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INHOUD 

Winter 1943 — 1944 	 dr I,.A.Boerét 168 
Uit nagelaten informatie van de huisarts en historicus dr Boeré blijkt 
dat een aantal families in 's-Graveland in de oorlogsjaren een kring 
vormden die tezamen steun en afleiding zochten in de vorm van 
gedichten lezen en/of poëzie uitwisselen. Zo citeren wij uit een 
Rym-Kroniek een gedicht dat treffend weergeeft hoe men hoop en 
geloof had gevestigd op de bevrijding van ons land. 

Huize "Berkenrode" te Ankeveen (deel 11) Jan M. Veenman 170 
In de vorige aflevering vertelde de schrijver over zijn bezoek aan 
mevrouw de barones Van Harinxma thoe Slooten. Hij beschrijft 
heel beeldend het interieur van haar huis en de naaste omgeving 
rondom gelegen aan het Stichts End. Wie het leest waant zich ook 
op bezoek. 

Een stukje Kortenhoefse geschiedenis in Vreeland 	176 
Jan C. Immerzeel 

Terug in de historie toen Kortenhoef zich uitstrekte tot Vreeland. 
Het Reglement uit 1746 voor de Sluyswagter, van de Cortenhoeffè 
Sluys by Vreeland. En dat wordt dan ondertekend met: Ter 
ordinantie van Schou& en Poldermeesters. Er komt veel meer ter 
sprake. Het Hilversums kanaal, gegraven notabene dwars door 
Kortenhoef, de Vecht. oude en nieuwe sluisjes. Een zwerftocht door 
het verleden. 

liet leven van een melkboer (deel II) 	 Jan Jansen 182 
Jan Jansen blijft nog even steken in de lifty's, want hij heeft nog 
veel te vertellen dat hij beslist aan u kwijt wil. Bij het lezen zal voor 
velen, vanuit eigen herinnering of verhalen van ouderen. de historie 
van zo'n vijftig jaar geleden weer herleven. De namen van mensen, 
de humor die op straat lag, voor de melkboer met name op en om het 
Noordereinde in 's-Graveland, maakt dat men het met plezier zal 
lezen. 
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Begraven in de Kerk in Naarden 	 Wim Fecken 193 
Onder de titel "Begraven in de Kerk" werd eerder geschreven door 
A.D.Wumkes, Jan M. Veenman en Jan C. Immerzeel in resp.febr. 
1999, aug. en nov. 1999 en febr.2000. Alle drie schreven zij over 
graven en begraven in de kerken van de toenmalige Gemeente 
's-Graveland. Geheel nieuw is nu een artikel waar de schrijver Wim 
Fecken vertelt hoe hij een 's-Gravelander op het spoor kwam die in 
de Grote Kerk van Naarden ligt begraven. 

Een boek over het Bos van Blaauw 	 Redactie 200 
Een nieuw boek over onze dorpsgeschiedenis. Een biografie van een 
's-Gravelandse buitenplaats. De schrijver Ton Coops heeft heel wat 
tijd en moeite gespendeerd in dit indrukwekkend boekwerk over 
Gooilust en zijn bewoners Frans Blaauw en echtgenote Louise Six in 
de periode 1896 tot 1936. Een interessant boek, rijk geïllustreerd 
met veel foto's van vroeger maar ook een groot aantal recente 
kleurenfoto's. Een reizende expositie begeleidt het geheel. 

Mededelingen van het bestuur 	 Het Bestuur 204 
Veel schenkingen van zeer uiteenlopende aard. Een nieuwe Website. 
Bekendmaking van uitgelote obligaties. En een oproep om 
gegevens/foto's voor een komende tentoonstelling over boeren en 
tuinders. 

Uit de krant van toen 	 Popko Biel 207 
Wie herinnert zich nog de wijkverpleegster zuster Haveman? We 
gaan zo'n 35 jaar terug in de tijd en zijn ook even op haar afscheids-
receptie in het wijkgebouw van het Groene Kruis. 

Wie weet het antwoord? 	 Jan Schriek 209 
Wel reacties op de vorige vraag maar er blijven toch nog vraag-
tekens. De nieuwe vraag gaat over een foto waar drie mannen op 
staan. Eén is er bekend. Jaartal ongeveer 1930. 
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WINTER 1943— 1944 

Van 1932 tot 1947 was dr L.A.Boeré huisarts in 's-Graveland. 
Dezer dagen ontving het bestuur van zijn dochter, mw A. Mulder-
Boeré, het volgende schrijven. 
"Mijn vader en moeder waren lid van een Kring bestaande uit enkele 
dorpsbewoners. Ik dacht fam.Kruijff (woonde schuin t.o. Het Wapen 
van Amsterdam), fam.v.d.Ploeg en Bonga, fam. Vermeij, 
fam.Houbolt (t.o.Boekesteijn, maar dan over de vaart), fam. Roëll 
van Boekesteijn en misschien nog enkele families. Mijn ouders 
woonden vier jaar op Westerveld, boven de raadszaal van het 
Gemeentehuis". 

Leden van bovengenoemde Kring schreven gedichten of droegen be-
staande gedichten voor. 
Uiteraard gebeurde dat in het geheim op "veilige plaatsen" zonder 
medeweten van de bezetter.Uit het geschrift met de titel 
"Rymkroniek" kozen wij, ( redactie), een gedicht geschreven in die 
donkere jaren. Een gedicht waarin ligt besloten dat toen er al drie 
jaar bezetting was men nog rotsvast geloofde dat ééns de tijd zou 
aanbreken dat deze lage landen weer ons eigen land zouden zijn. 
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RYM — KRONIEK 

's-Gravelandsche Kring 

Winter 1943 — 1944 

Hoort, hoe de toomeloos gedreven winden, 
't Uit 's-werelds puinen opgewerveld gruis 

Weer neer doen dwarr'len op ons donker huis. 
Ontsteekt nu het licht en sluit met dichte blinden 

De ramen toe van dit beschuttend huis, 
waarin de kring van ons, gelyk-gezinden, 

Ondanks den zwarten nacht weer kracht kan vinden 
In het gezaam'lyk dragen van ons kruis. 

