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DE SCHAARDAG IN ANKEVEEN 

Een van de jaarlijkse evenementen in het dorpsleven van Ankeveen 
die nog in het begin van deze eeuw plaats vonden, was het drijven van 
het vee door de 'erfgooiers' op de Hilversumse Meent: de schaardag. 
Het waren Hilversumse, Bussumse en Huizer boeren, die het recht op 
het weiden van hun koeien op de meentgronden, als erfgooier al 
eeuwen lang bezeten hadden. Ze beriepen zich hier over op de zeer 
oude schaarbrieven van 1404, 1442 en 1455. Een schaar is letterlijk 
een stuk land van een bepaalde grootte zoveel als nodig is om een 
volwassen koe voedsel te verschaffen. 
Onder meenten verstond men oorspronkelijk alle gemeenschappe-
lijke gronden in het Gooi, voor zover niet bebost. Pas omstreeks 1700 
wordt het begrip 'erfgooiers' gebruikt: zij die rechten op de gemeen-
schappelijke gronden hadden, en van vader op zoon als boer in het 
Gooi woonden. 
De Hilversumse Meent was eigenlijk maar in een slechte conditie, 
enerzijds te zanderig, aan de andere kant te moerassig. De beesten 
kwamen er in het najaar vaak vermagerd vandaan. 
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Pas in 1913 werd de Hilversumse Meent verbeterd, door water-
keringen aan te brengen en ontwateringssloten te graven. 

Maar nu de 'scharing' in Ankeveen. Al op St. Geertruidendag (17 
maart) was in vergadering te Naarden door de acht `schaarzetters' 
bepaald hoeveel 'de schaar' voor dat jaar voor elke boer zou zijn. Dat 
varieerde van zo'n acht tot later een twaalftal koebeesten. De schaar-
dag zelf, het binnenlaten van het vee op de meent, viel op 12 mei. 
Dan was er een grote drukte op de strook grond langs de Loodijk bij 
het oude Polderhuis. Al vroeg in de morgen waren touwen gespannen 
waaraan de koeien werden vastgebonden om gemerkt te worden vóór 
ze de meent opgedreven werden. Dat touwen spannen was het werk 
van de molenaar op de `Hollandia' met zijn zoons. En de Ankeveen-
se boeren zouden geen Ankeveners geweest zijn als ze van deze 
festiviteit geen gebruik gemaakt hadden om hun eigen overscharig vee 
te koop aan te bieden. 
Er bestond geen veemarkt in Ankeveen en zo'n gelegenheid was er 
maar ééns per jaar. Het moet een feestelijke aanblik geweest zijn, daar 
aan de Loodijk. Het oude Polderhuis met zijn rieten daken stond daar 
nog in volle glorie en de waard deed die dag goede zaken. Er brand-
den prikkelend-riekende turfvuurtjes om de brandijzers te verhitten, 
waarmee de koeien op hoorn en hoef werden gebrandmerkt, dit om ze 
later op de meent te kunnen herkennen. In het dorp lopen boeren met 
koppeltjes koeien die ze naar de Loodijk brengen, vanuit Laren en 
Hilversum. Van de Bussumse kant komen de boeren met hun vee over 
de Loodijk. En denken aan het oude spreekwoord: 'Bij het meeste 
volk is doorgaans de beste nering' zullen ook wel kooplui en mars-
kramers de gelegenheid gebruikt hebben om hun waren als koe-
touwen, halster, uierzalf, koedekken, kaas en boter aan de man te 
brengen. 
De `Hollandia' in de verte met zijn draaiende wieken voltooide het 
schilderachtige tafereel. Een geheel verdwenen beeld! Eén van de 
ooggetuigen van zo'n dag is Kees Hagen (Kees van de molen) ge-
weest. Hij vertelt het verhaal zoals hij zich dat uit zijn jeugd nog 
goed herinneren kon in 1966. 

