mol 
 
 
 
 

 
 
Melkvlot in de dorpsgracht met extra vracht. 
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Willem Bastiaan Tholen 

 
de “ontdekker” van Giethoorn 
 
door Klaas van der Veen 
 
 
Natuurlijk was Giethoorn al ontdekt toen Tholen er voor het eerst kwam.  
Waren de Flagelanten er als eersten neergestreken, of misschien toch die geheimzinnige 
kloosterlingen, die alles van de turfmakerij afwisten?  
In de loop der eeuwen waren er in ieder geval velen die Gethorne voor het eerst zagen, die 
Zwarte Hoek, waar het leven zwaar was en de saamhorigheid groot, de mensen verbonden 
door het bruine goud. Handelslieden in Blokzijl konden er statige trapgevelhuizen van laten 
bouwen, de Gietersen moesten zich tevreden stellen met een eenvoudige bedoening aan de 
dorpsgracht. 
Tot het jaar 1880, toen Willem Bastiaan Tholen in de avondschemering over het 
spiegelgladde water Giethoorn binnenvoer - daarna werd alles anders. 
 
De kunstschilder Willem Bastiaan Tholen (Amsterdam 1860 - Den Haag 1931) kreeg zijn 
opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam, waar onder anderen Jan Belmer zijn 
leermeester was.  
Belangrijk was ook zijn contact met Paul Joseph Gabriël (1828 - 1903), van wie hij les kreeg 
in Brussel. Later werkte hij veel met Gabriël samen. Tholen liet zich graag inspireren door 
Giethoorn, de Zuiderzee en de Zuid-Hollandse plassen, die hij met zijn Lemsteraak “Eudonia” 
bevoer.  
 
De binding van Tholen met Giethoorn komt duidelijk naar voren in de boeken die aan zijn 
leven gewijd zijn. 
 
In “W.B. Tholen”, door Ir. G. Knuttel, wordt de periode van zijn kunstenaarschap die als 
eerste duidelijk omlijnd kan worden, omschreven als de jaren 1880-1885, toen Tholen eerst in 
de veenderijen buiten Kampen werkte, maar daarna voornamelijk in Giethoorn.  
 
“Gedurende enkele zomers deed hij dit in gezelschap van Gabriël en diens invloed is in 
Tholen’s werk uit deze periode terug te vinden, hoewel dit reeds een zeer persoonlijke inslag 
heeft. De werken uit die Giethoornse tijd zijn geschilderd met een ernst, toewijding en 
vreugde die ons iets doet kennen van de verrukking die het voor den jeugdigen schilder 
geweest moet zijn zich te kunnen geven aan zijn kunst. Verrukking ook over de betoverende 
schoonheid van de Giethoornse streek, waarvan de allereerste indruk door Tholen ook in 
woorden is vastgelegd.” 
 

           
“Het werfje van Schreur” 1881       “Molens te Giethoorn” 
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In het boek “W.B. Tholen, 150 Reproducties naar werken van zijn hand met een biografische 
inleiding, door Mr.Dr. R.S. Bakels”, vertelt Tholen zelf: 
“In die tijd was Giethoorn een geliefkoosde streek om te gaan vissen. Mijn oude leermeester 
Belmer had daar ook wel gevist. Ik had niet gehoord of Belmer toen veel gevangen had, maar 
wel, dat Giethoorn veel indruk had achtergelaten. Hij haalde mij over om eens met hem 
daarheen te gaan. 
 
In die dagen was Giethoorn moeilijk te bereiken  
en om een goed logies te vinden was nog moeilijker. 
Voor één en ander zou Belmer zorg dragen met de hulp 
van een kennis, die daar woonde. 
Een stoomboot van Zwolle afgevaren, zette ons ergens 
aan land en daar konden wij overstappen in de punter van 
de kennis, die ons naar Giethoorn zou brengen. 
Het was een lange tocht. 
 
Eindelijk gleden wij in de avondschemering over het 
spiegelgladde water Giethoorn binnen, vaarden 
onverwacht tussen welig uitgegroeide bomen, onder 
rustieke bruggen door, langs woningen met grote 
rietdaken – in de rust en de stilte van het dorp, waar de 
dagtaak was geëindigd. Het was betoverend.” 

Tholen is er in de jaren ’80 meermalen ’s zomers teruggekomen en op zijn beurt haalde hij 
Gabriël over om ook eens te komen kijken. Gabriël was ook verrukt van de streek. Hij werkte 
er eerst alleen met Tholen, want het was nog steeds moeilijk om onder dak te komen. Maar 
het volgende jaar vond hij een tehuis bij Meester Hoogeveen en daar kon het zo geregeld 
worden dat ook Mevrouw Gabriël er kon verblijven tot grote voldoening van haar man. 
 
Later - omstreeks 1920 - keerde Tholen nogmaals naar het dorp terug. Daarover schreef hij: 
“Het uiterlijk van de streek was weinig veranderd, maar veel van haar rust en stilte was 
verdwenen. Giethoorn was bekend geworden als ‘Hollands Venetië’, was met auto’s 
bereikbaar geworden en werd nu door toeristen bezocht. 
De motorbootjes waren gekomen, de aanhangmotor op sommige punters; de stemmen van de 
menschen die daarmee voeren, moesten nu luid opklinken om boven het getuf verstaanbaar te 
zijn.” 
 
Omstreeks 1896 schilderde Tholen het monumentale werk “Gezicht op Giethoorn”. In 1907 
bracht hij enkele wijzigingen aan, waarna het schilderij werd geëxposeerd op de 
tentoonstelling 'Kunstwerken van levende meesters' in het Stedelijk Museum te Amsterdam. 
Daar werd het bekroond met een gouden medaille en vervolgens aangekocht door het 
Dordrechts Museum”. 
 
