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Voorwoord. 
 
 
De afd. ”Historie Giethoorn” biedt hierbij de Vrienden van ’t Olde Maat Uus weer een 
bulletin aan. Het is traditie geworden om voor december een bulletin samen te stellen uit 
materiaal dat in ons archief zit of een artikel dat door onze leden – oud leden is geschreven. 
De afd. Historie verzamelt al ruim 20 jaar materiaal waardoor wij een kijkje kunnen nemen in 
hoe men vroeger in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen woonde en werkte. 
In dit bulletin leest u o.a. hoe men vroeger turf maakte. Werk, waarvan men zich nu geen 
voorstelling meer kan maken, maar dat heel bepalend voor dit gebied is geweest. 
In deze tijd geeft het internet ongekende mogelijkheden; zoals b.v. het opvragen van 
informatie voor het artikel over de klok van de Doopsgezinde Vermaning. 
Wij vinden soms websites met informatie over Giethoorn, maar ontvangen ook graag 
materiaal van u. 
In oktober zouden wij in ’t Olde Maat Uus één avond verzorgen met beeldmateriaal 
samengesteld uit materiaal uit ons archief. De belangstelling was dermate groot dat het  
3 avonden zijn geworden. 
Ik hoop echter dat u ook kunt genieten van het papierenarchief en wens u daarbij veel lees 
plezier. 
 
 
Rensje Schra 
voorz. afd. “Historie Giethoorn”. 
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Toneelvereniging BILDERDIJK. 
 
Notulenschrift van 11 februari 1922 t/m 19 april 1924. 
 
Vergadering Zaterdag 24 Februari ten huize van J. Wuite. 
Afwezig Mej. G. Mol en den Heer E. Mandemaker. 
De Voorzitter opent de Vergadering en de Secretaris deelt op een desbetreffende vraag mede 
dat er geen notulen van de vorige Vergadering zijn. 
Daar de vergunning voor openbare opvoering van het in studie genomen stuk “Schakels” door 
de Burgemeester geweigerd is, was er door de Heeren Roelfsema en Bakker advies 
ingewonnen bij rechtskundigen; respectievelijk te Meppel en te Kampen. Dit, om te weten te 
komen de voorwaarden welke zijn verbonden aan het opvoeren in besloten kring. De Voorz. 
verzoekt Bakker zijn bevindingen mede te deelen; wat deze doet. Ook Roelfsema deelt de 
door hem ingewonnen inlichtingen mede. Het blijkt dat de beide adviezen op één punt niet 
precies overeenstemmen. Het betreft de kwestie of de uitvoering kan geschieden in een café 
of niet. Het advies uit Kampen luidde: niet, terwijl de zegsman van Roelfsema er daarentegen 
geen bezwaar in zag. Bakker die door den aard zijner betrekking ook heel veel van die dingen 
afweet, was echter ook van meening dat de uitvoering niet kon plaats hebben in een lokaal 
met vergunning. 
Het is natuurlijk de bedoeling niets te doen dat in strijd is met de wet en dat is zullen we 
slagen ook een eerste vereischte. Dus kon de mededeeling van den Heer Doze dat er kans was 
dat we een particulier gebouw in gebruik konden nemen, dat zich even goed leent tot het 
geven van een Toneelavond als de zaal van Wuite, ons nooit beter te pas komen. Onze 
Vereeniging dient ook goed aangepakt te worden. Vereischt wordt een nieuw huishoudelijk 
reglement, een ledenlijst enz. Aanpakken is dus de boodschap. Er wordt besloten dat reeds de 
volgende dag verschillende zaakjes opgeknapt zullen worden. Als het zaakje dan eenigzinds 
voor mekaar is kan er een advertentie in de Steenwijker geplaatst worden dat er gelegenheid is 
zich op te geven als lid van de Toon. Ver. “Bilderdijk”. De Voorz. brengt ter sprake wat er 
voor Wuite gedaan zal kunnen worden als de uitvoering van “Bilderdijk” ergens anders plaats 
heeft. Allen vinden goed dat er getracht zal worden een Tooneelclub uit een naburige plaats 
een paar avonden bij Wuite te doen spelen. Onze Vereeniging neemt hiervan echter geen 
financieele risico op zich. 
Niets meer te behandelen, sluit de Voorzitter de Vergadering. 
                                                                                                                          Secretaris H. Piek 
                                                                                                                          J. Roelfsema 
 
Verslag van de Toneeluitvoering in de Schouwburgzaal Varrenhorst te Steenwijk op Maandag 
2 april (2e Paaschdag) 1923. 
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Opgevoerd werd het toneelstuk “Schakels”van H. Heyermans. 
Als de lengte van dit verslag afgemeten moest worden naar de repetitie’s en vergaderingen die 
er aan vooraf zijn gegaan dan zou het een respectabele lengte krijgen. Stel u echter eenigzins 
gerust, het zal zoo’n vaart wel niet loopen. Anders wel een feit van beteekenis, een 
gebeurtenis die aan de vergetelheid ontrukt moet worden. “Bilderdijk” op de planken bij 
Varrenhorst, dat gebeurt niet alle dagen. Toen we verleden najaar weer een begin maakten 
leek het niet zoo rooskleurig met “Bilderdijk”. We misten een stuk of drie van de beste 
spelers, toch namen we een aanvang met het repeteeren van: “Het Hoogste Recht” van Ina 
Boudier Bakker. Een stuk waarin maar zes personen meespelen, wat tot natuurlijk gevolg had 
dat we saaie slecht bezochte repetitie’s kregen. Er zat geen fut genoeg in. Tot overmaat van 
ramp bedankte een onzer dames na eenige repetities ook nog voor haar rol, zoodat we dat stuk 
moesten opgeven. Toen kwam er één tot de ontdekking dat het 25 jarig bestaan van 
“Bilderdijk” in 1923 een feit was. Hendrik Bakker stelde nu voor een feestavond te 
organiseeren tegen het a.s. voorjaar en dan nu direct maar weer te beginnen. Een commissie, 
bestaande uit de heeren: Mol, Dantuma en Bakker werd in ’t leven geroepen, welke tot taak 
had de voorbereidende werkzaamheden hieraan verbonden op te knappen. Bakker die eerst 
niet van de partij was stelde zich nu ook weder beschikbaar zoo ook Dantuma. Hoewel ik 
natuurlijk niet wil beweren dat de commissie haar best niet deed, getuigen dat ze hard 
opschoot kan ik toch ook niet. De slakkegang zat er nou eenmaal in en dan is het uitzoeken 
van één of meer stukjes geschikt voor het geven van een feestavond ook al weer geen 
gemakkelijke taak. Uit Blokzijl, waar ze nog iets voor ons hadden dat ze ons zouden sturen, 
hebben we nooit een letter gezien. 
 
