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Redactie:
Afdeling Historie Giethoorn.
Rensje Schra en Brenda Kort.
afd.historiegiethoorn@oldemaatuus.nl

Bij de voorkant:
Op deze foto uit 1925 ziet u nog het huisje
naast de Doopsgezinde kerk, waarin vroeger
Jouk Doze met Geertien woonden. Op het eind
van de jaren twintig werd het huisje afgebroken.
De dames op de foto zijn, van links naar rechts:
Hendrikje Scheffers, Femmigje Stevens en Hendrikje Stevens.
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Voorwoord.
Komt men lopend of op de fiets vanaf de Hylkemaweg langs de kerk richting het Binnenpad
dan krijg je aan de rechter kant gelijk een Gieters boerderijtje in het vizier. Het ziet er lieflijk
en netjes uit. Het is echter niet zo maar een boerderijtje in ons dorp. Nee, het is een museum
gerund door meer dan honderd vrijwilligers. Onderhoud plegen aan de tuin en de gebouwen,
het interieur verzorgen, bezoekers rondleiden, voorstellingen geven, en noem maar op
behoren tot de werkzaamheden van deze mensen. Een grote groep actieve mensen, die samen
de schouders er onder zetten om het museum ‘t Olde Maat Uus draaiende te houden.
Het museum is ook de plaats waar de leden van de Afd. Historie Giethoorn bijeenkomen. De
historische afdeling houdt zich bezig met het verdiepen, uitbreiden en bevorderen van de
kennis op het gebied van de lokale geschiedenis. Daarnaast het veilig stellen en archiveren
(ook digitaal) van o.a. artikelen in tijdschriften, boeken, foto’s, films met een historische
waarde voor Giethoorn, zodat het voor het nageslacht bewaard blijft.
Om de kennis van de geschiedenis van ons dorp te bevorderen, heeft de afdeling Historie er
ook dit jaar voor gezorgd, dat ieder lid van ‘t Olde Maat Uus, en wel voor de tiende keer, het
bulletin ”Historie Giethoorn” met interessante verhalen in de bus krijgt. Wij wensen jullie
veel leesplezier.
Jan Dijkstra
Penningmeester Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus
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Enkele officiële schriftelijke, mogelijk tevens mondelinge bekendmakingen in 1811 en
1812 van Christiaan Frederik Kaempff, burgemeester van Giethoorn.
(Eerder gepubliceerd in Kondschap nr. 4 – 1986)
Niet altijd werden de verordeningen in het begin van de negentiende eeuw goed nageleefd, zo
valt uit bekendmakingen af te leiden. De bevolking moest ook toen nu en dan duidelijk
worden gelast, zelfs met een zekere dwang, haar taak in het belang van de gemeenschap te
vervullen.
De Maire¹ dezer Gemeente ondervindende dat de gewoone Vaart binnen deze
Gemeente de Dwarsgraft verwaarloost en in een vervallen Staat is zodanig dat dezelve
schier geheel onbruijkbaar staat te worden. En daar aan hem speciaal mede is
opgedragen het opzich over alle Wegen, Paden, Waterleidingen en Vaarten binnen
zijn Gemeente gelegen. Zo gelast hij hiermede alle de ingezeetenen dezer Gemeente
yder voor zo ver als deszelfs Eigendommen daaraan grenzen dezelve binnen de tijd
van Een maand of Vier weeken na dato dezer in een volledig vaarbare Staat te
brengen en uit te diepen dat er een beladen Bok passeren kan op pone² van Twee
Goudguldens voor yder perseel dat onbehoorlijk of onopgemaakt bevonden word, en
dat hetzelve voor rekening van den onwillige of nalatige zal worden opgemaakt.
Voorbehoudens het recht dat yder naastgelande competeren³ mogt tegen een ander die
hij daartoe verplicht rekend. Een yder wagte zich voor schade.
Gythoorn, den Eersten Juny 1811

C.F. Kaempff, Maire

¹ burgemeester
² straf, boete
³ recht doen gelden
Over turfmot en aarde, veengrond bedoeld, had elke Gieterse wel de beschikking. Maar beide
waren voor onderhoud van het dorpspad niet geschikt. Daar had men zand voor nodig. Dat
was echter duur, het moest van verre komen.
Alle de Ingezeetenen worden hiermede gelast om het Pad met goed en droog zand te
voorzien en in een goede Staat te brengen binnen deze week! Zullende daarop geen
Turffmot of Aarde worden gedult! En zal datelijk en direct zonder eenige oogluijking
het onvoldoende of gebrekkige voor rekening van de nalatigen worden aanbesteed en
in een goede orde gebracht, op pone van Een Goudgulden van yder ondeugend
bevonden perseel.
Zullende de Schouw daarover worden gedaan op Vrijdag zo zijn zal den 22e dezer
Maand November 1811. Een yder wagte zich voor schade.
Giethoorn had één doorgaande landweg, de Beulakerweg, vroeger de Giethoornse weg
genoemd of Giethoornse dijk en ook wel Nieuwe dijk. Bij het onderhoud van deze weg werd
de bevolking ingeschakeld, zowel bij de levering van het nodige materiaal als bij de
herstelwerkzaamheden.
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Alzo de zogenaamde nieuwe Dijk of weg bij de blouwe hand ingevolge aanschrijving
en specialen last van den Heer Prefect(1) van dit Departement ten allerspoedigsten
behoort te worden in Staat gebracht dat dezelve voor het aanstaande Wintersaisoen
passabel en voor het wegspoelen beveiligt is, zo word hiermede aan alle de
Ingezeetenen kennis hiervan gegeeven en dezelve gelast tot herstel en ten voormelden
einde te bezorgen op aanstaande Woensdag den Elfden en Donderdag den Twaalffden
dezer Maand November, yder Rot(2)
Een punter vol groen bladriet
Een Honderd Schansen(3) yder van Agt voeten lengte
Hondert Takkebosschen
Acht Paalen van Neegen voet
Acht Paalen van Ses voet
Yder Huisgezin twee Vlegten(4)
Alle dit voormelde zal moeten worden bezorgt op de Nieuwe Dijk voormeld en daar
worden geplaatst ter plaatse die de Opzienders aanwijzen op Woensdag en Donderdag
voormeld, en wel voor de Ses Zuijdersche Rotten op Woensdag en voor anderen op
Donderdag.
Voorts zullen Vrijdag en Zaturdag de Manschappen van de Rotten beginnen te werken
en wel de eerste drie Zuijdersche Rotten op Vrijdag, de tweede drie daaraanvolgende
Rotten Zaturdag, en zo vervolgens zullen de Raden die dan aldaar als opzienders
fungeeren de orders geven waar yder werken moet.
De Rotmeesters(5) zullen yder in zijn Rot zorg moeten dragen dat de Rotten
vergadering houden en de voormelde vereischtens bijeen gebracht worden.
De onvermogende Inwoonderen zullen van de Leveranties van Paalen, Schansen,
Vlegten en Takkebosschen niet vrij zijn dog daar en teegens yder zijn aandeel van de
Gythoornse Dijk mogen bouwen, mits bij een schiftelijk bewijs van de Maire daartoe
permissie verkregen hebbende. De Rotmeesters worden voor de uitvoering
verantwoordelijk gesteld, en die onwettig uitblijft zal door gevangenis en boete van
ene Goudgulden tot de naleving dezer worden gebracht.