In 1992 werd het schilderij tijdelijk geëxposeerd in Assen. In het Nieuwsblad van het 
Noorden schreef kunstrecensent Eric Bos er over: 
 
“Als we voor dat grote doek (154x205) staan, krijgen we de neiging ons voor de zekerheid 
vast te houden aan de boorden van de punter waar we in lijken te staan. Alsof het schilderij 
ons de voorstelling wil binnentrekken, over dat gladde water op de voorgrond naar dat 
bruggetje toe, er onderdoor en verder. Het is ongelooflijk wat een weelde het daar is. We 
weten, in die woningen daar links en rechts op de oever, daar was het rond 1896 toen Tholen 
daar zat te schilderen maar een akelig armoedje. Maar de natuur, dat is er de hemel op aarde.  
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Wat zouden wij graag door die sloot willen varen, de groene wildernis in, tot we om de bocht 
aan het oog zijn onttrokken, in het schilderij zijn verdwenen.”  
 

 
 
“Gezicht op Giethoorn” 1907 

 
Het moet deze uitdaging zijn geweest, die rond de eeuwwisseling bezoekers van de exposities 
waar het werk van Tholen hing, er toe bracht om die verlokkende ‘groene wildernis’ met 
eigen ogen te gaan aanschouwen. De verhalen die zij meebrachten en de gemaakte 
fotografieën hadden een sneeuwbaleffect.  
 
“Giethoorn werd bekend als ‘Hollands Venetië’, was met auto’s bereikbaar geworden en werd 
nu door touristen bezocht.” 
Zo zei Willem Bastiaan Tholen het zelf, de ‘ontdekker van Giethoorn’. 
 
Naschrift: 
 De wetenswaardigheden over W.B.Tholen werden vergaard tijdens het verzamelen van 

“Schilderijen van Giethoorn”. Dit project van de Afdeling Historie loopt nog steeds. Wie zich 
heeft opgegeven maar nog geen bezoek heeft gehad, komt zeker aan de beurt. 

 Het schilderij “Het werfje van Schreur’ werd in april 2005 te koop aangeboden bij veilinghuis 
Christie te Amsterdam; het bracht 18.000 Euro op. Op ons verzoek was men zo vriendelijk om een 
digitale foto van aanzienlijk formaat ter beschikking te stellen. 

 In het Olde Maat Uus hangt ook een Tholen! Zie de poster links boven het winkeltje.



 8

 
Het plassengebied rondom Giethoorn. 
 
Ds. A.L.Broer  Hilversum. 
 
