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Bij de voorkant:
Op deze foto uit 1925 ziet u nog het huisje
Naast de Doopsgezinde kerk, waarin vroeger
Jouk Doze met Geertien woonden. Op het eind
van de jaren twintig werd het huisje afgebroken.
De dames op de foto zijn, van links naar rechts:
Hendrikje Scheffers, Femmigje Stevens en Hendrikje Stevens.
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Voorwoord

Wanneer U dit bulletin onder ogen krijgt, is het jaar 2008 al weer bijna voorbij. Een jaar dat
voor Giethoorn een belangrijk deel in het teken stond van het 50-jarig jubileum van de film
Fanfare. Velen hebben meegedaan met of genoten van de festiviteiten in het kader van deze
feestelijkheden.
Ook het Olde Maat Uus nam hierin een prominente plaats in: ons museum vormde met een
heel aardige expositie over de film Fanfare een waardig slotstuk van genoemde activiteiten.
Vele bezoekers namen hier een kijkje en spraken hun waardering uit over het getoonde.
Maar ook de Historische afdeling van het Olde Maat Uus zat in de afgelopen tijd niet stil; de
medewerkers doken weer menigmaal in de Gieterse historie. Zo kunt U dit keer in deze
publicatie o.a. bijdragen verwachten over het "Gieters Oorijzer" en gebruiken rond
Oudejaarsdag,
Daarnaast plaatst Harm Wildeboer de "Stoffelsjongens" nog eens in de schijnwerper en wordt
het grote belang van kunstschilders (in de persoon van W.B. Tholen) voor de ontwikkeling
van Giethoorn onderstreept.
Ik wens U veel leesplezier met de artikelen in deze uitgave van onze afdeling Historie van
Museumboerderij 't Olde Maat Uus.
Herman Gorte
Voorzitter Vereniging Vrienden van `t Olde Maat Uus.
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OOK IN GIETHOORN GING HET OORIJZER VERLOREN.
Maar het schilderachtige bleef in ’t oude dorp.
Behalve de buurtschap Dwarsgracht is er nog een buurtschap, behorende tot de gemeente
Giethoorn, welke genoemd moet worden. Het is Jonen, liggende bij de Kornelisgracht, waar
een sluis met ophaalbrug is. Ook Jonen is een nederzetting van de flagellanten (1289), doch
telt slechts weinig inwoners. Een bekende vissersfamilie is hier de familie Miggels, die o.a.
ieder jaar de kolk te Blokzijl hebben gepacht om met groot net de vis daar te verschalken. De
Kornelisgracht verbindt Jonen te water met Giethoorn. Deze buurtschap is ook niet anders
dan te water of te voet of per fiets bereikbaar.
Behalve de Kornelisgracht is er de Tijssengracht, die in het Giethoornsemeer uitkomt en
verder zijn er o.a. de Zuidergracht, de Jan Hanzengracht en de Brouwersgracht.
Voor het turfvervoer waren deze grachten natuurlijk van groot belang. De verbindingsgracht
tussen het Giethoornsemeer en de Arembergergracht heet de Wallengracht. Natuurlijk is
waar zoveel water is, de visvangst van belang. De meren zijn niet diep, het Bovenwiede zou
zelfs niet dieper zijn dan plm. 80 cm. Verder is er het Molengat en het Zuideinigerwiede. Op
Beulaker - en Belterwiede is het soms bij sterke wind vrij onstuimig, mede veroorzaakt door
de korte golfslag.
Bijzonder is ook de plantengroei bij de meren. Bekende planten zijn o.a. de moerasvarens, de
moerasspirea, leverkruid, valeriaan, etc. Laatstgenoemde plant wordt geplukt, uitgezet en aan
de pharmaceutische fabrieken verkocht. Een gezocht artikel hiervoor is ook het calmus.
Behalve de reeds genoemde visvangst, was ook na de turfhandel, de handel in hooi
belangrijk. Veel geperst hooi werd via Langesloot en Aa naar Steenwijk vervoerd, vanwaar
veel hooi naar het buitenland ging. De communicatiemiddelen waren in de 19e eeuw vrij
gebrekkig. Veel vervoer ging per punter, later ook per paard en wagen. Dit vervoer is de
aanleiding geweest tot een belangrijke uitbreiding.
Jan Zijlstra uit Zuidveen ging voor het eerst ook mensen van Giethoorn naar Steenwijk
vervoeren. Zijn eerste passagier was Gerrit Jager uit Giethoorn en spoedig was er een
geregeld vervoer van mensen per wagen met paard o.a. op maandag (marktdag in Steenwijk).
Enige tijd later schafte Zijlstra zich een omnibus (getrokken door een paard) aan en zo konden
er in 1904 plm. 20 mensen vervoerd worden. Het vertrekpunt in Giethoorn was hotel Prinsen
en het eindpunt de markt in Steenwijk (“Bruinenberg: de Tijd vertelt”).

De Omnibus
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Dit vervoer werd ook uitgebreid tot Meppel en zo is dit de voorloper geweest van de
tegenwoordige busverbinding. Toen in latere tijd de fiets als vervoermiddel zijn intrede deed,
heeft de paardebus het moeilijker gekregen.
Het postvervoer ging, zoals overal elders in NW- Overijssel, aanvankelijk te voet, waarbij de
postbode lange afstanden moest afleggen. Gelukkig kwam in de 20e eeuw voor hen ook de
fiets verbetering brengen.
Drijvende winkels gingen door de grachten om de klanten in de gelegenheid te stellen te
kopen en de aankomst van zo’n winkel was natuurlijk een hele gebeurtenis. Niettemin was
Giethoorn toen nog een geïsoleerde plaats en eerst in de 20e eeuw heeft het graven van het
kanaal Steenwijk-Giethoorn verbetering gebracht, gereed gekomen in 1929 met een doorvaart
naar Beukers. De Aa en Langesloot waren al onbruikbare waterwegen geworden. In feite is
Giethoorn in de 20e eeuw in het nieuws gekomen, toen kunstschilders de leuke bruggetjes,
huisjes en punters als onderwerp kozen. Tengevolge hiervan hebben zich kunstschilders in
Giethoorn gevestigd, waar zij hun ateliers hebben. Veel vakantiegangers gingen Giethoorn
bezoeken en in de laatste tijd kiezen velen, o.a. de bekende actrice Andrea Domburg, deze
pittoreske gemeente tot woonplaats.
Ook door de film “Fanfare” van Bert Haanstra kwam Giethoorn eens extra in het nieuws.
Verschillende gebruiken zoals trouwen per punter komen in deze film naar voren. Behalve het
trouwen per punter was er ook het begraven op die wijze. Het volksgebruik wilde, dat bij een
begrafenis de kist niet alleen gelaten mocht worden. De vrouwen zaten in het zwart (met
sluiers) in de punter, met het gezicht naar de kist. De predikant liep met de mannen op het
pad, terwijl de dragers de boot voortduwden. De uitnodiging voor de begrafenis geschiedde
door 2 buurmeisjes in het zwart, terwijl een buurman het graf groef (nabuurplicht). Natuurlijk
is er de laatste tijd veel veranderd. Zo gaat het ook met de kleding. Oorspronkelijk droegen de
Gieterse vrouwen het oorzijzer met oorhangers en donkere kleding, maar tegenwoordig kunt u
er evenveel vrouwen zonder deze versiering zien. Bij feestelijke gelegenheden droegen de
meisjes geen oorijzers, maar een zg. smokmuts (smokken = kussen). Zeer waarschijnlijk zou
een oorijzer bij dergelijke gelegenheden belemmerend werken, en dat was natuurlijk niet de
bedoeling.

