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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
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Voorwoord

Als we naar de foto uit 1925 kijken op de voorkant van het Bulletin, kunnen we daar op
verschillende manieren naar kijken. Sommigen zullen zeggen “mooi plaatje van vroeger”.
Anderen vragen zich misschien af: “wie staon daor op ‘t pad?” Op bladzijde 1 staat voor de
geïnteresseerden een korte beschrijving van het huisje en de personen. Wilt u meer weten over
de bewoners, enz. dan kunt u terecht bij de Afdeling Historie van ’t Olde Maat Uus. Die
kunnen dan vertellen, dat de vermelde Jouk Doze met Geertie daar met negen kinderen
hebben gewoond, ook nog een winkeltje dreven en in 1923 een boerderijtje hebben gebouwd
op de plek waar nu restaurant ’t Achterhuus is gevestigd.
De Afdeling Historie vraagt zich bij zo’n foto verder af waar de paal rechts met bovenaan de
potjes voor diende, of er al bekend is wanneer het pad is verhard en wat er in de loop der jaren
veranderd is aan het vonder. De geschiedenis van de Vermaning zou op zich al een
boekwerkje opleveren.
Zo zijn er veel feiten, verhalen en geschiedenissen verzameld, geïnventariseerd en
opgeslagen.
Op de website van ’t Olde Maat Uus kunt u nu al onder Afdeling Historie de Historische
Feitenlijst vinden, waarin belangrijke data met de bijbehorende gebeurtenis zijn vermeld. Hier
zal in de toekomst meer informatie over beschikbaar komen.
Wij houden ons natuurlijk aanbevolen voor nieuwe informatie, foto’s, documenten, enz.
Ook als u een bijzonder (levens)verhaal (en is ieder levensverhaal niet bijzonder?) heeft te
vertellen, dan willen wij dat ook graag vastleggen, zoals wij dat bij een tiental (oud)
dorpsgenoten al hebben gedaan. U kunt dan contact opnemen met een van de leden van de
Afdeling Historie.
Gerrit Mol
Afdeling Historie Giethoorn
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Geert Bosch mit Anne in ’t goud
Vijftig jaar aan Giethoorn’s dorpsgracht
Vandaag (Vrijdag) is het feest in Giethoorns Zuideinde, daar waar de dorpsgracht voor het
huis van Geert Bosch en Annigje Groen 50 jaar lang getuige is geweest van hun op 22 mei
1903 door het zegel der wet bekrachtigde huwelijk. In dit idyllisch dorpsdeel hebben zij
samen lief en leed gedeeld. Het zal zeker niet vaak voorgekomen zijn dat een woning
gedurende 50 jaren dezelfde bewoners bleef behouden, zoals hier het geval is. Uit hun
huwelijk werd één zoon geboren, die het levensgeluk van de thans nog krasse echtelieden
kwam vergroten.
Toen we hier een bezoek brachten was Geert bezig de fraaie Friese staartklok op tijd te zetten.
Deze klok ging vóór, en dit is een verschijnsel, typerend voor het leven van Geert Bosch.
Want op het gebied der veefokkerij loopt hij zeker niet achter, hij heeft getoond op tijd de
bakens te kunnen verzetten bij het verlopen van ’t getij. Er is veel veranderd sinds het begin
dezer eeuw. Bij de jeugd van toen ging het dan ook heel anders toe dan tegenwoordig. Men
was veel meer aangewezen op de naaste omgeving en ’t kwam toen niet voor dat de Gieterse
jongens er op uit trokken, zoals thans het geval is. Deze kleine gemeenschap bracht voor het
overgrote deel dan ook specifiek Gieterse huwelijken met zich mee. Veel Gieterse meisjes
zijn in die jaren bij “Slootoake mit Beerntie” aan een levenspartner gekomen. De oude
gebruiken, zoals de manier waarop een meisje werd gevraagd door middel van een “mussie
braandewien”, zijn reeds lang niet meer in zwang. Nam ’t meisje het “mussie” aan, dan had
hij “beet”, weigerde ze, door het aan een buurmeisje door te geven, dan was het mis en liep hij
een blauwtje.
Ook was het in de Gieterse café’s toentertijd een aangename bezigheid voor de jongens om de
meisjes onderling te “verkopen”, waarbij de “koopwaar” op allerlei mooie en minder mooie
manier werd aangeprezen. Maar zo ging het met Geert en Anne niet. “Roapie”had zich in die
dagen n.l. als “huwelijksmakelaar” opgeworpen. En de eerste wankele schrede op Amors
kronkelwegen werd door tussenkomst van “Roapie” gezet. Dat dit uiteindelijk zou leiden tot
een blijde huwelijksdag in Mei, waarop door burgemeester Bontekoe het huwelijk werd
voltrokken, hebben beiden toen zeker nog niet durven dromen, maar dat ze deze stap thans
betreuren, leek ons wel zeer onwaarschijnlijk. Na hun huwelijk namen zij hun intrek in het
kleine huisje aan de Noordkant van hun huidige woning en daarna verhuisden zij naar het
thans door hen bewoonde huis, Geerts ouderlijke woning.
Van turfmaker tot veehouder
Op 23 oktober 1875 werd Geert Bosch te Giethoorn geboren, en na z’n schooljaren ging hij
mede doordat vader ziek werd, al op 12 –jarige leeftijd de kost verdienen voor het gezin. Het
was hard werken en weinig verdienen in deze jaren. De turfmakerij en de oogst van het z.g.
“bloemedek” waren hoofdzaak en de veehouderij maar bijzaak. Zeer lange arbeidstijden
waren geen uitzondering. Al jong werd Geert in dit bedrijf opgeleid. Maar toen omstreeks
1912 de veehouderij in deze streken opgang begon te maken, was Geert één der eersten die
z’n turfmakerij en het oogsten van bloembollenbedekking er aan gaf, en omschakelde op het
veebedrijf. Drie en twintig jaar lang maakte de heer Bosch in zijn kwaliteit als veehouder deel
uit van het bestuur der Coöp. Zuivelfabriek “De Eendracht” te Giethoorn en daarnaast maakte
de Centrale Landbouw Onderlinge vele jaren van zijn diensten gebruik.
Thans is aan deze functies een eind gekomen, maar daarmede niet aan de energie van de
vroegere functionaris. Al spoedig begon hij zich toe te leggen op het fokken van uitstekend
melkvee, en zeer terecht zag hij hierin z’n voordeel.
Op de jaarlijkse jongveekeuringen kwam dit dan ook wel tot uitdrukking en het is nog niet
lang geleden dat het beste dier dezer keuring door Bosch, daarbij door z’n ongehuwde zoon
geassisteerd, werd aangevoerd. Stamboekvee is hem dan ook niet vreemd.
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Ondanks het harde werken was het vroeger toch een mooie tijd, is Bosch van mening. Er
heerste meer tevredenheid en arbeidsvreugde onder de mensen, hetgeen niet wil zeggen, dat
de oude toestanden over het algemeen ideaal waren. Verre van dat. Maar deze tijd is veel
gecompliceerder dan die van 50 jaar geleden.
De heer Bosch geniet nog een uitstekende gezondheid. Zijn gezichtsvermogen laat hem
enigszins in de steek en daarvan ondervindt hij de meeste last bij het fietsen, wat hij af en toe
nog maar al te graag doet.
Zijn vrouw is de laatste jaren slecht ter been. Veel heeft zij moeten doormaken met haar heup,
en zelfs een veelvuldig bezoek aan Duitse deskundigen op dit gebied mocht niet baten,
evenmin als het bezoek aan een magnetiseur te Lekkerkerk. Overigens is zij goed gezond. Zij
hoopt op 23 September van dit jaar 75 jaar oud te worden en nog verscheidene jaren aan
Geerts zijde van een rustige levensavond te genieten. Zo rustig is deze anders niet voor de
baas des huizes. Want ’s morgens om 5 uur loopt de wekker af en gaat hij melken met z’n
zoon Lute. Met z’n geestige opmerkingen weet hij er de fleur wel in te houden en hij is nog
lang niet van plan “de vaarboom” er bij neer te leggen.
“De mensen hebben omstreeks 1900 al eens gezegd dat ik overleden was”, zo vertelt hij ons.
Een zware longontsteking bracht hem toen op het randje van het graf, maar z’n 50 jarig
huwelijk nadien bewijst, dat hij hiervan volkomen hersteld is. De “doden” hebben een lang
leven, wordt er wel eens gezegd, en als dat waar is – wat we van harte hopen- komen we op
het elfde lustrum graag even bij Geert met Anne terug.
Uit: Opregte Steenwijker Courant 22 mei 1953

