Inhoud:
Inhoud……………………………………………………………………blz.

1

Voorwoord……………………………………………………………….blz.

2

De eerste Gietersen waren geen baggelaars door Henk Frans………......blz.

3

De Bovenboer door Jan Dijkstra………………………………………..blz.

8

Vondertrekken door Tom Vos……………………………………………blz.

11

Hendrik Broer door D.J. Reeskamp……………………………………...blz.

14

Historische Feiten door Jan Dijkstra en Roel Maat……………………..blz.

17

Een historisch tegeltableau aan de Molenweg door Klaas van der Veen..blz.

19

Winterexpositie………………………………………………………….blz.

22

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.
Bij de achterkant:
Hendrik Schreur (bakker) en Niesje Koppers-Kollen

1

Voorwoord

Al meer dan 20 jaar wordt door een groep enthousiaste mensen materiaal verzameld,
onderzoek gedaan, informatie verzameld etc. alles om de kennis over de lokale geschiedenis
uit te breiden en te bevorderen en er voor te zorgen dat bestaande informatie niet verloren
gaat. Door de jaren heen is heel veel materiaal, documenten, foto’s, boeken etc. verzameld. Al
deze informatie is, voor zover mogelijk inmiddels gedigitaliseerd, aanwezig op de computers
van 't Olde Maat Uus, maar ook bij de verschillende leden van de Afdeling Historie thuis. De
wens van de Afdeling Historie is om deze informatie centraal op te slaan en te delen met
derden, immers verzamelen en er dan vervolgens niets meer mee doen, kan niet de enige
reden van het verzamelen zijn. Moderne elektronica stelt ons in staat om op relatief
eenvoudige manier de verzamelde informatie aan derden beschikbaar te stellen. Op dit
moment wordt druk gewerkt om in de nabije toekomst het gedigitaliseerde materiaal centraal
op te kunnen slaan. Via onze eigen website www.oldemaatuus.nl kunnen dan belangstellenden
toegang krijgen tot de informatie. Wat zal het mooi zijn als de hele wereld de informatie die
de medewerkers van de Afdeling Historie, soms met veel moeite verzameld hebben, kunnen
inzien. Bijkomend voordeel is dat mensen die het systeem raadplegen, zelf soms informatie
hebben die nog niet bij de Afdeling Historie is. Zij kunnen deze informatie dan beschikbaar
stellen, zodat ook dat weer voor de hele wereld beschikbaar komt.
Al sinds de oprichting van de Afdeling Historie is het “kantoor” ondergebracht in de ruimte
onder de voorkamer van het museum. Een ruimte die hiervoor niet geschikt is en bovendien
veel te klein, maar als je niets hebt, is alles meegenomen. Als onze uitbreidingsplannen
gerealiseerd kunnen worden, zal ook de Afdeling Historie een eigen plek met meer ruimte
kunnen krijgen. Daarnaast zal er ook ruimte ontstaan om vaker presentaties en lezingen te
organiseren. Ik hoop van harte dat de uitbreiding van het museum gerealiseerd kan worden,
zodat ook de Afdeling Historie de ruimte krijgt, waarop ze gezien hun goede werk naar mijn
mening recht hebben.
Gerrit J. Meutgeert
Voorzitter Stichting ’t Olde Maat Uus
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De eerste Gietersen waren geen baggelaars.
In de karolingische tijd (750-900) was er nog geen Zuiderzee en Waddenzee. Uitgestrekte
venen bedekten het westen en noordoosten van Nederland. Het Flevo-meer had zich al wel
uitgebreid tot Almere, maar het land tussen Medemblik en Stavoren was nog niet door het
Noordzeewater weggeslagen. Urk en Schokland vormden nog één groot schiereiland ten
noordwesten van de IJsseldelta.
In de daarop landsheerlijke periode (1000-1581) traden grote veranderingen op. Tijdens de
stormvloeden van de 12e en 13e eeuw ging het Zuiderzeelandschap ten onder en ontstond de
Zuiderzee.
Rond 1000 nam de bevolking van Europa en de Nederlanden toe. De akkerbouw produceerde
een hogere graanopbrengst en men begon heidevelden, bossen en moerassen te ontginnen.
Handel en nijverheid herleefden en concentreerden zich in de steden.
De Grote Ontginning van de Lage Landen had haar beloop tussen 950-1150/1300. In deze
periode werd hoogveen gestoken (gegraven of gedolven: delfturven) en werden kanalen voor
ontwatering en afvoer gegraven. Omstreeks 1000 werd in het noorden met de aanleg van
dijken begonnen. Door bewerking van de grond trad bodemdaling op (inklink van het veen)
en werd het land te nat voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. De kolonisten konden
hun kavels in het nog maagdelijke en hoger gelegen veengebied onbeperkt opstrekken tot ze
een naburige nederzetting hadden bereikt (recht van opstrek). Zo was het hun steeds mogelijk
nieuwe akkers in gebruik te nemen; de boerenwoningen werden indien nodig mede verplaatst.
Het cijnsboek van Luiten Haminck, schout van Giethoorn (1521-), geeft een opsomming van
akkers in de Noorder, Duinzater, Zwarte en Zuider kluft; blijkbaar was het daar in de eerste
helft van de 16e eeuw nog niet te nat voor akkerbouw. Er stonden drie korenmolens in
Giethoorn tussen ca. 1550 en 1925/27.
Het slagturven (baggeren van veen onder de waterspiegel, laagveen) kwam in Nederland vóór
1530 niet of nauwelijks voor, maar nam daarna snel in betekenis toe. Geconcludeerd kan
worden, dat de baggerbeugel niet vóór 1521/1530 in Giethoorn is gehanteerd.
Nadat de voor commerciële turfwinning geschikte veengebieden in Vlaanderen en WestBrabant gedurende de middeleeuwen vrijwel geheel afgegraven waren, ontstond omstreeks
1550 in het zuiden van de Gelderse Vallei de eerste compagniesgewijs georganiseerde
vervening; al snel daarna ontstonden er veencompagnieën in Friesland, Groningen en Drenthe.
Ook in Noordwest-Overijssel kwam grootschalige en commerciële turfgraverij op gang.
Omstreeks 1560 gaf Jean de Ligne – graaf van Aremberg en stadhouder van de
noordoostelijke gewesten, gewoonlijk residerende op het slot Toutenburg bij Vollenhove –
opdracht de Arembergergracht te graven “streckende van den dijck van `t Swarte waeter aff
noertwaerts doir `t Hoge Moer tot in de Verssloet (Vaarsloot) ende Giethorensche meer”.
Klaarblijkelijk was er omstreeks 1560 nog hoogveen (`t Hoge Moer) aanwezig tussen
Zwartsluis en het Giethoornsche Meer.
Door oorlogsgeweld in het laatste kwart van de 16e eeuw (Tachtigjarige Oorlog 1568-1648)
bleef turfwinning op georganiseerde schaal van beperkte betekenis. Aannemelijk is dat rond
1600 nog nauwelijks Noord-Nederlandse turf op de markt zal zijn gebracht. De van oost naar
west gaande turfvaarten in het schoutambt van Giethoorn zullen tussen ca. 1600 en 1640
gegraven of (van sloot tot gracht) vergroot zijn.
Bij het beleg van Steenwijk in 1580 en 1581 werd het dijkdorp Giethoorn geheel verbrand
door Staatse en Spaanse troepen; het archief van de kerk en het schoutambt zal bij deze
rampspoed ook wel verloren gegaan zijn. Ook bij het beleg van Steenwijk in 1592 leden de
ingezetenen van het kerspel van Giethoorn “groote excessive lasten ende schaeden”.
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Ontginning vanaf het Giethoornsche Meer.
Op 26 november 944 gaf de Duitse koning Otto I het “jus forestense” in het graafschap
Drenthe aan Balderik van Kleef, de bisschop van Utrecht. De bisschop kreeg hiermee ook het
recht om de grafelijke wildernis (de veenwildernis) in Drenthe inclusief het land van
Vollenhove te ontginnen. Circa 1050 omvatte het wereldlijk gebied van de bisschop van
Utrecht het grootste deel van Noord-Nederland. In Friesland echter had de bisschop van
Utrecht nooit veel gezag en het platteland van Groningen hoorde bij het bisdom Munster.
De bisschop van Utrecht probeerde met dienstmannen en vestingen zijn gezag in het
noordoosten te handhaven.
De boeren in Drenthe en Stellingwerf (zie hierna) kwamen in opstand tegen het
bisschoppelijke hofstelsel. In de bisschoppelijke hoven werden de cijnsen of tienden
(belastingen in geld of natura) geïnd of geborgen. In 1227 werd Otto II van Lippe met vele
ridders door de Drentse boeren in een veengebied bij Ane ten zuidwesten van Coevorden
gelokt, waar ze verdronken of werden afgeslacht.
In 1118 verkreeg Godebald, bisschop van Utrecht, door ruiling een “swechus juxta Cunre”,
een verdedigingstoren aan de Kuinder (“”château à motte”, burcht I).
In 1165 gaf Godfried van Rhenen, bisschop van Utrecht, een “wold”-gebied aan de
benedenloop van de Kuinder (Tjonger) en de Linde aan een groep Friezen om te bewonen en
te bezitten en om er een kerk te stichten, met de verplichting jaarlijks op St. Maarten voor
elke tien roeden ontgonnen land een penning te betalen als tiende.
Omstreeks 1168 werd ook een “château à motte” (Olde Huys) in Vollenhove gebouwd.
Blijkens drie oorkonden uit 1132 en 1134 heeft de ontginning “in loco maritimo, qui
W(u)llenho dicitur, usque ad aquam Sethe vocant” (in Vollenhove tot aan het Meppelerdiep)
reeds flinke vorderingen gemaakt en zijn grote gedeelten van de wildernissen volgens een
bepaald landmeetkundig stelsel afgepaald, dan wel in cultuur gebracht, in de vorm van
strooksgewijs aangelegde, langgerekte percelen: “portiones, quas warscaph vocant”. Ieders
gerechtigheid op de gemeenschappelijke gronden (markegronden) wordt aangeduid met
portio, waarschap of waardeel.
Gelet op de voorgaande gegevens ligt het in de rede, dat de nederzetting Giethoorn reeds in de
eerste helft van de 12e eeuw is ontstaan en op grond van oude kaarten kan gesteld worden, dat
de bakermat van Giethoorn bij het Giethoornsche (Gieterse) Meer ligt. Baron Sloet bevestigt
deze datering; in zijn oorkondenboek wordt Giethoorn in 1131 als Geshoron en in 1225 als
Geishorne vermeld.
Muggenbeet (Noorder Kluft) en Jonen (Zuider Kluft) kunnen gezien worden als restanten van
de tweede nederzetting (zie hierna).
Een vanaf het Giethoornsche Meer opstrekkende verkaveling stuitte in het oosten op de
schoutambten Steenwijk en Wanneperveen; hier werden in de periode 1550-1564 (1566) de
limieten vastgesteld. De van oost naar west gaande turfvaarten mond(d)en uit in het
Giethoornsche Meer en de Walengracht; vandaar ging het turftransport via Blokzijl en
Zwartsluis.
Het kerspel of schoutambt Giethoorn was in vier kluften of buurtschappen verdeeld. Van
noord naar zuid of van de Steenwijker Aa tot in het Beulakerwijde:
- de Noorder Kluft tussen Steenwijker Aa en Klossengracht
- de Duinzater Kluft tussen Klossengracht en Bouwersgracht
- de Zwarte Kluft tussen Bouwersgracht en Kornelisgracht
- de Zuider Kluft tussen Kornelisgracht en Jan Hozengracht (Zuidergracht)
De Duinzater bewaart een herinnering aan een nederzetting op de Duin, een pleistocene
opduiking (dekzand, hoogte 0 meter NAP), ongeveer 2000 meter ten zuidwesten van het
Giethoornsche Meer tussen Blokzijl en Vollenhove.
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Het vermoeden is gerechtvaardigd, dat de kolonisten van de Duinnederzetting omstreeks 986
*) – vier decennia na de verlening van het foreestrecht aan de bisschop van Utrecht- zijn
begonnen met de ontginning van de bisschoppelijke veenwildernis richting het Giethoornsche
Meer. Eén en ander past in het kader van de Grote Ontginning van de Lage Landen tussen 950
en 1150/1300.
De Zwarte Kluft is vóór 1521 ontgonnen of ontdaan van het bonkveen (grauw- of bovenveen),