Toen zei Bakker op een keer, als we ’t eens met “Schakels” probeerden ? Zijns inziens was ’t 
door ons wel te spelen. Nu daar was de club wel voor te vinden er was al eens vaak gezegd 
hadden we nog maar weer een stuk van Heyermans. Eén exemplaar werd aangekocht, dit 
werd gelezen en prachtig gevonden. Het leek nog al niet zooveel moeilijkheden op te leveren 
dus werd er besloten dit stuk te spelen. 
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Nu is “Schakels” echter geen stuk voor een feestavond zoodat die voorloopig ook weer van de 
baan was. Het studeeren kon nu weer beginnen, in de eerste repetities echter waren alle rollen 
nog niet bezet, vooral hadden we gebrek aan een dame welke zeer moeilijk te krijgen was.  
De één kon niet, een ander wou niet, een derde mocht niet; toch kregen we langzamerhand 
alle rollen bezet. We hadden nu een heele kring dat aan gezelligheid ontbrak het ons niet. 
Roelfsema die onder doktershanden moest met zijn keel was er nu ook weer bij.  Het bleek nu 
echter dat het stuk lang niet malsch, lang niet zoo gemakkelijk was als we eerst gemeend 
hadden. De repetities wilden maar niet al te best vlotten, ook was het stuk te groot om in één 
avond alle bedrijven te repeteeren zoodat de laatste bedrijven wel een beetje in de 
verdrukking kwamen.  
 
Toch werd de datum van uitvoering vastgesteld. Onze Voorz. zou naar de Burgemeester om 
toestemming voor opvoering. Dit duurde al eenigen tijd en als Roelfsema eens informeerde 
kreeg hij ten antwoord dat zijn “Edelachtbare” het stuk nog niet gelezen had. Er werd al eens 
gezegd: hij zal het toch niet weigeren. En jawel hoor, wat niemand nog ernstig als mogelijk 
beschouwd had gebeurde. Zijn Edelachtbare weigerde officieel de toestemming tot opvoering 
van “Schakels”. De reden welke hij hiervoor opgaf waren dat het onzedelijk en vol 
Godslasteringen was. Dit is al te lang en breed besproken om er nog verder op in te gaan. Wel 
zij hier even opgemerkt dat onze Toon. Ver. het in ’t geheel niet mee eens was met meneer de 
Burgemeester. Eén poging werd nog gewaagd. We verzonden een brief aan ’t adres van de 
Burgemeester waarin hem onder meer werd verzocht nog eens nader kennis te nemen van het 
stuk en waarin we de hoop uitspraken dat hij rekening houdend met de mentaliteit der 
bevolking, alsnog zijn toestemming wel zou verleenen. Zooals algemeen verwacht was, het 
resultaat was nihil. De gemoederen waren danig in opstand, zoo er bij laten zitten dat doen we 
nooit werd er gezegd, als ’t eenigzins mogelijk is toch spelen. Er werd eens geïnformeerd bij 
rechtsgeleerden en ja die mogelijkheid bestond. In besloten kring kon er gespeeld worden 
zonder toestemming van de Burgemeester. Er werd gewerkt om de zaak voor mekaar te 
krijgen o.a. moest er naar Heijermans geschreven worden om opvoeringrecht,wat Roelfsema 
voor zijn rekening nam. Dit kwam nog al gauw af, onze vrees dat we het niet zouden krijgen 
was ongegrond geweest. 
 
De piano de telefoon alles was voor mekaar, omdat het bij Wuite niet mocht werd de zaal van 
Frans bij contract gehuurd maar ja op ’t laatste oogenblik liep ook dit weer op niets uit. Na de 
weigering van den Burgemeester lag het repeteeren natuurlijk stil en we zouden juist weer 
beginnen toen Frans van verschillende zijden bewerkt en bang gemaakt met hangende pootjes 
bij Roelfsema kwam dat het toch nog maar moest overgaan. Daar zaten we weer. Maar nog 
niet opgeven, nog weer zoeken naar een andere uitweg en die werd nogmaals gevonden. De 
Ruiter in Steenwijk was wel genegen om zijn zaal een avond af te staan tot het geven van een 
uitvoering. Toen we echter met de Ruiter in onderhandeling waren kreeg Bijkerk eigenaar van 
Schouwburgzaal Varrenhorst er de lucht van en die berichtte ons dat ook zijn zaal wel een 
avond tot onzer beschikking was. Dit leek ons weer beter toe en zoo werd er voorloopig koers 
gehouden op Varrenhorst. Nu kwam echter de vraag kunnen wij zoo bij Varrenhorst op de 
planken verschijnen en die vraag was niet moeilijk te beantwoorden. Dit antwoord luidde dan 
ook: eerst mag er nog wel eens flink aangepakt worden. Toch trots onze goede voornemens, 
bij iedere repetitie bleek maar weer al te zeer het is en blijft een slappe vertooning. Mooie 
gedeelten waren er in o ja zeker, maar ook weer gedeelten die eigenlijk weinig aanspraak 
konden maken op de naam van toneelspel. Het dobberden al maar tusschen deze twee: zullen 
we ’t wagen of zullen we ’t niet doen, we konden maar niet tot een besluit komen. De Voorz. 
liet eens stemmen maar dat werkte ook niets uit, een paar stemden tegen een paar voor maar 
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de groote meerderheid stemde blanco. Toen op een Zondagmorgen nadat we bij Bijkerk 
gerepeteerd hadden werd de knoop doorgehakt, we zouden dan spelen op de 2e Paaschdag.  
Tweemaal nog repeteerden we een paar bedrijven bij Wuite en Zaterdagavond voor Paschen 
Generale Repetitie bij Varrenhorst welke ons allen geloof ik nog al meeviel. Heijermans had 
er geen bezwaar in gezien om ons ook in Steenwijk het opvoeren van “Schakels” toe te staan. 
Zoo kon men ons dan de tweede Paaschdag tegen vijf uur half zes Steenwijk door zien 
trekken bepakt en beladen, schuin de markt over de Oosterstraat in op Varrenhorst aan. 
Voor bekendmaking was genoeg gezorgd, in Giethoorn was ’t nog aangeplakt en wie de 
groote advertentie van ons in de Steenwijker niet gezien heeft die hoeft ook nooit weer een 
krant in handen te nemen. De Entree was bepaald op f 1,-- per persoon en voor slechte 
opkomst van ’t publiek behoefden we ons toen niet meer bezorgd te maken reeds ’s middags 
waren er tweehonderdvijftig plaatsen besproken. Wat de centenkwestie aangaat waren we dus 
al geborgen. 

 
(red. Bilderdijk uit een latere periode) 
 
Om acht uur was de zaal zoo goed bezet dat Bijkerk het noodig oordeelde om de deur te 
sluiten. Was de zaal nog grooter geweest dan hadden we nog betere zaken gemaakt want nu 
werden er nog velen aan de deur teleurgesteld, welke geen plaatsbewijs meer konden krijgen. 
Aanvang acht uur is in de courant gezet, beginnen is dus de boodschap. Onze grimeur, voor 
deze keer meneer Jonker heeft z’n plicht gedaan, alle personen voor het eerste bedrijf zijn 
gekapt, gepruikt en geschilderd. Dan treedt Bakker even voor het doek en helder en duidelijk 
verstaanbaar tot in de verste hoeken van de zaal klinken zijn woorden als hij toelicht waarom 
en waardoor “Bilderdijk” hier vanavond speelt en de moeilijkheden opsomt waarmede onze 
Vereniging te kampen heeft gehad en tot slot de clementie van de aanwezige dames en heeren 
inroept. Dat de critiek op ’t vertoonde niet al te streng moge zijn. Een hartelijk applaus 
beloonde hem terwijl er achter de coulissen sprake was van een tientje waard. 
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Nu nog even de lijst nazien en de traditioneele drie harde stampen op de vloer duiden aan dat 
het spel zal beginnen.  
Steven onze toneelknecht haalt en ’t volgende oogenblik is ’t muisstil in de zaal.’t Is een 
geluk dat’t begin voor een paar ouwe tooneelrotten is, een goed begin maakt een goede indruk 
en ’t publiek is dan direct beter gestemd tot luisteren.  
Het gaat over ’t algemeen aardig goed en ’t daverende applaus na ’t neerlaten van ’t gordijn 
bewees dat er met het stuk meegeleefd wordt. 
 
