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Voorwoord. 

 
 
Enige tijd geleden was ik vóór in de tuin van het  Olde Maat Uus bezig met wat onderhoud, 
toen een goede bekende langsfietste en riep: “Daor is ’t flink van op ‘eschierd”. 
Hij bedoelde natuurlijk dat het door velen zo verfoeide, maar wél effectieve hoge hek, 
vervangen was door een geslaagder ontwerp heining. 
“Je had een flinke ploeg aan het werk; binnen een paar uur was het karwei gefikst. Betaalt het 
Olde Maat Uus z’n werkers zo goed?” was z’n tweede opmerking. 
Ik antwoordde natuurlijk bevestigend en voegde er aan toe dat het werven van mensen voor 
speciale klusjes nauwelijks een probleem was. Uiteraard zonder betaling, maar wel op tijd het 
natje en droogje en veel waardering. 
Trouwens ook het “vaste” aantal vrijwillgers is indrukwekkend: Een groep van rond tachtig 
mannen en vrouwen leidt bezoekers rond, maakt de boel schoon en onderhoudt de tuin en wat 
verder nog te doen valt en dat is nogal wat. 
Passant was duidelijk onder de indruk en na enkele seconden antwoordde hij:”Maar dan zijn 
jullie misschien wel de grootste werkgever van Giethoorn!” 
Weer kon ik zijn opmerking niet anders dan bevestigen, maar voegde er aan toe dat ik 
eigenlijk nog een belangrijke groep vergeten had n.l. het koor De Olde Maoters, gevormd uit 
de grote groep vrijwilligers en de afdeling Historie Giethoorn. Deze laatstgenoemden maken 
o.a. ieder jaar dit bulletin voor de leden van de vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus. 
 
Als uit bovenstaande de indruk mocht ontstaan dat er genóég vrijwilligers zijn bij ’t Olde 
Maat Uus, dan is mijn antwoord duidelijk: ”Neen”. 
Vooral bij de rondleiders zijn nieuwe mensen meer dan welkom! 
Ik zou zo tegen alle Gietersen willen zeggen: ”Kom er bij en deel het plezier en de voldoening 
van het rondleiden met de andere rondleiders(sters). U bent allen van harte welkom”. 
 
Herman Gorte 
 
Voorzitter van de vereniging Vrienden van `t Olde Maat Uus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

NATURA. 
Orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging. 
 
Verslag van een excursie van de afdeeling Groningen op 29 juni 1913 naar Giethoorn  o.l.v. 
de heer J.J.Hof ¹ aldaar. 
 

’s Morgens te 8 uur per trein in Meppel aangekomen, werd per rijtuig en fiets gereden 
naar Wanneperveen, dat reeds een schilderachtigen indruk maakt.  

Hier, en langs den smallen weg tusschen de Beulakker- en Belterwijde was het een 
ideaal plekje van waterflora, waar de waterlelies tusschen het riet schitterden, de gele 
plompen vroolijk opkleurden tusschen de frissche bladeren van de Calla, waar werden 
opgemerkt de vleeschkleurige orchis, watergentiaan, gevleugeld helmkruid en met 
levensgevaar eenige exemplaren van blaaskruid opgehaald. 

 

 
Calla 
 
Een paar regenbuitjes en een krachtige westenwind die de golven van de beide meren 

opzweepte en de anders zoo gladde wateroppervlakte tot een woelige zee met schuimige 
koppen maakte, waren niet bevorderlijk voor het botaniseeren, zoodat men spoedig met de 
inscheping begon. 

Menschen en fietsen vonden spoedig een plaats in de punters – onafscheidelijk met 
den naam Giethoorn verbonden – die door twee stoere lui over een kleine “wijde”geboomd 
werd naar Giethoorn Zuideinde. 
 De warme koffie van den heer Sloothaak ontdooide het enigszins verkleumde 
gezelschap, dat zich gereed maakte, om nu eens recht van Giethoorn te genieten. Men 
punterde dus naar het Noordeinde, door het Hollandsche Venetië, onder talrijke bruggetjes 
door, langs aardige huisjes, met hun met riet bedekte daken, afgewisseld door forsche 
hooibergen en boomgroepen. 
 Geen rijtuiggeratel of benzinelucht verbrak de stilte en de stemming, de zon keek 
telkens even door de wolken om de juiste belichting te geven aan het schilderachtige 
landschap. De Giethoornsche jeugd gedroeg zich voorbeeldelijk, zij jouwde de vreemden niet 
uit, noch maakte zich schuldig aan een vergrijp, dat zoo hinderlijk is bij het doorvaren onder 
de bruggen. Van ’t Noordeinde boomden de schippers over de Bovenwijde naar de 
eendenkooi, een ware wildernis met een kolonie van aalscholvers en reigers. De eersten, 
groote, zwaarvliegende vogels werden bij het opvliegen van de nesten goed waar genomen. 
De jongen worden voor de consumptie gebruikt, de ouden smaken naar levertraan en zijn dus 
niet voor gebruik geschikt. 
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 Op den terugtocht kwamen telkens zware regenbuien opzetten, waarvan ook de inhoud 
der punters ruimschoots zijn deel kreeg, zoodat reikhalzend naar het allerlaatste buitje werd 
uitgezien. 
 Gelukkig was er geen fotograaf om de rillende in elkaar gedoken gestalten, vaak met 
zijn drieën onder één parapluie aan den spotlust der menschen over te leveren. 
Niettegenstaande dezen kleinen tegenspoed punterde men vroolijk en wel naar het dorp terug. 
Onderweg werden verzameld eenige zoetwatersponzen, kalmoes, scheeren, wit springzaad, 
pijlkruid, koniginnekruid, pracht hennepnetel. Door den regen was men genoodzaakt den 
rijtoer over Steenwijk op te geven, zoodat men langs denzelfden weg Meppel weer bereikte. 
Een woord van hartelijken dank aan den heer Hof, die door zijn bekendheid met het terrein 
een uitmuntend leider was, is hier zeker op zijn plaats.       
 
