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Historische feiten zijn gebeurtenissen in de geschiedenis van een land of stad, die van invloed 
zijn op het leven van de bevolking of een gedeelte van de bevolking in dat land of in die stad. 
Dus in ons geval de gebeurtenissen in het gebied van de voormalige burgerlijke gemeente 
Giethoorn en haar directe omgeving. 

Daarnaast zijn er een aantal aangrijpende emotionele gebeurtenissen opgenomen (menselijk 
leed). Natuurlijk hebben deze gebeurtenissen geen of bijna geen invloed op de historie van 
Giethoorn. 

Gebeurtenissen, die één individu raken, zijn in principe niet vermeld. Wat ook niet is vermeld, 
zijn wetenswaardigheden over alle gebouwen  (o.a. molens, winkels, restaurants, markante 
boerderijen, enz.), campings, verhuurbedrijven, en dergelijke. Een aantal noemenswaardige, 
opvallende feiten daaromtrent die betrekking hebben op Giethoorn zijn echter wel genoemd. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat geprobeerd is om alle verenigingen e.d., die betekenis 
hebben gehad voor ons dorp, mee te nemen in de lijst; ongetwijfeld zullen er echter zijn 
vergeten. 

Het document is opgezet in de tabelvorm van Word. 

DATUM De eerste kolom is een datumnummer ( jaar, maand, dag). 

T.C.  De tweede kolom bevat een code, die gelijk is aan de trefwoord codes in de 
bibliografie van de Afd. Historie Giethoorn van Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus 

GEBEURTENIS - OMSCHRIJVING - BRON De derde kolom bevat de titel van het feit, 
voor zover nodig een korte toelichtende omschrijving en de plaats van herkomst. In veel 
gevallen wordt hierbij verwezen naar het archiefnummer van de bibliografie van de Afd. 
Historie Giethoorn van Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus. 

De statistische gegevens zijn cursief vermeld. Datum, trefwoord code, gebeurtenis, enz. zijn 
allen cursief weergegeven. 

De tekst van de omschrijving van een gebeurtenis is over het algemeen kort gehouden. Wil 
men meer weten over deze gebeurtenis, dan is eigen verder onderzoek geboden. 

In de tabel is gewerkt met twee kleuren: 
Zwart  =  ongewijzigd ten opzichte vorige versie 
Rood  =  nieuw vergeleken met de vorige versie 
 
Wij zien op- of aanmerkingen c.q. aanvullingen gaarne tegemoet. Deze s.v.p., met zo 
mogelijk vermelding van de bron, sturen naar historie@museumgiethoorn.nl 