En dat niemand hiervan eenige ignorantie(6) moge pretendeeren(7) zal deze worden
gepubliceert en geaffigeert(8) daar men gewoon is Publicaties en affixees(9) te doen.
Actum(10) Gythoorn, den Achtsten November 1812
(1) De Nederlanden waren in die jaren ingelijfd bij Frankrijk. Een prefect was de bestuurder
van een departement, in ons geval het Departement der Monden van den IJssel.
(2) Giethoorn was in wijken of rotten ingedeeld. De bewoners van elk rot moesten een
weggedeelte onderhouden.
(3) en (4) De betekenis van schansen en vlegten hebben we niet kunnen achterhalen. Met
schansen werd mogelijk griendhout bedoeld.
(5) In elk rot was één van de bewoners, de rotmeester genoemd, aangewezen om leiding te
geven.
(6) onbekendheid
(7) voorgeven
(8) bekend gemaakt
(9) bekendmakingen; één van de plaatsen was veelal de kerk
(10) geschied
Al jarenlang werden de Gietersen op geregelde tijden opgeroepen om hand- en
spandiensten te verrichten bij het in goede staat brengen van de belangrijke Beulakerweg.
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Het Dijkboek des Carspels Giethoorn, waarmee een yder zich zal moeten reguleeren(1)
werd op 26 januari 1648 op het Oldenhuis te Vollenhove ondertekend door de Drost van
Vollenhove en Kuinre, Jan van Isselmuden tot Rollecate, en verschillende functionarissen in
het kerspel Giethoorn. Kort samengevat begint het dijkboek aldus:
Vanwege de slechte weg kan de bevolking vele keren niet de kerk en de school
bezoeken. Ook doortrekkende reizigers ondervinden van de weg groot ongerief. Een
goede weg dient ieders belang. Daarom is dit dijkboek samengesteld. De erin
genoemde regels en voorschriften moeten worden nageleefd. Drie keer per jaar zal
een schouw plaats vinden en wel in Mei, omstreeks St. Jan(2) en omstreeks St.
Lambert(3).
(1) schikken
(2) 24 juni
(3) 17 september

________= Beulakerweg
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Baldadigheid en vandalisme behoren zeker niet bij onze tijd, getuige de hierna volgende
publicatie.
Alzo veel baldadigheeden en geweldenarijen binnen deze Gemeente aan huizen
worden gepleegt en de Ingezeetenen de hun competeerende(1) veiligheid en
onschendbaarheid van hun Eigendom en Rust door zodane baldadigers worden
ontnomen,
Zo vermaant de Maire dezer Gemeente een yder die straatschenderijen of molestaties
in zijn woning of op de weg ontmoet of ondergaat direct aan hun Maire kennis hiervan
te geven en de baldadigers aan te brengen! overmits het aan niemand wie het ook zij
vrij staat anderen in hare Eigendommen of rechten aan te vallen ten einde dezelve
volgens de wet met ter pronk te staan op het schavot of gevangenis! of met
galeijenstraffe(2) kunnen worden gecorrigeert,
Zullende de ouders en voogden voor hare kinderen of minderjarige pupillen alle
schade moeten vergoeden en voor dezelve instaan,
En worden weijders de Ingezeetenen bij dezen gematigt zodane Rustverstoorders zo
mogelijk op de daad te pakken en bij hun Maire of de Heer Adjunct Maire te brengen,
en ter bevordering van Rust! de behulpzame hand te bieden.
En zullen de geëmploijeerden(3) dezer Gemeente moeten vigileeren!(4) dat aan den
Inhoud dezes voldaan worde.
Actum Gythoorn, den 23 February 1812
C.F. Kaempff, Maire
(1) rechtens toekomende
(2) tot galeislaaf worden veroordeeld wil zeggen: moeten roeien op een galei, dat was een
type oorlogsvaartuig
(3) ambtenaren
(4) scherp op toe zien
Mede om de in de vorige publicaties gesignaleerde baldadigheden en straatschenderijen
binnen de perken te houden kreeg Giethoorn in 1812 een veldwachter, de eerste.
De ondergeteekende, Maire der Gemeente van Gythoorn, brengt hiermede ter kennis
van yder dat het Zijne Excellentie de Heer Prefect heeft behaagt tot Garde Champetre
of Veldwachter en bediende der Politie te benoemen voor deze Gemeente den Persoon
van Jan Michiel Nolden en dat dezelve zeedert den Eersten dezer Maand behoorlijk
beëdigt en geïnstalleerd is.
Een yder zij derhalven daarop verdacht dat wanneer dezelve in gevallen mogt komen
dat hij den bijstand der Inwoonderen tot uitvoering der wet nodig heeft! dat niemand
wie hij ook zij mag verweigeren hem te helpen, also de Code Poenaal of het
Lijfstraffelijk Wetboek zware boeten statueerd(1) op zodane weigering van bijstand
aan de bedienders der Politie.
Voorts heeft de ondergeteekende, Maire denzelve, strengelijk gelast om de baldadigers
en Schenders van Bruggen en Vonders des Noods met geweld te agtervolgen en in
handen der Justitie te leveren.
Yder wagte zich voor schade.
Actum Gythoorn, der 12 December 1812
C.F. Kaempff, Maire
(1) oplegt
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Als de avond was gevallen in de wintermaanden en Giethoorn urenlang in duisternis was
gehuld, namen de ongeregeldheden toe. De veldwachter kon niet “nacht op nacht alleen
tegen de misbruiken waken”, vond de gemeenteraad. Nu was er volgens een verordening
al enige tijd een nachtwacht, aangewezen door de ingezetenen. Die bleef echter “gedurig
in gebreke”.
Daarom besloot de raad op 3 december 1831 de gemeente in drie wijken in te delen en
gedurende de wintermaanden voor elke wijk een nachtwacht aan te stellen tegen een
beloning van f 1,75 per week. Eén voor Noord tot aan de Hervormde kerk, één voor het
gebied van de kerk tot aan de Cornelisgracht en één voor Zuid vanaf deze gracht.
Dwarsgracht en Jonen werden niet genoemd. Blijkbaar bleef het aantal activiteiten dat het
licht niet kon velen hier beperkt.
Kennelijk hadden de nachtwachten de zaak redelijk in de hand. Elk jaar omstreeks 1
december werden ze opnieuw aangesteld. Zo nam de raad op 29 november 1862 het
besluit “de nachtwacht in den loop der volgende week op den ouden voet te doen plaats
vinden”.
T.R. Stegeman
Meppel
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Klaas Miggels (1911-2001)

In de maand november van 1992 fietsten Rensje Schra en Jan Bakker door weer en wind naar
Jonen om Klaas Miggels een interview af te nemen over het leven van vroeger op Jonen en
omstreken. Jan Bakker Hzn. had achterop een plastic zak met daarin een cassetterecorder en
een aantal lege cassettebandjes. Het zal een waardevolle bijdrage worden aan het historisch
materiaal van ‘t Olde Maat Uus. Gelukkig zijn er een aantal bandjes met dergelijke verhalen
van deze “mensen van vroeger” bewaard gebleven en kunnen ze nog letterlijk naverteld
worden.
Klaas begint zijn verhaal met een omschrijving van het ziekenvervoer van Giethoorn naar
Zwolle.