B.J. van der Kolk 
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Over de schaardag, 12 mei ong. 1900 

De 12de mei dan, mochten de Erfgooiers met d'r lui vee hier in de 
meent komen. En dat heette dan schaardag, dan kwamen al die Gooi-
se boeren met dat vee bij de ophaalbrug hier vroeger, die toen ver-
ongelukt is en dan had je langs die loswal voor de scheepvaart een paar 
palen en lijnen eraan en dat was dan meteen koeimarkt hè, dat weet 
ik nog goed, want toen wij nog pas op de molen waren, was dat het 
werk van de molenaar, want toen hebben wij een keer of wat, als 
jongens nog, die scheringen moeten zetten en weer wegbreken voor 
die koeimarkt. En dan kwam dat vee allemaal daar en dan kreeg dat 
vee een brandmerk in d'r lui horens, dat ieder z'n eigen vee kende en 
dan mochten ze het hek door naar binnen. Op de kaai werd het vuur 
gestookt, een partij turf en daar lagen die brandijzers in hè. De koeien 
uit Huizen kregen een H en de koeien uit Hilversum een E. Toen is dat 
scharen, na die erfgooierskwestie helemaal veranderd. Dat nieuwe be-
stuur is gekomen en dat scharen is allemaal veranderd en toen dat 
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scharen afgelopen was, toen kwamen die boeren over Bussum en hier 
over de grindweg en zo kwamen ze het land in en toen was die koei-
markt ook meteen dood. 
Een boer die daar een koe aan de lijn zette voor de markt, die moest 
daar een kwartje voor betalen en dan moesten wij dat verzorgen, 
moesten we staan met een kaartje. En weet je waar die kwartjes weer 
terecht kwamen? Aan het Katholieke armbestuur. 
Hoe heeft nou zoiets in elkaar gezeten? Het land waarop de koeien 
stonden was niet van het Katholiek armbestuur, maar van het jaag-
en zandpad van de stad Amsterdam en Weesp. 
De polder die was weer de beheerder van die loswal, dat was weer in 
onderhoud van de Hollandse polder. 

K. Hagen 
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Het brood is gaar...! 

HET IS VOOR DE BAKKER 

Maar eer het zover is! Eer alles is geregeld! Daar kwamen en komen 
in het bakkersvak heel wat verordeningen aan te pas. Praat u maar eens 
met uw warme bakker over de Warenwet en over de controle op zijn 
zaak en produkt. Lang geleden ging het al net zo. In wat aan 
Polderarchief van 's-Graveland in het Streekarchief te Hilversum 
wordt bewaard, zijn enige stukken die er u iets over vertellen. 
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Ook in vorige eeuwen werd er nauwlettend op toegezien dat de 
bakkers zich hielden aan de voorschriften inzake gewicht en prijs 
van het brood. Zij moesten er zelfs een eed voor afleggen. 'Ik bakker, 
wonende te 	beloof en zweer dat ik het middel (rechtsmiddel) op 
het gemaal in enigerhande manier direct of indirect niet zal frauderen 
noch gedogen dat hetzelve door anderen van mijn huisgezin zal wor-
den gefraudeerd. En dat ik punctueel mij zal gedragen naar het 27e 
artikel van de ordonnantie op 't gemaal, rakende het verkopen van 
brood volgens de zetting' (de z.g. 'brood-zetting', de van overheids-
wege bepaalde maximum-broodprijs). 
Artikel 27 van bovengenoemde ordonnantie (26 november 1749) 
komt hier op neer dat bakkers en slijters van brood zich bij de ver-
koop precies moeten gedragen naar de voorschriften voor gewicht en 
prijs. Doen zij dit niet dan krijgen zij een boete van f. 200.- en wor-
den voor een jaar geschorst. Valt het nog eens voor, dan wordt 
opnieuw een boete van f. 200.- opgelegd en ... zij worden 'voor altoos 
van hun nering geweerd'. De straffen logen er dus niet om! 

Misschien wilt u wel eens weten hoe voorschriften konden luiden. In 
1754 werd bij alle bakkers in Amsterdam een biljet rondgebracht: 

Settinge van 't Brood den 21July 1754 
Amsterdam 

Wittebrood van 2 stuivers - wegende 28 loot (lood, gewicht) 
Fijne Wittebroods-bollen van een stuiver, wegende 14 loot 

Frans fijn brood van 4 stuivers, wegende 56 loot 
Achterling of bollen van een stuiver, wegende 24 loot 

Ongebuild 1) tarwebrood van een pond 1 st. 8 penningen 
Ongebuild Masteluin 2) van 1,5 pond 2 st. 4 penn. 