Ontsteekt het licht en vouwt de handen, 
Uw handen samen tot een schryn, 

Waar 's-harten innerlyke schyn 
Beveiligd in kan blyven branden, 

Tot eenmaal deze lage landen 
Ons eigen land weer zullen zyn. 
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HUIZE "BERKENRODE" TE ANKEVEEN 
Op bezoek bij een bijna vergeten barones 

Deel II 

In de zitkamer, gelegen aan de linkerzijde van het huis, kwam ik 
volledig aan mijn trekken. Het straalde de stemming van vervlogen 
tijden uit. Het woord 'deftig ' lag hier misschien het meest voor de 
hand maar ik besefte dat dit woord in ons egaliserend tijdperk inmid-
dels zo goed als verdwenen was. De pralende schouw voorzien van 
muurschilderingen voorstellende het Middellandse Zeegebied, de 
kasten vol met oude boeken, het klassieke meubilair, de vele minia-
tuurtjes, de vergeelde familiefoto's, de schitterende wandborden en 
de fraaie schilderstukken aan de wand brachten mij in gedachten 
terug naar de jaren toen het hele gezin Van Harinxma thoe Slooten 
het huis nog bewoonde 	 Wegdromend hoorde ik kindergelach en 
zag mevrouw Nel rondlopen met een grote schaal dampende pan-
nenkoeken 
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Weer terug in de werkelijkheid bleek dat de barones inmiddels had 
plaats genomen in een klein stoeltje bij de openhaard. Zij rustte even 
uit tegen de leuning van de stoel. Het hondje sprong snel doch wat 
onhandig op haar schoot. 
Een glimlach trok over haar gezicht. Toen ik haar vroeg iets over 
haar zelf, haar kinderen of over haar voor enkele jaren geleden over- 
leden man of gewoon over haar leven in het dorp te vertellen begon 
zij met het laatste. "Nooit hebben mijn man en ik er ook maar een 
moment spijt van gehad dat we min of meer toevallig in Ankeveen 
zijn komen wonen. De vriendelijkheid en de warmte van de velen 
waarmede we contact hadden was echt en eerlijk. Soms zou ik ze 
allemaal tegelijk hier naar toe willen halen om ze te bedanken voor 
de vele fijne jaren die wij in dit dorp hebben meegemaakt. Mijn 
wens is nog dat het mij gegeven wordt om ook in dit dorp te mogen 
sterven". Mijn toch rijkelijk toebedeelde woordenkeus verlamde 
enige momenten. Halverwege haar verdere betoog werd er gebeld en 
het hondje dat zich inmiddels op haar schoot had genesteld sprong 
zonder na te denken op om vervolgens blaffend naar de hal te ren- 
nen. Het was de huisarts die even polshoogte kwam nemen betref- 
fende haar zwakke gezondheid. Terwijl zij opstond om zich met de 
dokter naar een andere kamer te begeven merkte zij nog op "Als ik 
mevrouw Nel niet had gehad meneer Veenman zat ik waarschijnlijk 
al lang in een verpleeghuis" . "Tja 	" merkte ik op en voordat ik 
met enige aarzeling mijn zin kon vervolgen was de deur reeds 
achter haar dicht gevallen. 
"U mag alles zien, zowel binnen als buiten het huis" had de bewoon-
ster van 'Berkenrode' mij gezegd. Toep ik dan ook enige tijd later in 
de grote achtertuin liep, volgde vanachter het raam in de keuken, het 
hondje mij nieuwsgierig. Het was een nevelige herfstmorgen. 
Het houten bruggetje dat vanuit de tuin toegang gaf tot de achterlig-
gende akker, was groenachtig en spekglad. In het moerasbosje, links 
van de akker, liep een spoor naar een hakblok en een stapeltje kreu-
pelhout. Een grote eik was kennelijk door de afgelopen najaarsstorm 
geveld. Opeens bewoog er iets! Een vosachtig diertje verdween 
onder het hout. De vervallen botenloods, rechts van de akker, lag vol 
met blokken haardhout. Een witte zwaan trok kalm een vore door 
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het omliggende water, waardoor het spiegelbeeld iets van een glim-
lach kreeg. Een lange rij van metershoge rododendronstruiken. het 
zachtjes neerdwarrelende blad en de enkele berkenbomen aan de 
rand van de akker gaven iets geheimzinnigs aan het landschap. 

Ik kon me heel goed voorstellen hoe, bij opstijgende mistbanken. het 
geloof in 'haantje pik' in dit polderland kon ontstaan. Ik rook de 
geur van veen, van vochtige aarde en water. De vogels die de komst 
van de winter niet wilde afwachten waren al vertrokken. Enkele 
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plaatsvervangers uit het hoge noorden wisselde onbekende klanken 
uit. Op het eind van de akker was er het eindeloze plassenlandschap 
met aan de horizon het golvende riet en wilgenhout. Onze voorou-
ders schiepen dit stukje polderland. Met z'n honderden hebben zij er 
jaren gezwoegd om de turf er uit te krijgen. Ze woonden in kleine 
huisjes samen met de kruidenier, de groentekweker, de keuterboer, 
de bakker en vele anderen. Nu we met tien man al heel wat meer 
bezitten dan het hele dorpje van toen bij elkaar zijn ze allemaal ver-
dwenen.Voor de dagelijkse boodschappen moeten de Ankeveners 
tegenwoordig naar Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Bussum of 
Hilversum. Een buurtbus verbindt de dorpsbewoner recentelijk met 
de omliggende plaatsen.Toen ik mij op het eind van de akker om-
draaide toonde zich daar in de verte zacht en grijs als op het einde 
van een oprijlaan met aan de weerszijden een muur vol van wilder-
nisvegetatie, het woonhuis van de barones. Het was al over twaalven 
toen ik het terrein verliet. De barones had zich niet meer laten zien. 
Oh ja ... toch nog .... even. Eenmaal weer op het Stichts End reed 
een kleine auto mij voorbij. Er werd voorzichtig geclaxonneerd. 

Achter het stuur zat mevrouw Nel met naast haar de barones. "Wel 
thuis" las ik van haar lippen af. "Nog wel bedankt hoor .... voor de 
gastvrijheid ...." mompelde ik voor mij uit en zwaaide haar gedag. 
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liermede was eigenlijk mijn verhaal afgelopen. Een exemplaar van 
mijn verslag stelde ik via mevrouw Nel beschikbaar aan de barones 
en een exemplaar borg ik op in mijn archief om het misschien nooit 
meer te voorschijn te halen. Op 9 maart 1993 kreeg ik echter plot-
seling onderstaande brief van de bewoonster van 'Berkenrode'. 