Klaas: “Het is tot mijn vijfde jaar doorgegaan (1916), dat als er toen in het dorp Giethoorn
een ernstige zieke naar het ziekenhuis in Zwolle moest, dat die persoon dan met een overdekte
punter naar Jonen werd gebracht. Die ging hier op de boot, moest nog minstens 2 uren op de
boot zijn en werd dan nog door Zwolle vervoerd met een wagen. Zo was dat toen. Dat kun je
je nu niet meer indenken. Dat is gestopt toen ik vijf jaar was. Toen kreeg grote Garriet, Gerrit
Otter van de hooipersen, een auto en de Prinsen die reden ermee. Voor die tijd ging het als in
de ontwikkelingslanden. Men kon iedere morgen twee keer met de boot vanuit Jonen naar
Zwolle toe.”
Rensje: “Dat was een dienst van Blokzijl naar Zwolle?”
Klaas: “De ene reis ging van Blokzijl naar Zwolle en de andere
kwam van Steenwijk. “Steenwijk 1” heette de boot. Hij was hier 's
morgens al op tijd, om een uur of zeven en dan had hij nog 2 uur
werk om in Zwolle te komen. 's Middags kwam ie om vijf uur, half
zes terug.”
Rensje: ”In die tijd was het kanaal er natuurlijk nog niet; dit was
de doorgaande route.”
Klaas: “Ja, er was ook nog geen inpoldering geweest.”
Jan: “Wanneer ben je precies geboren en wie waren je ouders?
Klaas: “Ik ben 17 mei 1911 geboren op Jonen en mijn ouders
waren Jan Miggels en Elisabeth Smit, een Dwarsgrachtiger. Het
waren achterneef en achternicht, dat ben ik met mijn vrouw ook
en dat waren mijn schoonouders ook.
Jan: “Je vrouw is een Oelius? Wanneer zijn jullie getrouwd?”
Klaas: “Ja, haar vader was Jouk Oelius uit het Noordeinde, die
was ook getrouwd met een Miggels van Jonen. Wij zijn ook wel
naar het archief in Zwolle geweest en we hebben hier al 400 jaar

8

gewoond, op Jonen. Wij zijn in 1939 getrouwd, drie maanden voordat de oorlog uitbrak. Ik
was toen militair.”
Jan: “Kun je je ook herinneren of Jonen veranderd is wat bouw betreft?
Klaas: “Jawel, toen wij kinderen waren, stonden er op Jonen vijf huizen en nu staan er acht.
Er wonen nu nog vijf gezinnen. De oude plek was 300 meter hier achter. Die is verdwenen
toen ze hier de trekgaten hebben volgespoten. Dit was van de familie Otter. Daar zat een hoge
bult en daar kwamen allerlei bouwstenen en zo uit de grond. De plek had ook een naam:
“Marijen ‘uusstee.”
Dat stond hier recht achter en dat is het oude Jonen.
Jan: “Was er ook geen weg van het dorp Beulake naar Jonen?
Klaas: “Ja, die lag hier achter door het weiland. Als je daar uit het rietland komt, dan gaat
daar de grond iets naar boven en dat was de Beulaakse weg. Deze liep door naar Steenwijk.
Waar nu de Heerenweg loopt, lag vroeger een oud landweggetje.”
Jan: “De Zaanddiek was dat?”
Klaas: “Ja, bij de Beulaker kun je hem ook nog zien, tot op 80 meter van de Walengracht en
dan stopt-ie. Dat is allemaal afgegraven. Vroeger zat om deze tijd alles onder water. De
mensen die wat lager woonden en het dan benauwd kregen…. Voor hen was er ergens nog
wel een stuk weg, zoals de weg vanaf het Duiniger Meer. Deze hebben ze toen een heel stuk
afgegraven. Er zijn mensen geweest die er wel 60 bokken vol grond weggehaald hebben. In
zo’n tijd zijn er eigenlijk geen wetten.
Jan: “De grachten, Cornelisgracht ed, waren er toen ook niet natuurlijk.
Klaas: “Van der Schrier (Rijkswaterstaat) gaat er vanuit, dat de bebouwing vanuit het
Westen is gekomen, vanaf het Gieterse Meer. De Flagellanten hadden een vrij visrecht op het
Gieterse Meer, dus die moeten eerst westelijker gezeten hebben. Jan Piek, die in het kanaaltje
in de polder viste, kwam wel gekleurd glas e.d. tegen. Daar moet een kerk gestaan hebben,
die in ongeveer 1660 verplaatst is.
Jan: Naar welke school ben je geweest?”
Klaas: “Op de Dwarsgracht. Waar later de school met de bijbel stond, was voor de oorlog de
openbare school. Wij waren de eerste generatie die zeven jaar naar school moest. Daarvoor
gingen ze nog met 11 jaar van school.
Jan: “Wat heb je na school voor werk gedaan?
Klaas: “Ik ben het eerste jaar visser geweest; ik ben als visser opgeleid. Op mijn negende had
ik al een grote visakte. Voor schooltijd moest ik al naar de fuiken. Het was eigenlijk zo: we
waren een vervenersfamilie, maar alles was “opgeveend”. De meeste families in Giethoorn
hadden een paar koeien, ze visten en de meesten hadden wel een jachtgeweer.
Toen zijn mijn vader en Berend Miggels (13 jaar ouder dan mijn vader) helemaal op de
visserij overgegaan. Dat was in dezelfde tijd dat de zoetwatervis vanuit Meppel naar het
Roergebied ging. Dat was een hele goede afzet. Toen waren er in de Kop nog 300
georganiseerde binnenvissers. In Giethoorn 100, vooral als nevenberoep. Volgens Berend
Piek zijn er nu nog 22. Als je vroeger in het dorp Giethoorn was, dan stonden in minstens
twee van de drie huizen koeien. Ook daar zijn er amper 22 van overgebleven. In Giethoorn
zijn misschien nu nog vier boeren, op Dwarsgracht nog drie. Vroeger had je een kleinschalige
maatschappij. Dat was vroeger ook zo met stropen bijvoorbeeld. Ving een stroper vroeger een
haas, dan had hij een dagloon. En als hij twee vogels schoot ook.
Rensje: “Waar werd de vis verkocht?
Klaas: “Die ging allemaal naar de groothandel. Hier viste iedereen.
Het water van de Hervormde Kerk in Giethoorn werd met het land verpacht. Daar kwam dan
wel een fuikje in. In Blokzijl zat een vishandelaar die failliet was gegaan en die viste vlak
tegen Blokzijl aan. Er was veel belang bij het viswater. Toen heeft mijn vader het voor zes
jaar kunnen huren.
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Mijn grootvader en Berend Miggels zijn vader stond dat niet zo aan, want visser was niet zo’n
deftig beroep als vervener. Mijn ouders hebben een keet bij het viswater op de kant gezet en
die sliepen daar dan ’s nachts. Ik heb ook vaak in dat huisje geslapen. In mei gingen ze
daarheen tot in november. Ze hadden soms wel 350 pond paling in een nacht. Nu valt er in de
visserij niet veel meer te verdienen, het kan alleen met het b.v. riet snijden erbij.
Rensje: “Wat ben je toen gaan doen?”
Klaas: “We zijn er al gauw boer bij geworden. Toen we trouwden waren we boer.
Giethoorn dreef vroeger op de hooihandel. Mijn schoonvader, een Noordeindiger, vertelde
wel, dat in de eerste hooiperiode (‘uïge) de arbeiders in Giethoorn steeds bij de boeren aan
het werk waren. Het land rond Blokzijl was allemaal van Gietersen. Jouk “van Rein” Doze
vertelde wel, dat hij nog bokken met hooi (varende) van de Uiterdijk gehaald heeft. In juni
werd in de Steenwijker Courant geadverteerd met hooiland in de streek die nu de polder is.