De oorspronkelijke dracht.

Smokmuts.
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In deze tijd ziet u echter de meeste Gieterse schonen in moderne kleding. De inwoners van
deze gemeente zijn zelfstandig, maar vriendelijk van aard en zouden een speciale aanleg voor
zingen hebben. Mogelijk is dit nog een erfenis van hun voorouders, de Italianen. Dat er ook
een Friese inslag onder de mensen in Giethoorn leeft, ziet men aan de blonde vrouwen, maar
het donkere type overheerst.
De mannen hadden ook hun eigen klederdracht, waarbij het vroeger voorkwam, dat een man
met een erg gelapte broek liep. Dit was geen schande, maar een symbool van zuinigheid.
Na deze bespreking van gewoonten en kleding wil ik nog even de loop der historie nagaan,
voor zoveel dit het bestuur der gemeente en het ontstaan der nijverheid betreft. Zoals vroeger
reeds verteld, had Giethoorn sinds 1289 zijn eigen rechtbank (bestaande uit inwoners van de
gemeente, Onna en Westwijk). Ook hadden de Sint Maartensluiden het recht hun eigen
priester te kiezen, dus zonder goedkeuring van de bisschop (een grote uitzondering). Maar
toen in de loop der eeuwen het schoutambt in belangrijkheid toenam, ging de rechtspraak
over naar schout en schepenen. Bij invoering van de Franse wetgeving in 1811, werd de
rechtspraak overgedragen aan het vredegerecht en in 1838 aan het katongerecht te Steenwijk.
Na de Franse overheersing, in welke tijd de gemeente door de municipaliteit onder leiding
van een maire werd bestuurd, werd in 1811 de moderne gemeente ingesteld, bestaande uit
raadsleden en een burgemeester.
Op economisch gebied moet ik het ontstaan der scheepswerven (6 stuks) noemen, welke zich
de laatste tijd instellen op het vervaardigen van plezierboeten (de polywood). Door de
inpoldering in deze eeuw werd er veel land gewonnen voor de landbouw. De veenderij ging
hard achteruit. Aan het Wiede werd in 1920 het Kraggehuis geopend en rondvaarten en
zeilwedstrijden ondstonden.

Giethoorn is niet geheel met Venetië te vergelijken.
Er is geen “canale grande”en de bruggetjes in Giethoorn zijn wel wat tengerder dan die in
Venetië, maar de gondelier in het Hollands Venetië doet zijn werk met even veel gemak als
zijn zwierige collega in Italiaans Venetië.
In elk geval is er voor iemand, die van watersport (o.a. zeilen) houdt, volop gelegenheid. Zo is
het eertijds stille en vergeten Giethoorn in de zomer een waar toeristenoord, maar in de
overige jaargetijden een geschikte plaats voor hen, die rust wensen en van “een wijde blik”
houden.
J.G.Hofstede
Opregte Steenwijker Courant maart 1965.
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Historisch onderzoek Giethoorn
Nu de Kadastrale Atlas Giethoorn 1832 en de CD met Gietersen van toen ( o.a. met
stambomen) gereed zijn. kan daarvan bij het historisch onderzoek goed gebruik worden
gemaakt.
Als voorbeeld het volgende:
In het boek over de overstroming in 1825 van mr.Ter Pelkwijk staat:
“Voor bakker en veehouder R. Drost zag het er in Giethoorn ook bar en boos uit. Hij had geen
schuit bij de hand, maar op het laatste moment kwam een van zijn broers met een bok langs
varen om hem en zijn vee te redden. De vrouw van Drost en zijn twee kinderen gingen in een
andere boot mee, terwijl Drost met nog twee man bij zijn vee bleef in de bok. De boot raakte
echter vast en zou zeker omgeslagen zijn als niet het voortdurend wassende water er voor
gezorgd had dat de schuit weer vlot kwam. Achter een huis raakten zij in een stuk drijfland
waardoor zij enigszins tegen de woedende golven beschermd waren, terwijl tot hun vreugde
ook nog een stuk hooimijt te bereiken was zodat het vee gevoerd kon worden. Op gelijke
wijze, zo vertelt Ter Pelkwijk, verkregen zij door het bestuur der Voorzieningheid eene kruik
met brandewijn welke zeer tot hunne verkwikking strekte. Later zag Drost zijn vrouw en
kinderen behouden terug. Hij had reeds aangenomen dat zij in de golven omgekomen waren.”
Uit het genealogisch onderzoek blijkt dat Roelof Koops Drost de zoon is van Koop Hendriks
Drost, die bakker maar ook leeraar der Doopsgezinden was en woonde tegenover de
Doopsgezinde kerk in Giethoorn Zuid.
Zoon Roelof Koops Drost staat vermeld als (brood)bakker en als landman. Roelof is op 9 mei
1821 in Giethoorn getrouwd met Aaltje Teunis Slootheer. In 1825 - het jaar van de
overstroming - hadden zij twee kleine kinderen te weten: Koop geboren 20 maart 1822 en
Jantje geboren 20 november 1823
In de Kadastrale Atlas van 1832 wordt Roelof vermeld als de eigenaar van het huis in Sectie
B perceelsnummer 10 met als beroep bakker. Zie kaartje
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De weg links heette vroeger de Giethoornse weg of Rijweg of ook wel de Dijk en heet nu
Beulakerweg. Het streepje boven is de Klossebrug ook wel genoemd Kruiswegbrug.
Sectie B perceelsnummer 10 is nu Beulakerweg 29.
Roelof is op 14 november 1866 in een huis aan de Rijweg Wijk 1 nr.13 overleden. Wijk 1 was
tot 1952 in Giethoorn Noord. Het was aan de Rijweg en de nummering begon in noord. Het
zou dus in hetzelfde huis kunnen zijn waar ze ook in 1832 woonden.
R. Maat
Lid afd. Historie Giethoorn

