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Voorwoord 
 
Dit jaar staat in het teken van het 25-jarig bestaan van ’t Olde Maat Uus.           
De museumboerderij is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een levensvatbaar museum en 
is niet meer weg te denken uit de Gieterse samenleving. Dit is vooral te danken aan al die 
vrijwilligers, die menig vrij uurtje hebben opgeofferd om dit te bereiken. Gekscherend wordt 
wel eens gezegd, dat ’t Olde Maat Uus de grootste “werkgever” van Giethoorn is. 
  
Het leek de Afdeling Historie een goed idee om de toespraak van Debby Petter, onze 
gastvrouw tijdens het jubileumfeest op 11 mei j.l. op te nemen in dit bulletin. Zij vertelt o.a. 
iets over de familiegeschiedenis van Hendrik Maat. 
Daarnaast staan er zoals gewoonlijk in dit vernieuwde bulletin weer interessante artikelen, 
welke op de een of andere manier betrekking hebben op de historie van ons dorp.  
Ons dorp, waar de overgang vanuit het veen met z’n turf, via de veehouderij naar het toerisme 
een hele grote omschakeling is geweest. Een omschakeling welke grote gevolgen had op het 
leven en werken in ons dorp. En vergeet in dat verband vooral niet de ontginning van de 
polder en de film “Fanfare”.  
 
Ik wens jullie namens het bestuur veel leesplezier, maar bovenal fijne feestdagen en een 
gezond 2014. 
 
Jan Dijkstra  
namens het bestuur van Vrienden van ’t Olde Maat Uus 
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Olde Maat Uus 11 mei 2013 
 
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het een grote eer vind om deze dag uw gastvrouw te 
zijn bij dit heugelijk jubileum van een van de mooiste musea die ons land rijk is. Het Olde 
Maat Uus, een museum met een hart. 
Een museum met een kloppend hart, dat er natuurlijk alleen kan komen als daar ook met hart 
en ziel aan gewerkt is. En dat zie je, dat voel je vanaf het moment dat je hier binnen bent. 
Duizenden toeristen per jaar voelen zich hier welkom door de vele vrijwilligers die hen 
rondleiden en met trots vertellen over de prachtig gerenoveerde boerderij, waarin zo`n mooi 
beeld gegeven wordt van het wonen en werken in Giethoorn gedurende de laatste 100 jaar.  
Het Olde Maat Uus is een museum om erg trots op te zijn!  
 
Als klein meisje, als achterkleindochter van opoe en oma Maat, ben ik hier natuurlijk samen 
met mijn broer en zusje en mijn vader en moeder vaak geweest.  
Ik herinner me een zomerse dag, een dag waarop ik witte sokjes mocht dragen en een jurk met 
korte mouwen. Op zo`n dag liet mijn vader mij “zijn” boerderij zien. De boerderij die nu het 
Olde Maat Uus is. Hij liet me de bedstee zien waarin hij geslapen had en we mochten 
meevaren op een punter.  
Voor ons kinderen was het als een sprookje van lang geleden.  
Een sprookje met een kern. De kern van mijn vader en daarover wil ik u graag een verhaal 
vertellen:  
 
Een jongen in Giethoorn 
Er was eens een jongen, een jongen van nog geen 10 jaar die iedere vakantie ging logeren bij 
zijn opa en opoe in Giethoorn. Zijn moeder kwam er vandaan en eigenlijk was het de eeuwige 
heimwee naar haar geboorteplaats aan het water die hen daar iedere zomer terugbracht. Terug 
naar het Venetië van het Noorden, naar wat ooit de nederzetting 'Geytenhorn' was, genoemd 
naar de vele geitenhoorns die er gevonden werden. De geiten die omkwamen in de 
stormvloed, die in het jaar 1170 het land overspoelde. Terug naar Geytenhorn, dat Giethoorn 
werd.  
 
Terug dus naar de plek waar wij nu staan, het Olde Maat Uus, het huis waar de moeder 
opgroeide samen met haar broer Henk. Henk Maat.  
Terug naar de plek waar de jongen in de vakantie `s morgens wakker werd in de bedstee van 
zijn opa en opoe. De bedstee van waaruit hij de pasgebakken pannenkoeken van opoe al rook 
nog voordat hij z`n ogen had geopend. Waar opa en oom Henk de hele dag aan het werk 
waren. Waar hij later, toen hij ouder werd, zou helpen met het melken van de koeien, het 
hooien en het uitmesten van de varkensstallen. Terug naar de plek waar een jongen domweg 
gelukkig kon zijn.  
 
Het waren zomers met een gouden randje. Het waren zomers waarin de jongen schommelde. 
Uren schommelde op de talter. De talter die opa gemaakt had van een koetouw en een oud 
plankje. De talter die hij ophing aan een dikke balk op de deel, de deel van leem.  
 
De jongen werd ouder. Hij kreeg een eigen fiets. Hij kwam nog steeds in de zomervakantie 
logeren, maar nu zonder zijn moeder. Hij fietste van Rijssen, waar hij woonde,  naar 
Giethoorn waar opa en opoe hem stonden op te wachten en hem steevast begroetten met 
dezelfde woorden: wel onverstaandig daj dr al bin.  
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Hij leerde varen in de melkboot. Waarom de melkboot? Omdat die lichter was dan de punter. 
Hij leerde de speciale slag met de vaarboom. Hij leerde het zo goed dat opa steeds moest 
roepen dat hij niet zo hard moest gaan want anders vliegt de steven in brand!    
De melkboot. Zelfs het zeilen leerde hij in de melkboot.  
Zeilen in een melkboot? Jawel, Opa maakte van een oude jutezak een zeil. Dat zeil bond hij 
vast aan een dikke stok en de stok kwam op de boot te staan. En daar ging de jongen. Mee 
met de wind. De gunstige wind die hem via de sloot aan de noordkant naar de boerderij van 
de familie Doze bracht. Daarna voer de jongen met het gestreken jute weer terug en dan 
begon de zeiltocht opnieuw. Telkens opnieuw. Geluk is klein en daarmee groot.  
 
En hij kwam een keer lopend, de jongen. Op een warme zomerdag, liep hij van 
Wanneperveen naar Giethoorn. Helemaal door het water, dwars door de Wieden ging de 
tocht. Door het moerassig gebied waar hij alle vogels leerde kennen en precies wist hoe ze 
heetten: de aalscholver, de roerdomp, de purperreiger, de zwarte stern, de bruine kiekendief 
en heel soms zag hij de velduil.   
 
De jongen werd ouder. Zo ook zijn opoe en opa. Zij gingen steeds meer op een stoeltje zitten. 
In die tijd trok de jongen veel op met zijn oom Henk. Zijn oom Henk Maat. De boerderij werd 
in de zomer kampeerboerderij. Oom Henk had de vergunning. Maar er was één voorwaarde: 
de jongens en meisjes moesten gescheiden slapen, anders raakte Oom Henk zijn vergunning 
weer kwijt. Dus de jongens in de achterste en de meisjes in de voorste stal. Maar ja, Giethoorn 
heeft een mooie natuur die veel te bieden heeft……   
Een dikke dorpsagent die Bulli werd genoemd kwam regelmatig controleren. En natuurlijk 
ging het mis. Bulli ontdekte op een avond dat er toch een jongen tussen de meisjes lag. Hij 
bedacht zich geen seconde, pakte een emmer water en smeet die in één keer over de jongen 
heen. Die maakte dat hij wegkwam en liet de natuur maar even voor wat het was. De 
vergunning was gered.  
En opa? Zijn oude opa? De jongen ziet hem nog zo voor zich, aan de keukentafel. Een 
duffelse jasje aan, de pet op het hoofd en een altijd brandend pijpje. En hij dronk thee. Hij 
dronk zoveel thee dat Margien, de huishoudster, op een gegeven moment tegen hem zei: Ie 
hebben er al zeuventiene achter de kiezen.  
“Neu”, zei opa dan, “ik heb er pas 4 gehad. Doe mij nog maar een nieuwe pot thee”.  
 
