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VOORWOORD 
                                                            

  
Het is alweer de vijfde keer dat  onze actieve groep "historici" van 't Olde Maat Uus een 
bulletin uitgeeft, met daarin allerlei wetenswaardigheden over ons prachtige dorp en/of 
omgeving. 
Er is dus sprake van een lustrum en wie had dat gedacht bij de eerste schuchtere pogingen om 
tot een verantwoorde publicatie te komen? 
Terugbladerend in de voorbije uitgaven kunnen we vaststellen dat zowel qua inhoud als 
uitvoering een volwassen uitgave is ontstaan 
die een eigen plaats meer dan verdient in onze vriendengroep van 't Olde Maat Uus. 
Een felicitatie aan de afdeling Historie is dus zeer op zijn plaats en ik zou zo zeggen: Op naar 
de volgende vijf jaar. 
En voor de lezers: veel leesplezier met deze jubileumuitgave. 
  
 
Herman Gorte. 
Voorzitter van de Vereniging Vrienden van `t Olde Maat Uus. 
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Revolutie in Giethoorn 
 
Wat er aan voorafging. 
De periode van begin 1795 tot en met 1813 wordt in onze geschiedenis over het algemeen 
“De Franse Tijd” genoemd. Eind januari/begin februari 1795 waren de Franse troepen onder 
strenge winterse omstandigheden de kop van Overijssel binnengetrokken.  
Binnen de Overijsselse Staten, steden en dorpen zagen de zogenaamde patriotten rond 6 
februari hun kans schoon het bestuur over te nemen. Zij waren het al langer oneens met veel 
maatschappelijke facetten zoals belastingen, baantjesjagerij en vriendjespolitiek van de 
zittende bestuurders. Ze wilden het volk ook meer gaan betrekken bij dat bestuur.  
Dit in tegenstelling tot de zogenaamde prinsgezinden, Oranjeklanten en voorstanders van het 
stadhouderschap van Willem V. Hij was echter intussen het land ontvlucht.  
Deze omwenteling kreeg de naam “Bataafse Revolutie” en vond in onze regio zonder al te 
veel schermutselingen plaats, al was er vaak wél het nodige protest van de afgezette 
bestuurders. 
 
We krijgen via een in het HCO te Zwolle bewaard gebleven dossier een interessant doorkijkje 
naar een stukje nasleep van de machtswisseling in Giethoorn. Daarbij werd op 6 februari 
1795 de zittende schout Petrus Schuurman afgezet en vervangen door mijn oud-grootvader 
Christiaan Frederik Kaempff.  
Kaempff was geboren in Blankenhain (Thüringen) in Duitsland en tot die tijd woonachtig 
geweest in Oldemarkt. Hij was procureur en advocaat-fiscaal van de drost van Vollenhove 
geweest en had de patriottische kant gekozen. Hij had, behalve in Giethoorn, op 14 februari 
1795 ook in Zwartsluis het daar zittende bestuur “naar huis gestuurd” en laten vervangen door 
een gekozen bestuur.  
 

 
Foto 1 
 
In Giethoorn vonden bijeenkomsten van het lokale bestuur normaliter plaats “ten huize van 
Willem Willems, castelein bij de kerk”. (Zie kaartje blz. 7) 
Met deze “castelein” wordt vrijwel zeker Willem Willems Dijksma bedoeld. Hij had een café 
op de plek waar nu naast de Hervormde Kerk het pand Beulakerweg 78 (Foto 1) is. 
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De omwenteling. 
Petrus Schuurman had op 6 februari het volk van Giethoorn, vrijwel zeker weer in het café 
van Willem Willems (Dijksma) “castelein bij de kerk”, bijeengeroepen om de gebeurtenissen 
van de Bataafsche Revolutie te melden.  
Hij haalde een brief uit zijn zak en vertelde dat men (het is onbekend wie) hem geschreven 
had dat het volk volksrepresentanten moest kiezen en zonodig een nieuwe schout, oftewel 
secretaris van de Municipaliteit. Hij noemde twee namen die als representant benoemd 
moesten worden. Het volk eiste echter een eerlijke stemming. Per slot van rekening waren het 
houden van vrije verkiezingen juist iets wat door de Patriotten was ingesteld. Schuurman kon 
niet veel anders dan toegeven en vervolgens vergaderde men over de kandidaatstelling.  
Hier kwamen 4 genomineerden uit (Wolter Jans Meister, Dirk Jans Bakker, Jacob Bijl en 
Thijse Hendriks  Doze) Verder stelde Schuurman voor zelf de functie van secretaris te 
vervullen, maar ook hierover eisten de Gietersen stemming. Schuurman accepteerde dat niet 
en “absenteert sich”, oftewel hij vertrok  onmiddellijk. 
De vier genomineerden vergaderden daarna in een aparte kamer over de vraag of Schuurman 
wél of niét afgezet moest worden. Het antwoord was éénduidig: JA. 
 
De vier heren werden die dag als Municipaliteit gekozen en op 22 februari werd Christiaan 
Kaempff, die bij de afzetting ook ter plaatse was, officieel gekozen om het ambt van secretaris 
te vervullen. Later noemde hij zich ook schout of scholtus, enigszins vergelijkbaar met de 
tegenwoordige functie van burgemeester. 
 
Nu was Kaempff dus gekozen tot schout en daar was de afgezette schout Petrus Schuurman 
het helemáál niet mee eens. 
Hij klaagde in een brief begin maart 1795 bij de “Provisionele Representanten van het Volk 
van Overijssel” (de nieuwe benaming van de Staten van Overijssel) dat hij als schout van 
Giethoorn was afgezet. Dit terwijl hij  toch rechtmatig benoemd was toen hij in 1754 zijn 
vader in het ambt opvolgde. Kennelijk begreep hij niet dat dit laatste géén aanbeveling was, 
want het nieuwe bestuur wilde juist van dit soort automatismen en vriendjespolitiek af! 
 
In het verweerschrift van Christiaan Kaempff stelde deze, dat niet de rechtmatige opvolging 
van zijn vader, al of niet goedgekeurd door of namens de stadhouder, iemand tot schout 
maakt, maar zijn verkiezing in die functie door “het vrije volk van zijn gemeente”. Dit was in 
Giethoorn gebeurd en gepubliceerd op 6 en 17 februari 1795. Het verweer van Kaempff is 
overigens een zeer scherpe brief waarin Schuurman’s functioneren tot de grond toe afgebrand 
wordt.  
Iedereen was namelijk vóór verkiezing van de gekozenen behalve een 11-tal mensen dat om 
persoonlijke reden aan Schuurman (vaak financieel) verplicht was. 
Verder was het zo dat het “na aanzien der Municipaliteit niets ter Saake doet hoeveel jaar de 
klaager de Eyseren scepter zijner willekeurige Schraapzucht en Inhaaligheid over de 
eenvoudige landbewoonders van dit Carspel heeft gezwaayd!!!”  
 