Het tweede bedrijf wordt wat te lang mee gewacht er wordt in de zaal getrappeld; een teeken 
dat het publiek ongeduldig wordt. Het scheen dat ’t tooneel maar niet klaar kon komen. Als er 
weer gehaald is kan het publiek dan ook moeilijk tot rust komen, maar Toon weet zich wel 
verstaanbaar te maken. Hij scheen zijn tasch goed op slot te hebben die Toon zijn ouwe heer 
had er tenminste nog al wat moeite mee. Als in ’t  laatst van dit bedrijf Toon bij een kaars de 
sigarenkast van zijn vader plundert kan je wel een speld hooren vallen. Na dit bedrijf hebben 
we officieel pauze die echter niet zoo lang duurt als de tijd tusschen eerste en tweede bedrijf.  
 
Het derde bedrijf brengt ons een angstige vijf minuten als onze katterige Toon er waarachtig 
heelemaal af is wat anders nooit gebeurt. Dit bedrijf is wel eens beter gerepeteerd als 
gespeeld. Het publiek schijnt er intusschen weinig van bemerkt te hebben, naderhand in de 
zaal hoorde men tenminste dat dit het mooiste bedrijf was gevonden. 
 
Het vierde bedrijf dat altijd zwakjes was, was ook nou weer het minste en Hein maakte ’t nog 
niet beter op toen die in plaats van op te komen rustig in een hoek zijn pijp zat te rooken en 
ons maar liet wachten. Dit bedrijf bracht nog tusschentijds applaus, iets wat we in Giethoorn 
niet gewend zijn. Toen ’t doek zakte donderde het applaus door de zaal. Paneras die nog op ’t 
tooneel was had alleen nog een extra portie in ontvangst te nemen en hij maakte dan ook zijn 
liefste buiginkjes. Ik geloof toch wel dat hij een ietwat benauwd oogenblikje had, zijn gezicht 
spiegelde tenminste van alles af toen hij van ’t tooneel kwam stuiven. Roelfsema die ook nog 
wat in ontvangst wilde nemen kwam net te laat. Ernstige incidenten deden zich niet voor of ’t 
moest dan zijn dat Jonker zijn hoed er ’t leven bij liet. 
 
Over ’t geheel hebben we een goede uitvoering gegeven waar we met plezier op terug kunnen 
zien en die ons geen windeieren legde. 
Achteraf zij nog even vermeld dat de Burgemeester van Steenwijk niet zoo conservatief was 
als zijn collega uit Giethoorn en ons toestemming tot spelen verleende. einde. 
                                                                                                                     
 

         H. Piek Secr. 
                                                                                                                    J. Roelfsema 
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Kooplui 
Hun namen, noch hun bezigheden mogen niet vergeten worden in de verhalen over het oude 
Giethoorn. 
Al geruime tijd loop ik met de gedachten rond, dat ik ze eens uit mijn herinneringen wil 
ophalen. 
Het waren kleine, heel kleine kooplui, die met de winst van enkele centen, een stuiver of een 
dubbeltje tevreden moesten zijn. 
Ik kende ze sedert mijn geboortejaar in 1920, omdat ze min of meer regelmatig met hun 
bescheiden koopwaar langs kwamen bij ons huis aan het pad in het Noordeinde en het was 
mijn moeder die keuze kon maken uit de inhoud van hun mandje, afgedekt met een grote rode 
zakdoek, waar de spulletjes in vervoerd werden. Door de verkoper werd geen aanprijzend 
commentaar uitgesproken; de handel werd alleen maar getoond. 
De allereerste die ik mij uit mijn prille jeugd herinner was een man die mijn vader “Medop” 
noemde. Op een zomerdag stond hij in het gras bij de voordeur, hij was blootvoets en hij had 
een dophoed op, vandaar misschien de vreemde naam Medop. Hij bood sinaasappels te koop 
aan. Ik verborg mij achter de rokken van mijn moeder uit vrees voor die vreemde 
verschijning. Het was geen man die regelmatig langs kwam, ik heb hem waarschijnlijk maar 
één keer meegemaakt, maar hij heeft een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. 
Beter herinner ik me de mandjes-kooplui ( ik kan geen beter woord vinden) uit het 
Noordeinde. Dat waren Harm Koppers, Rensje de Olde en Marten ten Hove. De laatste 
verscheen wat later op het tapijt. 
Rensje woonde wat verder noordwaarts bij ons vandaan. Het kleine huisje waar ze met haar 
zoon Piet woonde, is in de jaren tachtig van de vorige eeuw tot een modern landhuisje 
verbouwd door Harm Broer en zijn vrouw Jannie v.d. Weide. 
Piet, de zoon van Rensje, was los werkman. Hij was, als ik me goed herinner een beetje een 
verlegen man. Hij stotterde licht en is naar ik meen ongetrouwd gebleven. Piet kon fluiten 
(spelen) op de ocarina. 
Omdat hij mijn vader ook wel eens hielp in de timmerwerkplaats bij het zagen van schoepen 
voor de tjaskers op het “zaegerad”, werd hij wel eens uitgenodigd om op een avond koffie te 
komen drinken en wat te fluiten op zijn ocarina. 

 
Ocarina. 

