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1940-1945  

Wij herdenken in deze maand dat 45 jaar geleden Nederland 
bevrijd werd van de Duitse overheersing. 
Het heeft mij het volgende in de pen gegeven. 

DE LANCASTER 

Een tragische gebeurtenis aan de rand van onze gemeente 
zal menig oudere zich blijven herinneren. Ik bedoel de 
crash van een Engels bombardementsvliegtuig. 
De volgende gegevens zijn bekend via het gemeente-archief. 
Op donderdag 14 mei 1943 stortte een Engelse viermotorige 
bommenwerper neer bij de Beresteinseweg vlakbij Hilversum. 
De wrakstukken en de stoffelijke overschotten zijn door de 
Duitsers opgeruimd. Enkele burgers hebben het zien vallen. 
Omstreeks 2.30 uur in de nacht kwam het toestel in een 
glijvlucht omlaag. Het brandde als een fakkel. 

De Duitse gegevens luiden: "In de nacht van 13 op 14 mei 
1943 om 2.02 uur neergeschoten door een Duitse nachtjager 
"ber Hilversum". 

De Engelse gegevens zijn: Vliegtuig: Avroe Lancaster MKI. 
Registration: W4938, EM-Appel. Unit: no.207 squadron RAF. 
Base: hangar,Nottinghamshire. Target ("doel"): Duisburg 
or Skodafabr., Pilsen. 

Het squadron steeg die nacht dus op van het vliegveld 
"hangar" ten noorden van Londen met als doel Duisburg. 
Over Egmond vlogen ze Nederland binnen, schuin naar bene-
den naar hun doel in Duitsland. Na de bomlading gelost te 
hebben wilde men over Nederland en wel over Noordwijk weer 
terug naar Engeland. Tijdens de tocht naar huis vloog men 
langs het vliegveld Deelen boven Arnhem waar de Duitse 
nachtjagers gestationeerd waren. Waarschijnlijk is het 
vliegtuig daar aangevallen, in brand gevlogen en neerge-
stort op ons grondgebied. Het kostte acht jonge mannen 
tussen de 20 en 32 jaar het leven. 
Normaal bestond de bemanning van een Lancaster uit zeven 
personen. Voor deze vlucht was echter een extra bommen-
richter toegevoegd die juist zijn opleiding voltooid had. 
Na het opruimen van het vliegtuig zijn de omgekomen be- 
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manningsleden begraven op de begraafplaats "De Rusthof" 
te Amersfoort. Hun grafnummers zijn 107 tot 113. 

EEN GENERAAL IN ONZE DORPEN 

De dagen direct na onze bevrijding op 5 mei 1945 bestonden 
uit vreugde en feesten over de herwonnen vrijheid. Een 
einde aan de Duitse bezetting en aan de verschrikkingen 
die daaruit voortgekomen waren! Ook blijheid over de 
voedseldroppingen. Er viel, zij het met mondjesmaat, weer 
wat te eten na de laatste oorlogshongerwinter. 
Zo besloten de oranje-verenigingen van 's-Graveland en 
Kortenhoef om de feestweek af te sluiten met een optocht. 
Aan de town-major te Hilversum werd gevraagd of enige mi-
litaire voertuigen deze stoet mochten begeleiden. De toe-
zegging kwam vlot af en de optocht zou op zaterdag 12 mei 
plaatsvinden. In een oproep via een stencil huis aan huis 
werd gevraagd: 
"Begeleidt de stoet in versierde wagens, op versierde 
fietsen of te voet. Laat vooral bloemen de tolk zijn van 
onze dankbare gevoelens. Opstellen om half twee op de 
Leeuwenlaan". 
Tot ieders grote verbazing werd de kleine militaire co-
lonne voorafgegaan door een open stafauto waarin niemand 
minder dan luitenant-generaal Charles Foulkes zat. 
Hij had op 4 mei 1945 te Wageningen in hotel "de Wereld" 
mede de capitulatie van de Duitse troepen onder generaal 
Blaskowisch aanvaard. Een hele eer voor onze dorpen! 
Eerst was er een ontvangst op het 's-Gravelandse gemeen-
tehuis waar hij als dank voor de bevrijding een schilde-
rij kreeg aangeboden van de schilder Cornelis Kuyper, 
een Kortenhoefs polderlandschap. Na een ovatie op het 
bordes van het gemeentehuis in ontvangst genomen te heb-
ben, ging men naar Kortenhoef en ook daar was voor een 
ontvangst gezorgd. De Generaal ontving een schilderij van 
de Kortenhoefse schilder Flip Hamers met als onderwerp 
de dorpsweg. Tevens werden er kinderklompjes uitgereikt 
aan de Canadezen met de tekst: "Well done boy's", Korten-
hoef 12 mei 1945. 
Het schilderij van Cornelis Kuyper hangt nu in de offi-
ciersmess van het Royal Military College te Kingston, 
Ontario, Canada. 

