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Voorwoord: 
 
Voor u ligt alweer het 8ste bulletin van de Afdeling Historie Giethoorn. Tot mijn plezier  
maak ik sinds kort  deel uit van het selecte gezelschap Vrienden van `t Olde Maat Uus en ben  
gevraagd het voorwoord te schrijven. 
In de relatief korte tijd dat ik nu meedraai met  het bestuur, zijn mij een paar dingen 
opgevallen waarvan ik graag aanneem dat het specifiek Gieters is en één van de redenen (een 
andere reden is een bijzonder leuke Gieterse meneer waar ik mee getrouwd ben) waarom ik 
hier zo graag woon. 
Het meest bijzondere wat direct opvalt als je je verdiept in de organisatie rondom `t Olde 
Maat Uus, is de grote groep vrijwilligers. Niet alleen is de grootte van de groep bijzonder, 
maar ook de bezieling en kennis waarmee men zich inzet voor ons Museum. We maken het 
met elkaar mogelijk dat er  rondleidingen worden  gegeven, het interieur verzorgd,  de  tuin 
onderhouden, reparatie werkzaamheden uitgevoerd, de organisatie bestuurd, de financiën op 
orde zijn en alle andere voorkomende werkzaamheden opgepakt worden. Dat is iets wat 
vrolijk stemt en waar we trots op mogen zijn. 
Ik hoop dat niet alleen onze bezoekers maar ook u komt kijken naar de winterexpositie die 
vanaf 18 december tot en met de laatste zondag in januari te bezichtigen is. 
Ik wens u veel leesplezier met dit bulletin, waarin u deze keer onder andere artikelen vindt 
over reacties op de plannen om de polder “Giethoorn” te ontginnen, de geschiedenis van de 
Doopgezinde gemeente in Giethoorn en een vrolijk stemmende anekdote van meester Meijer. 
Ook wil ik namens het bestuur en alle medewerkers u een fijne feestdagen en een gezond 
2011 toewensen. 
 
Tot gauw 
 
Angela Velberg 
voorzitter Vereniging Vrienden van Museumboerderij `t Olde Maat Uus 
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De Waterkampioen 1928. 
 
Giethoorn bedreigd. 
In de kop van Overijssel zijn groote veranderingen bezig zich te voltrekken. Dat kan en zal 
waarschijnlijk ook wel een vooruitgang zijn; speciaal wat betreft: het beter bevaarbaar worden 
van deze streken. In zooverre wacht de watertoerist met belangstelling af, welke de resultaten 
zullen zijn van al de veranderingen, die reeds in wording zijn, of ons nog te wachten staan. 
Doch ook gaan deze verwachtingen samen met angstige spanning. 
We weten het uit ondervinding: vele verbeteringen (soms zijn het slechts zoogenaamde 
verbeteringen) vooral, die ten doel hebben, de economische toestanden te verheffen, 
beteekenen een verarming en achteruitgang van andere, meer geestelijke, en vooral 
asthetische waarden. Soms moeten we ons daarbij neerleggen: het is niet altijd mogelijk de 
materieele belangen op te offeren aan de meer ideëele. Doch meestal wordt, met het 
noodzakelijke, ook veel schoons verwoest, dat evengoed zonder, of met slechts een geringe, 
opoffering in stand had kunnen blijven. Daarvoor dient gewaakt. Nu zullen in den kop van 
Overijssel groote stukken moerasland worden ontgonnen.  
 

 
 