Dit zijn de herinneringen aan een tijd die al lang voorbij is. En de jongen die zo graag kwam 
logeren? Die jongen was mijn vader. Hij is vandaag precies een maand geleden op 90-jarige 
leeftijd overleden. De laatste tien maanden van zijn leven bracht hij door in een verpleeghuis, 
gekluisterd aan een rolstoel die hij zelf niet meer kon bedienen.     
 
Praten ging moeizaam maar met zijn geheugen was niks mis.  
Hij herinnerde zich de dingen van vroeger maar al te goed. Beter dan ooit. 
 
Op een dag vertel ik hem dat ik het 25 jarig jubileum van `t Olde Maat Uus ga meemaken. 
Sterker nog, dat mij gevraagd is om een verhaal te houden bij deze feestelijke gebeurtenis. En 
wel omdat ik een nazaat ben van de familie Maat. En dat is niet niks.     
 
Mijn vader kijkt me lang aan. In zijn ogen zie ik veel voorbij komen: 
Ik zie hem weer wakker worden in de bedstee van opa en opoe. Ik zie hem snoepen van de 
knieperties, die oma bakte met oud en nieuw, want ook in die dagen mocht hij er graag 
logeren. Ze deed ze allemaal in de melkbus op de deel en ik zie hem stiekem het deksel 
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oplichten en er gauw eentje pakken  “Alleen om te proeven of ze nog knapperig zijn”,  zou hij 
later zeggen toen hij een keer betrapt werd.   
Ik zie hem schommelen op de talter op de deel en ik zie hem op de melkboot staan. Hij kan 
varen, hij kan het voor altijd.  
Mijn vader is in Giethoorn. Ik zie `t.  
En hoewel hij het niet meer kan zeggen lees ik het in z`n ogen:  
“Giethoorn, Giethoorn, wat ben ik daar gelukkig geweest” 
 
 
 
 

 
Debby Petter  
(presentator, nieuwspresentator, schrijfster, actrice) 
 
Relatie Debby Petter met de familie Maat. 
Hendrik Maat huwde in 1892 met Jacobje Doze. 
Dochter Niesje Maat huwde met Roelof Petter. 
Zoon Harm Petter huwde met Hélène Egger. 
Debby Petter is de dochter van Harm en Hélène. 
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Gesprek met Willem Smit op 17 november 1989 aan de Veldweg in 
Giethoorn.  
Interviewer: Jan Bakker Kzn. 
 
Willem: Ik ben geboren in Giethoorn, naast de Coöperatie, op 18 juli 1897, dus ik ben van de 
vorige eeuw.  
 

 
Bakker Woudsma komt langs bij Jan Smit, vader van Willem. 
 
Jan: Zou je kunnen vertellen waar je vroeger naar school bent geweest en hoe je aan het werk 
gekomen bent? 
Willem: Ik ben vroeger in Zuideinde naar school geweest, zoals een Zuideindiger dat doet 
natuurlijk. Mijn moeder is overleden in 1907.1) 
Mijn vader had, door de armoede, veel geld onder de mensen.  
In maart 1914 zijn mijn vader, mijn zuster Annegie en ik daarom naar Duitsland gegaan om 
daar te werken. We werkten in de smederij en maaiden koren. We zijn er twee jaar geweest. 
Daar waren ook in de kost: Klaas Huisman met Joukie, Berend Ketellapper en Jan Scholten 
van Gaaje. 
In 1916 zijn we weer naar Nederland gegaan en kwamen we te wonen in een klein huisje 
naast Nijenhuis en Klaas Jager. Wiecher Pink had daar eerst gewoond, die  
scheepstimmerman bij Klaas Jager was. Nog was er niet veel werk. Toen konden we dat jaar 
bij Klaas Jager hooien. Het was zo lang slecht weer, dat Klaas zei: Als je een andere baas kunt 
krijgen, moet je dat maar doen.  
Vader ging de volgende dag naar de stad en kocht daar twee zeisen en twee haarspitten2).           
We zijn ’s avonds nog met de punter naar Zwartsluis gegaan. Vandaar met de nachtboot naar 
Amsterdam, daar wachten op de trein naar Alkmaar en toen naar Hoorn. Daar kwamen we op 
de markt. Vader kreeg al gauw werk, maaien en hooien bij een boer in Jisp en ik kwam bij 
Timmerman in Oudendijk. Ik had mijn werk wat eerder klaar en toen zei de boer in Jisp: “Je 
kunt ook wel bij mij komen”. In Jisp ging ook alles in bokken. Met de schuine voorkant 
konden ze tegen het land aan liggen. Wij begonnen toen te “öppers sjouwen” (hooi vervoeren 
op draagstokken), waar ze daar nogal van opkeken omdat ze dat niet gewoon waren.  
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Het was daar zulk diep water, dat we niet varen konden (met de boom) en de boer de bok 
roeide in het vooreind. Toen het hooien daar klaar was zijn we teruggekomen naar Giethoorn, 
weer zonder werk.  
Ze waren toen in de Thijssengracht aan het baggeren. Vader is daar stoker geworden en ik 
achter bij de lier.  
 

In 1919 kwam Lammert Menger bij ons in de smederij:  
ze zaten verlegen om een menger. Ik had dat nooit 
gedaan, maar heb ja gezegd. Ze waren bezig onder 
Hasselt in ’t Staphorsterveld. Er moesten wel meer man 
mee en we vroegen ook: Hendrik Gorte met zijn zoon 
Geert en Geert Hulleman met Jan Schipper. Wij pakten 
’s maandagsmorgens de werktuigen in en namen brood, 
bruine bonen en een fles melk mee. Met twee punters 
vol moesten we over ’t Thijssenwiede om op Beukers te 
komen. Er was zoveel wind, dat we over de Schutsloot 

moesten, bij de kooi langs. Bij Beukers schutten en na een paar honderd meter moesten we de 
punters over de dijk trekken. We hebben ze leeg gemaakt, want die waren vol te zwaar. Toen 
de vaart op naar ’t Zwartewaterklooster3). 
De keet, “de poepentente” in ’t Staphorsterveld stond klaar. Deze had in het midden een gat, 
waaronder de “aol” hing, ‘t hangijzer. ’s Morgens zetten we daar eerst koffie, aten een snee 
brood en gingen naar de bak toe. Na een pand te hebben gemengd, ging de spitter 
pannenkoeken bakken. Doordat we met vier span waren, hadden we twee aolen, omdat het 
anders teveel tijd kostte. We bakten dikke, grote pannenkoeken met “goed” spek erin. We 
hadden zelf drie pond spek mee, schier spek. Een uur of acht, half negen konden we eten. 
Toen weer mengen tot een uur of twaalf. Daarna hielden we het vuur aan, zodat het eten wat 
door kon sudderen.  
Jan: Jullie maakten wel lange dagen zeker? 
Willem: Ja, van vier uur ‘s morgens tot tien uur ‘s avonds.  
Jan: Jullie sliepen ook in die “poepentente”?       
Willem: Ja, met vier man. We hadden zo’n kapokken bed bij ons. Een keer regende het zo, 
dat het vuur uit ging. We hebben toen een geul rond het schuurtje gegraven voor de 
afwatering. 
Het onweerde zo, dat we een vork die iets verderop stond, niet weer konden vinden. De steel 
was eraf geslagen door een inslag. 
Jan: Gingen jullie vrijdags of ’s zaterdags weer naar huis? 
Willem: Zaterdagmiddag. Zaterdagavond waren we dan weer thuis. Maandagmorgen gingen 
we weer op pad. Er zijn nu nog wel een paar goeie walletjes: ’t Stienendiepie,  ’t Heldere Gat, 
de Joksloot of achter de kooi.4) 
Jan: Waar was ’t Heldere Gat? 
Willem: Bij ’t Stienendiepie en daar liep de Stienengraachte.  
Jan: Ik heb wel eens gehoord van de “Ekerties”. Woonden die daar ook? 
Willem: Ja, die woonden daar in het veld ten noorden van “t Stienendiepie”. Het waren twee 
vrijgezelle mannen.  
Jan: Nog even over het turf maken. Wie zorgde voor het gereedschap dat daarbij gebruikt 
werd? 
Willem: De spitter had de spitterschop. De baas die zorgde voor de mengbak, de “klauwe”  
(om het veen los te maken) en voor het bakje om de handen te wassen. Als menger nam je de 
“poepenjutte” en de “schepemmer” mee. Ik had van mijn vader al leren laarzen gekregen. 
Daarmee trapten we het veen fijn. Laarzeklompen zogen teveel vast.  
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Voordat ze konden beginnen, gingen ze met de boor naar het land om te kijken waar het veen 
zat. Als het veen dan een voet of vier diep zat en je wou twintig voet veen, dan moest je een 
“trek” maken van vijf voet. Dat was vroeger een mooie wal om te mengen.  
Jan: Hield je ook turf voor eigen gebruik? 
Willem: Nee, we waren alleen mengers in dienst van een veenbaas. Die verkochten de meeste 
turf naar de steden. We werkten voor ze tot de langste dag. Daarna gingen we weer maaien en 
hooien.   
 

