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2.06 Vissershuisje Marken,  Noord-Holland 

  

 

Inleiding 

Het eiland Marken is ongeveer 3 km lang en 

zo’n 1,5 km breed. Het huisje uit Marken 

stond in de Kerkbuurt, zo’n 250 meter ten 

noordoosten van de haven. Om overlast 

door het water, vooral bij stormen, te 

voorkomen, werden op Marken groepjes 

huizen op zgn. werven gebouwd. Dit waren 

kunstmatig opgeworpen heuvels. De ruimte 

op zo’n heuvel was beperkt, dus werd er 

dicht op elkaar gebouwd. In het verleden 

waren er ook wel woningen op palen. In het 

museum staat het huisje alleen en daarom is 

het wat scheef gezakt. In 2006 is het 

gerestaureerd en wat rechterop gezet. Vóór de afsluiting van de Zuiderzee 

stond Marken enige keren per jaar onder water. 

 

Vertelpunten 

- Marken leefde van de visserij en de 

walvisvangst. Na de afsluiting van de 

Zuiderzee liep de visserij hard terug 

- Huizen waren in groepjes op werven gebouwd, 

sommige huizen op palen 

- Huizen door beperkte ruimte op de werven 

dicht op elkaar gebouwd 

- Vanaf 1167 een eiland en sinds 1957 een 

schiereiland 

- Rookhuizen zonder schoorsteen, maar wel met een rookklep 

- Ook geen toilet binnen, wel een waterput met water van het dak 

- Stokken boven het vuur als waslijnen 

Marker meisjes met op de  

achtergrond de Kerkbuurt. 

Marker visserswoningen. 

1943. 
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Basisinformatie presentatie 

Het Marker vissershuisje is in 1931, na demontage, opgebouwd op ongeveer 

de plek waar nu de picknickloods staat. In 1948 opnieuw gedemonteerd en 

opgebouwd op de huidige locatie. Het geheel werd in 1931 gefinancierd en 

geschonken door W. Dyserinck uit Aerdenhout. 

 

 Beschrijving 

Alles is van hout. Er is slechts één deur. In het gangetje/portaaltje staat een 

rijtje klompen. In het open portaaltje is een waterput (dus geen plee, zoals 

veel bezoekers denken!) met regenwater opgevangen uit de dakgoot. Het 

huisje heeft geen plee. 

Direct rechts van de deur een houten schot om tocht te voorkomen in 

woonkamer/keuken. In de kamer een open vuurplaats 

op de vloer, geen schoorsteen wel een met een touw 

verstelbaar dakluik voor de rookafvoer. Zulke 

huizen werden voorheen ook wel rookhuizen 

genoemd. Bij het open vuur bediende men zich 

van een vuurhaal (hier een haaltouw, verstelbaar 

door een blokje hout met twee gaten, typisch een 

vissersmethode). Niet verrassend dat het met de 

gezondheid van veel Markers niet zo best gesteld 

is. De rook heeft wel één voordeel: het 

conserveert de netten die op zolder hangen. 

Overal wordt men getroffen door een overdadige 

uitstalling van aardewerk, porselein, houten en 

koperen voorwerpen. Vooral in het pronkkamertje 

achterin. Al die zaken werden meegebracht uit de 

havens, die men tijdens de vaart op zee aandeed. 

In de achterwand zien we het pronkbed dat fraai opgemaakt is. 

In de aangrenzende bedstee werd 

geslapen: de kleintjes in het 

afgeschoten deel boven het 

voeteneind van de ouders, 

groteren in de koets (de 

benedenverdieping). Onbekend is 

of er ook in het pronkbed gewoon 

geslapen werd. Pronkbedden kwamen 

trouwens in heel noordwest Nederland 

voor. 

De spanen dozen werden gebruikt om 

bij een overstroming de kleren in te 

doen en ze weg te brengen naar een veiliger plaats. 

De wandborden waren meestal doorboord om ze met behulp van een houten 

stokje te kunnen ophangen. Uit de vele afbeeldingen blijkt de oranje-

gezindheid. 

In het huisje treffen we geen zoldering aan, evenmin een toilet. 