zodat het zwartveen aan de oppervlakte kwam: hoogveen werd afgegraven en akkers werden
aangelegd.
Veldnamen geven de voortgang van de ontginning in oostelijke richting aan: Achter de
Joksloot (ten westen van de Joksloot), Voor de Joksloot (ten oosten van de Joksloot) en
Achter de Kerk (ten westen van de hervormde kerk uit 1644).
Samenstellingen met “boven” geven hoger gelegen gebied aan: de Bovendijks Landen, de
Boven Deukten, het Boven Weide (Bovenwijde) en de Bovenboers Landen liggen boven de
huizen, ten oosten van de dorpsgracht. Dit hoger gelegen veengebied is later aan snee
gebracht: de door Nicolaas ten Have getekende en in 1640 uitgegeven kaart van Overijssel
toont nog grote veengebieden ten zuiden van Steenwijk en ten oosten van het dorp Giethoorn.
Nog in de tweede helft van de 18e eeuw werd het huidige dorp Giethoorn langs de dorpsgracht
(Noord- en Zuideinde) de boven Dwarsgrafte genoemd.
Het uitgeveende moerasgebied ten westen van kanaal Beukers-Steenwijk werd in de periode
1928-1943 – werkverschaffing door ontginning – grotendeels ingepolderd. Het kanaal
Beukers-Steenwijk werd in de jaren 1924-1929 hoofdzakelijk met spa en kruiwagen
gegraven.
Giethoorn is vier keer verhuisd.
De eerste nederzetting (ca. 986) op De Duin, een dekzandrug ongeveer 2000 meter ten
zuidwesten van het Giethoornsche Meer tussen Blokzijl en Vollenhove.
De tweede nederzetting (1131) bij het Giethoornsche Meer tussen Muggenbeet en Jonen.
De derde nederzetting (ca. 1240/1313) *) tussen de Dwarsgracht en het Helder Gat.
De Dwarsgracht (ook Dwarsvaart of Buitendwarsvaart) kwam via de oostwestgrachten en de
Joksloot uit in het Helder Gat. De Dwarsgracht is qua aanleg te vergelijken met de
Dorpsgracht van de vijfde nederzetting.
De vierde nederzetting (ca. 1500) langs de Giethoornsche Weg (Gieterse diek). Op een
mogelijk door Jacobus van Deventer en wellicht omstreeks 1550 vervaardigde kaart –
misschien met betrekking tot de St. Maartenserven – is het dorp Giethoorn langs de
Giethoornsche Weg getekend.
Na afgraving van het hoogveen wordt de Gieterse diek door stegen (voetpaden over kaden)
met het voetpad langs de dorpsgracht verbonden. Van noord naar zuid: Appensteeg (naar
App, Abbe, Abe, Abraham of Adelbert), Kloostersteeg, Molensteeg, Kerksteeg, Paardepad,
Petersteeg, Frensensteeg (naar Frens) en Maaiensteeg (naar Maai of Maria).
Doopsgezinden (menisten; émigrés uit Vlaanderen) gingen deel uitmaken van de Gieterse
dorpsgemeenschap, zoals blijkt uit een dooplijst (1551-) van Leenert Bouwens.
Vermoedelijk hebben de Vlaamse dopersen hier halverwege de 16e eeuw het slagturven
geïntroduceerd.
De vijfde nederzetting (1640/1729) langs de Dorpsgracht, vanaf het begin van de Steven
Coerts grafte (de laatste nu bekend als de Kettinggracht en Beukersgracht) tot en met de
Vlieger Staart (identiek met de oostelijke Puntersloot). De oostelijke Puntersloot eindigde bij
de Hooidijk en Dwarsdijk (identiek met Heerendijk), die langs de Steenwijker Aa was
gelegen.
De voortgaande ontginningen met bodemdaling en wateroverlast maakten het nodig om het
dorp Giethoorn elke 175 jaar (gemiddeld) hogerop, naar het oosten te verplaatsen.
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Samenstellingen met “binnen” en “buiten” geven binnen- en buitendijks gebied aan.
Het huidige dorp Giethoorn (Noord- en Zuideinde) langs de dorpsgracht werd in de tweede
helft van de 18e eeuw de binnen Dwarsgrafte genoemd: binnendijks of ten oosten van de Dijk.
De buurtschap Dwarsgracht van nu werd toen als de buiten Dwarsgrafte aangeduid:
buitendijks of ten westen van de Dijk. In de tweede helft van de 18e eeuw kwam de Dijk
(Gieterse diek of Giethoornsche Weg) ook als de Herenweg in de stukken voor.
Ook in de meer oostelijk gelegen dorpen Kolderveen en Nijeveen worden gebieden met
“binnen” en “buiten” aangeduid, dat is ten noorden of ten zuiden van de Nijeveensche Dijk
(Dorpsstraat).
Bij de watersnoodramp van 1825 is de buurtschap Jonen geheel en het midden van Giethoorn
(Middenbuurt) bijna geheel weggespoeld.
Waar stond de kerk van Giethoorn voor 1644?
In de eerste helft van de 12e eeuw zal Giethoorn in de nabijheid van het Giethoornsche Meer
hebben gelegen. In 1311 belegerden de Stellingwervers het kasteel van Vollenhove, waarbij
het nabij gelegen Giethoorn werd geplunderd en verbrand. Stellingwerf had zich als een
onafhankelijke boerenrepubliek (1309-1504) losgemaakt van Drenthe.
Gwij (Guido) van Avesnes, bisschop van Utrecht, ontzette het kasteel en dwong de
Stellingwervers de schade te herstellen.
Het middeleeuwse Giethoorn was nog geen afzonderlijke parochie of gemeente, want de
godsdienst werd waargenomen door de monniken van Sint Jansklooster: de mis werd van
hieruit bediend. De afstand Vollenhove naar het Giethoornsche Meer is ongeveer 10
kilometer.
Toen Aegidius de Monthe, bisschop van Deventer, in 1571 kerkvisitatie deed, bezocht hij ook
de parochie Giethoorn. De kerk te Giethoorn was gewijd aan St. Maarten, patroonheilige van
de Utrechtse Domkerk. Op 23 mei 1598 werd de Hervormde gemeente van Giethoorn
ingedeeld bij de classis Steenwijk.
Op de door Nicolaas ten Have getekende en in 1640 uitgegeven kaart van Overijssel staat de
kerk van Giethoorn aan de Giethoornsche Weg (Gieterse diek) tussen de Tijsjessloot en de
Bouwerssloot in de Duinzater Kluft. Vermoedelijk is deze kerk omstreeks 1500 gebouwd,
toen het grootste deel van de agrarische bevolking naar de Giethoornsche Weg opgeschoven
was; in 1502 werd ook de kerk van het naburige Wanneperveen in oostelijke richting
verplaatst. In laatstgenoemd jaar werd ten noorden van de Veendijk (Veneweg) in de
Middelkluft van Wanneperveen tussen de Embers graft (Haagjes Gracht) en de Andries
Schoemakers grafte (verdwenen) een kerk gebouwd.
Het op de kaart van Ten Have uit 1640 gepointilleerde grote veengebied ten zuiden van
Steenwijk en ten oosten van het dorp Giethoorn strekte zich uit tot Wanneperveen en
Nijeveen: een groot “boven” of hoger gelegen gebied. Ook hier een Bovenboer ten noorden
van de Veneweg in Wanneperveen en een Kolderveensche en Nijeveensche Bovenboer, die
later zijn ontstaan en turfvaarten die uitmondden in het Meppelerdiep (uitvoer turf via
Zwartsluis).
De Ridderschap en Steden van Overijssel besloten op 19 maart 1642 een som van ƒ 150 uit te
trekken voor herstel van de kerk te Giethoorn, doch op 26 maart 1644 besloot dit college een
som van ƒ 300 voor de bouw van een nieuwe kerk toe te staan en werd afwijzend beschikt op
het verzoek van sommige lidmaten om de oude kerk te herstellen. Een nieuwe kerk aan de
Giethoornsche Weg werd in 1644 gebouwd.
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Bij de algehele restauratie in 1931 van de kerk uit 1644 vond men plusminus 20 centimeter
onder de grond een aantal grote ruwe “heikeien”, de vermoedelijke fundering van de kerk uit
omstreeks 1500. De beide kerkgebouwen aan de Giethoornsche Weg werden voorafgegaan
door een godshuis in de Noordelijke Kluft, waar een Cappelle aan de Cappelsloot in de buurt
van het Helder Gat zou hebben gestaan. Tijdens de ambtsperiode van Johannes II van Sierck
(1291-1296) had het dorp Giethoorn een eigen pastoor en schout, vermoedelijk reeds toen
kwam de gemeente samen in de Cappelle in de Noordelijke Kluft.
In een stuk uit circa 1798 aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigende lichaam des
Bataafschen volks verdedigen kerkvoogden van Giethoorn, dat de Hervormde Kerk
onvervreemdbaar eigendom is van de kerkvoogdij. In dit stuk delen ze tevens mee, dat
oudtijds een “kleine Cappelle, welkers staandplaats in het water en uitgeveende landstreken,
in een woesternij en wildernis thans (circa 1798) nog zichtbaar en bij alle oude ingezetenen
alsnoch bekend is en ten huidigen dage de Cappelle genoemd wordt en welke Cappelle ruijm
2000 schreden (H.Fr.: ruim 3767 meter vanaf de Gieterse diek?) ver in de waterpoelen ligt,
alwaar geen, of omtrent geen huizen of woonplaatsen existeeren, destijds de vergaderplaats
was der Roomsche godsdienstbelijderen.”
In 1832 was de Hervormde Diaconie van Giethoorn eigenares van een perceel hooiland in de
Wester Ribben, ten westen van het Helder Gat en ten noorden van de Steenen Gracht
(kadastrale gemeente Giethoorn, sectie A, nummer 204). Dit perceel is nu te situeren in de
Polder Halfweg ten zuidoosten van Scheerwolde; in een rechthoek, die gevormd wordt door
de N333, de Oost Steenentocht, de Smalle Weg en de Kooiweg.
Bron:
Driehonderd Jaar in de Permetatie – Genealogisch Onderzoek in Zuidwest-Drenthe en
Noordwest-Overijssel samengesteld door Henk Frans, archivaris te `s-Gravenhage
*) Gieterse meer tot Gieterse diek ca. 5500 meter in ca. 400 jaar, per jaar 13,75 meter, afstand
in meters tot Gieterse Meer omgerekend in jaren; aftrekking van of optelling bij 1131
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De Bovenboer.
In het boek “Giethoorn ons Hollands Venetië” (uitgegeven in 1952) schrijft meester Hof op
bladzijde 40 ”Zo’n goeie honderd jaar geleden kon men nog van uit het Zuideinde naar het
Oosten ( “naar boven”, zoals men in Giethoorn, zeer typisch, nog zegt) lopen, maar later is dat
door het wegslaan van het smalle verbindingspad onmogelijk geworden en thans is
communicatie alleen met vaartuigen mogelijk”. Hoogstwaarschijnlijk is het door meester Hof
bedoelde pad in de jaren 1775, 1776 of 1825 weggeslagen door het kolkende water bij één
van deze watersnoodrampen. De schrijver bedoelde naar mijn mening waarschijnlijk niet het
voetpad door de Bovenboer vanuit ”het tippie van Zuudende”. Want in de tijd, dat meester
Hof hier voor de klas stond in Giethoorn-Zuid van 1895-1920, was dit voetpad in gebruik. Het
pad door de Bovenboer was een verbinding met Wanneperveen en bestond vermoedelijk al
voor 1800 en werd gebruikt tot ongeveer 1940.
Het pad liep vanaf het Zuiderpad langs de noordkant van de Bakkersvaart (de Bakkersvaart,
een brede sloot, lag ten zuiden van de woning van Jan Doze met Bertha Zuiderpad 25) in
oostelijke richting tot de Stouwe Sloot. Een sloot, welke de grens vormde met de Gemeente
Wanneperveen. Reeds in 1561 is deze sloot als schoutambtgrens vastgesteld. De afstand tot
deze sloot was ongeveer 1000 meter vanaf het Zuiderpad. Via een vonder over de Stouwe
Sloot kwam men in Wanneperveen. Vandaar uit liep men eerst een 200 meter in oostelijke
richting, daarna een 400 meter in zuidelijke richting en dan in oostelijke richting, ten noorden
van de Brugjesgracht, een beetje zigzaggend over het zogenoemde “vonderpad” van boerderij
naar boerderij richting de Haagjesgracht.
Men moet zich bedenken, dat het pad door de weilanden liep, over vonders zonder rikken
meestal en dat men over hekken moest klimmen om Wanneperveen te bereiken. En er waren
zeker geen straatlantaarns. Een 100 meter voor de Haagjesgracht ging men verder naar het
zuiden. Men kwam dan uit aan de westkant van de brug in de Veneweg over de
Haagjesgracht.