Oorspronkelijk plan 
 
Dat zijn vooral de gedeelten, waarvan ’t land soms water en ’t water soms land lijkt te zijn; de 
grenzen zijn bij oppervlakkige beschouwingen niet te vinden. ’t Is een wirwar van slooten, 
plassen, rietvelden, drijvende planten enz. Natuurlijk gaat daarbij veel schoons verloren,  
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doch ’t dorp Giethoorn zou niet worden aangetast; en evenmin zouden de plassen ten Oosten 
daarvan, het Bovenwijde en het Molengat, worden leeg gemalen. 
Thans echter duiken geruchten op, dat van sommige zijden getracht zal worden, ook deze 
plassen in het bemalingsplan op te nemen. 
Dat zou, uit velerlei oogpunt bezien, een reusachtig verlies zijn; grooter dan men zoo 
oppervlakkig wel zou denken; vooral in de gevolgen vooraf bijna niet te overzien. 
De verliezen zijn te groot, en welke winst zou daar tegenover staan? Ik zie er geen enkele: de 
bodem bestaat, voor zoover mij bekend is, louter uit zand; wel hier en daar iets begroeid met 
wieren en waterplanten, doch op vele plaatsen ontbreekt dit zelfs, zoodat men op stillen dag 
den zuiveren zandbodem geheel door het kristalheldere water kan zien liggen. ’t Is me 
eenvoudig een raadsel, hoe ’t mogelijk zou kunnen zijn, hier nog winst uit te behalen. 
En de verliezen zijn ontelbare. 
In de eerste plaats zijn deze plassen een natuurmonument, een oord vol schatten op ’t gebied 
der fauna en flora; niet alleen de plassen zelve, doch door de plassen ook de omgeving. Zoo 
liggen er ten Oosten der plassen drie eendenkooien, allen rijk begroeid. Eén daarvan, aan den 
oever van het Bovenwijde, was nog niet zoo heel lang geleden een belangrijke broedplaats 
voor aalscholvers (in Giethoorn “modderganzen“ genoemd). We ontmoeten ze er thans nog 
wel, doch weten niet, of zich daar, of in de buurt, nog broedplaatsen bevinden. Blijven deze 
plassen met de eendenkooien in stand, dan bestaat er alle kans, dat deze kooi weer door de 
aalscholvers in bezit genomen wordt. 
Zoo ontmoet men er ook nog purperreigers, waarvan het zeker is, dat er vroeger honderden 
hebben gebroed in deze omstreken. Doordat de dieren en hun eieren nergens met rust werden 
gelaten, verminderde dit aantal snel. Ongeveer een 25 jaar geleden hadden zij zich genesteld 
aan den buitenkant van een eendenkooi, in het lage kreupelhout. Ze werden door den eigenaar 
beschermd, doch bij zijn afwezigheid werden de nesten soms uitgehaald en zoo verdwenen ze 
later weer. Later bevond zich nog een kleine kolonie aan den Oostoever van het Bovenwijde, 
doch thans zullen er vermoedelijk slechts enkele paren meer broeden, verspreid over het N.-
W.- deel van Overijssel. Was er reeds vroeger een wet geweest, die deze dieren beschermde, 
dan zou de toestand thans heel anders zijn. 
Door de ontginningsplannen, en vooral, wanneer die zich zoover uitstrekken, dat ook deze 
plassen worden leeggemalen, wordt natuurlijk al deze rijkdom verwoest; ook de omliggende 
eendenkooien worden dan in de ondergang meegesleept. 
Er is echter meer. 
Het Bovenwijde is een plaats, waar Giethoorn niet alleen werkt, doch ook leeft. 
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Hoe gezellig is het op het “Wiede”, wanneer de bewoners daar hun zeilwedstrijden houden in 
punters, met hun eigenaardige, naar achteren hoog oplopende sprietzeilen. Op een afstand 
gezien, meent men eerst, dat een vloot jachtjes met gaffelzeilen zich op ’t water beweegt, ook 
al, doordat de zeiltjes zoo lang wit worden gehouden en pas later getaand; dat geeft tegelijk 
een rijke afwisseling van wit en bruin. 
En dan moet men het op een stillen zomeravond meemaken, dat het zangkoor een uitvoering 
geeft op het Bovenwijde of Molengat.  
Doch niet alleen voor de bewoners van Giethoorn, ook voor de omliggende steden, zoals 
Meppel, Steenwijk en Zwolle en voor de watertoeristen van verderen afstand zijn deze 
plassen een ontspanningsoord voor oud en jong. 
Het is er een ideale plaats voor vacantiekampen. De jeugd kan er genieten van alle soorten 
watersport en dat in een schitterende omgeving, die naar alle kanten vol is van ’t meest 
uitgezochte natuurschoon. Bovendien zijn de gevaren al zeer gering. ’t Is er n.l. zeer ondiep, 
met een harden vasten zandbodem. Op een eilandje midden in het “Wiede” wordt dan ook het 
“Kraggenhuis” voor dit doel gebruikt: een groot gedeelte van den zomer zijn daar 
waterkampen. Geen wonder dan ook, dat het er, vooral in den vacantietijd en Zondags , 
gezellig druk en vol vrolijk vertier kan zijn. Dit alles zou te niet worden gedaan bij 
drooglegging. Het dorp zelf blijft dan echter ook niet gespaard. Ieder, die in Giethoorn is 
geweest, weet, hoe ontelbare aantrekkelijke doorkijkjes ontstaan bij het uitkomen van een 
dwarsslootje in de hoofdvaart. Worden de kijkjes in deze vaart zelf soms wel eens wat 
eentonig gevonden door de telkens op elkaar gelijkende bruggetjes, de dwarsvaartjes teekenen 
de grootste afwisseling. Deze loopen bijna alle naar die plassen en zullen dus mede 
verdwijnen, waardoor dan ook het geheele aspect van het dorp zelf zeer veel zal moeten 
verliezen. 
Laat ons daarom fel en krachtig protesteeren tegen nog meer verlies. Want er is 
langzamerhand reeds veel verloren! 
Het nieuwe kanaal, in aanleg van Steenwijk langs Giethoorn, laat deze plaats zoogenaamd 
onaangetast, doch ’t heeft reeds veel moois verwoest, wat we bij ons laatste bezoek, dezen 
herfst aan Giethoorn gebracht, konden constateeren. Langs het straatwegje, dat Giethoorn met 
de wereld verbindt, was geleidelijk aan een schilderachtig slootje gegroeid. Eenvoudige 
huisjes lagen daarlangs, half onder ’t groen verscholen en door een draaivlondertje met den 
weg verbonden. 
Thans is dit slootje op vele plaatsen tot kanaal verwijd. Waar de pretentielooze huisjes te 
midden van struikgewas en opgaand hout stonden, stroomt nu het water tusschen twee glad 
afgesneden walletjes, geheel kaal gemaakt; en een nieuw huisje staat in al zijn kille naaktheid 
aan den kant. Het nieuwe huisje is natuurlijk gemoderniseerd. In plaats van het gezellige met 
mos begroeide rieten dak, zien we nu de koud-nieuwe bleek-roode pannen, of, nog erger, in 
cement kleur. ’t Zal wel lang duren eer ’t aanzien van ’t kanaal weer eenige gezellige 
landelijkheid zal vertoonen. 
En ook in het dorp zelf is reeds veel moois verloren. De echte oude Giethoornsche gevels van 
boerenhuizen worden er elk jaar zeldzamer. Vergeleken met b.v. ruim 20 jaar geleden zijn er 
weer heel wat verdwenen en vervangen door z.g.n. moderne gevels in dorpstimmermans-stijl.  
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De grootste wanklank wordt echter wel teweeggebracht door de ontsiering van één der drie 
prachtige groote watermolens, die tusschen Noord- en Zuideinde staan. Ze zijn waarschijnlijk 
reeds ten doode gedoemd, doch wat met de grootste is gedaan is honderdmaal erger dan finaal  
afbreken. De kop is er n.l. afgenomen, er is een platform op gemaakt, met een hekje er om, 
zoodat een “belvédère” of “uitzichttoren” is ontstaan (met “al de aankleve van dien” 
natuurlijk). En ’t ergste is nog: wanneer de vreemdeling moet worden aangelokt om 
Giethoorn te bezoeken, wordt hem een soort  prospectus in de hand geduwd, waarop 
allerhande aanprijzingen zijn vermeld en waarop een afbeelding staat van dat gedrocht. ’t 
Schijnt dus in de oogen van sommigen de “clou” te zijn. Op mijn zwerftochten over onze 
waterwegen ben ik gewoon, alleen schilderachtige onderwerpen vast te leggen met potlood, 
penseel of fototoestel, doch ’t spijt me achteraf toch dat ik dit jaar bij een mijner bezoeken aan 
Giethoorn, niet een foto heb genomen van dat monster, om dienst te doen als 
afschrikwekkend voorbeeld. 
Dan zijn er ook nog andere ontsieringen. Elken keer, dat we dit sprookjesland terugzagen, 
vonden we weer een schilderachtig hoekje verdwenen of ontsierd door het omkappen van 
hooge boomen; of soms door ’t afbreken van een oude schuur. Dat is echter een gestadige 
aftakeling, die elders weer wordt opgeheven door een geleidelijke groei en ’t ouder worden 
van door menschen gemaakte dingen en die dus op den duur geen afbreuk behoeft te doen aan 
het geheel. Gebeurt het maar niet in groote  massa’s, dan kan Giethoorn nog lang, ondanks 
dat, het oude karakterestieke, schilderachtige Giethoorn blijven. 
Doch worden nu ook nog de plassen Bovenwijde en Molengat drooggelegd, dan is het bijna 
niet te berekenen, hoeveel er dan wel verloren zal gaan. 
 
