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Voorwoord 
 
 
 
Beste leden van de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus. 
 
Hierbij bieden wij u weer een bulletin aan met een aantal artikelen uit ons archief en een 
aantal geschreven door leden van de afd. Historie Giethoorn. 
Na de zomervakantie staat op de agenda van onze eerste bijeenkomst altijd “het bulletin”. 
Wij kijken dan wat wij het afgelopen jaar al uit ons archief hebben gesorteerd en wat er door 
de leden is geschreven. 
Wanneer je in het archief duikt is het altijd weer verrassend wat je tegen komt. Je leest dan 
bewuster, ziet dat het ene verhaal te lang is, het ander al gebruikt en soms lees je iets dat voor 
het bulletin in aanmerking komt. 
Ieder jaar ontvangen wij weer nieuwe foto’s, ansichtkaarten en geschreven stukken. 
Afgelopen najaar nog kregen wij een album met oude ansichtkaarten van een oud Gieterse 
aangeboden, tevens mochten wij enkele familiefoto’s scannen en konden wij dit met gegevens 
aanvullen. Geweldig. 
 
Ik wens iedereen weer veel leesplezier. 
 
 
 
Rensje Schra 
voorz. afd. Historie Giethoorn. 
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Herinneringen aan de Kerk. 
In het begin van de negentiende eeuw was Napoleon nog altijd heer en meester in Europa en 
dus ook in Giethoorn. Hij stelde in 1811 de burgerlijke stand in hetgeen betekende, dat iedere 
Nederlander zich een achternaam moest aanmeten. Er zijn in die tijd nogal wat mensen 
geweest, die dachten dat gaat wel weer over en zij kozen dan voor een min of meer 
belachelijke achternaam. 
Napoleon stierf op St. Helena. maar de instelling van de burgerlijke stand bleef en de verre 
nazaten van de mensen die niet tevreden waren over hun wonderlijke achternaam hebben in 
latere tijden hemel en aarde moeten bewegen om aan een vervangende achternaam te komen. 
  
Dit is een stukje geschiedenis dat iedereen wel kent. Ik zal het echter speciaal hebben over 
Giethoorn in dat tijdsbestek. Dus het begin van de negentiende eeuw. Mijn toch geringe 
kennis heb ik vergaard uit drie kopiebrievenboeken van de toenmalige Maire van Giethoorn. 
In de Franse tijd heette de burgemeester Maire. Het Franse woord voor burgemeester. De 
maire heette toen Kaempff. Hij ligt begraven met zijn vrouw achter de Ned. Herv. Kerk. Hij 
was afkomstig uit Thuringen in Duitsland en met die wetenschap doet zich een volgende 
vraag voor. Hoe wordt een Duitser burgemeester van Giethoorn? Was hij op de vlucht voor de 
legers van Napoleon of is hij met de tros van die legers meegetrokken. Vragen die ik niet kan 
beantwoorden. 
 

 
 

Een kopie van een brievenboek was nodig, omdat de schrijfmachine nog niet bestond en van 
iedere uitgaande brief een kopie werd geschreven en in dat boek werd opgenomen. Bij het 
lezen van die brieven kreeg ik een indruk van hoe het er in het begin van 1800 in Giethoorn-
Noord uitzag. U moet dan weten dat in die tijd het Noordeinde van Giethoorn het 
voornaamste bestanddeel was van de gemeente Giethoom. Er was een kerk, een school en een 
herberg. De herberg was het eigendom en in exploitatie bij Willem Willems Slemp, die in 
1811 de achternaam Dijksma heeft aangenomen.  
Over de naam Slemp van mijn voorouders kan ik mij nog herinneren, dat toen ik als jochie 
van acht jaar door een oude man, die in het huis woonde waar nu Willy de Jonge (Molenweg 
2a) woont, werd begroet met "Dag Slempie". De herberg stond op de plaats waar nu het Herv. 
Centrum is verrezen en de herberg speelde een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de 
Gietersen. Het is waarschijnlijk dat er de vergaderingen van de gemeenteraad plaats vonden 
en hij verleende onderdak aan reizende personen. 
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Ik vermeldde dat er een school was en over die school ontdekte ik een briefwisseling in het 
brievenboek. Wat was het geval? De onderwijzer van de school de heer Posthumus was 
plotseling overleden. De Maire schreef over dit overlijden een brief aan de gouverneur (nu 
Commissaris van de Koningin). Er moest een nieuwe onderwijzer worden benoemd en de 
inspecteur van het onderwijs ging er zich mee bemoeien. Er werden sollicitanten opgeroepen 
en onder toezicht van de inspecteur werd er een vergelijkend examen afgenomen in de 
herberg nabij de school waar de inspecteur had overnacht. Aan dit examen namen zeven 
sollicitanten deel. En hoewel hij maar beschikte over de tweede graad (er waren sollicitanten 
met de eerste graad) viel de benoeming tot onderwijzer aan de Noorderschool ten deel aan 
Roelof Dijksma, zoon van Willem Dijksma van de herberg. 
  