Gebuild tarwebrood van 26 loot 1 st. 10 penn. 
Gebuild Masteluin van 38 loot 2 st. 8 penn. 
Roggenbrood van 12 ponden 9 st. 6 penn. 

(Biljet in rijksarchief te Haarlem) 

') De tarwe was dus niet gezift, niet van de zemelen, de bolsters van het 
graan ontdaan 

2) Mengsel van tarwe en rogge 
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Juist in deze roerige stad heeft ooit een oproer, het z.g. brood-oproer 
gewoed, omdat de bakkers de bollen te licht bakten! 

Ook te 's-Graveland nemen Schout en Schepenen maatregelen. Zij 
bepalen in maart 1760 dat tenminste twaalfmaal in het jaar, op tijden 
die zij zullen goedvinden, bij de bakkers in het dorp zal worden om-
gegaan om het brood te wegen. Heeft het de bepaalde zwaarte niet dan 
wordt naar bevind van zaken een boete opgelegd. Men is van plan een 
reglement op te stellen voor de boeten en ... een broodweger aan te 
stellen. 
Broodweger. Het woord zegt duidelijk wat hij moest doen. Ook hij ver-
richtte zijn taak onder ede; men sprak van 'gezworen broodwegers'. 
Dikwijls werden zij niet al te vriendelijk in de bakkerijen ontvangen 
en moesten weer met aparte bepalingen in bescherming worden ge-
nomen tegen handtastelijkheden. De 's-Gravelandse bakkers nemen 
Schout en Schepenen de artikelen van het reglement bepaald niet in 
dank af. 
Van een van hen (mede namens de twee andere?) is een bezwaarschrift 
bewaard gebleven. Wij zien hem zitten achter het nu vergeelde stuk 
papier met de tot bruin verkleurde inkt. 
Moeizaam vormt hij met de ganzeveer de letters en zoekt naar de 
woorden. Woorden kunnen weerbarstig zijn. Zij dienen zich maar niet 
dadelijk aan om duidelijk uit te drukken wat men wil zeggen. 

Aan de weleedele heeren geregten van sgravelant aangaande de 
beswaarrenissen van de backeryyn deses dorp 

Hij vergelijkt de 's-Gravelandse bakkers met hun collega's in Am-
sterdam. Wat staan die er toch veel gunstiger voor dan zij, dorps-
bakkertjes. Een zekere broodnijd zal hem hierbij niet vreemd zijn. - 
Een lid van het gerechte is het bij lezing niet met zijn argumenten eens. 
Hij maakt ietwat korzelig kanttekeningen. 

Art. 1 tot Amsterdam wort het kooren van de solder bij den backer gehaalt 
en het meel weder opgebrogt door de molenaer daar en zeegen moeten 
wij een vier uur rijden self brengen en weerom halen (naar Naarden? 
Weesp?) 

(aant.) daar voor word 
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t'Amst. aan 
maalloon bet. 
1 last rogge f 7:4.- hier f 6. (stuivers:penningen) 
1 last tarwe f 9:16:8 hier f 7:4:- 

Art. 2 wat de brant(stof) aan gaat, de backers in de stat kunnen meer van 
haar kooien maken als sij voor de tupf geven, daar wij int geheel 
haast geen kooien kunnen verkoopen (kopen). (Hij zal bedoelen 
dat de Amsterdamse bakkers voordeliger uit zijn met 't stoken 
van kolen die meer hitte geven. Wij kunnen daar haast niet 
aankomen en moeten ons met turf en hout behelpen.) 

(aant.) krijgen hier 
grooter maat 
v. turf, en 
kost turf en 
hout minder 
en bet.(alen) 
geen stadsaccijns (belasting) 
v. de brandt 

Art. 3 Wat de mijden of knegts aan gaat die kunnen sij in de stat al beeter 
koop (goedkoper) hebben dan wij 

(Aant.) houden hier niet 
altijd knegts 
niet waarschijnlijk dat hier duurder zou zijn, want kunnen met 
minder bestaen ('t dorpsleven is goedkoper) 

Art. 4 en wat de huyr hier aangaat die is bij ons wel minder, maar daar 
wordt bij haar wel viermaal soo veel gebacken 

