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 1.14 Boerderij, Giethoorn  

  
 

Inleiding 

Giethoorn is tegenwoordig vooral bekend door de vele toeristen die het 

Venetië van het noorden bezoeken. Dit verhaal over Giethoorn gaat over 

de tijd dat al die sloten gegraven werden; daarvoor is een kort stukje 

geschiedenis zinvol. 

De Allerheiligenvloed van 1170 zette grote delen van Nederland onder 

water, tot over de kop van Overijssel waar nu Giethoorn ligt. In 1291 

wordt Giethoorn voor het eerst 

genoemd. Giethoorn zal dus halverwege 

de 13e eeuw zijn ontstaan. Klik hier voor 

meer informatie.  

De belangrijkste inkomsten voor 

Giethoorn kwamen tot ongeveer het 

eind van de 19e eeuw uit de turfwinning die hier eind 13e -/- begin 14e 

eeuw al was ontstaan. 

De boerderij is tussen 1957 en 1959 in het museum opgebouwd. 

Vertelpunten 

- Giethoorn is waarschijnlijk in het midden van de 13e eeuw ontstaan 

- Voor het eerst genoemd in 1832, Beulakerweg 

- Situatie hier 1850  

../../0_nom/bestanden_erven/1.13%20Kasteelboerderij%20Oud-Beijerland.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.15%20Boerderij%20Beltrum.pdf
https://giethoorn.com/informatie/geschiedenis/
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- Riet-gedekt bedrijfsdeel met kamelendak 

- Lage deeldeuren 

- Turfwinning 

- Bewoner Rutger Aalders van der Leest, later Slagter 

- Slager -/- veehandelaar -/- boter -/- hooi -/- visserij -/- bijenteelt 

- Boerin maakte boter, melk  

- Melkkelder en wipkarn  

- Betegelde wand en schouw, fornuis met zakketel (ouderwets 

energiezuinig) 

- Bijbelse voorstellingen 

- Spijskamer -/- gemetselde melkkelder op het noorden 

- Hooitassen, hooi aanvoer per punter (lage deuren), verhoogd dak 

(kamelenbult) om hoog op te tassen 

- Turfgereedschap, lage veekar, honingraadpers (was en honing),  

- Zand op de kamervloer, dagelijks, zandtapijt op zondag 

- Deelvloer van leem o.a. voor dorsen 

- Zeer fijn zand, handel 

Basisinformatie presentatie 

Als je Giethoorn benadert vanaf het 

lage bruggetje, dan kun je goed het 

kamelendak zien dat op de deel 

verhoogd is om het hooi hoog op te 

kunnen tassen. Het woongedeelte is 

versteen terwijl de deel van hout is. 

De deeldeuren aan deze kant zijn 

lager dan bij andere boerderijen 

omdat er geen hoge wagens in hoeven te rijden. Hooi wordt immers per 

boot, een Gieterse bok, aangevoerd. Ook koeien worden daarmee 

vervoerd waar bijvoorbeeld ook koeien mee worden vervoerd.   

Hooi vervoerd per Gieterse bok. 
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Door de voordeur kom je direct in de woonkeuken die de uitstraling heeft 

van een boer in betere doen. 

Enkele aandachtspunten zijn 

- de bijbelvoorstellingen op de tegels 

- het sierkastje met mooie kopjes 

- de hoge bedstede 

- de kachel met een vonkenvanger in de schoorsteenpijp 

- een zakketel in het fornuis, in het vuur, optimaal gebruik warmte 

- het zg. schippertje als verlichting boven de tafel 

- links een spijskamer met een mooie, ruime, gemetselde kelder 

Door de deur achterin de woonkeuken kom je op de grote en hoge deel. 

De deel is gevuld met attributen rond de werkzaamheden van de boer en 

de turfwinning. Aan het eind van dit document staan wat attributen 

afgebeeld en beschreven, maar een paar vallen op.  
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Links bij de attributen voor de turfwinning staat een lange baggerbeugel. 

De lengte zorgt er voor dat de stok als een hefboom werkt en dus 

makkelijker geleegd kan worden.  

Aan de wand hangen plankjes die de turftrappers onder 

hun klompen doen als ze in de mengbak aan het 

‘aanmodderen’ zijn om de turf schoon en droog te 

trappen. 

Achteraan staan o.a. een grote rietbossensnijder en een 

lage kar voor veevervoer. 

De grote draagbaar rechts is een hooiburrie om het hooi 

te verplaatsen. Daarnaast staat een grote pers voor de 

honingraten uit de bijenkorven buiten. 

Een stukje eerste mechanisatie is te zien bij de wipkarn, de opvolger van 

de polskarn. 

Verdieping 

De boerderij is gebouwd met gebruikmaking van 

materiaal uit een andere boerderij waar ook 

weer hergebruikte constructiedelen aanwezig 

waren. De boerderij en werd gefinancierd uit de 

opbrengsten  van de turfstekerij die in die 

periode al veel minder belangrijk was. Veel 

Gietenaren zijn in die periode naar Friesland 

gegaan om daar aan de slag te gaan.  