Maar er was meer aan de hand. Roelof werd niet alleen benoemd tot onderwijzer, maar hij 
werd ook koster van de Kerk, stovenzetter en voorzanger. Ik denk, dat dat gebeurde omdat 
Kerk en Staat niet gescheiden waren. Hij ontving voor beide functies een jaarsalaris van 
vierhonderd gulden en hij genoot de opbrengst van het kerkhof. Wat we ons daarbij moeten 
voorstellen is mij niet duidelijk. Stonden er vruchtbomen op het kerkhof of mocht hij het gras 
voor eigen rekening maaien en gebruiken. Het kon best zijn dat hij een koe of in ieder geval 
een paar geiten had. Dit gebeurde o.a. in de beginjaren van de negentiende eeuw. 
  
Ik wil u nu meenemen naar het begin van de twintigste eeuw. Mijn vader, ook een Roelof 
Dijksma, woonde sinds 1898 als klein kind in het huis dat nu het eigendom is van Stijn 
Tilanus (Molenweg 17) en in welk huis ik in 1920 werd geboren. Het is de buurt waar ook de 
Hervormde predikanten woonden in de daar gevestigde pastorie. Mijn vader heeft net als ik 
een paar van die predikanten als buurtgenoten meegemaakt. Vader vertelde wel eens over 
ds.Valeton, een predikant die ik niet heb gekend. Maar ik heb wel een vage herinnering aan 
Ds.Snoep en diens echtgenote. Ik heb wel eens gespeeld met hun zoon Kees. Ook daar weet 
ik niet zoveel meer van, maar ik weet nog dat we op een keer speelden in de gang van de 
pastorie. Ik was toen zeer onder de indruk van een glas in loodraam in de deur, die aan de 
achterzijde uitkwam op de tuin. Als de zon daar in scheen zag je van die prachtige kleuren. 
Voordat we naar de lagere school gingen is ds. Snoep met zijn vrouw en beide kinderen 
vertrokken naar Vierhuizen-Zoutkamp waar hij was beroepen.  
 

 
Pastorie Molenweg 9 (Archief J. Petter) 
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Van een andere dominee heb ik eens toen ik al wat ouder was een draai om mijn oren 
gekregen. In schemerdonker haalde ik met een vriendje kattenkwaad uit. En aangezien de 
pastorie een echte bel had, gingen we daar aanbellen. Bij andere huizen moest je op de ramen 
bonzen. Het eerste aanbellen had geen resultaat maar bij de tweede poging kwam de dominee 
de deur uitstormen en kreeg hij mij te pakken. Hoe die dominee heette weet ik niet meer. Het 
was een lange man en hij had twee dochtertjes. Later nooit meer aangebeld. 
                                                                             
Naast de pastorie stond de zondagschool waar ik eenmaal in de week met andere 
buurtgenoten naar toe ging. Dat gebeurde waarschijnlijk niet op zondag, omdat dan de 
kerkdienst werd gehouden. Wie ons daar les gaven in de twintiger jaren van de vorige eeuw 
kan ik me niet herinneren. We namen bij iedere les een paar centen mee.  

 
Molenweg 11 (Zondagschool) 
 
De verleiding was groot om die centen te besteden aan drop dat je in het winkeltje van Grete 
van Klaas Dekker kon kopen. Maar Grete had de kopers meestal wel door en zei dan: " bin 
die centen veur de zundagskoele" en dan droop de boosdoener wel af, want liegen mocht niet. 
Ik denk, dat toen Grete weduwe werd, zij met een winkeltje is begonnen. Dat gebeurde wel 
vaker als een vrouw haar kostwinner had verloren en er verder weinig inkomsten waren. Ik 
ben menigmaal met de stroopkan voor bijvulling naar het winkeltje van Grete geweest. Stroop 
werd immers veelvuldig gebruikt bij het Gieterse ontbijt van die tijd: pannenkoeken. Het huis 
waar Grete woonde met haar kinderen stond naast de zondagschool en vlak bij de pastorie. 
Geert één van de drie kinderen is later getrouwd met Jantje Nijenhuis, één van de dochters 
van veldwachter Nijenhuis, die als uitvoerder van de wet vaak voorkwam in het 
kopiebrievenboek van omstreeks 1880. Het Kerstfeest kwam als beloning na het getrouwe 
bezoek aan de zondagschool.  
Ik meen mij te herinneren, dat het altijd op de vroege avond van de eerste Kerstdag werd 
gehouden. Als kind maakte dat feest veel indruk op mij. Ik ben er ieder jaar sinds ik naar de 
zondagschool ging naar toe geweest. Slechts aan één keer heb ik een herinnering. Ik denk dat 
het de eerste keer is geweest. Het was erg koud. Het had gesneeuwd en de sneeuw was hard 
bevroren. De voetstappen van de naderende kerkgangers waren overduidelijk hoorbaar in het 
knerpen van de sneeuw. Als je het hek waarmee het kerkhof was afgesloten was gepasseerd 
zag je de lichtjes van de kerk.  
Bij binnenkomst kreeg je een plaatsje toegewezen door de juffrouw van de zondagschool. De 
ouders die je vergezelden kregen een plaats meer achteraan in de kerk. En dan was er de echte 
kerstboom. In mijn herinnering was die heel groot. Geert Dekker, de zoon van Grete, die in 
het kerkbestuur zat was bezig de kaarsjes aan te steken.  
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Dat gebeurde met een lange stok waaraan een brandend kaarsje was vastgemaakt. Bij de voet 
stond een grote emmer met water voor het geval er iets mis ging. Als alle kaarsjes brandden, 
las de juffrouw van de zondagschool een kerstverhaal voor. De kinderen werden getrakteerd 
op warme chocolademelk die in een grote melkbus was aangevoerd. Je moest een kopje van 
huis meenemen. Verder kreeg je nog een sinaasappel en een leesboekje. Aan diegenen die de 
zondagschool gingen verlaten werd door de dominee een bijbeltje uitgereikt. Ik heb dat 
bijbeltje nooit gekregen. Want wat gebeurde: de Doopsgezinde gemeente begon met een 
zondagschool in het Noordeinde .Mijn moeder die Doopsgezind was en bij die kerk hoorde 
meende toen dat het beter voor mij was om naar de Doopsgezinde zondagschool te gaan. 
 