 
 
 
 
Willem en Berendje hebben achtereenvolgens aan de Jonenweg, de Beulakerweg  
en de Veldweg gewoond. Ze kregen drie kinderen Corrie, Jaap en Jan. 
 
Tot zover het werkzame leven van Willem Smit die op 16 september 1990 overleed. 
Zijn vrouw Berendje Doze overleed op 1 mei 1993. 
                         

                 
Willem Smit             Berendje Smit-Doze 
      
Gerrit Mol, Afdeling Historie Giethoorn. 
 
 
¹) Cornelia Wilhelmina Smit-Lelieveld geb. ca 1873 volgens Stambomen Kruithof,  is 
overleden in 1907 bij de geboorte van haar ook overleden zoon. 
 

2) Draagbaar aambeeld met hamer om de zeis te slijpen. 
 
3) Een buurtschap in de gemeente Zwartewaterland, vroeger  een nonnenklooster dat hier in 
1233 werd gesticht en eind 16e eeuw afgebroken. 
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4) `t Stienendiepie (Stijnengracht) 
Een bijna 6 km lange, 18e-eeuwse turfvaart lopende van de puntersloot in het noorden van de 
vroegere gemeente Giethoorn naar het Giethoornse Meer. 
 
Heldere Gat 
Voormalige sloot, ongeveer 3 km ten westen van het Noordeinde van Giethoorn, lopend vanaf 
de Stijnengracht naar de grens van Steenwijkerwold, met een lengte van 0,4 km.  
 
Joksloot 
Een 18de –eeuwse verbindingssloot tussen de Stijnengracht en de Klossengracht, ongeveer 0,7 
km. lang. 
 
Uit: Wateren en Waternamen in Noordwest-Overijssel door J.D. van der Tuin 
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De Kerk te Giethoorn 
Door Ds. G.J. v.d. Burgt¹) Nederlands Hervormd predikant te Giethoorn van 1928-1931. 
 
Uitgegeven ten behoeve van de restauratie der kerk 
September 1931 
 
Iedere vreemdeling, die den weg van de Blauwe Hand naar Steenwijk volgt, zíet, zodra hij het 
Zuideinde van Giethoorn voorbij is, in de verte een oud gebouw, dat ter linkerzijde van den 
weg staat. Het verweerde pannendak en de eigenaardige klokkenstoel trekken zijn aandacht. 
Hij zal zich niet beklagen, wanneer hij zich de moeite en den tijd gunt om, in het Noord- 
einde van Giethoorn gekomen, een ogenblik ter zíjde van den weg te gaan en de plek, waar op 
dit gebouw staat, te betreden. 
In de vredige omlijsting van een door hoge cypressen omringde begraafplaats vindt hij daar 
stil en afgezonderd een oud kerkje, van treffenden eenvoud en sobere schoonheid. 
Daar spreken tot den aandachtigen bezoeker, door dit aan herinneringrijke, van een ver 
verleden getuigende kerkje en door de graven, stemmen van voorbijgegane geslachten. 
Daar rijzen in hem tal van vragen en peinzend over vervlogen eeuwen, verlaat hij doorgaans 
zonder antwoord het kerkhof. 
Toch zijn verschillende dier vragen niet zoo moeilijk te beantwoorden, voor wie oude 
geschiedbronnen geraadpleegd heeft. Wij willen enkele gegevens daaruit mededelen. 
 
In oude dagen, vóór de Hervorming, vóór +/- 1550, vond men in Giethoorn niet zoals 
tegenwoordig 2 kerken, een Doopsgezinde en een Hervormde, maar slechts één, namelijk een 
Roomsch Katholieke. Het is niet met zekerheid vast te stellen, waar deze gestaan heeft, maar 
vermoedelijk niet op dezelfde plaats als nu de Herv. Kerk staat. Dit vermoeden rust op 
gegevens, die te lezen staan in een stuk, dat kerkvoogden van Giethoorn in +/- 1798 hebben 
gezonden aan de “Eerste kamer van het Vertegenwoordigende lichaam des Bataafschen 
volks". 
In dat stuk, het welk zich bevindt in het archief der kerkvoogdij, verdedigen kerkvoogden dat 
de Herv. Kerk onvervreemdbaar eigendom is der kerkvoogdij, en staan ook stil bij den 
toestand vóór 1644. Zij delen daar mede, dat oudtijds een “kleine Cappelle, welkers 
staandplaats in het water en uitgeveende landstreken, in een woesternij en wildernis thans nog 
zichtbaar en bij alle oude ingezetenen als noch bekend is en ten huidigen dage de Cappelle 
genoemd wordt en welke Cappelle ruim 2000 schreden ver in de waterpoelen ligt, alwaar 
geen, of omtrent geen huizen of woonplaatsen existeeren, destijds de vergaderplaats was der 
Roomsche godsdienstbelijderen." 
Waar de in dit stuk bedoelde standplaats der oude Cappelle gelegen heeft, is moeilijk vast te 
stellen. Wanneer men den aangeduiden afstand van 2000 schreden in aanmerking neemt, zou 
deze plek moeten gezocht worden midden in de huidige polderafdeeling IV. Een oud 
gemeentelid heeft mij verteld, dat men oudtijds een bepaald stuk land, gelegen midden in deze 
polderafdeling, aan de tijdens de partiële bemaling gedempte Joksloot, aanwees als de plaats, 
waar de oude kerk gestaan heeft. Deze plek is evenwel sedert de bemaling niet meer terug te 
vinden. Anderen vermoeden, dat gezocht moet worden aan de z.g. Cappelsloot, ten noorden 
van de  Stijnengracht, in de buurt van het z.g. Heldere Gat ²), waar enkele stukken land liggen, 
die de kerkvoogdij der Herv. Gemeente nog heden ten dage in eigendom heeft. Een van deze 
stukken zou dan het terrein van de oude kerk zijn, ende sloot zou haar naam ontleend hebben 
aan de kerk. Welk vermoeden juist is, kan niet meer worden uitgemaakt. 
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Blijkens mededelingen in hetzelfde archiefstuk, waaruit reeds boven een aanhaling gedaan 
werd, was Giethoorn in de Middeleeuwen geen afzonderlijke parochie of gemeente, want “de 
godsdienst" werd waargenomen in die dagen door de kloostermonniken van St. Jansklooster. 
”Giethoorn in die dagen een woeste en seer gering bewoonde landstreek synde, welks velden 
met hoge en dorre veengronden, die dorens en distelen voortbragten, voorsien waren." 
Giethoorn had dus toen geen eigen pastoor, de mis werd hier bediend vanuit St. Jansklooster. 
Later is daarin echter verandering gekomen. Toen Àegidius de Monte, bisschop van Deventer, 
in l57l kerkvisitatie deed, bezocht hij ook de parochie Giethoorn. In de acta of notulen van 
zijn kerkvisitatie lezen wij, dat toen Johannes van Koevorden alhier pastoor was. Giethoorn 
was toen een zelfstandige parochie.  
Of bovengenoemde Capelle inmiddels ook reeds plaats gemaakt had voor een grooter 
kerkgebouw, weten wij niet. In elk geval was de gemeente hier in beteren doen geraakt. 
De kerk was gewijd aan St. Maarten. De pastorie werd door eigen kerkmeesters en de 
gemeente zelf begeven en de opbrengst der pastoriegoederen, die als tractement door den 
pastoor genoten werd, bedroeg in 1571 tachtig goudguldens. Dat was voor die dagen een flink 
tractement, grooter dan in vele andere plaatsen. 
De hier bedoelde pastoriegoederen worden tegenwoordig beheerd door de kerkvoogdij der 
Hervormde Gemeente.  
 