Dat werd allemaal door arbeiders gehuurd. Het slechtste ribbenhooi bracht f 14,-- per 1000
pond op. Als je mooi weer had, kon je er wel een weekloontje in verdienen. Toen de crisis
kwam, werd dit f 3,--. Er waren drie grote hooipersen in ’t Zuideinde en twee in ‘t
Noordeinde. Dit waren eerst handpersen. Een hooipers op de Dwarsgracht werkte dag en
nacht. Die hebben ze later op stoom laten lopen. Er kwamen dan beurtschippers uit
Amsterdam op Jonen en die laadden een aantal pakken voor de stalhouderijen e.d.
Als Rensje en Jan nog een kop koffie krijgen, kijkt Klaas even over de Walengracht, waar ’s
zomers grote aantallen kruisers en sloepen varen. Er kan veel veranderen in een mensenleven.
Gerrit Mol
Afdeling Historie Giethoorn

Zegenvissen in de kolk van Blokzijl. (3de van rechts is Klaas Miggels.)
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In d’aandekooi
(Uit de brieven van Fem Wicherson 1903-1994*)

As kiender gong’ng wi’j mit mien grootvaeder mit in de punter; i’j wol ies kiek’ng of de turf
aoste dreuge waas. Wi’j veur’n ’t Noordend’in, onder de Kruuswegbrôgge deur en deur de
Vliegestart en bi’j d’ôlde kooi langes. Die waas daor een entie westert uut, zo wat op’e stee
waor laeter de boerderi’je van Cordes waas. Die kooi waas van zien vaeder, Köll’n Wiecher,
ewest en in zien jonge jaor’n add’i’j daor ook wel aan’n evöng’ng. As kiend add’i’j al eleerd om
altied aacht te geev’m op’e lôcht en in de gaet’n t’ôll’n of er wild’aan’n overkwaam’m.
Daoromm’add’i’j ook zoveule verstaand van ’t weer. De lokaan’n zwömd’n in de kolk rond en
daor kwaam’m die wild’n dan op of. Wi’j bin ook wel ies mit ewest en dan ston’n wi’j aachter
zoen rietskaarm te kiek’ng oe dat ontie die aan’n de kooi in lokte deur an’naander deur om die
rietzwill’n én te loop’m en die kooiker maor voer’n en die makke en die wild’aan’n maor
snaeter’n en vreet’n en dan iniens skrukk’ng die aan’n en de wild’n vleug’ng op maor zee kon’n
niet weg en de kooiker jeug ze de sloot op en de puupp’ in. Wi’j ston’n laeter wel wat
veraldereerd te kiek’n toen de kooiker mit ’n bundeltie dooi’aan’n op’e nekke mit ons weer naor
de boot toe gonk. Et waas ons ontgaon oe as i’j die de nekke om’edri’jd adde en wi’j wuzz’n
ook niet dat zôks ’n meniere waas om wat te verdien’n.
In ’t veurjaor dan ad’n zee in de kooi overal aandenest’n in de boom’m ang’ng, uut stroo
’evlöcht’n, en dan waas ’t elke morn eier uut’ael’n en as er ies ’n kneuzie bi’j waas dan slurpte
mien grootvaeder dat wel eev’m op. Ik ’ebbe wel ’n bok vol eier op, zeed’i’j seins, daoromme
bin’k ook zo staark.
De eier die zee zölles niet neudeg waar’n die verkochtt’n ze an de bakker, dat brochtte nog wat
geld op. ’ t Waas femiliewaark der bi’j, die kooi, ’s morns vrôg d’r én, aan’n voer’n en kiek’ng,
of er ook wild’n in de kolk neer’estreek’ng waar’n en as dat zo waas dan môs ’t ontie zien
waark doen en wôrde d’r wat evöng’ng. Zee add’n verders nog wat boerkeri’je en zee add’n eur
eig’ng braand, eerappels, bruune boon’n en slaacht. In laeter jaor’n, toen as er gien eig’ng volk
meer waas en ’t kooik’ng niet meer uut kon, toen is ook die kooi verwilderd en in de ontginneg’
’ekoem’m.
*Zie ook bulletin Afdeling Historie Giethoorn 2008
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In de eendenkooi.
Als kinderen gingen wij met mijn grootvader met de punter mee, hij wou kijken of de turf
bijna droog was. Wij voeren via Noordeinde, onder de Kruiswegbrug door en via de
Vliegestart langs de oude eendenkooi. Deze was wat westerlijker gelegen, bijna op de plaats
waar later de boerderij van fam. Cordes stond. Die kooi was van zijn vader, Wicher Kollen,
geweest en in zijn jeugd had hij er ook wel eenden gevangen. Als kind had hij al geleerd om
altijd op de lucht te letten en in de gaten te houden of er ook wilde eenden over kwamen
vliegen. Daardoor had hij ook veel verstand van het weer. De lokeenden zwommen in de kolk
rond en daar kwamen dan de wilde eenden op af. Wij zijn ook wel eens mee geweest en dan
stonden wij achter het rietscherm te kijken hoe het hondje de eenden de kooi in lokte door aan
één stuk door om het rietscherm heen te lopen en ondertussen de kooiker de eenden maar
voeren en de makke en de wilde eenden maar snateren en eten en dan ineens schrokken de
eenden, de wilde eenden vlogen op, maar konden niet weg en de kooiker joeg ze de sloot op
en de vangpijp in. Wij stonden later wel verbaasd te kijken toen de kooiker met een bundeltje
dode eenden op de nek met ons naar de boot terug liep. Het was ons ontgaan hoe hij ze dood
gemaakt had en wij wisten ook niet dat zoiets een manier was om iets te verdienen.
In het voorjaar hadden ze overal eendennesten in de bomen gehangen, uit stro gevlochten, en
dan gingen ze elke morgen eieren uithalen en mocht er in één een barstje zitten, dan slurpte
mijn grootvader die wel even leeg. “ Ik heb wel een bok vol eieren op” zei hij soms, daardoor
ben ik ook zo sterk.
De eieren die ze zelf niet gebruikten, verkochten ze aan de bakker, dat bracht nog een beetje
geld op. Het was familiewerk erbij, de kooi, ’s morgens er vroeg heen, eenden voeren en
kijken of er ook wilde eenden in de kolk waren neergestreken en als dat wel zo was, dan
moest het hondje z’n werk doen en werd er wat gevangen. Verder hadden ze er nog een klein
boerderijtje bij en ze hadden hun eigen brandhout en turf, aardappels, bruine bonen en slacht.
In latere jaren, toen er geen eigen familie meer was en het kooiken niet meer genoeg opbracht,
is ook deze kooi verwilderd en in het ontginningproces opgenomen.
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Verhalen uit de Noordwesthoek.
door Gait L. Berk.*
DUBBEL EN DWARS ISOLEMENT.
De Noordwesthoek was jaren lang, nee eeuwen lang, een onvoorstelbaar geïsoleerd gebied.
Zowel op de kaart van Blaeu uit de zeventiende eeuw staat de kop van Overijssel nagenoeg
wit afgebeeld, net als Afrika een dikke honderd jaar terug. Toch was de turfmakerij toen al in
volle gang en waren de Aremberger en Kalenberger gracht al goeddeels gegraven. Maar de
kaarttekenaar waagde zich zeker niet onder de “wilden”. De vroegere bewoners zullen hun
geïsoleerde positie niet als extra zwaar gevoeld hebben. Overal in de wereld waren toen
immers afgelegen en eenzame plekken en het water gaf ook een zekere bescherming.