Geert Bosch en Annigje Groen
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Winkeltjes in Giethoorn.
Oma Hendrikje Schieving-Schra had in een inloopkast een metalen bak staan van waaruit ze koffie,
thee, cacao, enz. van Insulinde verkocht. Een winkeltje op kleine schaal. Als een vrouw wedevrouwe
(weduwe) werd, was dit een mogelijkheid om in die jaren, waarin de weduwen- en wezen-wet nog
onbekend was, een klein inkomen te verwerven.
Insulinde Groningen leverde op bestelling
koffie, thee, cacao en aanverwante
artikelen
in
grootverpakking
aan
particulieren.
Zo waren er meerdere verkoopadressen
aan huis in Giethoorn.
Insulinde
overleefde
de
Tweede
Wereldoorlog nog, maar ging door de
hevige concurrentiestrijd in de zestiger
jaren alsnog ten onder.

Een opsomming van winkeltjes in Zuid zijn te vinden in “Uut de breev’m van Fem Wicherson-Bijl.
Een beschrijving van een dergelijk winkeltje deed Fem als volgt:
“Naost ons woonde Barrels Ille. Die adde ’n winkeltie mit ’n plaete an de mure van “Houwink
Koffie”, een paer fless’n veur ’t raem mit zoerties , een beste belle an de deure en dan ston’ie in de
winkel, rooie vloer’n op ‘e grond mit wit zaand efeild en dan kwaamp Ille op ‘e slovv’m eran, wi’j mit
de zeepepot veur ’n pond zeepe of mit de stroopkanne. Zee dee mit ’n plaankie de zeepe uut ’t vat in
de pot en de stroop mit ’n grote ôlt’n slief uut ’n grote twee-oor’npot.
Witte suuker, ries, gorte,
soda en stiesel, dit alles
adde zee los in bakk’ng
an de kaante mit ’n olt’n
sköppie d’r in. De
keuper’n weegskoale en
de wicht’n adde ze mooi
op’epoest en dan gunk
Ille an’t weeg’ng. Mit
d’iene aand de skaole
steun’n en in de
aander’aand ’t sköppie
mit suuker en dan mit’e
vinger er teeg’ng an
tikk’ng. Ie môzz’n de
wichte em’m maor niet
te veule deurslag, eur.
Dat kon de bruune niet
trekk’ng. Zee verkochtte
ook drup, zôlte drup,
katties-drup, dikke drup,
daor meuk’ng wi’j drupwaeter van. Ook adde ze zeutolt, steek’ng en klonties mit touwgies d’r in.”
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Dat er ook veel winkeltjes zijn geweest in Giethoorn-Noord blijkt uit een interview van Jan Bakker
met Aaltje Wardenier-Smink (geb. 9-1-1903).
Aaltje: Vanaf de “Poeste” woonden eerst Rieken Kuuldert met Roelefie die een winkeltje hadden1) .
Daar tegenover hadden (oom) Wiecher Doze en tante Aaltje ook een winkeltje2) . Dan, naast de
pastorie, hadden Klaos Dekker met Grete een winkeltje3) . Dan verderop4), (oom) Ties Smink met tante
Albertie. Daartegenover woonde vroeger Hendrik Dijksma met Geze (later Tiemen Schra met Griet)
met winkel5). Na het vonder over de brug hadden Tiemen met Klaosie een winkeltje (later Jan Petter)6).
Mareije Mandemaker had ook verkoop aan huis7). Evenals ernaast Hendrik Bakker met Lamme8) .
Noordop hadden Harm Bakker met Joukie een winkeltje9) .
Mijn grootvader Koop Bijl (Koop “Bossie”) aan de Appensteeg had daar aan een trekgat een “ellinkie”
(werf). Daar lag ook het brandweervlot en in de schuur stond de brandspuit. Voor aan de dijk had
Thomas Vos naast boerderij en winkeltje ook een werf.

1)
2)
3)
4)
5)

Molenweg 4
Molenweg 7
Molenweg 13
Molenweg 32
Molenweg 39

6) Molenweg 34
7) Noorderpad 2
8) Noorderpad 4
9) Noorderpad 21

Noorderpad
21
4
2
Molenweg
34
32
39

Molenweg
13
7
4

Kaart Giethoorn-Noord uit 1911.
Bron www.watwaswaar.nl
Gerrit Mol, lid van de Afdeling Historie Giethoorn
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Zandscheppen.
Een eigenaardig nevenbedrijf is het zogenoemde “zandscheppen”. Dit wordt door enkele
Giethoornse arbeiders vooral bedreven in een tijd, dat er anders geen werk door hen gevonden
kan worden.
Op bepaalde plaatsen in de grote plassen bestaat de bodem uit zuiver zand en dat zand wordt
door de zandschepper naar boven gehaald. Gewapend met een haakvormig omgebogen
driehoekige spade, bevestigd aan een lange stok, gaat hij die plaatsen met zijn punter
opzoeken en schept daar, los drijvende met zijn vaartuig, het zand op, totdat de lading zo
zwaar is, dat de golven bijna over boord rollen. Het spreekt wel vanzelf, dat dit zandscheppen
alleen bij stil weer geschieden kan.
Met deze lading vaart hij nu naar huis en daar wordt het zand flink gespoeld, zodat de zwarte
kluitjes en strepen er uitgewassen zijn en het zand eindelijk zuiver wit wordt. Daarna gaat hij
dit uitventen langs de Gieterse woningen. De Giethoornse huisvrouwen zijn zeer zindelijk en
schoon gesteld en gebruiken n.l. veel wit zand om in en om de woning te strooien. Binnen het
huis op de “deel” bevindt zich een gemetselde bak, gesloten met enige losse – in de regel
groen geverfde- planken. Daarin wordt het zand bewaard. Het is de “zandbak” of omdat men
er ook wel op gaat zitten, b.v. tijdens een vluchtig buurpraatje op de deel, of omdat hij ook
gebruikt wordt voor het opleggen van allerlei blinkend geschuurd koperwerk, zoals wasketel,
wasakers, koperen waterketel enz. (als op een bank) ook wel zandbank genoemd. Als de
zandbak leeg is, kan de zandschepper hem weer gaan vullen. Met dit zand wordt Zaterdags na
het schrobben de deel bestrooid en de stenen vloer wordt er mee ingedweild, soms met
bijzonder mooie zandfiguren. Ook de straat voor de achterdeur en het pad, dat er naar toe
leidt, krijgen hun deel, opdat op de Zondag alles een feestelijk aanzien heeft.
Uit: Giethoorn, Ons Hollands Venetië
J.J.Hof 1e druk 1952