Beulakerweg 29
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Uut de breev’m van Fem Wicherson-Bijl
Ôldejaorsdag
Teeg’ng ’t ende van ’t jaor bakt’n de vrouwluud’n knieperties veur t’ ni’jjaor. As mien
moeder die bakte dan zaat’n wi’j daor mit’e neuze boov’m op. Twee lepels beslag wôrd’n in ’t
iezer edaon en dan wôrde dat dicht’eklapt en in ’t vuur esteuk’ng. Eev’m an d’iene kaante in ’t
vuur en eev’m an d’ aandere kaante en dan waar’n ze gaer. Zee môzz’n mitiene uut ’t iezer plat
op’e taovel elegd wôr’n, dan wôrd’n ze mooi vlak. Dat waas ’n mooi waarkie veur ons. As ze
kôld en ard waar’n môgg’ng wi’j ze opstaepel’n en dan dee moeder ze in ’n mooie, zwarte
beskuuttromme die an ’n spieker an de muure önk. As er ies iene breuk dan môgg’ng wi’j die
opeet’n, nôw, daor waar’n wi’j drok op! Maor verder kreeg’ng wi’j daor veur ni’jjaor niks van.
Op oldejaorsdag dan wôrde al bi’jtieds et beslag veur d’euliekrapp’m klaor emeuk’ng;
dat môs ’t rustig an de tied em’m om te riez’n. As wi’j dan uut ’e skoele kwaam’m dan gonk
moeder an de gaank. Een grote panne mit eulie stond op’e kachel waor een mooi glad turfvuur
in laag, net as bi’j ’t knieperties bakk’ng. Et môs ’n mooi geliekmaotig vuur weez’n, dat bakte ’t
beste. As d’eulie iete genôg waas dan wôrde mit twee ronde tin’n lepels ’t beslag in d’iet’eulie
emikt, zo nôw en dan eev’m ommewupp’m en dan mit’ e skuumspaene d’r weer uut en dan
derekt ni’je ballegies deeg weer in die iete eulie. Dat gonk an de loop’mde baand. Laeter zaat’n
wi’j dan mit ’n aander om de taovel de euliekrapp’m op te eet’n, mit wat suuker d’r over; dat
waas lekker! En dan verteld’n zee ons wat van ’t ôlde jaor, wat of er allemaole gebeurd waas,
wie of er iene verleur’n adde en wele of er iene bi’j ekreeg’ng adde. En de meeste meens’n
gong’ng op oldejaorsaov’md naor de kaarke; daor wôrde ook iederiene, die dat jaor esturv’m
waas, op’eleez’n.
Op oldejaorsaov’md luudd’n de padjonges de grote klokke van de Noorderse kaarke;
zee luudd’n ’t oldejaor uut. Op Wanneperveene in ’t Westende deed’n ze dat ook en bi’j vorst
en winterweer kôj de klokk’ng teeg’ng enaander eur’n. ’ t Gaaf altied wat ’n weemoedig geveul,
alweer een jaor veurbi’j. De klokk’ng wôrd’n ook eluud as er iene overleed’n waas; eerst wôrde
die dan verluud, dan wuss’n de meens’n, dat ’t er weer iene of’elegd adde en dan vier daeg’ng
laeter mit’e begravvenisse van ni’js.
As kiender môzz’n wi’j op ’e tied naor bedde; wi’j deed’n nog een spullegie
gaanzebreev’m of ruuderdepaere en dan naor bedde.
’s Nachts om twaelef ure dan skeut onze buurman zien geweer of. I’j waas jaeger en i’j
gaaf dan ’t olde jaor ’n skot nao en mit nog ’ng skot vreugde veur ’t ni’je jaor. Zien kammeraod
waas ook jaeger en die woonde ’n ende verderop en die dee net zo. Nôw, zeen ze dan, die em’m
enaander ’t nejaor al ofewun’n!

Fem Wicherson-Bijl (1903-1994)
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De Stoffeljonge’s.
’t Huis waar de Stoffeljonge’s in woonden is oud. Maar ’t huis dat er naast staat is nog ouder,
tenminste volgens oude kadastergegevens.
Ooit was er één eigenaar van beide percelen.
’t Huis van de Stoffeljonge’s is dus later gebouwd.
Toen wij in Giethoorn kwamen wonen leefden de gebroeders al met z’n vieren.
Harm, Koop, Stoffel en Willem.(1) Ze waren kinderen van de derde vrouw van hun vader. De
derde vrouw van hun vader Stoffel was zijn dienstmeid. Stoffel was 54 jaar toen hij voor de
derde maal trouwde. Zijn vrouw was toen 22.
32 Jaar jonger dus. Ze kregen in totaal acht kinderen. Bij de geboorte van zijn jongste kind
was Stoffel al 73 jaar. 2 Jaar later is hij overleden.
Totaal had hij 17 kinderen verwekt bij drie vrouwen.
Stoffel was vervener; grootvervener volgens een kleinzoon. Z’n zonen werkten meestal thuis
bij hun vader in de turf.
Verder sneden ze veel riet en oogsten ze ribbehooi. Twee van hen verhuurden zich ‘s zomers
ook wel als hannekemaaier(2) bij een boer in Friesland.
De gebroeders waren, toen wij hun buren werden, al niet zo jong meer. Ze zijn alle vier
stokoud geworden.