 A.Hada  2e secretaresse 
 
¹ J.J. Hof 
J.J. Hof is als boerenzoon geboren op 22 februari 1870 te Makkinga in Ooststellingwerf. Hij 
is opgegroeid in het naburige Oosterwolde. Hij heeft de Rijkskweekschool in Groningen 
bezocht en heeft daarna bijna dertig jaar het lager onderwijs gediend, de eerste twee jaar in 
Oosterwolde en vervolgens in Giethoorn.  
In Giethoorn is Jan Hof op 9 maart 1895 gehuwd met Hendrikje Doze die op 11 maart 1871 is 
geboren te Giethoorn, als dochter van Bene Doze en Zusje Vos. Ze hebben gewoond aan het 
Binnenpad tegenover punterwerf Schreur (huidige nummer 84 en bewoond door fam. J. 
Gorte).  
Toen Hof vijftig was - in 1920 dus - heeft hij zich met zijn vrouw en drie dochters in Den 
Haag gevestigd. Hij is op 23 oktober 1953 in Den Haag overleden. 
Velen hebben Hof gekend als “meester Hof” en velen in de middenklasse van de lagere 
school hebben les van hem gehad. Het onderwijzerschap heeft “meester Hof” niet als enige 
levenstaak beschouwd; hij ontplooide veel andere activiteiten buiten schooltijd. Zo was hij 
een warm natuurvriend, zeer kundig amateur bioloog, fotograaf en schrijver. 
In Den Haag heeft hij zich helemaal kunnen wijden aan het propageren in woord en geschrift 
van de zaken die hem het naast aan het hart lagen. 
 

 
Rondvaart door Giethoorn begin 1900. 
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GIETHOORNSCH  BOERENKRIET. 
        door  J . Maat 

 
Uit: Buiten, februari 1932 
 
Lezend van het gebruik van “boerenkriet” in een Friesch dorpje, denk ik onwillekeurig aan 
mijn geboortedorp: Giethoorn, het stille, rustige sprookjesdorp van voorheen. In mijn 
kindertijd lag het tusschen de meren zoo heerlijk te droomen in zomerschoonheid en 
winterkaalheid, ongenaakbaar voor vreemdelingen, wegens gebrek aan behoorlijke wegen. 
Wie zou er lust hebben tot de knieën door het water te waden of aan den dijk, al 
schreeuwende af te wachten of de roepstem door een bewoner van Giethoorn gehoord werd, 
die dan met zijn punter kwam aanvaren om te helpen in den nood. Maar die roepstem bleek 
vaak de stem van een roepende in de woestijn. “Giethoorn is anderhalve eeuw ten achter”, 
hoorde ik menigmaal zeggen door een vreemde, die als hoofd van een school of als predikant 
zich er kwam vestigen. Het sliep zoo rustig, het mooie dorpje. ’t Had genoeg aan zich zelf; er 
was vrede en zachte gemoedelijkheid in de harten. Geen afgunst, geen verlangen naar 
afleiding, naar vermaken, naar andere plaatsen, naar kennis! Op twaalfjarige leeftijd waren de 
kinderen “uutgeleerd”. Dan werden de dochters moeders hulp in huis of op het land, en de 
zonen trokken met vader naar ’t veld om “turf te trekken”, aardappelen en boonen te poten, te 
maaien en hooien, riet te snijden en te binden. Het laatste was het werk in den winter als de 
landerijen onder water stonden en Giethoorn niet te bereiken was. Dan werden de lange 
avonden gekort door bij elkaar te komen “korswielen”¹. De winteravonden werden dus met 
praten, koffiedrinken, breien ---zowel fuiken als kousen --- doorgebracht. De mannen waren 
handig in het breien van kousen; daar kon menige vrouw niet tegenaan, met haar handen vol 
naaiwerk, zonder naaimachine. Och, zoo gemoedelijk wist men elkaar te onderhouden. De 
werkzaamheden werden uitvoerig besproken; er werd uitgeweid over het vee, het slachten, de 
beste varkens, die zoo “miseraobel” vet en zwaar waren, waarvan de eigenaar met roem werd 
genoemd. Beste beesten (koeien), mooi riet, duur “gemestlandsch” en goedkooper 
“ribbeheui”²! Er viel genoeg te keuvelen, in de grootste harmonie. En dan werden ettelijke 
“schottelties” koffie genuttigd met een steek. Dat was de van zelf sprekende tractatie bij 
iedereen. In de winkels, waar de vrouw des huizes de klanten bediende, was geen bijzondere 
kennis noodig voor het berekenen van hetgeen verkocht werd.Wij, als kinderen, moesten 
lachen om de manier waarop alles voorgerekend werd. Wij konden alles uit het hoofd veel 
gauwer optellen. Maar Geertien uit den winkel in onze buurt berekende alles heel rustig met 
“boerenkriet”. Een weinig anders dan in Friesland; maar wel heel gemakkelijk. Een zwart 
plankje diende als rekenbord. Door horizontale witte lijnen was het in drieën verdeeld. Op de 
bovenste lijn kwam het getal guldens te staan; op de tweede lijn het getal stuivers, en op de 
onderste lijn het getal centen.De te gebruiken getallen waren I. V. en X. (één, vijf en tien). 
Deze getallen beteekenden op de eerste rij: guldens; op de tweede rij: stuivers; op de derde rij: 
centen. Halve centen werden met een klein dwarsstreepje opzij gezet. Zoodra er twee zijn, 
worden ze weggeveegd, en één cent bij de rij der centen gevoegd. De prijzen worden op de 
verschillende rijen genoteerd, en telkens, wanneer vier centen door een vijfde gevolgd 
worden, dan worden die vier door een schuine streep verbonden. Aldus IIII, dat is dus een 
stuiver. Op die manier waren de centen gemakkelijk te tellen. Als voorbeeld enkele 
boodschappen: 
1. Twee pond boter (90 cts) 18 stuivers. 
2  Een pond suiker; 18 cent, dus 3 stuivers en 3 cents. 
3. Vijf pond en twee ons kaas, tegen 14 cts.; dat is 14 stuivers en zes cent, dus 15 stuivers en 1 
cent. 
4. Zeven eiers; voor vier stuivers 
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5. Een koek; 9 cent, dat is een stuiver en 4 cent. 
6. Voor 4 cents steken (balletjes). 
7. Een ons suikermoppies (koekjes); dat is elf cent; twee stuivers en een cent. 
Samengeteld: dat is 43 stuivers, en twee stuivers van de centen, dat is 45 stuivers en drie 
cents. 
 