De Hervorming heeft hier reeds vroeg haar intrede gedaan. In 1551 werden hier reeds 
Dooperschen aangetroffen. In de dooplijst van Leendert Bouwens, die in 1551 begint, komt 
Giethoorn voor met 5 personen. 
Naast de Doopersche gemeente ontstond waarschijnlijk reeds vroeg een Hervormde 
Gemeente, in elk geval vóór 1598. Want reeds op 23 Mei 1598 werd de Herv. Gemeente van 
Giethoorn ingedeeld bij de classis Steenwijk. 
Met de aloude Parochie of hoofdkerk is het toen gegaan, zoals overal geschied is. Zij is  
overgegaan aan de Hervormden. 
Als eerste Hervormde predikant van Giethoorn wordt genoemd: Jacobus Reynerius, +/- 1605. 
Deze werd opgevolgd door Engelbertus Pot. Van hem weten wij één en ander, omdat hij 
in 1619 wegens Remonstrantsche gevoelens is afgezet en verbannen naar Kampen. In 1623 is 
te Giethoorn predikant G. Mehenius. Op 4 Dec. 1625 deed als zijn opvolger intrede 
Franciscus Nijenhuis, welke +/- 1634 vertrok naar Wolvega. 
Het is eigenaardig op te merken, dat de naam Nijenhuis nog heden te Giethoorn voorkomt. 
Deze predikant is de eerste van wiens hand kerkeraadsnotulen aanwezig zijn. Het oudste 
notulenboek, dat zich in het kerkeraadsarchief bevindt, vangt aan op 25 Dec. 1625. 
Hem volgde op Johannes Heyo, die den evangeliedienst alhier vervuld heeft van +/- 1634 tot 
+/-1657.  
Tijdens zijn verblijf alhier deed zich hoe langer hoe meer gevoelen de noodzakelijkheid om 
de toen bestaande kerk te repareeren. Het oude bouwwerk was zeer bouwvallig geworden. 
Aanvankelijk meende men, dat reparatie nog mogelijk zou zijn en richtte zich tot de Staten 
om subsidie. 
Bij besluit van Ridderschap en Steden van Overijssel dato 19 Maart 1642 werd door dezen 
een som van f 150 uitgetrokken voor herstel der kerk te Giethoorn. Maar op 26 Maart 1644 
werd bij resolutie van Ridderschap en Steden van Overijssel een som van f 300 toegestaan 
voor den bouw van een nieuwe kerk en afwijzend beschikt op het verzoek van sommige 
ledematen van de Herv. gemeente te Giethoorn om de oude kerk te herstellen. 
Waarschijnlijk bleek bij nader onderzoek dat reparatie niet meer zou loonen, en is men 
besloten tot nieuwbouw over te gaan. 
De zaak van den kerkbouw is toen juist andersom verloopen als nu, aangezien nu eerst 
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plannen gemaakt waren voor nieuwbouw en de kerkvoogdij later besloot tot restauratie. 
Driehonderd jaar geleden wilde men eerst restaureren en besloot later tot nieuwbouw. In 1644 
is dit besluit uitgevoerd en de nieuwe kerk gebouwd. 
 
Zooals de meeste der dorpskerken, welke in die dagen gebouwd zijn, vertoont ook deze kerk 
den vorm van een ”zaalkerk". Zij bestaat uit een rechthoekig schip met aan de Oostzijde een 
koor, gevormd uit drie zijden van een achthoek. 
Deze muren zijn opgetrokken op een paalfundering en hebben een dikte van 50 cm. 
Het ontbreken van een toren of dakruiter geeft aan het geheel iets strengs, dat evenwel 
getemperd wordt door de vriendelijke lijnen in de houten ramen. 
In het koor zijn drie ramen, die oorspronkelijk geheel van geschilderd glas voorzien zijn 
geweest. Van dit glas zijn nog slechts enkele stukjes over. Twee van deze stukjes bevatten het 
jaartal 1646, op het derde staan 2 engelkopjes. De rest is verloren gegaan en vervangen door 
gewoon vensterglas. 
Gelukkig heeft men de laatste overblijfselen bewaard en boven in de latere koorramen 
ingezet, als herinnering aan de verloren gegane schoonheid. Dezer dagen is tijdens het 
ontgraven van de fundering der kerk nog een aantal scherven van dit geschilderd glas 
gevonden, waarbij nog één gaaf ruitje, voorstellende een engelfiguur. 
Door welke oorzaak deze ramen verloren zijn gegaan, weten wij niet. 'Waarschijnlijk heeft 
men in later tijd, toen zij gebreken gingen vertonen en gerepareerd moesten worden, wegens 
de hoge onkosten daaraan verbonden, besloten ze te laten verwijderen. Dit is echter onzeker. 
Zeker is, hoe zij in de kerk gekomen zijn. In het jaar 1646 - twee jaren na den bouw - 
hebben de steden Kampen, Zwolle en Deventer elk een beschilderd raam, waarschijnlijk 
stadsgezichten voorstellende, aan de nieuwe kerk te Giethoorn geschonken.  
 

 

 
Interieur voor de restauratie. 
 



 13

Naast de kerk -aan den Westelijken gevel grenzende- staat een houten klokkestoel, die voor 
enkele jaren vernieuwd is. In dezen klokkestoel hangt een groote klok, welke als randschrift 
draagt de namen der schenkers - en het jaartal der schenking: 
Joncker Baldewijn van Renoy, Scholtis tot Geithoren en Jofvrou Machtelt Sloet syn Ed. 
Huisvrouwe - 1633. 
Deze klok is dus 11 jaar ouder dan de kerk zelf. Uit het kerkvoogdij-archief blijkt, dat deze 
klok vervaardigd is door Mr. Franco Simon van Amble uit de Loreinen, clockgieter, voor f  
1300.- 
Helaas is er, door woest luiden, een barst in deze klok gekomen, en klinkt het geluid niet 
meer zuiver. 
De Westelijke gevel, waaraan de klokkestoel grenst, is uit veel later tijd, dan de andere gevels. 
IJzeren ankers laten zien het jaartal 1818. Nog later zijn de consistoriekamer, het portaal en 
het barenhuisje tegen dezen gevel geplaatst. 
 