Rensje was wat korter aangebonden dan haar zoon Piet. Als ze met haar koopwaar langs 
kwam en ze ontmoette alleen kijkers en geen kopers stapte ze op met het rijmpje: ”Hier te 
zitten en niet te verkopen, daar kan de schoorsteen niet van roken”. 
Harm Koppers. Een paar jaar geleden bracht Coba Oort-Menger een leuk verhaal over de 
familie Koppers en de scheerbazen in het Zuideinde. Dat de verwanten van die familie in het 
Noordeinde buiten beschouwing bleven is niet zo verwonderlijk omdat Coba in haar jeugd 
niet op de hoogte was van nog een paar familieleden van dezelfde oorsprong. 
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Want Harm Koppers van de Appensteeg in het Noordeinde was bij zijn buurtbewoners geen 
onbekende. Harm was gehandicapt. Hij had een horrelvoet en was daarbij klein van postuur. 
Hij was niet alleen marskramer, maar ook scheerbaas en hij was een broer van Egbert en 
Roelof in het Zuideinde. 
Op Zaterdagmiddag- en avond werd zijn bescheiden huiskamer aan de Appensteeg gevuld 
met mannelijke klanten die hun baard van een week geschoren wilden zien. Hij schoor ook 
over de “neute”  (noot) d.w.z. dat bij een al te rimpelige ondergrond een dikke walnoot in de 
mond genomen moest worden om het gelaat wat strakker te trekken. 
De noot werd, na te zijn afgespoeld, op de schoorsteenmantel bewaard, zodat hij klaar lag 
voor de volgende klant. Ik kan er niet voor in staan dat dit verhaal waar is, maar zo is het mij 
verteld. 
Harm was getrouwd en had vier kinderen te weten: Hendrik, Jan, Aaltje en Geesje. Aaltje was 
van mijn leeftijd, de beide jongens waren ouder en Geesje ook klein van stuk, was een 
nakomertje. 
Er woonde nog een zuster van de “Koppersies” in het Noordeinde: dat was Roelofje die 
getrouwd was met Ties Bosch, een van onze naaste buren. 
Dan was er nog Marten ten Hove, die zich met zijn familie wat later in het Noordeinde 
vestigde. Marten was ook niet volkomen volwaardig en moest een boterham zien te verdienen 
als marskramer. Dat deed hij vol vuur. Ik hoor hem nog zeggen dat hij rode “buusdoeken” en 
witte zakdoeken verkocht, daarmee het verschil in klasse aantonend van zijn clientèle. En als 
hij iets niet bij zich had, verklaarde hij dat hij het wel op magazijn had. 
Mijn grootvader van moederskant had een boerderij in het tipje van het Zuideinde. Zijn enige 
zuster Annigje woonde in Wanneperveen. Als mijn grootvader haar wou bezoeken ging hij 
door de achter de boerderij liggende weilanden naar Wanneperveen en zo lag ook de weg naar 
Meppel open. Maar dat gebeurde in de eerste jaren van de twintigste eeuw. Mijn grootvader 
was geboren in 1853 en in het begin van de twintigste eeuw goed 40 jaar. En nu nog even 
over die grootvader. Zijn naam was Klaas Oort. In 1873 was hij twintig jaar en moest hij in 
militaire dienst in Maastricht. Hij ging lopend naar Zwolle, immers er waren geen auto’s, 
geen busdienst zelfs geen fietsen. In Zwolle kon hij met de trein verder. Gedurende zijn 
diensttijd bleef hij in Maastricht en na vijf maanden dienen ging hij op dezelfde manier terug 
naar Giethoorn. 
Ik ben afgedwaald van de uit Meppel afkomstige textiel-handelaren. Twee daarvan kwamen 
ook bij ons in het Noordeinde langs. Dat waren de heren Mulder en Dikkers. Ik noem ze 
heren, omdat ze wat meer status hadden dan die van Steenwijk (de heer Gokkes 
uitgezonderd). Vooral de heer Mulder maakte indruk. Zwarte jas, gestreepte broek, wit 
overhemd met das en hoed, nette schoenen en zeer bedachtzaam pratend. De heer Dikkers 
leek me wat frivoler. Als die heren op bezoek kwamen werd er echt ruimte voor hen gemaakt. 
Een bezoek, vooral van Mulder kon soms een belangrijk deel van de morgen of de middag in 
beslag nemen. Ik denk dat de beide Meppelers weinig klanten in het Noordeinde hadden. Ze 
kwamen bij ons, omdat mijn moeder afkomstig was uit Giethoorn-Zuid. 
Tot slot mag ik, de voor vele mensen heel belangrijke visventers uit Vollenhove en St. 
Jansklooster niet vergeten. Toen de Zuiderzee nog niet was afgesloten van de Wadden en de 
Noordzee, was in de NW-hoek Vollenhove een belangrijke vissersplaats.  
Er werd met open schepen, zoals botters en schokkers voornamelijk gevist in de Zuiderzee. Er 
werd haring, bot, schol, schelvis en garnalen gevangen. En de visventers uit Vollenhove 
brachten dagelijks deze producten van de zee bij hun clientèle in het achterland, zoals Meppel 
en Steenwijk en ook Giethoorn en Wanneperveen. 
Dan zijn er de in het Noordeinde van Giethoorn woonachtige marskramers, die voor en na 
mijn geboorte (in 1920) hun kleine koopwaar, zoals een kam, een aardappelschilmesje, 
haarspeldjes, spelden, naalden enz. enz. aan de buurtbewoners probeerden te slijten. 
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Maar er kwamen er ook van buiten de gemeentegrenzen b.v. uit Steenwijk. Ik kan mij hun 
namen maar gedeeltelijk herinneren en het verschil met de plaatselijke marskramers is, dat zij 
met andere producten langs kwamen. Ze liepen met pak, dat wil zeggen dat ze textiel 
verkochten. Hun vervoermiddel was de fiets waar voorop een bagagedrager gemonteerd was 
waar het pak op lag. 
De eerste die ik me herinner is Hoepke. Ik weet niet of dat zijn voornaam, dan wel zijn 
achternaam was en het kan ook wel een scheldnaam geweest zijn. Hoepke had altijd een wat 
slordig pak negotie op zijn bagagedrager liggen. Ik geloof dat hij zelfs eenvoudige jurken 
verkocht. 
Dan was er Jacobs die uit Steenwijk kwam. Ik heb de indruk dat hij meest in het Zuideinde 
zijn waren probeerde te verkopen. Ik weet namelijk dat hij bij oom Jan Groen en tante Geertje 
kwam, waar de dochters (mijn nichten) Aaltje, Griet en Klaasje vaak mooie geborduurde 
vlinders uit de sigarettendoosjes van Jacobs kregen. En daar was ik dan weer jaloers op, want 
die vlinders waren zeer in trek. 
Dan was er een man die Corba heette. Hij had een winkeltje in Steenwijk. 
En laat ik Doane (Daan) niet vergeten. Hij kwam ook uit Steenwijk en woonde waarschijnlijk 
in de buurt dat toen het Tranendal werd genoemd. Doane was een lange wat slungelachtige 
man met een forse snor. Het was onduidelijk wat hij verkocht, hij scharrelde met van alles en 
ik denk dat je hem veelvuldig tegenkwam. Kinderen boezemde hij wel wat angst in en dat 
kwam door zijn verschijning. En ongehoorzame kinderen moesten wel eens van hun moeder 
horen: ”Pas op, of ik geef je aan Doane mee”. Tenslotte noem ik van de handelaren uit 
Steenwijk nog Gokkes, die een behoorlijke winkel aan de markt in Steenwijk had. 
Maar ook uit Meppel kwamen deze handelaren, al hoewel ik denk dat die meer in het 
Zuideinde opereerden, want het is zo dat bewoners uit het Zuideinde en vooral uit het tipje 
meer georiënteerd waren op Meppel dan op Steenwijk. 
Wat kan ik mij nog goed de venter herinneren, die gezeten op een hondekar langs de 
provinciale weg in Giethoorn reed om zijn klanten in Steenwijk te bezoeken. 
En dan was er nog Piet Mondria, voor mij en voor velen uit ons dorp de man die wekelijks 
langs kwam met een mand waar verschillende vissoorten netjes waren opgestapeld. Piet altijd 
goed gehumeurd en met altijd schone kleren aan: een propere visboer. 
 Moeder kocht geregeld bij hem. Ze hield van vis omdat haar vader, naast boer ook wel viste, 
zodat er geregeld Gieterse vis op tafel kwam. In het schoonmaken en bereiden van paling was 
ze heel bedreven.Van Piet Mondria werd (pan)haring, bot of schol gekocht en als er garnalen 
waren, kwam ‘s avonds een krant op tafel en werden er garnalen gepeld. 
Vooral in het begin van de vorige eeuw kwam het vaak voor dat de bezoekende marskramers 
nieuwtjes wisten te vertellen. De mensen waren meer dan tegenwoordig aan hun huis 
gebonden, omdat grotere afstanden te voet moesten worden afgelegd. Het verkeer tussen 
Noord- en Zuideinde was vrij beperkt en dan deden de marskramers dienst als boodschappers. 
Klanten gingen ook wel eens op thee- of koffievisite bij een venter. Dan was er in de loop der 
jaren een nadere kennismaking gegroeid. Zo herinner ik mij dat ik op een zondagnamiddag 
met mijn vader en moeder op de fiets naar Sint Jansklooster ben gereden om Piet Mondria en 
zijn vrouw te bezoeken. Piet woonde toen bij de molen in dat dorp. Dat bezoek vond plaats in 
het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw. 
 