’s Winters stond de halve streek vaak blank. Het regenwater dat van het Drentse
pannnekoekenbord deze kant uit liep kon bij aanhoudende westenwind niet gespuid worden.
(Blokzijl en Zwartsluis konden niet sassen). Ook zo’n tijdelijke inundatie vond men niet zo
zwaar; ook in polders met windbemaling elders in het land stond ’s winters het land
doorgaans een tijdlang onder water. Het meegevoerde slib gaf de weilanden nog enige
bemesting.
Pas tegen de eeuwwisseling toen de meest afgelegen oorden toch wel min of meer bij de
wereld getrokken waren, begonnen de Noordwesthoek-bewoners te zinnen op verbetering.
Ook zij hadden nu contacten op “de vaste wal”, die ze in het barre seizoen niet best konden
onderhouden, hoewel sommigen dat niet zo nodig achtten…De dames Maat vertellen in hun
boek “Koning” , hoe er in de gemeenteraad van Giethoorn aangedrongen werd op verbetering
van de verbindingen. De burgemeester zegt: “’s Winters bin wi’j in Steenmik niks neudig en
wie er toch neur toe wil mut maar met de punter gaon”. Dit is wel zowat het enige kostelijke
staaltje uit het hele boek. De dames Maat, van wie er één onderwijzeres was in Giethoorn,
moeten met grote vasthoudendheid aan hun roman gewerkt hebben, maar wat ze aan
waardevols “uit het Giethoornse leven” meedelen, zit als worst in een vreemde soep verstopt.
Maar ja, het hoeft ook geen grote roman te zijn, ’t is maar een damesmaat.
“Met de punter gaon”, dat is misschien wel eeuwen het devies geweest. Natuurlijk waren er
wel paadjes en dijkjes om je over land te verplaatsen, maar dikwijls waren die in de winter zo
modderig en glibberig, dat de punter te prefereren was – sneller en veiliger. Pas toen de
Stroïnk het waterpeil ging beheersen (1919) werd het mogelijk de paadjes te verharden zonder
het risico te lopen dat ze iedere winter werden vernield. De schelpenpaadjes, die voor een fiets
(!) berijdbaar waren, dateren van circa 1930; de autowegen kwamen nog dertig jaar later.
“Met de punter gaon”, was makkelijk genoeg gezegd, maar niet altijd even makkelijk gedaan.
Weliswaar raakten de moerasbewoners van kindsbeen af, spelenderwijs, met de punter
vertrouwd, maar je moet wel vaarbaar water hebben. Soms waait het zo geweldig, dat de
scheepjes niet meer op koers te houden zijn; soms zelfs winnen de elementen het pleit
volkomen. De punter raakt op drift; de opvarende moet maar onderin gaan zitten, werd dan
gezegd; zo, met het zwaartepunt zo laag mogelijk, moest de punter al hobbelend maar ergens
te lande komen….
Dan weer, op een winternacht, is het bladstil, maar het vriest dat het kraakt en de volgende
morgen ligt er een ijskorst op het water, dat je tot weg had moeten strekken. Dat waren de
moeilijkste tijden in het rietland; in kwakkelwinters kon de toestand dat het water
onbevaarbaar was en het ijs onbegaanbaar soms tijdenlang duren. Of bijvoorbeeld met harde
oosten wind, dan kon het wel gebeuren dat de grachten dichtvroren, maar de wieden niet. De
dorpen waren dan wel niet geheel van de buitenwereld afgesloten, maar met een zieke of dode
was men op “het gevaer” aangewezen.
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Dit doet mij denken aan de Dwarsgrachtigers, die het al niet veel beter hadden. Het pad langs
de Dwarsgracht zelf was zelfs in de vijftiger jaren (1950) nog niet veel meer dan een
modderspoor en het pad langs de Cornelisgracht was - voordat de Gieterse Polder bestond
(1930) – in haast ieder geval beroerder dan de punterroute. Het Kerkepad, dat van het
Noordeinde van Dwarsgracht dwars door het veld naar Giethoorn liep, was onverhard en
dikwijls onbegaanbaar. In die tijd moet de gebeurtenis zich hebben afgespeeld, die een oude
Dwarsgrachtiger mij eens heeft verhaald.
Op een gure najaarsavond vertelde zijn vrouw hem dat haar uur was gekomen. “Mi’j dunkt, ie
moss’n de vroedvrouw maar ‘alen”. De man nam zijn punter, boomde de Dwarsgracht af, de
Cornelisgracht door en dan nog een eind langs het Peerdepad. De vroedvrouw, doorkneed in
haar vak, was praktisch dadelijk klaar en ging mee. Onze man boomde terug. Het was bar
donker en het woei hard; de Dwarsgrachtiger had al zijn energie en aandacht nodig voor het
varen, maar hij was het gewend en hij wist de weg en ze kwamen voorspoedig aan de
Dwarsgracht.
Nu was dit niet de eerste bevalling in den huize. In een paar uur was het “karwei” geklaard en
de poppe voorspoedig in de wieg. Alles wel. Met mekaar een kop koffie gedronken en de
vroedvrouw kon eigenlijk wel weer naar huis gaan – dan kon ze beter de volgende dag nog
even komen kijken. Zo gezegd, zo gedaan. Onze Dwarsgrachtiger bracht welgemoed de
vroedvrouw weer naar Giethoorn. Maar toen hij de andere middag ten derde male die afstand
had gevaren, toen kreeg hij van haar echtgenoot te horen: de vroedvrouw kon niet meekomen,
ze was zojuist bevallen van een gezonde jonge dochter! “Doar ‘ad ik toch ’s nachens in die
punter elemaole niks van ‘ezien!”, kraaide de Dwarsgrachtiger, vol napret om dit gebeuren.
Ik heb dat altijd als een heel sterk verhaal beschouwd, tot ik het eens een echte Gieterse
vertelde en die zei: “Det is ook niks bezunders, ’t was ook zo’n dik wief!” Dus het was niet
sterk, tenminste niet dat de Dwarsgrachtiger van de gezegende omstandigheden niets had
gemerkt. Maar misschien is het toch nog sterk genoeg, dat een vroedvrouw van tussen de
wieden, die op alle dagen loopt, nog in het holst van de nacht op karwei gaat om luttele
guldens bij te verdienen.
Ondertussen zullen veel oudere bewoners van de streek wel door hebben dat het hier om
vrouw Paap, wier ouderwetse postuur (geen damesmaat) diepe indruk heeft achtergelaten.
Haar man was de schoenlapper Paap, die zijn werk deed in een eigenaardig opgetimmerd
hokje achter hun woning aan het Peerdepad. De klanten konden vaak de ingang van de
werkplaats niet vinden, maar Paap wees dan met luider stemme de weg: “Hierzo, men moet
eerst om Kaap de Goede Hoop heen!” Hij stond bekend als een echte komiek en hij was ook
“gezegend” met een bijbehorende Jan Klaassenneus. Bij voorkomende gelegenheden trad hij
ook op als koordirigent. Paap was een Zandvoorter van geboorte ( er wonen in Zandvoort
zoveel mensen met die familienaam, dat je er de zee mee kunt dempen, althans gedeeltelijk)
en bijgevolg kon Paap niet varen. Geen nood – hij manoeuvreerde de punter met behulp van
twee touwen door de gracht, met het achtertouw trok hij de punter voort, met het voortouw
hield hij de kop in het goede spoor. Zo trok hij opgewekt zijn vrouw met het gerei naar de
diverse blijde gebeurtenissen, alhoewel vrouw Paap in de regel door de klanten gehaald en
gebracht wilde worden. Wij hebben daar al een staaltje van gehoord; het kind dat bijna in een
Dwarsgrachter punter was geboren, moet dan Suze Paap geweest zijn, die voor enkele jaren
op hoge leeftijd is overleden.