Men kon van hieruit over de Veneweg via de Nieuwe Dijk en Zomerdijk verder lopen naar
Meppel. Maar meestal ging men over de Lozedijk, liggend aan de westkant van de
Haagjesgracht, naar Doosje en dan via de Zomerdijk naar Meppel. De tocht van Giethoorn
naar Meppel duurde ongeveer drie uur.
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Over de Blauwe Hand was bijna een uur langer lopen. Natuurlijk gingen de mensen ook wel
op familiebezoek in Wanneperveen of naar de markt. Wanneperveen had in vroegere jaren
een bloeiende voor- en najaarsmarkt en was een streekmarkt van betekenis. Uit Wetering,
Giethoorn en Blokzijl werd het vee zelfs per bok aangevoerd. Het vervoer van vee, riet en turf
uit Giethoorn ging in vroegere jaren ook via het Bovenwiede, Hoosjesgracht en Haagjesgracht
naar Doosje en vandaar naar Meppel. Ook de beurtdienst van Giethoorn naar Meppel voer
hier langs. Aan het eind van de Lozedijk was het Doosjesschut. Toen het zeer ruime
provinciale kanaal Beukers-Steenwijk voor het verkeer te water was opengesteld, was naar de
mening van de overheid het Doosjesschut feitelijk overbodig geworden. Doch de Gietersen,
traditiegetrouw, wilden hun vaart behouden. Brieven stroomden het Gouvernementsgebouw te
Zwolle binnen, zij het zonder succes.
Terug naar de Bovenboer. In de 16e eeuw hebben een aantal boeren ter hoogte van de kerk
van Wanneperveen hun hoeven verder naar het noorden verplaatst. Deze zgn. “Bovenboeren”
zijn gaan wonen op zandopduikingen enige honderden meters ten noorden van de Veneweg.
Het kraggenlandschap van Wanneperveen heeft een slappe bodem en een gevarieerd
grondgebruik. De lage ligging maakt dat het land grotendeels als grasland kon worden
bewerkt. Op de hoge koppen van de Bovenboer bleek enige akkerbouw mogelijk. In 1795
waren er negentien bovenboeren. In de herfst van 1824 is de gehele Bovenboer onder water
gelopen. Door een storm uit het noordwesten werden de golven van het Beulakerwiede hoog
opgezweept tegen de Gieterseweg (Beulakerweg). Het water was sterker dan het dijklichaam.
Er was geen dichten aan en samen met de wieden werden de gronden ten noorden van de
Veneweg één groot meer. Het ergste zou nog komen op 4 en 5 februari van het volgend jaar,
met als gevolg ook in de Bovenboer ingestorte huizen. In de gehele Gemeente Wanneperveen
verdronken drie mensen als gevolg van deze ramp. Ook de materiele schade was uitzonderlijk
groot.
Volgens de kadastrale atlas van 1832 waren er toen der tijd een negental woningen c.q.
boerderijen. Welke eigendom waren vanaf Giethoorn gezien van respectievelijk Jan Jans Kok
veehouder, Jan Vriezen turfmaker, Kees Peters de Wilde turfmaker, Harm Klaasen van den
Berg veehouder, Weduwe Klaasje Nooij-Bakker, Jacob Klaasen van den Berg turfmaker,
Frederik Thijs Brand veehouder, Harm Jacob Doosjen veehouder en Harm Bartels Kuijers
veehouder.
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Ook omstreeks 1900 waren er nog een negental boerderijen, maar langzamerhand verdwenen
ze bijna allemaal. Ze vertrokken naar de Veneweg of naar elders. Enkele jaren voor de
Tweede Wereldoorlog in augustus 1935 is één van de laatste boerderijen, die van Klaas
Peereboom door de bliksem getroffen en in tien minuten tijd volledig afgebrand. Van de
inboedel kon niets gered worden. Het “stookhokkie van de Peere” was nog lang te zien in de
Bovenboer. Er bleef één boerderij over, namelijk die van T. Westerhof, nu W. Fokkema, met
als adres Veneweg 166.
Met het verdwijnen van de boerderijen verdween ook het voetpad grotendeels, maar door een
aanpassing van het landinrichtingsplan van de Ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen
wordt er in 1985 een nieuw fietspad aangelegd tussen Wanneperveen en Giethoorn-Zuid. Het
fietspad loopt vanuit de nieuwbouw van Wanneperveen langs enkele waterlopen en kruist via
een brug de aangelegde recreatievaart en sluit aan op de Frensensteeg. Ook sluit vanuit
Westerbuurt een fietspad op de brug aan. Ook vroeger waren er enkele zijstegen van de
Veneweg naar het voetpad in de Bovenboer. Het pad ten westen van de kerk in
Wanneperveen naar de Bovenboer werd “de Klompiesstege” genoemd. Van het verharde pad
wordt goed gebruik gemaakt door wandelaars en fietsers. Het pad ligt ongeveer op de zelfde
plaats als het oude voetpad.
Blijft de vraag: Welk pad bedoelde Meester Hof precies?
Jan Dijkstra
Lid Afdeling Historie Giethoorn
Bronnen:
Giethoorn ons Hollands Venetië - J.J. Hof
Topografische Kaart Uitgave 1911
Kadastrale Atlas van Overijssel 1832
Wanneperveen 700 jaar - Jacob Bloemhof e.a.
Ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen
Tussen Graaf en Maire - Jan Postema
Archief ’t Olde Maat Uus
“Waterstaatswerken in Overijssel” - A. van Linden van den Heuvel
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Vondertrekken.
Een “minne” gewoonte van de padjongens was heel vroeger het z.g. “vondertrekken”. Men
haalde een vonder weg in het pad waarlangs de vrijer in spé moest gaan. Door de duisternis
misleid kreeg hij een nat pak. En de schrik van zijn leven.