B.Wallenburg 
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"HET CAPITOOL EN TOEN DE STORM 
DE BEUK ER IN GOOIDE" 

Het fraaie tuinhuis, gelegen in het landschappelijke park 
achter Schaep en Burgh, werd onlangs getroffen door een 
omvallende boom, ten gevolge van één van de zeer zware 
stormen (donderdag 25 januari 1990). 
Dit tuinhuis, landelijk beter bekend als "het Capitool", 
werd flink beschadigd aan de houten bovenbouw, terwijl 
er een lichte verschuiving werd waargenomen ten opzichte 
van de fundering. 
Het tuinhuis kreeg zijn bekendheid door de zondagse tele-
visieuitzendingen onder de naam "Het Capitool". Elke zon-
dag komen er in dit discussieprogramma belangrijke actuele 
onderwerpen aan de orde. Doordat "het Capitool" zo zwaar 
beschadigd was, moest een andere locatie worden gezocht. 
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft direct 
ruimte beschikbaar gesteld in haar hoofdkantoor Schaep en 
Burgh. Hopelijk zal over niet al te lange tijd het Capitool 
weer dienst kunnen doen, niet alleen als studio maar zeker 
ook als fraai element in het ongelofelijke mooie park. 
De historie van het tuinhuis gaat terug tot het begin van 
de 19e eeuw. Het is oorspronkelijk rond 1820 gebouwd als 
biljartzaal. J.D.Zocher jr. is de vermoedelijke bouwmees-
ter, maar al zou hij het niet hebben gebouwd dan heeft 
hij het in ieder geval wel verbeterd en verfraaid. 
Het tuinhuis is gebouwd in de Empire-stijl. De hoofdvorm 
van het gebouw is een gerekte achthoek waarvoor een por-
tiek waarvan het frontonvormige dak gedragen wordt door 
vier gecanneleerde ionische pilaren met voluutvormige 
kapitelen. De plint is van baksteen en de bovenbouw van 
hout. De inwendige maten zijn 6,40 x 6,40 meter, Zeer 
geschikte afmetingen voor een biljartzaal! 
Door de ligging lijkt het Capitool groter te zijn dan het 
in werkelijkheid is en dat is misschien ook wel de charme 
van dit tuinhuis. In ieder geval is het Capitool zo zeer 
de moeite waard, dat er door zeer velen foto's van worden 
gemaakt. 
Hopelijk kan ik binnen niet al te lange tijd weer een 
foto maken van het Capitool in de staat waarin we het 
kenden voor de storm! 

Marius van Ee 

35 



r
e
t
  
"
ge
b
e
u
k
t
e
"
 
C
a
. i
t
o
o
  

36 



DE PAARDENMARKT 

Het Noordereinde afgesloten voor het snelle twintigste 
eeuwse verkeer en teruggekeerd tot een zeventiende 
eeuwse gemoedelijkheid; vrolijke bedrijvigheid rondom 
de kerk... .de 5de mei van het jaar 1990 voert de gedach- 
ten terug naar een andere evenement in 's-Graveland. 
De hoofdingelanden van de nog geen twintig jaar oude 
Polder vroegen en verkregen in het jaar 1649 van de 
Staten van Holland vergunning een vrije paardenmarkt 
te mogen instellen te 's-Graveland. 
Bijna drie eeuwen lang zou deze hèt jaarlijkse evenement 
blijven in het stille dorp waarin, wat feesten betrof, 
zo weinig viel te beleven. 
Zij werden gehouden op de langste dag van het jaar, 
maar een hoogbejaarde dorpsgenote met een ijzeren gg- 
heugen vertelde ons, dat sinds háár heugenis de eerste 
woensdag van juni dè dag was geworden, "omdat het op 
de langste dag zo dikwijls regende". 
De Paardenmarkt! 
's Daags tevoren werden al veel paarden aangevoerd, die 
dan liepen te grazen in beschikbaar gestelde weilanden. 
In het topjaar 1883 waren het er maar liefst 843, maar 
prof.J.A.de Rijk schrijft begin 1900 in zijn "wande- 
lingen door Gooi- en Eemland en Omstreken", dat "na 
voor enige tijd haar hoogtepunt te hebben bereikt, de 
markt sedertdien weer snel is achteruitgegaan". Zij 
handhaafde zich tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. 
Tussen de bomen langs het Noordereinde werden palen 
geslagen en aan touwen stonden de dieren vanaf de Leeuwen- 
laan tot soms aan de Klapbrug toe. 
Familie en kennissen kwamen over en voor de huizen 
gezeten genoot men van het vertier. Wel kon je maar 
het beste een paar paaltjes met planken er tussen voor 
je bank plaatsen, om achter die barricade veilig te zijn 
voor een eventuele zijwaartse sprong van een paard dat 
moest vóór-draven. De vele zigeuners, die hun levende 
waar aan de man wilden brengen, gingen er bepaald niet 
zachtzinnig mee om. De lucht was vervuld van gehinnik, 
het knallen van zwepen, luide kreten om de paarden aan 
te vuren, van geschreeuw van handelaren die 't niet 
eens konden worden en deunen van een paar harmonicaspelers 
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Groeten uit 's-Graveland. 