Nee, populair was Schuurman niet. Zijn burgers behandelde hij slecht, zoals bijvoorbeeld 
iemand die turfroeden aangaf die hij gemaakt had van zijn eigen land. Schuurman schreef 
daarbij in de akte dat deze turf van zijn land én van dat van de provincie gemaakt was.  
De man protesteerde daartegen tijdens het opstellen ervan, waarna Schuurman hem toebeet 
dat hij het al opgeschreven had en het een dubbeltje extra kostte de akte te veranderen.  
De man kon niet veel anders doen dan betalen, waarna Schuurman simpelweg de foute 
woorden doorstreepte. 
Ook stond hij er om bekend allerlei gelden die hij ontvangen moest, niet of te laat af te 
dragen. 
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Van dit alles en nog zo’n dertig andere klachten maakte Kaempff een verweerschrift. Hij 
wilde  de werkwijze van Schuurman daarmee tonen en laten zien dat hij daardoor niet een 
door het volk gewenst schout kon zijn.  
 
De schout van Steenwijk schiet te hulp. 
Johan Hendrik Strup deed vervolgens ook nog een duit in het zakje met een verklaring voor 
de Representanten. Hij was (ook tijdens de revolutie) schout van Steenwijk geworden en was 
een  huisvriend van de familie Kaempff. Strup meldde dat op een zondag, terwijl het gezang 
bijna afgelopen was en de preek begon, Schuurman de Clemenskerk in Steenwijk kwam 
binnenlopen en zich voor allerlei mensen langs drong. Dit ging door tot hij de bank recht 
tegenover de preekstoel bereikt had, welke aan de pilaar vastzit. Dit baarde natuurlijk het 
nodige opzien onder de gemeente. Hij duwde daarbij Strup aan de kant met de mededeling dat 
“zijn” (Schuurmans) kussen daar lag, hij daar hoorde te zitten en dat Strup maar moest 
opschuiven. 
Dit was zeker niet de eerste keer dat hij zich zo gedroeg, eerder had hij al geprobeerd een 
plaats te bezetten in de bank waarin de weduwe van de landdrost meestal zat. Ook dit 
veroorzaakte nogal wat commotie. Een volgende keer zelfs, bleek er een arbeider op die 
plaats in de bank te zitten, die verklaarde oppasser van Schuurmans paard te zijn. Hij had 
opdracht van Schuurman gekregen “zijn” plaats alvast te bezetten! 
 
Niet alleen in Steenwijk had Schuurman wel eens voor opschudding in de kerk gezorgd, maar 
ook in eigen dorp. Met name de hervormde Giethoornse dominee Van Leek moest hij niet. Bij 
het uitgaan van de kerk in 1787 na de eerdere revolutie had hij hem al eens voor het oog van 
het volk aangehouden en de oranje kokarde op de hoed gespeld onder de woorden “Zo dat 
gaat u voor!”. Kennelijk was hem de preek of de houding van Van Leek onvoldoende 
oranjegezind geweest! 
Bij een andere bijeenkomst, overigens onduidelijk waar, had hij de dominee al eens luid 
vloekend de deur uit gewerkt of laten werken.  
Ook had hij iemand die hem, al pijprokend, opzocht te verstaan gegeven eerst “de piepe uut 
de snoette” te halen alvorens tegen hem te spreken. 
Kortom allemaal voorvallen die Kaempff op zijn (ten minste schriftelijk) breedsprakige 
manier met graagte aanvoerde, om toch vooral de terugkeer van Schuurman als schout te 
voorkomen. 
 
En passant vroeg Kaempff de Provisonele Representanten ook om Schuurman op te dragen de 
stukken van het carspel en de kasgelden over te dragen. Dat had hij tot dat moment nog niet 
willen doen en het geld was dringend nodig om de Franse troepen te betalen. 
Deze eis van Kaempff om de stukken, protocollen en financiën van Giethoorn terug te krijgen 
had nogal wat voeten in de aarde. Op 5 mei 1795 werd Pander B. Hendriks door de 
municipaliteit van Giethoorn verzocht een brief van de Provisionele Representanten van het 
Volk van Overijssel (de staten) te overhandigen aan de burger Pieter Schuurman. 
Schuurman had de Staten nogmaals verzocht hem in tegenstelling tot het besluit van 10 
februari 1795 tóch als schout van Giethoorn te handhaven. De municipaliteit had echter met 
het document van een besluit van 3 maart de wettigheid van de keuze voor Kaempff 
aangetoond.  
Schuurman werd vervolgens opgedragen, op straffe van een boete, alle stukken en protocollen 
plus inventaris aan Kaempff over te dragen en wel binnen 4 weken. 
Kaempff werd door de municipaliteit verzocht de beslissing van de staten (getekend door 
secretaris van de staten Gerhard Dumbar op 6 mei 1795 te Deventer) binnen 8 dagen ter 
kennis van Schuurman te (laten) brengen.  
Uiteindelijk voldeed Schuurman hier, ongetwijfeld morrend, aan en leverde na ontvangst van 
het verzoek op 11 mei, op 16 mei de stukken in. 
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 Schuurman in de tegenaanval! 
Wie dacht het met de overdracht van de kas en de documenten afgelopen was, vergist zich. 
Schuurman liet zich nog steeds niet onbetuigd, Schuurman ging in de tegenaanval, zelfs méér 
dan een half jaar ná de revolutie! 
Op de landdag van oktober 1795 (ondertussen was het iedereen toch wel héél duidelijk hoe de 
situatie in het land was en hij dus geen schijn van kans maakte) eiste Schuurman, op hoge 
poten,  in zijn ambt hersteld te worden. 
Kaempff reageerde daar via een kort briefje op, door de Provisionele Representanten te 
vragen er  niet op in te gaan om de al eerder door hem gemelde redenen. 
Schuurman, daarna, schreef een uitvoerige brief terug aan de Provisionele Representanten.  
Op alle punten die Kaempff in eerder verweer (van enkele maanden terug!) aanvoerde 
reageerde hij nu één voor één. Hij deed dit niet door te beweren dat ze niet klopten, maar met 
aanvallen op de betrouwbaarheid van degenen die Kaempff als getuigen opvoerde.  
Ook zei hij verder over Kaempff zelf, dat deze al in Oldemarkt vóór de omwenteling van 
1787 lid was geweest van het Genootschap van Wapenhandel (een republikeins 
exercitiegenootschap zoals er destijds velen waren) te Steenwijk!  
Voor Schuurman was dat kennelijk absoluut géén aanbeveling. Het ontging hem alleen, dat 
het voor de Provisionele Representanten wél een pré was! Immers zij waren eveneens 
republikeins en, niet onbelangrijk, nú aan de macht. 
Om de onbetrouwbaarheid van Kaempff aan te tonen meldde Schuurman verder, dat deze in 
1787, na het herstel van het Oranjegezag, binnen de kortste tijd weer met de oranje kokarde 
opliep en de grote man en procureur fiscaal van de landdrost was. Kennelijk was het 
Schuurman ontgaan dat Kaempff al begin 1784, dus ruim vóór de omwenteling procureur 
geworden was.  
Oh ja, en die brief van Strup over Schuurmans gedrag in de kerk in Steenwijk was, vond hij, 
natuurlijk verstuurd omdat Strup een groot vriend van die Kaempff was!  
 