(aant.) Wat doen hier 
3 bakkers hoewel 
dat niet te bepalen is 

Art. 5 wij moeten een heele week door een mijt of knegt of selver met kar en 
paart door het gehele dorp rijden dat sij in de stat ook niet noodig 
hebben 

(aant.) Hebben in de stad een knegt of 
mijdt daertoe, somtijds een karretje is ook zo in de Loosdrecht 

Art. 6 en de backer in de stat kunnen haar gest (gist) in een quartier haaien 
goed krijgen daar en tegen wij het naasten na kenen of weesp of 
naerden moeten en daar de helft van de tijt nog verlooren loopen of 
reyden of anders moeten wij die van uytregt of amsterdam ontbiden 
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Jan Steen. De bakker en zijn vrouw. 

en dan nog veel teyts bedorven gest (in Amsterdam de 'gist-fabriek' 
haast bij de hand en wij...) 

(aant.) is overal zo ten plattenlande `(heel laconiek: zo is het daar nu 
eenmaal) 
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daar sijn nog wel meer quade saken maar die sullen wij om der 
goeden wil niet melden. 

verder blijve wij te 
samen al heeren en burgers 

haar dienaar 

Ik proef in dit slot ironie. Hij had de weledele heeren graag nog meer 

op hun brood gegeven. Maar om den brode laat hij het hier nu maar 
bij. Als neringdoende staat zijn voet tenslotte onder allemanstafel. 

Wij zien hem opstaan, met zwier zijn bakkersmuts afnemen en een 
buiging maken voor al heeren en burgers: 'Uw dienaar'. En daarmee 
is het dan voor de bakker. Maar of men tegemoet is gekomen aan zijn 
beswa arren issen? 

A.D. Wumkes 
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RUIGTSCHIPPERS VAREN 
NAAR DE BOLLENVELDEN 

De naam Hendriks is in Kortenhoef al van ouds de naam van een 
schippersfamilie. Ab Hendriks voer in de twintiger jaren, met zijn 
zoons Jan en Thijs, migt en riet uit de Kortenhoefse polder via de 
Vreelandse sluis naar de bloembollenvelden o.a. te: Hillegom, Lisse 
en Warmond. 
Vooral in het najaar was er in de polder een grote bedrijvigheid van 
riet- en ruigtsnijders. Het ruigt werd gebruikt als dekmateriaal voor de 
bollen en het riet was bestemd voor dakbedekking. Op verschillende 
plaatsen in de polder stonden op z.g. legakkers', die men 's zomers ge-
bruikte voor de bereiding van turf, honderden bossen, keurig in 't 
gelid, klaar om te worden vervoerd. Schippers als Geurt Pos, Tijster-
man, Hendriks en van Hooren zag je dan regelmatig met hoge dek-
lasten migt door de polder varen, hetgeen, vooral met slecht weer en 
veel wind vakmanschap vereiste. Als jongetje van een jaar of zes, het 
was toen 1926, stond ik dan boven op een stoel voor het dakraam van 
de Twaalf lIuizen, waar ik woonde, te kijken. Ik weet nog, dat ik aan 
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het geluid van de motor kon horen of mijn vader voorbij kwam. Je 
kan je het haast niet meer voorstellen, maar de polder was toen nog zo 
schoon en ruim, dat men grote motorschepen, via de dwarsvaart tot 
aan de 'Meerdijk' vooraan in de Horstemeer, naar het zgn. Korremof 
kon varen, dat toen duizenden bossen ruigt en riet opleverde. 
Maar in de loop van de jaren kwam er helaas een einde aan deze voor 
Kortenhoef in die tijd zo belangrijke werkgelegenheid. In de bollen-
streken ging men een goedkopere en modernere manier van afdekken 
gebruiken en zodoende had men steeds minder ruigt nodig, wat tot 
gevolg had dat in de polder minder ruigt gesneden werd en zodoende 
op sommige plaatsen als het ware alles dicht groeide. 
Behalve ruigt voeren schippers ook veel takkenbossen de polder uit. 
Deze waren bestemd voor de bakkerijen en werden gebruikt in de 
ovens waarin het dagelijks brood gebakken werd. Daarnaast werd ook 
veel harde turf vervoerd, die gebruikt werd om de fornuizen te stoken 
voor de bereiding van het eten, maar tevens voor de verwarming. Veel 
turf haalde men uit Vinkeveen, omdat deze van zeer goede kwaliteit 
was. Op de foto ziet men Ab Hendriks met zijn jongens bezig turf te 
lossen bij de Smidsbrug, met het motorschip 'Sint Antonius'. 
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In ± 1930 ging vader Ab aan de wal wonen en voeren de twee broers, 
Jan en Thijs, op het inmiddels gekochte motorschip 	Desperandum' 
(wanhoop niet). Het was een prachtschip, waar men hoofdzakelijk 
zand en grind mee vervoerde voor o.a. de gemeente Kortenhoef en 
later voor de firma Heineman te Hilversum, een bedrijf in bouwma-
terialen met als opslagplaats de Oude Haven langs de Taludweg. 
De wegen in Kortenhoef waren in de jaren '30 nog niet geasfalteerd. 
Om ze voor het verkeer enigszins begaanbaar te maken, moest er 
regelmatig een laag grind overheen gestrooid worden. Links op de foto 
ziet men zo halverwege de Koninginneweg het lossen van een schip 
met grind. Via een loopplank werd het grind met kruiwagens naar de 
wal gebracht, waar het over de weg werd gestrooid. Op de foto ziet u 
vaag een kruiwagen op de plank staan. Dat was in die tijd de normale 
werkwijze. Lange dagen, zwaar werk en over het algemeen slecht 
beloond. 
Toen, na verloop van tijd, de oudste der broers Jan ging trouwen, 
kwam zijn vrouw aan boord wonen. Thijs heeft nog enige jaren 
meegevaren, tot hij zelf ook een eigen schip kocht. Het was het 
motorschip 'Geertruida', de voornaam van moeder Hendriks, waar-
mee ook hij zand en grind vervoerde. 