Ook als de padjongens “ondeugde uutricht’n “ en ze op “op de rekk’n “ moesten voor de
veldwachter sneden ze soms de sterke arm de pas af door het vonder weg te trekken.
Was de vrijer eenmaal geaccepteerd door de gemeenschap dan wachtte hem een extra
attractie. Behalve in het stookhok, zoals elders vrijde men in Giethoorn bij voorkeur in het
hooi. Lekker warm en kriebelig! “En ik zag er uit alsof ik gehooid had. Ik doe het van mijn
leven niet weer,” zo zong de straatzanger Anno Dazumal, maar dat was bepaald geen
liefhebber.
In de bagaasje.
Als een jongen voor het eerst een avond met een meisje was uitgeweest bleef het bij een
wandeling langs de diek of het pad.
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Maar als het `klikte`, zoals men het nu noemt, en de vrijerij vond voortgang dan was steevast
dat de andere padjongens op maandag aan de nieuwbakken vrijer vroegen: “Bi’j al in de
bagaasje ‘ewest?” wat vertaald kan worden met : “Heb je al in het hooi gelegen met je
meisje?”
Als dat namenlijk was gebeurd, uiteraard op voorstel van de vrijer en met instemming van het
“mein” dan was het zonder meer duidelijk dat het goed aan was tussen de twee gelieven.
Als het vervolg van een stevige vrijpartij niet op zich liet wachten, moest er getrouwd worden.
Het meisje (maar ook de jongen) die om welke reden dan ook door haar vrijer in de steek
werd gelaten, werd openbaar te schande gezet. Er werd in een der bomen aan de weg (of pad)
van het ouderlijkhuis een stropop geplaatst. Een z.g. “durre” (dorre). De padjongens zorgden
voor zo’n schandpop. Die durre moest er van oudsher op wijzen dat het meisje onvruchtbaar
was, wat voorheen als een schande werd beschouwd en dat de vrijer haar dus deswege had
verstoten.
Een z.g. “moetje” was overigens geen schande. De uitdrukking voor moeten trouwen is:” in’t
veur’n ‘ewaarkt” of “veuruut eboerd”. Een andere uitdrukking voor moeten trouwen is
“teeg’n de blauwe stiel eleup’n” letterlijk, tegen de blauwe stijl gelopen. De stiel is een van de
vier grote palen waarop het gebinte van het achterhuis rust en dat werd in het voorjaar na de
grote stalschoonmaak aan de onderkant met blauwsel geverfd. Het kwam overigens in
Giethoorn niet meer, en ook niet minder, voor dan elders in de omgeving.
Men trouwde vroeger niet in het wit, maar in het zwart, “soms mit een enkel bloempien
erdeur.”
Durre.
De “durre” bestaat gelukkig niet meer. We hebben enkele Gietersen gesproken die zich het
gebruik herinneren met naam en toenaam van degene die er mee werd opgeknapt. Het gebruik
is echter vrijwel sinds mensenheugnis uit de mode en naar men ons van alle kanten
verzekerde maar goed ook. Immers werd het als zeer onrechtvaardig ervaren en in feite
strijdig met de Gieterse aard, geporteerd voor eer, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Dat het slachtoffer met zijn of haar liefdesverdriet extra te kijk werd gezet werd algemeen als
een “minne” streek gekarakteriseerd.
Met het z.g. dorpsgericht is het een heel ander geval. Al is ook dit in onbruik geraakt. Het
dorpsgericht komt in aktie als iemand zijn geliefde in de steek laat voor een ander (c.q.
rijkere) partij, terwijl zijn eerste vrijster in verwachting is van hem. Werd in zo’n geval in het
naburige Staphorst de boosdoener op een mestwagen door het dorp gereden naar het huis van
de in de steek gelaten bruid en daarna door de volksgemeenschap “getrouwd” , in Giethoorn
werd de man in een punter gezet en over water naar zijn vroegere liefje gebracht. Over dit z.g.
“puntervaer’n “ kon niemand ons verder inlichten. Het is slechts bij geruchte bekend. Wel
werd ons nog een geval verteld van een volksgericht waarbij de padjongens een knaap die zijn
meisje, dat een kind van hem verwachtte en dat hij in de steek had gelaten, naar het huis van
zijn ex-geliefde werd gevoerd onder ketelmuziek. Hij moest naar binnen en het weer goed
maken en haar de trouwbelofte geven, waarmee het volksgericht dus had getriomfeerd.
Brulft.
As er een paertien in ondertrouw stond, steuk’n de padjongens die links en rechts van de bruid
en bruidegom woonden de vlagge uut. I’j hung dat uut ’t dakraempien of i’j worde in een
vruchtboom in dóf ‘ezet. Op de Dwarsgraachte vlagde d’ele buurtskap.
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Bruidspaar Kleene-Schreur