 
 
Het heeft wel veel van het Friesche, maar ik zou haast zeggen: nog eenvoudiger. Dan zei de 
oude wit gemutste Geertien:”Kun ie wel rekenen mit een boerenkrietien? Ja, dat leer ie op de 
schoelebanken niet, hé?” Wij vonden het heelemaal niet moeilijk; maar even optellen konden 
we veel gauwer. In Giethoorn zijn er nog menschen te over, die met boerenkrijt best kunnen 
rekenen en het ook wel graag doen; maar dat zijn oudjes, natuurlijk. En nu zijn de 
boerenkrieties niet meer aan de orde. De stooters, schellingen en vierduit-stukjes zijn 
verdwenen  evenals zooveel. Nu kan niet meer gevraagd worden, of Giethoorn dan werkelijk 
bestaat en niet het gefingeerde dorp is, waarvan Ds. Van Boekeren schreef indertijd. Die 
vraag werd mij, jaren geleden gedaan, toen ik in Rotterdam was. Nu kijken de kinderen niet 
meer hun oogen uit, als ze een paard zien. In Giethoorn waren vroeger, ondanks veel vee, 
geen paarden, dan het paard van den grutter en dat was steeds geheimzinnig in de schuur 
geborgen en dus onzichtbaar voor ons, kinderen. Nu is Giethoorn uit den vroegeren dommel 
ontwaakt. De wegen zijn verbeterd; de dijk werd een straatweg; het soms zoo buitensporig 
hooge water werd op peil gehouden; er kwam een stoomgemaal. Nu verdienen veel 
werkloozen hun brood aan de inpolderingen, die handen vol werk geven. Nu is er van het 
groote Beulakkermeer een reep afgesneden en is er verder een kanaal gegraven, dat groote 
schepen langs den straatweg voert naar omliggende plaatsen. Nu stroomen vreemdelingen al 
eenige jaren het dorp binnen, hetzij per punter, per bus, per auto of boot, om nog te 
bewonderen het lieflijk, poëtische Giethoorn, dat toch reeds veel inboet van het 
sprookjesachtige, waarvan het vroeger was. Nu is het interessante maanlicht, dat ’s avonds 
wegen, vonders, water en boomen tot een vredestempel tooverde, krachteloos geworden door 
het electrische licht.  
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Het electrische licht, een uitkomst voor Giethoorn en met gejuich begroet, schenkt licht en 
proza. Eerst sedert enkele weken heeft het zuivere waterleidingwater de behoefte aan 
grachtwater opgeheven, een groote verbetering, waarnaar reikhalzend werd uitgezien. Zal 
straks al het water van grachten en slooten nog verdwijnen door het aanleggen van meer 
wegen? Waar blijft dan het sprookjesland met al zijn aantrekkelijks? En als het in het belang 
van de bewoners is, dat steeds meer hervormingen worden aangebracht, dat het poëtische 
moet wijken voor het proza, dan kunnen wij het alleen betreuren, dat er weldra weer een 
bekoorlijk plekje minder is in ons land; maar per slot van rekening moet men toegeven, dat de 
belangen der gemeente met zijn paar duizend inwoners voorgaan, en het bijzaak wordt, dat de 
vreemdeling roemt en bewondert het schoone, bekoorlijke, dat er nu nog uitgaat van 
Giethoorn.  
 

 
 
De “boerenkrieties” zijn weg; de stille zwarte mennisten-kleeding heeft plaats gemaakt voor 
bonte, luchtige stadskleederdrachten. Sport en dansen hebben hun weg gevonden bij het jonge 
geslacht. Alles is gemoderniseerd! Hoe zou dan het stille dorpje, dat anderhalve eeuw ten 
achter was bij de buitenwereld, ongerept kunnen blijven in zijn onschuldigen eenvoud? Alles 
wisselt. Wat houdt stand?  
 
¹ Kortswielen = gezellig keuvelen en schertsen. 
² Ribbeheui = hooi van ongemesten, schrale grond, bestaande uit aan elkaar gegroeide reepen. 
 
Jantje Maat 
Jantje Maat is op 16 februari 1856 in Giethoorn geboren op het toenmalige adres W 2 nr. 166 
(waarschijnlijk huidige pand Zuiderpad nr. 23 ) als dochter van Jan Jans Maat en Aaltje Smit. 
Jantje was onderwijzeres. Jan Maat en Aaltje Smit hebben meer kinderen gehad, die in het 
onderwijs terecht zijn gekomen (o.a. Annigje ook schrijfster) en Giethoorn hebben verlaten. 
Jan Maat - boomkweker, jager, geldloper waterleidingmij - gehuwd met Geesje Boven, 
gewoond hebbende Zuiderpad nr.23 (waar nu J. Casteleyn woont) was een broer van Annigje 
en Jantje.  
 
Annigje en Jantje hebben meer artikelen geschreven, zoals Giethoorn verlicht en 
Giethoorn[Volkskunde] , maar ze hebben ook boeken geschreven, zoals Nelly Degenstein en 
Koning. Beide boeken spelen zich af in Giethoorn. 
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EEN HALVE EEUW NOORDWESTHOEK. 
Persoonlijke herinneringen van D. Meijer, gepubliceerd in november 1969. 
 
In een Overijssels geschiedenisboek, uit de leeszaal van Steenwijk, vond ik over de oorsprong 
van ’t dorp Giethoorn het volgende: Omtrent het jaer 1312 was dat land van Vollunho noch 
vele venen ende wildernisse, ende niet overal bewoond. Soo quam aldaer in den lande een 
versamelinge van mensen; men wiste niet van waer; die droegen crucen op hare klederen voor 
ende achter ende op sommige tijden sloegen ze haerselven ende songen Godes woordt. 