Is er niet iemand uit de naaste omgeving van deze streken of onder de lezers van “De 
Waterkampioen” die ons precies kan zeggen, in hoeverre de bovengenoemde geruchten 
waarheid bevatten, wat precies de vastgestelde plannen zijn, wat daarvan reeds vaststaat, en 
waaraan misschien nog te tornen valt? 
L. V.  
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Doopsgezinde Gemeente. 
 
Onze historie in vogelvlucht. 
 
Voor het samenstellen van het onderstaande beknopte overzicht van de geschiedenis van onze 
Gieterse Doopsgezinde Gemeente(n) heb ik gebruik gemaakt van twee bronnen: 
a. The Mennonite Encyclopedia, een Engelstalige Doopsgezinde encyclopedie, waarin Ds.    
   T.O. Hylkema en Prof. Van der Zijpp een artikel over Giethoorn hebben geschreven (1955); 
b. De inventaris van het oud-archief van onze gemeente, in 1961 ondergebracht in het  
    Rijksarchief te Zwolle; deze inventaris is van een inleiding voorzien door E.Vroom. 
 
Onze Doopsgezinde Gemeente behoort tot de oudste van Nederland. 
We weten dat Leennaert Bouwens, één van de meest op de voorgrond tredende Oudsten uit de 
16e eeuw, hier tussen 1563 en 1565 vijf personen heeft gedoopt. 
Aan het eind van de 16e eeuw werd de gemeente al in tweeën gesplitst. De twisten over de in 
Doopsgezinde kringen bekende “huiskoop” te Franeker, die de gehele Nederlandse 
Doopsgezinde wereld in opschudding bracht, waren ook in ons stille Giethoorn aanleiding tot 
een scheiding. Voortaan zou er sprake zijn van een Noorder- en een Zuidergemeente. 
 