  Drie uitgestrekte plassengebieden telt ons land, drie gebieden die, met wat goede wil, als drie 
eenheden vol veelzijdigheid zijn te beschouwen. Dat zijn de Friesche meren, van het 
Bergumermeer in het Noordoosten tot de Morra in het uiterste Zuidwesten: een prachtig en voor 
het overgroote deel nog onbedorven complex van verrukkelijk watergebied. Dat is het 
plassenland van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, van het Naardermeer tot de Kager- 
Plassen, al veel te veel geëxploiteerd en volgebouwd hier en daar rond Loosdrecht en aan de 
Kaag vooral, maar toch in menig opzicht gebleven een zeer uitgestrekt en waardevol natuur- 
domein. Daar is tenslotte het kleinste, maar daarom niet minder interessante waterland, dat zich 
in de omgeving van Giethoorn bevindt. 
  Deze drie complexen zouden het meer dan waard zijn, verder in ongeschonden staat bewaard te 
blijven. V a n  d e z e  m e r e n  m a g  n i e t s  w o r d e n  d r o o g g e l e g d. Wij moeten ze 
behouden, wij moeten ze a l l e  behouden, wij mogen geen enkele aantasting ervan verder 
dulden. 
  Wat de meren zelf betreft, van Noordwest Overijssel, waarover ik hier dan verder spreken wil, 
geloof ik, dat we tamelijk gerust mogen zijn. Er zijn, zoals men weet, in deze streek uitgebreide 
ontginningen aan de gang en voor een belangrijk deel reeds voltooid. Maar er is steeds beweerd, 
dat men aan de meren zelf niet wil raken, en slechts het omringende moerasgebied in cultuur wil 
brengen. Dat moerasgebied wordt dan vaak gekarakteriseerd als waardeloos onland, dat niet beter 
verdient dan zoo spoedig mogelijk in bouwakkers veranderd te worden. Dat, wat dan het 
eigenlijke natuurschoon wordt genoemd, de plassen zelf en het waterdorp Giethoorn met zijn 
merkwaardige karakter, zullen, zoo-als het steeds heet, worden gespaard. 
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  Een dergelijke beschouwing is natuurlijk zeer eenzijdig. Wanneer de meren, het Bovenwiede en  
het Giethoornsche Meer, de Beulaker en de Belter, wanneer ook de kleinere, vaak zeer 
schilderachtige plassen als het Molengat en het Zuideindiger Wiede geheel door cultuurland 
omringd zullen worden, wanneer ze tevens, zoals met het Bovenwiede, de plas vlak bij het dorp 
Giethoorn, al op een schrikbarende wijze het geval is, door een bonte reeks van zomerhuisjes en 
cafépaviljoens, aaneengeschakeld door zeer ontsierende palen en draadverbindingen, worden 
bedorven, wanneer aan al de bewoners van het oude dorp de voortzetting van hun oude bedrijven 
niet langer mogelijk wordt gemaakt, dan blijft er, ook al zouden dan de watervlakten zelf blijven 
 liggen, van het oude natuurschoon toch bedroevend weinig over. 
  Het zal dus zaak zijn, in elk geval tijdig — en de tijd dringt!!—voor reserveering van 
uitgebreide gebieden te zorgen. Aan den Westkant van Giethoorn is over een wijde 
uitgestrektheid alles al ontgonnen en verdere plannen in die richting zijn in vergevorderden staat 
van voorbereiding. Schilderachtige buurtschappen, liggend te midden van een prachtig moeras- 
en merengebied, als Dwarsgracht en Jonen, Muggenbeet en Kikkerij, loopen gevaar steeds meer 
door cultuurland te worden ingesloten. Dat cultuurland kan in den loop der jaren een eigen 
schoonheid krijgen. Er zijn mooie nieuwe boerderijen gebouwd, waaraan helaas later 
afschuwelijk leelijke, met wit eterniet gedekte, ver in den omtrek hinderlijke schuren zijn 
toegevoegd, die, wat er aan nieuwe schoonheid begon te komen, jammerlijk kapot slaan. 
Een dikke laag zwarte teer of groene verf op deze daken kan deze ontstellende schennis 
misschien weer wat goed maken. Maar het is verbijsterend! 
  Dringt ten Westen van het oude waterdorp met zijn bruggen en vonders, zijn punters en 
wateralleeën de ontginning steeds verder door, ten Oosten van het dorp, tusschen het 
Bovenwiede en het zandgrondgebied van den Havelterberg, waarvan de witte hoogten zich in de 
verte afteekenen, ligt nog een mooi moeraslandschap. Wel wordt hiervan ook steeds meer door 
de particuliere ontginningen afgeknabbeld, maar het is toch nog altijd een aantrekkelijk gebied, 
waar de wulpen roepen en de gagel geurt en waar de flora en fauna van het veen-gebied in en 
rondom de trekgaten o.a. de prachtige z.g.n. Bovenboersche gaten, kon blijven voortbestaan tot 
dusver. Verder naar het Zuiden is het vooral het gebied rondom de buurtschappen Belt en 
Schutsloot, dat de aandacht verdient en dat in zijn geheel als reservaat bewaard dient te blijven. 
Een fietspad dat schitterend tusschen de meren en de rietlanden door loopt, vormt de eenige 
verbinding met de hoofdplaatsen Zwolle, Meppel en Steenwijk. De purperreigers en aalscholvers 
broeden in dit kostelijk landschap tusschen de dorpen Wanneperveen en Zwartsluis en al de 
bekende plant- en diersoorten van het veengebied zal men er kunnen vinden. Dit is een 
landstreek, interessant in zijn details voor een ijverig speurder, maar prachtig ook en vooral in 
zijn geheel, in zijn groote lijnen, --zoals het daar ligt onder wijde hemelen, ongestoord en 
onbedorven, vrijwel ontoegankelijk voor een deel. Lage wei- en hooilanden, groote en kleine 
plassen, uitgestrekte rietvelden vormen met elkander een rijk, veelzijdig geheel. Hetzelfde geldt 
ook – zoolang het duurt – voor de omgeving van Kalenberg en Ossenzijl in het Noordelijk 
gedeelte van dit gebied. Vooralsnog vormen ontginningen slechts een betrekkelijk klein 
onderdeel van dit, voor een jaar of tien, twintig, in zijn geheel nog onaangetaste en vrijwel 
ongerepte landschap. Toen, in de oorlogsjaren zijn de windmotoren en de motorpunters, de 
zomerhuisjes en de licht- en telefoondraden gekomen, toen is ook aldra de eerste spade voor de 
ontginningen in den grond gestoken. Goed, vrucht-baar land is daarmee gewonnen en het zal wel 
niet anders kunnen voor een deel. Maar ook hier, als elders, zal een compromis moeten worden 
gevonden. Reservaten moeten gesticht worden, de pogingen die gedaan worden onder leiding 
van den burgemeester om het dorp Giethoorn zooveel mogelijk in zijn ouden staat in stand te 
houden, moeten worden gesteund, de bouw van zomerhuisjes moet tot het Bovenwiede worden 
beperkt en dan nog tot bepaalde oevergedeelten. 
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Foto A. van Nijnanten                                                Dorpsgracht ter hoogte van Binnenpad 111 
 
   De drie uitgebreide plassengebieden, die ik aan het begin van dit artikel noemde, vormen voor 
tijdgenoot en nageslacht, zulke onuitputtelijke bronnen van edel natuurgenot, geven zooveel 
mogelijkheden ook voor wetenschap en studie, dat het noodzakelijk is, met alle kracht te strijden 
tegen voortgaande schennis, te waken voor hun verder zooveel mogelijk ongerept behoud.  
 
 
 

 
A.L. Broer, geboren te Giethoorn 1900. Bracht daar 
zijn jongensjaren door. Bezocht het gymnasium te 
Den Haag en de Universiteit te Amsterdam. Was 
predikant in het Friese zuiderzeestadje Hindeloopen. 
Publiceerde gedichten en natuurschetsen. Werkte mee 
aan Haagsche Post, Algemeen Handelsblad, 
Leeuwarder Courant, enz.  
 
 
 

Uit eigen onderzoek kunnen we nog het volgende melden: 
De ouders van ds. Broer waren Lucas Broer geb. 03-07-1870 te Nijeveen van beroep bakker en 
later veehouder, naar Den Haag vertrokken op 28-09-1922 en Annigje Koning geb. 03-09-1872 
te Steenwijkerwold en overleden op 14-06-1914 te Giethoorn.  
 