"Laanzicht" 

De plaatswerkers kregen een halve dag vrij, de school-
kinderen een hele. 
Het onthaal op die dag bestond uit de traditionele 
's-Gravelandse paardebollen, een soort kleine ronde kadet-
jes die per "scheut" van zestien stuks werden verkocht 
en gegeten met boter en zoetemélkse kaas. Wat een buiten-
kansje wanneer je als schooljongen al voor dag en dauw 
uit de veren was - geslapen had je bijna niet - en voor 
een bakker bestellingen mocht rondbrengen. Je verdiende er 
een dubbeltje mee en als je van je moeder dan ook nog 
een paar stuivers kreeg, was je de koning te rijk. Je kon 
ze besteden bij een kraampje met heerlijkheden als zuur-
stokken, zoethout en drop en er een fluitje voor kopen. 
Enkel lawaai om je heen en als jij dan je wangen bol blies 
had je het gevoel dat de grootste herrie van jou kwam 
en dat was verrukkelijk. Maar het allerspannendst vond 
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je dat de veldwachter wel eens een dronken kerel naar 
het brandspuithuisje sleepte. Je bleef kijken, ook toen 
ie al in het.cachot zat en schreeuwend op de deur bonkte. 
En toen was ie ineens stil..., en wat was dat? De dak-
pannen begonnen te bewegen! Er kletterden een paar naar 
beneden, je zag een gat, er kwam een kop uit, een hele 
vent, nog even en hij was weg.... Dat jij dat nu net had 
gezien! Je moest zuchten van heerlijkheid. 

De dorpsveldwachter kreeg versterking van een Hilversum-
se collega en met de lange sabels opzij wist deze mobie-
le eenheid de orde wel te handhaven. Het brandspuithuisje 
waarvan de ene helft met een krib er in als cachot diende 
stond bij de Smidsbrug vóór het pand dat nu Noordereinde 
1 is. Oudtijds was dit aardige huis met de hoge stoep 
een herberg en gezien het mooie uitzicht op de Leeuwen-
laan was de naam "Laanzicht" heel toepasselijk. 
's Morgens om acht uur begon de pret om 's middags tegen 
vieren op haar eind te lopen. Grote schoonmaak onder de 
bomen en op de dorpsweg en 's avonds was het in 's-Grave-
land weer stil tot de volgende langste dag of eerste 
woensdag van de zomermaand. 
Een dag van onbezorgde vreugde, daar leefde het dorp van 
op. Maar dan kwamen de gezichten weer in de daagse plooi. 
Wel had het geld gekost, doch daarvoor was het dan ook 
's-Gravelandse Paardenmarkt geweest. 

A.D.Wumkes 
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DE OUDE TWAALF HUIZEN 
EN HUN OMGEVING 

In het jaar 1918 nam de gemeente Kortenhoef het initiatief 
om in het dorp arbeiderswoningen te bouwen. Dat was in 
die tijd een hele onderneming, ook al omdat in de gemeente-
raad tegenstanders waren onder wie de burgemeester. Dank 
zij het zeer vooruitstrevende raadslid Piet Bakker kwam 
de bouw toch tot stand. Hij had namelijk in zijn militaire 
diensttijd in Den Haag enige "goede vrienden" gemaakt, 
die later vooraanstaande posities hij "Het Rijk" bekleedden. 
Hij maakte daar dankbaar gebruik van door een bezoek te 
brengen aan het ministerie en hij kwam thuis met de nodige 
vergunningen en subsidietoezeggingen. Er kon gebouwd worden! 
Twaalf huizen in het Moleneind, vier bij de Kattenbrug 
en twaalf bij de Sluis. 
Mijn ouders behoorden tot de eerste bewoners tegen een 
wekelijkse huur van f.3,25, een zeer hoog bedrag vergeleken 
met de lage inkomens. Het waren voor die tijd mooie en 
vooral hoge huizen zoals ze daar stonden in het toen nog 
wijdse polderland. 
Ze waren ruim en hadden een grote vliering, die je be-
reikte via een laddertje en dan moest je op de balken lo-
pen, want een vloer ontbrak. Een luxe was de "portiek" 
met een brede voordeur voorzien van een grote koperen 
deurknop en dito trekbel, die iedere week zorgvuldig werden 
gepoetst. Een brievenbus was niet nodig; de enkele brief 
of kaart werd tussen de deur en het kozijn gedrukt en de 
krant ging achter de deurknop. 

Heel goed herinner ik mij nog de gezelligheid van de mooie 
zomeravonden als de hele buurt voor het huis zat, genie-
tend van het uitzicht en al pratend over de laatste dorps-
nieuwtjes. Men schrok op als er af en toe een auto langs 
kwam en op de droge zandweg wolken stof opjoeg. Vandaar 
dat men 's avonds eerst de weg met water besproeide. Met 
opgestroopte broekspijpen stapten de mannen in de voor de 
huizen liggende vaart en gooiden met een "boerenschop" 
de weg nat, zodat men stofvrij kon zitten. 
Aan de voorzijde had men uitzicht op de Meent (Kerklaan) 
tot aan de boerderij van de Bree bij de Smidsbrug. De Meent 
was een prachtige laan met aan weerszijden iepebomen, 
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drie met riet gedekte landhuizen, een school en de kerk. 
Vlak naast ons stond het tolhuis met de ophaalbrug en de 
in die tijd druk gebruikte sluis. Voor de kleine jongens 
was zij een heerlijke speelgelegenheid. Als er een praam 
met hooi of een boot met groente aankwam, ging de brug 
omhoog en dan zorgden we dat we aan de achterkant stonden. 
Als ze weer naar beneden ging liepen wij er tegenop, ze 
wipte dan een paar keer op en neer tot ze stil lag en wij 
vonden dat fijn. 
Achter de twaalf huizen keek men op de toen nog onderhoude 
polder met een wijd uitzicht over wuivende rietakkers 
en grote Dobbers met in de zomer waterlelies, kalmoes en 
krabbescheer. De smalle grasakker achter de huizen, aan 
weerszijden omzoomd door elzenbosjes, was eigendom van 
de R.K.kerk. Mijn vader en onze buurman Steven van Zanden 
gebruikten hem voor het houden van varkens. Vandaar dat 
een gedeelte gehooid moest worden voor wintervoer. 