Heel veel dank, beste auteur, voor het alleraardigste verslag van 
het Huis Berkenrode, dat 1: zo goed typeerde en waarvan wij alle:: 
zeer genoten hebben. Ik stel mij voor dat wij er nog eens een gezel-
lig bezoek aan vast knopen in het voorjaar om nog een paar din-
gen door te nemen die mij aan het hart gaan en die u zeker 
welkom zullen zijn. Een kleinigheid; Het kamertje 'rechts van de 
voordeur', is voor ons de kleine 'studeerkamer' en is dus als 
zodanig erg dierbaar. De architect van het huis is VERSCHLTYL 
een groot man in die jaren en die ook mooie huizen in Hilversum 
bouwde. Het huis werd in het begin van de twintiger jaren 
gebouwd. Zijn opdrachtgever en de eerste bewoner was de heer 
F. van Beeck Vollenhoven. Hij was dol op de mooie polder en 
omstreken hier. Onze ophaalbrug is gelukkig niet 'vervallen'. 
Hij was erg slecht vorig jaar door de wegaanleg, maar de gemeente 
heeft hen: prima (wegdek) hersteld. De stalen constructie is 
onverwoestbaar en is 2 jaar geleden nog geverfd. Het botenhuis 
achter de keuken is nog zeer redelijk + twee goede boten en daar-
achter de helaas failliete houtschuur die eens een mooi pannendak 
had maar waar een zware boom op is gevallen. Nu is hij alleen nog 
maar geschikt als houtopslag en spelen de reeën en vossen er om 
heen. Ik kan vanwege mijn gezondheid dit alles niet meer monde-
ling met u bespreken maar nu veet u het toch. Uw relaas is 
voortreffelijk maar mist alleen een paar gegevens. Excuus dat 
voortijdig de dokter kwam en ik u alleen moest laten. Ik geniet nog 
elke dag van de mensen, de natuur en al de dingen om mij heen. 
Komt u vooral nog eens kijken. Mevrouw Nel zal het ook heel 
aardig vinden. U spreekt maar met haar af 
Veel vriendelijke groeten ook aan uw vrouw en zo mijn gezondheid 
het toelaat: tot ziens, hoop ik. Gaarne Uwe. W. 1-1. van Harinxma 
thoe Slooten. 
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Reeds tijdens mijn bezoek op 20 november 1993 stond zij wegens 

haar zwakke gezondheid onder voortdurende controle van de huis-

arts. In het voorjaar van "93 nam haar gezondheid snel all Fnkele 

malen heb ik. via haar trouwe hulp 'mevrouw Nel' een verzoek 

ingediend haar nog eens te mogen bezoeken. Al spoedig bleek dat 

zij te zwak was voor het voeren van een gesprek. Zij overleed in het 
voorjaar van 1994. "Nog wel bedankt hoor 	 en. eh 	wel thuis" 
mompelde ik voor mij uit toen ik van haar overlijden vernam. 

.Jan M. Veenman 

Ankeveen, voorjaar 1994 

hersehreven.februari 2003. 

* Baron B.A.Ph. van liarixma thoe Slooten trad in het huwelijk met 

Wilhelmina Mertens en bewoonde sedert 1943 huize '13erkenrode.  
te Ankeveen. 1 lij was o.a. burgemeester van Nederhorst den Berg. 

Zijn vader. baron Douwe Jan Andries van Harinxina thoe Slooten. 

was van 1 903-1 939 burgemeester van 's-Graveland en Ankeveen. 
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EEN STUKJE KORTENHOEFSE GESCHIEDENIS IN 
VREELAND 

In de collectie van de Historische Kring bevinden zich een aantal 
gedrukte documenten. Eén van die documenten is het reglement 
voor de sluiswachter van de Kortenhoefse sluis bij Vreeland uit 
1746. Een prachtig stuk ouderwets drukwerk op geschept papier, 
gedrukt door Pieter Muntendam in de Mariestraat te Utrecht. Het 
document is wellicht in veelvoud gedrukt ten behoeve van belang-
hebbenden (schippers), want anno 2003 zijn nog altijd een aantal 
exemplaren van het document bekend. 
In het reglement staan de tarieven vermeld die betaald moesten 
worden voor het gebruik van de schutsluis voor de verschillende 
typen vaartuigen, die in die tijd veel in gebruik waren. Ook wordt 
melding gemaakt van de openingstijden van de sluis (vanaf 's mor-
gens vier uur!). De Kortenhoefse marktschuit (een vaste dienst op 
marktdagen naar de markt in Utrecht) had altijd recht op doorvaart. 
d.w.z., zolang het peil van de Vecht het schutten mogelijk maakte. 
Daarnaast wordt in het stuk vermeld waar de sluiswachter en de ge-
bruikers van de sluis zich aan dienden te houden en wat de hoogte 
van de boetes was bij overtreding van deze regels. De opbrengst van 
deze boetes werd verdeeld onder de schout van Kortenhoef en de 
aanbrenger van de overtreding, terwijl een derde deel bestemd was 
voor de armen van Kortenhoef. 
De sluis, die toegang gaf tot de Vecht is gedurende vele eeuwen de 
belangrijkste (tot aan de zeventiende eeuw de enige) in- en uitgang 
via water in Kortenhoef geweest. Vervoer over water was verreweg 
het belangrijkste transportmiddel in die tijd. Vooral in de periode 
van de omvangrijke vervening van het gebied speelde de sluis een 
cruciale economische rol. Een groot deel van het Kortenhoefs grond-
gebied werd in de vorm van miljoenen turven m.b.v. schepen via de 
sluis en de Vecht naar met name de steden Utrecht en Amsterdam 
afgevoerd. De geschiedenis van de sluis gaat heel ver terug. In de 
late Middeleeuwen lag Kortenhoef aan de bocht in de Vecht, waar 
binnen aan de andere zijde het stadje Vreeland lag. Rond 1327 werd 
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REGLEME NT 
Voor de Sluyswagter, van de Cortenhoeffc Sluys by 

VREELAND, 
Waar na een 31tatr 	ban reguleren, 

Eerfielyck. 
nl betaalt Weden boot 't Dogbaartn ban 
De 	/ ban een Turf Pond t Schip, gr 
geladen of ongeladen iDer fletyl cent 
flupber. 

gtent ban Oer gom Schuydt lipt of titanen; 
tui iber erg( tent flupber. 

!rem ban ten Kleybock , nclaatic of ongeleide / 
itur neg( fr 0 Impten. 

gteni ban ten - BoetCctiock ottaanen—ww-rurn—
Riedt, of anDcrgl / of colt ongeladen/ Oer flepg1 
tern (Ingiet. 

gitem ban ten Visfehuyije , Oer flegl tent (flip-
bet. 

ytent ban ten Baggerbock, 3onher 2E5ottfel ten 
blpn Schuytje of Praampje, nier Ciegl bier hupten. 

calgl 't IIDanter foo hoog i0 Dat De bobenfte,f)cv 
gel / aan Dr iiiitenDtUr ban De boog. »lupgl 
(Magen / half in 't 11Daater ip foo fal fflientanb 
indom Doogchutten luie bp ooft fp; CDog foo het 
Waaier ig( tuffen De bobrinIc en brnebenfte nagel/ 
Dit aan De »lupdeur geflaagen 	foo fal niet 
uitte mogen Oefchubt toog= / al i Vpfinaal 
ticiagg3 / te lonten fmggengl ten bier en acht blreni 
fnubbaggl ten tbnalf ltittiiI en Mamittbaggi ten 
bier en acht Iluten/ ten luante De holti bol b3cigl/ 
al gi %nauwer men aanflonDri ban (chianti foo langij 
De malle Doorgefchutit fal fpn alIcenlph tiptgeno 
uien De Cortenhoeffe M2rinichuyt , Die ten allen tpbe 
fal moogen bogbaaren / ten Waart Or honnige 
Jgagcl oder Water tou0/ al 0 Dan niet. 