*Gerhard "Gait" Lambertus Berk (Kampen, 1927 – 17 april 2006) was een Nederlandse
schrijver en cineast. Hij schreef en maakte films over onder andere zijn geboortestad Kampen,
natuur en de oude boten, en dan met name de punter.
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Honderd jaar geleden aan ‘t Peerdepad
In februari 2012 kreeg de Afdeling Historie
een kaart van Giethoorn aangeboden, die
door ds. T.O. Hylkema in 1912 met de hand
was getekend en voorzien van alle huizen én
de namen van de bewoners! De kaart had de
afmeting van 3,60 m x 1,50 m en kon
vanwege ouderdom niet meer worden
opgerold. Er is daarom een kopie op ware
grootte van gemaakt. Deze is nu in het bezit
van de afdeling. Dit is natuurlijk kostelijk
naslagmateriaal voor ons werk. We
beschikten al over een lijst van bewoners uit
1952 en kunnen nu ineens twee generaties
eerder ‘door het dorp wandelen en een ieder
bij naam begroeten’. De kaart is inmiddels
gefotografeerd en daardoor in alle rust op het
computerscherm te raadplegen
En dan doet zich het toeval voor dat op de
voorgaande pagina’s een artikel staat waarin
gesproken wordt over de familie Paap aan ’t
Peerdepad. Een snelle controle op de kaart
heeft resultaat: tussen W.K. Bakker en
Hollander staat Paap (tussen haakjes)!
NB: er is op de foto een pijl bij getekend.
De haakjes zouden kunnen wijzen op de
religie van de bewoners. Dominee Hylkema
tekende alle bewoners in, maar wie geen lid was van de Doopsgezinde of Hervormde
gemeente werd tussen haakjes gezet of kreeg de aantekening ‘geen lid’ achter zijn naam. Nu
was Paap afkomstig uit Zandvoort en daar was de meerderheid der bevolking Rooms
Katholiek - zoals overigens zijn naam al aangeeft!
Voor uw oriëntatie nog het volgende:
o Noord is links, Oost is boven
o de dijksloot loopt onderaan van links naar rechts, naast de Giethoornscheweg (thans
Beulakerweg)
o de Cornelisgracht gaat van beneden (richting Dwarsgracht) naar boven (richting
Dorpsgracht), daarnaast loopt (niet ingetekend) ’t Peerdepad, de latere Ds. T.O.
Hylkemaweg
o de Hooipersen stonden op de locatie van de huidige jachthaven Vos
o aan de overkant van het water Herberg Prinsen, het latere ‘Wapen van Giethoorn’
o langs de Cornelisgracht de Boterfabriek (‘De Eendracht’) met rokende schoorsteen en
de Nieuwe Vlechtschool (later Gemeentehuis).
Tegenover Paap stond zo te zien een (water?)molen. Wie heeft daar nadere informatie of
beeldmateriaal over?
Klaas van der Veen
Afdeling Historie Giethoorn
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IN DE NOORDWESTHOEK IS HET IJS EEN HULP
Al op verschillende plekken waarlangs de schaatsroute in Noordwest-Overijssel ons op de
laatste “ijsdag” van het oude jaar voerde, hadden wij de rietsnijders aan het werk gezien, en
toen uit een strook hoge biezen vermengd met kreupelbos driftige bijlslagen opklonken, werd
het duidelijk dat tien- en meer centimeter dik ijs in “de Kop”, het gebied van Giethoorn, Belt
Schutsloot, Kalenberg méér betekent dan alleen pret. Nieuwsgierig er naar wie in deze, aan
alle kanten door water omringde, wildernis aan het houthakken was, schaatsten we een slootje
in, dat ten hoogste een zestig centimeter breed geweest zal zijn. Telkens moesten we bukken
voor takken, dan weer streken we door riet, dat krachtig ritselde. Nog zagen we de man niet,
pas nadat we een haakse hoek gemaakt hadden, een al even smal watertje waren ingereden,
ontdekten wij een vrij dunne boomstam, die boven het riet in onze richting bewoog. Even
later trad de drager er van te voorschijn, op klompen en met rode wangen en voorhoofd van
de kou, of juist van de warmte, omdat houthakken niet tot de lichtste bezigheden behoort. Met
de onbevangenheid en vlotheid die alleen aan boord van schepen en op het ijs schijnen voor te
komen, was het gesprek meteen op gang. “ ’t Is te hop’n dat ’t blijft aanhoud’n, “ zei de
houthakker en ofschoon ook wij dat hoopten, was het wel duidelijk dat zijn waardering voor
het zwarte, betrouwbare ijs door iets anders werd geïnspireerd dan de onze. “ ’t Is nu vijf
jaar geled’n da’k hier kon hakk’n,” zei hij en wies zich het zweet van het voorhoofd.

Hij was toen, in de winter ’56-’57, niet klaar gekomen met zijn werk en zou dat ook nu niet
komen, want terwijl wij stonden te praten veranderde de wind van droog en vinnig in
waterkoud-zonder-meer, en de lichtgrijze horizonten ver weg, achter het riet, verkleurden tot
een grauw-zwarte tint die eerder regen dan sneeuw voorspelde.
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Neen, ’s zomers waren deze perceeltjes grond, nou grond! , die hem toebehoorden, niet te
bereiken, over land niet en ook niet over het water, want de omringende slootjes zouden in de
breedte méér dan gevuld worden door de kleinste punter, het was water waarin je, mede
vanwege de peilloos diepe laag waterplanten en modder op de bodem er van, gemakkelijk kon
verdrinken, maar waarover niet gevaren kan worden.
En aangezien de winters in Nederland slechts eens in de zoveel jaren voldoende betrouwbaar
ijs opleveren om zwaar beladen sleden te kunnen dragen, betekent elke strenge vorst voor
velen in de “Kop” een onverwachte mogelijkheid om te oogsten wat door geen mensenhanden
gezaaid is: riet, brand- en boerengeriefhout. We keken naar de klompen van de man die
werkte op de plek waar wij uitsluitend voor ons plezier komen en hij beantwoordde onze blik
met een vragend optrekken van zijn wenkbrauwen. “Ken wel zien dat jullie niet uit de
“westhoek kom’n, “zei hij. Over de schouder duimend maakte hij duidelijk dat zijn Friese
doorlopers in het riet lagen te wachten tot de slee hoog opgetast was met hout en/of riet. Toen
trok de boer zijn klompen uit en bond de schaatsen onder de zwarte sokken. “Op klomp’n ken
je toch zo’n zware slee niet duw’n, “ zei hij – een tikkeltje verontwaardigd over onze
merkwaardige veronderstellingen - “je ken je niks goed afzett’n.” En mèt zijn milde dialect,
zo vol consequent ingeslikte “e”, drong zich een brok plaatselijke sfeer aan ons op, die tijdens
schaatstocht’n in de Hóllandse merendistricten feitelijk ontbreekt. Daar toont het landschap,
vooral bij lichte sneeuwval, zich de schaatsers van een even ongewone, als boeiende kant, de
dorpen waardoor de molen- en andere routes voeren, zijn zo gezellig, juist omdat de
plaatselijke landbouwers, veehouders, door de vorst gedoemd tot sterk verminderde activiteit,
volledig meedoen aan de ijspret, er evenzeer als de stadsmens in opgaan. Op zo’n dag dat de
drie-, vier- of zeven merentocht gereden wordt, komt de vraag wel eens op: “werkt er vandaag
behalve de man van ’t koek- en zopie in deze provincie iemand?” Het lijkt wel of “heel
Holland” aan de tocht deelneemt. Niet zo in de Noordwesthoek, waar tijdens de kostbare
dagen met dik ijs van des ochtends vroeg tot laat in de avond-schemering uit de rietlanden
gehaald wordt wat er te halen valt.