T.van Hooren en zijn drie jongens 

Het lage zoddeland had in de jaren dertig totaal geen 
waarde meer, met name een groot gebied achter de twaalf 
huizen. 
Daar ook toen de economie vddr het milieu en de natuur 
ging kwamen er grote veranderingen. Hilversum wist geen 
raad met zijn afval, vandaar dat men na het nodige overleg 



er in 1936 toe overging om Kortenhoef vol te storten met 
wat men "huisvuil" noemde. Zowel de gemeente als de boeren 
waren er content mee. Er was zelfs een lijst van gegadigden 
om ook voor storting in aanmerking te komen. Men kreeg er 
zonder enige kosten na een paar jaar goed grasland voor 
terug. Maar de bewoners van de twaalf huizen hebben er 
jarenlang hinder van ondervonden. Vooral in de zomer moest 
mens soms de ramen dicht houden om de vieze lucht en de 
zwermen vliegen. En dan de muizen en de grote ratten, die 
soms jonge kuikens van de bewoners doodbeten! 

Wat ik persoonlijk betreurde - en met mij zeer velen - 
was het volstorten van de vlak achter ons huis gelegen 
Dobber, een groot en breed water, waar men op een rustige 
zondagmiddag heerlijk kon roeien tussen de vogels, de 
waterlelies en de gele plompen. 

Het was een gebied dat jarenlang elke herfst werd schoon-
gemaakt voor de 's-Gravelandse IJsclub die daar, ijs en 
weder dienende, onder grote belangstelling wedstrijden 
organiseerde, zowel plaatselijke als landelijke. Vooral 
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hardrijden was toen erg in trek. Op woensdagmiddag waren 
er wedstrijden voor de jeugd, het zogenaamde "spek- en 
meelrijden". Elk kind dat meedeed kreeg een stuk spek en 
twee pond meel in een linnen zakje. Het was in een tijd 
met weinig sociale voorzieningen voor menig gezin hoogst 
welkom als de kostwinner was "uitgevroren" en de spaarcen-
ten moesten worden aangesproken. 
Grote bewondering had men voor het "schoonrijden" van 
Jaap de Haas, die op de Zeedijk in Hilversum een bekende 
zaak in "werkmanskleding" dreef. Onder luid applaus van 
de vele omstanders draaide hij met sierlijke letters 

JAC DE HAAS 

op het ijs. 

De meeste leveranciers kwamen "aan de deur", eerst "horen" 
en dan bezorgen. Ieder had zo zijn vaste dag. 
Voor de kinderen was een onvergetelijke figuur De Jager, 
de "ballenboer" die met zijn hondekar uit Hilversum kwam. 
Mijn moeder kocht dan voor één dubbeltje twee schoteltjes 
vol met zwarte-of bokke-ballen. 
En niet te vergeten de ijscoman Van der Laan. We hoorden 
hem op zaterdagmiddag - luid bellend - al op de Meent 
aankomen. Hij .reed in een zogenaamde hittekar, een paard-
en-wagen met rondom glas en hij kon er rechtop in staan, 
gekleed in een smetteloos wit jasje, tussen twee blinkende 
bussen met schepijs. Zodra hij bij de twaalf huizen was, 
bleef het paard stilstaan. Mijn moeder ging met een bord 
naar de wagen en kocht vijf ijsjes van twee cent. We moes-
ten ze binnen opeten. Er waren namelijk ook kinderen in de 
buurt wier ouders geen ijsjes konden of durfden kopen, 
omdat zij, bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, een uit-
kering kregen van de kerk of de gemeente. Er mocht toe-
vallig eens iemand van een bepaalde instantie langs komen.. 

Dit waren dan wat jeugdherinneringen van iemand, geboren en 
opgegroeid in de twaalf huizen en hun omgeving in een toen 
nog rustig Kortenhoef. 
De huizen werden afgebroken in 1977 en vervangen door 
nieuwe en weer betere woningen. 