Willem Mandemaker

Stoffel Mandemaker

Tijdens de oorlog maakten ze nog steeds turf. Ieder jaar kwam er wel een grote bult turf,
afgedekt met bladriet in de hof te staan. Met speciale ronde manden, goed vijftig cm hoog en
van boven ook vijftig cm breed, werd de turf dan aangevoerd. In hun jeugd toen ze nog volop
turf maakten werden deze vooral verkocht naar het Drentse. Vaak als ze ’s Zondagsavonds
tegen twaalven thuiskwamen, trokken ze meteen hun werkkleren aan en stapten dan op het
vlot met turf, dat getuige de foto, al voor de wal lag.
In de nachtelijke uren voeren ze dan via de grifte naar b.v Meppel.
Al gauw na de oorlog zijn ze met de turfmakerij gestopt.
Willem verzorgde in huis de huishoudelijke taken. Waar ze eigenlijk van leefden zou ik zo
niet kunnen zeggen. In de volksmond werden ze betiteld als rijke lui.
9

Hun vader Stoffel had veel geld uitgeleend aan particulieren en bezat huizen in Enschede
werd er gezegd. Van de opbrengst hiervan konden ze leven. Stoffel was dus rijk geworden in
de turf.
De jonge’s molken een stuk of drie koeien waar ze met twee man naar toe gingen om te
melken. Ze hadden hele grote zware blauwe koeien, die soms pas na een paar jaar weer eens
drachtig waren. Oorzaak?
Willem had dan eindelijk weer eens een bôllekalf van zijn eigen koeien opgefokt tot de
leeftijd van een pinkebôlle. Deze moest dan weer voor de voortplanting zorgen.
Zo’n bôlle was natuurlijk veel te klein om die grote koeien te kunnen dekken.
Daar had Willem wel een oplossing voor. Hij groef dan een diep gat in de grond; daar kwam
de koe dan met de achterpoten in en hupsakee de bevruchting kon plaatsvinden. Deze dingen
gebeurden toen de mannen al op een behoorlijk hoge leeftijd waren,
Bij de zomerdag stonden ze al om een uur of vier op om te gaan melken.
‘s Winters stond Willem, die eigenlijk de boer was, ook behoorlijk vroeg op.
Zelf waren we er ook altijd vroeg bij, maar Willem was meestal net iets eerder.
Soms terwijl wij nog op bed lagen hoorden we Willem al luidkeels zingen, iets wat hij graag
mocht doen.
Willem speelde in de buurt ook voor veeverloskundige.
Als je een koe had waar ’t kalf verkeerd in lag bij het kalven, dan haalde je Willem er maar bij
en die zorgde er dan wel voor dat ’t in orde kwam.
Bij ons thuis hebben we zijn hulp ook wel eens ingeroepen. Soms midden in de nacht.Willem
kwam altijd, maar niet zonder een van de andere gebroeders, meestal Stoffel.
Na afloop zaten we dan nog een tijdje gezellig bij de kachel wat na te praten.
De gebroeders werden dan getrakteerd op een borrel waar ze niet vies van waren.Willem wou
nooit iets hebben voor zijn hulp. Dat beschouwde hij als burenplicht denk ik.
Bij de zomerdag sneden ze ook dulen. Deze gebruikten ze zelf, maar werden ook wel
verkocht. Ze werden op zolder bewaard. Op een goeie dag kocht iemand van Kalenberg dulen
bij hun. Hij vertelde ons later hoe ’t toe ging bij aflevering.
Op de zolder werd eerst geteld. Dat ging zo: ,,En dat is één’’. Beneden: ,,En dat is één’’.
Vervolgens op zolder: ,,En dat is twee.’’ Beneden: ,, En dat is twee.’’
Zo ging dat door tot honderd. Dan werd er een bos op zij gelegd en begon ’t tellen weer bij
één.
Willem was dus huisvrouw, tevens boer; maar de gebroeders hielden ook een bôlle waar
Willem toen hij nog jong was, dan de boer mee optrok. Ook had hij altijd wel één of twee
keumotten. Hij was dus een manusje van alles. De drie anderen hielpen hem wel, maar
Willem was de regelaar. Bij belangrijke beslissingen gaf Harm, de oudste, echter de doorslag.
Omdat de mannen maar drie koeien molken en wel veel hooiden, hadden ze ieder jaar wel een
paar grote mijten hooi over. Die werden dan verkocht per duizend pond. Willem vond het
altijd prachtig als het lang door vroor.
Als er dan halfweg mei nog steeds geen gras genoeg gegroeid was om de koeien in de wei te
doen en de boeren ’t hooi nagenoeg ophadden en bij Willem kwamen om hooi te kopen, zei
die soms; ,, Als het ‘s nachts wat vriest, dan heb je overdag het mooiste weer’’. De boeren
wilden hem dan wel een mep geven. Met zulk weer zou er dan zeker voorlopig nog geen gras
groeien. Dat wist Willem natuurlijk ook wel, maar hij zei het omdat hij graag plagen mocht.
Over de prijs werden ze het vaak al vlug eens. De boeren moesten wel. Ze zaten immers in
nood.Bij aflevering werd het hooi met hooischalen gewogen.
Bij de winterdag was het in de buurtschap de gewoonte om over en weer een avond bij elkaar
op de koffie te gaan.
De Stoffeljongens deden hier niet aan mee. Daar hadden ze geen aardigheid aan.
Behalve één keer. De overbuurman had hen na sterk aandringen weten over te halen om toch
ook eens te komen. Toen ze na afloop terug over de brug gingen, brak de nieuwe dag al bijna
aan. Buurman hoorde ze nog zeggen; ,,Die zal ons voorlopig zo gauw wel niet weer vragen’’.
Wat hij ook nooit weer gedaan heeft.
10