Cn al(i 't Waart boden be °duffe Panel i1i 
fal een ibct al hp bomt moge Doorfchutten / miD 

De Kleybokken , en adert Die in 't gelige 3pu / en 
Op hoomenDe tuef3/ mallianturen een half uur moe; 
ten tuagecn. 

Wen pagter fal gcboubrn fpn felfgi te (Ottani / 
of imam) ban fpncnt Wegen baar op te Doen paffen/ 
of fat bp gcbteclicn ban Dien geen ,Q,lupeigelti ofte 
qEol mirten/ ril Daar en bollen moeten betaalen / 
alle frijnden bic tioq fpn .1Dalaatighepti bergop 
(aak. 

enbc fal_ben _Panter fooJi_tinnen/ Dat cm een 
—anDereltpre geichutit b300 a14 boom3. 	berbetv 
ren een 23oeuti ban (0 Cutrun te applicerren ten 
koenen ban ben Schoudt, Aanbrenger,  en Den Ar- 
men van Cortenhoeff, 2btr een bcan part/ bultten 

i:necn ooft berbturtn 3ullcn Die grenen/ bultte fon; 
Oer opre ban Den Sluyswagter t100111t tiog te (Out; 
ten. 

Cen pagter ;al De k.lupObturen/ ,Mobbrureit 
of Walnoten niet indam openen/ni Daar boog op 
te agter cenige Vuyken, Korven of ader: Visnetten 
faun of leggen/ of gebogen Dat 3ulligl ban ímanD 
[(Maan Weet/ omme al3oo De pollber met Dat Dog 
@peren of Continueel loopenDe 'Muiter te bcflnaw 
ten/ op pcene Dat ben lPagteri  foo menigmaal 
3ulligi beluiden tugDiberbeuren 3al een 23octen ban 
fe ettiben  bonen De Netten, Korve &c. te oppW 
Letten OIO b0Obeil / niet tenctiftaanbe Den pager 
Dircrtelph of inDirtctelpb geen opening genas' of 
Netten gefit Mogol Dtbbett. Aaurn Cortenhocii- dczt 
19. 0/tob. 1746. 

Ter Ordinantie van Sehoudt 
en Polderrneetters 

C. P00 CK, Secretarii., 

Ce Utrecht actnutht Up Pieter Muntend= , ti Zoon, in De .1.1.1acientatt. 1746. 

177 



deze bocht in de Vecht afgesneden, vaardoor V reeland op een soort 

eiland ten oosten van de Vecht kwam te liggen en Kortenhoef alleen 

nog via de later genoemde 'Oude Vecht' verbinding had met de 

Vecht. Restanten van deze oude Vechtbocht kunt u nog altijd aan de 

oostzijde van Vreeland terugvinden. 

Of er in de tijd, dat de 'Oude Vechenog de Vecht was al een verbin-

ding vanuit Kortenhoef was, is niet zeker. In 1592 kwamen een aan-

tal gecommitteerden van de Staten van Utrecht niet paard en wagen 

naar Vreeland. Zij kwamen op verzoek van de ingelanden van 

Kortenhoef, die de sluis achter Vreeland wilden vergroten. Als het 

gezelschap vanaf de kerk in Vreeland naar de sluis loopt om de situ-

atie aldaar in ogenschouw te nemen wordt gesproken over de 'oude' 

sluis. Hoe oud is moeten we maar raden, maar duidelijk is wel. dat 

de sluis al ver voor 1592 aanwezig was. Na het bezoek van de heren 

uit Utrecht kreeg Kortenhoef nog datzelfde jaar toestemming om de 

sluis te vergroten en ook de vaarwegen in de polder te verbreden en 

uit te breiden. In die tijd ontstond het vaartenstelsel op de breedten. 

zoals we het hier en daar ook nu nog terugvinden. Het hoofdstelsel 

bestond uit de vaart langs de Kortenhoefsedijk, waarin later nog een 

tweede sluis gebouwd zou worden ter hoogte van de Meent 

(Kerklaan), de Dwarsvaart -parallel aan de Kortenhoefsedijk- en de 

Langsvaart die evenwijdig met de D.A. Lambertskade naar de sluis 

achter Vreeland liep.De vaart langs de Kortenhoefsedijk was met 

een drietal zgn. bruggevaarten verbonden met de Dwarsvaart. 

Van deze infrastructuur is in de loop der tijd veel verdwenen, maar 

toch ook nog het een en ander terug te vinden. De vaart langs de 

Kortenhoefsedijk is nog goeddeels intact en is eigenlijk alleen 

doorsneden door de Vreelandseweg en het Hilversums Kanaal. Twee 

bruggevaarten zijn er nog, inclusief de bijbehorende bruggen, te 

weten de Kattenbrug in de Kortenhoefsedijk en de Graversbrug in 

het Moleneind. Ook gedeelten van de Dwarsvaart zijn nog terug te 

vinden in het Kortenhoefse plassengebied. De Langsvaart richting de 

sluis is echter bijna helemaal verdwenen, opgeslokt door de Wijde 

Blik. Ook de brug achter in het Moleneind, die over de verbinding 

van de Langsvaart en de vaart langs het Moleneind lag. is 

verdwenen. Alleen aan de westzijde van de Wijde Blik bij Vreeland 
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is nog een klein stukje van deze vaart terug te vinden, dat eindigt op 
de plaats waar de sluis lag. 
Dit brengt ons .in het verhaal ook weer terug bij de sluis. In de loop 
der tijd was rond de sluis, naast de aanwezige sluiswaeliterswoning, 
een buurtschapje ontstaan. De bewoners van dit buurtje hoorden of-
ficieel onder Kortenhoef, daar de gemeentegrens over de oude 

Vechtdijk liep, maar zij woonden in feite tegen Vreeland aan en 
zullen sociaal gezien deel hebben uitgemaakt van de Vreelandse 
gemeenschap. In 1827 is daarom de grens van de gemeente 
Kortenhoef oostwaarts verplaatst, waardoor de bewoners van de 
buurt en de sluis op Vreelands grondgebied kwamen te liggen. De 

179 



grens van de Kortenhoefse Polder bleef echter gehandhaafd. zodat 
de sluis wel in beheer bleef van het bestuur van de Kortenhoefse 
polder en vanaf die tijd de westgrens van cle gemeente een andere 
was dan de westgrens van de polder. 

ln de jaren '30 van de vorige eeuw heersten crisis en grote werkloos-
heid in Nederland en werden door de overheid grote werkgelegen-
heidsprojecten opgezet. Eén van die projecten was de aanleg van een 
nieuwe haven in Hilversum, inclusief een verbinding met de Vecht. 
liet Hilversums Kanaal werd gegraven, dwars door Kortenhoef 
heen, met aan het einde een nieuwe schutsluis 'het Hemeltje', die het 
Kanaal met de Vecht verbond. 
Deze nieuwe sluis maakte de oude sluis achter Vreeland overbodig, 
die dan ook eind jaren '30 werd gedempt. 
Alleen een paar stukken sluismuur in het gras en het straatnaam-
bordje "'t Sluisje" ten zuiden van de provinciale weg bij Vreeland 
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herinneren nog aan de sluis, waar het eeuwenlang een komen en 

gaan was van turfschepen. 