T. van 1-boren t 

127 



VAN HUIZEN GESPROKEN... 

Wie over huizen schrijft, kan niet voorbijzien aan Noordereinde 1 te 
's-Graveland. Mevr. H.C.E. Bakker-Voeten, vanaf 1975 met haar 
gezin bewoonster, was zo vriendelijk voor ons archief gegevens uit 
notariële akten vanaf 23 maart 1836 op te schrijven. Ik ontleen er het 
volgende aan: 
Op genoemde datum wordt Hendrik Rost 'wonende in het veerhuis' 
eigenaar. Een kleine dertig jaar later een nieuwe eigenaar van 'Het 
logement Proper Laanzicht'. Je had er ook een proper, net zicht op 
de Leeuwenlaan! 

In 1926, bij weer een veiling, wordt gesproken van een 'Koffiehuis'. 
In 1940 koopt de heer W. Voeten het. Zijn dochter schrijft: "Toen 
mijn vader het huis (in de akte staat: Café met woning) kocht, stond 
het leeg. 
Ik ben er toen in geweest. Er was een ouderwetse toog met een 
gevlamd geschilderde tapkast. In het midden stond een grote hoge 
kachel. Naar mijn mening was het huis geruime tijd niet bewoond 
geweest. 

128 



Het moest nu een woonhuis worden. De architect J.H. Burger heeft 
in overleg met Gabriël Smit en mijn vader enige wijzigingen op schrift 
gesteld en getekend". De dichter G. Smit heeft er tot zijn vertrek naar 
Laren in 1956 gewoond '). 
Mevr. A.C. Voeten-de Feber, eigenares van het huis na het overlij-
den van haar man, volgde de familie Smit op. Haar dochter erfde het 
na de dood van haar moeder op 30 oktober 1975. 
"In 1987" -vervolgt mevr. Bakker- "is de woning van buiten geheel ge-
restaureerd. Opnieuw gevoegd door een goede op ouderwetse manier 
werkende handwerksman. Het resultaat is menigeen opgevallen. In 
1992 is het van binnen gerenoveerd. Op 20 november 1967 werd een 
verklaring afgegeven dat de woning een Rijksmonument is." 
Tot zover het levensverhaal van dit mooie, karakteristieke 's-Gra-
velandse monumentje. 

A.D. Wumkes 

') Zie ook: augustusnummer 1984 (6-12) en novembernummer 1991 (168-
176). 