De Noordergemeente. 
De kleinere Noordergemeente sloot zich aan bij de conservatieve Huiskopers. In de 17e en 18e 
eeuw sloot ze zich aan bij de Dantziger Oude Vlamingen, de meest behoudende groep onder 
de Doopsgezinden. 
Giethoorn-Noordzij onderhield nauwe contacten met de gemeente van Dantzig (nu Gdansk). 
Soms kwamen Oudsten uit Dantzig naar Giethoorn om doop en avondmaal te bedienen. De 
Noordergemeente handhaafde de oude praktijken van de ban en van eenvoud in leven en 
kleding. Ook stond ze geen gestudeerde en betaalde predikers toe. 
De “Fijne Mennisten”van Noordzij onderhielden ook regelmatig betrekkingen met de 
eveneens zeer behoudende gemeente van Balk in Gaasterland. 
Ook in de strijd om de belijdenis, die in de 17e en 18e eeuw aan de gang was binnen de 
Doopsgezinde Gemeenten, werd Giethoorn betrokken. Men kwam langzamerhand algemeen 
tot de overtuiging dat, behalve Gods woord, geen gezag in de gemeente geldig was. Hierdoor 
daalde vanzelfsprekend het gezag der belijdenis. Maar Giethoorn-Noordzij maakte een 
uitzondering in deze algemene gezindheid. Het wilde over het gezag der belijdenis een 
algemene kerkvergadering laten beslissen. 
De Noordergemeente stond ook steeds in nauw contact met de Doopsgezinde Gemeente van 
Zuidveen, de moedergemeente van Steenwijk. 
Naar aanleiding van de vraag over het herdopen van een van elders ingekomene ontstond in 
1774 in Zuidveen een scheuring. Een deel scheidde zich n.l. af en stichtte een nieuw 
kerkgebouw. Het andere deel bleef zijn kerk en zijn bezittingen behouden. Dit andere deel nu 
knoopte nauwe betrekkingen aan met Giethoorn-Noordzij. Tot 1774 werden in Zuidveen doop 
en avondmaal steeds door een Oudste uit Giethoorn bediend. Van 1774-1825 gebeurde alles 
van Giethoorn-Noord uit. In 1825 waren er van de oorspronkelijke gemeente van Zuidveen 
nog vijf leden over. Toen het aantal leden nog verder slonk, gingen zij over naar de gemeente 
van Giethoorn-Noordzij. 
In 1834 telde de Noordergemeente 60 leden. Langzamerhand ontstond er tussen Noordzij en 
Zuidzij enige toenadering. Toen in 1834 de Oudste van Giethoorn-Noordzij stierf en de 
Oudsten van Balk weigerden de nieuwe Oudste te bevestigen, omdat men - naar het heette –  
Van de oude leer was afgeweken, wendde Noordzij zich tot Zuidzij en nodigde haar Oudste 
Harm Dam uit voor die bevestiging. Harm Dam bevestigde op 16 september 1835 de nieuwe 
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Oudste van de Noordergemeente, n.l. Hendrik Sijmens Bakker. Deze bleef Oudste tot 1852. 
De laatste Oudste van Noordzij was Gerrit Sijmens Bos (1838-1875). Na 1875 kende 
Noordzij geen Oudsten meer. De 9 overgebleven leden sloten zich in 1890 aan bij de 
Zuidergemeente. De Noordergemeente bezat een klein bedehuis, dat in 1825 werd 
weggespoeld door een overstroming van de Zuiderzee. In 1854 werd het nog weer 
gerestaureerd, om in 1894 te worden afgebroken. 
 
De Zuidergemeente. 
De Zuidergemeente sloot zich na de scheiding aan bij de meer ruim denkende z.g. Zonsche 
Sociëteit (Nieuwe Vlamingen). De “Grove Mennonieten” van Zuidzij vormden altijd de 
grootste groep. Ze was minder conservatief dan haar zustergemeenten, maar in de 18e en in 
het begin van de 19e eeuw was ze nog wel behoudender dan de andere Nederlandse 
Doopsgezinde Gemeenten. Rond 1870 werd echter duidelijk de invloed van het Modernisme 
(liberalisme) in Zuid merkbaar. Tot ongeveer 1780 was -zowel in Noord als Zuid- het stille 
gebed in gebruik. Oorspronkelijk was het n.l. de gewoonte, dat in de godsdienstoefeningen de 
voorganger het gebed niet hardop, maar stil uitsprak, evenals de gemeente. Aan het eind van 
de 18e eeuw kwam hierin geleidelijk verandering.  
Giethoorn-Zuidzij aanvaardde in 1811 het principe van strikte weerloosheid, als gevolg 
waarvan men absolute vrijstelling van dienstplicht vroeg. 
De laatste liefdeprediker was Harm W. Dam (1778-1873), die de gemeente als Oudste diende 
van ? -1850, bijgestaan door K. Hovens Greve, leraar van Zuidveen, die diende van 1826-
1851. 
 

 
Getekend portret van Koenraad Hovens Greve 
 
Giethoorn-Zuidzij onderhield n.l. steeds contacten met het afgescheiden deel van Zuidveen. 
Sinds 1826 hadden ze dus ook dezelfde leraar. In 1851 werd Greve’s zoon, A.K. Hovens 
Greve, de eerste gestudeerde leraar van de Zuidergemeente. 
Toen was het ledental van Noordzij 80 en van Zuidzij 300, hetgeen betekende dat ongeveer de 
helft van de burgerlijke gemeente Giethoorn Doopsgezind was. 
Tot 1890 leefden de twee Doopsgezinde Gemeenten naast elkaar voort. Op 2 januari 1890 
kwam de kerkenraad van de Zuidergemeente samen met de 9 overgebleven leden van de 
Noordergemeente om over samengaan te spreken. Het resultaat was dat alle Noorderleden 
zich aansloten bij Zuid. Op 5 januari 1890 vond de officiële afkondiging van dit belangrijke 
feit plaats. Toen waren de beide gemeenten, die enige eeuwen naast elkaar hadden geleefd, 
weer één geworden. 
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Over het kerkgebouw van de Zuidergemeente is niet veel bekend. Het oude bedehuis werd in 
1856 verbouwd. Onze huidige Vermaning werd gebouwd in 1871 en ingewijd met Kerstmis 
van dat jaar. 
 

 
 
Gegevens over het ledental zijn beschikbaar vanaf 1834, toen het ledental 314 bedroeg. (Er 
moeten in de 17e en 18e eeuw echter veel meer leden zijn geweest). In 1861 bedroeg het 
ledental 468, in 1900 was het 490, in 1955 nog 365 en nu nog maar 191. (1987) 
Tot slot nog een overzicht van de predikanten na Greve Jr.: 
1858-1862 W. Jesse, 1863-1866 A. van Gulik, 1866-1876 J.A. Oosterbaan, 1877-1881 J.F. 
Bakker, 1881-1886 H. Koekebakker, 1889-1892 A. van der Goot, 1894-1910 H. Schuurmans, 
1911-1929 T.O.M.H. Hylkema, 1929-1933 M.J. Kosters, 1936-1939 A.J. van der Sluis, 1941-
1946 Abr. Mulder, 1948-1958 F.H. Sixma, 1958-1967 E. Hardorff-Dijkstra, 1968-1977 J. 
Dijkstra, 1977-1981 E.I.T. van der Zee, 1981-1982 Dr. J.S. Postma (consulent) en 1983-1989 
A.A. Rijken. 
 