De zandschepper.
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Hachelijk avontuur op ’t Giethoornse meer
Stormnacht in de Otterskooi
Twee inwoners uit Giethoorn zijn Zaterdagavond op het onstuimige Giethoornse Meer ter nauwer
nood aan de dood ontsnapt. Met een vlot, geladen met dakpannen en hout, trachtten zij, ondanks
waarschuwingen, van Blokzijl uit, Giethoorn te bereiken.
Nauwelijks in de vaargeul bij het Giethoornse Meer maakte het vaartuig water en zonk bijna
onmiddellijk. De beide opvarenden, G.H.Baring en K.Schipper, wisten zich, door enkele drijvende
balken aan elkaar te koppelen, drijvende te houden. Ten slotte werd de oever bereikt; de drenkelingen
kwamen in de Otterskooi terecht. De door familieleden gealarmeerde politie te water trof hen hier
tegen middernacht verkleumd en aan de voeten gewond aan.
In Blokzijl was het tweetal reeds gewaarschuwd voor het slechte weer. Mede verleid door de luwte
onder de rook van dit oude stadje aanvaardden zij toch de tocht. Zij kozen de onder de gegeven
omstandigheden veiligste route via het Zuiderdiep, doch toen was het reeds half zes en het begon al te
schemeren. De bromfietsen waren aan boord genomen en eenmaal onderweg wilden ze niet
terugkeren, hoewel het weer bijzonder slecht was geworden. Met Jonens veilige Cornelisgracht in
zicht kwamen ze het Giethoornse Meer op en in de vaargeul was het te diep om het afgeladen vlot
zonder roer te besturen. Een felle uitschieter uit het Zuidwesten deed zoveel water in het vlot lopen dat
het bijna onmiddellijk in de diepte verdween. Het drijvende hout werd de redding van de opvarenden.
Onbewoonde wereld.
Hoe lang zij in het ijskoude , door de storm opgezwiepte water van het Giethoornse Meer hebben rond
gedreven is moeilijk te zeggen. Geen van tweeën kon zwemmen. Eindelijk voelden ze grond onder
zich aan de Oostelijke oever van het meer. Toen moesten ze naar de bewoonde wereld. En dat is een
lange weg geworden.
Eerst werd getracht Dwarsgracht te bereiken, de dichtstbijzijnde buurtschap. Maar zij kwamen niet
ver. De sloten bleken breed, diep en .. modderig. Baring verloor z´n laarzen en sokken al spoedig.
Barrevoets moest hij verder door doornen en struiken.
Na lange omzwervingen rond de grote Otterskooi, kwamen ze in de kooi bij het schuilhuisje van
kooiker Klaver. Toevallig was dit niet gesloten. Hier hulden zij zich in de zakken, die ze vonden.
Verkleumd, stijf en met gewonde voeten werd daarna gezocht naar een uitweg uit de kooi. Zo werd na
lang zoeken de aanlegplaats van de kooiker bereikt. Maar daarmede geen uitweg. Want de grootste
eendenkooi van Europa wordt rondom door breed en diep water omgeven. Noodgedwongen moesten
zij in de grote donkere kooi, waar de ijskoude regen door de kale takken joeg, blijven. Het werd hun
weer bang te moede en angstkreten stegen op…..
In Giethoorn grote ongerustheid.
Hun vrouwen en familieleden in Giethoorn maakten zich ernstig ongerust over het lange uitblijven van
het tweetal, temeer waar een zware storm over het land raasde. Het ergste werd gevreesd. Ten einde
raad werd ook de politie gewaarschuwd. Voordien hadden familieleden, de heer Bakker met z’n
vrachtauto, de boorden van het Giethoornse Meer ten Noorden van de Thijssengracht reeds afgezocht,
doch zonder enig resultaat.
Onder leiding van schipper Heidekamp koerste de politieboot via het kanaal de Thijssengracht op en
zocht z’n weg naar het Giethoornse Meer. Ter hoogte van de Otterskooi was de schijnwerper in
gereedheid gebracht en schipper Heidekamp nam plaats op de voorplecht om het water af te zoeken.
Plotseling hoorde hij noodkreten uit het midden van de kooi, noodkreten die zich herhaalden. Hij
antwoordde prompt. Zijn mede passagiers, niet wetende wat er aan de hand was, kwamen verschrikt
tevoorschijn. Bij het horen der kreten uit het donkere bos werd het hun duidelijk. Men wist contact te
krijgen, maar het elkaar bereiken was op deze plaats onmogelijk. Het liep tegen twaalven. De storm
maakte het contact bijna onmogelijk, doch men wist het tweetal te beduiden de aanlegplaats van de
kooiker op te zoeken. Daar werden ze aan boord van de R.P.34 genomen en omstreeks half één werd
Giethoorn Noord bereikt.
Dit hachelijke avontuur had beiden het leven kunnen kosten. Was het Noorderdiep als te varen route
gekozen, hun ondergang was practisch zeker geweest.
Uit: Opregte Steenwijker Courant 4 februari 1953
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Boer in Giethoorn, een wereld van verschil
Gemakkelijk was ’t niet, maar al met al bracht het met wat nevenarbeid (visserij, rietteelt) vroeger
genoeg op om een tevreden bestaan te hebben. Echter, toen de opbrengsten hoger moesten worden om
de kosten te dekken, kon de vaarboer niet uitbreiden en werd het steeds moeilijker het hoofd boven
water te houden. Zo verdwenen deze boeren één voor één uit het dorp.
Met medewerking van een vaarboer van toen (Ties Mol, vaarboer tot 1962) en een hedendaagse
“moderne” boer in de polder (Hendri Doze) krijgen we een beeld van de grote verschillen.
Melken
Ties: ’s Morgens tegen een uur of vijf stapten mijn vrouw en ik in het bootje, nadat wij de emmers, de
zeef en twee melkbussen van de “skottelbaank” 1) gepakt
hadden. We voeren om beurt een stuk naar het land en de
reis duurde gemiddeld zo’n half uur.
We hadden zo’n negen koeien. Die konden dan bij het
verweiden in één keer in de “bok” 2). Ze gaven 20 tot
hooguit 30 liter melk per dag. Per melkbok werden de
bussen opgehaald en naar de melkfabriek gebracht. Als we
het vee moesten overbrengen, dan huurden we een bok bij
de buren voor een gulden per dag. De pinken brachten we
met ons eigen vlot over.
Als we na het melken weer thuis waren, ging Alie
pannenkoeken bakken en ondertussen voerde ik de
varkens en de kalveren. ’s Avonds gingen we weer met
het bootje die kant op om voor de tweede keer te melken.
In de winter brachten we het vee naar de stal, waar ze met
touw vast werden gezet en tussen de stalpalen door konden vreten en drinken. In het begin “weterden”
3) we ze, maar later kregen we gelukkig drinkbakjes.