Dit waren mijn belangrijkste herinneringen aan deze handelaren, waarbij ik moet opmerken 
dat ik het potschip dat jaarlijks ook Giethoorn bezocht niet heb genoemd. 
 
W.H.Dijksma 
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Het turfmakers bedrijf: volmaakt verleden tijd in het land van Vollenhove. 
 
Een 60 jaar geleden was het turfmakers bedrijf in de Noordwesthoek van Overijssel, vooral in 
het land van Vollenhove, nog in volle gang. In het vroege voorjaar, omstreeks einde maart, 
begin april, werd er met het werk een aanvang gemaakt, want tegen de hooitijd moesten de 
arbeiders klaar zijn. 
’t Allereerste werk was ’t klaar maken van de turfwal waarop de veenspecie gespreid moest 
worden. Deze turfwal werd geslecht d.w.z. vlak gemaakt zodat er geen verheffingen of kuilen 
meer inzaten, waardoor de turven ongelijk van dikte zouden worden. Over de vlak gemaakte 
turfwal werd dan ruigte – stro, riet e.d. – gestrooid om te voorkomen dat de turf aan de grond 
van de turfwal bleef zitten en bij het opbreken stuk zou gaan. 
Tevens werd naast en langs de turfwal een slootje gemaakt door één of meerdere spitte grond 
weg te halen tot de veenlaag bereikt was en het eigenlijke turf maken kon beginnen. Deze weg 
gespitte grond werd gebruikt bij het egaliseren van de turfwal. De plaats waar de spitter – 
turfgraver – stond, noemde  men “het trek”. 
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IN DE MENGBAK. 
Naast de spitter werd op de turfwal een z.g. mengbak gezet. In deze mengbak werden de 
spitten veenaarde gegooid: de veenbonken die door de spitter met zijn lange spittersschop uit 
de veenlaag getrokken werd. In de bak stond een en ander klaar om de bonken fijn te trappen. 
Door het toevoegen van een hoeveelheid water werd de veenaarde vermengd tot er een 
veenpapje ontstond. Dit mengen werd bevorderd door met een ijzeren krabber – de z.g. 
klauwe – het water en het veen door elkaar te roeren. De klauwe was een kort gesteelde hark 
met stevige tanden. Bij het fijntrappen van de specie steunde de menger met zijn ene hand op 
de steel van de klauwe, met zijn andere op de z.g. opsteker. De opsteker leek op een 
poepenjutte waarvan het gebogen houten gedeelte verwijderd was, en werd gebruikt als een 
bonk veenaarde zó vet was, dat ze bij het mengen aan de bodem of de wanden van de 
mengbak vast bleef plakken en dan geen water opnam. Met de opsteker werd dan die 
klevende aarde van de bodem of de wand losgemaakt. 
 