  

Haaltouw. 
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Verdieping 

Eiland 

Marken was oorspronkelijk groter en lag tot 1164 aan de rand van het 

Flevomeer waar het veen overging in water. Marken zou ‘grensland’ 

betekenen, wat zou betekenen dat het nog geen eiland was. In de nacht van 

16 op 17 februari 1164 slaat de St. Jurriaansvloed een groot stuk land weg en 

wordt Marken een eiland. Marken zou een echt eiland blijven totdat op 17 

oktober 1957 de dijk met het vasteland klaar was en Marken een schiereiland 

werd. 

In de late Middeleeuwen (±1400-1500) 

was veeteelt op het eiland het 

belangrijkst. Door afslag (als gevolg van 

stormen) verdween veel veenachtige 

bodem. Men zocht toen meer zijn heil op 

zee. 

In de 17e en 18e eeuw: haringvisserij 

(Doggersbank), en walvisvaart. Zo kwam 

men in verre landen zoals Engeland, 

Schotland, Scandinavië en ontstond er een bescheiden welvaart 

(pronkkamers). 

Later nam de zeevaart in betekenis af en beperkte men zich tot het vissen op 

de Zuiderzee, totdat ook die in 1932 werd afgesloten en de vismogelijkheden 

en opbrengsten nog minder werden. 

Bewoning 

In de tweede helft van de 19e eeuw woonden hier de visser Jan de Waart, zijn 

vrouw Lijsbeth Uidam, hun kinderen Jan, Annetje en Sijmon evenals moeder 

Jannetje. Jan en Lijsbeth waren ± 1850 ingetrouwd bij vader en moeder De 

Waart-Faanman (te vergelijken met de situatie in boerderij 1.15 Beltrum. De 

beschikbare ruimte is in het Marker huisje echter nog beduidend kleiner!). De 

bevolking had weinig weerstandsvermogen, er heerste veel tuberculose. 

Vanaf de 17e eeuw leven de Markers van visserij en walvisvangst. De mannen 

zijn vaak lang van huis en doden de tijd aan boord met het versieren van 

klompen. De kleurige interieurs worden verfraaid met 

souvenirs uit landen rond de Noordzee. Die krijgen vaak 

een plek in de eerder genoemde pronkkamer en zelfs in 

de pronkbedstee.  

Kijkhuisjes en Sijtje Boes 

Toen het toerisme in Marken opkwam, waren er inwoners 

die wat bijverdienden door toeristen, uiteraard tegen 

betaling, in hun huisje te laten kijken. 

Eén van de bekendste personen op Marken was Sijtje 

Boes. Sijtje kwam uit een gezin met 14 kinderen en 

moest met haar zus al op 13-jarige leeftijd souvenirs 

verkopen aan toeristen. In 1914 ging ze in Haarlem 

werken en later in Amsterdam, maar ze keerde in 1919 

Visserswoningen Marken 1943. 

Sijtje Boes in 1948 toen 

ze 53 jaar was. 



2.06 Vissershuisje Marken     -----     Pagina 4 van 15 

terug naar Marken waar ze in het begin van de jaren ’20 een souvenirwinkeltje 

begon. In 1925 bouwde ze een nieuwe souvenirwinkel aan de haven zodat 

toeristen die met de boot aankwamen haar winkeltje als eerste zagen. In 1950 

has Sijtje negen personeelsleden in dienst. Haar angst dat de nieuw 

aangelegde dijk veel toeristen zou weghouden en de klederdracht zou doen 

verdwijnen, bleek ongegrond. In 1957 was de dijk klaar en kwamen er 

250.000 toeristen naar Marken, terwijl dit er enkele tienduizenden waren toen 

zij als 13-jarige met souvenirs verkopen begon. 

Sijtje Boes groeide uit tot de bekendste 

souvenirhandelaar van Nederland. Boes was een 

zakenvrouw in klederdracht en leverde een 

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de 

folklore als beeldmerk én als verdienmodel. 

In 1919 werkte ze mee aan een presentatie van 

Marker folklore tijdens het Vaderlandsch 

Historisch Volksfeest, een drie dagen durend 

festival in het Openluchtmuseum in Arnhem. 

Sijtje leidde bezoekers rond in het daar 

opgestelde Marker huisje. Het bezorgde haar 

enige roem, zoals blijkt uit de advertentie van 

een benefietavond in Musis Sacrum later dat 

jaar, waarin zij werd aangekondigd als ‘Sijtje 

Boes, het populaire Marker meisje’. 