Hendri: We hebben in totaal ongeveer 300 stuks vee, waarvan ongeveer 150 melkkoeien. Het melken
gebeurt door drie melkrobots, waar een koe maximaal 4
keer per dag naar toe kan. Om de verleiding daartoe wat
groter te maken, wordt daar wat brok geserveerd.
Gemiddeld geven de koeien 28 liter melk per dag met een
top van ongeveer 60 liter. De melk wordt opgeslagen in een
melktank van 16000 liter die eens in de drie dagen wordt
leeggepompt, waarna de melk naar de fabriek wordt
vervoerd.
Het vee loopt het hele jaar in de stal, waar ook de
ligplekken zijn, die bedekt zijn met een laag machinaal
gedroogde meststof.
Verspreid door de stal staan een aantal drinkbakken en met
de kop door de voerhekken kunnen ze zelf bij de kuil en de
mais.
In de stal bij Hendri valt het op, dat de koeien, in vergelijking met vroeger, een stuk groter zijn.
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Maaien en hooien
Ties: We hadden al met al tussen de zeven en acht bunder (ha.) land in gebruik, waarvan ongeveer de
helft weiland en de helft heel licht hooiland, waarop geen koe of pink kon lopen. Het land lag verdeeld
over elf plekken en deze waren alleen over water bereikbaar. In het voorjaar strooide ik vanuit de bak
(met een riem over de schouder) slakkenmeel en kali. Wat later een beetje stikstof. Dit werd gebracht
met het vlot van de Landbouwbank, samen met melkvee-koekjes en lijnkoek.
Als het aan het maaien toe was, “aerde” 4) ik eerst de zeis, zodat ik hem onder de middag alleen wat
hoefde over te pikken. Ik maaide ongeveer 200 roe 5) per dag. Het gras lag dan in de “gee” 6) Na een
tijdje drogen werd het omgekeerd in de “gee” en dan na een paar dagen losgemaakt met de hooihark.
Als het dan droog genoeg was, harkten we het aan het zwil en schoven het dan met de vork aan
“uppers” 7). Met draagstokken brachten we het naar het vlot.
Nadat de zijkanten waren afgeharkt, voer ik met de 24 voets boom (7,32 m) lopend op een plank
bovenop het hooi het vlot naar huis.
Vaak was er dan wel een buurman die wou helpen en werd het hooi weer met de draagstokken van het
vlot naar het hooivak gebracht. Eerst konden de “uppers” nog naast elkaar gezet worden en met de
hooivork verdeeld worden.
Daarna werd het hooi met de lange (schoot-) vork
omhoog gewerkt.
Later werd dit werk gemakkelijker door de transporteur
(m.b.v. een elektromotor en pennen op een riem), die het
hooi door een gat in het dak wierp (zie foto).
Hendri: We hebben ongeveer 95 ha. land in gebruik. Het
strooien van kunstmest beperkt zich tot stikstof en kali
en wordt over het land gebracht met een
kunstmeststrooier met een bakinhoud van 900 liter.
Het maaien doen we met machines voor en achter de
tractor met een totale breedte van 5.50 m. We kunnen zo 4 tot 7 ha. per uur maaien.
Kuilen
Ties: Een deel van de tweede (edgarde) en derde snee werd meest gebruikt voor kuilvoer. Omdat dit
niet hoefde te drogen, harkten we dit meteen bij elkaar. We gebruikten een “barber” 8) om het gras
naar het vlot te dragen.
Thuis werd het aan de bult gezet en afgedekt met boskoppen 9). Deze werden op de rand van de
kuilvoerbult gelegd met de takken naar binnen en de kluit als rand, waarna er grond overheen werd
gespit.
Hendri: Het gras wordt gehakseld, aan de bult gereden en afgedekt met plastic en een laag grond.
Verder wordt 1 keer per jaar de mais geoogst en aan de bult gereden. Hooi wordt er nauwelijks nog
gevoerd.
Mest
Ties: De koeien gingen in de winter op de stal en dan kwam de mest en de gier in de “greupe” 10).
De gier liep eerst naar de gierkelder en werd dan in een goot geschept die tot in het vlot lag.
Vanuit het vlot werd deze gier dan op het land “gejut” 11) met de “poep’mjutte” 12).
De vaste mest werd ieder dag naar de deurtjes geschoven en dan met de schop in een kruiwagen
gedaan, waarna deze naar het vlot werd gekrooid of bij een strenge winter eerst aan de bult werd gezet.
Met de kruiwagen werd de mest over het land gebracht en dan verspreid. Er gingen 35 tot 40
kruiwagens in het vlot.
Hendri: Er loopt een schuif door de stal, die de mest en gier naar de ondergrondse opvang brengt.
Deze schuif wordt voortgetrokken door een ketting die aangedreven wordt door een motortje. Als er
een koe in de weg staat dan stopt de schuif automatisch. Een deel van de mest wordt machinaal
gedroogd en dient als ondergrond in de boxen. De rest van de mest wordt in ons land geïnjecteerd.
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Tussen deze twee soorten boerenbedrijven zit een tijdspanne van ongeveer vijftig jaar, waarin er
allerlei tussenvormen zijn geweest of nog bestaan. Toegegeven, het werk van een vaarboer was toen
wel heel specifiek, waardoor het contrast met de hedendaagse boer des te groter is. Nog steeds varen
er, niet alleen in Giethoorn, nog (natuur-) boeren naar hun percelen land, maar de mechanisatie heeft
ook daar zijn intrede gedaan.
Gerrit Mol Tzn,
Afdeling Historie, met dank aan Hendri Doze en Ties Mol.
1) schotelrek. Rek waarop de melkbussen, zeven, aardewerk e.d. gedroogd werden.
2) grootste vaartuig dat door de boeren werd gebruikt.
3) water geven, vroeger uit de pomp, later uit de waterleiding.
4) aeren is het scherp maken door met een smal toelopende hamer op het snijvlak te tikken.
5) een roe is 4x4 m, dus ongeveer 3200 m2 per dag.
6) zo het viel bij het maaien.
7) hooibultje.
8) draagstokken met planken erop.
9) boompjes die uit de kragge waren gespit met de “kluit” er nog aan.
10) opvanggoot voor mest en gier.
11) gehoosd
12)