Ter afsluiting. 
 

 
Foto 2 
 
Zoals al eerder gezegd, deze nabrander uit oktober 1795 mocht niet meer baten, Kaempff 
bleef aan tot 1803. Van 1811 tot zijn overlijden op 3 januari 1813 keerde hij nog even terug in 
zijn functie, nu onder de titel “Maire” van de “Municipalité de Giethoorn”.  
Nederland en Overijssel waren intussen Frans gebied geworden.  
Kaempff werd begraven ten noorden van de Hervormde Kerk te Giethoorn. (Foto 2) 
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In 1813 volgde één van Kaempff’s zonen Johan Carel Frederik hem op. Na diens overlijden 
volgde zijn broer Fredrik Cornelis Theodoor hem op als burgemeester van Giethoorn en 
trouwde in 1836 met de uit Hoorn afkomstige Geertruida van Marle, een kleindochter van 
Schuurman!  
Zo klein was de wereld én zo weinig was er in de Giethoornse bestuurcultuur veranderd! 
 
Wim de Vries, Meppel 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een stukje kaart uit de Kadastrale Atlas Giethoorn 1832. 
Sectie F perceel 453a was de dijksloot die achter de kerk om liep. 
Sectie F perceel 494 en 495, resp.huis en erf en tuin, waren in 1832 in het bezit van Willem Willems Dijksma, 
van beroep kastelein. 
Willem Willems bezat ongeveer 16 ha grond in Giethoorn. 
Voor meer gegevens zie de Kadastrale Atlas Giethoorn 1832. 
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‘ ôlde Gietern. 
 
’s Morns om een uur of aachte;   Mit ’t zeiltie op de punter, 
kleppernde klompies bi’j ’t pad.   en ’t schoottouw in de aand, 
Mit geroffel over ’t vonder,    zeilde ik vaeke naor de Dwarsgraacht, 
wat een mooi geluud waas dat!   Naor de kooi of naor mien laand. 
 
‘k Preuf  ’t spek nog in de pannekn,   Waor is Tjisse mit petreulie, 
eer ik in de punter gung.    waor is  Luuks en waor is Zwier? 
‘k Roek die lôcht nog as ‘k bi’j ’t pad leup,  Ze bin allemaole verdween’n, 
die dan om de uuzn ‘ung.     daorom zing ik dit liedtie ‘ier. 
 
Ja, ’t melkvlot in de graachte,   An ’t ende van ’t leevm, 
zaag ik alle morns gaon.    gung de kiste in ’t vlot. 
Daorop Jan Doze mit zien vaeder,   en dan vaerende naor ’t kaarkof, 
‘k zie ze zo nog veur mi’j staon.   dat waas ieders levenslot. 
 
Mondria kwaam mit de bokkns,   Ja, ebleevm bin de brôgg’n, 
eelemaole van Vollo.     ook de vonders bi’j de sloot. 
Iej kreegn twaelvn veur een skelluk,   Maor verdween’n is ‘t vaern, 
’t leek waorachtig wel kedo.    mit de punter en de boot.  
 
Gokkus zeulde zwaore koffers,   Blieve trouw joen eig’n punter, 
vol mit lappies Gietern rond.    ook al is ’t een ôld geval. 
Daor verkocht i’j bi’j de boern   Pak de boom nog ies bi’j ’t iltie 
msjister stof en boerenbont.    en steek de klauwe in de wal.  
 
Al die mooie ôlde uuzn    Want: as de booties en de punters 
weg edeukn in de bos,    niet meer deur de graachte gaon. 
Elke schilder, die ’t ezien ef,    Dan ef ’t echte, ôlde Gietern 
leut ’t vaaste niet meer los.    veur de meensn of-e daon! 
 
’s Zundagsmorns teegn tien’n,   Tom Vos, 
luudn de klokkn overveer.    Winterswijk 1980. 
’t Kwaam van ’t Veene of Noordende, 
‘k eurde ’t iedere Zundag weer. 
 
En ’t waas de Vemaenegebelle, 
die elder klunk en niet zo ‘ard. 
Dan zaag iej d’ooriezers bi’j ’t pad gaon 
en de mann’n in ’t zwart. 
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Uit het dagboek van Petronella Dozy 
door Klaas van der Veen 
 
Mejuffrouw Petronella (Nel) Dozy, geboren 3 augustus 1889 te Nijmegen, bracht in de jaren 
rond de Tweede Wereldoorlog regelmatig haar vakantie door in Giethoorn. Daarbij voer zij in 
haar ‘cano’ over grachten en wieden, een sport die haar al vroeg was geleerd door haar vader 
Adriaan Dozy – een pionier van de kanosport, die zelf al in 1891 de Noordwesthoek vanaf het 
water had verkend (daarover wellicht een andere keer meer). 
Op de website www.vvv-groesbeek.info/oorlogsdagboekpdozy.htm vond ik, tussen het 
verhaal over de moeilijke oorlogsjaren, kleine ‘pareltjes’ in de vorm van haar beschrijvingen 
van Giethoorn en zijn bewoners. Hieronder twee uittreksels. Voor het goede begrip: zij 
logeerde altijd in hotel Mol, tegenwoordig ‘De Harmonie,’en stalde haar kano bij Jacob 
Broer, timmerman aan het Binnenpad.  
 