De mannen ontvingen echter zelf wel bezoek hoor, ja zeker wel. Ze konden bij de zomerdag
zo ‘s Zondagsmiddags uren achter het huis staan te praten met b.v Bokkie (Hendrik Kollen),
Roelof van Lukas (Roelof Bakker) en anderen. Ook
‘s avonds kwam er wel eens iemand te praten. Op een avond bij de winterdag hadden ze ook
een bezoeker. Deze man viel op en gegeven moment in z’n stoel in slaap. De Stoffeljonge’s
gingen rustig naar bed. De goeie man zou wel een keer wakker worden dachten ze en dan zou
hij wel vertrekken. Dat deed hij dus niet, hij werd niet wakker. Midden in de nacht hebben ze
hem toen maar gewekt en naar buiten geholpen.
De mannen mochten ook graag wat met de dienstmeid stoeien in hun jonge jaren. Op een
goeie dag lag hun buurman Henry Gorte met zijn knecht Hendrik Boer, Koop af te luisteren.
Koop stond tussen de bonestokken hardop te mompelen dat als hij haar (de dienstmeid) niet
kreeg, het hem in ’t hoofd zou slaan. Wel, hij is nooit met haar getrouwd. Teunes Mol ,de
Koekoek, is er mee vandoor gegaan.
Wel is hij samen met haar tijdens een vrijpartij boven van een hooimijt afgevallen in de sloot.
Grote pret in de buurt vanzelf.
Onderling hadden de jonge’s af en toe vreselijke vechtpartijen.
Vooral net na de oorlog. Ze wisten toen niet waar ze met hun geld heen moesten. Hun vader
had veel geld uitgeleend zonder dat het bij een notaris beschreven was. Mensen die in de
oorlog met zwarte handel veel geld verdiend hadden, kwamen na afloop hun leningen
aflossen.
De jongens waren er mee verlegen toen na de oorlog het geld ingeleverd moest worden.
Bijna iedere Maandag gingen er wel twee van hen naar de notaris in Steenwijk. Ze hadden
steeds wel weer wat te verhapstukken.
Na thuiskomst duurde het dan meestal niet lang of de oorlog brak uit.
Ze sloegen er dan met de vuist, maar ook wel met de punterboom op los.
Naderhand was het echter ook al gauw weer koek en ei.

Noorderpad 13

Nu wat over het huis.
Het heeft iets waardoor het een ieder opvalt. Het is dan ook al menigmaal op de foto gezet. Je
ziet het ook vaak op een ansichtkaart.
Het voorhuis bestond / bestaat uit twee kamers.
De wanden van beide kamers waren rondom helemaal betegeld.
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In de woonkamer stond op vier tegels een tekst waar naar ik meen ,, De Wijzen uit het
Oosten’’ op stond. Naar wat ik er over gehoord heb zitten alle tegels er tegenwoordig nog
steeds in. Dit alles is heel mooi om te zien.
Vanwege verzakking van de houten vloer, hij begon behoorlijk schuin af te lopen, hadden de
mannen aan de ene kant de poten van de tafel wat korter gezaagd om te voorkomen dat hun ’t
vet of de brij uit het bord liep zeiden ze.
De vloer d’r uit en een nieuwe er in; daar begonnen ze zo maar niet aan. Dat kostte geld en
daar slingerden ze niet zo maar mee in de ronde Ze waren zuinig.
Met Nieuwjaar echter niet. Als we als kinderen bij hun kwamen te Nieuwjaarbrengen, zoals
dat toen heette, kregen we altijd een kwartje.
Dat was veel in die tijd, want meestal kreeg je een cent of een stuiver, maar nergens een
kwartje.
Als kind vond ik het altijd prachtig om tussen die grote kerels aan tafel te zitten.
In de herfst, na schooltijd in de donker wordende kamer met een fornuis onder de
schoorsteen, een kachel op de vloer en dan tegels alom in het rond, ’t had iets wat je nergens
anders vond.
En dan koffie of thee drinken uit iets of wat bruine kopjes, samen met die grote kerels die, of
pruimden op een flinke pluk pruimtabak, of zoals Koop een pijp rookten. Je moet het
meegemaakt hebben om aan te kunnen voelen hoe dat op een schooljongen overkomt.
Prachtig. Als schooljongen heeft mijn broer de gebroeders een keer de stuipen op het lijf
gejaagd. Op een morgen, ze zaten aan de koffie, stak hij ’t hoofd om de deur en riep keihard;
,,Kom gauw, ’t varken is los. Hij zet jullie de hele tuin op de kop’’. De gebroeders sprongen
in de benen, schoten in de klompen en stormden achter elkaar naar buiten tot achter het huis.
Geen varken te bekennen; wel mijn broer. ,, 1 april’’ stond die hun toe te roepen. ,,Wel
bliksemse jonge”, klonk ’t toen in viervoud. “Dat je ons nou
toch zo voor de gek hebt”. Ze waren echter al heel blij dat het maar een grap was.
Bij de zomerdag, als het knap weer was, zaten de gebroeders altijd wel met een paar man op
de schottelbank. Nieuwsgierig als ze waren wie er toch wel allemaal bij ’t pad waren. Als ze
iemand niet kenden, dan liep er altijd wel èèn van hen naar voor en vroeg aan de
voorbijganger op zijn Gieters; ,,Wele bi’j toch, ja ’t kan mi’j niet zo veule skeel’n, maar oonse
Willem wil’t graèg weet’n”. Zo kwamen de heren er dan wel achter.
Tot slot: We hebben er altijd beste buren aan gehad.
Harm Wildeboer.
Lid afd. Historie Giethoorn
Harm Wildeboer is ± 1935 op Nooderpad 15 te Giethoorn komen wonen.
De Stoffeljongens woonden op Noorderpad 13. Bovenstaand verhaal heeft zich afgespeeld
tussen de jaren 1940-1950.

(1) De Stoffeljongens waren:
Harm Mandemaker * 1875 Koop Mandemaker * 1877 Stoffel Mandemaker * 1888 Willem Mandemaker * 1891 -

† 1961
† 1970
† 1978
† 1976

(2) hannekemaaiers of kiepkerels waren seizoenarbeiders uit Duitsland (voornamelijk uit
Westfalen en het Graafschap Lingen in de zeventiende t/m de negentiende eeuw) die in de
zomer te voet naar Nederland kwamen om op het land te werken.
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Willem Bastiaan Tholen
de “ontdekker” van Giethoorn
deel 2

“Natuurlijk was Giethoorn al ontdekt toen Tholen er voor het eerst kwam … maar vanaf de
zomer van het jaar 1880, toen Willem Bastiaan Tholen voor het eerst Giethoorn binnenvoer,
werd alles anders.”
Zo begon in het Bulletin van december 2005 een artikel over deze bekende schilder van de
Haagse School. De schrijver durfde de stelling aan dat het de schilderijen van Tholen waren,
die kunstliefhebbers er toe verleidden om met eigen ogen dat ongerepte dorp, die prachtige
natuur te komen bekijken. Het begin van het toerisme.