129 



MET DE TREKSCHUIT NAAR 'S-GRAVELAND. 

Jr 1 'Eigen perk' 1994-4 vertelt de dochter van bouwmeester Dudok 
(n.b. Stadhuis van Hilversum) over haar vader. Wij nemen een klein 
fragment over: 

Mijn vader bracht zijn jeugd door in Amsterdam, een stad die hij z'n 
leven lang heeft lief gehad. Later zei hij: Geen enkele generatie heeft 
zoveel zien veranderen als de mijne. Te denken dat ik als jongen rustig 
kon knikkeren op het midden van het Frederiksplein! En toen mijn 
broertje Gerard en ik eens te logeren werden gevraagd in 's-Graveland 
gingen we daar met de trekschuit heen. Gerard had zijn viooltje 
meegenomen en speelde onderweg liedjes, die door iedereen in de kajuit 
werden meegezongen. 
Toen ze in 's-Graveland waren aangekomen moest iedereen een 
kwartje reisgeld betalen, maar de schipper zei: Die jongeheer hoeft 
niets te geven, die heb ervoor gespeuld. Voor dat kwartje konden ze la-
ter 25 chocoladerepen kopen. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Van de obligaties, uitgegeven t.b.v. de verbouwing van ons ge-
bouw, zijn dit jaar de nrs. 25040, 25041 en 100005 uitgeloot. 
Voor verzilvering kunt u elke woensdagavond terecht op de 
Kerklaan 89 te Kortenhoef. 
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DE LAATSTE LOODJES 

Het is al weer ruim een jaar geleden dat enkele mensen uit onze drie 
dorpen, op initiatief van Piet Neijsen, de koppen bij elkaar staken om 
een comité te vormen dat zich als doel stelde geld te verzamelen voor 
de Historische Kring 'In de Gloriosa'. Met de naam 'Comité bouw-
stenen voor de Gloriosa' en onder de paraplu van de beschermheer 
W.J. Kozijn, burgemeester van 's-Graveland, ging men van start. 
Vrijwel iedere geplande actie was een financieel succes waarbij dient 
te worden aangetekend dat bovendien door deze acties door middel 
van affiches, de plaatselijke pers en de lokale radio AROS, de His-
torische Kring een enorme publiciteit en dus naambekendheid 
kreeg. De acties waren verschillend van aard maar vielen in de 
smaak. Om er enkele te noemen: de videoband met beelden van 
Ankeveen in de vijftiger jaren, een loterij en een puzzelvoettocht. 
Ook stonden enkele organiserende verenigingen hun winst af en 
hielpen verkoopadressen mee de waren aan de man te brengen. 
Aan het einde van het bestaan van het comité, dat zich had voorge-
steld ruim een jaar actief te opereren, zullen we hier nog eens op 
terugkomen. Maar voor het zo ver is, heeft het comité in ieder geval 
nog twee ijzers in het vuur. De 12e Kerkeveiling van de 'Vrienden van 
Antonius', ieder jaar weer een spektakel, en een zeer fraaie verjaar-
dagskalender met schitterende pentekeningen uit de periode 1900-
1950 van Jan M. Veenman, begeleid door een boeiende tekst. Echt 
waard om te kopen! Over de gang van zaken en het resultaat van de 
inmiddels gehouden Kerkeveiling volgt hier tot slot een kort verslag. 