Ze hebben gewoond aan de Langesteeg 2 en hadden 5 kinderen te weten: 
-Andries geb. 28-12-1900, naar Den Haag vertrokken 01-09-1914 
-Aaltje    geb. 20-05-1903, naar Den Haag vertrokken 23-03-1922 
-Wouter  geb. 28-02-1906, naar Den Haag vertrokken 28-09-1922 
-Harm     geb. 06-01-1909, naar Den Haag vertrokken 28-09-1922 
-Lute       geb. 14-06-1912 en overleden 23-10-1912 
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Bewoners huisperceel tegenover de Doopsgezinde kerk in Giethoorn Zuid 
 
Inleiding 
Op dit huisperceel staan op dit moment twee woningen. Bij de foto’s staan gegevens over de 
bewoners. Deze gegevens zijn (nog) niet compleet. Toch zullen we in het navolgende stuk 
aantonen dat de genoemde families Jager, Steenbeek en Mulder in de vrouwelijke lijn 
afstammelingen zijn van Koop Hendriks Drost, de eigenaar van dit huisperceel in het jaar 1832. 
Koop Hendriks Drost was "Leeraar (= predikant) der Doopsgezinden" 
 
Dit voorjaar is de Cd-rom met de Kadastrale Atlas Giethoorn 1832 uitgebracht. Op deze Cd-rom 
staan uiteraard oude kaarten en gegevens over de opgenomen percelen, maar ook is een link 
gelegd naar de genealogie (stambomen) 
 
 
 
Huidige Huizen 
 
 
 

Binnenpad 69 

  Binnenpad 71 
 

 Bewoners 
Vroeger vóór kruidenierswinkeltje en achter 
scheepstimmerwerf en boerderij van Klaas 
Jager en later van Egbert Steenbeek  
 
Van 1930 tot 1940 Klaas Steenbeek 
 
Van 1940 tot 1970 diverse huurders. 
 
Van 1970 tot 1992 Jan Mulder 

 
 
 
Bewoners 
Omstreeks 1922 gebouwd door Klaas Jager t.b.v. 
Bouke Pier Hazenberg burgemeester van 
Giethoorn van 1922 tot 1929. 
 
Van 30 juni 1934 tot 1965 Willem E. Mulder  
 
Van 1965 tot 1985 weduwe Trijntje Mulder-
Steenbeek 
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Situatie en gegevens volgens Kadastrale Atlas 1832 in sectie C 
 
          ↓ Cornelisgracht 

 
 < zuid   noord > 
 
In 1832 waren de percelen 657, 658 en 660 ( drie huizen met erf) en 659 (tuin) in het bezit van 
Koop Hendriks Drost “leeraar” uit de Kniepe in Friesland. 
In de Lijst Kruithof staat onder andere dat Koop Hendriks Drost ca. 1768 is geboren en 4-10-
1842 is overleden. Hij bezat in Giethoorn in totaal 6 percelen met een oppervlakte van bijna 20 
ha. 
 
Ongeveer ter plaatse van 657 staat nu Binnenpad 69 en ter plaatse van 658 en 660 staat nu 
Binnenpad 71. 
 

 
Luchtfoto van Binnenpad 69 en 71 
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Wie was Koop Hendriks Drost 
Volgens genealogisch onderzoek is Koop Hendriks Drost, geboren in november 1767 te 
Giethoorn, is hij doopsgezind gedoopt op zondag 6 februari 1791 aldaar, is hij overleden op 
dinsdag 4 oktober 1842 aldaar in een huis aan de Cornelisgracht, bakker, “leeraar” der 
Doopsgezinden. Koop werd 74 jaar en 11 maanden. 
Koop gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 februari 1790 te Giethoorn, trouwt (kerk) op 
zondag 28 februari 1790 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Roelofs Wuite, 
Trijntje is geboren in 1770 te Giethoorn, is doopsgezind gedoopt op zondag 6 februari 1791, is 
overleden op zondag 3 augustus 1856 aldaar in een huis op Voetpad nr. 166. Trijntje werd 86 
jaar. 
 