In dit tweede artikel gaan we dieper in op het verblijf van Tholen in Giethoorn. We weten dat
hij er in de jaren 1880 t/m 1885 jaarlijks enkele malen heeft gelogeerd. Hard werken was het
parool, proberen om alle indrukken te ordenen en ze in verfstreken om te zetten. Dat hij het
niet gemakkelijk had blijkt wel uit zijn nagelaten brieven:
“ … Vanmiddag riep ik in wanhoop uit dat ik hier niet terug wil komen, ieder stap die
ik deed zag ik een nieuw schilderij voor me, het eene nog mooier dan 't ander en zo'n
verscheidenheid. Om een beetje van 't mooie thuis te kunnen brengen, moest ik minstens zes
lichamen hebben en een zevende om alléén mede te zien en tusschen beide mee in 't gras of
aan een slootkant te zitten. Er is zooveel! dat ik niet weet wat te zullen maken en de zomer is
al zoover heen, en de tijd van buiten zijn niet groot meer. Ik zal eigenlijk blij zijn als ik hier
vandaan zal kunnen gaan om mijn gedachten rustig bij een paar dingen te kunnen houden.”
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De briefwisseling met zijn vriend en collega Willem Witsen, die zelf ook in Giethoorn moet
hebben gewerkt –er zijn in ieder geval 2 etsen van hem gevonden – is te raadplegen in de
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Bovenstaande hartekreten zijn van 13
september 1885. Verbazend, hoe de kunstenaar met enkele muisklikken tot leven komt en het
dorpsleven van 125 jaar geleden beschrijft. Zo komen we te weten hoe zijn werkkamer er uit
zag en kijken we zelfs over zijn schouder mee bij de maaltijd:
“ … Ook heb ik gelegenheid thuis te werken, daar ik een atelier (?) huurde voor twee
kwartjes in de week! Als 't regent loopt er wel een beetje veel roet door de groote schoorsteen
(het is er één voor een groot open vuur) en een groote iepen boom staat een beetje dicht bij 't
venster. Je zult het zien wanneer je komt. Twee wanden zijn rood geverfd (vuile gebrande
oker) en de twee anderen zijn van tegels (heel ouderwetsch).
De kamer waar ik je gisteravond van vertelde, viel me mee. In 't midden hangt nu een
lege bloem hanger met een glazen bol er boven. Dit is de eenige verandering sedert ik hem
verliet. De menschen waren recht vriendelijk. Onderwijl kwam de schipper met mijn gepak en
werd het zes uur en bracht het meisje het eten. Duidelijk was 't aan het vleesch te merken dat
ik reeds Maandag verwacht werd, terwijl ik nu volgens 's lands wijze met smaak een
kommetje koffie drink.”
De schipper waar Tholen over spreekt kwam van Steenwijk. We weten dat uit een brief
waarin hij beschrijft hoe hij vanuit Witsens huis (de Ewijkshoeve te Sint Maartensdijk) weer
naar Giethoorn reisde:
“De trein bracht me door dikke regen in Steenwijk en ook daar hield het niet op. De
schipper was aan den trein en nam mijn goed mede, in den trein had ik het plan gemaakt om
mede te varen en mijn hart eens goed aan 't water op te halen, doch het regende zoo hard dat
ik besloot om te loopen om eerder thuis te kunnen zijn. Achtereenvolgens ging ik langs een
menigte koeien die 't ook in den regen niet plezierig vonden. De weg werd voortdurend
weeker en mijn parapluie (ik had die groote witte uit de zak genomen) hoe langer hoe
zwaarder. Het regende hoe langer hoe harder en ik was blij dat ik eindelijk, na de bekende
twee uur loopen bij den meester aan kwam. Heel nat en heel vermoeid.”
Het zou kunnen dat dit zich afspeelde ten huize van meester Hoogeveen. Bekend is dat
Tholen daar onderdak vond en ook dat de bekende schilder Paul Gabriël met zijn vrouw daar
enige tijd vertoefden. De naspeuringen waar de meester woonde zijn nog in volle gang.(1)
Het moet aan de Dorpsgracht zijn geweest, want we lezen in een der brieven:
“Voor 't eten om half zes (ik eet om zes uur) zat ik bij huis te teekenen, er voer een
schuit met schapen door de gracht, dat had je moeten zien! Prachtig! en zoo is er ieder keer
wat, behalve het landschap dat zoo bizonder mooi en frisch is. Als de koeien op een ander
land moeten gebracht worden, gaan ze ook in een groote schuit, kerels drukken dan de schuit
voort. Dat zag ik verleden jaar mooi en hoop nu ook zoo iets nog eens te zien, dan ga ik daar
een schilderij van maken.”
In ieder geval had Tholen een goede verstandhouding met zijn gastheer. Hij beschrijft
uitgebreid hoe ze samen naar de kermis gaan, een prachtig kijkje in het Gieterse dorpsleven
van 1885:
“Zooeven kwam ik met de meester thuis van de Kermis. Zoo ik gehoord had, was er
van middag beestemarkt en vroeg de meester me om na 't eten met hem te gaan kijken naar de
kraamtjes en in de herbergen. De kraamtjes waren in hoofdzaak een paar kruiwagens met
bokkings en hakblokken en één heusche kraam (wafelkraam en oliebollen).
De herberg was aardig om te zien. Stampend vol! Je staat tegen mekaar met een glaasje
brandewijn of jenever. Een gedeelte van die menschenhoop wringt zich door elkaar, dit is 't
dansen.
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De Jongens met sigaren in de mond dansen zoo, 't is er natuurlijk smoor heet en vol rook. Als
ze gaan dansen trekken ze de jas uit, heel curieus om te zien. Het volk is wel erg vrij, maar
daar moet je je niet aan storen, en een borreltje kost maar 5 cent. Trientien was ook mee
gegaan en riep toen we van huis gingen gauw de schooljuffrouw, die toen ook mee ging. Ze
liepen aldoor vooruit en met een glaasien brandewien met suker, dat ik de eer had hun aan te
bieden, trokken ze zich in een hoek van de herberg terug.
We bleven niet lang kijken want zoo ik zei, 't was om te smoren en nauwlijks stonden we
buiten of kwam de hulponderwijzer die de dames mee naar de wafelkraam nam, zoodat de
meester en ik alléén achter bleven en door een fijn regentje naar huis gingen. De kermis was
daar waar het wagentje ons haalde om naar Steenwijk te gaan. Zoo'n danspartij is wezenlijk
heel aardig te zien, twee violen en een bas maakten muziek, kerels met stalen gezichten en ook
al met sigaren in de mond”
De meester, de hulponderwijzer en de schooljuffrouw: het toenmalige ‘team’ van de school in
Zuid? En wáár stapten ze in het wagentje om naar Steenwijk te worden gebracht –aan het
begin van het Peerdepad? Interessante vragen, waar misschien nog wel een antwoord op
wordt gevonden. (2)
Tot slot nog een prachtig
plaatje. Een aquarel met
dorpskinderen op de brug,
een huisvrouw bij de trappe
en een platbodem met mast
aan de westkant in de vaart.
Waar? Eigenlijk is dat niet
belangrijk.
Geniet van Giethoorn anno
1883. Toen er nog geen
toeristen waren om rimpels
te maken in de gracht en de
kinderen
zich
nog
verbaasden over zo’n malle
schilder in een bootje:
Tholen.
Tholen, bedankt.
Klaas van der Veen
Lid afd. Historie Giethoorn
(1) Meester Hoogeveen was verbonden aan de school in Giethoorn-Zuid, die toen op de
Schoolhof stond. Uit het archief van de Koninklijke Boom Pers blijkt dat meester
Hoogeveen in 1875 al hoofdonderwijzer was op deze school.
(2) De beschreven kermis en beestenmarkt vond plaats in de buurt van de Hervormde
Kerk en de Noorderschool in Giethoorn-Noord.
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Het huisje van Ties Slot en Berendje Heite in Ronduite.
Het bestuur van ’t Olde Maat Uus mag zich gelukkig prijzen dat het op het erf van zijn
prachtige Gieterse boerderij een pandje heeft kunnen optrekken, zoals er in het veen- en
watergebied van Noordwest-Overijssel vroeger veel hebben gestaan. In dit soort huisjes
woonden turfmakers, dagloners en vissers. Het was er geen vetpot, hetgeen duidelijk blijkt uit
de eenvoudige bouw en de sobere inrichting van het woongedeelte. Bewoners die in wat
betere doen kwamen en de beschikking kregen over een stukje grond, bouwden er een schuur
aan vast met daarin ruimte voor een koestal en een hooitas. Zo groeide hun stulpje uit tot een
boerderijtje met een kameeldak.
Een halve eeuw geleden was het niet meer mogelijk op deze kleinschalige wijze met boeren te
beginnen. De huisjes die er na de bevrijding nog stonden, zijn in de loop van de tijd
geleidelijk aan afgebroken of zo ingrijpend vertimmerd dat er van het oorspronkelijke uiterlijk
weinig is overgebleven. Een enkel pandje is aan de slopershamer en de vertimmer-rage
ontkomen. Dit onder andere.