Een oud stuk - zich bevindende in het Kerkeraadsarchief - meldt: ”dat in het jaar 1752 
een verwulft (gewelfde zoldering red.) voor de eerste maal in de kerk is gemaakt, wordende 
door de leden der gemeente en eenigen der Mennoniten betaalt en kostende 298 gulden." 
In 1753 is dat verwulft geverfd, “komende het geld daar het werven voor gedaan is van het 
verkopen der bomen op het kerkhof.” 
Ouden van dagen weten nog te vertellen, dat dit verwulft de sterrenhemel voorstelde. Later 
is het vervangen door de tegenwoordige zoldering, die geen afbeeldingen draagt. 
De verkoop der boomen op het kerkhof, waarvan hierboven sprake was, bepaalt onze 
gedachten als vanzelf bij het terrein, waarop de kerk staat, bij de begraafplaats. 
Een oude - tot nu toe onopgeloste vraag is - hoe het komt, dat het terrein rondom de kerk 
eigendom is van de burgerlijke gemeente.  
Uit het feit, dat in 1753 de kerkmeesters de bomen op de begraafplaats verkochten om er het 
verwulft der kerk voor te laten schilderen, blijkt, dat toen deze begraafplaats eigendom der 
kerk was. 
Het ligt trouwens voor de hand, dat dit de oorspronkelijke toestand geweest moet zijn. Later 
moet er iets gebeurd zijn, waardoor de burgerlijke gemeente als eigenares is gaan optreden. 
Hoe dat zich heeft toegedragen is echter onbekend. 

 
Op de begraafplaats bevinden zich geen oude zerken. 
De oudste is die, welke op het graf staat van den heer 
Kaempf, in leven maire (burgemeester) van Giethoorn 
+/- 1800. Oudere zerken treft men echter aan binnen in 
de kerk, twee kleine, uit het begin der 17de eeuw, en 
één grote uit de 18de eeuw van Ds. Gerhardus ab 
Utrecht, predikant te Giethoorn van 1729-1764, alhier 
overleden. 
Bij graafwerk, dat onlangs in en bij de kerk is verricht, 
vond men, ± 20 cm. onder den grond, een aantal grote 
ruwe “heikeien”. Het is de vraag, waartoe deze keien 
gediend hebben. Misschien zijn het overblijfselen van 
de fundering van een gebouw, dat vóór 1644 op deze 
plaats stond en toen is afgebroken. Dit vermoeden 
steunt op het feit, dat men bij verschillende nog 
bestaande gebouwen uit de 12de en 13de eeuw onder 
de muren of onder pilaren zulke ruwe “heikeien" als 
fundering aangetroffen heeft. 
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Ook zijn in de kerk grafkelders gevonden. Toen één dezer kelders opgebroken werd bleek, dat 
de bodem daarvan bestond uit ijzeren stangen, waarop waarschijnlijk de kisten gestaan 
hebben. Verder werden toen geen bijzonderheden aangetroffen. 
Van het meubilair der kerk zijn alleen oud de preekstoel, het doophekje met 2 collectekistjes: 
“Voor de armen", de kerkvoogdenbank, nog één der banken en een kastje. Deze allen zullen 
gerestaureerd worden. Het oorspronkelijke eikenhout zal van verf ontdaan, zoo nodig 
bijgewerkt en daarna in de was geboend worden.  
Verder is oud: het handgesmeed ijzeren doopstel en de kanselbijbel. 
Uit den tijd van den bouw der kerk dateren de twee zilveren avondmaalsbekers, waarvan de 
één met sierlijke figuren gegraveerd is en de andere het opschrift draagt: ,”De Weledele 
Jofvrou Machtelt Sloet, weduwe Renoy, heeft desen Beeker tot een gedachtenis an de kerke 
tot Geithooren gegeven in 't jaer 1638." 
De familie Renoy-Sloet heeft zich dus dien tijd niet onbetuigd gelaten. Behalve de klok 
schonk zij ook dezen beker. 
Tot droefheid stemt het om op te merken het verschil tussen het opschrift op de klok en 
het opschrift op den beker. 
De Weledele Jofvrou was in tussen weduwe geworden. De scholtis van Geithoren, Baldewijn 
Renoy, moet tussen 1633 en 1638 overleden zijn. 
Heeft dit sterven misschien de weduwe er toe gebracht om een avondmaalsbeker te schenken? 
'Wij weten het niet. Als al deze oude voorwerpen spreken konden, wat zouden zij al niet te 
vertellen hebben van leed en vreugde, van troost uit God en dankbaarheid aan God, van rijken 
zegen, uitgestort op voorbijgegane geslachten. En nu wil God voortgaan ook in Giethoorn 
Zijn eeuwigheidszegen over menschenlevens uit te storten. Daarom heeft Hij gezorgd, dat de 
middelen er kwamen voor de restauratie der kerk. Hem zij de eer en de dank. 
 
Verschillende bijzonderheden, die in dit boekje voorkomen, zijn ontleend aan het opstel over 
Giethoorn, dat verscheen van de hand van den Heer F. A. Hoefer, in de Verslagen en  
Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 
1914. 
 
 
Jan Dijkstra 
lid Afdeling Historie 
(De tekst is hier en daar aangepast) 
 
 
¹) Ds. G.J. van der Burgt 
In 1928 vertrok ds. van der Burgt naar Giethoorn, in 1931 naar Sellingen en in 1935 naar Loenen op 
de Veluwe. Op 1 mei 1963 werd aan ds. van der Burgt emeritaat verleend, waarna hij nog werkzaam 
was als geestelijk verzorger van het tehuis „Den Ooiman" te Doetinchem. Ds. van der Burgt, geboren 
in 1897 te Amsterdam, is o.m. leraar Hebreeuws geweest aan het Doetinchems gymnasium en lid van 
de generale financiële raad der Ned. Hervormde Kerk. Ook was hij ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Hij overleed in 1980. 

²) Zie ook kaartje blz. 9 (red.) 
 

 
 
  

 



 15

 
Giethoorn verlicht. 
Annigje Maat 
Tijdschrift: Buiten 16 October 1926.  
 