Achter ons klinken weer de bijlslagen. Meer krabbelend dan flinke slagen makend rijden we
door de rietwoestenij terug naar open water: zelfs op die aller smalste watertjes is het ijs
helder, kleurloos, zodat een boeiend panorama van prachtige waterplanten, verdronken hout,
een dode, in het ijs gevroren vis onder de schaatsen doorglijdt.
Het geluid van de bijl wordt zwakker, sterft weg en een poosje zijn we alleen met de rusteloze
wind en het krassen van ijzer op ijs. Dan nadert snel – de bries in de rug geeft extra vaart aan
de toerrijder zodat hij zich bijna een wedstrijdrijder voelt – het nijdige geplof van een
misschien wel spiksplinternieuwe rietsnijmachine. Ook zij is per slede, geduwd door
schaatsende kerels, naar het arbeidsveld gebracht, maait daar nu gordel na gordel biezen,
zodat een strook land kaal wordt als een geplukte kip: de huid van de Noordwesthoek van
Overijssel, vol pukkels, rietstronkjes, hier en door een voorlopig door de machine “gemiste”
pluim. Stoten blauwe rook boven het bruine riet, op hetzelfde ogenblik begint het in venijnige
vlagen te regenen, ijskoud water dat met de storm in wolken over ijs en moeras buitelt, niets
ontziende. Van fotograferen is geen sprake meer, de lezer kan, hopen we, zich de maaiende
mannen ook zonder illustraties wel voorstellen. Meer dan één van hen heeft een wit-blauwe,
of wit-zwarte ijsmuts op, zoals ook de wedstrijdrijders ze dragen. Aan de rand van het water
een hele rij paren schaatsen, wachtend.
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En dan ligt de zone van zweet en verdiensten al weer achter ons. Van de Bovenwijde bij
Giethoorn zijn we via de door hoge rietkragen ook in het hartje van de harde wind volkomen
beschutte Hoosjesgracht en het dorp Wanneperveen op de veel kalere Engbertse “gracht”
gekomen. Ten zuiden van de prachtige Kiersche Wijde, met zijn percelen wilgenbos, maakt
de gracht een haakse hoek naar rechts, wordt opnieuw door riet en struikgewas begrensd, dat
een landschappelijke climax bereikt in de tot ver buiten onze landsgrenzen bij
natuurliefhebbers bekende “Bakkers-(eenden) kooi”, een van de belangwekkendste
bezittingen van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De rust wordt ook ’s
winters in dit reservaart gehandhaafd, zelfs schaatsers hebben er geen toegang, dwars over de
toegangssloot is een geul open water gekapt.
Voorbij de Bakkerskooi mondt de Schutsloot op de Beukersgracht uit, een paar meter meer
naar het noorden is er een brug in de weg Zwartsluis-Blauwe Hand. Aan de westkant er van
strekt de Belterwijde zich uit: een verlaten zwarte vlakte. De overkant is niet te zien, verloren
gegaan in wolken regen en door miljoenen druppeltjes plotseling zichtbaar geworden wind.
Onze voorkeur gaat uit om via de veilige oevers te volgen ons opstappunt Belt Schutsloot
weer te bereiken.
Schrijver: onbekend
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Artiesten in Giethoorn
In de jaren ’70 van de vorige eeuw had ons dorp de naam een ‘kleine kunstenaarskolonie’ te worden,
zoveel bekende schrijvers en kunstenaars hadden zich er gevestigd - zei men. Om wie ging het nu
precies en wat deden zij voor de kost? Een overzicht.
Het begon allemaal met de film ‘Fanfare’. Tijdens de opnamen in 1958 zag de Gieterse bevolking een
keur van Nederlandse acteurs en actrices in het dorp neerstrijken. Hans Kaart, Bernard Droog, Herbert
Joeks, Riek Schagen, Andrea Domburg en Albert Mol – om er een aantal te noemen – voelden zich
hier wonderwel thuis en maakten onder regie van Bert Haanstra een kassucces dat generaties later de
mensen nog steeds vermaakt. Eén van hen bleef hier achter.
Andrea Domburg besloot na de filmopnamen in Giethoorn te gaan wonen en kocht aan de Molenweg
nr. 3 een voormalige boerderij. Het werd haar permanente woning, die zij met haar echtgenoot Ferdi
Posthuma de Boer, beeldend kunstenaar en musicus, bijna tien jaar bewoonde. Dat zij zich thuis
voelden in de streek blijkt uit de vele activiteiten die zij voor de bevolking hielpen organiseren. Zo
maakten Andrea en Ferdi deel uit van de Culturele Commissie Noordwest Overijssel, die o.a. in de
winter van 1963 een cursus schilderkunst gaf in hotel Lindenhof te Giethoorn. Een jaar later gaf Ferdi
een reeks avonden met een praatje en een plaatje voor de Plattelandsjongeren van Giethoorn, over
klassieke en moderne muziek en beeldende kunst. De Friese Koerier schreef hierover “…dat er na
afloop een gezellig sokkenbal werd gehouden op muziek van de pick-up van de heer Jan Maat.” In
1969 verhuisde het echtpaar naar Frankrijk.
De bekende acteur en humorist Rijk de Gooijer, die getrouwd was met Andrea’s zuster Tonny,
volgde op den duur haar voorbeeld. Zij kochten in 1968 aan het Noorderpad nr. 21 een boerderij waar
in vroeger jaren een roggebroodbakker en later een slager waren gehuisvest, en verbouwden die tot
een gerieflijke woning. Rijk vertelde aan een krant dat het zijn bedoeling was er in de toekomst
helemaal te gaan wonen. “Een boot heb ik al en ook de eendenjacht boeit me geweldig!”
Na het vertrek van Andrea en Ferdi voelde de komiek zich verlaten in de landelijke omgeving en hij
begon een lobby bij zijn Amsterdamse vrienden om hen naar Giethoorn toe te lokken. “Jongens”,
waren zijn gevleugelde woorden, “geloof me nou, het is hier heerlijk! Jóóngens!” De een na de ander
liet zich overhalen en kocht of huurde hier een boerderij(tje).
Peter van Straaten, begenadigd tekenaar en later ook schrijver, was de eerste om zich hier te
vestigen. Hij kocht een bescheiden huisje aan ’t Klooster nr. 4 met vrij uitzicht over de velden, ideale
omgeving om in alle rust te werken. Zo tekende hij dagelijks de strip ‘Vader en Zoon’ in Het Parool
en maakte talloze boekillustraties, politieke prenten en cartoons.
Vervolgens verhuisde Herman Pieter de Boer naar de Beulakerweg
nr. 40. Hij vertelt hierover: “In 1972 verhuisde ik van Amsterdam
naar het markante, ook enigszins geheimzinnige dorp Giethoorn.