Bronnen: 

• Archief Kapittel St. Marie nr. 723, Rijksarchief Utrecht 

• Oud Archief Kortenhoer, ingekomen stukken 1827, 

Streckarchier I lilversuin 

• (ollectiellistorische Kring 'In de Gloriosa' 
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HET LEVEN VAN EEN MELKBOER 
In het mooie dorp 's-Graveland 

Deel 2 

Allereerst het volgende. Er kan misschien hier en daar wel eens een 
jaartal of de schrij fwijze van een naam niet helemaal kloppen maar 
dat komt omdat ik alles uit het 'blote' hoofd of aan de hand van 
foto's opschrijf. 
De redactie van de Historische Kring schaaft en poetst er hier en 
daar wel wat aan maar niet te veel want zij is van mening dat het in 
de eerste plaats een artikel moet zijn van de schrijver, uit het hart 
geschreven. 
Zo had ik al aan de jaren 60 willen beginnen maar ik heb nog zoveel 
over de 50er jaren te vertellen en dat wil ik niet graag overslaan. 

Een grote familie 
Zoals ik in mijn eerste artikel al schreef zaten wij, mijn broers en 
zusters, neven en nichten en de Lute's en de van Klaveren's en de 
Steenvoorden's en de Theebe's, allen met grote gezinnen. We be-
gonnen op de kleuterschool (het toenmalige Lambertushuis a/d 
Kerklaan), bij de nonnetjes, o.a. zuster Theodora. Voor wie zich het 
Lambertushuis nog herinnert, daar zaten de kleuters rechts en de 
grotere meiden in het linkergedeelte, de naaischool. Op de 
Anthoniusschool aan de Kerklaan zat er in elke klas wel een neef of 
nicht van mij, want hun ouders waren de broers en zussen van mijn 
vader en die woonden ook op het dorp. Ik noem er een paar: tante 
Heintje Meekel, tuinder a/d Kortcnhoefsedijk; tante Riek Stricker, 
tuinder a/d Kwakel; tante To Hesp, chauffeur Oranjeweg; Ome 
Herman Jansen, groenteboer a/d Kerklaan; Ome Jan Jansen, groente-
rijder de Kwakel; Ome Sach Jansen, boerderij a/d Koninginneweg. 
En allemaal hadden ze een Jan en een Coby. Naast de school woon-
de het hoofd van de school. Dat waren toen meester van Wegen, 
daarna van Keulen en tenslotte Blommesteijn die eerder op het 
Zuidereinde woonde. Hij was ook nog bureauhouder van de 
Boerenleenbank 
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Waar eens alleen maar weiland was 

•1"egenover de school de fam. van Velse. Naast de school woonde 
Dr. t !entmes en verder aan die zijde stonden en staan nog een tiental 
villa's. 

De Meent (nu Kerklaan) begin vorige eeuw, rechts de Antoniusschool mei 

onderwijzerswoning 

Verder zag je daar niets anders dan weiland met brede sloten. Ideaal 
voor ons jongens. "s Winters als er ijs was heerlijk boggelen en 
schossie lopen.Uiteraard had je wel eens een nat pak en natte voeten. 
Dan ging je meestal naar wasserij Smeerdijk aan het Zuidereinde. 
Dan mocht je van de stoker Stichter in het ketelhuis bij de ketel 
staan en dan was je zo weer droog. Naar huis gingen we vaak via de 
landslootjes die lagen tussen de Kerklaan en de Herenweg.. Zo ver 
als je kon zien was er weiland. De Curtevenne- of Nieuwe buurt was 
er nog niet. Ook herinner ik me nog dat als wij op het schoolplein 
stonden en de vrachtwagen van Polak & Zwart langs kwam op weg 
naar de Belt, wij de neus dicht knepen. zo stonk het. Op dinsdag-
middag hadden de meiden naailes bij de nonnen in het Lambertus- 
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huis. De jongens kregen knutselen of voorlezen bij meester Tilanus. 
die heel aardig was maar geen orde kon houden. I3ij voorbeeld op die 
dinsdagmiddag dat wij de brandweer hoorden en een hoop rook 
zagen. We liepen gewoon de klas uit. Er was brand bij Kareltje 
(Boeschoten, de winkel van sinkel) Wat een lik! Het was zo heet 
dat de boom aan de andere kant van de vaart bij Jozef van Laer in 
de brand vloog. De brandslangen lagen via de werkplaats van 
Maarten de 1-laan naar de vaart. Die slangen waren zo lek als een 
mandje Op de lekken werden dakpannen gelegd. Wij gingen er hij 
zitten 	Als er dan iemand langs kwam tilden ‘ve de dakpannen 
op 	wat een feest. 
In die tijd werd ook de hoge Smidsbrug vervangen. Later volgde de 
Klapbrug en de hoge brug over de Koninginneweg. Het einde van 
mijn schooltijd naderde en er zaten nog vier kinderen in klas 7 en 8. 
Dat waren Antoon van Houten, Trudie Loogman. Greet Lute en 
ondergetekende. In die tijd hadden wij in de zaak een knecht die 
ventte niet de bakfiets het Noordereinde vanaf de Klapbrug. Dat 
was zwaar werk met die zware bussen. Van die tijd zijn ook de fles-
sen gesteriliseerde melk en soorten pap. Later ook vla en yoghurt. 
Hoge bruggen waren nog de Claertjesbrug en de Noorderslootbrug. 
Na de oorlog was Wim Rikke knecht bij ons. 1-lij had in de oorlog 
ondergedoken gezeten bij een boer in Vreeland. I lij was heel zuinig 
op de bakfiets. Altijd bezig met schoonmaken. poetsen en smeren. 
De bakfiets hoefde dan ook nooit naar de fietsenmaker. Daarna 
kwam Robert Westbroek uit Hilversum die helaas heel jong is 
gestorven. De laatste was Roel de Rooy uit Loosdrecht. Die was zo 
groot en sterk dat wekelijks de bakfiets naar fietsenmaker Jan van de 
Bovenkamp moest. Roel trapte alles te barsten. 
Wij kinderen deden vaak de verweg-klanten. Theehuis Vos en van 
Rheenen op de Oude Meentweg, de Baardaap en Piet Schouten, 
waar later Roest woonde en nu Harmen van Asselt. Daar gingen we 
dan, fietstassen vol, emmer aan het stuur. Zo moest er op woensdag 
en zaterdag 11/2 liter melk mee, keurig afgepast, naar juffrouw 
Boeschoten, het laatste huis op het Ankeveense Pad. Toen broer 
Gerrit, nu de bekende postbode, dit moest doen, deed hij de melk in 
de koker en zei tegen de klant, 'mevrouw neem toch een geit!' 
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Iedere week hadden wij een andere bakker. Dat ging zo in die tijd. Je 

moest ieder wat gunnen. Zij waren ook klanten van ons. Dat waren 

de bakkers van. Groen, Bhenken, Zaal, Masselink, Bestebroer, Stam, 

Reijmerink.. Ook de kruidenier, dat waren Jaap Reijmerink, 

Roukens. De Spar Ivan Klooster). I let was in die tijd zo dat van 

Klooster kwam bij de Katholieken, Roukens bij de Hervormden en 

Landwaart bij de Gereformeerden. Die regels waren heel streng, 

iedereen wist dat dit zo ging. Moslims waren er nog niet. 