Op de brulft gunk een mooie, ôlderwetse komme rond. Vol rezien’n op braandewien. Die
gunk de krink rond (zoas bi’j ’t Aomtmaol). De meens’n zett’n de komme an de mond,
naam‘m een slôkkien braandewien en dan mit een speciale zulver’n lepel een porsie rezien’n.
As er wat jonks in de wiege laag worder er een krentewegge besteld deur de buurn’n. Op
kraomveziete kree’j daor dan een plakkien van.
Uit: Punterend door Giethoorn
Tom Vos (1918-1999)
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Hendrik Broer (1886-1968)
Het smalle tuinpad is vol plassen. Op de stoep ligt een natte kokosmat. Binnen is het warm,
het ruikt naar pijptabak. De kamer is klein en laag. Een donker beklede bank voor het raam,
een enkel schilderij, een geschilderd portret van zijn in 1963 overleden vrouw, in de lijst een
foto van het graf.
Midden in de kamer een vierkante eiken eettafel, waarboven een hanglamp van eiken triplex
en gekleurd glas. Een gevulde, lage boekenkast tegen de wand. Op de tafel, keurig gestapeld,
boeken, daarnaast “Vrije Geluiden” (met aangestreepte programma’s), een schrijfblok,
potlood en een asbak met pijp.
Ik ga op een donkere gestoffeerde stoel zitten. Hendrik Broer, geboren op 18 juni 1886 te
Giethoorn, op een rechte stoel tegenover mij, ontspannen, alsof hij zich op het gesprek
verheugt. De lange smalle handen liggen op de tafel naast het schrijfpapier.
“Ik heb je al lang willen vragen” zeg ik, “wat je op jouw hoge leeftijd denkt over de zin van
jouw leven als kunstenaar. Heeft het iets voor jezelf betekend?”
Hij kijkt mij aan en geeft een duidelijk geformuleerd antwoord. Hij praat zacht. Zijn ogen
liggen diep in het gezicht. Het zijn wijze, beschouwende ogen.
“Ik weet niet wat de zin van mijn leven is. Ik doe zo goed mogelijk waarmee ik mee bezig
ben. Dat geldt voor mijn werk. Ik vind dat je een goed stuk werk moet maken en dat betekent
voor een schilderij dat de verf er dik en solide op moet zitten. Over 300 jaar moeten ze nog
goed zijn. Maar wat de zin van mijn schilderen is - ik weet het niet. Ik geloof dat het leven
een keten van oorzaak en gevolg is. Ieder woord, iedere daad blijft op de wereld en heeft zijn
uitwerking. Alles moet zijn tijd hebben.”
Zijn gebaar is traag. Hij stopt zijn pijp. Een oude man in een donkerbruin manchester pak.
Bleek, tenger en weinig wit haar. Lichtgrijze ogen, een scherpgevormde neus en een grote
smal-gelipte mond.
“Hoe is het je in je leven gegaan ? Heb je van je werk kunnen leven?”
“Nee. Ik ben begonnen als boerenknecht. In 1913, toen ik 27 jaar was, ben ik naar Amsterdam
gegaan, waar ik op een internationaal schildersatelier les kreeg van Martin Monnikendam.
Daarna woonde ik korte tijd in Blaricum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog woonde ik bij mijn
moeder in Giethoorn. Na de oorlog weer naar Blaricum. Hier kreeg ik mijn eerste expositie bij
Hamdorf in Laren. Ik verkocht niets.
In 1919 trouwde ik. Door armoede gedwongen was ik tuinmansknecht en huisschildersknecht.
In 1922 gingen we naar Parijs, waar mijn vrouw in de huishouding hielp bij een bevriende
Nederlandse familie. Ik kon weer schilderen en musea bezoeken. Het beviel ons niet best in
Frankrijk en we gingen naar Nederland terug. Ik werd toen kelner in het stationsrestaurant van
Oss en later bediende in de stationsboekhandel van Amsterdam. Van schilderen kwam weinig.
Na 5 jaar begonnen we een hoenderpark in Maarn, in de hoop dat er tijd voor schilderen zou
overblijven. Zakelijk werd het niets en voor schilderen bleef dus ook geen tijd over. Met
verlies werd alles verkocht. Toen weer in de stationsboekhandel, eerst in Den Haag, later in
Hilversum. En wéér geen tijd om te schilderen.
In 1937 hebben we toch de sprong gewaagd. We huurden een huisje in Giethoorn en ik kon
weer schilderen. Soms verkocht ik een doek voor ƒ10,--. Na de oorlog werd op een expositie
in Amsterdam door het rijk een schilderij van mij aangekocht voor ƒ 500,- Wat een
gebeurtenis! Later kocht de gemeente Giethoorn ook iets. Op zolder had ik 150 stukjes staan.
Ik was van plan alles te vernietigen. In 1959 kreeg ik in Zwolle een grote tentoonstelling.
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Hier werd veel gekocht en wij kregen veel geld: ƒ 6000,--. Ter gelegenheid van mijn
tachtigste verjaardag kreeg ik in het Hopmanshuis te Zwolle een ere-tentoonstelling. Hier
werd ook goed gekocht”.
“Hoe lang werk je aan een schilderij?”
“Maanden. Ik werk er ook aan wanneer ik geen kwast in mijn hand heb. ’t Is bijna allemaal
kijken. De tijd die ik nodig heb om verf op het doek te smeren, is maar weinig. Wel verbeter
ik veel. Bijslijpen van de verf bijvoorbeeld.”