 
 
Juli 1943 
Van Zwolle per bus over Zwartsluis naar Giethoorn, eerst bagage bij Mol gebracht, waar Mol 
mij ontving - zijn vrouw was naar Zwolle - en mij op kamer 1 aan den voorkant bracht en 
dadelijk naar Rein informeerde. Uitgepakt en naar Broer geloopen, daar ook hartelijk 
ontvangen. Cano in orde gemaakt en teruggevaren. 's Avonds geschreven en vroeg naar bed. 
In Giethoorn tamelijk storm- en regenachtig weer. Eén keer met een stortbui ging het niet 
meer waterdichte dekzeiltje door, terwijl ik op 't Molengat lag te dutten; moest bij thuiskomst 
alles in 't stookhok te drogen hangen. 
Meester Meijer van Giethoorn-Noord raadde mij aan om de Otterskooi te bezoeken. Om voor 
half tien van huis, boterham mee. Eerst naar 't Kooikershuis aan de Thijssengracht. De vrouw 
was alleen thuis, met het druktemakende kooihondje, dat pas weer rustig werd, toen ik weer in 
mijn cano zat. De vrouw zeide: "Voor nog geen duizend gulden ging ik in dat dingien." De 
kooiker zou pas om 2 uur met bezoek bij de kooi kunnen zijn en 't was goed 10 uur. Wat heb 
ik in die "zoek te brengen" vier uur genoten! 
Gevaren langs de vruchtbare akkers en groote boerderijen van de nieuwe polder, waar tarwe, 
rogge, haver en aardappels groeien; dan langs hooilanden, waarvan het geurige hooi op een 
paar laadboomen door twee man naar de bokken of punters gedragen werd. En verder door 
het riet- en kraggeland of -water, want je weet niet waar 't eene begint en 't andere ophoudt. 
Verraderlijk voor wie het niet kent; wat water lijkt is dikwijls meters diepe modder en wat 
land schijnt een sponsachtige massa die op het water drijft. Een echte woestenij, waar de 
bruine kiekendief overheen zweefde. In 't riet allerlei geluiden van de watervogels, veel meer 
dan ik er thuis kon brengen. En dan de bloemen! Een haast bedwelmend zoete geur van de 
moerasspirea, "broodbloem", verder kattestaarten, wilgeroosjes, orchideën, maar wat zal ik ze 
opnoemen, 't zijn er zoo eindeloos veel. Daarna Dwarsgracht door: een verloren buurtje aan 
weerskanten van een breed, kronkelend water. Vroeger was 't enkel per boot te bereiken, nu 
loopt er een voetpad door, dat zijn eindpunt vindt in Jonen. 
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De tocht ging weer verder door de smaller wordende Dwarsgracht die met bochten en ten 
slotte een onverwachte rechte hoek op 't Beulaker Wiede uitloopt. Even de neus van de cano 
gestoken op het groote water en even de machtige lange deining gevoeld, die zoo uitlokkend 
trok naar de verte. Maar weerstand geboden aan de verleiding en geluisterd naar 't verstand 
dat zeide: "Op dat water weet je noch wat je aan de cano, noch wat je aan je eigen krachten 
hebt, ga er niet alleen op..." en omgekeerd. In Dwarsgracht aangelegd bij herbergje en 
boterhammen gegeten met een lekker glas melk, in gezelschap van de vrouw die bezorgd 
waarschuwde voor de Beulaker.  
Even vóór twee bij de kooi terug en gewacht op 't bootje dat al spoedig aankwam: kooihondje 
kondigde het aan. Er zaten drie man in. "Is hier de kooiker bij?" vroeg ik. De kooiker Klaver, 
een genoegelijke oude boer op zijn Zondags en een vervelende Steenwijker die uit de toon 
viel en waarvan de minder gepaste opmerkingen door de anderen doodgezwegen werden. De 
kooiker waarschuwde eerst zijn drie gasten en voornamelijk mij, dat we misschien natte 
voeten zouden krijgen, en: “Kunt U goed loopen? De kooi is groot.” Dat hebben we bemerkt, 
de wandeling duurde 2 uur, na afloop plofte de boer in 't bootje neer: "Hè, hè, wat ben ik 
moei." 
Eerst het rechte pad langs de sloot, dan de eigenlijke ingang van de kooi: een lange zwiepende 
plank over een moddersloot die de brug naar 't tooverland vormde. De kooiker en zijn twee 
gasten waren er eerst overgegaan en keken toen zwijgend toe hoe of 't vrouwelijk lid van het 
gezelschap die hindernis zou nemen; ik voelde een eveneens zwijgende waardeering dat 't 
goed ging, zonder kapsies. Geen verontschuldiging meer van Klaver voor natte plekken, 
alleen een behulpzame hand als 't noodig was. Bij 't verlaten van de kooi zeide Klaver: “Weet 
U hoe diep de modder hier is?”, met een ondeugende tinteling in zijn oogen. 'T was, zooals 
hij met een stok liet zien, bijna 2 meter; na die demonstratie moesten we weer terug over de 
glibberige plank. De Steenwijker mopperde en Klaver had pret. Klaver toonde ons ook het 
vangen, met een paar eenden die weer in de lucht geworpen werden. 
Twee uren lang, langs kronkelende paadjes die nauwelijks te onderscheiden waren, onder en 
door struiken en planten heen. Een soort tooverwereld, vol makke vogels en vol bloemen, 
waar geen menschelijk geluid te hooren viel. Blauwe reigers nestelen er en ijsvogeltjes en 
torenvalken in eendennesten heel laag-bij-den-grond; elzen zijn er tot statige boomen 
opgegroeid, evenals berken. De forsche esschen van het waterland staan er trotsch naast dikke 
oude eiken. Daar tusschen hangen en liggen hier en daar half vergane omgewaaide boomen, 
die vergroeid zijn met bramen en kamperfoelie, waarvan de geur wedijvert met de spirea. Vol 
rozenrood, vol koekoeksbloemen en de helgele aan een dun draadje hangende bloemen van de 
springbalsemien; hier en daar prachtige varens. Op den grond tusschen 't mos kleine varentjes. 
Eigenlijk te veel om in 't voorbijgaan op te letten, want je moest ook voortdurend een oog op 
de plaats waar je liep gevestigd houden om niet uit te glibberen. Klaver zocht een heele 
verzameling veeren van blauwe reiger, torenvalk, roek en eenden voor mij bijeen. Beloofd dat 
ik weer in de kooi zou komen. 
De eenden kregen als voer koren dat naar brand rook, 't was afkomstig van de verleden jaar in 
brand gestoken zaadmijten. Zag nu ook verbrande korenschoven op het veld; ze worden eerst 
uitgeschud en dan in brand gestoken, opdat de Duitschers niet zullen merken dat het graan er 
uit is. 
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Zondag 11 juli 1943 
's Middags in de regen naar den schilder Broer aan de Meuleboezem.. Aardig modern huis, 
een vriendelijke vrouw met grijzend haar, die nog echte thee voorzette en genoot van 
Zondagmiddagbezoek. De schilder mager en stil, eerst strak en zwijgend, verlegen. Een echt 
Noordelijk boerengezicht, als van hout. Langzaam kwam hij met zijn schilderijen voor den 
dag, eerst als tastend met een paar onverschillige stukken, dan met zijn geliefde stillevens: de 
Japansche poppetjes en de fleschjes. Subliem sommige, o.a. inmaakglas met tomaten en geel 
lapje er voor en de witte pot met zwarte deksel, één met eieren, eenige mooie bloemstukken. 
Zijn lichte schilderijen uit later tijd bevielen mij het best. Eenige landschappen, atelierwerk en 
daardoor zonder de eindelooze variatie van buitenwerk. Iemand met een kleine wereld, waar 
hij zich echter geheel in verdiept en die hij met volledige overgave schildert. Een paar 
geteekende portretten, van zijn moeder, van zijn broer, een bocheltje met een ziekelijk maar 
zoo goed gevoelig gezicht. Terwijl hij even weg was, uitte de vrouw haar bezorgdheid dat 
haar man ook een bochel begon te krijgen, zijn ruggegraat vergroeide van zwakte. "Hij is niet 
sterk genoeg om buiten te schilderen." Langzamerhand, toen hij bemerkte dat ik de 
schilderijen waardeerde, trok de strakke trek weg uit zijn gezicht, de oogen gingen glinsteren, 
hij keek tevreden en zelfs gelukkig. Bleef even stil, maar ging telkens weer naar boven, om 
nieuwe schilderijen te halen, totdat ik zeide, het prettige bezoek te moeten afbreken daar het 
middageten mij wachtte. 
De volgende dag vroeg op om te pakken, Meester Meijer zou voor terugbrengen cano zorgen. 
Te voet met de rugzak naar Steenwijk en per trein terug. Treinen niet vol, gietende regen 
steeds.  
 