Onze beste klant was het Wapen van Amsterdam. Daar werd dage-

lijks bezorgd. Ook op zondag! Ging de telefoon, 'was het 't Wapen' 

met spoed, 5 liter slagroom, of een hele kaas en 200 eieren. Dit ge-

beurde soms meerdere keren op een avond. Dan pakte de kok direct 

een liter slagroom aan en goot die in een pan met soep. Dat heb ik 

m'n moeder nog nooit zien doen. Het was daar zo druk, vooral door 

de 'kip aan 't spit'. De auto's van bezoekers stonden vanaf het 

gemeentehuis tot ver voorbij de kerk. Toen bedachten Ger Klein van 

't Wapen en Harry Beluiken. de bakker. iets. Ze gingen de kantine 

beheren van de Fransche Kamp. Als dan de telefoon 's avonds ging 

voor 5 liter melk vond je dat toch wel een eind fietsen. Maar geluk-

kig heeft het niet zo lang geduurd. 

Van school naar de zaak 

Omstreeks 1953 ging ik van school. Direct de volgende dag mee de 

wijk in. Omdat ik nog geen 16 was mocht ik niet op de bakfiets. Nou 

was ik daar ook nog te klein en te licht voor. Ik deed de verre klan-

ten en dan fietste ik naar Sperwershof, de fam. Roëll; fam.de  Bruin 

aan het Ankeveense Pad. Aan de laan op het Spanderswoud de fam. 

Wim de Winter en van de Velde. Ook de grote villa, daar woonden 

een aantal gezinnen. Jan van Rijn de postbode, Alie Klarenbeek, ene 

Zuurveld. Schoenmaker en nog enkele mensen. De laan bij 

mevr.Dinger. dr Ruijs. Schoonoord. 

De Buitenplaatsen 

Zo leerde je heel wat van 's-Graveland kennen. Ook op de buiten-

plaatsen. Op Gooilust boswachter/tuinbaas Jan Jansen, op 

Schoonoord tuinbaas van der Heijden, Oostereinde tuinbaas De 
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Man. I lier werkten toen al A.V.D. (Arbeid Voor Onvolwaardigen) 
die later verhuisden naar de 's-Gravelandsevaartweg, nu de Raas-
sluis, de voorloper van de Tomingroep. Op Land & Bos werkte 
tuinbaas Voeten. Op Jagtlust woonde de jonker Six en twee freules. 
echte vrijgezellen. En ondanks dat je de melkboer was, altijd een 
praatje en een vriendelijk woord. Tuinbaas was Dupree. Zij hadden 
nog een echte butler met zo'n rood streepjes jasje. Op Hilverbeek de 
fam. Frowein. Die hadden een Rolls Royce met chauffeur. Eerst 
chauffeur Ilekman, later Piet Agricola. Op Hilverbeek was toen 
boswachter Johan I lamer, later Gerrit Willems. In het bos werkten 
Gerrit Neijsen en af en toe zijn schoonzoon Jaap Hoogendoorn. 
Op het Noordereinde was voor ons de eerste buitenplaats Wester-
veld, van mevr. Dinger die woonde tegenover het Wapen en bij de 
laan naar de toenmalige tennisbaan (nu parkeerterrein voor bezoe-
kers van het gemeentehuis. Zij had een bel op haar huis en als zij 
haas Kruimer. later Rijnsburger, nodig had belde zij. Dat deed zij 
ook als het 12 uur was. De villa was toen al liet gemeentehuis. Aan 
de noordzijde woonde de fam. Winia, later de gemeentebode 
Veenendaal. Boven, woonde de fam.v.d.Berg, later verhuisd naar 
"het huis niet de twee leeuwen", tussen het vroegere postkantoor en 
de hoek Leeuwenlaan/Zuidereinde. De eigenaar van de buitenplaats 
Spanderswoud was toen een Pool al heeft hij er nooit gewoond. In 

.1957 werd Natuurmonumenten eigenaar. Wim de Winter was bos-
wachter. Hij kon erg hard lopen en was eind jaren 50 de trainer. 
tevens keeper van 's-Graveland. Je mocht in onze jeugd zonder 
ouders niet het bos in. Wij deden dat toch, vooral in de tijd dat we 
makke beren gingen jatten. Elders noemden ze dat tamme kastanjes 
of tamme taaie maar bij ons in Ankeveen, Kortenhoef en 
's-Graveland hebben ze het over makke beren. In de voorsloot bad-
en we een dam gemaakt zodat we gemakkeljk het bos in konden. 
Enkele buurtjongens en meiden waren Bob Fernhout. Ynze Klein. 
Idse v.d.Ploeg, Tony Hageman, Hettie en Hans Schiinberg, Hans 
Iloy, Tjold en Hannie Leertouwer, Rietje v.d.Broek, mijn broers en 
zussen Coby, Piet, Corrie, Gerrit, Ad, Odilia en Sach. Jan Baerken. 
de meiden van Molenaar, Henk Hafkamp', die spierwit haar had. wat 
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een handicap was want als wij in het bos waren of in de tuin van 
baas Kruimcr en mw. Dinger, aardbeien en perziken aan het jatten, 
werden we altijd. door die witkop herkend. We kwamen toen ook 
veel op de boerderij van boer de Haan. De hele buurt hielp altijd 