Tom Rijken  
Bijdrage aan stuurgroep 1987-1988. 
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Wij punteren door Hollands Venetië….. 
 
….en vergeten de tijd. 
 
Het was niet voor het eerst dat wij een bezoek brachten aan Giethoorn, maar het kleine 
pittoresque dorpje, met zijn smalle vaarten en hoge bruggetjes, heeft nu eenmaal een eigen 
bekoring en het behoeft dus in het geheel geen verwondering dat het steeds weer opnieuw vele 
bezoekers trekt. 
 
In de loop der jaren heeft Giethoorn de naam van Hollands Venetië gekregen. De 
overeenkomst met dit touristencentrum in Italië moet meer gezocht worden in de 
aanwezigheid van het vele water, dan in de aanwezigheid van mooie gebouwen die uit het 
water oprijzen, de zingende gondeliers en het Zuidelijke temperament der bewoners. 
Want Giethoorn is een eenvoudig dorpje, de bewoners eenvoudige mensen en het leven met 
zijn moderne problemen zal men er tevergeefs zoeken. Stil verglijdt er de tijd, ver van de 
grote wereld en het geluk van de mensen is er niet minder om. 
Midden in het lage land zijn ze begonnen met de uitoefening van de landbouw en dit karakter 
heeft het dorp steeds behouden, ook al zwerven er ’s zomers talloze punters door de vaarten, 
die het wel eens aardig vinden op deze wijze het dorp te bezichtigen. 
 
Water….. water…… 
De grond is hier een kostbaar bezit en men is er dus zuinig mee. Dat heeft tot gevolg dat de 
huizen vlak aan het water gebouwd zijn, zodat er voor een brede weg geen plaats meer is. 
Smalle weggetjes, soms zijn het meer paadjes, zijn de communicatiewegen over het land. 
Te water is er meer ruimte en geen bewoner van Giethoorn, of hij bezit een punter. 
Er behoort enige handigheid toe om met een lange boom, de punter voort te bewegen en 
tegelijk te sturen. Maar heeft men dit eenmaal in de slag, dan kan men met zo’n punter een 
behoorlijke snelheid ontwikkelen. 
Het gehele vervoer vindt in Giethoorn per punter plaats. De oogst wordt per punter van het 
land gehaald, het vervoer van paarden en koeien geschiedt per punter. 
Ook de melkhandelaar bezorgt zijn melk per punter, en met collega Petter zijn wij op stap 
gegaan om eens te zien hoe dat gaat. 
 
Wij gaan punteren. 
Wij troffen het, want juist had onze collega zijn eerste voorraad uitverkocht en moest er 
bijgeladen worden. Nieuwe voorraad stond reeds bij de fabriek gereed en direct viel ons op de 
voorraad pap die werd meegenomen. 
De Giethoornse bevolking blijkt een papetende natie te zijn, want er wordt evenveel pap 
verkocht als melk. En de omzet? Weer krijgen wij de klacht te horen van de boerenmelk. Veel 
melk wordt er nog gehaald bij de buren die voor hun melk een kwartje per liter vragen. En de 
consument betaalt dit graag, omdat de melk een hoger vetgehalte heeft. 
De omzet van de slijter wordt hierdoor vanzelfsprekend sterk beïnvloed. De boeren verkopen 
natuurlijk graag aan particulieren, want de ontvangsten van deze verkoop worden niet 
verantwoord en ontkomen dus aan de fiscale vingers van minister Lieftinck. 
 
Collega Petter heeft intussen zijn bussen weer gevuld. Ze staan netjes op een rijtje aan de kop 
van het bootje en wij stappen in de punter. Het bootje wiegelt gevaarlijk, maar met echte 
zeemansbenen weten wij ons staande te houden en wij varen af.  
Wij hebben zelfs de moed om onder leiding van collega Petter de vaarboom te hanteren, 
waarvan de lengte ons danig in de weg zit, maar wij varen… 
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Als we aan het einde van de vaart zijn, begint het eigenlijke dorpje pas. 
Bij het eerste huisje, vlak aan het water leggen wij aan. De lange vaarboom wordt langs de 
buitenzijde van het bootje gestoken, zodat hij vast ligt. 
 