Gerrit Mol
Lid van de Afdeling Historie Giethoorn
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De dokter van Giethoorn 50 jaar geleden
Ach, dokter Bicker-Caarten toch, wat was het destijds wat.
Wat hebt U het in Giethoorn, onnoemlijk zwaar gehad!
Al was dan ‘t dorp in zomertijd een waarlijk sprookjesrijk.
Het was daar voor een huisarts toch geen ploeteren gelijk.
U had bepaald geen watervrees, want dan had U ’t niet gekund.
’t Was niet alleen het eigen dorp dat U om bijstand vroeg
De hele omtrek kwam erbij en dat was erg genoeg.
Die vele waterwegen in die buurtschappen rondom…
Er werd van dokters wat gevraagd; Wees rustig lui. Ik kom!
Het ergst, was Schutsloot en De Belt. In ’t Wiede, zogezegd.
Het lijkt nog een onmooglijkheid. ’t Was toch een waar gevecht?
Eerst fietsen tot de Blauwe Hand en daarna met de boot.
Dat was een hele opdracht, soms roeide je je dood.
In weer en wind was ’t vreselijk, kreeg men het nauwelijks klaar
Er was geen controle op het mogelijk gevaar.
En als de wal al was bereikt, dan waren gij er nog niet
Dan was ’t vaak bagg’ren, springen of zelfs waden door het riet.
Om dan nog dokterswerk te doen …’t Kan nauwelijks bestaan.
Om dan de klachten, ziekte en dood, niet uit de weg te gaan.
Ik zag U op een winterdag, jekker en laarzen aan.
Al lopend van de Vaste Belt, zelfs naar de Schutsloot gaan
Dat was een hele afstand, ’n goede weg was onbekend,
Maar zieken kijken naar je uit, wanneer je dokter bent.
U was ook al zo jong niet meer. Wat bracht die strijd U aan?
De meeste mensen waren arm. Breng dat nu eens tot staan.
Patiënten willen medicijn, waar ’t wegkomt, hier geen zorg.
Een dokter roep je en hij komt, daarvoor stond deze borg.
Hij wist ’t natuurlijk al te goed; Doe wel en zie niet om.
De dokter zit in ’t schuitje en hem hielp geen rekensom.
Maar ook de dokters voor hem, zelfs na hem, mogen eer.
Je hoeft maar even stil te staan, bij d’dagen van weleer.
Bij nacht en ontij aan het pad en daarmee was ’t niet klaar.
Ik weet van nachtelijk vervoer, op punter en brancard.
Om in een oogwenk klaar te staan. Tekort, aan dit en dat.
Men weet dat destijds zulk een streek, geen waterleiding had.
Dat ook van huisgenoot en buur, schier alles werd verwacht
En dat zelfs de gestorvene, naar ’t hoofddorp moest gebracht
’t Leed zal nog niet gelenigd zijn, men woont soms wijd uiteen.
Maar de dokter heeft gewonnen en kan alle kanten heen.
Ik heb U nooit gesproken, wel meermalen zien gaan
En als ik van U hoorde heeft ’t wat aan mij gedaan
Want ik was vol bewondering, toen al, maar telkens meer
Vreesde gebrek aan eerbied, dat doet een beetje zeer.
Ik volgde in gedachten Uw tocht van dag tot dag
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Zijn er nog wel die dokters van zulk gedegen slag?
Het kan haast niet. Het was te erg. ’t Bracht ook te weinig eer
En ’t is heel veranderd, dus het hoeft ook zo niet meer.
Maar ’t mag in de annalen met goud geschreven staan.
Wat heeft die dokter Bicker-Caarten toch prachtig werk gedaan!
Bovenstaand gedicht vol herinneringen aan dokter Bicker-Caarten is van H.H. Plenter uit
Hooghalen. Het stond in de vijftiger jaren in één van de plaatselijke couranten van Noordwest
Overijssel. Dokter Herman Bicker-Caarten was hier huisarts van 3 oktober 1908 tot 20 april
1929. Hij woonde in de dokterswoning in de Kruumte, waar nu Restaurant ’t Vonder (Binnenpad 14) is.

1921 - Huisarts H. Bicker Caarten in kano, mevrouw Bicker Caarten op de doft, Jacobje (Joukie)
Smit-Mol aan de punterboom en dochter Femmigje.
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Giethoorn.
Giethoorn! Wie kent niet dit merkwaardige dorp? Ik had het voorrecht er mijn jeugd door te
brengen, hetgeen zeggen wil opgegroeid te zijn in een streek met ongeschonden natuur, te
midden van een bevolking met eigen karakter, in een dorp met zeer eigen sfeer. Voorwaar een
voorrecht.
Toen ik onlangs in Giethoorn vertoefde en de veranderingen zag, welke de plaats in een
kwart eeuw heeft ondergaan, werd ik er weer eens aan herinnerd, dat ook in een ver van de
grote steden gelegen streek de nieuwe tijd zijn stempel drukt, meer dan ons lief is.
Een groot gedeelte van de uitgestrekte moerrassen, waar de roerdomp zich verstopte en de
wulp zijn welluidende roep deed horen, de wilde orchideeën bloeiden en het wollegras als
vlokken sneeuw de velden bedekte, is ingepolderd en verkaveld; zelfs een eendenkooi – een
weelde van flora en fauna – werd daarbij opgeslokt. Het meer bij Giethoorn, het Boven
Weide, is omlijst met getimmerten (zomerhuisjes enz.), de boerderijen van het oudste type op
een enkele na verdwenen, de beide wind – watermolens ontredderd, afgebroken, de
windkorenmolen – de enige in ons land waarin het koren per punter in de molen werd gevaren
– verbouwd tot kampeerhuis, de primitieve tjaskers ( weidemolentjes) op een enkele na
verdwenen en tussen het groen van het geboomte ziet men hier en daar nieuw gebouwde
woningen, welke niet in overeenstemming zijn met de plaatselijke bouwtrant.
Mijn verslag is somber; grif geef ik het toe, maar ik vraag mij af, zijn wij Heemschutters (1)
ons wel voldoende van deze veranderingen ten kwade bewust? Verheugen wij ons niet te veel
over incidentele successen, b.v. wanneer een gevelsteen behouden blijft of een fraaie gevel
van de ondergang gered wordt? Beseffen wij wel voldoende, dat in een kwart eeuw tijds vele
plattelandsdorpen, welke volkomen ongeschonden waren en een eigen sfeer, enig ter wereld,
hadden, thans hun gaafheid verloren hebben, doordat hier en daar de verburgerlijking
binnendrong en daardoor het schone geheel te niet deed gaan? Arm volk, dat gevoel voor
schoonheid mist. Meen niet lezer, dat Giethoorn niet merkwaardig meer is, gaat er de boer
met een bootje uit melken, boomt de bakker zijn punter voort onder een dak van groen lover,
maar het oude Giethoorn, zoals dat in mijn herinnering voort leeft, bestaat niet meer.
Uit: Heemschut nr. 24 -1947