hooien. De laan bij !Aanzicht noemden wij de kaan van boer de 
Haan. Daar woonde toen op de eerste boerderij links, Ouwe (Toon) 
de Haan, thans boerderij Hermsen en op de tweede boerderij (rechts) 
Henny en Marjan de Haan, nu de kleinzoon jonge Henny. Op de 
boerderij mocht en kon alles En dat is altijd zo gebleven. De dwars-
sloot die daar is noemden wij de noksloot. Daar kon je altijd als 
eerste schaatsen en het Spanderswoud werd veel door de Gebrs. 
Krijn en Jan Schouten als bomenrooiers gewerkt en niet zoals nu 
met de motorzaag. Eerst werden de wortels blootgelegd . Daarna 
stonden ze soms een dag te hakken met de bijl. Zo werden er tussen 
de Smidsbrug en Kerkbrug ook bomen gerooid. De bomen die eruit 
moesten kregen een wit kruis. Toen er een bleef staan bij Arie van 
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\Veelte(' heeft hij er zelf maar een wit kruis opgezet. De volgende 
buitenplaats was SperwershoL Daar werkte 1-lagen de vroegere 
chauffeur en Veldhuizen. Die woonden bij het Ankeveense Pad. Op 
Boekesteijn was toen al Philips Duphar gevestigd. De boerderij was 
in gebruik bij Karel Vogel. Op de buitenplaats en proeftuin werkten 
toen Jan Ledder. Freek Sluiter, Uittenbogaard. ChriS van Dordt. 
Kooy, met als hoofd de heer van Gammeren die in 1956 in het oud-
ste huis van "s-Graveland ging wonen, de boerderij Brambergen 
(1634). De villa was in gebruik als kantoor en laboratorium waar 
mensen werkten als Dick Bijloo, Evert Boeve, Koopmans, Gijswijt, 
met in (le kantine de heer Harskamp en mevr.de  Winter. De fam. 
Koopmans woonde er tegenover in de tuimnanswoning en 
larskamp in het koetshuis. Harskamp was nog echt van het oude 

stempel. Vroeger was hij koetsier. later chauffeur. Schaep & Burgh 
was toen in gebruik bij het concern Van Reekum Papier, met een 
huisbewaarder die er ook woonde. Een ouder echtpaar, nog weer 
later de tam. Standaard met een leuke dochter en zoon Peter. een 
echte charmeur waar alle meiden gek op waren. Hij kon goed 
schaatsen en heel goed 'voetballen en was in die tijd de beste Van het 
eerste van, s-Graveland. In het koetshuis woonde tuinbaas Jos 
v.d.Bovenkamp. In de Oranjerie woonde fam Zwanikken. In het bos 
werkte Kromme Kees Boeschoten. Die kon zo langzaam fietsen dat 
je dacht, straks valt die om. De laatste buitenplaats was 
Swaenenburgh met in de Oranjerie de tam. Eschauzier en in de villa 
de Klm. Dooyes. Die had een kledingatelier in Amsterdam. Ze had-
den een Rolls Royce en een Mercedes Sport met chauffeur die daar 
ook aardig mee kon racen. De tuinman was Van Mameren die daar 
ook woonde. De chanteur woonde in het torentje boven de garage. 
Dit waren de buitenplaatsen. 
Tot mijn 16e  jaar liep en fietste ik samen met mijn vader in de wijk. 
De meeste klanten betaalden per week wat een hoop schrijfwerk met 
zich meebracht. Zaterdags maakte moeder Van Weenen, (van die 
boom met dat witte kruis). altijd macaroni. Kwam ik daar dan kreeg 
ik ook een bordvol.Dat was lekker. Mijn moeder maakte zoiets niet. 
op zekere dag zijn we in de Kerkbuurt aan het venten, zegt mevr. 
Keller tegen mijn vader "Jansen hoe vindt u mijn nieuwe katje?". 
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Zegt ie, mooi. Zij zegt ik vind de kleur niet zo mooi. I lij was rood, 
terwijl zij zelf rood haar had. Mijn vader zei toen, je man heeft 
eranders over edaeht. 
Toen zij later langs kwam lopen naar slager Janmaat liep zij vrese-
lijk te lachen. 

Mijn eigen wijk 
In april 1955 werd de Wrygly, een motortruck op drie wielen aange-
schaft. 

Van links naar rechts: Jan Jansen, IVil Noppen, Inge Ilagen(kleindochier van 

.fletsenntaker Piet Hagen). Marijke v.d.Heijden (kleindochter van tuinhaas 
v.d.11eijden op Schoonoord), Margot v.d.Berg (dochter van politieagent v.d Berg). 

De Wrygly was een aanwinst voor ons en ik kreeg mijn eigen wijk 
en de knecht kon nu weg. De Wrygly kon niet harder dan 16 km en 
was helemaal open. I let Spanderswoud, Ankeveense Pad, Sperwers-
hof en het Noordereinde, vanaf ons huis, was nu mijn wijk tot en 
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met de 1,00dijk en Swaenenburgh. 's-Winters liep ik er dan naast om 

warm te blijven. Als ik een pet op had werden de kinderen terugge-
roepen: -het is koud. Jan heeft z'n pet op!" De Wrygly was eigenlijk 

te licht voor die vracht. Zodoende had je nog wel eens pech: gas- en 

koppelingskabel stuk, lekke band, niet willen starten. En 's winters 

moest alles ingepakt worden tegen bevriezen. In een bus melk van 

40 liter had je op het laatst 20 liter ijs. Zette je de bussen bij wasserij 

v.d.Broek of de Goudfazant bij de verwarmingsketel dan ontdooide 

het weer en had je weer melk.Op een keer waren er 's-middags 

schaatswedstrijden waar ik graag aan mee wilde doen dus geen tijd 

had om te wachten tot de melk ontdooid was. Toen heb ik de stoom-

pijp erin gezet waarop mevr. Verhoef op de Loodijk de volgende 

dag vroeg -Jan, wat had je gisteren voor melk?" (ik wist wel beter). 

Als ik ziek was, of zoals ook eens gebeurd is. ik 's zondags de hele 

dag was wezen zwemmen, was ik gedwongen afwezig. Zwemmen 

deden we vooral in zwembad de Zuwe van de fam. Lindeman. Daar 

kwamen toen alle tieners van het dorp. Dan liep je daar stoer te doen 

niet als gevolg dat ik zo verbrand was dat mijn zuster Coby 's maan-

dags moest venten. Ik ben ook nog eens een week met de verkenners 

op kamp geweest. Toen ventte zus Corrie weer. 

Inmiddels waren paard en kar weg en was er een motorbakfiets voor 

in de plaats gekomen, een 350ec Batavus. Hiermee werd door ons 

gevent tot de Smidsbrug en het Zuidereinde tot HatIamp 't Vlot. 

Verder was het Zuidereinde voor Veenendaal, later Harry Schoor-

dijk. Die motorbakfiets was klein dus werden er 's morgens vroeg 

eerst onderweg bij bakker Zaal en de Smidsbrug een bus of vier 

melk neergezet, die je dan weer wisselde als je daar was.De motor-

bakfiets werd weggedaan en er kwam een Goliath. een auto met drie 

wielen. We kochten hem voor f 500.- van Toon van Vliet de groen-

teboer. Dat was even een probleem omdat mijn vader, die inmiddels 

ongeveer 50 jaar was, zijn rijbewijs nog moest halen wat hem niet zo 

goed afging. Drie keer gezakt, dus 	reed hij een jaar zonder rijbe- 

wijs. Toen hij eindelijk geslaagd was hield Politie Lagendijk hem 

aan en zei, "zo nou kunnen we je eindelijk aanhouden". Broer Piet 

en ik vonden die Goliath prachtig. Op de Laan bij boer de Haan 

gingen we er mee rijden. Later steeds verder. De voorkant was smal 
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en er zat een vierkante bak op. Als hij leeg was en we gingen scheef' 

hangen en dan het stuur omgooiden sloeg hij bijna om maar bleef Op 

het puntje van de bak hangen. Piet en ik vonden dat wel leuk, vooral 

als er andere jongens en meiden stonden te kijken. 