“Heb je moeite met het schilderen, met het vastleggen van je gedachten?”
Wat stroef zegt hij: “Nee, ik schilder, maar te voren heb ik al lang over ’t schilderij nagedacht.
Helemaal wordt ’t nooit. Als we maar geduld hebben, wordt ’t goed”.
Hij zwijgt. Broer is een fijn mens en heeft iets dat bevrijdend werkt.
“Welke onderwerpen schilder je bij voorkeur?”
“Stillevens van gebruiksvoorwerpen, maar niet van die mooie potjes. Het liefst oude potten,
die beschadigd zijn. Het leeft meer als er een stukje af is en dat is ook moeilijker te
schilderen. En dan winterlandschappen, want ik kan beter met die kleuren overweg. Wit en
zwart en grijs.”
“Houd je van muziek?”
“Nee, ik vind alle muziek lawaai. Ik houd van de stilte”.
“Ik weet dat je veel leest. Noem mij eens wat van je voorkeuren”.
“Frederik van Eeden (vooral De kleine Johannes.), Selma Lagerlöff (Gösta Berling), Pearl
Buck (als je dat leest, begrijp je dat er in China een revolutie moest komen) en Aart van der
Leeuw.”
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“Wat is je mening over de schilderskunst van nu?”
“Dat moet gauw afgelopen wezen. We kunnen toch niet altijd zo gek blijven?”
“Hendrik, welke raad zou je een jonge kunstenaar geven?” “Niet te beginnen!” “Hij begint
toch, maar vraagt jouw raad.” “Hard werken, zéér kritisch zijn en nooit met de mode mee
doen!”
Broer is één der weinige nog werkende laat-impressionistische kunstenaars. Hij geeft de
schoonheid, de kleur, de stemming weer van de zichtbare werkelijkheid. Hij is een schilder
van concrete vormen uit de natuur, maar ook van de dingen waarmee mensen leven.
Broer is vooral ook een Nederlands schilder. Ondanks de aanrakingen met andere stromingen,
ook buitenlandse, heeft zijn werk een zeer eigen karakter behouden. De invloed van de
Nederlandse aard en levensvormen op zijn uitingswijze is duidelijk. Overeenkomstig onze
landsaard verdiept en verfijnt hij. Meer dan het geheel heeft het detail zijn aandacht. Zijn
werk is sterk van karakter, vaak doorworsteld in de compositie. Hij is zeer kritisch en laat zijn
verworven zekerheden niet los. Achter zijn werk is hij de denker over het onzienlijke, het
abstracte. Hierdoor staat hij in twee tijden: impressionistisch schilder en abstraherend denker.
Hij loopt met me mee. Zijn sfeer is als zijn werk: evenwichtig en van een blijmoedige
aanvaarding. Hij zoekt naar het wezenlijke en weet niet dat hij deze al gevonden heeft.
Hendrik Broer heeft een hartverwarmende eenzaamheid om zich heen.
door D.J. Reeskamp
Uit: Jaarboek Overijssel 1968