WAARSCHIJNLIJK waren Hendrik Jacobs Drost en Geesjen Wolters Bijl de ouders van Koop. 
Koop en Trijntje waren bij hun huwelijk resp. jonge man en jonge dochter d.w.z. dat ze niet 
eerder waren getrouwd. Hun ouders worden in de toen nog eenvoudige trouwakte niet genoemd. 
Koop staat in de volkstelling 1795 van Giethoorn vermeld als bakker. Zijn gezin bestond toen uit 
6 personen en zij woonden in de Zuyder kluft.  
Uit de overlijdensakte van Koop blijkt, dat hij ook "Leeraar (= predikant) der Doopsgezinden" 
was. In de huwelijksregisters van de doopsgezinde gemeente Giethoorn-Zuidzijde komt zijn 
naam van 1801 t/m 1810 herhaaldelijk voor in verband met de inzegening van huwelijken. In de 
jaarboekjes van doopsgezinde leraren staat hij vermeld. 1) 
Of Koop een opleiding tot "Leeraar" heeft gehad lijkt niet waarschijnlijk, hoewel er toen in 
Amsterdam al een theologieopleiding en een doopsgezinde sociëteit bestonden. Koop komt 
echter niet voor in een aantal lijsten van leerlingen aldaar. Vermoedelijk heeft Koop onder meer 
een aantal goede preken gemaakt, waardoor hij door de kerkenraad in Giethoorn bevoegd werd 
verklaard. 2) 
Doopsgezinden konden (en kunnen) zich pas laten dopen als ze volwassen waren (zijn). 3)  
In het gezin van Koop en Trijntje kwamen 2 kinderen met de naam Hendrik voor, terwijl de 
oudste niet was overleden. Dat kwam in Giethoorn meer voor en had ongetwijfeld te maken met 
vernoeming.  
Uit documenten 4) blijkt, dat: Koop vanaf 1801 één van de "leeraren" van de doopsgezinden in 
Giethoorn-Zuid werd. "Tot de dienst bevoegd verklaard in 1801." 5)  
In oktober 1804 werd vanuit de doopsgezinde gemeente Bovenknijpe (in Schoterland bij 
Heerenveen) op hem een beroeping gedaan, maar hij heeft die door omstandigheden niet kunnen 
aannemen.6)  
In 1809 deed Bovenknijpe opnieuw een beroeping op Koop en nu met succes. Hij verbond zich 
op 8-1-1810 aan Bovenknijpe als leraar der doopsgezinden en verliet Giethoorn met zijn gezin. 
In Giethoorn-Zuid waren de leraren onbezoldigd, in Bovenknijpe kreeg hij een traktement van 
achtereenvolgens ƒ320, ƒ400 en ƒ500 jaarlijks.7)  
Het kerkgebouw aldaar was in 1751 gesticht en had het aanzien van een huisgevel met twee zij-
ingangen (In 1856 werd het ingrijpend verbouwd en kreeg onder meer een andere voorgevel). 
Koop woonde gratis met zijn gezin in de pastorie in Bovenknijpe, dat tegenover het kerkhof was 
(In 1838 is de pastorie geheel verbouwd). In 1811 werd nog hun jongste kind Thijmen in 
Bovenknijpe geboren. In 1824 resp. 1830 doopte hij zijn kinderen Wolter en Geesje. Wolter was 
lid van de kerkenraad (in elk geval in 1830 en 1831) en was ook diaken. Het is uit de 
archiefstukken niet duidelijk geworden, waarom Koop in maart 1832 uit het ambt is gestapt. 
Zouden bovengenoemde meningsverschillen van doopsgezinden uit het vrijer denkende 
Giethoorn-Zuid en het conservatievere Giethoorn-Noord hier een rol hebben gespeeld ? In één 
der stukken, staat: "Het schijnt, dat ds. Drost zijn ambt niet naar behoren heeft waargenomen, òf 
dat er anders iets is voorgevallen, wat hem noopte op 18-3-1832 een afstandsverklaring te 
teekenen." Hierin werd overeengekomen, dat hij vrijwillig afstand deed van het ambt op 
voorwaarde dat hij ƒ800 kreeg en wel te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van ƒ100 steeds per 1 
november te beginnen op 1-11-1832. Waarom 1-11-1832 werd gekozen is niet vermeld. Echter 
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daar hij bij overlijden op 4-10-1842 de leeftijd van 74 jaar had, zou hij op 1-11-1832 65 jaar 
kunnen zijn geworden. Dan zou hij op 1-11-1767 zijn geboren. Normalerwijze ging een "leeraar" 
met 65 jaar met emiraat. Overeengekomen werd verder, dat hij in de pastorie met tuin kon 
blijven wonen tot er een nieuwe "leeraar" was aangesteld. Dat werd in november 1832 P.Veen. 
Koop heeft hierna met zijn gezin nog tot 15-4-1836 elders in Bovenknijpe gewoond. Toen ging 
hij met zijn vrouw en de nog bij hen wonende kinderen terug naar Giethoorn, waar Koop en 
Trijntje op 20-11-1836 in Giethoorn-Zuid opnieuw als lidmaten van de doopsgezinde kerk 
werden voorgedragen en aangenomen. Hun kinderen Wolter en Geesje waren met attestatie 
vanuit Bovenknijpe naar de kerk in Giethoorn-Zuid overgekomen, omdat zij in Bovenknijpe 
waren gedoopt. Koop en Trijntje hadden ruim 26 jaar in Bovenknijpe gewoond en hadden 
inmiddels in Giethoorn kleinkinderen. Hun oudere kinderen zijn misschien steeds in Giethoorn 
gebleven of eerder vanuit Bovenknijpe teruggegaan. 
 
Nageslacht van Koop Hendriks Drost 
Van Koop Hendriks Drost en Trijntje Roelofs Wuite zijn acht kinderen bekend.  
Hun oudste zoon Hendrik Koops Drost is geboren op zondag 5 december 1790 te Giethoorn, is 
doopsgezind gedoopt op zondag 4 februari 1816 te Giethoorn-Zuidzijde, is overleden op zaterdag 
4 juni 1864 te Giethoorn in een huis aan Voetpad Wijk 2 nr. 1 (waarschijnlijk Binnenpad 69), 
broodbakker en in 1825 wethouder van de raad der gemeente. Hendrik werd 73 jaar en 5 
maanden. 
Hendrik trouwt op donderdag 11 mei 1826 te Giethoorn op 35-jarige leeftijd met zijn verre nicht 
(6e graad) de 28-jarige Niesje Gerrits Meester Niesje is geboren op zondag 26 november 1797 te 
Giethoorn, is doopsgezind gedoopt, is overleden op vrijdag 20 november 1868 aldaar. Niesje 
werd 70 jaar en 11 maanden. 
 
Van Hendrik Koops Drost en Niesje Gerrits Meester zijn drie kinderen bekend. 
Hun dochter Trijntje Hendriks Drost is geboren op vrijdag 23 november 1838 te Giethoorn, is 
doopsgezind gedoopt, is overleden op zaterdag 29 juli 1911 aldaar. Trijntje werd 72 jaar en 8 
maanden. 
Trijntje trouwt op zaterdag 13 juli 1867 te Giethoorn op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaas 
Jager zoon van Thomas Klazen Jager en Sietske Gerrits Otter. Klaas Jager is geboren op zondag 
24 december 1837 te Giethoorn, is doopsgezind gedoopt, is scheepstimmerman, boer, hooi- en 
riethandel en kruidenierswinkel en is overleden 21 mei 1929. 
 