De Kerkeveiling 

Het verheugd ons zeer dat we in dit novembernummer nog een kort 
verslag kunnen plaatsen van de Kerkeveiling die plaats vond op 
zaterdag 30 september aan de Emmaweg in Kortenhoef. 
De geschiedenis van de Kerkeveilingen, gehouden door de Stichting 
'Vrienden van Antonius' is aan iedere dorpsgenoot van onze dorpen 
genoegzaam bekend. Al elf jaar hebben de 'Vrienden van Antonius' 
zich ingezet om gelden te verzamelen voor de restauratie van de 
St. Antoniuskerk aan de Kerklaan in Kortenhoef. Dit gebeurde 
steeds op de originele wijze van het houden van een veiling, waar- 
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voor bedrijven en particulieren goederen ter beschikking stelden. Het 
hoogtepunt was natuurlijk de veilingavond zelf, die meestal een 
ongedacht succes opleverde. 
Na elf jaar besloot de stichting te stoppen met het organiseren van de 
jaarlijkse Kerkeveiling. Maar nog eenmaal zou de stichting zich 
inzetten en wel met een voor ons zeer verheugend doel: nl. de 
Historische Kring 'In de Gloriosa'. 
Na alle spontane medewerking en steun die de Historische Kring al 
heeft ondervonden voor het nieuwe onderkomen aan de Kerklaan, 
was dit wel een apotheose van hulp door een hele dorpsgemeen-
schap. Dat onze Historische Kring zoveel vrienden telt in de dorpen 
stemt ons tot dankbaarheid èn nadenken. 
De veiling zelf, die gehouden werd in de bloemenhal van de Gebr. 
Steenvoorden, trok ondanks het slechte weer een volle zaal. Rond-
kijkend, tussen de vele bezoekers en bekenden begroetend, trof ons 
de perfecte wijze van organiseren van zo'n veiling, het keurige 
veilingboek, de vele medewerkers die zich inzetten voor een goed 
verlopende veiling, van de ontvangstdames tot het presenteren van 
de ingebrachte goederen en de vlot verlopende verdere afwikkeling. 
De voorzitter van het voltallig aanwezige bestuur, Frans Veltman, 
hield een korte opwekkende toespraak en de veiling kon beginnen. 
Onder toezicht van de Hilversumse notaris Mr G.H. Denninger 
werden de 250(!) kavels in een vlot tempo ter tafel gebracht en bij 
opbod aan de man gebracht. Veel verrassende kavels kwamen aan 
bod. Een willekeurige greep uit de vele soms zeer persoonlijk inge-
brachte kavels: zelf gesigneerde verjaardagskalenders van Jan M. 
Veenman, perkplanten en pakketten bollen, paling, een etentje voor 
vier personen bij Els de Kwant, vele flessen Antoniuswijn. 
Helaas kon ik het einde van veiling niet bijwonen, maar bij het 
heengaan zag ik op het bord dat de score van de opbrengst aangaf al 
een bedrag van f. 3000,-! Met tegenzin verliet ik de uiterst gezellige 
sfeer in de veilinghal. Wat een avond! 
Woensdag 18 oktober ontving de Historische Kring het bestuur van 
de 'Vrienden van Antonius'. Er zal dan zeker nog nagepraat zijn over 
deze uiterst gezellige en geslaagde veilingavond. 

De redactie 
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WIE WEET HET ANTWOORD? 
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DOEL: De Historische Kring heeft ten doel voorwerpen, afbeeldingen en 
archivalia betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland en 
Korten hoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen, zomede de 
belangstelling daarvoor te bevorderen. 
REALISATIE: Er is veel uit te pluizen, te verzamelen, te rangschikken en 
te publiceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, hetzij door informatie, dan 
wel financiële steun. Nieuwe leden heten wij van harte welkom! 

Lidmaatschap 	 min. f. 20,- per jaar. Los exemplaar f. 6,-. 

BESTUUR: 
Voorzitter: 	 C. van den Velden-de Groot, 

Kortenhoefsedijk 43, 
1241 LN Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 6562525. 

Secretaris: 

Penningmeester: 

G.V. van Vliet, 
C. Tromplaan 26, 
1243 LA 's-Graveland. 
Telefoon 035 - 6562653. 

J. van Raam-Hansler, 
Reigerlaan 42, 
1241 ED Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 6560446. 

LEDEN: 
M.A. Boeve-Bant, 	Bergse Pad 6, 	 Ankeveen 
J.C. Immerzeel, 	Reigerlaan 26, 	 Kortenhoef 
B.J. van der Kolk, 	Multatulilaan 66, 	 Hilversum 
J. Landwaart, 	 C. de Wijsstraat 13, 	Kortenhoef 
J. Schriek, 	 C. de Wijsstraat 17, 	Kortenhoef 
Vacant 

LEDENADMINISTRATIE: Telefoon 035-6561102 

BEZOEKAVONDIADRES: Elke woensdag, na 20.00 uur, 
Kerklaan 89, Kortenhoef. 

POSTADRES: 	 Postbus 31, 1243 ZG 's-Graveland 
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