Giethoorn, het Hollands Venetië, het sprookjesachtig mooie dorp, dat alle jaren tal van 
vreemdelingen tot zich trekt en bewonderd wordt om zijn typische schoonheid en zeldzamen 
eenvoud, was tot voor enkele maanden nog geheel zonder verlichting. Als we ‘s 
wintersavonds “uut prooten” gingen, werd meestal “lochte maone” afgewacht. Dan lichtte de 
maan ons bij op ’t slingerend pad en over talrijke vonders, dan blonken geheimzinnig in ’t 
zachte licht de waterpartijen, waar een enkele punter schier onhoorbaar voorbij gleed, dan 
geleken de hooge berceaux ( bogengang) met ’t fijne twijgen dak scherp afgetekend tegen den 
diep blauwen avondhemel, gewijde kerkgewelven, dan viel de zilveren schijn zoo zacht op de 
rieten daken der nederige huizen, waar door de vensterhartjes alleen een lichtje straalde. En 
op de meest  beschaduwde plekken herkenden we nog duidelijk een enkelen voorbijganger, 
voor wien we gemakkelijk konden uitwijken. Ook zonder maneschijn, als de hemel maar 
onbewolkt was, en onze oogen aan ’t avondlicht gewend waren, leverde een wandeling door ’t 
dorp voor ons, geboren Gieterschen, geen bezwaren op. We kenden er iederen hoogen opstap 
bij deze of gene brug, wisten precies waar een vonder was, ook al was ’t  niet aangeduid 
geweest door een hel wit geverfd paaltje, ja, zelfs de meer of minder diepe kuilen in het 
zandpad waren ons bekend. Maar op de donkere avonden, in dichte duisternis, als men geen 
hand voor oogen kon zien, of bij storm en sneeuwjacht, werd het wel lastiger. Toch, als we uit 
moesten, weerhield niets ons, om ook dan in ’t donker ’t pad op te gaan. Wel riepen de 
ouderen ons na: “Neem toch de lochte mee”, doch schier altijd luidde ’t antwoord: “We 
kunnen ’t best zien!” Een enkele maal hadden we wel eens spijt van onzen overmoed, vooral 
als de vonders met sneeuw bedekt, glad en hobbelig waren. Tastend streken we dan met onze 
voeten beurtelings links en rechts van de smalle plank om zeker te zijn, dat we er midden op 
bleven. En op het pad gebeurde het menigmaal, dat, uit ’t duister, vlak bij ons een gestalte 
opdook, ons verschrikkend met zijn gemoedelijk: “’t Is donker, hè?” De voetstappen hoorde 
men op den zachten zandweg bijna niet, alleen ’t gestommel over brug of vonder kondigde 
soms zijn komst aan, of, wat nog sterker sprak, het gloeiend pijpje van een naderenden rooker. 
Aan stem en toon herkenden we onfeilbaar wie ons passeerde. Ontmoetten we iemand met 
“een lochte”, dan was dat voor ons meer last dan lust. Als een dwaallichtje naderde het, al 
slingerend, nu verdwenen achter een hooge brug, dan plotseling verschijnend  van achter een 
heg. Wel zagen we enkele oogenblikken ’t flauw verlichte pad, herkenden drager of draagster 
van het licht, maar moesten daarna meestal even stil staan om opnieuw te “bedonkeren” (het 
gewennen der oogen aan de duisternis). Als kinderen gingen we zoo in ’t diepste duister naar 
der avondschool, later naar de zangvereeniging, waar voor we ruim een half uur moesten 
loopen en als hoogst zeldzame uitzondering herinner ik mij met “de lochte” te zijn gegaan. 
Dat vonden we kinderachtig. Het verwonderlijk, dat er niet meerdere malen menschen in het 
water vallen, iets wat schoolkinderen overdag vaak overkomt, doch waarvan men overigens 
zelden hoort. Zoo’n val in ’t water is trouwens niet zoo erg als ’t lijkt; wel zijn de vonders 
tamelijk hoog (voor ’t doorlaten der punters) en de slooten vrij diep, maar men wordt er altijd 
spoedig uitgehaald op ’t geroep der kameraden: “Sloot, sloot!” en des winters krijgt men 
meestal van nabijwonende menschen de kleeren van hun kinderen aan. Slechts één geval 
herinner ik mij, waarbij ik wel angst heb uitgestaan. Mijn zuster en ik, die de dorpsschool 
ontwassen waren, namen les te Steenwijk, een plaats, ongeveer twee uur van Giethoorn 
gelegen. We legden dien afstand te voet af en keerden op een zomeravond naar huis terug, 
toen een hevig onweer kwam opzetten. Het was reeds donker, toen we het Noordeinde van het 
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dorp bereikt hadden, waar de weg splitste. Vóór ons uit in rechte lijn lag de kale smalle dijk 
met een diepe vaart er naast. 
 

 
 