Van Trijntje Hendriks Drost en Klaas Jager zijn vier kinderen bekend. 
Hun dochter Sietske Jager is geboren op 8 mei 1868 en overleden op 1 augustus 1962. 
Sietske trouwt op 4 juni 1897 met Egbert Steenbeek, oud 26 jaar, veehouder, 
scheepstimmerman en hooi- en riethandelaar en geboren op1 december 1870 te Blankenham en 
overleden op 4 februari 1963 op 92-jarige leeftijd. 
 
Van Sietske Jager en Egbert Steenbeek zijn drie kinderen bekend. 
Hun dochter Trijntje Steenbeek is geboren op 8 augustus 1898 en overleden in maart 1985. 
Trijntje trouwt op 15 juni 1934, oud 35 jaar, met Willem E. Mulder, oud 30 jaar, veehouder, 
geboren 30 maart 1904 te Diever en overleden 30 december 1965 op 61 jarige leeftijd. Trijntje en 
Willem Mulder hebben één zoon Jan geboren op 16 juni 1942 te Giethoorn  
Hun zoon Klaas Steenbeek is geboren op 2 augustus 1901 en trouwt met Femmigje Wuite 
geboren 17 oktober 1901 
 
Roel Maat 
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Noten: 
1) Deze jaarboekjes zijn aanwezig in de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam, Singel 425, 

op de zaal Mennonitica. Bibliothecaris aldaar is de heer Plak (tel.020 5252452; 
A.P.J.Plak@uva.nl). Wat betreft de doopsgezinde kerk in Giethoorn-Zuidzijde deelde hij 
in 2004 mee: "Het is bekend, dat de Vermaning in 1856 is gerestaureerd en een nieuwe is 
gebouwd in 1871. De plaats van de Oude Vermaning moet wel terug te vinden zijn in de 
stukken, maar daarover hebben wij geen gegevens." 

2) Giethoorn kende twee doopsgezinde gemeenten, nl. de gemeente Giethoorn-Noordzijde 
en Giethoorn-Zuidzijde. Als gevolg van meningsverschillen splitste in de 16e eeuw de 
doopsgezinde gemeente te Giethoorn op in een meer conservatieve gemeente Noordzij en 
een gemeente Zuidzij. Op 5-1-1890 verenigden de beide gemeenten zich weer, vooral 
omdat de gemeente Noordzij toen nog slechts 8 leden had. 

3) Meestal gebeurde dat zo rond hun 20e jaar, maar het kon ook later zijn. De doopgegevens 
werden vastgelegd in de kerkboeken. Geboortegegevens van doopsgezinden werden soms 
vastgelegd, zoals hier in het lidmatenboek van de kerk. Na 1811 werden 
geboortegegevens in de Burgerlijke Stand verplicht vastgelegd. Derhalve is het bij 
doopsgezinden in de 18e eeuw en daarvoor soms niet mogelijk om achter iemands 
geboortedatum te komen. Bij de Nederlands Hervormde en Rooms Katholieke kerk lag 
dat anders. Daar werd iemand hooguit een paar dagen na de geboorte gedoopt, zodat de 
vastgelegde doopdatum nagenoeg de geboortedatum was. 

4) Documenten op de bovengenoemde zaal Mennonitica in Amsterdam (o.m. jaarboekjes en 
een boekje van P.Veen "Geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente Bovenknype, 
1851") en uit documenten in het "Tresoar" in Leeuwarden (archiefstukken van de 
doopsgezinde gemeente Bovenknijpe, toegangsnr. 271-07) . 

5) Zie in het Tresoar in Leeuwarden toegangsnr. 271-07 inv. 18. 
6) In de 18e eeuw vestigden zich door onder meer de lage grondprijzen vele honderden 

Giethoornse gezinnen in Schoterland en Haskerland om daar de "natte" turfgraverij op 
commerciële wijze aan te pakken. Zij hadden door hun grote aantal veel invloed op de 
plaatselijke samenleving. 

7) Uit het kasboek van 1831 (toegangsnr. 271-07, inv.45) van de kerk blijkt, dat per 
kwartaal ƒ125.- aan hem werd uitbetaald. Ter vergelijking: Een veenarbeider verdiende 
hooguit ƒ150.-  per jaar, tenzij vrouw en kinderen meewerkten 

 
 
 
Bronnen: 
Kadastrale Atlas Giethoorn 1832 
Foto’s uit fotobestand afd. Historie Giethoorn 
Stamboomonderzoek verricht door C. Hoekstra Delfzijl 
Stamboomonderzoek verricht door J. Miggels Leusden 
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Buurtschap ’t Klooster 
 