 

 
Zelfgeselaars 
 

Op dit pass was tot Vollunho een Castelein, Wolter Snelle, broeder van den Domdeecken van 
Utrecht; deze was goedarms en de uut mededogenheit handelde hij mit deze arme luden in 
name des Bisschops dat sy den eigendom van sommige landen kregen, die doch wildernisse 
ende venen waren, waarvoor sy den Bisschop jaarlijcks seeckren tribuut souden geven. 
Dieselven landen die haer van den Castelein worden toegestaan, zijn tot Ghiethoren gelegen 
ende is dat gantse ampt. 
Sij waren goed luden, vroom van leven ende van den Bisschop gelieft, waeromme sij oock St. 
Martens luden sijn genoemt.  
Sommige meenen dat sij die eersten zijn geweest die torff gevonden hebben, want in haer 
luyder rechten en de historie wort verhaelt dat sij in die wildernisse vonden mergel, dat swart 
was, daer se mit haeren arbeyt goeden brant van maeckten; ende dat aertrijk begonden sij te 
bouwen ende sayden het mit koren; daer was oock gras en weydelant.” 
Tot  zover het boek waarin ook nog vermeld stond dat de St. Martensluden verplicht waren 
onderling te huwen. Een St. Martensman of een St. Martensvrouw mocht dus niet in ’t 
huwelijk treden met iemand die buiten de St. Martensgemeenschap stond. Zij waren dus 
gedwongen een geheel eigen gemeenschap te blijven vormen. 
Pas in 1624 werd deze verplichting opgeheven. 
In de 16e eeuw kwam een tweede groep geloofsvervolgden vestiging zoeken in deze 
gemeenschap. De eersten waren de zgn. flagellanten. De tweede groep, doopsgezinden uit 
Vlaanderen of Duitsland, voelden er ook niets voor te huwen buiten hun eigen kerkelijke 
gemeenschap. Door die onderlinge familiehuwelijken is hoogstwaarschijnlijk bij sommige 
families een oogziekte ontstaan welke door de vrouwelijke leden der familie worden 
overgedragen aan de mannelijke nakomelingen. Dus zo iets als beschreven werd door de 



 9

Zwitserse schrijver Ernst Zahn in zijn boek: “De vrouwen van Tannö”. De vrouwen van 
Tannö waren overbrengers van een fatale bloedziekte, de mannelijke nakomelingen van de 
Gieterse vrouwen hadden last van zwakke ogen overdag, terwijl zij ’s avonds en in ’t donker 
uitstekend konden zien. 
De isolatie opgelegd door de bisschop en door het geloof van de tweede groep, met de isolatie 
veroorzaakt door de ongunstige ligging van het dorp in het landschap, zijn oorzaak geweest, 
dat de Gietersen tot aan ’t eind van de 19e eeuw meest op elkaar waren aangewezen.  
De Gietersen konden met hun vaartuig naar de omliggende plaatsen gaan, maar de bewoners 
van de omgeving konden, zonder behulp van een vaartuig niet in Giethoorn komen. 
Aan ’t eind van de 19e eeuw was er een smalle zandweg die verbinding gaf met Steenwijk, 
Vollenhove en Meppel, terwijl in 1900 deze landweg veranderde in een straatweg. 
Door die langdurige isolatie ontstond er een aparte samenleving, waarin men elkaar als gelijke 
behandelde; een samenleving die sterk afstak bij ’t leven in de omliggende dorpen. 
Onderscheid in rang of stand kende men niet. Een treffend bewijs hiervan is, dat die 
gelijkheid zich ook na de dood doet gelden. 
Op ’t Gieterse kerkhof kent men geen verschillende klassen, ook geen gekochte of 
familiegraven, met uitzondering van één geval. De schenker van de grond voor de uitbreiding 
van ’t oude kerkhof, heeft bedongen dat een bepaald gedeelte van die geschonken grond voor 
hem en zijn familie gereserveerd zou blijven. Dit gebeurde ongeveer 1850. Op ’t Gieterse 
kerkhof worden de afgestorvenen naast elkaar begraven in volgorde van overlijden.  
In ’t leven gingen de Gietersen met elkaar om als gelijken, dat moest ook na dit leven zo 
blijven. 

  
Nederlands Hervormde Kerk met klokkestoel. 
 
Begrafenisverenigingen kende men in Giethoorn niet. Daar voor in de plaats kende men 
burenplicht. Kwam er iemand te overlijden, dan zorgden de buren, aan weerskanten van ’t 
sterfhuis ± 7, ervoor dat alles goed geregeld werd om de dode de laatste eer te bewijzen.  
De vrouwen verzorgden het afleggen van de dode; de mannen gingen de in het dorp wonende 
familieleden en vrienden kennis geven van het verscheiden en adresseerden de doodsbrieven 
aan de familie die over ver woonden.  
Ook werden enkelen van de buren aangewezen om de dode op het kerkhof naar zijn laatste 
rustplaats te dragen en een paar anderen moesten de doodsklok luiden. 
De vrouwen presenteerden op de dag der begrafenis de koffie met koek.  
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’t Ging alles eenvoudig zonder pracht of praal, zoals het in deze op elkaar aangewezen 
gemeenschap behoorde en gewoonte was geworden. 
Toch begint het er op te lijken dat deze eenvoudige burenplicht zal zijn verdwenen voor een 
jaar of tien zal zijn verlopen. 
Oorzaak hiervan is, dat er zich grote wijzigingen gaan voordoen in de samenstelling der 
bevolking. Veel Gietersen vestigen zich elders, terwijl er van uit andere plaatsen veel 
vreemden in het dorp komen wonen, die niets voelen voor burenplicht. Ook zijn er al veel 
Gietersen die lid worden van een begrafenisvereniging in Steenwijk, zodat er gapingen gaan 
ontstaan in ’t aantal buren die voor deze plicht in aanmerking komen.  
Voor de folklore is er dus over een jaar of tien, zo niet eerder, een verlies te boeken. 
De oudere Gietersen zullen zich nog wel andere verliezen herinneren, uit de dagen dat 
Giethoorn geïsoleerd was en men ook voor zijn vermaak op elkaar was aangewezen. 
De Gietersen stonden in de omgeving bekend als muzikaal. Ze hadden dat goed beoordeeld. 
Het muziekkorps, de strijkjes, waren daar bevestiging van. Maar Giethoorn had ook enige 
zeer goede zangverenigingen. Die verenigingen hadden de gewoonte om op mooie, zomerse 
windstille zondagen plaats te nemen in de grote Gieterse vaartuigen, de bokken en vlotten, en 
hun gezang zuiver te doen klinken over het water. Doordat het van te voren wel bekend was 
wanneer dat zangfeest zou plaatshebben werden die liederen door veel Gietersen beluisterd. 
 