M.G.van Hooren 
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GESCHIEDENIS VAN HET POLDERHUIS 
VAN ANKEVEEN 

(slot) 

Na het rampjaar 1672 vindt in het deerlijk gehavende 
Ankeveen het herstel plaats van de door de Fransen aan-
gerichte schade. Veel huizen zijn verbrand, kerk en 
toren zijn beschadigd en het Gemeenelantshuis is door 
de oorlogshandelingen tot op de fundamenten verwoest. 
De eerste zorg van polder- en molenmeesters is natuurlijk 
om de ondergelopen landen weer droog te malen. Daarbij 
komen veel financiële moeilijkheden hun aandacht vra-
gen. Er waren nogal wat Ankeveners die in de oorlogs-
jaren gevlucht waren. Velen keerden daarna niet naar 
hun dorp terug. Van de achtergeblevenen en degenen die 
weer in Ankeveen terugkeerden, waren nogal wat grondbe-
zitters die niet meer in staat bleken om zelfs maar de 
lasten over hun verdronken landen op te brengen. Drie 
jaar na het rampjaar nog machtigden de Staten de schout 
en het gerecht in Ankeveen om de turfakkers, waarvan 
de eigenaars "dood, vertrokken of onmachtig zijn" pu-
bliek te verkopen, zodat tenminste de ongelden betaald 
konden worden. 
Maar al vóór dat jaar hadden polder- en molenmeesters 
de herbouw van het Gemeenelantshuis grondig aangepakt. 
Een aantal leningen, o.a. van de ambachtsheer (en pol-
dermeester!) Joan de Wale, extra "ommeslaghen" die de 
ingelanden moesten opbrengen, had de poldermeesters in 
staat gesteld na de hoognodige droogmaling, ook het Pol-
derhuis te renoveren. Al in 1674 is het nieuwe Gemeene-
lantshuis mooier en groter dan voor de vernieling ge-
reedgekomen. Oudere Ankeveners die zich het "oude" Pol-
derhuis nog herinneren, vertelden dat de muurankers in 
het gebouw het jaartal 1674 aangaven. 
Bepaald een grote prestatie van de poldermeesters om 
dit werk in korte tijd tot een goed - ook financieel - 
einde te brengen. Het fraaie gebouw staat nu weer ter 
beschikking van molen- en poldermeesters, en de waard 
Flip Aartsz die de verschrikkingen van de Franse revo-
lutie heeft overleefd. 
Bij de ingebruikneming van het Gemeenelantshuis worden 



de pachtvoorwaarden nog weer opnieuw vastgesteld. Met 
Flip Aartsz wordt een huurovereenkomst gesloten, waar-
bij als uitzondering de huur met ƒ.100,-- begint, het 
tweede jaar f.200,-- en dan drie jaar f.300,--. Hij 
moet, behalve de zorg voor het gebouw, ook dijk en werf 
om het huis onderhouden en de beschoeiingen aanvullen 
als dat nodig is. Vertimmeringen mag hij niet uitvoeren 
zonder toestemming van de Heren. Ook moet hij als van-
ouds op de schouwdagen het gezelschap een "goede zode 
visch" aanbieden; paling, snoek en zeelt waren in de 
polder nog in ruime mate te verkrijgen. 
De waard had tijdens de bouw al voor zo'n ƒ.1000,--
bijgedragen aan "timmeragiën", die de poldermeesters 
als lening van hem overnamen tegen een rente van 4%. 
Uit de huurceduul blijkt dat Flip Aartsz de schrijfkunst 
niet machtig is. Hij tekent met T. 
Ook met de molenaar wordt een nieuw contract opgesteld. 
Hij verdient ƒ.110,-- per jaar. Dat is weinig maar later 
blijkt dat hij nog wel eens een gratificatie krijgt 
als de vele herfstregens hem genoopt hebben dan dagen en 
nachten te malen. Ook lezen we in de rekeningen dat 
hem een paar nieuwe schoenen zijn verstrekt. Als er 
clandestien fuiken in de molentocht geplaatst zijn, 
mag hij die eruit halen, en die zijn dan "verbuert". 
In het jaar na het gereedkomen van het Gemeenelantshuis 
leent Joan de Wale nog weer eens f.1000,-- aan de pol-
dermeesters om de onkosten van een bijgebouwde schuur 
te financieren. Ook leent de polder geld van hem om 
twee nieuwe "valbruggen" te maken, die "in de tijt 
van oorlogh zijn affgebrant". Deze situatie, het Ge-
meenelantshuis met de twee bruggen, is in latere eeuwen 
verschillende malen door tekenaars in prent gebracht. 
Verder worden de twee sluisdeuren vernieuwd en wordt 
de molen voorzien van een nieuw scheprad. 
In 1680 overlijdt de waard Flip Aartsz. Zijn weduwe 
Marrij Claesz zet met haar twee zoons Anthonij en Reijer 
de zaak voort. De polder lost dan tevens de geleende 
f.1000,-- van haar overleden man af. 
Het blijkt dat de scheidingskade met Utrecht, de Sticht-
se kade dus, wegens voortdurende wateroverlast hoger 
moet worden gemaakt. Er worden door de poldermeesters 
procedures aangespannen om de diverse eigenaars van de 
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aangrenzende landen te bewegen hieraan hun medewerking 
te geven. Tegen een van de eigenaars, de bezitter van 
"het Cruijdenland", zijn zelfs gerechtelijke stappen 
nodig. 
In 1688 is ook Marrij Claesz overleden en haar zoons 
nemen de gehele exploitatie van het Gemeenelantshuis 
over. Blijkbaar hebben Anthonij en Reijer andere ambi-
ties, want in het volgende jaar wordt Cornelis Pietersz. 
Clutz al genoemd als waard. In dat jaar zien we uit de 
opgemaakte rekening dat hij zelf bij het schouwen de 
"planck" draagt waarmee de heren de sloten plegen over 
te steken en daarvoor 12 stuivers rekent. Bij de ,"ordi-
naris"maaltijd na de schouw wordt f.54-6- verteerd! 