En zo heb ik mijn christelijke opvoeding in mijn kinderjaren afgemaakt zonder bijbeltje van 
de Herv. kerk. In dit verband moet ik denken aan een dominee van die kerk omstreeks 1770, 
die zich herhaaldelijk kwaad maakte over de Doopsgezinden, die leden van de Hervormde 
kerk overhaalden om zich bij hen aan te sluiten. Toch wil ik het ook even hebben over de 
Doopsgezinden. Het zal u bekend zijn dat er in Giethoorn twee Doopsgezinde gemeenten zijn 
geweest. In de Middenbuurt stond nl. de kerk(?) van wat men de fien-mennisten noemde. Of  
daar ooit een voorganger is geweest weet ik niet. Wat ik wel weet is, dat men preken voorlas. 
Eén van de boeken waaruit werd voorgelezen heb ik in mijn bezit. Het is een verzameling van 
preken, uitgegeven door een weduwe van een Amsterdamse Doopsgezinde predikant van 
1618. Dat boek is afkomstig uit de erfenis van mijn grootmoeder van vaders kant, Jantje Dam, 
die getrouwd was met mijn grootvader Willem Dijksma. Haar vader of grootvader was 
betrokken bij die Doopsgezinde gemeente, die haar einde vond in 1890, toen men voor de 
notaris in Blokzijl de kerk ophief. Men ging met de punter naar Blokzijl. Er waren toen nog 
zeven leden over. De bezittingen van de kerk werden overgenomen door de andere 
Doopsgezinde gemeente. Van de overgebleven zeven leden, werd aan één een jaarlijkse 
uitkering toegekend en de rest kreeg een uitkering ineens. 
  
In een boek dat werd geschreven naar aanleiding van de watersnoodramp in 1825 komt in één 
van de verhalen over Giethoorn de naam Kruis voor die genoemd werd als lid van de fien-
mennisten-gemeente. Ik denk dan aan Miene Kruis die toch jarenlang lid van de Herv. kerk is 
geweest. Ze had met haar man een winkel aan de Beulakerweg vlak voor de brug over de 
Cornelisgracht. 
  
We gaan nog even terug in de tijd en wel naar het begin van de zeventiende eeuw. Voor het 
afvoeren van in het achterland geproduceerde turf werden er een aantal grachten gegraven van 
het turfland naar het centrum van Giethoom. Om in het zuiden te beginnen waren dat de Jan 
Hozengracht, waarvan nog een klein stukje bewaard is gebleven en vanaf het kanaal nog een 
verbinding vormt met de Dorpsgracht naast de Petersteeg. Iets naar het noorden ligt er nog 
altijd de Cornelisgracht, die vanaf Jonen en Dwarsgracht verbonden is met het centrum van 
Giethoom-Zuid en uitmondt in de Dorpsgracht naast de Doopsgezinde kerk. 
  
Dan was er voor de ontginning de Brouwersgracht. Die kwam vanuit het Giethoomse meer 
ten zuiden van de Otterskooi naar Giethoorn en liep evenwijdig met de Thijssengracht ten 
noorden van de kooi. De Thijssengracht is bij de pleziervaart nog steeds in trek voor 
verbinding met Blokzijl, de Wetering, Kalenberg en de Friese meren. 
  
Ik wil het echter hebben over de Brouwersgracht. Aan de Brouwersgracht stond namelijk een 
gebouw wat je een havezate kunt noemen. Geen kasteel maar een versterkt huis. Die woning 
heette de Daalhof. In een oud artikel dat ik een keer heb gelezen werd vermeld dat de Daalhof 
ongeveer 300 meter ten zuiden van de Hervormde Kerk stond. In 1600 werd de Daalhof 
bewoond door een Jonkheer van Renov en diens echtgenote Machteld Sloet.  
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Van de Jonkheer weten we dat hij gesneuveld is in de Tachtigjarige oorlog in de buurt van 
Ostende, toenmaals de Zuidelijke Nederlanden genoemd. 

 
Uit: Wateren en Waternamen in Noordwest-Overijssel – J.D. van der Tuin 
  
De Brouwersgracht verdween ten eerste door het graven van het kanaal Steenwijk-Beukers in 
1925 en ten tweede door de daarna plaatsvindende ontginningen achter Giethoom-Noord. Bij 
het graven van het kanaal stuitte men op het restant van een keuken of een kelder juist op een 
plaats waar de Brouwersgracht had gelegen. In de wetenschap dat de Daalhof aan de 
Brouwersgracht had gestaan op een afstand van 300 meter van de kerk kan men gevoeglijk 
aannemen dat de gevonden restanten tot de Daalhof hebben behoord. 
  