 
           Jan Petter 
 
De bel…. 
Als wij aan wal geklauterd zijn, bemerken wij, dat er meer huisjes bij elkaar staan. Zonder 
enige regelmaat zijn zij er neergezet en een smal weggetje kronkelt er tussen door. De huizen 
zijn oud en verweerd en spotten met elk begrip van moderne woningbouw. Maar er gaat een 
sfeer uit van de kleine huisjes, die daar zo prettig verscholen liggen tussen heesters en bomen. 
De melk wordt de bewoners niet thuisbezorgd. Collega Petter neemt een bel, die wij reeds 
eerder hadden opgemerkt, maar waarvan wij de betekenis nog niet hadden begrepen, en 
begeeft zich tussen de huisjes, om al bellende de bewoners kennis te geven van zijn 
aanwezigheid. De pannetjes schijnen reeds klaar te staan, want uit alle huizen komen de 
bewoners naar onze punter, waar Petter reeds klaar staat om ze vol te gieten met melk of pap. 
Het is een aardig gezicht al deze vrouwen en meisjes langs de kant te zien staan met hun lege 
pannetjes. Wij bemerken dat er een prettige verstandhouding bestaat en ondanks het feit, dat 
er vlug wordt gewerkt, is er toch nog wel tijd voor een kort praatje. Te veel tijd mag dit echter 
niet kosten, want verder op staan weer nieuwe klanten te wachten en voor de laatste klant is 
bediend, moet er nog heel wat gepunterd worden. 
Ons bezoek moest kort zijn, maar in deze korte tijd hadden wij weer een andere zijde leren 
kennen van het vak melkslijter, dat zo vele kanten heeft en ons steeds weer nieuwe aspecten 
biedt. 
Eenzaam op hun post, doen de twee vrije slijters die Giethoorn kent, hun werk. ’s Zomers, 
wanneer zij met de punter door de vaarten gaan om de klanten te bedienen, ’s winters, als er 
ijs ligt per slede. Maar zij voelen zich sterk verbonden met de overige melkhandelaren in ons 
land, omdat hun belangen parallel lopen; nl. een sterke organisatie die in staat zal zijn de 
economische positie van de vrije melkslijter op een hoger peil te brengen. 
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Modeshow per puntertje… 
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Op een zonnige Zaterdagmiddag hebben Giethoornse meisjes en mevrouwen, zo van maatje 
38 tot en met vollemaatjes 46, voor één keer mannequin mogen spelen. 
Dat deden ze, zoals men alles doet in Giethoorn: per punter. 
De verenigde Nederlandse textieldrukkers van Oost-Brabant en Twente, hadden er hun 
zomercollectie imprimé’s voor ter beschikking gesteld, om de plattelandsvrouwen eens te 
laten zien dat het mooie Zondagse visite-jurkje heus niet altijd een zwart jurkje behoeft te 
zijn. De Gieterse plattelandsvrouwen zaten overigens zelf óók af en toe in het bootje, in oud 
Giethoornse klederdracht, met de gouden kap en kanten muts, een stuk of wat zware rokken 
en prachtige jakken, óók imprimé’s, die de textieldrukkers zelf herkenden als handdrukken 
die men zo’n honderd jaar geleden in Twente en Oost-Brabant maakte. 
Op één der bruggetjes stond de “lady-speaker”, deze keer ook in Gieterse klederdracht, en 
hield modepraatjes door een microfoon als ze van onder de andere hoge bruggetjes de punters 
zag naderen, voort geboomd door Giethoornse jongelingen, gestoken in zwart pak met een 
petje op en met mooie, gouden knopen in hun boezeroen. De vrouwen notabelen zaten op de 
wallekant naast elkaar en in dikke rijen stonden de Giethoorners zelf met de honderden 
vreemdelingen langs de grachtjes en af en toe legde er een bootje aan, om de toeschouwsters 
de katoentjes te laten voelen en keuren. De Nederlandse en Amerikaanse film- en televisie-
cameramannen schoten er dan op toe en de mannequin in haar wankele bootje maakte dan een 
draai, om haar wijde rok mooi te laten zwieren. 
Het was allemaal gezellig, schilderachtig en weer helemaal iets anders dan anders. 
 
Tijdschrift Eva 1954 
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Schilders van Giethoorn 
door Klaas van der Veen 
 

Deel 2: De speurtocht naar Robert Röhrkohl 
 
In het voorjaar van 2007 maakte ik in de huiskamer van Aaltje Beeksma-Roelfsema kennis 
met Robert Röhrkohl. Dat wil zeggen, tussen diverse schilderijen van Giethoorn (waarvoor ik 
kwam) hing ook een krachtig mansportret aan de muur, in houtskool met accenten in rood en 
wit krijt. “Mijn vader,” zei Aaltje, “getekend door Robert Röhrkohl.”     

 

    
  Jan Roelfsema 
 

       Die naam had ik nog nooit gehoord. Ze vertelde me dat het een Duitse kunstenaar was, die 
voor de oorlog in Leeuwarden woonde. Ze leerde hem kennen toen hij de zomer van 1937 in 
Giethoorn doorbracht; daarna kwam hij ieder jaar wel een keer. In de oorlog was hij nog eens 
terug geweest om afscheid te nemen van bekenden. Hij was ingelijfd bij de Wehrmacht; ze 
hadden hem nooit meer teruggezien. 
 
Dat vond ik een interessant verhaal. Hoe was hij in Friesland terecht gekomen en zou hij de 
oorlog hebben overleefd? Daar kon mijn gastvrouw me geen antwoord op geven. Wat ze nog 
wel wist vertelde ze geduldig, terwijl ik het op mijn bloknootje krabbelde.  
De schilder, die op een woonboot huisde, kwam voor zijn boodschappen naar de Coöperatie 
aan het Binnenpad, waarvan Aaltje’s vader bedrijfsleider was. Jan Roelfsema kon zelf 
verdienstelijk schilderen, zodat het niet verwonderlijk was dat hij goed met Röhrkohl kon 
opschieten. De Duitser had ook verstand van techniek en hielp zodoende wel eens wanneer er 
een defecte buitenboordmotor was.  
Wellicht kwam hij via Roelfsema, die in het bestuur zat van het Groene Kruis, ook in contact 
met wijkverpleegster Deborah Vis. Deze woonde in De Gijthorn, waar ze regelmatig 
kunstenaars over de vloer kreeg. Röhrkohl maakte ook van haar een goed gelijkend portret. 
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Deborah Vis 