Die overgang bezorgde me zo'n cultuurschok dat ik verhalen ging
schrijven in een genre dat nog niet bestond. Kort, in klare en heldere
taal, maar toch ongewoon, soms lieflijk, soms kluchtig boers, dan
weer spookachtig griezelig, vaak met een ondertoon van erotiek en
occultisme.”
Een jaar later al verscheen in deze sfeer ‘De vrouw in het maanlicht’,
gevolgd door meer soortgelijke vertellingen. Daarnaast publiceerde
hij het luchtige literaire tijdschrift ‘Info, het maandblad voor de
ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad’, waarin hij een
groeiend aantal kunstbroeders gelegenheid gaf om hun visie op het
buitenleven te geven. Behalve verhalenbundels schreef hij ook (mee
aan) gedichten, cabaretprogramma's, liedjes en teksten voor radio en televisie.
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De schrijver en journalist Eelke de Jong was de laatste om zich bij zijn vrienden te voegen. Hij
huurde het huis genaamd ‘De Zanden’ aan de Beulakerweg nr. 22. Er hoorde een best stuk land bij
waarop hij een steeds groeiende schare dieren hield. Daar schreef hij over in het feuilleton
‘Veehoudersdagboek’ dat in 1973-1974 verscheen in Haagse Post. Het viel hem echter niet mee om
de afleveringen op tijd klaar te krijgen, zoveel was er te doen op zijn boerderij. Het voltooien van de
rubriek stelde hij meestal uit tot de ochtend van de dag waarop de kopij geleverd moest worden. De
lotgevallen van zijn vrienden en hemzelf werden door Eelke beschreven in het boek ‘Mae West in
Giethoorn’ dat in 1978 verscheen. Samen met Hans Sleutelaar voltooide hij in deze jaren ook ‘De
Sprookjes van de Lage Landen’ en het vervolg ‘Meer Sprookjes … etc’. Sleutelaar huurde zelfs een
tijd een kamer in ’t Klooster om er rustig te kunnen werken.

Rijk, Eelke en Peter in een karakteristieke pose

Tot zover de ‘vaste’ leden van de artiestenclub. Er was echter ook een wisselende reeks
‘Amsterdamse’ gasten, van wie er sommigen weken bleven logeren. Jan Cremer was er zo één,
steevast vergezeld van zijn hond Kozak en een wisselende reeks vriendinnen. In Kalenberg, niet te
ver voor een regelmatig bezoekje, woonde Marjan Berk. Albert Mol heeft - in tegenstelling tot wat er
soms tijdens rondvaarten wordt verteld - nooit in Giethoorn gewoond.
Het regelmatig nuttigen van alcoholische dranken maakte een vast onderdeel uit van het dagelijks
leven van Rijk en zijn vrienden Eelke en Peter. Herman Pieter de Boer vormde hierop een
uitzondering; hij werd als geheelonthouder dan ook minder betrokken bij de talrijke festiviteiten.
Talloos zijn de anekdotes die in Noord de ronde deden over het snaakse drietal. Geen wonder, want
wanneer er bij nummer 21 weer een stel klompen in de gracht dreef wist iedereen hoe laat het was.
Tijdens hun gezellige avonden besloten de vrienden een briefwisseling te starten die onder de naam
‘Beste jongens’ in de Haagse Post werd afgedrukt. Tiemie Petter, toenmalig Vivo kruidenier achter
aan de Kloostersteeg, vroeg eens aan Peter van Straaten of zij al die belevenissen nou echt mee
maakten? Peter zei: “Eelke fantaseert, Rijk liegt en ik overdrijf!”. Overigens ontdekte van Straaten
door deze samenwerking dat hij een passie kreeg voor schrijven, wat ondermeer resulteerde in de
latere ‘Agnes’- serie.
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Regelmatig bezochten de drie met hun logees café ‘Onder de
Linden’ van Martha Vierhoven aan de oude Beulakerweg.
Hier kwamen zij uiteraard ook in contact met plaatselijke
bezoekers, die soms moeite hadden met het sarcasme dat van
Rijk bezit nam wanneer hij te veel gedronken had. Op een
keer werd hem dit noodlottig. Door twee onverlaten werd ‘s
nachts zijn boerderij in brand gestoken! Ternauwernood kon
de familie de Gooijer het huis ontvluchten, met achterlating
van al hun bezittingen. In een mum van tijd lag alles plat.
Omdat de wind de andere kant op stond, had Eelke de Jong de
loeiende brand niet gehoord. Peter van Straaten kwam om
halfzeven ’s morgens het vreselijke nieuws melden bij Eelke:
“Rijk z’n boerderij is afgebrand!” Eelke stond besluiteloos in
de deuropening van zijn huis en trok nerveus aan zijn snor.
“Dat komt me drommels slecht uit”, zei hij, “want ik moet mijn
rubriekje nog schrijven.”
Rijk liet zich niet uit het veld slaan en herbouwde de boerderij op de oude plek, zij het in kleiner
formaat. Toch begon hiermee de laatste fase van de ‘kunstenaarskolonie’ in Giethoorn.
Herman Pieter de Boer vertrok als eerste, in 1975 gevolgd door Eelke de Jong, die schaapherder werd
in Hoog Buurlo. Daarna ging Peter van Straaten weer terug naar de stad. “Het waren tropenjaren”,
vond hij, “ik zal het niet meer in mijn hoofd halen om buiten te gaan wonen, nooit meer.”
Rijk hield het vol tot in de jaren ’80. Door zijn werk als filmacteur was hij echter steeds vaker van
huis, zodat hij het uiteindelijk voor gezien hield en een appartement betrok in Amsterdam. Met zijn
vertrek kwam er een eind aan een roemruchte periode, waarover in het dorp nog regelmatig met
smaak wordt nagepraat. Zo is er bijvoorbeeld de fraaie anekdote over Eelke de Jong, die ’s ochtends
in alle vroegte met Rijk terug kwam uit Amsterdam. Op de Beulakerweg reed Eelke veel te hard en
werd prompt aangehouden door de politie. “Meneer, u bent in overtreding,” klonk het, “U reed 160
km per uur en u mag hier maar 80!” “Oh”, zei Eelke verbaasd, “ Ik dacht dat het 80 km per persoon
was.”

Deze sfeervolle pentekening stond
jarenlang op publicaties van het VVV
en in ’t Gieters Ni’js. Het kon niet
anders dan een prent van Peter van
Straaten zijn. Toen hij een keer terug
was in het dorp, werd hem gevraagd
of hij een afdruk van de tekening
wilde signeren.
Hij tuurde er lang naar, de bril op het
voorhoofd, en zei toen beslist: “Die is
niet van mij, maar van Gerard!”
Verbazing alom. Zijn broer Gerard
blijkt ook een knappe tekenaar te zijn
geweest, die onder andere illustraties
had gemaakt voor de ‘Kameleon’
reeks. En … in zijn jonge jaren was
hij ook vaak in Giethoorn geweest.
Klaas van der Veen
Afdeling Historie Giethoorn
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WINTEREXPOSITIE

Muziek en dans in Giethoorn (1900-1970)
De expositie bestaat o.a. uit foto’s uit het archief van de
Afdeling Historie Giethoorn.
Vanaf 23 december t/m 27 januari te bezichtigen in
museumboerderij `t Olde Maat Uus.
Openingstijden: www.oldemaatuus.nl
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