Een klein deel van de Brouwersgracht werd door mijn vader gekocht om grond te winnen 
voor een bouwterrein ongeveer 100 meter ten noorden van de gracht. De zo ontstane diepe 
gracht is later weer gevuld met grond afkomstig van de verbeterde provinciale weg. Nog later 
verkocht mijn vader de gedempte Brouwersgracht aan meester Keizer die er een huis heeft 
laten bouwen. Machteld Sloet, die na het sneuvelen van haar man achterbleef op de Daalhof, 
is bij het stichten van de Herv. Kerk in Giethoorn wel op de voorgrond getreden. Ze schonk 
de kerk de luidklok en het Avondmaalzilver. Ik meen te weten dat er tot ongeveer 1880 een 
adelbank in de kerk is geweest, die echter na enig gekrakeel werd opgeheven. Daarover heb ik 
geen bijzonderheden. Machteld Sloet bleef niet alleen op de Daalhof. Ze had nl. twee zoons, 
die geen lieverdjes waren. Als ze van hun reizen terugkeerden sprak men in het dorp, dat de 
beesten weer op de Daalhof waren. Er zijn verhalen, dat ze reizigers die ze onderdak 
verschaften in de nacht beroofden. Het is slecht met hen afgelopen. Ze kregen ruzie over de 
gunsten van een dienstbode, waarop de ene de andere vermoorde. De moordenaar vluchtte het 
land uit. 
  
Ik wil eindigen bij het kerkhof. Vroeger was dat afgesloten met een groot hek, waarop de 
Latijnse spreuk “memento mori” (Gedenk te sterven) stond. Een toepasselijke spreuk bij de 
ingang van een kerkhof. Omdat wij in de loop der jaren naar elders zijn verhuisd kwamen we 
niet zo vaak op het kerkhof. Maar als ik er kwam, gaf dat een gevoel van thuiskomen. Terug 
naar de herinnering aan mensen waarmee je was opgegroeid in de dorpsgemeenschap en die 
daar waren begraven. In die dorpsgemeenschap liggen toch onze wortels en dat voelde mijn 
vrouw ook zo toen ze zei: " Ik wil in Giethoorn begraven worden". 
 
W.H. Dijksma. 
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Op de schaats naar Urk. 
 
Vrijdag 1 maart 1929. 
 
Jouk Mol (de postbode) wilde in de strenge winter van 1929, op een prachtige morgen op de 
schaats richting Blokzijl. Dochter Thijsje en haar twee vriendinnen Geesje en Sijgje Drost 
mochten ook mee. De tocht naar Blokzijl verliep voorspoedig, maar de zin naar avontuur deed 
hen besluiten om de Zuiderzee een eindje op te schaatsen. Volgens zeggen waren enkelen op 
de Zuiderzee aan het spiering vissen. Inderdaad troffen wij na een paar kilometer gereden te 
hebben deze mannen aan die middels bijten in het ijs aan het vissen waren. 
Wij waren erg verwonderd dat wij nog twee schaatsende Gietersen tegen kwamen, n.l. Gerrit 
Doze uit de Middenbuurt en Tinus Wuite, naderhand bakker in Giethoorn. Na even gezellig 
bijpraten kwam Jouk Mol op het idee om Schokland aan te doen. Harm en Tinus en ook wij 
vonden dat een prima idee en dus met z’n allen over de zee naar voor ons een ver oord. 
Al hoewel onze moeder ons de boodschap had meegegeven dat wij beslist niet verder 
mochten dan Blokzijl, lapten wij dat aan onze schaatsen. 
Het Zuiderzee-ijs was hier en daar versiert met een soortement kleine ijsbergjes, prachtig om 
te zien. Door het mooie weer werd het ijs echter hoe langer hoe zachter, dus het schaatsen hoe 
langer hoe zwaarder. 
 

 
Emmeloord lag op het eiland Schokland (noordzijde) 
 
In Schokland aangekomen stelde het sterke geslacht voor om, nu ze toch al zo mooi op weg 
waren, door te gaan naar Urk. Geesje Drost was zo moe, dat zij bij de enige bewoner die 
Schokland nog rijk was, de vuurtorenwachter, achter bleef.  
De anderen gingen door naar Urk, waar we naar een vermoeiende tocht ’s middags om 4 uur 
aankwamen. Daarna op de sokken door Urk, want schoenen op de schaatsen had men toen 
nog niet. Na een kop koffie moesten we snel weer terug.  
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Eén geluk hadden wij wel; doordat het al avond werd, was het ijs weer wat opgevroren. Op 
goed geluk kwamen we om ongeveer 7 uur weer op Schokland aan, waar Geesje Drost ook 
weer opgepikt moest worden. 
De laatste raadgeving van de vuurtorenwachter luidde: ”Rij constant naar het Oosten en kijk 
uit naar het havenlicht van Blokzijl dat zo dadelijk ontstoken zal worden”. 
Toen begon pas de echte barre tocht. Aangezien er op verschillende plaatsen op het ijs grote 
scheuren in het ijs waren ontstaan, waar we voor open water kwamen te staan, maar waar ook 
op plaatsen het ijs toch weer tegen elkaar opstond en waar wij dan over konden klimmen. Al 
schaatsend en zoekend verloren wij elk gevoel voor richting en ging het verder op goed geluk. 
Maar de havenmeester in Blokzijl, die hun ’s morgens langs had zien schaatsen, dacht die 
moeten vast nog terug komen. Hij zorgde er voor dat de vuurtorens in Vollenhove en Blokzijl 
in werking kwamen, waarop wij ons konden oriënteren. 
Dat is wel onze redding geweest, want wij hadden geen enkel idee meer waar we terecht 
waren gekomen. Om ongeveer 10 uur ’s avonds bleek dat dan toch Blokzijl te zijn. 
Doodmoe zijn we toen van Blokzijl met paard en wagen naar Giethoorn gebracht, waar veel 
mensen dodelijk ongerust ons weer hebben opgevangen. 
 