Meer over het huisje, bron Archief NOM,  

Het vissershuisje stond op Marken in de 

Kerkbuurt, huisnummer 49. Het was gesitueerd 

in een smal straatje, tussen twee andere 

huizen. Aan de rechterzijde werd het bovenste deel van de zijwand gedeeld 

met het huis ernaast, het onderste deel was een dubbele wand. 

Rookhuistype 

Het vissershuisje was een van de oudste huizen op Marken. Het is een 

zogenaamd rookhuis. Deze naam verwijst naar de rookafvoer van het huis, of 

eigenlijk het gebrek hieraan.  

Constructie 

De plattegrond van het huisje meet ca. 5,20 meter (voor- en achter) bij 8,40 

meter en het huisje is ca. 6,80 meter hoog. 

Het is een geheel houten huisje met een zadeldak met roodbruine pannen. Het 

heeft een fundering van eensteens metselwerk met hierop een stenen voeting 

van ca. 10 cm hoogte, waar dan weer de houten voetplaat op rust (6,50 m. bij 

16 cm). De houten hoofdconstructie bestaat uit vier gebinten van ca. 2,20 m. 

De kap rust op twee platen die de middelste gebinten met elkaar verbindt. De 

noklijn loopt dwars over de gebinten. De achtergevel (120 cm hoog) is 

Sijtje Boes tussen 1950-

1970. Zelf had ze geen 

kinderen. 
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ongeveer 140 cm achter de gebinten van de hoofdconstructie geplaatst. De 

voorgevel staat 9 cm uit het lood. Aan de 

voor- en achtergevel (“voorschotten”) zijn 

de planken horizontaal geplaatst, 

gepotdekseld, aan de zijkanten verticaal. 

Deze zijwanden heten op Marken bij een 

vrijstaand huis “wège” en bij ingebouwde 

huizen “tussenschotten”. Het hout is zwart 

geteerd. Het dak loopt aan de achterzijde 

tot ver naar beneden door. Op een smal 

lichtkozijn aan de linkerzijkant na, heeft 

het huisje alleen aan de voorkant ramen en 

dus lichtinval. Hier bevindt zich de deur 

waarnaast twee ramen zitten: een groter 

schuifraam en een klein vast raam. De 

deur is 155 cm hoog en bestaat uit een 

onder- en bovendeur. In het dak is een 

dakkapel te vinden met ook hier een groot 

raamkozijn. De kozijnen, goten en luiken 

zijn witgeschilderd, de deur en luikklampen 

zijn groen en er is een rood accent rondom 

de deuropening. 

Indeling en functie 

Aan de voorzijde bevindt zich een portaal 

en een woonkamer, door middel van een 

tochtwand van elkaar gescheiden. In het 

portaal staat tegenover de deur een 

waterput waarin het regenwater werd 

opgevangen. Dit water werd via de 

dakgoot aan de voorgevel langs de linker zijgevel naar binnen geleid. Nu is dit 

niet meer het geval en wordt het water naar de grond geleid. Tegen de 

achterwand van het huisje bevinden zich twee bedsteden (in de ruimte achter 

de hoofdconstructie) en het pronkkamertje, dat ongeveer een kwart van de 

plattegrond in beslag neemt. Dit kamertje is afgesloten met een houten wand 

en krijgt licht vanuit het smalle schuifraam. Het portaal en de pronkkamer 

hebben een zoldering, vanuit de woonkamer kijk je de nok in. In het 

woonvertrek bevindt zich een open vuurplaats. De “rookkist” in het dak meet 

29 bij 75 cm. De pronkkamer en het pronkbed (de rechter bedstede) werden 

gebruikt voor het tentoonstellen van de mooiste en kostbaarste bezittingen, 

maar ook in de rest van het huisje zijn allerlei voorwerpen te zien. Net zoals de 

pronkkamer, was het pronkbed niet iets typisch Markers, maar deze 

onderscheidde zich wel van pronkbedden elders omdat er naast een mooi 

opgemaakt bed ook allerlei snuisterijen te zien zijn. Hierdoor lijkt het enigszins 

op een pronkkast. Het pronkbed werd ’s nachts ook wel als gewoon bed 

opgemaakt zodat erin geslapen kon worden. De bedstede ernaast werd enkel 

als bed gebruikt. Kinderen sliepen eventueel in de ‘koets’, de ruimte onder het 

De plattegrond van het vissershuisje. 

A: pronkbed, B: open vuurplaats,  
C: tochtportaal met regenton,  

D: algemene woonruimte. 
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bed , of (het jongste kind) in een kribbe aan het voeteneind in de bedstede. Er 

bevindt zich geen wc in het huisje. 