 
 

 
 
Pentekening van Reinhart Dozy . 
Uit een serie van 7 pentekeningen met betrekking tot de (toen) nieuwe sport van canoën in Giethoorn en 
omgeving 1912. 
 
(Afkomstig uit een verkooptentoonstelling van Museum Hedendaagse Grafiek en Glaskunst te Vledder) 
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Bilderdijk. 
 
Voor mij ligt het, waarschijnlijk, tweede notulenboek van de toneelvereniging Bilderdijk, 
welke vereniging aan het eind van de negentiende eeuw in 1898 te Giethoorn werd opgericht. 
Het boek dat ik tot mijn beschikking heb, begint met een verslag van een bijeenkomst op 16 
november 1901. De scribent is de toenmalige secretaris Klaas Smink. Het verslag is in 
redelijk goed Nederlands geschreven. 
Voor zover ik kan nagaan zijn de eerste leden van Bilderdijk jonge mensen van tussen de 
twintig en dertig jaar en ze zijn allen afkomstig uit Giethoorn-Noord 
Klaas Smink die waarschijnlijk van de oprichting tot 25 september 1903 secretaris van de 
vereniging is geweest, was de jongste zoon van Jacob Tiesen Smink en Aaltje Jans Kuilderd. 
In het verslag van 25 september 1903 vermeldt Klaas Smink, dat hij om bekende redenen 
afscheid van de vereniging moet nemen.Waarschijnlijk is hij toen benoemd tot postbode in 
Smilde. Later is hij postbode geweest in Meppel, waar hij zich tevens ontwikkelde tot een 
verdienstelijk kunstschilder. Hij is op 30 januari 1905 gehuwd met Jantje Alberts Slootheer. 
Het opmerkelijke in dit verhaal is dat een broer en een zuster van deze Jantje Slootheer ook 
lid waren van Bilderdijk en beide ook aan de post waren verbonden. Peter de bode was een 
bekend figuur in Giethoorn-Noord. Ik kende hem in de jaren dertig als telegrambesteller en 
zijn zuster Mina (Wilhelmina) was kantoorhoudster van het postkantoor te Giethoorn-Noord. 
Ze was dat in ieder geval nog in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zo rijst dan het 
vermoeden, dat Klaas Smink postbode is geworden op voorspraak en met behulp van de 
familie Slootheer. 
 
In de eerste verslagen wordt een aantal namen genoemd van de eerste leden van de 
vereniging. Dat zijn: Aaltje Bakker, Jacobje Bakker, Harm Bosch, Mina Sloorheer, Peter 
Slootheer, T. Doze, Tiemen Mandemaker. H. Boer en de voorzitter van de vereniging A. 
Bakker. Alle van de hier genoemde personen heb ik in mijn jongensjaren wel gekend, alleen 
voorzitter A. Bakker kan ik niet thuis brengen. 
Denkende aan Bilderdijk is, wat mij het meeste bezighoudt, hoe men aan die naam is 
gekomen en wie hem heeft bedacht. Ik verdenk er Klaas Smink van.Want in de notulen van 
zijn hand steekt hij verschillende keren de loftrompet over deze schrijver en geleerde. 
Bilderdijk is omstreeks 1750 geboren en is overleden in 1833. Meer dan zestig jaar na zijn 
dood wordt hij gekozen als naamgever van de toneelvereniging in Giethoorn.Uit de notulen 
blijkt ook, dat men de vereniging zag als een rederijkerskamer. Rederijkers waren leden van 
genootschappen (kamers) die zich toelegden op het schrijven en voordragen, respectievelijk 
opvoeren van gedichten en toneelstukken. De grootste bloei van deze kamers vond plaats in 
de zestiende en zeventiende eeuw. Men verwachtte van de leden van Bilderdijk, dat men deze 
procedure enigszins zou kunnen volgen. Alleen van Smink heb ik een wat dramatisch verhaal 
aangetroffen over een kind, dat door ondervoeding overleed en op het sombere kerkhof ter 
aarde werd besteld. 
 
In het begin van het verslag van de bijeenkomst op dinsdag 26 november 1901, laat Smink 
duidelijk weten hoe vol van aanbidding hij is over Bilderdijk. 
“Bij het binnentreden der zaal werden we weer gadegeslagen door onzen Bilderdijk, d.w.z. 
dat het toneel weer was opgezet en de beeltenis van de vroeger zo genialen dichter, op het 
voorkleed afgeschilderd, weer was te aanschouwen. Nog altijd in peinzende houding 
nederzittende, de eenmaal zoo helderziende oogen nog altijd rechtuitstarende, scheen het als 
wilde hij ons toevoegen ernstig zijn als het ernst is.” 
In deze trant gaat hij nog enige tijd verder. Duidelijk is dunkt mij wel, dat Smink de naam 
Bilderdijk voor de toneelverenigimg heeft bedacht.  
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Men kan hem iets meer ontwikkeling toedichten, dan de rest van het gezelschap. 
Waarschijnlijk had hij in die tijd wat meer gelezen van de in zijn ogen geniale dichter, die niet 
wars was van zo af en toe bombastisch taalgebruik 
Smink heeft het in zijn notulen over het binnentreden van de zaal. Die zaal was de gelagkamer 
van het café van J.G.Bosch, gelegen aan de provincialeweg in Giethoorn-Noord. Hier heeft 
Bilderdijk tot in het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw gerepeteerd en zijn 
uitvoeringen gegeven. In het begin van de jaren dertig was het café al overgenomen door 
Geesje, dochter van Bosch, die gehuwd was met Willem Dijksma. In februari 1953 is het café 
afgebrand door een ongeluk met een butagasfles.Het café werd niet weer opgebouwd. 
 