Dick Reeskamp (1924-1998)
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Historische Feiten.
Om de kennis van de geschiedenis van ons dorp voor een ieder toegankelijker te maken, is de
afdeling Historie Giethoorn enkele jaren terug begonnen met het samenstellen van een lijst
met Historische Feiten (Geschiedenis in Jaartallen).
Wat zijn historische feiten? Historische feiten zijn gebeurtenissen in de geschiedenis van een
land of stad, die van invloed zijn op het leven van de bevolking of een gedeelte van de
bevolking in dat land of in die stad. In ons geval de gebeurtenissen in het gebied van de
voormalige burgerlijke gemeente Giethoorn en haar directe omgeving.
Voor de duidelijkheid: Er is getracht om zoveel mogelijk alle noemenswaardige feiten, die
betrekking hebben op ons dorp, op te nemen in de lijst met bronvermelding.
Maar…….
Alle noemenswaardige wetenswaardigheden betreffende gebouwen zijn niet vermeld.
Verder dient te worden opgemerkt, dat gebeurtenissen, die één individu raken, in principe niet
zijn vermeld.
Er is daarnaast geprobeerd om alle verenigingen e.d., welke wat betekend hebben voor ons
dorp, mee te nemen in de lijst. Dus niet alle verenigingen e.d. zijn meegenomen.
Om u nu een idee te geven hoe het er uit komt te zien, hebben wij hierna enkele feiten in de
periode vanaf 1945 opgenomen.
Binnenkort willen wij de gehele lijst met historische feiten toegankelijk maken voor een ieder
via onze website. Men kan dan zelf zien wanneer een bepaalde gebeurtenis heeft
plaatsgevonden.
De feitenlijst bestaat uit drie kolommen.
De eerste kolom is de DATUM

( jaar, maand, dag).

De tweede kolom T.C. bevat een code, die gelijk is aan de trefwoord codes in de bibliografie
van de Afd. Historie Giethoorn van ’t Olde Maat Uus
De derde kolom is de GEBEURTENIS en de BRON Deze kolom bevat de gebeurtenis, en
op de volgende regel in de meeste gevallen nog een korte toelichtende omschrijving. De tekst
van de omschrijving van de gebeurtenis is over het algemeen kort gehouden. Wil men wat
meer weten over deze gebeurtenis, dan zal men zelf verder moeten zoeken.
Op de daarop volgende regel de plaats van herkomst (bron). In veel gevallen wordt hierbij
verwezen naar het archiefnummer van de bibliografie van de Afd. Historie Giethoorn van ’t
Olde Maat Uus (twee letters plus vier cijfers).
De statistische gegevens zijn cursief vermeld. Bijvoorbeeld het aantal inwoners in een bepaald
jaar.
Jan Dijkstra
Roel Maat
Leden Afdeling Historie Giethoorn
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Datum T.C

Gebeurtenis omschrijving

Bron

19450505

2093 Bijeenkomst bevrijding.
In verband met de bevrijding vindt er ’s avonds een bijeenkomst plaats op de parkeerplaats
bij het gemeentehuis, waar het woord werd gevoerd door waarnemend burgemeester J.
Schreur, de commandant van de B.S. de heer R. Groen en namens de geëvacueerden de heer
Bruinink uit Den Haag. Giethoorns Fanfare verleende muzikale medewerking.
[Steenwijker Courant]
19450517 2093 Bevrijdingsfeest.
In Giethoorn werd een uitbundig bevrijdingsfeest gehouden.
[KR-0040; Zonnenieuws jaargang 4 nr. 3]
19450000 6070 Zangvereniging “Soli Deo Gloria” Dwarsgracht opgericht.
Opgeheven wegens gebrek aan nieuwe leden in 1969.
[Kalender svGiethoornse]
19451119 4070 Heropening N.W.H.-autobusroute Blauwe Hand-Giethoorn-Steenwijk
[Van Tram, Boot en Bus: Jacob H.S.M. Veen, blz. 123]
19460601 2070 De eerste kleuterschool in Giethoorn Zuid.
De start is in de leerkamer van de Doopsgezinde Kerk met als juffrouw Hennie Schreur.
[Herinneringen aan d’Olde Skoele: Femmy Woltman-Groen]
19460000 6070 De eerste georganiseerde versierde optocht van boten, de Gondelvaart, vindt in
Dwarsgracht plaats.
[Steenwijker Courant; Informatiegids Giethoorn 2013]
1947-1949 2093 Politionele acties in Nederlands Indië.
Ook Giethoornse mannen moesten naar Indië als militair. Enkelen lieten daar het leven.
[Een prootie mit….Gietersen: Femmy Woltman-Groen]
19470531 2020 Giethoorn telt 2565 inwoners.
[Rapport Toekomstmogelijkheden van de Gemeente Giethoorn 1952]
19491009 2110 Oprichting Gymnastiekvereniging Samen Een.
Na Giethoorn Noord heeft Giethoorn Zuid nu ook een gymvereniging.
19510000
Gemeente neemt de (fiets voet)paden langs de dorpsgracht over.
Ze betaalde hiervoor een symbolisch bedrag aan de eigenaren. Tijdens de Ruilverkaveling
Giethoorn-Wanneperveen werden de laatste gedeelten van het pad toegewezen aan de
Gemeente.
[KR-0089]
19510913 1050 Openstelling weg Steenwijk - Blokzijl.
Waarnemend Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, de heer H. de Vroome
uit Steenwijk, in gezelschap van ir. Toet van de Provinciale Waterstaat opende de weg
zonder enig officieel ceremonieel. De openstelling van de provinciale weg heeft o.a.
Muggenbeet uit zijn isolement verlost.
[De Tijd Vertelt: Henk Bruinenberg, blz. 156]
19520000 1150 Aardgas gevonden.
Op een diepte van ongeveer 1330 meter is in de Deukten (aan de NAM weg of
Boortorenweg) aardgas gevonden.
[Steenwijker Courant 22 januari 1969]
19520000 2110 De ijsclubs “’t Wiede” uit Zuid en “Klein Thialf” uit Noord gaan samen onder de
naam ”IJsclub Giethoorn”
[Schaatsen in Hollands Venetië: Lamberthe de Jong]
19530200 2092 Gietersen naar Zeeland om met hun punters te helpen bij de watersnood.
Als dank is er een marinevaartuig, zijnde een mijnenveger van ongeveer 400 ton, vernoemd
naar ons dorp (Hr. MS. Giethoorn).
[Steenwijker Courant; SC-0004; SC-0518]
19530000 1060 Jonen aangesloten op de waterleiding.
Daarvoor haalden de bewoners het water uit de gracht of voor helder water uit het Duiniger
Meer.
[Pennestreekjes: A.Piek-Smit; Steenwijker Courant 21 april1953]
19530701 2000 Koninklijk bezoek aan Giethoorn.
Het gezelschap maakte per punter een tochtje in de Dorpsgracht.
[Kalender svGiethoornse; KR-0175]
19540000 2070 Bouw openbare lagere school in Giethoorn-Zuid aan het Binnenpad.
Opening in 1955.
[Steenwijker Courant 3 oktober 2014]
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Een historisch tegeltableau aan de Molenweg.
Soms staat er een huis te koop dat je wel eens van binnen zou willen zien. Omdat het er zo
gezellig uitziet, of juist omdat het totaal vervallen is. Dat laatste was het geval met Molenweg
3, dat er sinds jaar en dag haveloos en bedekt met zeilen bij stond. Tot het te koop werd gezet
en men via de website Funda een kijkje kon nemen. Dat deden we dus.
Wat schetst onze verbazing: een gedateerd interieur met meerdere haarden (hadden we wel
gedacht) waartussen een tegeltableau met allerlei Gieterse namen, data en beroepen (nooit
verwacht!) Dát moesten we natuurlijk fotograferen en er liefst ook meer van te weten komen.
Toen er op een dag mensen binnen rondliepen hebben we aangeklopt, ons voorgesteld en het
doel van het bezoek uitgelegd. Al snel hielp de eigenaar van de tegels zelf mee om het
loodzware tableau mooi in het licht te zetten. Het resultaat ziet u hieronder.