Het vissershuisje had op Marken geen 

erf: het stond in een smal steegje 

ingebouwd tussen andere huisjes. Het 

steegje waaraan het huisje lag, komt uit 

op de bredere hoofdstraat van de 

Kerkbuurt.  

Na de afbraak van het huisje is het per 

motorschuit naar Arnhem vervoerd. In 

februari 1931 werd het hier herbouwd. 

Bij de afbraak was er nogal wat 

beschadigd, waardoor er enkele zaken 

vervangen moesten worden. Omdat het 

lang duurde voor de inrichting compleet was, werd het huisje pas in juli 1934 

door de burgemeester van Marken voor het publiek geopend. Het vissershuisje 

werd in eerste instantie geplaatst aan de bosrand, achter de plaats waar nu de 

blekerij staat, het gedeelte dat voor Noord-Holland bestemd was. In de 

oorspronkelijke situatie stond het huisje 

tussen twee andere huisjes ingebouwd. 

In de museale omgeving is het echter 

vrijstaand geplaatst. Wel is het op een 

terpje geplaatst, zoals oorspronkelijk 

ook het geval was. Een groot verschil is 

echter de omgeving: daar waar het nu 

het enige gebouw op de terp is, stond 

het oorspronkelijk tussen twee andere 

huisjes in een smal straatje. Ook de 

bosrand past niet in het beeld van 

Marken, daar op Marken nauwelijks 

bomen zijn. 

Verdieping 

Enkele gebruiken. 

Witwateren 

Oorspronkelijk was de onderste helft van de binnenwanden van een Marker 

huis geel geverfd. Deze gele verf werd echter al snel wat bruinig door de rook. 

Het deel van de wand erboven en ook de balken werd ‘gewitwaterd’. Vóór ca. 

1850 werd dit gedaan met een mengsel van schelpenzand met krijt en water. 

Dit werd met een doekje op de muur gestreken. Daarna werd er in plaats van 

krijt blauwsel (Reckitts blauw) toegevoegd aan het mengsel. De muren hadden 

sindsdien een blauwe, licht paarsblauwe of donkerblauwe kleur. Het 

witwateren, want zo werd het nog steeds genoemd, moest één, maar vaak ook 

twee keer per jaar gebeuren. 

Smokkelen 

Als een stel nog ongetrouwd was, ging het weleens ‘smokkelen’. Er werd dan 

Ansichtkaart (datering onbekend)  
met zicht op de hoofdstraat  

van de Kerkbuurt. 

Markerhuisje op de eerste locatie. 
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een nacht samen doorgebracht in het vooronder van een botter onder het 

genot van brandewijn en koek.  

Geboorte 

Als er een kind geboren was, ging een meisje bij familie en kennissen langs om 

‘boô te doen’, het bericht rond te brengen. Ze nam een antieke schaal met 

“suikerstikken” (stukjes brood en beschuit met boter belegd) mee en legde er 

bij iedereen een op tafel. Er wordt vertelt dat de visite taarten en cake 

bestelde bij de bakker. De bakker leverde het in de dagen daarna gedoseerd 

af, zodat er elke dag gebak was. 

Maaltijden 

Er werd vijf keer per dag gegeten. Om 8, 12, 16, 19 en 22 uur. Op de maaltijd 

van 16 uur na waren het allemaal broodmaaltijden, de maaltijd van 16 uur was 

de warme hoofdmaaltijd. Eberhard schrijft in 1877 dat de tafel niet gedekt 

wordt voor het eten, maar dat het hele gezin met een stalen vork het eten 

prikt uit een grote schotel.1 In deze schotel zaten aardappelen. Daarnaast 

stond er een blauwe kom met daarin de saus en in een rode schotel zou de 

spek of worst zitten die door moeder wordt verdeeld. Voor en na het eten word 

er gedankt en na afloop uit de Bijbel gelezen. 

En verder 

De visserijschool 

Op 3 december 1901 werd de ‘Visscherijschool’ geopend op Marken. Jongens 

kregen hier niet zozeer les in de Zuiderzeevisserij die zij al goed kenden. De 

school was meer bedoeld voor vissers van de haringvloot die vanuit de 

Noordzeehavens vertrokken, zodat ze goed leerden navigeren op zee. Ze 

kregen onderwijs in rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, zeevaartkunde en 

zeemanschap. In 1910 kwam hier ook stoomwerktuigkunde bij. De cursus 

duurde van 1 december tot 1 maart en had ieder jaar meestal rond de 40-45 

leerlingen. 

