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Ffpt mor/errc :-u,cnbarl in hcÍ,,Zu,ancnrccr",
itr rlp:ompr een rler rlrrrhsl bc=ochfc rlelcr
tler ge.mee:ntc.

GIETEN

'l'ot een cler' fraaiste en tcvens een dc' u,elvarerrdste Honds-

De ligging van^de gemeente, van de Hondsrug tot de grens
der provincie Groningen, heeft het eigenaardig gevolgï dat



de bevolking een verschillend karakter toont, naarmate de
bewoners zijn die van zand- of veengrond. Op het zand
vindt men meer een van ouCs gevestigde bevolking, terwijl
de veenbevolking is ontsta.rn uit de vestiging van Friezen,
Groningers, Drenthen, Hannoveranen en anderen.

Gieten, een echt brink.iorp, gelegen als in een nestje van
groen, bevindt zich aan het kruispunt der hooÍdwegen As-
sen-Veendam en Groningen-Coevorden, waarlangs het
op voortreffelijke wijze per trein, bus oÍ auto te bereiken is.

Men raadplege voor de rijtijden der bussen de G.A,D.O.-
en/oI de Bergman's autobusdienstregelingen.

Moeilijk kan men zich indenken, wanneer men langs de zeer
wel onderhouden wegen in Gieten rijdt, dat die plaatsen,
precies honderd jaar geleden, nog in een toestand verkeer-
den, dat zij alleen des zomers te passeren waren.

In 1905 werd Gieten aangesloten aan het wereldspoorweg-
net.

De ontwikkeling van het verkeer, in de eerste plaats dat van
het rijwiel, is op de geschiedenis van Gieten van grote in-
vloed geweest. Daaraan vooral is het toe te schrijven, dat
langzamerhand vele oude gewoonten in onbruik geraakten.

Evenals elders, verloor de bevolking door meerdere aanra-
king met vreemden het eigenaardig, door Drenthe's isole-
ment zo lang bewaarde, cachet. De nabuurschap, het brui-
loftsneugen, de spinsterfeesten, de te beê-diensten, het dra-
gen door de vrouwen van de haar flatterende Drentse kap,
het moest alles wijken voor de nivellerende invloed van het
moderne verkeer.

De belangstelling in het kerkelilk inzegenen der huwelijken
nam af. De dankdag voor de oogst werd in 1907 voor het
laatst gehouden.. ..

De oudste Drentse historie kent Gieten, vroeger Gheten
geheten, niet. Toch is er uit vroeger eeuwen nog wel iets
bewaard gebleven. Het voornaamste daarvan is de Ned.
Herv. Kerk. Ze werd, van een paar eeuwen vroeger date-
rend, in 1607 hersteld, doch tn 1626, tengevolge van het
erin gehuisvest geweest zijn van soldaten, naar het interieur
weer zeeÍ beschadigd. De kerktoren van Gieten, die het
vroegere klokkenhuis verving, werd gebouwd in 1804; her-
bouwd in 1864. Een oude traditie getrou\il bleef de richting



Oost-West. De oude eiken preekstoel in de kerk dateert uit
het eind der zeventiende eeuw, In 1897 werd het orgel erin
geplaatst. Dat ging met een offer gepaard, doordat het
grote en antieke wa,penbord van den Drost van Coevorden,
den Heer Van Dongen tot Entinge - Nicolaas Harmen van
Echten, dat in de kerk hing - een laatste herinnering aan
het adelhlk geslacht, dat in Bonnen nog tot in het midden
der achttiende eeuw een kasteel bewoonde .- zijn plaats
rnoest inruimen. Het werd tildelijk afgestaan aan het Pro-
vinciaal museum voor Oudheden te Assen, waarna het thans
weder een plaats in de kerk heeft gekregen.

Gieten heeft zich niet kunnen ontworstelen aan de drang en
de evolutie der tijden ; maar ook door de bewoners zelve is,
waar mogelilk, de stoot gegeven tot verbetering en vooruit-
gang. In 1831 betaalden, blilkens een staat van ,,de verkies-
baarheid voor de leden van de landeliike stand in de Staten
Provinciaal", slechts zeven personen in de gemeente meer
dan f 60.- in de directe belastingen, Hoe geheel anders is
het daarmede thans gesteld !

In de loop der jaren is Gieten een welvarende gemeente ge-
worden, die tot woonplaats is gekozen door velen, die in een

In de bosuachteilj Gíeten: ile Minister J. B. Kon-banh,
tlie iederen voorbijganger tot een ogenblih tusten noodt
en hem danuanhetonuergetelijh schone schouuspel rond
hem genie.ten doet..



mstige, aan natuurschoon rijke, omgeving hun levensdagen
wensen door te brengen, temidden van een voorkomende,
vriendelijke en opgeruimde bevolking.