 
 
Het is moeilijk je een voorstelling te maken van een toneeluitvoering in het begin van de 
twintigste eeuw. Er was toen in Giethoorn nog geen elektrisch licht. De verlichting van het 
toneel gebeurde waarschijnlijk met petroleumlampen. De zaal had geen vast toneel. Dat moest 
kort voor de uitvoering worden opgezet. Toch had men veel plezier aan het toneelspelen. In 
de notulen staat telkens dat er puik werd gespeeld en dat het publiek zeer tevreden was. Men 
ging ook wel uitspelen en dat natuurlijk tegen een vergoeding. De kas werd op die manier 
gespekt. Ik lees over een optreden in Oldemarkt eind 1901. Het publiek was in kolossale 
hoeveelheid opgekomen, omdat Bilderdijk er speelde. Als een andere vereniging er speelde 
was er gewoonlijk maar een heel klein publiek aanwezig. Maar nu Bilderdijk er kwam was de 
zaal tot de nok toe gevuld. Men speelde daar in café Lok. 
 
Ook trof ik een verslag van een uitvoering in Blesse omstreeks de kerstdagen van 1907. Het 
vervoer geschiedde, evenals naar Oldemarkt met de janplezier van Zijlstra uit Zuidveen. Men 
kwam s’middags om vier uur in Blesse aan. Het toneel werd klaar gemaakt en er volgde die 
avond een uitstekende uitvoering, die telkens onderbroken moest worden vanwege het gelach 
van het publiek. 
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De secretaris schrijft dat Bilderdijk aan menigeen een plezierige avond had bezorgd en dat het 
bal na afloop tot diep in de nacht duurde. De vergoeding voor deze avond bedroeg f.30.— 
 
Ik heb reeds vermeld, dat Klaas Smink op 25 september 1903 zijn laatste notulen schreef. Hij 
neemt afscheid met de woorden: “Het ga u allen wel.” 
Eerst op 1 december 1904 is er weer een verslag, dat geschreven is door de penningmeester 
Hendrik Maat. Hij vermeldt onder meer, dat er een briefje is binnengekomen van voorzitter 
Bakker, die mededeelt dat hij als lid bedankt. In dezelfde vergadering wordt als voorzitter 
gekozen de heer Posthumus, die waarschijnlijk onderwijzer was aan de school te Giethoorn-
Noord. Het lijkt erop dat er onenigheid in de vereniging is geweest. Dat lezen we in de 
notulen van 15 december 1904, die geschreven zijn door F.Smink (Frederik), de oudere broer 
van Klaas Smink, die ongeveer een jaar optreedt als secretaris. Tijdens deze vergadering werd 
besloten, dat Bilderdijk doorging. Smink schrijft dat Bilderdijk weer op zijn poten stond. In de 
krant was al geschreven dat de verenging was overleden, maar dank zij een sterk gestel, zou 
Bilderdijk nog een lang leven beschoren zijn. 
In het nieuwe jaar 1905 wordt er weer als vanouds gerepeteerd. In de vergadering was het na 
het repeteren nog te vroeg om naar huis te gaan. Men schaarde zich gezellig om de kachel en 
het lid Harm Bosch deed het voorstel om daar een “pierenverschrikkertje op kosten van 
Bilderdijk op te nemen”.De voorzitter ging daarmee akkoord en stelde uit de kas een gulden 
beschikbaar.Daarvoor werd een fles citroen en een half flesje kersenlikeur aangeschaft en van 
de overblijvende vijftien cent konden ook nog sigaren voor de heren van het gezelschap 
worden gekocht. 
 
Op 17 en 18 februari 1905 wordt er weer een voorstelling gegeven. 
Ofschoon er weinig toeschouwers waren was er een daverend applaus. Na afloop werd er 
gedanst. Frederik Smink schrijft in zijn notulen over boerenploffen, walsen, schotsen, enz. 
Smink schrijft verder “Met deze uitvoering behoort het tijdperk 1904-1905 tot het verleden.” 
Er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld om Bilderdijk te steunen. 
 
De notulen worden vervolgd op 7 september 1905. Maar dan zijn er weer strubbelingen. 
Hendrik Maat bedankt als lid en penningmeester en Smink legt er het secretarisambt bij neer. 
Hij blijft wel werkend lid. Als secretaris wordt de heer S.Vos gekozen. 
Op 8 september is er weer een bijeenkomst, waarin wordt medegedeeld, dat de heren 
Posthumus en Vos naar Wetering zijn getogen om daar bij de plaatselijke toneelvereniging 
enkele voordrachten op te scharrelen. De terugtocht met de roeiboot werd aanvaard, nadat bij 
de herberg van Bijkerk een glas bier was genuttigd. `s Avonds om half acht kwam men weer 
in Giethoorn aan. Op de avond van de repetitie bleek echter, dat alleen voordrachten voor 
mannen waren meegenomen, hetgeen bij de dames zure gezichten opleverde, zodat men 
uiteindelijk besloot om niet te spelen, vooral ook omdat de tijd te kort was. 
 
Het jaar 1907 lijkt erg belangrijk te zijn in de geschiedenis van deze vereniging. Een zeer 
uitgebreid verslag van Hendrik Maat, die tijdens deze vergadering weer als secretaris wordt 
benoemd en tevens melding maakt van het feit, dat de heer A.Bakker zich weer heeft 
aangemeld als lid en op verzoek van alle leden zich bereid heeft verklaard het voorzitterschap 
weer op zich te nemen. 
 
Eind februari 1907 wordt er weer een uitvoering gegeven. Eigenlijk drie uitvoeringen, want 
men speelt woensdagmiddag voor de schooljeugd, vrijdagavond voor de ouderen en 
zaterdagavond voor de jongere mensen. 
De leden komen op 7 september 1907 weer bij elkaar. Op deze avond doet de voorzitter het 
voorstel om in de komende winter een hardrijderij uit te schrijven. Dit voorstel wordt met 
instemming ontvangen.  
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Er zou dan bij die gelegenheid gebruik kunnen worden gemaakt van een sportmeter. De 
secretaris merkt hierbij op: ”wie weet op welke roem Bilderdijk nog eens kan borgen”. Eind 
oktober 1907 wordt er een tweede uitvoering van dat jaar gegeven. 
En dit is het slot van de notulen. Er zullen er wel meer geschreven zijn, maar die zijn in de 
loop van een eeuw verloren gegaan. 
 