Hier langs gaande zouden we in drie kwartier thuis zijn, maar nu het onweer opkwam, 
verkozen we de bescherming der huizen langs den dorpsweg, al moesten we dan ook een half 
uur langer loopen. Zoo volgden we dus het voetpad met de tallooze vonders. De duisternis 
nam steeds toe, zoodat we ternauwernood de gracht, die naast ons pad liep, konden 
onderscheiden. Een kwartier lang hadden we geloopen, nu eens bijgelicht door felle 
bliksemstralen, dan opeens weer in ’t diepste duister. Juist waarschuwde mijn zuster: “We 
moeten zoo weer een vonder hebben”, toen een plomp in ’t water  mij onmiddellijk deed 
begrijpen, dat zij er in gevallen was. In ongelooflijk korten tijd kwamen er op mijn 
hulpgeroep menschen met lantaarns en stokken te hulp. Mijn zuster, hoewel een eindje 
afgedreven naar de gracht, werd spoedig gered; haar boekentas kon nog worden opgevischt, 
doch één schoen was verloren geraakt. 
Zoo hard we konden loopen, nu voorzien van een geleende lantaarn, haastten we ons naar 
huis, opdat de natte kleeren wat zouden drogen. Den volgende morgen werd de lantaarn 
teruggebracht en de opgebaggerde schoen meegenomen, waarmee dit avontuur was 
afgeloopen, dat in dit geval te wijten was aan gebrek aan licht. Toch viel ook eens een oude 
vrouw met de brandende lantaarn in de hand van een vonder, een feit, dat in mijn geheugen is 
gebleven, omdat ze, wat nooit gebeurt, overeind in het water stond. De sloot was ondiep, het 
water reikte slechts even boven haar middel, maar de wallen zijn tamelijk steil en de vonders 
vrij hoog boven ’t water. Ze moest dus om hulp roepen en het moet voor haar redders een 
dwaas gezicht geweest zijn, haar zoo in het water te vinden met de brandende lantaarn 
omhoog. 
Wie in den avond met den punter thuis komt, ondervindt de grootste moeilijkheden bij de 
talrijke bruggen, want de doorgang is aanmerkelijk smaller dan de gracht en men zou licht 
tegen de dikke houten stijlen kunnen bonzen. Doch ook hier, evenals bij de wandeling op ’t 
donkere pad, vindt men bij intuïtie den weg. Hier moet zoo meteen een bocht komen, daar is 
de gracht erg uitgediept, verderop is ’t een heel eind schol (ondiep). Nu komt de brug, die 
ietwat rechts in de vaart ligt, straks moeten we het weiland van de Jagers passeeren en daar 
moeten we bij Dozen huis zijn met de vier verlichte vensterhartjes. Zoo vaart men verder, 
zonder zich bepaald rekenschap te geven van deze herkenningstekens. Eens heb ik zoo den 
donkersten tocht meegemaakt, dien men zich kan denken. – Te Meppel met den trein 
aangekomen, werd ik door mijn broer met den punter gehaald.  
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’t Was schemerig toen we op het Meppelerdiep waren, op ’t Noorderwijde onderscheidden we 
nog flauw de glinsterende oppervlakte van het meer, maar in de dorpsgracht, omzoomd met 
hoog geboomte, werd het een volslagen duisternis. Eerst zag ik nog vaag de gestalte van mijn 
broer, bij een open plek wat glans op ’t water, maar weldra was er niets meer te 
onderscheiden. Indien van den tegenovergestelden kant een vaartuig was genaderd, hadden 
we het onmogelijk kunnen zien. We hadden het slechts kunnen merken aan het zachte 
plompen van den vaarboom, maar niets verbrak de diepe stilte. Alleen door de verlichte 
vensterhartjes, die hier en daar door ’t groen schemerden, kon ik mij oriënteeren. Heel 
langzaam, geluidloos, gleed onze punter voort en alleen als mijn broer iets zei, had ik er eenig 
besef van, waar hij zich bevond. Ten slotte heb ik mijn mantel, die wit gevoerd was, 
uitgetrokken en omgekeerd op den steven gelegd, opdat de richting eenigszins bepaald kon 
worden en met een gevoel van verlichting passeerden we eindelijk onze laatste brug. Achteraf 
bezien begrijpt men niet, waarom geen lantaarn op den steven wordt gezet; men ziet dit nooit, 
uitgezonderd bij visschers, die zóó laat hun fuiken zetten, dat vermoedelijk geen punters meer 
passeeren. Alleen hun dwarrelend, spookachtig lichtje en het zacht inkloppen van de 
fuikpaaltjes verraadt hun tegenwoordigheid. De lastigste tocht in de duisternis, dien ik mij 
herinner, is geweest, toen ik van Wanneperveen komende, langs een binnenweg naar huis 
wilde.  
Het is de gewone weg, dien iedereen neemt, die geen uur wil omloopen. De scheidingspaal, 
een vonder, of liever een paal zonder leuning over een diepe sloot, was ik gelukkig voorbij. 
Nu volgden nog drie weilanden, gescheiden door tamelijk hooge hekken, waar men over moet 
klimmen en dan was ik met een paar minuten thuis. Het platgetreden paadje langs den zoom 
van ’t weiland liep langs Bakkersvaart (een breede sloot, die verbinding vormt tusschen 
Wanneperveen en Giethoorn). Ik kon het paadje volgen door mij telkens te buigen; zoo kon ik 
aan ’t glimmen van het water zien of ik de goede richting nam. 
Het werd echter steeds donkerder en tenslotte durfde ik slechts uiterst langzaam te gaan, met 
mijn voeten tastende of ik den begane grond nog had. Nu moest spoedig het eerste hek komen 
en toen ik in de duisternis iets meende te zien, dat bijzonder zwart was, tastte ik naar de 
hekpalen om er over te klimmen. Tot mijn grooten schrik kwam er beweging in de zwarte 
massa en plotseling voelde ik, hoe er iets langs mij liep en hoorde ik het zachte geluid van het 
terugtrekken van pooten uit de modder. Opeens wist ik, dat ik een groepje koeien had 
opgejaagd. Deze gaan gewoonlijk bij de hekken slapen en overdag trachten ze er vaak wat 
schaduw te vinden of ze staan er op den uitkijk naar de melkers. Daardoor is de grond er 
dikwijls zoo week, dat men met de grootste omzichtigheid er langs moet gaan. In het duister 
zakte ik er tot over de enkels in, klom over het hek en toen ik het tweede weiland over was en 
meende nu haast weer een hek te naderen, begon ik al vast te roepen: “Vooruit! uit den weg! 
kssst!” De koeien zijn wel gewend voor de voorbijgangers plaats te maken en werkelijk 
hoorde ik weer een troepje opstaan en langs mij weg loopen, mij geheel bespattend met vuil 
en modder. Toen ik ook dit hek over was, begon ik iets geruster te worden. Wel was het nog 
pikdonker en begon het te regenen, maar in het laatste land liepen geen koeien, het was 
hooiland en nu ging ik voorzichtig verder en kwam eindelijk doornat thuis. Ik had meer dan 
een uur geloopen over een afstand, dien ik anders in tien minuten aflegde. Voor de jongelui 
leveren, de donkere wegen het minste bezwaar. Op de gewonen werkdagen zijn haast allen 
des avonds thuis, maar des Zondags, zoodra het avond wordt, gaat al wat jong is “ ’t pad op”. 
Dan wordt er , begunstigd door de duisternis, veel kattekwaad uitgehaald en de politie staat 
tamelijk machteloos. Eenige jaren geleden werden, als de veldwachter een troepje 
achtervolgde, de vonders eenvoudig weggetrokken en meestal in het water gegooid, wat des 
Maandagsmorgens, vooral voor de schoolkinderen, zeer lastig was. Men heeft toen de vonders 
met ketting en slot vastgelegd, maar nog bleef er gelegenheid te over om zich uit de voeten te 
maken, want bij ieder huis ligt een punter, waarmee men in een wip in ’t donker verdwijnen 
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kan. – Nu is aan dit alles een einde gemaakt. Op geregelde afstanden schitteren heldere 
lichtbollen door ’t geboomte en verlichten pad en gracht, vonders en bruggen met helderen 
schijn. Giethoorn heeft electrisch licht.  
Het toovert de zonderlingste lichteffecten op sprookjesachtige waterpartijen, het straalt in de 
hooge berecaux en speelt langs de lage, schilderachtige woningen. De vrouwen, die na het 
avondeten in ’t donker naar  “de trappe” aan de gracht gingen om er haar “schotteldoek” te 
spoelen, worden er nu bijgelicht als overdag. De melkers, die des winters in de donkere 
stallen bij ’t zwakke lantaarnschijnsel hun werk moesten verrichten, kunnen er nu volop licht 
krijgen. En in de kamers heeft de zachte schijn der petroleumlampen plaats gemaakt voor ’t 
felle electrische licht. Men gevoelt op allerlei gebied, dat er verbetering is gekomen en 
toch…. het primitieve had zooveel orgineels en schilderachtigs! Toen voor eenige jaren een 
stoomgemaal werd geplaatst, zuchtte men van verlichting, dat geen hoog water huisjes of lage 
voetpaden, landerijen en buitenwegen onder water kon zetten. Nu het water geregeld op peil 
is, ziet men nooit meer de boordevolle gracht bij storm woest golven en veel prachtige 
waterplanten zijn verkwijnd en voorgoed verdwenen. Zoo zal wel iedere verbetering een 
schaduwzijde hebben en moeten we het maar toejuichen, dat Giethoorn van duisternis tot licht 
is gekomen. 
 
Annigje Maat. 
 
Annigje Maat is op 19 augustus 1867 in Giethoorn geboren op het toenmalige adres 
W 2 nr. 166 (waarschijnlijk huidige pand Zuiderpad nr. 23 ) als dochter van Jan 
Jans Maat en Aaltje Smit. Annigje is op 27 juni 1887 als onderwijzeres naar Zwolle 
vertrokken. Jan Maat en Aaltje Smit hebben meer kinderen gehad, die in het 
onderwijs terecht zijn gekomen (o.a. Jantje ook schrijfster) en Giethoorn in de 
vorige eeuw hebben verlaten. Jan Maat - boomkweker, jager, geldloper 
waterleidingmij - gehuwd met Geesje Boven, gewoond hebbende Zuiderpad nr.23 
(waar nu J. Casteleyn woont) was een broer van Annigje en Jantje; veel Gietersen 
zullen hen nog gekend hebben. 
 

 
Zuiderpad 23 Giethoorn 
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Wat deed een Australische burgemeester in 1935 in Giethoorn? 
 
Deze vraag kwam voort uit een email aan ’t Olde Maat Uus van een dame uit Albury, 
Australië.  
Zij was als vrijwilligster werkzaam bij de plaatselijke Historische Vereniging en hield zich 
bezig met het inventariseren van meer dan 500 geschenken en souvenirs die de burgemeester 
van haar woonplaats in 1935 had meegenomen uit Holland. Zij vroeg naar de betekenis van 
de volgende tekst bij de foto van een wandtapijt: “Een product uit de tapijtfabriek 
geëxposeerd door de ‘Kunstkring Giethoorn’, aangeboden aan Mr. Waugh, burgemeester van 
Albury, door de kunstenaar Frits Geuer.” 
 
De ‘Kunstkring Giethoorn’ was ons bekend. Opgericht in de jaren ’30 door de 
amateurschilder Jan Roelfsema [1], functioneerde deze vereniging als podium voor zijn 
collega’s uit het dorp en voor kunstenaars van buiten die hier regelmatig vertoefden.  
 
Wij begonnen daarom met ‘Albury’ op te zoeken en hadden al snel resultaat: 
In oktober 1934 werd de Londen - Melbourne luchtrace gehouden, waaraan ook het 
gloednieuwe KLM - toestel de ‘Uiver’ deelnam. Bij Albury, op 300 kilometer van de finish, 
waren de piloten door het slechte weer genoodzaakt om hun toestel aan de grond te zetten. Dit 
gebeurde op de paardenrenbaan, die daarvoor verlicht werd door de koplampen van inderhaast 
opgetrommelde auto’s. Het terrein was echter zo drassig dat het vliegtuig vast kwam te zitten. 
De volgende dag was de gehele mannelijke bevolking nodig om het los te trekken! Na een 
hachelijke start kwam de ‘Uiver’ als tweede aan in Melbourne en won op handicap toch nog 
de wedstrijd. 
 