De jaarlijkse rekeningen van polder- en molenmeesters 
laten in de laatste jaren van de 17de eeuw hoge lasten 
zien die de ingelanden via "ommeslaghen" moeten opbrengen 
voor de vele verbeteringen en aanvullingen die nodig 
zijn voor Gemeenelantshuis en molen. Ook de sluis en de 
bruggen kosten veel onderhoud. Zo wordt in 1692 
f.1504-15-0 voor de bruggen en de sluis uitgegeven. 
ook de molen vraagt een "nieuwe back en waterloop" die 
de metselaar Sweer Dircksen en de "timmer" Willem Sijmens 
met behulp van "bolle Dirck en zijn zoon" aannemen. De 
kosten zijn niet gering:ƒ.1879-6-2-. 

De achttiende eeuw 

In de eerste jaren van de achttiende eeuw is Cornelis 
Wilms Buijs "waert" in het Gemeenelantshuis. Het huis 
wordt dan geheel "geverwt". 
Aangezien er eigenaren die land bezitten in Ankeveen 
ook in naburige dorpen wonen, moeten de halfjaarlijkse 
schouwen ook daar bekend worden gemaakt. Zo luidt een 
rekening uit 1700: Aen de koster van 's Gravelant be-
taelt voor 't kleppen van de klock ende aflezen van een 
billet wegens schouw f.0-2-0. En aan de omroeper van 
Hilversum f.0-3-0. Bepaald geen overdreven rekening 
voor deze werkzaamheden. Het jaar 1702 heeft een zeer 
natte herfst gekend. De molenaar heeft daardoor nogal 
wat extra werk gehad om de polder te bemalen en hij 
ontvangt daarom boven zijn traktement f.10,--. 
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Het blijkt steeds meer dat het Gemeenelantshuis op een 
wel buitengewoon gunstige plaats is neergezet. Beurt-
schippers, schippers die turf en zand vervoeren naar 
Amsterdam en als retourvracht huisvuil, dat als compost 
wordt gebruikt, meenemen. Schepen die de was van en naar 
's-Graveland en Ankeveen brengen. En dan een intensief 
rijverkeer over de Loodijk en door Ankeveen maken het 
Gemeenelantshuis tot een gewilde aanlegplaats - in dub-
bele zin - van het dorp Ankeveen. 

In deze jaren vinden we voor het eerst een al oude naam 
voor het Gemeenelantshuis in de notulen: "vanouds de 
'RondenHaerd'". Ook komt de naam "Polderhuis" meer en 
meer in gebruik. Bij dat drukke zeil- en jaagverkeer 
moeten de poldermeesters meerdere malen ingrijpen door 
bepalingen te maken. Als hen ter ore komt dat enige 
schippers zich niet ontzien om "met volle Seijl" door 
de brug van Eind Ankeveen te varen, met grote schade van 
dien, wordt er ingegrepen en een boete van f.3,-- vast-
gesteld op het niet neerhalen van de zeilen. 
Gerrit Jacobse, de molenaar, heeft evenals zijn dorps-
genoten ook wel waargenomen, dat het goed gaat met de 
nering in De Ronde Haerd. Hij wil tussen de molen en 
het Polderhuis een "opstal" bouwen, maar hier steken de 
polder- en molenmeesters gauw een stokje voor. Hij, de 
molenaar, "mocht zich eens inlaten met aldaar bier of 
brandewijn te gaan vercopen". Vooral geen concurrentie 
met de goedlopende Polderhuis-herberg! 
In 1724 is er weer een ander probleem. Er komen in het 
dorp nogal veel lieden van elders "die haer niet ontzien 
in de voornoemde polder bij dagh en nagt te komen vis-
sen". Tegen overtreders "sal net alle Rigueur worden 
geprossedeert". 
Maar in een resolutie van datzelfde jaar komt de werke-
lijke aap uit de mouw: Er wordt gemeld dat verscheidene 
Ingelanden zich niet hebben ontzien om mensen uit andere 
Jurisdicten "te versoecken met haer viswant". En dat 
was nogal wat: schaekels en puijten zonder vleugels, 
schrobnetten en sleepnetten. Met een forse boete willen 
de poldermeesters dit misbruik de kop indrukken: f.10,--
voor het vissen en daarboven nog f.50,-- als een schrob-
of sleepnet is gebruikt. De "goede zoode visch" van de 
waard mocht eens gevaar lopen! 
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De namen van polder- en molenmeesters doen in deze tijd 
veelal denken aan het Amsterdamse regentenpatriciaat: 
Abraham Alewijn, Nicolaas Creash, Hendrick Bicker, Oet-
gens van Waveren, Cornmelin, Deutz en Salomon Dedel. 
In het behartigen van de belangen van de polder zijn ze 
voortreffelijk, maar niet in 't minst daar het tevens 
hun eigen belangen geldt. 
Bij sommige uitgaven voor de polder zouden we de heren 
nU bepaald "krenterig" noemen: 
Albert ter Welbergen is nu waert in het Polderhuis. Hij 
stelt de heren voor om een lantaarn op de Wal te stellen 
vooral tot gerief van de vrachtschuiten. Een niet over-
bodige maatregel eigenlijk, die de heren instemmend doen 
knikken: een goed voorstel van de waard. Het verzoek 
wordt dus welwillend toegestaan. Alleen: de waard dient 
er rekening mee te houden dat het onderhoud, de eventuele 
reparatie en zelfs de "oolij" voor de lantaarn ten laste 
van de voorsteller van het plan komt! 
Met ingang van 1738 vinden de poldermeesters het in het 
belang van de polder om het Polderhuis in het vervolg 
publiek te verhuren aan de meestbiedende voor drie of 
zes jaar. 
De nieuwe huurder is Cornelis Han, een zoon van de gader-
meester Jacob Han, en hij doet zijn werk tot volle te-
vredenheid van de poldermeesters. Hij maakt hier gebruik 
van door continuatie van de huur te verzoeken mits hij 
vermindering van de huur van f.50,-- krijgt. Verder wil 
hij "considerabele" veranderingen in het Polderhuis. 
Er moeten "moderne" schuiframen in komen en als laatste: 
hij verzoekt om een "Colfbaan" te laten aanleggen. 
Polder- en molenmeesters, overwegende de goede hoedanig-
heden van de tegenwoordige waard en welgenegen zijnde 
om hem in het huis te houden, stemmen met al zijn ver-
zoeken in. En zo komt Ankeveen dan aan een kolfbaan 
bij het Polderhuis. 
Het was in die tijd,dat het kolven uiterst populair 
was geworden, wel voor de hand liggend dat een goede her-
berg over een kolfbaan beschikte. In Amsterdam waren 
in 1792 al zo'n tweehonderd herbergen en sociëteiten 
met kolfbaan. De Ankeveense kolfbaan zal ongetwijfeld 
een zogenaamde "korte baan" zijn geweest van zo'n 25 
meter lengte. De baan zelf was een waterpas, glad en 
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Een kolver 