Vissershuisje Ronduite

Het woninkje, beter gezegd hetgeen er door de jaren heen van was geworden, stond tot 1989
aan de zuidkant van de Veneweg op zo’n dertig meter aan deze kant van de brug. Ruim
honderd jaar geleden vestigden de prille echtelieden Ties Slot en Berendje Heite zich in dit
huisje. Ze kregen elf kinderen: acht dochters en drie zoons. Ties was visser. Elke ochtend
maakte hij een tocht langs zijn fuiken. Alles wat hij ving ging mee naar huis; witvis had in die
tijd nog waarde al bleef de prijs ervan ver achter bij die van paling.
Ties was nooit alleen op het water; meer dan de helft van de Ronduiter gezinshoofden pakte
bij het krieken van de dag de roeiriemen om te gaan vissen. Toch leidde dat nooit tot gedrang
bij het vertrek. Het buurschapje telde omstreeks 1900 niet meer dan veertien huizen. In
opvallend veel ervan woonde een familie Slot. De meeste van deze families waren verwant
aan elkaar.
Op de Arembergergracht, die in Ronduite de Veneweg kruist, zagen de vissers op dat vroege
tijdstip al vrachtboten. Niet lang daarna zouden ook de eerste beurtschippers voorbij komen.
Op vrijdagochtend waren deze wel heel bijtijds: Doeven uit Blokzijl, Groenhof en Bremer uit
Kuinre en Fledderus uit Oldemarkt onder anderen. Ze hadden koeien aan boord, die naar de
veemarkt in Zwolle moesten. Net voorbij de brug in Ronduite meerden ze af.
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Brugwachter Klaas Slot schoof op die ochtend heel vroeg de knip van de deur van de
gelagkamer; de kruidenierswinkel ging dan meteen ook open. Iemand die niet wist dat Klaas
niet alleen de brug bediende maar tevens neringdoende was, hoefde maar even halverwege de
voorgevel van diens woning te blikken. “Koffie, thee, bier en kruidenierswaren; wachtplaats
der stoomboten” stond daar op een plank te lezen. Iedere beurtschipper had ruimte voor
goederen, passagiers en vee. Het gebeurde soms dat een boot al vol was als ze in Ronduite
aankwam. Dan moest een veehouder uit Wannperveen die met een koe naar de markt wilde
wachten op een volgende.
Klaas Slot had ook een paar koeien op stal. De melk sleet hij aan klanten in het buurschapje
en aan vrouwen van passerende schippers. Klaas was elk voorjaar blij dat zijn dieren weer een
half jaar naar buiten konden, althans overdag. ’s Ochtends na het melken zette hij dan de
staldeur open en dreef de beesten de Veneweg op. Zijn overbuurman Klaas Franken deed met
diens koeien hetzelfde. De dieren graasden de hele dag op de bermen; ze staken over wanneer
het gras aan de andere kant van de weg hun smakelijker voorkwam. Toen rijksveldwachter De
Groot de beide veehouders in mei 1896 meedeelde dat de koeien daar niet mochten grazen,
protesteerden ze hevig. Ze beklaagden zich bij de commissaris van de koningin; hun
melkbeesten hadden immers sinds jaar en dag ’s zomers vrij de kost opgezocht langs de
Veneweg. Het zou niet baten. Een paar weken na hun met veel zorg en inspanning geschreven
brief kregen Slot en Franken een voor hen terleurstellend antwoord. Het was verboden vee te
laten lopen op wegen van de provincie en van het rijk.
In de winter bleef de visboot van Ties Slot aan de wal. Dan trok Ties weken achtereen naar
het rietveld. Dat deed overigens vrijwel iedere Ronduitenaar, welk hoofdberoep hij ook
uitoefende.
Het optrekje links van Ties en Berendje werd bewoond door Derk Slot en zijn gezin. Derk
was ook visser. Rechts van hen stond de scheepswerf van de broers Wolter en Jan Huisman.
De Huismannen bouwden en repareerden overwegend roeiboten, punters, vlotten en bokken;
nu en dan hadden ze echter een heel ander vaartuig onder handen. Zo liep er soms een
Vollenhover bolletje van de helling en in latere jaren een rank plezierbootje. Na de
bezettingsjaren gingen Wolters zoon Jan en kleinzoon Wolter, de toenmalige eigenaren van de
werf, geheel over op de jachtenbouw. In 1971 werd ze verplaatst naar Vollenhove.
Schuin tegenover Ties en Berendje lag het veehouderijbedrijf van Jacob Bakker. Jacob was de
enige in het buurschapje die zoveel koeien hield dat hij en zijn gezin er van konden bestaan.
Hij had er geen beste plek als boer. Er lag namelijk vrijwel geen grond bij huis. Bakkers
koeien graasden ’s zomers in Wanneperveen; het hooi moest uit de Heven aan de overkant
van het Beulakerwiede worden gehaald. Zelfs met de melk had hij meer werk dan andere
boeren, want de melkrijder van de zuivelfabriek De Hoop in Wanneperveen kwam niet naar
Ronduite. Daarom zette een van de kinderen van Bakker ’s morgens vroeg volle bussen op de