 
Dit en vele andere tekeningen en schilderijen van Giethoorn schonk hij haar, waarschijnlijk 
toen hij tijdens de oorlog voelde aankomen dat hij niet langer de vrijheid zou genieten om het 
dorp te bezoeken. Zuster Vis gaf op haar beurt de werken door aan familie in Zwolle, maar … 
niet voordat er foto’s van waren gemaakt door Dirk Meijer, de schilderende schoolmeester uit 
Noord. Deze was een artistieke vriend van Jan Roelfsema en zo kwam het dat diens dochter 
Aaltje mij even later een map met zes foto’s kon laten zien van Gieterse werken van 
Röhrkohl. Vier bekende plekken aan de Dorpsgracht, zuster Vis en nog een portret van 
Hendrik Schreur, dierenarts te Giethoorn. Uiteraard vonden deze, evenals de portretten van 
Jan Roelfsema, hun weg naar mijn digitale verzameling ‘Schilders van Giethoorn’! 
Meer kon Aaltje niet aan haar relaas toevoegen. Ja, nog enkele details over Röhrkohl’s 
verblijf in Leeuwarden – zij had daar later zelf gewoond en las zijn naam in een historische 
uitgave – maar over Giethoorn kwam ik niets meer te weten. Einde verhaal? 
 
Gelukkig niet.  
Het moet begin 2009 zijn geweest, toen ik werd opgebeld door ene Sjoerd Cuperus uit 
Leeuwarden. Hij had contact opgenomen met `t Olde Maat Uus, omdat hij informatie zocht 
over ‘een Duitse schilder die voor de oorlog in Giethoorn had gewerkt’ en was doorverwezen 
naar mij.  
“Robert Röhrkohl!” riep ik en het bleef even stil aan de andere kant van de lijn.  
Hoe ik dat wist, wát ik van hem wist en nog veel meer. Kort en goed, Cuperus bleek een 
studie te maken over onze vriend en was van plan om een en ander te publiceren in een 
historisch tijdschrift voor Leeuwarden. Hij had een aantal gerichte vragen, waarvan de 
belangrijkste was wanneer Robert Röhrkohl naar Giethoorn was gekomen om afscheid te 
nemen. “Dàt hij dat deed,” vertelde Cuperus, “gaf aan dat hij een zeer sociaal mens was en 
dat hij pessimistisch was over zijn overlevingskans.” 
Ik had hem al verteld dat de Gietersen niet wisten of hij de oorlog had overleefd. Nou, daar 
kon hij uitsluitsel over geven. Straks komen we daar op terug. 
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De vraag over ‘wanneer nam hij afscheid?’ mondde uit in een hernieuwd bezoek aan Aaltje 
Beeksma. Voor het gesprek had ik een lijst met vragen toegestuurd gekregen. En, had 
Cuperus mij op het hart gedrukt, probeer nog meer mensen van haar leeftijd te vinden die het 
verhaal hopelijk kunnen beamen of zelfs aanvullen.  
Veel nieuws kwam ik van Aaltje niet te weten. Geen wonder, een jong meisje heeft andere 
interesses dan de personen met wie haar vader omgaat. “Een aardige man was het. Zijn boot 
zal ergens in het dorp hebben gelegen, misschien wel aan het Peerdepad. Hij moet in de 
zomer van 1943 of ’44 langs zijn gekomen om afscheid te nemen. Ja, hij was daarbij in 
uniform, ze waren er van geschrokken toen er een Duitser in uniform over de brug was 
gekomen. Die zag je niet zo vaak in het dorp.” 
 

 
Voormalig Binnenpad 56a 
 
Daar leek het bij te blijven, totdat er toevallig in een ander gezelschap over mijn onderzoek 
werd gesproken en iemand riep: “Robert Röhrkohl? Maar die ken ik wel!” Het was Teunis 
Schreur. Natuurlijk ging ik snel bij hem langs. Teunis wist zich te herinneren dat de schilder 
altijd in het bruin was gekleed, met geblokte kniekousen en een bruine hoed. Maar dat 
afscheid?  
Misschien dat zijn zuster Geessien zich dat nog kon herinneren. Ook waren zij best benieuwd 
hoe het Röhrkohl was vergaan en hoopten dat ik daar meer over kon vertellen. Niet veel later 
zaten we met ons drieën om de tafel en het was wonderlijk hoeveel details er al pratende naar 
boven kwamen. 
“Röhrkohl was omstreeks 1931 al in Giethoorn gekomen, toen zij een meisje van ongeveer 
tien jaar was. Zijn woonboot, bruin met een kajuit, lag in de gracht tegenover de boerderij 
van haar ouders, die woonden aan Binnenpad 19. De schilder kwam in latere jaren wel vaker 
en bleef dan de zomer over. Hij sprak goed verstaanbaar Nederlands en at ook wel eens mee 
aan tafel bij de familie Schreur. 
Ja, hij moest in de oorlog naar Duitsland en zag daar tegen op. Op een zondagmiddag kwam 
hij in militair kostuum afscheid nemen. Hij was erg zenuwachtig. Op dat moment begon er 
een bombardement op het vliegveld bij Havelte. Röhrkohl werd doodsbang en kroop weg in 
een hooiberg achter op het erf!” 
Met die laatste gegevens was het mogelijk om na enig speuren de datum van het afscheid 
precies te bepalen. Driemaal bombardeerden de geallieerden Havelte, in september 1944 en in 
maart 1945. Van de drie data was er maar één op zondag, namelijk 17 september 1944.  
Sjoerd Cuperus was blij met dit ‘harde’ gegeven. Het zou zijn op stapel staande publicatie 
weer een extra stukje authenticiteit bezorgen. In september 2010 moest het gereed zijn voor 
de drukker. 
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Toen ik historisch tijdschrift “Leovardia” voor Leeuwarden en omstreken nr. 33 in handen 
kreeg, kwam Robert Röhrkohl voor mij tot leven.  
 