Thijsje Slagter-Mol  01-08-1911 – 07-02-1996 
 
 
 

 
Kaartje Zuiderzee met de eilanden Schokland en Urk 
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De windmotor. 
 

 Foto is uit 1928 
 
Deze molen - een zogenaamde windmotor - staat ten noorden van de kooi aan de oostzijde 
van het Bovenwiede in Giethoorn. Deze windmotor heeft al een hele “carrière” achter zich. 
Vòòr 1917 stond hij in Vlaardingen hoog op een gebouw en deed dienst bij het persen van 
koolzaad. 
In 1917 kocht Klaas Wildeboer deze windmotor en demonteerde hem en liet hem per 
beurtschipper van Rotterdam naar Steenwijk vervoeren. Hij bouwde deze windmotor weer op 
bij de timmerwerkplaats aan het Binnenpad 6, waar hij toen woonde. Daar deed de windmotor 
dienst bij het aandrijven van zijn mechanische gereedschappen zoals de zaagmachine. Toen er 
in 1925 elektriciteit en ook elektromotoren kwamen was de windmotor overbodig. 
In 1928 kocht Teunis Smit, eigenaar van de kooi, de windmotor en liet hem verplaatsen naar 
de huidige plaats. De molen werd door Klaas Wildeboer voorzien van een centrifugaalpomp, 
zodat het toen een watermolen werd. Voor Klaas Wildeboer startte hiermee zijn carrière als 
erkend molenbouwer  
De molen deed toen dienst voor bemaling van een poldertje bestaande uit weiland en voor 
doorstroming/verversing van het water in de kooi. 
Sinds ca. 1990 wordt het water in de kooi niet meer ververst met de molen maar door 
bronbemaling. Vanaf 2008 wordt met de molen ook rietland bevloeid. 
 
Deze foto en de gegevens zijn aangeleverd door Henk Smit. 
 
Roel Maat, Giethoorn, 4 februari 2009 
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Schilderijen van Giethoorn 
Een verbazingwekkende verzameling 

 
deel 1 
door Klaas van der Veen 

Het begon allemaal met een oproep in het Gieters Ni’js van oktober 2004: “Wie heeft er 
schilderijen van Giethoorn aan de muur hangen, die we mogen komen fotograferen?” 
De Afdeling Historie wilde haar collectie uitbreiden met kunst uit het eigen dorp – op foto’s 
wel te verstaan. Tientallen stukken van Hendrik Broer, Dirk Twaalfhoven en Piet Zwiers 
zouden er op deze manier kunnen worden vastgelegd, wellicht aangevuld met onbekende 
meesters en eigen Gieterse amateur-schilders. De anonimiteit van de eigenaars werd 
gegarandeerd en commercieel gebruik was uit den boze. De verzameling zou worden gebruikt 
om te achterhalen welke plaatsen in ons dorp de kunstenaars het meest bekoorden en hoe het 
daar in de loop van tientallen jaren was veranderd. 

 

 
                                                 Johannes Mulders 
 
Op dit moment (1 november) staat de teller op 568 exemplaren!  
Een aantal komt inderdaad van de muur bij dorpsgenoten en wij moeten tot onze spijt 
bekennen dat nog niet eens alle aanmeldingen van het eerste uur zijn verwerkt. Maar houdt 
moed, binnenkort staat onze medewerker met camera en statief voor uw deur. Daarnaast is er 
geput uit kunstboeken, musea, folders van kunsthandels en van het internet. Het wereldwijde 
web vormt een onuitputtelijke bron van plaatjes, rijp en groen door elkaar. De grote 
veilinghuizen in Amsterdam zoals Christies, Sotheby en Glerum publiceren de catalogi van 
hun voor- en najaarsveilingen integraal op hun websites. Menig schilderij van Giethoorn 
hebben we daar al gevonden. Omdat de afbeeldingen vrij klein zijn is er contact opgenomen 
met hun klantenafdeling, met het verzoek om speciaal voor de Afdeling Historie een groot 
exemplaar per e-mail te mogen ontvangen. Sindsdien komen ze in Megabytes tegelijk binnen!  
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Ook uit het land worden schilderijen per mail gestuurd, meestal uit familiebezit, van mensen 
die via via gehoord hebben dat er in Giethoorn een verzamelaar zit die ze er een plezier mee 
doen.  
In het afgelopen jaar hebben al een aantal Gieterse besturen en verenigingen genoten van een 
digitale presentatie van de mooiste stukken uit de verzameling. Niet verwonderlijk was het dat 
er in de zaal enthousiast werd meegedacht over de juiste locatie van een aantal onbekende 
plekjes. Ook de Steenwijker Schilderclub heeft de voorstelling gezien, waarbij natuurlijk de 
gebruikte techniek de meeste aandacht kreeg. 
 