 
Zangfeest op `t Wiede 
 
Later is dat gezamenlijk zingen op ’t water overgegaan. Ook alweer een verlies. 
Wie tegenwoordig op een zomerse windstille zondag ’t Bovenwiede met een bezoek vereert, 
hoort bij zijn tocht over ‘t water, in zijn oren klinken het gejengel van draagbare radio’s, die 
elkaar proberen te overstemmen met negermuziek, blue’s of Beatles geschreeuw. 
Geen vooruitgang in ieder geval. Heerste bij de zanguitvoeringen op ’t Wiede een gezellige 
gemoedelijke sfeer, in de jaren na de tweede wereldoorlog heeft die sfeer in de vakantie 
maanden plaats moeten maken voor steeds groter wordende onrust, een onrust kenmerkend 
voor de naoorlogse tijd. 
 
Dirk Meijer 
Dirk Meijer is in 1890 in Zwijndrecht geboren en is in 1975 in Zonnekamp te Steenwijk 
overleden. Van 1919 tot 1968 heeft hij in Giethoorn gewoond (Beulakerweg 26) en gewerkt. 
Hij is onderwijzer geweest aan de Noorderschool. Hij heeft ook geschilderd en diverse 
artikelen geschreven 
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Coöperatie “De Tijdgeest”. 
                                                                                                   Giethoorn 15 maart 1952 
Aan de Leden. 
 
Naar aanleiding van de folder die dezer dagen huis aan huis is verspreid door de 
middenstandsvereniging Giethoorn menen wij het volgende onder Uw aandacht te moeten 
brengen. Zoals U hebt kunnen lezen wekken de zakenlieden daarin op om zoveel mogelijk bij 
hun te kopen. De bedoeling hiervan is voor een ieder wel duidelijk, men tracht door 
gezamenlijke reclame een grotere afzet te krijgen en daardoor een grotere winst. Deze winst 
wordt echter niet uitgekeerd in de vorm van dividend aan de afnemers maar komt de 
zakenlieden zelf ten goede. Coöperatoren wij hebben de afgelopen week een bedrag van ruim 
F 5500,-- aan dividend uitgekeerd, wanneer U allen echter volle 100% afnemers wordt kan dit 
bedrag nog aanmerkelijk hoger worden. Laat U niet door allerlei lokmiddelen verleiden maar 
koop in Uw eigen zaak waar nog de leuze is “Niet om het gewin maar om het gezin”. Hoe 
trouwer U afneemt hoe economischer wij kunnen werken. Dus voortaan alles zoveel mogelijk 
van de Coöperatie. 
De tijd van de schoonmaak breekt weer aan. Wij hebben voor U dweilen, borstelwerk, 
zeemleren, sponzen, koudwaterverf, vloerverf, lakverf, balatum, cocosloper, deurmatjes, 
vitrage, overgordijnstof, Chinamatten, te veel om op te noemen. Verder op het gebied van 
textiel bedstellen zuiver kapok en met vlokkenvulling, diverse nieuwe artikelen weer 
ontvangen. Komt U eens een kijkje nemen. 
Huishoudelijke Artikelen. 
Gegalviniseerde tobben, wasketels, en emmers, emaille emmers, stofzuigers, porselein en 
aardewerk, mooie vaasjes, losse kop en schotels, eet, ontbijt en theeserviezen. 
Keukenuitzetten te leveren in diverse kleuren en soorten. 
Ook in kruidenierswaren is de Coöperatie Uw adres zowel in losse als in verpakte artikelen. 
Wenst U een fijn stukje kaas wij leveren U zowel jonge als belegen Edammers, Gouda, Nagel 
en Korstloze Kruidkaas, neemt U eens een proef. 
Nogmaals vestigen wij Uw aandacht op de bekende soorten Haka shag, sigaren, rooktabak en 
pruimtabak een waar genot voor de liefhebbers. 
Heeft U een feestje of verjaardag wij leveren U diverse soorten  wijn, vruchten op sap, 
advocaat, alcoholvrije likeur. Uit de bakkerij alle mogelijke soorten gebak, koek en koekjes 
steeds vers en fijn van kwaliteit. Wenst U voor een bijzondere gelegenheid een speciale taart 
of stuk gebak geef het op of bespreek het met de bakker en Uw wens wordt uitgevoerd. 
Wij vestigen nog even Uw aandacht op dat op de gehouden jaarvergadering is besloten aan de 
jongeborene van de leden een spaarbankboekje uit te reiken met een inlage van F2,50. 
Zoals U uit bovenstaande mag blijken 
Kan de Coöperatie U veel verrijken 
U krijgt prima waar 
En op het eind van het jaar 
Bij een trouwe afname dividend 
Bij de particulier beurt U geen cent 
Daarnaast kunt U door Coöperatie bereiken 
Dat niet de enkeling zich gaat verrijken 
Leden neemt dus voortaan een wijs besluit 
En schakel Uw particuliere winkelier en bakker uit 
Koop al Uw waren in Uw eigen zaak 
Dan wordt het dit jaar zeker raak. 
 
De bedrijfsleider        Zwierstra. 
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Coöperatie “De Tijdgeest” werd opgericht in 1913 en was gevestigd aan het “Peerdepad”. 
In 1918 verhuisde men naar Binnenpad 43 (thans De Oude Aarde). Hier bleef men tot 1965, 
waarna de winkel werd voortgezet aan de Beulakerweg nr. 91 
De coöperatie is in 1970 opgeheven. 
 

 
Medeoprichter Hendrik Groen (20.01.1868 – 01.06.1929) 
 
 

 
Coöp. De Tijdgeest Binnenpad 43 
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Personeel coöperatie “De Tijdgeest”ca. 1951. Staand: Bakkers Arend Waning, Siebe Pater, Koop Koppers, 
bestuurslid Roelof Maat. Rij midden: venters Klaas Schreur en Wicher Middelhof, bedrijfsleider Anne Zwierstra 
en bestuurslid Jan Groen. Voorste rij: winkelmeisjes Annie van der Zandt en Marie Kroon, vrouw en zoon 
bedrijfsleider Annie Zwierstra-Klöne en Rein Zwierstra. 
 