In 1832 woond’n ‘r in disse buurte meer mees’n en stond’n d’r meer uus’n en bouwsels dan 
teeg’nwoordig in 2005. 
Begun’n wi’j over de brôgge van de Kloostergraachte. Ier woonde in die tied Wieger Harms Mol. 
[turfmaek’r] geb. 15-9-1790 en overleed’n 23-10-1865. 
Uus en aarf groot 00-07-80 ha. Wieger adde ’n tuun ter grootte van 00-08-40 ha. 
’t Aarf en de tuun tezaem’n waas dus meer as 16 are, ’n beste lappe grond dus. 
Wieger adde an totale bezitting’n 19-96-01 ha. 
In mien jeugd woond’n ier Roelf Bakker mit Geertie Mol. 
Roelf waas ’n zeune van Gradus Bakker mit Lena Mol. I’j wurde deurgaons Leen’n Roelf   
e-neumd. 
Gradus mit Lena add’n dree kiender, Lummigje e-trouwd mit Rutger Slagter – 
Willempje e-trouwd mit Roelof Rodermond en eerder genoemde Roelof  e-trouwd mit Geertje 
Mol.   
Veur degeen’n die in familiebetrekking’n ge-interesseerd bin’n ’t volgn’de: 
Gradus waas een breur van Harm Bakker, Spek Aarm. 
De vaeder van disse beide breurs waas Roelof Bakker, e-trouwd mit Willempje Deuker, laeter 
mit Berendje Vent, die e-woond  èf in’t uus dat an de overkaante van de graachte stond  waor 
teeg’nwoordig pliesie Dummer woont.  
Roelof Bakker is laeter ’n broodbakkeri’je begunt in’t paand waor laeter ook zien zeune, 
Spek Aarm, eerst nog bakker waas mar laeter van stiel veraanderd is. 
I’j is toen verder e-gaon as slager en boer.  
Zien beide zeun’n grote Roelf en kleine Roelf èm’n ’t bedrief deur nog lange 
deur-e-zet. Uuteindelijk is ‘t  verkocht an Rijk de Gooyer. 
 

 
 
Gezin Harm Bakker (Spek-aarm) met Jacobje Drost 
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Terôgge naor ’t Klooster. 
Leen’n Roelf mit Geertie woond’n eerst an de noordkaante van ’t vri’j grote veuruus.Zien vaeder 
en moeder, Gradus mit Lena, u-seerd’n an de Zuudkaante.  
Laeter is Roelf naor d’aandere kaante ver-uusd. 
De noordkaant worde toen ver-uurd. 
De bakkeri’je waas e-vestigd in ’n gebouw benoord’n ’t woon-uus. 
Om de deur’n van zien oov’n goed of te sluut’n, gebruukte Roelf leem, dat i’j betrök uut de  
leemkule bi’j Hattem. 

Roelf waas net as zien vaeder Gradus ’n wied en zied 
bekende roggebroodbakker. 
Saem’m mit zien ölper Hendrik Bakker, ventte i’j zien 
brood uut tot in Blokziel en De Wetering. 
Van de buur’n, de Stoffeljonges, èb ik ies e-heurd dat 
Hendrik, die aarg staark waas  
mit wel zes-onderd pond an brood’n op de krooi’je 
over de vonders gong. 
Roelf woonde dus over de brôgge, die now over de 
Kloostergraachte lig. 
Op kaort’n uut 1832 is te zien dat ‘r toen gien vonder of 
brôgge laag. 
Die is ‘r dus laeter e-keum’n. In onse jeugd laag ‘r ’n 
vonder over de graachte. 
As wi’j, toen ik nog tuus bi’j mien vaeder waarkte, uut 
’n oost’n de Kloostergraachte ofkwaam’n mit ’n bok 
vol euj stond Roelf altied klaor om ’t vonder op te 
till’n. 
Of i’j dat altemit verplicht waas, durf ik niet te 
zegg’n.’t Kan naotuurlijk ook gewoon behulpzaam-eid  
e-west em’m. ‘t Was vanzölf ook ’n mooie geleeg’n-eid 

om ies eev’n ’n protie te maek’n. Ier waas Roelf altied wel veur in. 
Op ’n morg’n veur dag en dauw, ’t waas in de meitied, wi’j waar’n onderweg naor de koen’n, 
stond Roelf in alle vroegte an de kaante van de graachte. 
Uut de veerte zaag’n wi’j al dat i’j ’t grootste plezier adde. 
,,Waor eb-bie zoen schik van Roelf?’’, zee mien vaeder, toen wi’j naost ‘m waar’n 
,,Dat zok joe vertell’n’’, zee Roelf. Ik ebbe ier de leste tied veule laast van ongedierte, veural 
rott’n. Now add ík gisteraov’nd ’n valle e-zet,’n beunzik valle. 
En wat docht ie now dat ‘r van de morg’n in zaat? Een grote dikke rooie kaeter, jonge, jonge wat 
’n dier. Ik ebbe de valle boov’n de graachte e-ull’n, ’t loekie los e-daon en och jonges ie add’n ’t 
moett’n zien. ’t Ondier sprung pardoes in de graachte, de kop onder. 
Kiek volk, zôkke meraekels daor adde Roelf now zoen wille van. 
As jonge èk ’t nog mit e-meuk’n dat de bakkeri’je nog dri’jde. 
Ik zie ze nog zo veur mi’j, de zwaore, donkere en lochte roggebrood’n van Roelf. 
As kiend waar ie bliede a’j mit zoen zwaor brood tuus waar’n. 
’t Was lekker brood om te eet’n. Onse buur’n, de stoffeljonges aat’n be-alve ’t waarme eet’n 
zowat niks aanders. ’t Zal wel gezond eet’n e-west em’m want disse man’n bin’n allemaole stok 
en stokold e-word’n. Dikke in de neeg’ntig. 
Roelf waas een gezellige fijne man, i’j adde ‘t naor zien zin daor in ’t Klooster.    
Aachter zien uus adde i’j net as iederiene in die tied ’n uusie staon. 
Op de bin’nkaante adde Roelf ’n verzeukschrift op-e-ung’n. 
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Ier adde de broodbakker ’t volg’nde op-e-schreev’n: 
 
Wie dit huisje komt te bezoeken. 
Hetzij met rokken of met broeken 
Verzoek ik met fatsoen. 
Het deksel op de bril te doen. 
 