Rest mij nog om wat ik weet van Bilderdijk uit mijn jongelingsjaren hieraan toe te voegen. 
Dat is in de eerste plaats de geschiedenis die zich afspeelde eind jaren twintig of begin jaren 
dertig. Giethoorn had toen een burgemeester Hazenberg, die streng gereformeerd was. En die 
het tot zijn taak rekende om de tekstboekjes van de te spelen stukken, in te zien. 
Bij Bilderdijk had een gedeeltelijk nieuw ledenbestand zijn intrede gedaan, dat ook moderne 
stukken koos, o.a. van de socialist Herman Heijermans. Men had deze keer gekozen voor het 
stuk Schakels. 
 

  
 
Burgemeester Hazenberg las het tekstboekje en verbood vervolgens het stuk te spelen. 
Bilderdijk speelde toch, want week uit naar Steenwijk, waar in zaal Varrenhorst het stuk met 
groot succes werd opgevoerd. De liberale burgemeester van Steenwijk had geen bezwaar. 
Ik zal veertien jaar zijn geweest, toen ik van mijn ouders naar een uitvoering van Bilderdijk 
mocht. Het stuk dat gespeeld werd was Potasch en Perlemoer met in de hoofdrollen Jan 
Roelfsema en Teunis Dantuma. Ik kan mij herinneren, dat een damesrol werd vervuld door 
Jantje Bakker, een dochter van Aaltje Bakker, die in 1898 tot de oprichters van Bilderdijk 
behoorde. Dit stuk werd nog gespeeld in de zaal van café Bosch, waar dochter Geesje toen het  
bedrijf had overgenomen. 
 
Er kwam een einde aan de samenwerking van Bilderdijk met de fam. Bosch, van wie men de 
zaal gebruikte voor repetities en uitvoeringen. De verhouding heeft geduurd van de oprichting 
van de vereniging in 1898 tot ongeveer 1934. Talrijk zijn de loftuitingen over de koffie, de 
lekkere koekjes en de drankjes met de sigaren voor de heren, die door de familie Bosch bij tal 
van gelegenheden werden geserveerd. Men voelde zich daar thuis. 
En vergeet ook niet, dat Bilderdijk zorgde voor een bron van inkomsten voor de fam. Bosch. 
 
Waarom kwam er dan een einde aan deze samenwerking. Dat gebeurde toen café de 
Harmonie het levenslicht zag. Wiecher Mol en zijn echtgenote Jantje Maat hadden van oom 
Berend Mol het bestaande oude café overgenomen. Dit café werd door de nieuwe eigenaar 
afgebroken en weer opgebouwd tot een moderne versie met een ruime zaal en een vast toneel 
en daarachter een kleedkamer. Hoe het verbreken van de verbinding zich heeft afgespeeld is 
niet duidelijk, maar sinds ongeveer 1934 speelde en repeteerde Bilderdijk in café de 
Harmonie. 
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In het laatst van de jaren dertig van de vorige eeuw ben ik zelf lid van Bilderdijk geweest. Ik 
heb in twee stukken meegespeeld. De naam van het eerste stuk ben ik vergeten. Ik meen dat ik 
een vertegenwoordiger moest uitbeelden. Het was maar een kleine rol, maar de plankenkoorts 
was zo hevig, dat ik blij was, dat ik weer achter de coulissen kon verdwijnen. 
Het tweede stuk was Allerzielen van Heijermans. Ik mocht toen de jonge pastoor spelen en ik 
geloof, dat het me toen beter afging dan de eerste keer. Een toehoorster zei toen:  
“ik word meteen rooms als we zo’n pastoor hadden.”. 
 
Daarna kwam de oorlog en was het met het toneelspelen voor de meesten van de oude garde 
gedaan. Na de oorlog kwam Bilderdijk weer tot leven. 
De verhalen daarover laat ik graag aan hen die toen deel uitmaakten van deze roemrijke 
vereniging. 
 
W.H. Dijksma. 
 
 
 

 
 
Bilderdijk 1898-1942 
 
Van links naar rechts: Gerrigje Kleene, Hennie Frans, Wieb Kleene, Willem Dijksma, Aaltje Roelfsema, Theun 
Gorte, Tina Kleene, Harm Roelfsema, Jan Mol, Hansen Frans, Jan Roelfsema, Dirk Meijer en Teunis Dantuma. 
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Grutterijen in Giethoorn 
 
Algemeen 
 
Als boekweitkorrels zijn gebroken, worden ze grutten genoemd. De grutten worden daarna 
gereinigd door middel van zeven en vervolgens gemalen tot boekweitmeel. Grutten en 
boekweitmeel vormden eeuwenlang het volksvoedsel, totdat de aardappel werd ingevoerd. 
Grutten gingen in de pap, van boekweitmeel maakte men boekweitpap en in Giethoorn de 
bekende Gieterse pannenkoeken.  

Onder ‘grutterij’ kan men twee dingen verstaan. In de eerste plaats het bedrijf, ook wel 
grutmolen genoemd, waarin ‘grutten’ gemaakt werden, d.w.z. waar de zaadkorrels van 
boekweit en bepaalde graansoorten (gerst en haver) in kleine stukjes werden gebroken. In de 
tweede plaats de winkel, waar ‘grutterswaren’ verkocht werden: behalve de grutten zelf ook 
andere ‘droge’ waren, zoals erwten en bonen, vogelzaad en meel. De grutter was eveneens 
zowel de man, die grutten maakte als de winkelier, die ze verkocht. Vaak gingen deze 
beroepen ook samen.” 

Op internet is veel informatie over grutterijen te raadplegen als men in één van de 
zoekmachines grutterij invult. 
 
Voorzover bekend waren er in Giethoorn twee grutterijen aan het Binnenpad en wel ter 
plaatse van de huidige nummers 26 en 82B. 
 