 

 
 
Een gedeelte van de door dhr. Zwierstra genoemde reclamefolder uit 1952, die werd uitgegeven door de 
middenstand in Giethoorn. 
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Venters Coöperatie 
 
 

 
Dit lied is geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de coöperatie. 
(Beschikbaar gesteld door mevr. G. Koppers-Schreur) 
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Strenge winter 1890 – 1891. 
 
Uit: brieven geschreven door G.J.Otter te Dwarsgracht. 
Deze brieven zijn gevonden bij Koop Prinsen, tussen spullen van zijn vader Harm Prinsen. 
Deze zijn uitgewerkt door Jan Prinsen en door  fam. Prinsen beschikbaar gesteld aan de afd. 
“Historie Giethoorn”. 
 
Merkwaardigheden van de strengste winter door mij G.J.Otter en Echtgenoot Zusje Klazen 
Smit beleeft op de leeftijd van 37 en 40 jaar. Den 23 November 1890 was het op zondag een 
buitengewone regen en noorden wind. Den 24 maandag nog geweldig regen, maar de wind 
oost, zoodat des middags toen het bedaarde de punters half vol water stonden en de hier om 
liggende landen geheel onder water en op een zee geleken. Dinsdag sterker oosten wind en 
koud met vorst, woensdag nog meer wind en vorst. Donderdags was de winter alzoo streng 
dat wij alles naar de kooi moesten breken en alleen de stoomboot Hartkamp gevaren is naar 
Zwolle en niet terug kon komen. Toen zaten wij volop en voorgoed in de winter die dan om 
deze tijd niet gewenst was. De schippers waren niet op  hunne gewenschte plaatsen, veel 
koopmansgoederen niet aangekomen. Zoo dat het van mond tot mond ging, wat is het een 
vroege winter. Het was hier op de Dwarsgracht en onze hele gemeente van Giethoorn niet 
rooskleurig, want werk kon er niet verrigt worden, want het rietsnijden was te vroeg en stond 
veel te diep in het water, en in de kas was geen voorraad, want het hooi stond al twee jaar. De 
handel bijna geheel stil, het ribbehooi werd verkocht voor 3 gulden als bloemdekking naar 
Haarlem en omstreken, dat wat beter was voor 4 gulden. Het beste heve hooi kochte ik voor 7 
gulden, menigeen had het hooi nog van drie jaar, en voor ons was het dan ook buitengewoon 
nadelig want de kooi had toen het begon te vriezen weinig opgeleverd. Toen het zoo streng 
winter werd, hebben wij de eerste twee dagen maar gevangen en in het geheel ruim 250 Oost 
vogels gevangen, toen was het voeren , voeren…. 
 

 
In de kooi. 
 
Deze winter met enkele dagen zoo streng koud dat het buiten niet was uit te houden, hield vol 
tot de 24 Januari. Toen op voorafgaande met een paar dagen sneeuw de dooi inviel, met 
geweldig regen en zuiden wind, wij zijn toen diezelfde dag aan het wakken hakken gegaan en 
was het voor de nieuwe dam in de kooi 54 centimeter dik. Het ijs moest aan blokken 
opgehaald worden en op het ijs geschoven worden.    
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Zoo bleef het dooiweer maar zacht en meest stil tot aan 6 Februari. Wij vingen geen vogel, er 
kwam nog geen wild en alle dagen wachten. Het ijs was wel dunder, maar nog geen open 
water als Cornelis en Tiessengracht. Wij liepen alle dagen nog naar de kooi. De 
stoomveerboot zou het meer van het Noorderdiep er door hakken om te Steenwijk te komen, 
maar het ijs was nog zoo dik dat ze er de volgende zaterdag 7 Febr. er door kwamen. De 
zegen visjchers waren alle dagen op het meer te vischen maar vingen niets. Zondagmorgen de 
8 st Febr. was de wind weer oost en alles dat open geweest was lag weer digt. Maandag 9 
Febr; wind oost, vriezend weer, dinsdag 10 Febr.wind zuidwest met vorst, op het land gaat het 
weer over het ijs heen. Maandag 16 Febr; De meeste binnen vaarten open, maar de Beulaker, 
het Meer en de zee nog sterk, in de kooi komt nog geen wilde vogel, mistig weer, wind west 
snachts vriezen. Zaterdag 21 Febr.; Deze week de volle week mist en geen zon gezien, wind 
oost met enigszins vorst, het riet heeft de volle week onder de gijzel gezeten, dat men geen 
dag kan rietsnijden; vandaag vielen er takken van de bomen door het zware ijs. Zaterdag 28 
Febr.; deze week prachtig mooi weer met vorst, de schippers zijn met alle macht door de 
Beulaker en het Meer geakt, de Zuiderzee zit nog vol met ijs, zoodat er geen boot door kan 
stoomen, de rivieren zijn zoo laag dat er geen geladen schepen of stoomboten kunnen varen, 
zoodat de scheepvaart bijna geheel stil ligt. Zondag 1 Maart: wind met dooiweer. Donderdag 
4 Maart: het ijs weg en de scheepvaart geregeld. 
 
Den 30 December was het de koudste dag, ik moest met mijn zwager Harm Klazen Smit naar 
Oldemarkt om een vergadering bij te wonen, maar zijn alfweg het Meer geweest en keerden 
terug, omdat het niet raadzaam was om verder te gaan, mijn zwager was de zijde naar de wind 
doof en meende bevroren te zijn. 
 
G.J.Otter  
 

 
Dwarsgracht 
 

G.J. Otter 
Gerrit Jans Otter, geboren 20-10-1853, hooihandelaar, overleden 14-05-1930, huwde 08-08-
1883 met Zusje Smit geboren 25-09-1850 en overleden 22-11-1924. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Gerrit Otter woonde vroeger op de Dwarsgracht en vanaf ca. 1890 op Binnenpad 76. 
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UUT MIEN KIENDERJAOREN. 
 