A. Bicker Caarten (1902-1990)
Hij werd geboren als zoon van Herman Adriaan Bicker Caarten (1868-1949) die in Elburg arts was. In
de zomer van 1905 vertrok het gezin naar Giethoorn, waar zijn vader als arts ging werken.
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De drie levens van ’t Olde Uus van Jan ten Klooster
Inleiding
Onze belangstelling voor het verhaal van ’t Olde Uus werd gewekt tijdens de voorbereiding van de
wintertentoonstelling van 2014. Van een aantal boerderijen, die door ds. Hylkema in 1912 werden
ingetekend op zijn kaart, werd de historie belicht. Al spoedig werd duidelijk dat Jan ten Klooster, die
vaak in één adem met het huis werd genoemd, daar niet als eerste woonde. Dat was Rutgert Aaldert
Slagter, die de woning al in 1832 bouwde.
Dat de boerderij in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd verplaatst van Beulakerweg 51 naar het
Nederlands Openlucht Museum te Arnhem was bekend. Maar de details en nieuwe feiten die boven
tafel kwamen waren zo uitdagend, dat wij besloten om een aparte studie aan dit huis te wijden. Een
bezoek aan Arnhem hoorde daar natuurlijk bij en wat wij in het archief allemaal vonden overtrof onze
stoutste verwachtingen. Met als bonus een aardige verrassing voor liefhebbers van de Gieterse
historie!
De eerste bewoners
Rutgert Aaldert, geboren in 1783, was de zoon van schoenmaker Aaldert Rutgers uit Steenwijkerwold,
die zich bij de verplichte registratie van achternamen in 1811 ‘Van der Leest’ was gaan noemen.
Rutgert had ook voor dat vak geleerd, maar omdat hij inmiddels in Giethoorn slager was geworden
verkoos hij ‘Slagter’ te heten. Later werd hij ook veehouder en had hij tevens nevenverdiensten als
botermaker, visser, imker en turfmaker.
Bij de allereerste kadastrale opmeting, die plaats vond in 1828, had hij perceel sectie B no. 41 aan de
Giethoornsche Weg (nu Beulakerweg 51) al wel in eigendom, maar was het nog weiland. Hij woonde
zelf op perceel sectie B no. 470 (nu Molenweg 25A); rond het erf lagen een tuin en weilanden en ook
aan de overkant van het pad bezat hij nog grond.
Het was misschien zijn beroep waardoor hij een andere plek begeerde: het verkopen en rondbrengen
van zijn slagersproducten vanaf het pad, te voet of met het gevaer, was natuurlijk erg arbeidsintensief.
Als hij aan de weg woonde kon dit in de wijde omtrek per as gebeuren. En inderdaad, de nieuwe
boerderij bezat als één der zeer weinigen in Giethoorn baanderdeuren, ten teken dat er een paard en
kar in de schuur konden worden ondergebracht.
Er valt nog een reden te bedenken voor de verhuizing.
Rutgert was in 1804 getrouwd met de weduwe Albertje Klazen Doop, met wie hij vijf kinderen had
toen zij in 1830 overleed. Uit haar testament en boedellijst bleek dat het gezin welvarend kon worden
genoemd. De beschrijving van het boerderijtje aan de Molenweg geeft dat echter niet aan; slechts één
kamer was er om in te wonen, te eten en te slapen. De vier hooimijten op het erf duidden er ook op dat
er weinig ruimte was onder het dak. Het vermoeden bestaat dat het eigenlijk een noodwoning was, op
de plaats waar vóór de watersnood van 1825 een heel wat grotere boerderij had gestaan. Als gevolg
van de overstroming gingen in Giethoorn 48 huizen geheel verloren en nog eens 68 werden
onbewoonbaar.
Bij de verdeling van Albertjes bezittingen over de erfgenamen kreeg dochter Lummigje een grote
bouwvallige woning, die stond op erf 87 in de Kloosterhoek. Op 25 februari 1832 kocht vader Rutgert
deze bij een publieke verkoop voor 350 gulden van haar terug. Niet om in te wonen, maar om het te
gebruiken als bouwmateriaal. Het goed stond namelijk als volgt omschreven: “ een huis ter afbraak,
zullende drie weken voor Mei aanstaande te aanvaarden zijn, gelegen of staande te Giethoorn op het
erve nummero zeven en tachtig, en acht dagen voor Mei van de plaats moeten zijn”.
Het is vrijwel zeker dat onderdelen van dit oude huis, dat nog uit de 18e eeuw moest stammen, werden
gebruikt bij de bouw van de nieuwe boerderij.
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De boerderij van Rutgert Slagter
uit 1832, naar een foto van
fotografe Marie Bijl uit 1900.
Imposante voorgevel, een wat
overdreven zolderraam en de
doorlopende daklijn rechts achter.
Zouden de personen Hilligje
Slagter en haar vader Jan zijn?
Jan ten Klooster staat in ieder
geval links, en zijn kooikerhond in
het midden.

Feitelijk is dit de echte boerderij
van Jan ten Klooster, met de
verbouwde voorgevel uit 1905 die
hij zo mooi vond.
De bouwkundigen van het
museum gebruikten bovenstaande
foto als voorbeeld om de
oorspronkelijke boerderij weer te
reconstrueren.
Ook opmetingen van authentieke
boerderijen uit ’t Gieters verleden
kunnen daarbij gebruikt zijn.