hard gemaakt veld, aan begin en eind gemarkeerd door 
een hardhouten paal, aan de basis met koper beslagen. 
De kolfspeler sloeg met zijn kolf, een lange taaie stok 
met een hamervormige kop, de bal via de beginpaal naar 
de eindpaal en weer terug, waarbij de bal met een harde 
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klap de paal moest raken. Het kolven werd vaak gespeeld 
met twee groepen, die in jaarlijkse wedstrijden tegen 
elkaar speelden en waarbij de waard dan prijzen beschik-
baar stelde - een zilveren bal of een met zilver besla-
gen kolfstok. Aangezien de wedstrijden veel publiek 
trokken was een kolfbaan voor herbergiers een goede bron 
van inkomsten. Deze exploitatie van een kolfbaan bij 
het Polderhuis benadrukt de sociale functie die de her-
berg in Ankeveen had, ondanks dat deze nogal ver van de 
dorpskern was gelegen. Al in 1786 ondergaat de kolfbaan 
een grondige vernieuwing en wordt op kosten van de pol-
dermeesters het hele veld weer verhard. 

De Franse tijd  

Een aanwijzing dat de tijd van patriotten en prinsgezin-
den ook in Ankeveen zijn intrede heeft gedaan, vinden we 
in rekeningen van de polder waar Jacob Han, de gadermees-
ter, in 1787 noteert ƒ.7,-- uitbetaald aan de "Savegaards' 
tot bewaaring aan de molen. Dit bedrag komt nog enkele 
keren voor. Ook 	zal in 1795 bij de komst van de Sans- 
culotten in Ankeveen het Polderhuis een rol hebben ge-
speeld als inkwartieringsruimte en in de volgende verwar-
rende (en economisch slechte) jaren zal er wel een Franse 
bezetting gestationeerd zijn geweest, daarvoor was het 
strategisch belang van het Polderhuis, alleen al door 
zijn ligging, te groot. 
Maar patriottisch of prinsgezind, de polder- en molen-
meesters bleven vergaderen in het Polderhuis, de sloten 
moesten geschouwd, de kaden en dijken in goede staat 
gehouden en de molen moest kunnen blijven draaien. De 
maaltijden elk half jaar bij de schouw bleven gehand-
haafd, de vis werd niet minder genoten, maar de lange 
pijpen na het diner geurden niet meer zoals vroeger 
en de gedistilleerde wateren vloeiden minder gul. 
In 1810 is Nederland bij Frankrijk ingelijfd, Hollands 
Ankeveen wordt bestuurd door een "maire" en alle offi-
ciële stukken vangen aan met: Vrijheid! Gelijkheid! 
Broederschap! 
De hoogwelgeboren polder- en molenmeesters worden met 
"Burger" aangesproken, maar hun gezag is er niet minder 
om. De ommeslagen in de polder over gezamenlijk onder- 
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nomen verbeteringen van de polder worden steeds moei-
lijker te innen, er heerst een diepe economische crisis 
ondanks dat de turfwinning doorgaat. 
Na de nederlaag van Napoleon in 1813 trokken de Franse 
troepen terug, alleen in de vesting Naarden hielden zij 
stand. 
Het verhaal van de blokkade en het beleg van Naarden 
is uitvoerig beschreven door de kunstschilder Van Os, 
die in die tijd aan de Cannenburgerweg woonde. Hij hoordei 
tot de notabelen van het dorp en bij de inderhaast in 
het leven geroepen Landstorm werd hij tot officier be-
noemd. 
In 's-Graveland en Ankeveen wordt ongeduldig gewacht 
op de komst van de Kozakken en de dreiging van een 
Franse uitval uit Naarden brengt aan de Klapbrug en bij 
het Polderhuis vele ongeruste ingezetenen bijeen, die 
zich zoveel mogelijk willen verzetten. De Ankeveners 
zijn aanvankelijk bewapend "op zijn boers" met hooi-
vorken en dergelijke, maar Van Os, als commandant van 
Ankeveen, zorgt voor een betere bewapening. 
Het Polderhuis wordt nu een van de "blokhuizen" en er 
wordt een dertigtal Ankeveners ingekwartierd. Luitenants 
zijn de waard van het Polderhuis, de heer Snelling 
en de jonge Van Blarcum. 
In januari wordt onder zware sneeuwval Naarden bestookt 
met zwaar geschut. De Nationale Garde zet zich in en 
in mei van dat jaar komt er aan de vijandelijkheden een 
einde. Het Polderhuis kan weer worden ontruimd en dient 
weer als herberg en plaats van vergaderingen voor de 
polder- en molenmeesters. 