‘k Wil joe es wat vertellen over mien kienderjaoren in Gietern. Die tied e’k nou al een dikke 
zestig jaor aachter de rogge, maor ej’older worren liekt’t net of d’erinneringen an die jaoren 
staarker worren. 
Ondaanks d’aaremoede van die tied emmen wi’j ons in onze kiendertied best vermaekt. Wat 
aden wi’j toch een boel spullegies om op’t skoeleplein te speulen. En nou wee’k niet meer 
wanneer in’t jaor wi’j knikkerden of wanneer de maegies mit ballen speulden, maor ik weet 
wel dat bealve knikkers en ballen wi’j gien speulgoed aden dat ekocht waas. We be-ulpten 
ons mit wat de naoture beud. En zo deden wi’j laandverovertie, zaandappertie, pettieballen, 
bokkiespringen, strepietrekken, vangertie, inkelen, ommekiekertie, erders laot joe skaopies 
gaon… te veule om op te neumen. Wi’j speulden mit nuunders en doppen van walneuten en 
wi’j deun aenkeld ook saemen mit de maegies spullegies in de krink, zoals beveeurbeeld: 
“Wij zijn de mooisten.” Dan worden d’r twee kringen evormd van jonges en maegies deur’n 
aander en. D’iene krink zung dan: “Wij zijn de mooisten”, en dan kwaam d’r een soort aandel 
tot staand, waorbi’j een jonge of een maegie uut d’iene krink verkocht worde an d’aandere 
krink. De pries waas dan vaeke een dikke smok of een zolte erik, een pries die overigens 
alleen maor symbolisch bedoeld waas.  
 

 
 
Op ’t skoeleplein speulden alleen de maegies mit ballen. En d’r waren d’r bi’j, dat waren 
aoste jongleuses. Mit twee of dree ballen tegelieke konden ze allemaole, maor aenkelen deden 
’t mit vier of vuuf ballen tegelieke tegen de skoelemure an. En dan ondertied nog in d’aanden 
klappen of een keer ommedreien. Dat was maegieswaark, maor de jonges speulden op ’t 
skoeleplein niet mit ballen. ’t Voetballen waas nog maor aamperaand tot ons deuredrungen.  



 18

‘k Wete nog wel daw’in een stokkie leeg laand wel ies tegen een klein ballegie trapten, maor 
meestal moch dat niet om ’t grus en wi’j waren ’t ballegie ook wel ies kwiet as ’t aachter een 
dikke bendepolle terechte kwaam. Nee, Koning Voetbal ade in mien skoelejaoren zien troon 
nog niet bestegen. Nao skoeletied beud ’t waeterdorp nog een eleboel aandre mooglijkeden. In 
ieder jaorgetiede waren er nog zoveule aandre dingen diej’doen konden. Dan kwaam d’r 
vaeke wel een boot of ’n punter an te pase en dan gung ie’t water op of ’t veld in. Want in de 
skoelejaoren waar ie as Gieters kiend mit ’t water vertrouwd eraekt. Ie aden dan een keer of 
wat in de sloot ezeten en van zwumles waas gien spraoke ewest. 
 In ’t veurjaor gungen de jonges uut de buurte een week of wat veur Paosen paosgoed 
skooien. Mit en lege zak op ‘e rogge gung ie bi’j de mesen langes om te vraogen of ze nog 
wat veur Paosen aden. Dat betekende daj’vreugen om braandstof veur de paosbulte. Dat kon 
van alles wezen. Takken uut de tuun, olde kraanten, streige uut ’t riet, koekedeuzen ( waor 
veekoekies in ezeten aden), bi’j ons thuus de oltkrullen uut de timmerskure, en gao zo mar 
deur. Aenkeld gung ie ook mit de punter bi’j de mesen langes, om ’t paosgoed op te aelen dat 
niet in de zak kon. Ook gungen wi’j ’t veld in om gaogel te snieden. Gaogel wol best branen. 
An de overkaante van ’t Meulegat worde in onze buurte de paosbulte op estaepeld. En op 
d’aovend van de Tweede Paosdag, as ’t donker waas, worde de paosbulte deur de vaeders, die 
toezicht ullen, in de braand esteuken. Mit de punterboom worde de bulte zo nou en dan wat op 
epookt. En ej’ ’s aovens thuuskwamen dan stunk ie een ure in de wiend naor rook, en ’t 
kwaam veur daj’de skreuiplekken in ’t aor aden. 
In ’t veurjaor gungen wi’j ook aande-of kooteier zeuken en wat ook onverbrekelijk mit          
’t veurjaor verbunden waas, dat waas fluities maeken. As ’t olt van de elzen of wilgen sappig 
genog waas, dan zocht ie joe een mooi takkie uut en dan begund-ie mit ’t fluitien uut te 
snieden. Een moeilijk ogenblik kwaam dan an as de baaste erof mos. Ie mossen dan eerst de 
baaste zaachies op kloppen en daor mos ie dan een varsie bi’j opzeggen. Aj’ dat niet deden 
dan kwaam d’r niks van terechte.  
 
’t Varsie dat wi’j daorbi’j gebruukten gung as volgt: 
Sip, sap, sijpe, 
wanneer ben je rijpe, 
in de mei, in de mei, 
als alle vogels eier leggen, 
dan zullen we ze raken, 
dan zullen we ze kraken, 
sip, sap, kopaf, 
en nu gaat de bast eraf. 
 
Die leste regel mos ie mit een zekere naodruk uutspreken, alsof i’j ’t takkie joen wille wollen 
opleggen. Nou, en dan lokte ’t vaeke wel. Maor aenkeld ook niet, dan knapte de baaste kepot 
en mos ie  opni’j begunnen. 
En zo ongemaarkt gung ’t veurjaor over in de zomer. En dat waas ien groot feest. In mien 
erinnering waas ’t altied mooi weer. En omdat wi’j al aordig in de boot of de punter konden 
geworren, gungen wi’j uut Noordende naor t’Meulegat om te zwummen. Aj’nog niet 
zwummen konden, sneed ie joe eerst een dikke bos buzen, want daor koj’op drieven en dan 
koj’de maneuvels mit d’aarms en benen maeken. Aj’onger kregen van ’t zwummen gung ie 
duletappen trekken. Een duletappe is de jonge wortel van de lisdodde, die overal in de sloten 
en wieden greuien. Wi’j trukken de plaanten uut de modder en plokten dan de wortels erof. 
Even ofspeulen en dan opeten. Er waas gien kraek of smaek an, maor wi’j namen ze wel mee 
naor uus en as ’t d’r dan bi’j joe moeder of kon, dan moch ie zoen duletappe in de sierppot 
stikken en dan word-ie slum lekker. 