BAGGEREN. 
Niet altijd werd de veenaarde met de spittersschop uit het water gehaald en in de mengbak 
geworpen. Als het veen zo diep weggespit was, dat het niet meer bereikt kon worden met een 
lange schop, dan ging men het veen boven water halen met een baggerbeugel. Een stevige 
lange stok met aan het dikste eind een ijzeren beugel bevestigt. Aan die beugel zat een net van 
dicht in elkaar gevlochten touw. De man die de veenmodder zou opbaggeren stond bij dat 
werkje op een plank. Die plank rustte aan de ene kant op de turfwal, aan de andere kant op 
een stevige ton die een meter of drie van de wal verwijderd was. Aan de onderkant van die ton 
waren planken getimmerd; een soort vlot dus waardoor die ton, ging de man op de plank staan 
baggeren, niet te ver in het water wegzakte. Aan de bovenkant zat er in de ton een gat, waarin 
een ijzeren pen paste, waarmee de plank op de ton kon worden vastgemaakt en dan niet meer 
van de plank kon glijden. 
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RIEMEN. 
Op sommige plaatsen gebruikte men bij het baggeren een brede leren riem, die om het 
lichaam werd vastgemaakt met grote gespen. Aan die riem zat dan nog een verlengstuk dat 
om de stok van de baggerbeugel werd geslingerd en met de hand werd vast gehouden, 
waardoor bij het volhalen van de beugel met het gehele lichaam kon worden getrokken. Deze 
riem noemde men “de pietse”. 
Vaak ook hadden de baggerlui over hun linker schouder een stuk leer bevestigd, het 
baggerleer, om te voorkomen dat zij bij het baggeren al te nat werden. Het baggerleer werd 
met touwtjes vast gemaakt. De volgetrokken baggerbeugel werd geleegd in de mengbak om 
weer tot een papje te worden gemaakt. 
HULPGEREEDSCHAP. 
De menger had naast zijn mengbak een houten bakje met water staan of een schepemmer met 
water. Daarin konden de handen natgemaakt worden, als door het werk te veel veenaarde aan 
de handen gekleefd zat. Dit houten bakje of schepemmer was vaak bevestigd aan de z.g. 
mikstok; een stok met aan het boveneind een gaffel of mik. Was het papje van voldoende 
dikte, dan werd de veenspecie met een poepenjutte of poepenschopje uit de mengbak over de 
turfwal gespreid. Met het z.g. “holten peerd” een lange stok waarin een stevige plank zat, 
werd de specie “achteruit gepeerd”, zó dat de laag overal even dik op de turfwal kwam te 
liggen. De laag kwam dikker op de wal te liggen, dan de turven na het indrogen zouden 
worden. De dikte van de laag kon worden nagegaan met een meetstok. Naar gelang het weer 
gunstig of nat was, bleef deze breierige massa enige dagen, een week of langer liggen, om in 
te drogen. Daarna werd de arbeider turftrapper. Hij maakte met touwtjes of riempjes een paar 
plankjes vast onder de voeten, nam 2 polsjes-stokken van plm. 60 tot 75 cm. met onder aan 
halve, houten bolletjes – en begaf zich daarmee op de gedeeltelijk ingedroogde laag. 
TURFTRAPPERS. 
De plankjes onder de voeten, de treebreuns of treeborns moesten voorkomen dat de 
turftrapper, door de laag heen zakte. Steeds op en neer trappende met zijn treeborns, daarbij 
steunende op de polsjes werd de laag steviger ingeduwd. De polsjes en de treeborns werden 
ieder jaar, voor de aanvang van het werk geverfd. Een paar dagen na het intrappen werden de 
treebreuns weer ondergebonden en bewerkte de turftrapper de, nu steviger ingedroogde laag, 
met de z.g. krabber. Een lange stok met aan het ondereind een lat, waarin geslagen waren 
spijkers van plm. 10 cm. lengte. Met die krabber werden strepen over de turflaag getrokken 
die aangaven de breedte en de dikte van de te maken turf. De afstanden tussen de spijkers 
bepaalden welk soort turf er gemaakt zou worden nl. sponturf of baggelaar. ’t Verschil tussen 
die twee soorten zat in de vorm. Er werden nl. langwerpige of vierkante turven gemaakt. De 
langwerpige turf werd sponturf en de vierkante baggelaar genoemd. 
AFTEKENEN. 
In de onderste lat van de krabbershark waren aan beide kanten spijkers geslagen, waarmee de 
verschillende soorten turf ingekrabd werden in de veenlaag. Aan de ene kant de afstanden 
voor de sponturf, aan de andere kant voor de baggelaar. Bij ’t krabben werd de hark door de 
arbeiders naar zich toegetrokken, terwijl de punten van de spijkers van hen afgebogen waren. 
Daardoor werd voorkomen dat wortelresten of takjes de veenlaag zouden vernielen, omdat de 
spijkers er nu niet achter vast haakten, maar er overheen gleden. Waren de deellijnen 
getrokken, overdwars en overlangs, dan bleef alles weer enige dagen liggen om in te drogen. 
Door dat indrogen werden de lijnen duidelijker maar nog niet diep genoeg. Om die lijnen tot 
op de bodem te krijgen werden na het te drogen leggen, weer de treebreuns onder gebonden 
en ging de vervener te werk met een ander stuk gereedschap nl. met het steekijzer (’t 
stikiezer). Dit stikiezer werd door de arbeider langs de deellijnen stevig doorgedrukt tot op de 
ondergrond. 
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VERMOEIEND WERK. 
Dit werk met het steekiezer was weer erg vermoeiend: telkens bukken, drukken op ’t ijzer, op 
zij stappen, weer bukken, enz. Dankbaar werd dan ook gebruik gemaakt van een nieuw soort 
gereedschap. Een lang enigszins gebogen mes, tussen twee wieltjes. ’t Lange scherpe mes 
werd in de deellijnen gestoken en voort drukkend werd de lijn losgewerkt tot aan de bodem. 
Al de beschreven bewerkingen waren nog maar de voorbereidingen bij het turf maken. Na 
weer enige weken droog liggen, geheel afhankelijk van de weersomstandigheden, kwamen 
geheel andere werkzaamheden nl. het zg. “opbreken”, “doorzetten”, “aanzetten” en het “aan 
de vimme – ophopen of stapels- zetten”. Door de getrokken en wijder gemaakte deellijnen, 
kunnen we ons een turfwal verdeeld denken in talrijke stroken, rijen, van drogende turven. In 
Giethoorn noemde men die stroken reeën. 
OPBREKEN. 
Bij het zg. opbreken werden de halfdroge turven van de eerste rij of ree losgemaakt van de 
ondergrond en gelegd op de daaraan volgende ree. De 3e ree turven werd daarna losgemaakt 
en gelegd op de 4e ree enz. 
Bij de sponturven werden telkens 4 turven tegelijk losgewerkt bij de baggelaar telkens 3. 
De benedenkant van de opgebroken turf is natuurlijk het minst droog, terwijl daaraan 
vastgekleefd zitten stukken ruigte van ’t geen er over de turfwal gestrooid was. Deze natte 
onderkant van de opgebroken turf werd steeds naar de zuidkant gelegd. 
In zeer natte jaren werd bij het opbreken van de turf, gebruik gemaakt van een zg. 
opbrekersplank. Deze plank moest gebruikt worden als de deellijnen door het veel te natte 
weer bijna dichtgeslibd of verdwenen waren. De plank werd dan, als ’t strijkijzer, in de 
deellijn gestoken en met stevig doordrukken tot de ondergrond gebracht, waarna er flink mee 
heen en weer gewrikt werd. De deellijnen werden daardoor verwijd en dan kon men met de 
handen er tussen komen en de turven zonder beschadiging los maken van de turfwal. 
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DROOGTECHNIEK. 
Na het enige dagen drogen werd daarna begonnen met het doorzetten. Hierbij werden de 
turven volgens een bepaald plan opgestapeld, maar steeds zo, dat de natste turven boven aan 
kwamen en de natste kant weer naar het zuiden gekeerd werd. Dit werk moest steeds 
bukkende gedaan worden, soms dagen achtereen, evenals het volgende werk en was erg 
vermoeiend. Dit derde werk was het aanzetten. Kleine stapeltjes, bijna droge turven, werden 
gevolgd. Deze turven kwamen in kruisvorm te staan. De top van het stapeltje eindigde steeds 
in 1 turf. De natsten kwamen weer boven en naar het zuiden gekeerd. Dit alles bleef dan weer 
staan tot het volkomen droog of, in verband met het weer, zo goed mogelijk droog was. 
Daarna kwam het aan de vimme zetten, d.w.z. al de turven werden op één lange hoop bij 
elkaar verzameld, liefst langs de vaart of langs een weg, vanwaar ze gemakkelijk per schip of 
wagen vervoerd kon worden naar de plaats van bestemming. 
BIJ NAT WEER. 
Was het bij het aan de vimme zetten ook bijzonder nat weer, dan werd er voor het bij elkaar 
gooien, een flinke laag stro, riet of andere ruigte op de stapelplaats gegooid, waardoor 
voorkomen werd dat de onderste turven van de hoop zouden vastkleven aan de bodem. 
In heel natte zomers zag men ook wel dat de turven, voor het aan de vimme zetten, nog een 
extra gelegenheid tot droging kregen, door ze op te stapelen, zoals kinderen wel eens een 
torentje bouwen van stenen. Die hopen noemde men dan wel karnen, omdat ze veel geleken 
op karntonnen. De stevigste karnen kon men bouwen van de vierkante baggelaars. Nadat in 
het land van Vollenhove een groot deel van de ontginningen hun beslag hadden gekregen en 
heel veel trekgaten en ribben gelijk gemaakt waren, was de turfmakerij afgelopen, behoudens 
een heel kleine opleving in de laatste oorlogsjaren, toen veel bewoners van het waterschap 
Vollenhove vergunning kregen van het overgebleven veen turf te maken voor zg. “eigen 
brand”. 
VERLEDEN TIJD. 
Ook enkele jaren na de oorlog kon dit nog, maar tegenwoordig is het graven en trekken 
historie geworden en horen de gereedschappen die daarbij gebruikt werden, thuis in een 
museum. ’t Is dan ook een goede ingeving geweest van het vroegere lid van de Gedeputeerde 
Staten, de heer H. de Vroome, dat hij voor zijn oudheidkundig Museum te Steenwijk veel van 
die turfmakersgereedschappen verzameld heeft. Niet alleen voor dat museum, maar ook voor 
’t Prov. Overijs. Geschiedk. Museum te Zwolle en voor ’t museum behorende bij de Rijks 
Landb. Hogeschool te Wageningen kon hij bijna een volledige verzameling bij elkaar krijgen, 
zodat zij die belangstellen in een eeuwenoud, verdwijnend, bedrijf in die musea hun 
weetgierigheid kunnen bevredigen. 
 
D. Meijer, 15 april 1957 
 
Sinds 1988 kan men in Museumboerderij ’t Olde Maat Uus de verveners gereedschappen ook 
bekijken. (red.) 
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Geschiedenis van het gemeenschapshuis “Ons Dorpshuis” te Dwarsgracht. 
 