Fem Wicherson-Bijl (1903-1994) schreef er in haar bekende brieven het volgende over: 
“Naost onze volk woonde Koop Vos mit Wiechertie en daor naost woonde Freinz’n Luute Smit 
(nu Binnenpad 82B red. ). Iederiene neumd’om gewoon Freinz’n Luute. Die woonde daor in 
zoe’n olde boerderi’je op zoe’n oge polle. Die add’ ook een maelderi’je.  
’ t Uus waas ôld en de meens’n waar’n ôld. I’j woonde daor mit Albertie; dat was zien 
uusolster. Om uus én ston’n ôlde paereboom’m en ôld’ appelboom’m. Die öng’ng elemaole 
skeve en zee zaat’n onder ’t mos maor toch kwaam’m d’r nog wel mooie, rooie appelties an. 
Van ’t veur’uus waar’n de veinsters dichte want zee woond’n in de keuk’ng. Ik môs veur mien 
moeder daor pannekngmael ael’n, boekweit’n mael. Dan waas olde Lute daor mit’ n kedde mit 
’n grieze start - zo ôld was i’j - an ’t mael’n. Dat gonk ook wel mooi en Luute die slofte maor 
op zien vetleer’n slovv’m en i’j waas elemaole wit van ’t mael en dan zee i’j iedere keer:” 
weetiesie, weetiesie, eev’m waacht’n , kiend”. Dan môs’ik in uus en daor zaat Albertie of die 
slofte ook op leer’n slovv’m enneweer. Daor ston’n kaast’n op’m beun en er waar’n gien 
beddedeur’n, alleeneg greune gerdien’n er veur en donker robonte kuss’ns en ’n geruut 
dekbedde. D’r waas ook een eele grote skorstienmaantel mit blauwe bord’n en ’n iezer’n plaete 
aachter de stookstee - zee kon’n ook vuur stook’ng- en ’n aelaanker en keuper’n knöpp’m veur 
de tange maor d’r waas ook een Stapperse kachel en daor kô’j de voet’n op’e tromme zett’n en 
er stond ’n keuper’n ketel op die kachel en de kôvviepot ook en er waar’n allemaole tegelties 
mit buubeltekst’n en feguur’n, steerns en ik mene ook ’ng katte of zo. Ik vunne ’t allemaole wel 
mooi en aj daor buut’n waar’n kô’j zo in ’t Wiede kiek’ng”. 
Toen as laeter de meens’n esturv’m waar’n en de boel verkocht wôrde is alles of’ebreuk’ng en 
d’ooge polle is eslicht. Anton Jaeger wôl daor toen op bouw’ng; dan add’i’j vri’j uutzicht op ’t 
Wiede. Maor dat môg toen niet van de gemeente, die wôll’n eerst ’t Zuudende vol emm’m. 
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Binnenpad 26 bekend als “Het Gruttershuis” 
 

   
Afbeelding 1      Afbeelding 2 
 
Deze afbeeldingen zijn van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek in Arnhem. Volgens 
de meting van augustus 1899 van het Kadaster had het pand toen ongeveer de geschetste 
afmetingen als aangegeven in afbeelding 1. Afbeelding 2 is een vergroting van het tussenstuk 
II van afbeelding 1. 
 
Arend Dirks Bosch werd in 1832 eigenaar van het huidige pand Binnenpad 26. Daar de vorige 
eigenaar geen grutter was is dit pand waarschijnlijk een grutterij vanaf 1832. Het gebouw had 
volgens de kadastrale kaarten van 1832 een iets andere vorm. 
 
Arend Dirks Bosch uit Kolderveen trouwt 6 april1832 te Meppel met Femmigje Willems 
Hesse. Arend werd vermeld als grutter; hij overleed 24 maart 1888 te Giethoorn. 
Voor zover bekend krijgen Arend en Femmigje drie kinderen te weten: 

- Dirk is geboren 10 januari1833 in Giethoorn en is overleden 30 augustus 1914 eveneens 
in Giethoorn; 
- Willem is geboren 11 september1839 in Giethoorn en is overleden 27 september 1921 
eveneens in Giethoorn; 
- Klaas is in1877 te Weststellingwerf getrouwd en heeft in Meppel twee kinderen 
gekregen. 

Dirk en Willem zijn niet getrouwd. 
 

   
Foto 1       Foto 2 
 
Foto 1 is gemaakt tussen1903 en 1914 met Willem en Dirk Bos en Jantje Steenbergen 
geboren 5 september 1885 in Giethoorn. Jantje was toen dienstmeid bij de gebroeders Bos. Zij 
is 26 januari 1912 getrouwd met Hendrik Oelius. Zij gingen toen samen bij de gebroeders Bos 
inwonen. Dit is een foto uit het archief van de afd. Historie Giethoorn. 
Foto 2 is een opname van H.J. van Houten uit 1937. In het pand woonden vaak twee 
gezinnen. Aan de noordzijde ( aan de rechterzijde) naast de voordeur was het 
grutterswinkeltje.  
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Na het overlijden van Willem Bos(ch) woonde er geen grutter, molenaar of korenmolenaar 
meer, zoals ze zich volgens het bevolkingsregister noemden. 
 

   
Foto 3       Foto 4 
 
Foto 3 is van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek van maart 1943 
Foto 4 is een schilderij van het interieur van de oude woning door Dirk Meijer. 
 

 
Foto 5 
 
In 1955 liet Koop Bakker het gruttershuis afbreken en er dit nieuwe pand voor weer bouwen. 
De schuur links is nog van het oude pand. 
Nu woont er Bart Smit. 
  
Binnenpad 82B  

   
Foto 6       Foto 7 
 
Op foto 6 is het tweede huis van links het voormalige gruttershuis ter plaatse waar nu het huis  
Binnenpad 82B staat. Deze foto komt uit collectie van Willem Velthuis. 
Op foto 7 staat het voormalige gruttershuis gezien vanaf de zuidkant. Deze foto komt uit het 
archief van de afd. Historie Giethoorn. 
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Het gruttershuis werd het laatst bewoond door Lute Smit en is afgebroken ca. 1922. Lute Smit 
had een automatische installatie voor gedoseerd verbranden van boekweitdoppen, waardoor in 
het gehele huis een aangename geur hing. 
 
Luite Smit leefde van 28 januari 1839 tot 15 november 1918 in Giethoorn Hij woonde toen 
samen met zijn dienstbode Albertje Bakker geboren 17 september 1854 in Giethoorn. Luite 
staat vermeld als grutter, maar in de periode 1895-1900 wordt zijn beroep veehouder.  
Ook de vader en grootvader van Luite, Frens Luiten Smit geboren in 1814 en Luiten Koops 
Smit geboren omstreeks 1785, waren grutters. 
 

 
Foto 8 
 
Foto 8 geeft de huidige woning Binnenpad 82B weer. Deze woning is in 1992 gebouwd door 
Rinse Oost. 
Deze foto is in 2002 genomen door K.W. van der Veen ten behoeve van de presentatie Huizen 
en Gebouwen in Giethoorn.  
 
 
Samengesteld door ing R. Maat lid van de afdeling Historie Giethoorn van de Stichting ’t 
Olde Maat Uus. 
 
Bronnen: 

- Brieven van Fem Wicherson;  
- Kadastrale Atlas Giethoorn 1832; 
- Ir. K. Kruithof Bergschenhoek 
- Archief gemeente Steenwijkerland; 
- Archief afd. Historie Giethoorn; 
- A.N. Peereboom maalsteenspecialist Centaurea.Werken 
- Huidige bewoners Giethoorn. 

 
 
 
 