hondekar en reed daarmee naar de Blauwe Hand. Bij de handwijzer op de T-kruising van de
Beulakerweg en de Veneweg zette hij ze neer.
Ik heb wat uitgeweid over de buren van Ties en Berendje en hun bezigheden zo omstreeks
1900 tot 1910. Naar die tijd moet u in gedachten teruggaan als u dit huisje bekijkt. Dan ziet u
vader Ties over het erf achter zijn woning naar de sloot lopen naar zijn visboot. Moeder
Berendje blijft nog op bed. Niet lang meer echter, want haar kinderen moeten op tijd klaar
zijn om met alle andere kinderen uit hun buurschapje naar de school te lopen in Sint
Jansklooster. Berendjes kinderen passen niet allemaal meer in de beide bedsteden in het
woonvertrek, ook al liggen de jongsten bij haar en Ties in een kribbe aan het voeteneind.
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Daarom heeft Ties een gedeelte van de muur uit de achterwand van het vertrek gebroken en er
een kozijn met twee bedsteedeuren ingezet. ’s Avonds gaan deze deuren open en zoeken een
paar kinderen een slaapplaats in een houten nis in het achterhuis pal naast de geitestal. Het is
’s winters vinnig koud in dat achterhuis.
Daarom pakt Ties tijdig in het najaar een dikke laag “streuige”, “streige” zeggen de Gietersen,
aan de buitenkant tegen de planken. Alleen de raampjes en de beide deuren laat hij vrij.
Een huisje in Ronduite, zoals er in die jaren veel meer stonden. Er woonde een visser in; hoe
kan het ook anders in dit plaatsje omringd door visrijk water. Het heet daarom Vissershuisje.
Het zou ook in Giethoorn of Dwarsgracht kunnen hebben gestaan. Het voorhuis zou dan net
zo ingericht geweest zijn. Maar een vluchtig kijkje in het achterhuis, ook met geitestal, zou
waarschijnlijk voldoende zijn geweest om op te merken: Hier heeft een turfmaker gewoond.
In Giethoorn en Dwarsgracht huisden in die tijd, en al lang daarvoor, in dit soort optrekjes
veelal mensen die een groot deel van het jaar de kost verdienden op het turfveld. Het bestuur
zou in dat geval mogelijk de naam Vervenershuisje voor deze zo fraai in oude stijl herbouwde
aanwinst hebben overwogen. Het kan zelfs zijn Turftente. Zo heb ik deze pandjes in deze
streek althans vaak horen noemen. Een uitbouwbedstee, of als u wilt inbouwbedstee, zou er
eveneens goed ingezeten kunnen hebben, want op kinderrijke gezinnen had Ronduite geen
patent.
Bent u benieuwd hoe het Ties en Berendje en hun kroost verder verging? Het eerste kind, een
dochter, werd slechts zeven jaar. De andere tien kinderen groeiden op en verlieten de een na
de ander het huis, althans de meesten. Twee zoons, Hendrik en Derk, beiden visser net als hun
vader, en dochter Trijntje bleven bij hun ouders.

Ties Slot en Berendje Slot-Heite
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Moeder Berendje stierf in 1945 een paar maanden na de bevrijding, vader Ties overleefde
haar 6 jaar. Gedrieën zetten Hendrik, Derk en Trijntje de huishouding voort.
Aan een verbouwing van hun onderkomen dachten ze niet. Zelfs de geitestal mocht blijven,
nadat het dier een eigen hokje had gekregen op een stukje grond een eindje van het huis af
gelegen.
Het achterhuis werd toen heringericht. Een deel ervan, afgeschut met gordijnen, diende daarna
als slaapvertrek. Er kwam een ledikant te staan; een ledikant op een ongelijke lemen vloer.
Het drietal had wel enkele eigentijdse voorzieningen.
Hun pandje was gelijktijdig met de andere woningen in Ronduite aangesloten op de
waterleiding. Dat gebeurde in de jaren dertig. En toen het buurtschapje elektriciteit kreeg, dat
was na de bezettingstijd, werden ook in hun huis de petroleumlampen opgeborgen.
Derk stierf in 1969, Hendrik in 1977. Nog één jaar woonde Trijntje er vervolgens alleen.
Daarna verhuisde ze naar de Schaarweg in Ambt Vollenhove. Thans verblijft ze in het
verzorgingshuis de Twee Ankers in Vollenhove. Ze is het enige nog levende kind van Ties en
Berendje.
Na Trijntjes vertrek uit Ronduite werd het optrekje niet meer bewoond. Het erf sloot aan bij
het terrein met de voormalige scheepswerf en de woning van Wolter Huisman. Dat complex
werd in het jaar van Trijntjes verhuizing eigendom van Natuurmonumenten. In 1980 breidde
deze instelling dit bezit uit met het erf en het wrakkige pandje van de Slôtten.
Natuurmonumenten schonk het huisje aan de Stichting ’t Olde Maat Uus. Deze mag blij zijn
dat de laatste generatie bewoners zo behoudend van aard was.
T.R. Stegeman
Meppel, 31 maart 1994.

Het vissershuisje bij `t Olde Maat Uus
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