 
Robert Röhrkohl 
 
“De man die verdwaalde in de oorlog”, had de schrijver het artikel genoemd. Het beschreef 
een buitengewoon vriendelijk en aimabel mens, geboren in Duitsland maar na zijn opleiding 
aan de kunstnijverheidschool weggetrokken en in Leeuwarden beland. Daar voelde hij zich 
thuis, maakte vrienden en trok met zijn varende atelier over de Friese meren; regelmatig deed 
hij ook Giethoorn aan. 
Tijdens de oorlog werd hij door de bezetter gedwongen om aan de Duitse dienstplicht te 
voldoen. Had hij zich maar laten naturaliseren … Als soldaat werd hij bij een 
bewakingseenheid ingedeeld en kwam zodoende in Havelte terecht. Geen wonder dat het hem 
teveel werd, toen hij de bommen hoorde vallen op de plek waar hij enkele uren tevoren 
vandaan was gefietst, op weg naar zijn vrienden om afscheid te nemen.  
Hoe het met Robert Röhrkohl is afgelopen? Gelukkig kon ik mijn gesprekspartners gerust 
stellen. Hij heeft gezond en wel de oorlog overleefd en werd krijgsgevangen gemaakt door de 
Canadezen. Na enkele maanden in een werkkamp te hebben vertoefd in Ostfriesland werd hij 
vrijgelaten. Toen volgde een immense teleurstelling. De Nederlandse regering had bij wet 
besloten dat Duitsers na de oorlog niet meer welkom waren in ons land. En hoewel Röhrkohl 
daar naar eigen zeggen ‘de gelukkigste jaren van zijn leven' had doorgebracht, zich 
Nederlander voelde en met die hele oorlog niets van doen had, hij kwam er niet meer in. 
Ongetwijfeld gedesillusioneerd keerde hij terug naar zijn geboortestreek in het Ruhrgebied. 
Hij vestigde zich in Wipperfürth en begon weer te schilderen. In 1974 is Robert Röhrkohl 
overleden. 
 
Met dank aan Aaltje Beeksma-Roelfsema, Geessien Koppers-Schreur, Teunis Schreur en 
Sjoerd Cuperus. 
 
Mocht u nog tips hebben over schilderijen van Röhrkohl of van Giethoorn in het algemeen, of 
zelfs iets willen opsturen (foto’s in zo hoog mogelijke resolutie s.v.p.), dan kan dit naar email: 
kw.vanderveen@home.nl 



Giethoorn en omstreken vroeger en nu 
 
Door meester D. Meijer 
Uit: Actie 1973 
 
 
Dominees ervaringen 
In Giethoorn zat één van de kerkelijke gemeenten zonder dominee. Zondags zou daarom een 
Steenwijker dominee komen om de kerkdienst te leiden. Dat gebeurde in de tijd dat Giethoorn 
nog weinig verbinding had met de omliggende gemeenten. 
Het vervoer naar Steenwijk ging per vaartuig. Auto’s konden er nog niet komen. Men moest 
dus de waarnemende predikant per vaartuig halen. Bij mooi weer gebeurde dat per roeiboot. 
Het terugbrengen geschiedde dan met `t zelfde bootje. Eens had men de dominee weer 
opgehaald. 
Het was schitterend weer, maar toen zij bijna in Giethoorn waren werd de lucht steeds 
dreigender. Na afloop van de kerkdienst stond er een stevige wind uit het Noorden, met 
kletterende regenbuien. Zo kon men niet in een open roeiboot de predikant terugbrengen. Na 
overleg werd besloten hem weg te brengen met het puntertje, dat vaak door de Gietersen 
gebruikt werd om een varken te brengen naar de beer in Zuidveen. Op dat puntertje was een 
hokje gebouwd waarin het varken kwam. Zo gezegd zo gedaan. Om te voorkomen dat de 
regen door de reten van het dak zou druipen, werd daarover een zeil gelegd, dan zat de 
dominee droog en buiten de wind. Toen men door de dorpsgracht voer, stond er een boer op 
de wallekant verwonderd te kijken naar wat hij zag aankomen n.l. de boot waarmee in de 
week een varken naar de beer in Zuidveen gebracht werd. 
Dat gingen ze me daar op zondag doen. Verontwaardigd riep hij dan ook: “Foei, foei ie 
moesten joe schaemen om op zondag met een varken naar de beer te gaan. Dat kan nooit wat 
worden!” Net dat hij dat toegeroepen had, keek de dominee lachend om de hoek van het hokje 
en zei hij: “Nou, nou, ik ben toch zeker geen varken”. 
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W I N T E R E X P O S I T I E 
 

“AMATEUR-SCHILDERS UIT GIETHOORN” 
 

Vanaf 18 december t/m 30 januari te bezichtigen in 
museumboerderij `t Olde Maat Uus. 

 
Openingstijden: www.oldemaatuus.nl 
  