Bouwterrein is ruimschoots voorhanden. De gemeente zelve
is eigenares van ongeveer l0 hectare bouwterrein, dat voor
onmiddellilke uitgiÍte beschikbaar is en waarvan gading-
makenden tegen billijke prijs eigenaar kunnen worden.

Het terrein is gelegen onmiddellijk nabll de kom van het
dorp, hoge zandgrond en in de naaste omgeving van het
door de gemeente, tot behoud van natuurschoon, aange-



Een uel zeer ftaaie hijh ob de bijzonder Coed be.u,ao;rile Gieter Brinh,
ruaarourL huizen uit lang uerulogen en moderne tijd, temidd.en uan hoog
opguund geboomte, rles 2omers grote gezelschoppen ureemd,elingen omsluiten.

kochte Zwanemeer, een ongeveer 45 hectare groot wandel-
bos. In dit bosterrein is in 1935 een modern zwembad ge-
reedgekomen. In werkverschafÍing uitgevoerd,'drerden de
voor dit werk nodige gelden geheel door de burgerij van
Gieten bileengebrach't. óoo, de"zeer hoge ligging áoest het
eigenlijke bad in beton worden uitgevoerd, Het is verdeeld
in drie bassins met een gezamenlijke oppervlakte van 30 bij
73 meter; te weten, een kinderbad, een middenbad en een
diep bad. Tusschen het middenbad en het diepe bad bevindt
::ich over de volle breedte een brug, terwijl aan de diepe
kant een drie nreter hoge springtoren, voorzien van drie
springplanken is opgesteld.



terrein van het bad, hetwelk ruim trvee hecraren beslaat,
bevindt zich een ,pavilioen, van waaruit men door de ver-
hoogde ligging een schitterend uitzicht heeft over het bad
met zijn- bosrijke omgeving. Het bad is gedurende het
seizoen dageliyks geopend van T-12 en van )-9, beh"l*,"
des Zaterdags. op welke dag het open is tot 8 uur.

In de buurt van Gieten. doch onder de gemeente Anloo, liqt
een der groote hunebedden van Drenthè.
Bil het nabile Eext bevindt zich een grafkelder.

In de bossen en over de velden boldert in het voorjaar de
korhaan ; sluipt de vos op rooftocht en wisselt de slaíke ree.



Al lange jaren is Gieten gezocht als ontspanningsplaats.
Het aantal vreemdelingen, dat het fraaie, in éen zeei óchone
omgeving gelegen dorp, bezoekt, neemt ieder jaar toe. Het
gemeentebestuur heeft ook die trek naar Gieten in de hand

Het gehele terrein staat onder bewaking van den bos-
wachter.

De omgeving van Gieten leent zich uitermate rot het doen
van verkwikkende wa_ndelingen, waarbi.j vanaf de Hondsrug
van heerlijke vergezichten kan worden genoten.

erd met een oÍficieel koninklijk
ontving zij Koning Willem I.
,,dejeuner" ten gemeentehuize
dat dejeuner zou hebber mo€-

ten plaats vinden, zal wel een moeiliike vraag geweest zijn.

Gezicht of het ílo'rp. . . .



Immers vóór 1896 bezat de gemeente Gieten geen eigen
gemeentehuis.

Op 9 Mei 1873 bezocht Koning Willem III Gieten.

Bil Haar bezoek aan de Drentse veenstreken in 1917 en bij
Haar bezoek aan Drenthe in 1921 is H. M. Koningin Wil-
helmina het dorp gepasseerd, terwijl de iandsvrouwe het in
1924 bezocht, ter gelegenheid van het door Haar bilwonen
van de eerste boomplantdag.

Te Gieten is gevestigd een grote exportslachterij, alsmede
een cement- en betonindustrie, terwijl in het uitbreidingsplan
der gemeente ruimte voor de vestiging van industlie qerc-
serveerd is.

Het onderwijs omvat dat, gegeven in twee lagere scholen,
en voorts in een openbare U.L,O., terwijl in voorbereiding
is een school voor landbouwhuishoudonderwiis, Ook een
kleuterschool bevindt zich in Gieten.

Vanwege de Diaconie der Ned. Herv. Gemeenre is een rust-
huis voor ouden van dagen gebouwd, dat sinds de stichting
geheel bezet is.

Een notariaat is te Gieten gevestigd sinds 1867.

Voor bouw' en industrieterreinen wende men zich tot de
gem eente-opzichter.

Voor het kampeerterrein tot dc gemeentesccletarie, ol'/en
den boswachter.

Voor hotels en pensions en alle verdere inlichtingen om,
trent Gieten tot den secretaris der plaatselíjke Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer.

Gieten is een Drents dorp, maar een Drents dorp in z'n Zon-
dagse kleed; van een ouderwets type, maar met een zeer
modern, haar welstaand, uiterliik.