Iedere eigengemaakte foto of gedownloade afbeelding krijgt een behandeling met het 
fotoprogramma Photoshop Elements, waardoor de beeldkwaliteit wordt geoptimaliseerd. Een 
volgnummer in de beeldbank en een gekoppelde beschrijving wie-wat-waar in het 
alfabetische archief voltooien de administratie. 
De 568 werken geven inderdaad aan waar de schilders vroeger bij voorkeur hun ezel opzetten. 
Niet verwonderlijk scoort het Binnenpad tussen De Oude Aarde en scheepswerf Schreur het 
hoogst, met als goede tweede de Dorpsgracht in Noord en de omgeving Petersteeg. Daarnaast 
zijn er tal van onherkenbare locaties en in een aantal gevallen heeft de schilder zijn atelier 
nooit verlaten. Trefzeker zetten de Haagse vader en zoon Jan Knikker in het midden van de 
vorige eeuw vonders, bruggen en boerderijtjes op het doek in een “Gieterse voorstelling”, die 
door een vrouwspersoon met witte muts nog een authentieke toets kreeg. Achttien 
(nauwelijks) verschillende heb ik er inmiddels, die ongetwijfeld de mensen wier woonkamer 
zij sierden veel plezier bezorgden. Want daar ging het immers om. 
 
Van Hendrik Broer zijn er 37 Gieterse taferelen en – in een nevenarchief – nog 14 stillevens, 
Japanse popjes en bloemen. Via iemand die Broer van dichtbij heeft gekend konden wij de 
originele popjes met kimono fotograferen, de Chinese hoedjes die hij had uitgeknipt en andere 
persoonlijke attributen. Niet behorend tot het originele project, maar o zo waardevol om de 
persoon van de schilder te leren kennen. 
Reinhart Dozy is vertegenwoordigd met 5 schilderijtjes en een serie pentekeningen van het 
‘canoën’ in de Noordwesthoek, dat zijn vader Adriaan hier deed in de jaren 1895 (!) tot 1925. 
Van de familie Dozy kreeg ik foto’s te zien van hun opa met strohoed in zijn houten kano 
tussen de biezenvelden op het Wiede; op de achtergrond de drie molens aan de Kerkweg. 
Uiteraard hebben de foto’s in duplicaat een plaats in het archief van de Afdeling Historie 
gekregen. Dat is het prachtige neveneffect van de verzameling, al die onverwachte verhalen 
en souvenirs van vroeger! 
Meester Dirk Meijer mag natuurlijk niet ontbreken, een amateur-schilder pur sang die zijn 
gave ook gebruikte om de poesiealbums van zijn leerlingen op te vrolijken. Het meest 
indrukwekkende stuk in zijn verzameling is een schilderij van het nog-net-droge schelpenpad 
naar Dwarsgracht, toen in de oorlog de polder onder water stond. Geen foto zal er van 
gemaakt zijn, maar dankzij Meijer voelen we nog de troosteloosheid van toen. 
Van Piet Zwiers zijn er 66 schilderijen. Dit grote aantal is te danken aan de tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum te Zwolle, waar wij na afspraak met de conservator op een maandag 
vrij met de camera mochten rondlopen. Er is een mooi werk van Coöperatie ‘De Tijdgeest’ 
van hem in de verzameling, gemaakt in het oorlogsjaar toen in Giethoorn uit solidariteit 
gestaakt werd. De bedrijfsleider werd daarvoor zes weken opgesloten; bij zijn thuiskomst 
kreeg hij het doek van Piet cadeau.  
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Via het levensverhaal van Zwiers kom je bij Stien Eelsing terecht, van wie er (bij ons weten) 
geen Gieterse Schilderijen bekend zijn – en van haar heeft weer een andere Gieterse les 
gehad:  
Johan Jonkers, die in 1901 werd geboren aan het Zuiderpad. Samen met zijn broer Hendrik 
richtte hij de “Eerste Nederlandsche Rietmeubelfabriek” op, in een voormalige stal achter op 
het erf. Later was hij medeoprichter van de rotanfabriek in Noordwolde. Er hangen grote 
werken van hem in de gangen van Zonnewiede, waarop de invloed van Stien soms duidelijk is 
te zien. 
Over Willem Bastiaan Tholen, de ‘ontdekker van Giethoorn’, zijn al eerder twee artikelen 
verschenen. Op hem komen we nog wel eens terug. 
 
Zo doorgaand zouden wij het hele Bulletin wel kunnen vullen. Liever bewaren we de 
aardigste anekdotes en beelden voor een volgende keer. We maken echter een uitzondering 
voor één amateur-schilder uit ons eigen dorp, met wie we nader gaan kennis maken. Op die 
manier zullen ook in volgende afleveringen Gietersen met artistieke gaven in het spotlight 
worden gezet. 
 