In 1824, nog in een economisch dieptepunt ook voor de 
polder in Ankeveen, is het Polderhuis aan een grondige 
renovatie toe. Opzichter Verkerk maakt een lijst van alle 
gebreken die het huis vertoond, zowel aan het Polderhuis 
zelf als aan koetshuis, paardestal, schuttingen en scher-
mingen van het land er omheen. De glasramen moeten ver-
nieuwd. Het zijn nog de oude schuiframen die Cornelis 
Han in 1753 als moderne ramen mocht laten aanbrengen, 
en in het verslag wordt gesproken van een achttal kamers 
waar vernieuwingen nodig zijn. 
Er wordt een nieuw plankier rond het huis aangebracht: 
lange eiken liggers van zo'n zeven meter lang en eiken 

54 



H
e
t
  
P
o
l
d
e
r
h
u
i
s
  
+
  
1
9
0
0
 

55 



balken van 60 x 60 centimeter worden gebruikt. De zol-
der van de paardestal wordt met dikke grenen delen ver-
nieuwd en rondom het nieuwe plankier komen zo'n driedui-
zend gele klinkersteentjes en een zevenduizend vlakke 
klinkers in specie te liggen. 
Voor het kolven was in die tijd niet meer zo'n belangstel-
ling en ik denk dat de kolfbaan wel onder de gele klin-
kertjes zal zijn verdwenen. 
In 1860 wordt het Polderhuis door de heren poldermees-
ters aan het veenderijbestuur overgedragen. 
Als we in de 19de eeuw de namen van de poldermeesters en 
molenmeesters in de notulen en rekeningen zien, valt ons 
op dat hier uitsluitend echte Ankeveense namen voorkomen: 
Van Dijk, Van Blarcum, Meester, Hagen, Hoetmer. 
In een vergadering van 21 maart 1913 wordt met alle stem-
gerechtigde ingelanden de Hollands Ankeveense polder een 
verstrekkend besluit genomen inzake het Polderhuis. Het 
zal publiek verkocht worden en de opbrengst op het Groot-
boek worden geplaatst. De reden is dat de huurster de huur 
heeft opgezegd en dat het polderbestuur geen nieuwe vergun-
ning kan krijgen, terwijl de oude vergunning is komen te 
vervallen. En hierdoor zal ook de huurprijs van het Pol-
derhuis sterk verminderen. De verkoop van het Polderhuis 
krijgt snel zijn beslag: op 17 april 1913 vindt er een 
publieke verkoping plaats door notaris Lasonder uit Hil-
versum. Koper van het Polderhuis is de heer Kaarsgaren 
die voor f.5250,-- eigenaar wordt. Hij zal verder de ex-
ploitatie van het Polderhuis als café-restaurant op zich 
nemen. 
De geschiedenis van het Polderhuis als zodanig is hiermee 
beëindigd. Vele verhalen over de verdere lotgevallen 
van het huis zijn nog in Ankeveen in omloop. 
Definitief een einde aan het gebouw komt er in 1934, als 
het Polderhuis met de sluisbrug gesloopt wordt in verband 
met de vernieuwing van de Loodijk. Het "nieuwe Polderhuis", 
gebouwd wat meer terzijde van de weg, is geen onaardig 
gebouw en ongetwijfeld beter geschikt voor andere doel-
stellingen dan het oude Polderhuis had. Maar bij alle 
fraais dat er aan de Loodijk verdwenen is, niet de herin-
neringen aan de bewogen geschiedenis van het Polderhuis. 

B.J.van derKolk 
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