 
De Uiver wordt losgetrokken        Ontvangst in Giethoorn door burgemeester Voetelink 
 
Dan maar eens gezocht naar die weefkunstenaar Frits Geuer. Bij nader onderzoek bleek hij 
glazenier te zijn. Door zijn huwelijk met tapijtweefster Riek Stringa had hij ook voor dat 
metier interesse gekregen, zoveel zelfs dat het echtpaar in 1933 een tapijtfabriek oprichtte in 
Steenwijk. Het zou goed kunnen dat hij zich bij de Kunstkring had aangesloten en zodoende 
in beeld kwam bij dat bezoek van mister Waugh. 
De aanwezigheid van het echtpaar Geuer wordt bevestigd op de website van de Koninklijke 
Bibliotheek waar historische kranten kunnen worden geraadpleegd [2]. In het ‘Nieuwsblad 
voor Friesland’ van 8 juli 1935 lezen wij over de Kunstkring: 
 
“Giethoorn, 6 Juli. De eerste tentoonstelling, in hotel Maat [3] georganiseerd door den 
onlangs alhier opgerichte Kunstkring werd Zaterdagmiddag onder belangstelling van tal van 
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genoodigden geopend. De heer Frits Geuer, werkend lid van den Kunstkring, sprak een 
inleidend woord ter verduidelijking van het verband der expositie …  
Hierna werd de expositie bezichtigd. De deelruimte van het hotel is met artistieke smaak voor 
de tentoonstelling ingericht. In het midden is een groot weefgetouw geplaatst, waar een lid 
van de familie Geuer met groote vaardigheid toont hoe prachtige gobelins en andere weefsels 
in handwerk tot stand komen”. 
Zou die foto van een wandtapijt waar het verhaal mee begint, daar vandaan zijn gekomen? 
Inderdaad, want in de ‘Telegraaf’ van 13 augustus 1935 komen wij het volgende bericht 
tegen: 
 
“De burgemeester van Albury, mr. Waugh en mrs. Waugh brachten heden een bezoek aan 
Giethoorn. Ter verwelkoming waren aanwezig de burgemeester van Giethoorn, de heer J. 
Voetelink, het bestuur der plaatselijke V.V.V. en vertegenwoordigers van regionale V.V.V.’s. 
Nadat de burgemeester was toegesproken en nadat de heer Waugh de verschillende sprekers 
had beantwoord en zijn dank had betuigd voor de hartelijke ontvangst, maakte het gezelschap 
een puntertocht door het dorp. 
Tijdens den puntertocht werd nog een kort bezoek gebracht aan de tentoonstelling van den 
Kunstkring Giethoorn waar de heer F. Geuer een houtsnede en een foto van het interessante 
geëxposeerde kunstweefwerk aanbood. Na een tocht over een der meren kwam men weer bij 
het hotel terecht, waarna het gezelschap vertrok naar Steenwijk”. 
 

Het vertrek vanaf hotel Prinsen           Bij hotel Maat; links Lucas Bakker met Annigje 
 
Tijdens de onderzoekjes op het internet was inmiddels duidelijk geworden wat Mayor Alfred 
Waugh  naar Giethoorn bracht. 
Het was uit erkentelijkheid voor de reddingsoperatie van de ‘Uiver’ dat de Nederlandse 
regering hem uitnodigde om ons land te komen bezoeken. Van 2 tot 19 augustus 1935 maakte 
hij met zijn vrouw Ellen een tournee door het land. De KLM stelde hiervoor een limousine 
beschikbaar, alsmede een secretaresse/vertaalster en een arts. De heer en mevrouw Waugh 
werden ontvangen door minister-president Colijn, bezochten alle provincies en werden door 
honderdduizenden toegejuicht! Het hoogtepunt was zijn benoeming door H.M. Koningin 
Wilhelmina tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Kort nadat wij de Australische vragenstelster dit allemaal hadden verteld, kwam er opnieuw 
een mail. Deze keer was het de historicus Noel Jackling uit Albury, die terugkwam op de 
bezoeken aan Giethoorn en Steenwijk. Hij stuurde er een aantal verbluffend scherpe foto’s 
van op en had daar enkele vragen over: “Waar werd mr. Waugh in Giethoorn ontvangen, wie 
was de heer die steeds naast de burgemeester staat, enz.” Ook nu bracht het archief 
‘Historische Kranten’ uitkomst. 
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Uit toenmalige verslagen bleek dat de ontvangst had plaatsgevonden bij hotel Prinsen [4]. 
Daarbij werd onder andere het woord gevoerd door de voorzitter van “Giethoornsch V.V.V.” 
[5], de heer H.A. van Leeuwen, werkzaam bij de Ontginningsmaatschappij Land van 
Vollenhove, die de gasten ‘in de Engelsche taal’ toesprak. Op diverse foto’s staat hij naast de 
burgemeester. 
Waarom werd Giethoorn aangedaan in de rondtocht door het land? Wel, ons dorp was in die 
jaren al zo vermaard als toeristische trekpleister dat het wel in het programma móest worden 
opgenomen. In een interview na terugkeer zegt mayor Waugh:  
 
“We arrived later at Giethoorn, the ‘Venice of Holland ‘, which is all lakes and canals. 
Burgomaster Voetelink and the publicity committee treated us handsomely with receptions, 
afternoon tea and presentations, and then a journey through many miles of canals and lakes, 
quite a unique experience”. 

(Border Morning Mail, 1 October 1935) 
 
Na het bezoek aan Hollands Venetië ging de tocht verder naar Steenwijk. 
 
Klaas van der Veen 
Lid Afdeling Historie 
 
 
 
 
 
Noten: 
 
[1] Jan Roelfsema was de bedrijfsleider van Coöperatie “De Tijdgeest” aan het Binnenpad nr. 
43, het huidige Museum “De Oude Aarde”; er waren een kruidenierswinkel en een bakkerij in 
gevestigd. Roelfsema is met 24 stukken vertegenwoordigd in onze verzameling ‘Schilderijen 
van Giethoorn’. 
 
[2] www.kb.nl → Historische kranten → Zoekvraag 
 
[3] “Hotel Maat” (eigenaar Wicher Maat), gelegen aan Binnenpad nr. 68, was de nieuwe 
naam voor ANWB Bonds-Hôtel “Hollandsch Venetië” van Lukas Bakker. Deze voormalige 
eigenaar vestigde in 1932 een nieuw Café Restaurant onder dezelfde naam aan de 
Beulakerweg nr. 167. Hotel Maat heet tegenwoordig Restaurant Grand Café “Fanfare”. 
 
[4]) “Hotel Prinsen” werd in 1923 voor Jan Prinsen gebouwd aan Beulakerweg nr. 133; het 
werd ook “’t Wapen van Giethoorn” genoemd, naar de gelijknamige herberg die daar eerder 
stond. In 1977 werd het afgebroken t.b.v. wegverbreding. 
 
[5] De V.V.V. werd opgericht op 21 augustus 1933 in hotel Maat. Er meldden zich 22 leden 
aan, onder wie de burgemeester; de heer H.A. van Leeuwen werd gekozen als voorzitter. “Het 
ligt in de bedoeling de bevordering van het vreemdelingenverkeer in nieuwe banen te leiden 
en krachtig te propageren”, zo citeerde het Nieuwsblad voor Friesland. 
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W I N T E R E X P O S I T I E 
25 JAAR MUSEUMBOERDERIJ  

`T OLDE MAAT UUS 
 

 
De expositie bestaat o.a. uit materialen gemaakt door 

leerlingen van de scholen in Giethoorn en foto’s van de 
jubileumdag 11 mei 2013. 

 
Vanaf 21 december t/m 2 februari te bezichtigen in 

museumboerderij `t Olde Maat Uus. 
 

Openingstijden: www.oldemaatuus.nl 