 
 
 
 

 
Theunis Dantuma 1889 - 1979 
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Schilders van Giethoorn 
Deel 1: Theunis Dantuma 1889 - 1979 
 

 
 
Theunis Dantuma werd op 4 april 1889 geboren in Zwartsluis. Zijn vader Dirk had in 1878 
een schildersbedrijf in Giethoorn overgenomen, dat later werd voortgezet door Theunis, die 
het op zijn beurt overdroeg aan kleinzoon Thonnie.  
Theunis heeft zijn vak altijd binnen Giethoorn uitgeoefend. In de schuur heeft Thonnie naast 
een antieke verfmolen ook nog de oude ‘schildersapotheek’, een kast met laatjes vol 
pigmentpoeder. ‘Gele Oker’ of ‘Pruisisch Blauw’ staat erop, bestemd om vermengd met 
lijnolie te worden vermalen tot verf. ’s Winters was het een stille tijd voor de huisschilder. Er 
werden dan producten voor de verkoop gemaakt, zoals Douwe Egberts-schildjes voor op de 
bakkerskar. Ook werden er wimpels vervaardigd voor vrachtschepen. Thonnie heeft nog een 
prachtig exemplaar van wel vier meter lang, blauw met bloemenranken en een wapen met een 
godenfiguur, tropische producten in balen en een schip op de woeste zee. “Koophandel en 
Zeevaart” is het motto, de schippers in Zwartsluis hadden daar wel geld voor over. 
Zijn kunstzinnige talent gebruikte Theunis ook bij het grimeren van de spelers van het 
Gieterse toneelgezelschap “Bilderdijk” en bij het schilderen van de decors. Gerrit Pit weet 
nog te vertellen hoe dat ging: op rollen gewoon papier, die op de vloer in “Het Wapen van 
Giethoorn” werden uitgelegd en dan door Theunis met zijn zoons Dirk en Wieger werden 
beschilderd. En als ze klaar waren dan stond er ook iets! Menigmaal klonk er wanneer het 
doek opging applaus, terwijl er nog geen speler op het toneel stond. Voor het decor! Theunis 
was trouwens zelf een voortreffelijk toneelspeler, zo goed dat hij wel bij het beroepstoneel 
had kunnen gaan, aldus Gerrit.  
Als kind had Theunis al een voorliefde voor tekenen en schilderen, wat natuurlijk werd 
bevorderd door het materiaal dat in de zaak voorhanden was. Behalve een cursus handtekenen 
heeft hij nooit les gehad. Met het maken van schilderijen begon hij pas echt na zijn 
pensionering. Op de zolder van de woning aan de Sportlaan richtte hij zijn atelier in en hield 
hij zich bezig met het naschilderen van foto’s of ansichten. De lijsten voor zijn werken 
maakte hij ook zelf. Niet alles wat hij produceerde werd behouden. Verkocht werd er echter 
niets, wel weggegeven. 
We hebben tot nu toe acht werken van Theunis Dantuma in de collectie, waaronder vier 
schilderijen van Giethoorn / Dwarsgracht en een knappe houtskooltekening van de 
Dorpsgracht. Daarnaast twee portretten van de opa’s van Thonnie: Jacob Menger en een 
zelfportret van Theunis zelf. Een rustige rijzige man, die van zijn werk zijn hobby maakte. 
 
Mocht u nog tips hebben over de locatie van schilderijen of zelf iets willen opsturen (foto’s 
a.u.b. in zo hoog mogelijke resolutie), dan kan dit naar het volgende e-mail adres: 
kw.vanderveen@home.nl 
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Het ontstaan van de naam Ennik 

Met dank aan Jan E. Ennik, Rijksarchiefdienst Drenthe  

1. Inleiding 

Generaties lang heeft in kringen binnen de familie Ennik het gegeven standgehouden, dat 
deze familienaam is ontstaan in 1811, ten tijde dat bij decreet van Napoleon het laten 
registreren van bestaande en aannemen van nieuwe familienamen verplicht werd gesteld. Het 
van generatie op generatie doorvertelde verhaal wil dan, dat twee broers Berend (Jacobs) 
Ennik (1775-1846) en Wijbe (Jacobs) Ennik (1777-1812) in 1811 (de precieze datum was 
27 december van dat jaar) te Giethoorn hun familienaam lieten registreren. Toen de beide 
broers aan de beurt waren om die registratie door de aanwezige ambtenaar te laten 
plaatsvinden, werd door de laatste de vraag gesteld: "Wie is er aan de beurt". Het antwoord 
daarop (van één van de broers óf door hem die voor hen was) luidde:"Ik", waarop een 
volgende (één van de broers?) reageerde met: "en ik". Het gevolg daarvan zou zijn geweest, 
dat voor beide broers de familienaam Ennik werd geregistreerd. Een familieverhaal als dit 
gaat binnen de familie een "legende" worden. En alhoewel een legende veelal een kern van 
waarheid bezit, mag uit de navolgende fragmentgenealogie duidelijk worden dat de, 
familienaam Ennik al enige jaren vóór 1811, in ieder geval sedert 1797 in gebruik was. 
Bovendien blijkt, dat beide broers niet bijeen waren toen zij hun familienaam lieten 
registreren. De akte van naamsaanneming van Wiebe Jacobs Ennik is genummerd: 311, 
terwijl de akte van naamsaanneming van zijn broer Beerend is genummerd: 325. Deze 
nummering ligt zodanig ver uit elkaar, dat de broers wel op verschillende tijdstippen de 
registratie van hun familienaam moeten hebben laten plaatsvinden! Kortom, de familie 
"legende" kan dus niet berusten op feitelijke gebeurtenissen. 