De Visscherijschool werd na de afsluiting van de Zuiderzee omgezet in een 

Nijverheidsschool. Hier draaide het onderwijs om motoren en stoomwerktuigen 

en om de binnenvaart. Deze omschakeling gebeurde ook in andere plaatsen 

rond de Zuiderzee. 

Bijgeloof 

Er zijn ook verhalen van bijgeloof op Marken. Zo zou je geen gras van het 

kerkhof moeten kopen, omdat dit ongeluk en dood zou voortbrengen. De 

gouden ringen die oude mannen in hun oren droegen zouden ervoor zorgen 

dat ze ook op hoge leeftijd nog een scherp gezichtsvermogen hielden. Van 

gouden oorringen of halsknopen werd ook gezegd dat mannen die sieraden 

droegen als vergoeding voor begrafeniskosten als ze elders zouden overlijden. 

 

  

 
1 Geciteerd door Bernet Kempers 1965, p. 32-33. 
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Linken 

- Het eiland Marken en zijn bewoners, boek 1854, link 

- Marken en zijn werven, ONH.nl, link 

- Het leven op Marken, ONH.nl, link 

- Watersnood op Marken in 1916, schooltv.nl, link  

- De geschiedenis van Marken, Markermuseum.nl, link 

- Marken, begin jaren 30, Youtube.com, link 

- Sijtje Boes, Markante en bekende vrouw uit Marken, link 

- Sijtje Boes in De Margriet van 1942, link 

- Marker volkslied  met tekst in beeld, link 

Literatuur 

- Literatuur: Gids 2014 pag. 43 

- Toen Marken nog ‘het Eiland’ was - Bernet Kempers e.a.  

(serie: gebouwen en bedrijven in het NOM, deel 5 - 1965) 

- Restauratieverslag in Priori  nr. 2, juli 2006 

- Blauwdruk onderzoek NOM, april 2012, Annemiek Rhebergen 

Afbeeldingen 

 
Marken rond 1900 met de Kerkbuurt waar het huisje uit het museum stond. 

Afstand tot de haven ongeveer 250 meter. 

https://www.gutenberg.org/files/44507/44507-h/44507-h.htm
https://onh.nl/verhaal/marken-en-zijn-werven
https://onh.nl/video/het-leven-op-marken-1925
https://schooltv.nl/video/watersnood-op-marken-ondanks-terpen-en-paalwoningen-zwaar-getroffen/
http://www.markermuseum.nl/?page_id=142
https://www.youtube.com/watch?v=RZjfFSyNUT0
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Boes
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMPM02:000422022:00004&query=%28%22sijtje+boes%22%29&coll=dts&rowid=1
https://www.youtube.com/watch?v=JfrBL-Ut5E0
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Kadasterkaart 1878 Kerkbuurt Marken met locatie huisje. 
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Luchtfoto van Marken vanuit het westen. De Kerkbuurt ligt boven de haven. 

 

 

Hierboven een uitsnede met de haven met in het midden de scheepswerf, 

en daarboven de Kerkbuurt. 
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Ansichtkaart van de Kerkbuurt. 

 

 

Ansichtkaart van het Marker vissershuisje in het museum. 
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Op de kast links drie spanen dozen voor het opbergen van kledingstukken. Als 

de was niet buiten opgehangen kon worden, dan kon dat aan de stokken in de 

kamer. 

 

De stookhoek in het huisje uit Marken. 
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De gang met de klompen en achteraan de waterput. 

 

Spanendozen. 
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Droogstokken met was boven de stookplaats. 

 

Interieur van het huis van Sijtje Boes aan de haven van Marken. Sijtje Boes 

stond voor toeristisch ondernemen: zij liet aan toeristen haar huisje zien, voor 
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geld natuurlijk. Om de toeristen binnen te lokken gingen de kinderen 'heren 

jagen'. Waterlands Archief. bron Canon van Nederland, link 

 

Het vissershuisje uit Marken eind 1944. Evacués uit Arnhem staan  

in de rij voor het huisje uit Marken dat tijdelijk dienst doet als  

winkel op het museumterrein. 

https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-holland/waterland/mooi-waterland/afbeeldingen/interieur