De boerderij terugebracht in zo
origineel mogelijke staat, aan de
rand van de Veluwezoom.
Het dakraam is vervangen door
een klein luikje. Zie ook de
baanderdeuren in de zijgevel.
De brug die speciaal voor de
opnamen van de film ‘Fanfare’
werd gebouwd komt hier mooi van
pas.
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De ‘nieuwe’ boerderij
De nieuwbouw aan de Giethoornsche Weg op perceel B 41 vond plaats achter op het land, bijna tegen
de gracht aan. Het werd een indrukwekkend geheel, met in de gevel van het 11 meter brede voorhuis
een gewoon venster, de voordeur en dan twee grote vensters, met ieder 18 ruitjes in het bovenraam en
24 in het onderraam. Het dak met de karakteristieke kameelrug welfde zich over de schuur van 22
meter lang en 13 meter breed.
In het voorhuis bevond zich centraal de grote kamer/keuken met haard en bedsteden, geflankeerd door
een zijkamer aan de zuidkant en de provisieruimte met toegang tot de gemetselde kelder met
tongewelf aan de noordkant. Boven deze kelder was - hoger dan normaal - nog een bedstede
gesitueerd, die vanuit de kamer met een trapje kon worden bereikt.
De provisieruimte was rondom betegeld met witjes en in de keuken was de muur met de schouw
rondom voorzien van Friese tegels met Bijbelse voorstellingen. De binnendeuren, kast- en
bedsteedeuren waren uitgevoerd met een fraaie profilering in de stijl Louis XIV, midden 18e eeuw.
Samen met de tegels, die werden geproduceerd vanaf 1720, duidt dit er op dat deze elementen
afkomstig konden zijn uit een huis van voor de watersnood. Ook de plavuizen zouden daar vandaan
komen.
In de schuur bevond zich eerst de deel, met de wipkarn voor het bereiden van boter en met de opgang
naar de zolder. Wanneer het ‘gerij’ niet werd gebruikt stond het hier opgesteld. Vervolgens was er aan
de noordzijde een aparte kamer met stookplaats en bedstee, daarna de koestal met plaats voor negen
dieren en een kalverstal. Langs de achterwand was een geitenstal, vervolgens het turfhok en langs de
hele zuidkant opslagruimte voor gereedschappen. In het midden het tasvak, de ruimte voor het hooi.
Aan de gebinten was ook duidelijk te zien dat het om hergebruikt materiaal ging. De gemetselde
poeren waren niet allen van dezelfde hoogte (om het geheel passend te maken) en de balken
vertoonden inkepingen die vroeger waren aangebracht, maar nu geen dienst meer deden.
Een artikel uit de Friese koerier uit 1957 sprak over “… verschillende bouwkundige gebreken. De
meest opvallende afwijking was wel, dat de gebinten van het vierkant niet in een vierkant stonden,
maar vrij willekeurig. Vermoedelijk was dit huis niet door vaklieden gebouwd. De fundering was zeer
slecht of niet aanwezig Het is onbegrijpelijk dat deze toch grote boerenwoning zo lang overeind is
blijven staan…”
Het zuidelijke dakvlak liep voorbij de muur door tot circa een meter boven het maaiveld. Daardoor
ontstond er buiten een langwerpige open bergruimte voor een gemetseld zandhok, een kippenhok en
een bijenstal van twee rijen korven boven elkaar.
De volgende bewoners
Rutgert Slagter was in 1931 hertrouwd en wel met zijn jonge dienstmeid, Hendrikje Willems Vonk uit
Steenwijk. Zij kregen zes kinderen, die opgroeiden in het huis aan de Giethoornsche Weg. De zaken
gingen goed voor Rutgert. Langzamerhand wist hij zijn bezit aan land te vermeerderen tot 27 ha.
Vanaf 1852 maakte hij van de handel in vee zijn hoofdberoep. Dit werd uiteindelijk een ommekeer in
zijn goede doen. De algehele malaise die door de teruggang in de veenderij was ingezet - een derde
van de bevolking werd armlastig - kreeg ook hem in zijn greep. Hij moest verschillende malen delen
van zijn bezit verkopen, waaronder ook zijn paard en sjees. Ten slotte ventte hij met vlees langs de
deuren in plaats van koeien te verhandelen. En zoals dat gaat dreven de dorpsgenoten daarbij de spot
met hem, door het zingen van het volgende vers:
‘Vrogger waas Rut een heertie
Toe reed i’j op een peertie
Now is Rut een aarm man
En giet bi’j alle huussies an’
In 1862 overleed Rutgert in de leeftijd van 79 jaar.
Zijn zoon Jan Rutgers Slagter, geboren in 1831, zou de volgende hoofdbewoner van het huis worden.
Hij trouwde in 1852 met Lummigje Bosch, geboren te Giethoorn in 1834 als dochter van Jan Geerts
Bosch en Hilligje Jans Boer; samen kregen zij 10 kinderen. In 1855 kocht hij van zijn vader de
boerderij voor 2500 gulden.
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Interieur van de keuken, in de staat waarin
deze zich bevond voor de deskundige
afbraak in 1958.
De deur van de ‘kopjeskast’ is in de stijl
Louis XV, rond 1760.
Ook op alle bedsteedeuren zijn zulke
motieven aangebracht.
De bedstee is zo hoog omdat de kelder
met tongewelf zich er onder bevindt.
De Bijbelse tegels komen terug in de
wand met schouw aan de overkant, die er
geheel mee beplakt is.

Deze honderdertien jaar oude foto is niet meer
ongeschonden.
Het zijn Jan ten Klooster, Hilligje Slagter en
pleegzoon Wicher Mol die hier poseren,
waarschijnlijk ter gelegenheid van hun huwelijk
in 1902