Bij de overplaatsing van de boerderij werd ook 

grond en beplanting meegenomen om zoveel mogelijk de oorspronkelijke 

situatie na te bouwen. Bij de sloot ligt een punter. 

Bewoners  

Rutgers Aalders (van der Leest), oorspronkelijk schoenmaker, had later de 

naam Slagter aangenomen, (waarschijnlijk in verband met zijn latere 

beroep). Deze slachter en veehandelaar had de boerderij laten bouwen. 

Hij had toen 27 ha. hooi-, wei- en rietland en water en was dus een rijke 

boer. Bovendien trok hij neveninkomsten uit de botermakerij, 

Wipkarn. 
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hooiwinning, visserij, bijenteelt, turfmakerij, rietcultuur en houthak. Eerst 

ging het hem voor de wind, later stonden de zaken er minder rooskleurig 

voor, wat diepe indruk op de dorpsbewoners maakte en ook aanleiding 

gaf tot spot. 

"Vrogger was Rut een heertie 
Toe reed i'j op een peertie 
Now is Rut een aarm man 
En giet bi'j alle huussies an"  

Overigens niet als bedelaar; hij ging de huizen langs met vleeswaren. 

Ook de volgende bewoners waren geen boeren. Sinds 1894 woonde hier 

Jan ten Klooster die in 1909 de voorgevel liet moderniseren. Hij was 

eendenkooiker, evenals de laatste bewoner Jan Kooiker(!), die tevens 

boer en visser was. In de jaren ’50 dreigde de overheid de boerderij 

onbewoonbaar te verklaren. Tenslotte werd de boerderij voor f 4.000, - 

aan het museum verkocht. 

Bij de herbouw is vrij veel gereconstrueerd, vooral wat betreft de 

voorgevel. Die is zo goed mogelijk 

in de oude 19e eeuwse staat 

teruggebracht, aan de hand van 

een oud model. Dit bracht echter 

wel met zich mee dat veel 

authentiek materiaal verloren 

ging. 

In het museum verplaatst de 

boerderij ons naar de periode van 

ongeveer 1850. 

Veen en turf maken 

Veen is een opeenstapeling van goed geconserveerde plantenresten. 

Veenvorming begint meestal in laagten onder vochtige en min of meer 

zuurstofarme omstandigheden. De veengebieden ontstonden na de 

laatste ijstijd (ca. 10.000 v. C.) op de hooggelegen zandgronden. Daar 

Voor modernisering van 1909. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendenkooi
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waren plassen en moerassen en uit de afgestorven planten ontstond het 

veen: hoogveen. 

In oude rivierlopen waren de plantendelen onder water en vormden 

laagveen. 

In de omgeving van Giethoorn werd 

met een trekbeugel het veen uit het 

water opgeschept en in een platte 

mengbak gestort. Daar werd het 

intensief met water vermengd en 

zoveel mogelijk ontdaan van kluiten 

en klonten. Mengen was erg 

belangrijk voor de kwaliteit van de turf. De dikke brij werd dan met ronde 

houten schoppen, de mengjutte, over de legakker gespreid. Daar droogde 

het veen in een aantal weken tot turf. 

Na droging werd de turf in repen en stukken gestoken en opgestapeld. Na 

verder drogen was het gereed om 

vervoerd en opgeslagen te worden. 

Met een kleine schuit werd het naar 

Amsterdam of Rotterdam gebracht. 

De schuit werd getrokken door een 

paard of bij gebrek daaraan werden 

vrouw en/of kinderen ingespannen 

en liep men de hele weg naar de 

afnemers. 

De gereedschappen hangen in de schuur evenals de klompen met 

vergrootte bodem om over de zachte grond te lopen. 

Het bruggetje over de gracht is gereconstrueerd, nadat het zijn diensten 

in Haanstra’s film "Fanfare" in 1958 bewezen had.  

  

Bezig met een trekbeugel. 

https://www.youtube.com/watch?v=v8ia00cJ8nE
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Bedrijf, inrichting, bestemming 

Het woongedeelte heeft een betegelde wand met schouw, fornuis, gang. 

De tegels hebben voorstellingen van Bijbelse verhalen. Rechts van de 

ingang: woonkeuken met bedsteden. 

Links: klein vertrek spijskamer met ruime fraai gemetselde kelder. Zo'n 

spijskamer of provisiekelder werd gebruikt voor opslag van 

levensmiddelen en melk. Was altijd gelegen aan de noordzijde van de 

boerderij (daar kwam de zon niet). 