Met grote vaardigheid en gevoel voor humor heeft de tegelmaker het huis Molenweg 3
centraal gezet, met daaromheen voorstellingen uit de Gieterse natuur. Het zijn echter de acht
tegels met namen en data die de show stelen. Te beginnen met Jan Jacobs Bakker (links
boven) staan alle bewoners op een rij.
Wat ons allereerst interesseerde was: wie heeft dit gemaakt en waaróm? Je zou zeggen dat de
laatst genoemde bewoner, fotograaf Anno Bakker (eigenaar sinds 1969) zijn huis ermee wilde
verfraaien en dus de opdrachtgever was. Maar dan valt het oog op de ondertekening van het
‘schilderij’ van het huis: “Ferdi 69”.
Dit moet Ferdi Posthuma de Boer zijn, musicus en beeldend kunstenaar, getrouwd met actrice
Andrea Domburg. Er zijn meer tegels van hem bekend in dezelfde stijl. Na de opnamen van
de film Fanfare bleef zij hier ‘hangen’, trouwde in november 1958 met haar artiest, waarna
beiden in 1959 de bewoners werden van Molenweg 3.
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Er zal dus wel een tegeloven op de deel hebben gestaan, waarin Ferdi de fraaie tegels bakte
die hierboven te zien zijn. Maar hoe is het mogelijk dat hij de volgende eigenaar van het pand
ook al een plaats gaf op zijn tableau? Straks komen we dat te weten, eerst eens zien hoe hij de
gegevens bij elkaar wist te krijgen.
Bij zijn onderzoek naar de vroegere bewoners heeft Ferdi ongetwijfeld gebruik gemaakt van
het Kadaster. Bij de namen staan de jaartallen wanneer zij het eigendom verkregen en hun
beroepen zijn in een kleine tekening weergegeven. Al deze zaken werden bij het Kadaster
tegen betaling verstrekt.
Het aardigst is natuurlijk om de vroegere bewoners ‘tot leven te wekken’. Wie woonden er in
de loop der jaren in het huis? Met behulp van het internet komen we een heel eind:
Als eerste wordt Jan Jacobs Bakker genoemd, eigenaar vanaf 1838. Hij werd geboren in
1773 als zoon van Jacob Bakker en Lammigje Slootheer. Jan trouwde met Geesje Tiessen
Bakker (1765 - 1843). Hij oefende het beroep uit van molenaar in de molen die stond op
perceel Molenweg 1. Mogelijk was dit een watermolen, die het peil in het gebied ‘De Halve
Deukten’ mee reguleerde.
Op hun zoon Jacob Jans Bakker (1810 - 1851) gingen molen en huis op enig (onbekend)
moment over. Jacob was molenaar en veehouder. Hij trouwde met Berendje Vent (geboren in
1825). Zij was een dochter van Theunis Jans Vent en Bregje Gerrits Schreur.
In 1871 verwierf Koop Hendriks Smit, timmerman en punterbouwer, het goed. Hij was de
zoon van Hendrik Hendriks Smit en Aaltje Koops Kollen en werd geboren in1807. Zijn
vrouw Lammigje Harms Schreur was van 1806. Het ligt voor de hand dat hun dochter Grietje
Smit, geboren in 1846, in feite het huishouden op nummer drie ging voeren, samen met haar
man Albert Ties Doze (geboren in 1845). Deze was een zoon van Ties Jans Doze en
Lammigje Alberts Bosch.
Albert Ties Doze wordt vanaf 1891 genoemd als eigenaar. Zijn vrouw Grietje Smit overleed
in dat jaar, zodat Albert het huis waarschijnlijk als erfgenaam verkreeg. Hij was arbeider en
visserman.
In 1898 werd Wiegcher Hendriks Broer de volgende bewoner. Hij was geboren in 1843 als
zoon van Hendrik Wieggers Broer en Willemina Geziena Vennik. In 1879 trouwde Wiegcher
met Jentje Winters uit Wanneperveen. Hij verdiende de kost als veldarbeider. Toen zij in het
huis kwamen wonen was hun zoon Hendrik 13 jaar oud. Weinigen zullen toen bevroed
hebben welk een kunstzinnige toekomst deze jongen te wachten stond.
Berend Maat, geboren in 1889 als zoon van Jacob Maat en Frederika de Graaf, nam in 1919
het huis over van Jentje Broer-Winters, toen al enige jaren weduwe. In dat zelfde jaar was
Berend getrouwd met Roelofje Dijksma, dochter van Willem Dijksma, timmerman, en Jantje
Dam. Van Berend is bekend dat hij werkte als vervener. Zijn vrouw overleed in 1939; twintig
jaar later verkocht Berend het pand aan Ferdi Posthuma de Boer en Andrea Domburg, met
wie deze geschiedenis ook werd begonnen.
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Daarmee kan nu het antwoord worden gegeven op de vraag hoe Anno Bakker op het tableau
terecht kwam, terwijl hij er misschien nog niet eens woonde?
Zeer waarschijnlijk heeft Ferdi het idee om de geschiedenis van Molenweg 3 op zo’n
uitzonderlijke wijze vast te leggen, al jaren eerder opgevat. En ongetwijfeld is hij ook ‘op tijd’
begonnen met het ontwerp, het bakken van de afzonderlijke tegels en het vastplakken op de
achterwand. Toen zijn vrouw en hij het huis eind jaren ’60 te koop zetten was het
waarschijnlijk - op één tegel na - al helemaal af.
Want, zo vertelde ons Bertha, de dochter van Anno Bakker, toen de familie is er in 1969
kwam wonen kregen zij het complete tegeltableau van Ferdi cadeau!

Klaas van der Veen
Lid Afdeling Historie Giethoorn
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