  

2. De familienaam Schoe(n)ma(a)ker  

Een in de familie algemeen bekend gegeven is, dat vóór dat de familienaam Ennik werd 
aangenomen de familienaam Schoe(n)ma(a)ker luidde. Dat gegeven is juist. Jacob Geerts  
wordt in 1795 voor het eerst vermeld met de naam Jacob Geerts Schoemaaker wanneer hij als 
keurnoot optreedt in het gericht te Giethoorn. Wanneer hij op 16 maart 1807 overlijdt, wordt 
hij onder diezelfde naam ingeschreven. Vóór 1792 gebruikten de familieleden alle als 
achternaam of familienaam een patroniem; dat wil zeggen, dat de voornaam van de vader de 
achternaam wordt van de kinderen. Geert noemde zich daarom Geert Jacobs, naar de 
voornaam van zijn vader die dus Jacob moet hebben geheten en zijn zoon Jacob noemde zich 
Jacob Geerts, naar de voornaam van zijn vader: Geert. Maar, zoals gesteld, in ieder geval 
sedert 1795 (vermoedelijk al eerder) voegde Jacob Geerts de naam Schoenmaaker daaraan 
toe. In hoeverre de "familienaam" Schoema(a)ker verwijst naar het beroep van schoenmaker 
is tot op heden niet duidelijk geworden. Wij weten slechts, dat de echtgenoot van Margje 
Jacobs dat beroep uitoefende, zoals in zijn overlijdensakte staat vermeld. Hij oefende dat vak 
uit te Hoorn. Of mannelijke leden van de familie Jacobs zich in verband daarmee ook in het 
schoenmakersvak hebben bekwaamd en daarom aan de familienaam Jacobs de beroepsnaam 
Schoe(n)ma(a)ker toevoegden, zal nader onderzoek nog eens moeten uitwijzen. Wij dienen 
echter al wel op te merken, dat, zoals wij hierna zullen zien, het juist de meisjes uit het gezin 
van Jacob Geerts Schoenmaker en Aaltje Jans waren die, vanaf het moment dat zij zich te 
Hoorn vestigden, niet de familienaam Schoe(n)maker maar Ennik gingen dragen. 
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Voor zover wij dat hebben kunnen nagaan, komt eerst in en ná 1792 de familienaam 
Schoe(n)ma(a)ker in gebruik. Wij moeten overigens vaststellen, dat niet alle acht kinderen 
van Jacob Geerts deze naam als hun familienaam gebruikten. In de doopinschrijving van zijn 
dochter Aaltje te Giethoorn op 29 januari 1792, werd vader Geert Jacobs ingeschreven als 
Geert Jacobs Schoemaker (maar dochter Aaltje als: Aaltje Geerts) en toen na zijn overlijden 
zijn echtgenote Lummigje Lefferts  in begin 1796 hertrouwde, werd zij de weduwe van Geert 
Jacobs Schoemaker genoemd. Bij de doop van haar vierde kind, Jacob, te Giethoorn op 1 april 
1798, werd moeder Trijntje Jacobs ingeschreven als Trijntje Jacobs Schoenmaker. En 
tenslotte, toen Geesje Jacobs op 26 maart 1793 te Giethoorn als lidmaat werd aangenomen, 
werd zij ingeschreven als Geesje Jacobs Schoemaker en ook toen zij op 29 januari 1795 
vanuit Giethoorn naar Vollenhove vertrok luidde bij de registratie daarvan te Vollenhove, 
haar naam Geesje Jacobs Schoemaker. 

 

3. De familienaam Ennik 

Zoals gezegd, werd de familienaam Ennik officieel aangenomen op 27 december 1811 door 
de te Giethoorn woonachtige broers Berend Jacobs en Wijbe Jacobs. Deze familienaam was 
echter al zeker veertien jaar eerder in de familie in gebruik. Als eerste met deze familienaam 
vinden wij vermeld Geesje Jacobs. Wanneer zij op 26 maart 1793 te Giethoorn als lidmaat 
wordt aangenomen, luidt haar naam: Geesje Jacobs Schoemaker. Onder diezelfde naam wordt 
zij op 29 januari 1795 uitgeschreven naar Vollenhove. Twee en een half jaar later wordt zij, 
op 6 september 1797, met attestatie van Vollenhove, te Hoorn als lidmaat aangenomen maar 
dán als Geesje Jacobs Ennik. Zij is daarmee, voorzover ons bekend, de eerste die de 
familienaam ENNIK draagt. Opmerkelijk is dat, wanneer zij in 1800 te Giethoorn huwt, haar 
naam luidt: Geesje Jacobs, zónder de toevoeging Schoemaker of Ennik! Vervolgens is het dan 
haar oudste zuster Margje Jacobs die op 29 augustus 1801 te Hoorn in ondertrouw gaat met 
Theunis Jacobsz. Mulder en daarbij ingeschreven staat als Maartje Jacobs Ennik. En dan hun 
jongere zuster Zwaantje Jacobs. Zij wordt op 5 december 1793, met attestatie van Giethoorn, 
te Hoorn als lidmaat aangenomen als Zwaantje Jacobs. Wanneer zij te Hoorn op 3 mei 1804 
in ondertrouw gaat met Willem van der Meij, staat zij ingeschreven als Swaantje Jacobs 
Ennik. Tenslotte, wanneer op 16 september 1809 te Giethoorn zoon Willem ten doop wordt 
gehouden, staat vader Wijbe Jacobs ingeschreven als Wijbe Jacobs Ennik. 

Bas Ennik 

 

Het complete overzicht van het geslacht Ennik is te vinden op 
www.ennik.nl/ensite/ennik02.htm 
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Krantenknipsels uit 1953 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