Het huidige dorpshuis werd omstreeks 1900 gebouwd in opdracht van de Gemeente 
Giethoorn met de bestemming van een openbare lagere school voor de dorpen Dwarsgracht en 
Jonen. 
Voordien werd er les gegeven in een bouwsel met één zaal ( afm. 3 ½ m x 4 ½ m), gesitueerd 
op het perceel van de huidige woning te Dwarsgracht no 25. 
De koper van de oude school was de heer J.T.Petter voor een bedrag van fl 545,-- en werd 
waarschijnlijk voor bewoning geschikt gemaakt. “De olde skoele” werd in die periode ook 
door brand vernield maar wel weer herbouwd. Het pand werd door diverse families bewoond 
o.a. Jan Smit en Jacobje Pen (± 1910), Evert Petter en Gerrigje Pen, Klaas Eker en Griet 
Petter en Henk Petter met Wietsche Mulder. 
Na de tweede wereldoorlog (± 1950 ) werd de openbare lagere school wegens een te gering 
aantal kinderen van het openbaar naar het bijzonder onderwijs overgeheveld. Na het nodige 
geharrewar ging deze overgang naar het Christelijk Onderwijs toch door. Alle kinderen 
bleven wel op dezelfde school, aangevuld met diverse leerlingen van de boerderijen uit de 
Gieterse polder. 
Aan het eind van de zestiger jaren liep het aantal leerlingen terug en wel zodanig dat het 
Christelijk Nationaal onderwijs in 1970 moest worden gestaakt. De kinderen waren nu 
aangewezen op de Noorder- en Zuiderschool te Giethoorn. 

 
 
Dwarsgracht en Jonen zijn van oorsprong waterdorpen, gelegen in een moerassig deltagebied 
de “Kraggen” genoemd en dus aanvankelijk alleen te voet en over het water te bereiken. In 
een latere periode ook per fiets, zoals nu nog voor de nederzetting Jonen geldt. 
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Dwarsgracht werd pas met de auto bereikbaar toen aan de Noordzijde van de Cornelisgracht 
en aan de Oostzijde van de Dwarsgracht een brede rijweg werd aangelegd en wel in de tweede 
helft van de 50-er jaren. In april 1957 trouwde als eerste per auto Annie Petter ( dochter van 
Hendrik Petter). Tot dat tijdstip werden alle grotere transporten per vlot en bok uitgevoerd. Zo 
werd de melk 2 maal daags naar de kaasfabriek te Giethoorn gebracht. (alles met de 
vaarboom, truilen wordt dit genoemd). 
 

 
Aaldert Miggels 
 
Voor alle transport voor bedrijf en gezin werden vaartuigen op de meren, grachten en sloten 
gebruikt; hiervoor werden de bootjes (slanke snelle roeibootjes), punters, vlotten en bokken 
het z.g. “gevaer” aangeschaft. Deze werden aanvankelijk gebouwd van hout en later de bok 
ook van staalplaat. 
Alle boeren moesten hun weiden en kraggen over het water bereiken; zelfs gelegen ten 
Westen van het Gieterse Meer. De boeren zijn dan ook goed geoefende roeiers, zeilers en 
truilers. Het z.g. “bootien” is een zeer slank scheepje dat voor “sneldiensten” voor het melken 
van de koeien in de wei en boodschappen wordt gebruikt. Het grote “gevaer” werd en wordt 
voor het vervoer van grote hoeveelheden materiaal (hooi, riet, voedsel) en het vee gebruikt. 
Na de eerste Wereldoorlog werd de fiets aangeschaft voor snel-transport over vaak slecht 
onderhouden paden. 
 
Na de tweede Wereldoorlog had men op het geschonken perceel sectie E nr. 1624 aan de 
Westzijde van de Dwarsgracht, in de Middenbuurt, een houten keet uit de Noord Oost Polder 
in gebruik als verenigingsgebouw. Deze locatie, nu Dwarsgracht no 11 was uitsluitend 
bereikbaar met een vaartuig, te voet of per fiets. Daar werden alle eigen activiteiten 
belangeloos uitgeoefend. In 1972 was dit gebouwtje in een zeer slechte staat en werd het 
tijdens een novemberstorm grotendeels vernield. 
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Het toenmalige verenigingsbestuur schreef aan de raadsleden van Giethoorn een brief met een 
handtekeningenlijst van de vaste bewoners om een centraal gelegen verenigingsgebouw te 
mogen maken van de school die al geruime tijd leegstond. Dwarsgracht telde toen ± 200 
inwoners incl. Jonen. 
In augustus 1972 werd het verzoek ingewilligd door B&W van Giethoorn onder een subsidie-
regeling genaamd: “Samenlevingsopbouw”. In december 1972 werd er een overeenkomst 
getekend door het bestuur van de “Vereniging Gemeenschapshuis Dwarsgracht” en de 
gemeente om het schoolgebouw op nr. 36 te verhuren voor fl. 10,-- per jaar; alle lopende 
kosten en het kleine onderhoud waren dan wel ten laste van de vereniging. 
In 1973 werd de gemeente Giethoorn opgeheven en moest er verder onderhandeld worden 
met het nieuwe college der Gemeente Brederwiede te Vollenhove. 
Intussen waren er in de wintertijd, met eigen volk, de nodige verbouwingen verricht en had er 
jongerenwerk plaats gevonden. Er was echter geen geld om glazen, vitrage, vloerbedekking 
en lampjes aan te schaffen. Tevens werd de gemeente verzocht om de verhuurde 
meesterswoning op nr. 38 vrij te maken voor een gezin, dat belangeloos het dagelijks beheer 
van het dorpshuis op zich zou kunnen nemen. 
In juli 1973 bood de nieuwe gemeente aan om het schoolgebouw met de woning in eigendom 
over te dragen tegen een koopsom van totaal fl. 36.185,-- onder de voorwaarde, dat de 
stichting in stand zal blijven en het schoolgebouw als dorpshuis zal blijven fungeren. Door het 
bestuur werd besloten tot de financiering van duizenden guldens bij de Rabobank tegen een 
rentevoet van 9,25 %. Wel een moedige stap! Gelukkig kon het oude houten gebouwtje met 
de grond openbaar voor ± fl. 47.000,-- verkocht worden en in 1975 kwam er de nodige 
subsidie los. 
Intussen is het dorpshuis al jaren in gebruik onder het beheer van gezinnen uit de eigen 
bevolking (* zie lijst). 
In 1985 kwamen er nieuwe mogelijkheden tot groot onderhoud en verbouwing d.m.v. een 
overheidssubsidie van ongeveer fl. 80.000,--. De vrijwillige hulp van vele dorpsgenoten was 
weer een opmerkelijke zaak van saamhorigheid!  
Tot slot is het van belang te wijzen op de artikelen 2.1 en 6 van de statuten van de stichting 
die gericht zijn op het bundelen van de plaatselijke activiteiten door de Dwarsgrachtigers die 
reeds in andere lokale besturen werkzaam zijn. In de moderne tijd is dit echter moeilijk te 
bereiken. 
We hopen dat “Ons Dorpshuis” nog lang dienst zal mogen doen. 
* Lijst van beheerders: 
1. Hendrik Eker – Annie                                 5. Ammie Scholten – Wilma Lugtmeijer 
2. Marten Aaten – Antje Doorenspleet           6. Henri Smit – Trijntje Schra 
3. Thijs Miggels – Minnie Oort                       
4. Gerard Miggels – Trix Bloem 
 
Dit artikel is geschreven door Gerard Scholz in ± 1994 
Gerard Scholz was lid van de Afdeling Historie Giethoorn en is op 19 juli 2000 overleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

Hoe een Middeleeuws klokje in Giethoorn de Bevrijding klepte. 
door Klaas van der Veen 
 
Een paar jaar geleden mocht ik in het Kondschap, Historische uitgave van de Oudheidkamer 
Brederwiede, een verhaal publiceren over de speurtocht naar twee Groninger kerkklokken, die 
in Wereldoorlog II door de bezetter werden geroofd en via Giethoorn weer terecht kwamen. 
Sindsdien is mijn interesse in dit onderwerp gebleven en het is dan ook niet verwonderlijk dat 
een zinsnede over “het weghalen van de bronzen klok uit de Vermaning” mij op scherp zette. 
Wat was het geval?   
 