 
 

 
Benoordoosten van ’t Klooster ef ooit nog ’n 
meule e-staon. 
In onse kiendertied stond’n de fundement’n van 
disse meule d’r nog.  
Misschien now nog wel.’t Lôkt mi’j niet om ‘r 
te koem’m, aanders gong ik nog ies kiek’n. 
Van Aarm Broer, Harm Broer eurde ik dat ’t 
fundement ‘r zoen 20 jaor e-leed’n nog  
altied waas.  
’t Laandskôp benoord’n ’t Klooster verruugt  
zo-as op zo veule plekk’n in’t veld. 
’t Is naotuurlijk wel wat bezunders a’j zo deur ’t 
veld struun’n, en ie stuit’n dan op zoen olde 
ruïne. 
 As kiender èm wi’j veule in ‘t Kloosterbos e-
speuld, veural wegkroepertie. 
’t Klooster op zichzölf adde wat aparts, ’t waas 
‘r altied vreedzaem en rustig. 
Ikke temeest’n krege altied ’t geveul of ik in ’n 
aandere wereld kwaam en ik moet beken’n dat 
mi’j dat geveul nog altied bekröp as ik ‘r ies 
koeme. 

Bi’j Roelf mit Geertie aachter ’t uus zaat ieder jaor weer ’n iesvoegeltie. 
Now 60 jaor laeter zit ‘r nog ieder jaor weer zoen voegeltie eurde ik van de teeg’nwoordige  
bewoonster. Prachtig toch dat disse mooie voegels now al zoeveule generatie’s lange 
altied mar weer naor disse plek terôgge koem’m om daor te breud’n. 
De bewoonster èf ’n veurzienige e-tröff’n dat eur katte niet an de overkaante van de sloot kan 
koem’m. Opelijk is’t ofdoende. 
Een stôkkie bewest’n ’t Klooster stiet ’n ooievaarsnest. 
Toen ik ‘r onlaangs mit de punter langes veur, zaat ‘r iene op ’t nest. 
 
H. Wildeboer 
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Een dichter wandelt in de winter door Giethoorn 
door Ab van Duuren 
 
De Nadering       Zuiderpad 
Het grauwe water en een stukje land    De maan, de wolken. Wandelen en zwijgen. 
Een winderige hoek: de Blauwe Hand.    Doorschenen nevel. Gaandeweg ontstijgen 
Diep in het vergezicht de naderende    aan tijd en wereld. Uitstijgen? Inkeren? 
geborgenheid van, hier, de binnenkant.    Is ons het wonder ver, nabij, vreemd, eigen? 
 
Het Dorp       De Doopsgezinde kerk 
Hier binnen staan de wonderen hoog open.    Ik weet van vroeger: bij het orgel zingen. 
Alleen maar zwijgend langs het water lopend.   Vensters, die dat uitbundig uitzicht vingen 
Was ooit het maanlicht zo verblindend bleek?   op zomerse hoogbloei rondom het kerkpad. 
Omgeef ons hier waar wij, blind, nog op hopen?   Hier en daarginds: van U zijn alle dingen - 
 
Zuideinde       Opnieuw 
Een huis, een brug. De winternacht. De maan.   Vermanend. Menselijk. Gereserveerd. 
In dorpelijke eenvoud openstaan     Eenvoudig. Alle ijdelheid geweerd. 
voor verte, licht, geheim, diepte, genade.    De Doopsgezinde kerk. Zo vorm, zo wezen. 
Kijk goed. Want raakt God Zijn wereld aan.    Van ver doorstraald. Tot vrede ingekeerd. 
 
Het Dorpspad       Middenbuurt 
Vensters zijn ogen. Hartelijk. Gereserveerd, maar niet  Kerstmis: voorbij. Nu zal de glans van 
onvriendelijk. Hooghartig, ongenaakbaar, trots – zo ziet  wit verlichte bomen tot Epifanieën nog  
ons huis na huis in stilte aan. Vroeg ingevallen avond.  uit de vensters tot ons komen.   
Wat glanst langs onze wegen: vreugde, weemoed, zacht verdriet? De maan is niet die ster. Zij zijn ook hier niet 
        komen zoeken.  
Zuideindiger Wiede      Wij wel. En vinden hier de waarheid achter  
Het wisselspel van huizen, tuinen, water, bruggen, bomen,  onze dromen. 
stagneert geschrokken: in het grensgebied terecht gekomen, 
waar de moerassen ademen, het riet golft in de wind,   De Blauwe Hand 
het stemgeluid van de Beulaker wordt met vrees vernomen.  De ruimte ingaan. Eenzaamheid niet vrezen. 
        De verte als een open boek te lezen. 
Vergezicht       Dat levenswoord van Thijsse: onbekommerd. 
Het najaar was een aquarel.     Zo achter in het landschap thuis te wezen. 
Nu staan de bomen sterk en fel 
getekend in het winterlicht: 
het vergezicht, het lijnenspel. 
 
De Deukten 
Een donker voetpad door het witte land.    Uit: GIETHOORN dorp tussen de Wieden 
Ons wenkt een vage, grijze overkant.    van A.L. Broer. 
Ons wenken stille, witte vergezichten 
waar zich een zware hemel bovenspant. 
 
Molengat 
Het Klooster, Oude naam, van ver vernomen. 
Toch, tussen mensenwerk en waterstromen 
gegrepen door het duister is het licht; 
de Geest heeft vorm en klank en taal genomen. 
 
Jonen 
Moerassen in de mist, bij nacht. 
Verdwaald! Dat komt zo onverwacht. 
Geen weg terug: een boze hond. 
Een weg vooruit? Als ik die vond – 
- Hier ben ik weer, als thuisgebracht. 
 
 
 