Jan ten Klooster en Hilligje naar schatting in
de jaren dertig, voor het vertrek waar vroeger
de huurders vertoefden.
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Jan oefende achtereenvolgens en soms tegelijkertijd, de beroepen uit van arbeider, veehouder, slachter,
spekslager, vleeschhouwer, veehouder en riethandelaar. Met al deze bezigheden wist hij een redelijke
mate van welvaart te bereiken.
Naarmate Jan’s kinderen ouder werden en trouwden leek het huis soms op een duiventil: men vloog in
en uit en keerde soms weer terug op het vertrouwde nest.
Daarbij kwam nog dat de kamer aan de zuidzijde van het voorhuis regelmatig werd verhuurd. Zo heeft
er een tijd een barbier vertoefd en zijn beroep uitgeoefend.
In 1894 kwam Jan ten Klooster, landbouwer uit Zwartsluis, er wonen met Aaltje Roseboom die hij in
1892 had getrouwd en met hun zoontje Hendrikus. Jan werd bekend als kooiker van de eendenkooi in
de Noorderkluft, waarover later meer. Het huwelijk eindigde op tragische wijze toen in februari 1895
hun pasgeboren zoon Jan overleed en een week later ook moeder Aaltje. Jan ten Klooster bleef er
wonen.
Enkele kinderen van Jan Slagter gingen in de jaren ’90 het huis uit om hun geluk te beproeven in
Westfalen. Zo ging Annigje daarheen, die inmiddels met Harmen Wiechers Mol was getrouwd. In
1894 kregen zij een zoon, Wicher Harms. Nadat Annigje in 1898 was overleden kwam de kleine
Wicher terug in Giethoorn om door zijn grootouders te worden opgevoed. Zijn vader bleef in
Duitsland en hertrouwde daar. Ook Hilligje, de oudere zuster van Annigje, vertrok naar Duitsland met
haar man Jan Cornelis Pen. In 1898 kwamen zij terug en trokken bij haar ouders in.
De eerste jaren van de nieuwe eeuw brachten weer trieste ontwikkelingen in de familie. Jan Pen
overleed in 1901, en Jan Rutgers Slagter met zijn vrouw Lummigje Bosch volgden niet lang daarna. In
1902 stond dochter Hilligje er alleen voor. Zoals dat vaak ging koos zij voor zekerheid en in hetzelfde
jaar hertrouwde ze met Jan ten Klooster, die al 8 jaar het wel en wee van de familie van dichtbij had
meegemaakt. Samen namen zij de zorg voor de jonge Wicher Mol op zich.
In 1904 vond de uiteindelijke verdeling plaats van de nalatenschap van Hilligjes ouders. Zij en Jan
verwierven hierbij de boerderij en het bijbehorende weiland. Jan, die al naar gelang het jaargetijde dat
vereiste of toeliet, boer was dan wel kooiker of visserman, beheerde sedert 1899 de eendenkooi in de
Noorderkluft. Deze viel buiten de bezittingen van de familie Slagter.
De veranderde boerderij
In de loop der jaren veranderde er het een en ander aan het interieur. Er kwam een planken vloer over
de plavuizen en de balklaag werd beplakt met papier en beschilderd. De schouw werd vervangen door
een schoorsteenmantel met een kachel. Hierdoor moest ook de tegelwand worden aangepast.
De zijkamer werd ten behoeve van de huurders voorzien van een schouw en een aparte toegang vanaf
de deel. In de schuur werd de indeling voortdurend aangepast aan de bedrijfsvoering van de
opvolgende eigenaren. Buiten kwam er een schuur bij.
Nadat Jan ten Klooster de boerderij had verworven, werd het voorhuis in 1905 voorzien van een
merkwaardige stadse gevel, die het authentieke aanzicht van de boerderij geheel te niet deed.
De laatste bewoners
In 1912 moet ds. Tjeerd Oeds Hylkema, de Doopsgezinde predikant uit Zuid, op zijn wandeling door
Giethoorn om alle bewoners bij naam te leren kennen ook hier hebben aangeklopt. Op de grote kaart
die hij op de zolder van de pastorie bewaarde, noteerde hij als hoofdbewoners: “J. ten Klooster en
Wieger Mol”; maar wel tussen haakjes, om aan te geven dat beiden niet tot zijn kudde behoorden.
Wicher Mol bleef bij zijn pleegouders wonen en leerde van Jan het kooikersvak. In 1918 trouwde hij
met Annigje Mol, dochter van Hendrik Mol en Grietje Bakker.
In 1921 kreeg Wicher de helft van de kooi van Jan in eigendom. Rond 1935 werd de kooi door hen
verkocht aan de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove, maar niet nadat ze een proces
tegen de Maatschappij hadden gevoerd, vanwege het feit dat de ontginning hen de exploitatie van de
kooi onmogelijk maakte. Over de geschiedenis van deze eendenkooi zal in een toekomstig artikel
worden verteld.
In de twintiger jaren volgde Wicher een opleiding bij de politie. Gedurende 15 jaar woonde het gezin,
dat in 1921 was uitgebreid met zoon Harm, in IJsselmonde en later in het Noord-Hollandse Bergen.
Nog voor de oorlog kwamen zij terug naar Giethoorn.
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Hilligje Slagter overleed in 1942 op de leeftijd van 81 jaar. Voor de tweede maal was Jan ten Klooster
weduwnaar en ook nu bleef hij in de boerderij wonen. In 1953 overleed hij, waarna Wicher en Anne
eigenaar werden van de boerderij.
Tot achter in de jaren vijftig woonde het echtpaar in het voorhuis, dat zo langzamerhand meer
oudheidkundige dan praktische waarde voor hen had. Toen de gemeente de woning ‘onbewoonbaar’
wilde verklaren vroegen zij een vergunning aan om een nieuw huis te bouwen.
Zij verkochten ’t Olde Uus in 1956 aan het Openlucht Museum te Arnhem. In 1958, toen hun nieuwe
woning aan de Beulakerweg klaar was, werd de boerderij afgebroken en in Arnhem weer herbouwd.
De verplaatsing van de boerderij
Op dit moment is het goed om te wijzen op de onschatbare hoeveelheid informatie in het artikel
‘Roerend verleden’ in het jaarboek 1999 van het museum (zie: Bronnen). Het telt 60 bladzijden en
gaat naast de historie van ’t Olde Uus in op onderwerpen als ‘De geschiedenis van de landbouw in
Giethoorn’ en ‘Typologie en bouwgeschiedenis van de Gieterse boerderij’. Het kan via de Overijsselse
Bibliotheekdienst worden geleend uit de landelijke catalogus.
Eén van de conclusies van de schrijvers is, dat de boerderij nog op tijd door het Openluchtmuseum is
aangekocht. Na het landelijke succes van de film ‘Fanfare’ ontstond er namelijk een hausse aan
kooplustigen van elders, die zo’n bouwval graag in een riante woonboerderij hadden laten verbouwen.
Ook constateerden zij dat bij de herbouw in Arnhem een aantal oude bouwelementen door nieuwe was
vervangen, waarbij er verlies van waardevol authentiek materiaal had plaatsgevonden. Dit was
overigens een bewuste keuze volgens het beleid anno jaren ‘50.
In ieder geval mogen we ons gelukkig prijzen dat het originele bouwwerk zorgvuldig werd
opgemeten, op schaal getekend, genummerd en gefotografeerd. Daarna werd het geheel steen voor
steen en balk na balk afgebroken. Willem de Jonge van het Noorderpad heeft nog geholpen om de
kalkstenen af te bikken en te nummeren.
’t Olde Uus, dat zijn eerste leven in de achttiende eeuw begon, wist in zijn tweede bestaan de
respectabele leeftijd van 126 jaar te bereiken. Dankzij de vernieuwende herbouw en het onderhoud dat
het Openluchtmuseum aan de boerderij besteed, zal de derde levenscyclus wellicht nog langer duren!
Tot slot: een aangename verrassing
Tijdens de naspeuringen in het archief te Arnhem kwamen we opeens een foto tegen van een Gieterse
brug, gedateerd 12 september 1958. De begeleidende tekst luidde: “Brug te Giethoorn gebouwd voor
Bert Haanstra’s film “Fanfare”; daarna aangekocht door het Nederlands Openlucht Museum ter
plaatsing voor de boerderij Giethoorn”. Een verloren gewaande brug kwam weer tot leven!
Het eerder genoemde jaarboek vermeldt dat de brug speciaal voor de film van Haanstra was gemaakt,
omdat er geen lag op de plaats waar hij graag wilde filmen. De brug werd gebouwd tussen Binnenpad
63 en 65 (‘de Geythorn’).
Toen wij, na enige uren tussen de boeken te hebben gezeten, onze dag in Arnhem afsloten met een
laatste bezoek aan de boerderij van Jan ten Klooster, betraden we die via deze brug. En het leek alsof
we het gebabbel van de plattelandsvrouwen op weg naar het Paviljoen en de scène-met-de-koe, nog
konden horen.
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Bronnen
o Bibliotheek en archieven Nederlands Openlucht Museum te Arnhem
o Archieven Hillie Mol en Henk Smit te Giethoorn
o Gesprekken met Johan Dummer, Hillie Mol en Henk Smit te Giethoorn
o Renate van de Weijer, Hanneke Nuijten en Piet van Cruyningen, ‘Roerend verleden’, De
mobiliteit van een Gieterse boerderij en haar bewoners, 1800-1960’ (Jaarboek NOM 1999,
Arnhem)
o ‘Oude Gieterse boerderij naar Openluchtmuseum’, (Friese koerier, 28 november 1957)
o ‘Gieterse filmbrug naar Openluchtmuseum’, (Friese koerier, 22 september 1958)

Omstreeks 1957, toen het
nieuwe huis van Wicher Mol
in aanbouw was.

Jan ten Klooster en Wicher Mol
bij het kooihuisje.
Dit moet de kooi zijn in de
latere polder Giethoorn.
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De deel zoals die er uitzag voor de afbraak. De trap naar de zoldering is bij de
herbouw expres weggelaten, als zijnde niet origineel. Door de deur een kijkje in de
woonkeuken met de hoge instap van de bedstede en de kopjeskast, waarvan de antieke
deur al is veilig gesteld.

De deel na de herbouw in het museum. Het interieur van de keuken is herkenbaar. Op de
deel een aantal gebruiksvoorwerpen om het ‘wat aan te kleden’.

Klaas van der Veen
Lid van de Afdeling Historie Giethoorn

22