Het bedrijfsdeel is van hout. Het dak is 

met riet gedekt. Dat was hier volop 

aanwezig. De hooitassen zijn hoog, wat 

ook buiten goed zichtbaar is: de zgn. 

kamelenbult. Deze is ontstaan doordat 

het dak van het woongedeelte een 

stuk lager ligt. De deuren aan de 

zijkant (voor de hooitassen) zijn 

tamelijk klein. Er hoefden geen karren 

of wagens naar binnen gereden te worden. De aanvoer  van hooi 

geschiedde per schip (punter) en dan verder met draagbaren. Links is de 

koestal voor 9 koeien met houten groep. De koeien stonden met de 

koppen naar de hooitas (Hollandse opstelling). Ernaast een kalverhok en 

een geitenstal tegen de achtergevel. Rechts buiten, naast de 

baanderdeuren, tegen de zijgevel een kleine bijenstal en een zandhok. Dit 

zand is zeer fijn en is afkomstig van de bodem der meren, die door de 

steeds dieper gaande turfafgravingen al maar groter werden. Dit 

gebeurde ook door afslag van de oevers ten gevolge van stormen. Zand 

kon benut worden als schuur - en schoonmaakmiddel, bv. van 

tegelvloeren (plavuizen) en stoepen. De tegels werden dagelijks met zand 

bestrooid, soms ook in het weekeinde, in patronen (zandtapijt). Op 

maandag werd dit dan weggeveegd waardoor de vloer tevens weer 

schoon was. Dit zand was ook een inkomensbron: het werd in de 

omliggende dorpen verkocht. 

De deel: hier vond boterbereiding plaats met behulp van een wipkarn. 

Een constructie waardoor de handbediening wat gemakkelijker werd. Er 

Koeienvervoer per Gieterse bok. 
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is ook een spoelkeuken. In het grote middenvak links vinden we o.a. de 

laagveenturven en gereedschappen voor de turfwinning. 

Al in het begin van de 19e eeuw was het veen 

grotendeels afgegraven; veel bewoners moesten 

noodgedwongen wegtrekken naar andere 

veengebieden (bv. in Friesland). De achterblijvers 

werden steeds vindingrijker in het bedenken van 

nieuwe inkomensbronnen: visserij, rietsnijder, 

veeteelt, hooiland, kleine akkerbouw, 

moestuinen, mandenmaken, stoelenmatten, 

hakhoutwinning, verkoop van fijn zand, 

veehandel, kooikerij. In het bedrijfsdeel zien we 

dan ook veenkorven, evenals visnetten. Het 

kamertje, met slaapplaats in de linker zijbeuk, 

kon aan een medewerker (bv. een visser) 

verhuurd worden.  

Ook hier treffen we ankerbalkgebinten aan, lichter geconstrueerd omdat 

er nauwelijks behoefte was aan een zolder voor opslag van 

akkerbouwproducten.  

Om de boerderij: er is een buitenplee. Verder vinden we een moestuin 

met fruitbomen. In de gracht is modder uit Giethoorn gedeponeerd om 

een betere plantengroei te krijgen. 

De zwaarbeladen punter kon onder 

het hoge bruggetje doorvaren, of de 

loopplank van de brug werd tijdelijk 

weggehaald. Transport vond 

grotendeels plaats via waterwegen 

met punters. Dit was ook het geval bij 

bruiloften en begrafenissen. Toch 

waren er wel wegen en ook onze 

boerderij lag aan een dergelijke weg: de Beulakerweg. Het dorp 

Giethoorn is in de loop van de 13e eeuw ontstaan en is in de loop der 

tijden een aantal keren verplaatst naar het oosten (vgl. de situatie in 1.17 

Staphorst). 

Eendenmand/nest. 

Kruidenier per punter. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendenkooi
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Voorzieningen 

- (drink)Water: pomp op de deel 

- Plee buiten 

- Slaapplaatsen: enkele bedsteden 

- Verwarming: fornuis, werd tevens gebruikt voor de maaltijden. Let op 

de ketel (zakketel) met verlaagde bodem waardoor het water beter 

verwarmd werd door het turfvuur 

- Verlichting: (plantaardige) olie. Petroleum na 1860. 

Linken 

- Vervening, ruitersporen.nl, link 

- eendenkooi, nl.wikipedia.com, link 

- veen, Wikipedia, link 

- turf, Wikipedia, link 

- turfwinning, YouTube, link 

- Geschiedenis Giethoorn, site Giethoorn.com, link 

- Canon van Nederland, streeknamen, link 

- Giethoornse boten, link 

- Mijnstadmijndorp.nl, link 

Literatuur 

- B. en M. 1959 no. 1, pag. 20 

- B. en M. 1968 no. 2, 31:45 

- Jaarboek NOM 1999, pag. 328 ev. 

- Gids 2014 pag. 22 

- Boter maken zie bij aanvullingen (A 13) 

- Techniek in het Nederlands Openluchtmuseum 

  

http://www.ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=48
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendenkooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
https://www.youtube.com/watch?v=WHMCCW41C1w
file:///C:/Data%20loe/Onedrive%20lokaal/nom%20lokaal/1.%20erven/1.14%20Giethoorn/images%20giethoorn/Giethoorn.com/informatie/geschiedenis
https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/land-van-vollenhove/land-van-vollenhove/dorpsverhuizing-
https://vo-leshulp.nl/nom/bestanden_diverse_artikelen/Giethoorn%20vervoer%20over%20water.pdf
https://mijnstadmijndorp.nl/app/vincent-erdin/verhalen/land-van-vollenhove-in-arnhem-ii
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Afbeeldingen 

Spitter en menger in actie. 
De menger en de trapper in de bak.  

Links de turfmaker. 
 

 

Trekker met links de mengbak. 