Iemand in het land vroeg de hulp in van de Afdeling Historie om meer te weten te komen over 
dominee Abraham Mulder, tijdens de oorlog Doopsgezind predikant te Giethoorn. Bij ons 
onderzoek kwam op het internet een boekje boven water, getiteld:  
 “1940 - 1946, Zes jaren onder Bezetting en na Bevrijding in de Doopsgezinde Gemeente te 
Giethoorn, uitgegeven met medewerking van de Kerkeraad”. 
Al lezende stuitten wij op de volgende verbazingwekkende alinea’s: 
 
“… Hier zij vermeld, dat op 21 april 1943 de bronzen klok uit ons torentje werd weggehaald. 
Historische of artistieke waarde had zij niet. Sinds de oorlogsdagen van 1940 was zij niet 
meer geluid. Toch ging het velen, die door haar zo menig maal ter Vermaning waren 
opgeroepen, aan het hart. Een broeder der Gemeente was in staat onopgemerkt enkele foto’s 
te maken van het laten zakken der klok. Een gecamoufleerd berichtje erover waagde de 
redactie van het Berichtenblad niet op te nemen, uit vrees voor een verbod. 
Met het oog op de zg. luchtbescherming moest er toch weer een klok komen. Daartoe werd in 
ons torentje opgehangen een veel lichtere dan de onze, doch een zeer antieke, nl. van 
omstreeks het jaar 1400. Dit fraaie Gothieke klokje is eigendom van de Baptisten-gemeente te 
Delfzijl. Het kerkgebouw dezer Gemeente is echter tijdens de bevrijding door brand verwoest. 
Pas tegen de tijd, dat die Gemeente weer een nieuwe kerk zal hebben herbouwd, zal aan dit 
bruikleen een einde komen. 
Wij hebben dit klokje in bezettingstijd op hoogtijdagen zonder daarvoor toestemming te 
vragen toch maar voor kerktijd geluid. Doch zonder vrees klonk het weer op de Zondag na de 
bevrijding van Giethoorn, op 15 april 1945. En toen op Vrijdag 4 mei 1945 ’s avonds te kwart 
voor negen het bericht der capitulatie door de radio klonk, vlogen de pastoriebewoners de 
kerk in en de trap op om door een uur luiden de Gemeente kond te doen, dat heel ons lieve 
vaderland nu van de dwingelandij was verlost.” 
 
In eerste instantie vroegen wij ons af wie de foto’s had gemaakt van deze klokkenroof. 
Zouden deze nog ergens in een familiealbum aanwezig zijn? Na een aantal pogingen werd dit 
onderzoek gestaakt . Zelfs iemand die tijdens de oorlog dicht bij de kerk woonde kon ons niet 
helpen. Wel leerden we van hem dat “Noord een klokke heeft en Zuud een belle”, maar over 
de amateur fotograaf in oorlogstijd wist hij niets. Weet u het? 
Vervolgens kwamen we op de veel interessantere vraag: “Waar kwam het ‘gothieke’ klokje 
vandaan?” Achter de bijna achteloze vermelding dat er “een klokje uit circa 1400 werd 
opgehangen” gaat natuurlijk veel schuil. Waarom stond de Baptisten-gemeente te Delfzijl 
zomaar een klokje af? Wie waagden het om onder oorlogsomstandigheden zo’n klok te gaan 
vervoeren en waarmee - ook vrachtauto’s werden door de bezetter gevorderd. Tot slot: wie 
hadden de durf om weer een klok naar boven te hijsen? 
Om te beginnen met de vraag hoe een klok uit Delfzijl in Giethoorn terecht kwam - hierover 
hebben wij een redelijk vermoeden.  
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Door de eerder genoemde speurtocht naar twee Groninger klokken was al bekend dat zich in 
de oorlogsjaren een depot met honderden klokken bevond in de bedrijfsgebouwen van de 
Ontginnings Maatschappij ‘Land van Vollenhove’, tegenwoordig bekend als ‘Evenhuis’, aan 
de Thijssengracht. Deze waren daar verzameld op last van de ‘Rijksinspectie 
Kunstbescherming’, die de klokkenroof voor de oorlog al had voorzien en een aantal 
historisch waardevolle exemplaren had aangemerkt als monument, waardoor ze voor afvoer 
naar Duitsland gespaard bleven. Het zou goed kunnen dat de kerkenraad met iemand van de 
Ontginningsmaatschappij een afspraak heeft gemaakt om - onder geheimhouding - een klok 
‘in bruikleen te nemen’ voor de tijd dat de oorlog zou duren.  
Ik zie dan in mijn fantasie een vlot door de gracht gaan met een klok erin - toegedekt met 
hooi? bij duisternis? - mensen vooruit als uitkijk, oppassen voor dorpsgenoten die niet 
betrouwbaar waren. Daarna het omhoog hijsen - enig daglicht is daarbij toch nodig - met 
opnieuw wachtposten, langs de gracht en op het Peerdepad. Zo kan het gegaan zijn.  
 
Wie er bij betrokken waren? Wij weten het niet. Wie het wel weet en er na zoveel jaren mee 
voor de dag wil komen: hij of zij kan verzekerd zijn van onze volledige discretie. De 
geschiedschrijving van ons dorp wordt er door verrijkt.  
 
Tot slot in het kort hoe het met het klokje is vergaan: het is na de oorlog weer teruggekomen 
bij de Baptistengemeente van Delfzijl, maar paste waarschijnlijk niet meer bij de nieuw 
gebouwde kerk van 1952. Men liet ons namelijk weten dat het klokje in bruikleen is afgestaan 
aan het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee.  
Daar staat bij de vitrine te lezen dat de klok oorspronkelijk uit het Huis ter Oosterwijtwerd 
komt, dat in 1411 werd gebouwd en later de Ripperdaborg werd genoemd. De klok is met zijn 
ouderdom van plm. 600 jaar een van de oudste van de provincie Groningen en heeft een grote 
historische waarde.  
De Ripperdaborg werd omstreeks 1750 afgebroken, waarna de klok in 1816 in de nieuw 
gebouwde Rooms Katholieke Kerk te Delfzijl kwam te hangen. Vanaf 1926 ging dit 
kerkgebouw over naar de Baptistengemeente, totdat het in april 1945 door 
oorlogshandelingen werd verwoest. Al eerder was de klok door de Duitsers gevorderd en uit 
de toren gehaald. In december 1945 maakte de Rijksinspectie Kunstbescherming bekend dat 
de klok abusievelijk was opgehangen in de Doopsgezinde kerk van Giethoorn (wij denken 
intussen te weten hoe dat kwam!). In verband met de oorlogsschade werd deze gemeente 
daarop verzocht of de klok er nog enige tijd mocht blijven hangen … 
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W I N T E R E X P O S I T I E 
 
 

 
 
Leerlingen van groep 8 van de basisscholen in 
Giethoorn laten hun leukste plekjes in en om 
Giethoorn zien. 
 
De expositie bestaat o.a. uit foto’s gemaakt door deze 
leerlingen. 
 
Vanaf 24 december t/m 29 januari te bezichtigen in 
museumboerderij `t Olde Maat Uus. 
 
Openingstijden: www.oldemaatuus.nl 