 19

Maor de zomer gung verbi’j en zo zaachiesan worde’t aarfstig. Van d’aarfstdaegen kan ‘k 
mi’j niet zoveule bezundre dingen erinneren. D’appels en paeren waren riepe en zo nou en 
dan gungen wi’j bi’j d’iene of d’aandere in d’appels. Dat waas meer om ’t aeventuur dan om 
d’appels, want iederiene ade thuus wel appels. 
Ien ding is d’r dat mi’j van d’aarfstdaegen altied weer veur de geest komp en dat is dat in 
d’aarfst Luuks mit de bok rondkwaam. Hi’j begunde zien ronde in ’t Zuudende van Gietern, 
want daor woond-i’j. I’j gung dan ’t ele pad langes en zo was i’j ’s morgens nog veurda’k 
naor de skoele gung al in’t Noordende, waor ik woonde. Hi’j ade een toeter bi’j om en daor 
bleus i’j zo nou en dan op om de mesen te waorskouwen dat i’j d’r an kwaam. As d’r een risse 
geite waas dan kwaam de bok in touw en Luuks beurde veur  die dienst een kwartien. Aj’ dan 
laeter op zoen mistige aarfstmorgen naor de skoele gungen, dan ung de locht van de bok nog 
over ’t pad  en d’ege. En dat waas gien lekkere locht, dan kneep ie de neuze dichte. Van 
Luuks mit de bok en een kerel uut ’t Noordende week nog een mooi vertellegie. Die kerel 
waas Peter de bode. I’j eette Peter Slootheer, maor omdat ie postbode waas, neumde iederiene 
om Peter de bode. Nou, Peter ade ook geiten. En iene van die geiten worde ris en Luuks en 
zien bok  leuten op eur waachten. Misskien waas Luuks wel wat grieperig en mos ie een paer 
daegen in uus blieven. Maor ’t duurde Peter te lange en daoromme stuurd-i’j Luuks een 
brevekaorte waor ’t volgende op stond: 
 
Beste vriend Luuks Knol. 
ik wol daj’ ies kommen wol, 
want onze witte geite is 
zo allermiseraobelst ris 
dat d’r gien uus mit te olden is. 
Misskien bin d’r in Noord nog wel meer, 
maor de slumste is bi’j P. Slootheer. 
 
En dan kwaam de winter. En ’t liekt mi’j net dat d’r in mien kiendertied altied ies waas. ’t Zal 
wel niet waor wezen, maor dat komp misskien ook omdat een winter mit ies in Gietern een 
ele grote ingreep waas in’t daegelijkse leven. 
Want as’t ard vreur dan waren de sloten en graachten in een paer daegen niet meer te 
gebruken veur de punter en aander gevaer en dan kwamen de skaesen uut ’t vet en dan 
worden de sleen van de koezolder aeld en dan beud ’t dorp een eel aender anzien. Wi’j as 
kiender geneuten dan volop, want d’r waas d’r gieniene die niet skaeserieden kon. Ik daenke 
dat skaeserieden ook een betie bi’j jou opvoedige eurde, want ej’ een jaor of vieve , zesse 
waren, dan worden joe de skaesen onderebunnen en ie worden mit’n olde stoel op ‘e sloot 
ezet. En mit een paer daegen koj’ rieden. Maor d’r waren d’r ook die niet zo bliede mit ies 
waren. Daor aj’ in d’eerste plaese de boeren, die zorgen mossen dat de melk bi’j de febriek 
kwaam. D’eerste paer daegen prbeerden ze wel om de dorpsgraachte eupen te ollen. Dan 
gungen ze mit een man of wat mit’t melkvlot mit om ’t ies kepot te slaon, maor as de vorst 
deurzette, dan lokte dat mittertied niet meer en dan waren wi’j bliede, want dan koj’ ook op de 
graachte skaeserieden, aloewel ’t ies vaeke niet mooi meer waas omdat  ’t deur ’t gebreek van 
de boeren mit eur melkvlot allemaole skollen eworden waren. 
D’r waren meer mesen die laast van de winter aden. De viskers beveurbeeld mossen bieten 
akken om de foeken te kunnen zetten. De venters van de koperasie konden niet meer mit de 
punter bi’j de mesen langes, net zomin as de bakkers, en die mossen dan allemaole de slee 
gebruken. Maor veur ’n eleboel mesen waas ’t toch wel een plezierige tied. Wi’j as kiender 
gungen op ‘e skaesen naor de skoele en onze skoele stond dichte bi’j een trekgat en zo nou en 
dan moggen wi’j in ’t speulkwartier ook nog skaeserieden. Dan deun wi’j vangertie op ’t ies. 
Nao skoeletied tot ’t donker worde waren wi’j op ‘e skaesen. De sloties op, over de wieden, 
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over de graachten, ’t ele dorp deur. Maor d’r waas iene vaaste regel: as’t aovend worde en 
donker, dan mos ie thuus wezen. Skaeserieden in’t donker waas uut de boze. ’t Waas vaeke 
wel skemerig aj’de skaesen ofbunnen. En ej’dan in de lekkere waarme kaemer kwamen, waor 
de kachel vol mit turf stond te gloeien, dan word-ie al gauw soezerig en dan begund-ie net zo 
te gloeien as de kachel. 
Iene winter is in mien erinnering een oogtepunt ewest. Dat waas de winter van 1928-29. Ik 
waas toen aoste negen jaor en ‘k kon al aordig goed skaeserieden. Die winter wol maor niet 
wieken. Tot ver in de maond meert laag d’r een dikke laoge ies in de sloten en graachten. En 
’t kan best wezen dat mien erinnering an de winters veurnaemelijk te maeken ef mit die 
winter.  
                                                                                                                             W. H. Dijksma. 
 
Dit artikel is eerder gepubliceerd in 
het blad “Thuus” van de voormalige 
gemeente Brederwiede. 
 
 

 
Winter in Giethoorn. 
 

 
 

 