Illangplek en Brugpolitiek 

Wij als jongeren haalden met een paar lessen ons rijbewijs. Alleen 

broer Gerrit had een brommer, een Sparta. Toen was de stoep bij 

hakker %enken (nu kapsalon ),op de Stnidsbrug, onze 'hangplek'. 

Daar werd alles besproken. Bijvoorbeeld de opstelling van het 

voetbalelftal 's-Graveland. Dat vond de einalcommissie en het 

bestuur maar niets. Dan werd er op de ledenvergadering gezegd dat 

die "brugpolitiek" afgelopen moest zijn. Op die hangplek stonden 

we vaak met brommers. Ad en Frans van Groen met hun Kreidler, 

Dick Lamme met zijn Magneet en nog enkele jongens met een 

I IMW. Als dan 's middags, om ongeveer 5 uur, iedereen naar huis 

moest om te eten werd er gezegd, ho, nog even wachten, Piet Jansen 

moet nog komen. Die werkte bij Gebrs Boeschoten, de Fiat Garage. 

1-lij had zelf een Fiat 500 Topolino. 



Daar kwam hij dan de Leeuwenlaan mee af, het Noordereind op. 

Met een rotgang ging hij op twee wielen door de bocht. En daar 

wachtte iedereen op om dat te zien. 

David Windsma had een lelijke Eend en zei, dat kan ik ook. Maar 

helaas, hij ging twee maal over de kop 	Er kwam een tijd dat ik 

voor de keuring moest voor militaire dienst. Paniek. Jan werd 

goedgekeurd. Moest in dienst, dan maar broer Piet de wijk in. "foch 
eerst maar naar de burgemeester om uitstel te vragen. Uiteindelijk. 
door toedoen van wethouder Endendijk, afstel gekregen wegens 
persoonlijke onmisbaarheid. In die tijd ben ik ook gaan voetballen. 
maar ik kon nooit in de jeugd meespelen want de zaak kon mij op 
zaterdag niet missen. Heel bescheiden in het zesde, daar moest ik 
alles leren. Later heb ik alle elftallen, op het eerste na, gehad. Ik was 
namelijk ook met de schaatstraining begonnen. Daar bouwde ik 
zoveel snelheid en conditie mee op dat ik kon blijven lopen. 
Hke dag tntinde ik. rennen door de bossen, rolschaatsen niet twee 
wielen op de Leeuwenlaan. Ik werd lid van de .G.H.V. (Gooisehe 
Hardrijders Vereniging). En terwijl ik dit schrijf vind ik dit een 
mooie start voor het Volgende artikel. 

Jan Jansen 

Wordt vervolgd 
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BEGRAVEN IN DE KERK 
In Marde': 

Enige jaren geleden is er aandacht besteed aan graven in de verschil-
lende kerken van onze dorpen. Ook buiten onze gemeente en wel in 
de Grote- of Sint Vituskerk in Naarden is een graf te vinden dat ver-
meldenswaard is. In de westelijke omgang achter de preekstoel ligt 
een donkergrijze grafsteen van ongeveer vijftig centimeter in het 
vierkant. liet uitgebeitelde opschrift van de steen vertelt dat hier 
begraven ligt, "GERRID DIRCKSOON VAN SOEST, SCHUOT 
VAN S GRAVENLAND." Wie is nu deze Gerrid Direksoon en 
waarom werd hij hier in deze Naardense kerk begraven? Op deze 
vragen wordt ingegaan middels onderstaand verhaal. Als eerste iets 
over het achtervoegsel "Van Soest". Er moet niet direct een link 
gezocht worden met de plaats Soest in het Utrechtse. Veeleer moet 
er gedacht worden aan het Duitse Soest, een plaats in Westfalen. In 
de loop der dertiger en veertiger jaren van de zeventiende eeuw 
kwam er een gestadige trek op gang van Duitsers naar de Republiek-
Holland. Ze ontvluchtten daar de Dertigjarige Oorlog. Voor het 
merendeel waren deze vluchtelingen Lutheranen, met andere woor-
den, Gerrid Dircksoon zijn ouders zouden wel eens van Duitse 
afkomst geweest kunnen zijn. 
"Gerrip dirckss de jonge", zoals hij in het stadsarchief van Naarden 
bekend is. werd geboren in Woerden en kwam als jong gezel naar de 
vestingstad. Op 06-06-1621 trouwde hij hier in Naarden niet de 
eveneens uit Woerden afkomstige Aechtgen Pietiers Verweij. Nadat 
aanvankelijk de proclamaties in Woerden voor de Lutherse kerk 
hadden plaatsgevonden, moest dit opnieuw gebeuren in de Gerefor-
meerde kerk aldaar.(1) Eén jaar voor zijn huwelijk werd hij aange-
steld als organist van de Grote kerk. Een baan als organist was in die 
tijd veelal voorbehouden aan lieden uit de regentenklasse. Zoals we 
verder kunnen zien kregen zij later veelal een bestuurlijke functie in 
stad of dorp. "Conditiën waarop Gerrit Dierckz tot organist is 
aangesteld voor 160 guldens, waarvoor hij vetpligt is in de 
predicatiën het orgel te bespelen. Daarenboven is hij gehouden op 
de vergaderingen en gezelschappen van jonge lieden te spelen. BIJ 

193 



vrolijke hruiloliskesten en maaltijden 111a,S. niet gespeeld Ivorden 
zonder consent van kerkineesteren". Zijn traktement wordt in 1624 
twee keer verhoogd. Eerst tot 200 gulden en dan is er nog een besluit 
waarbij "Gerrit Dierckz meester organist 25 gulden verhoging van 
tractement zal genieten". (2) En dan gaat in Naarden betreffende 
Gerrit Dierckz het licht uit. Niets kon ik meer over hem vinden. In 
1626 is zijn plaats als organist ingenomen door de uit !ladingen af-
komstige Jacob Altes tegen een traktement van 254 Carolus guldens. 

Gegronde reden dus om mijn schreden te richten naar 's-Graveland 
en daar mijn licht op te steken want daar was hij immers schout 
geweest. 

liet oude orgel van + 1520, gesloopt in 1862 en vervangen door het huidige orgel 
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We moeten ons daarbij wel realiseren dat we dan een net gesticht 

dorp inkomen. En eigenlijk kunnen we nog niet eens echt spreken 

over een dorp. Er zijn in 1634 dan net zevenentwintig kavels grond 
verloot aan toekomstige eigenaren. Men is er druk bezig die verder 

in cultuur te brengen en de eerste zomerverblijven voor de rijke Am-

sterdamse lieren zijn in aanbouw. De eerste huisjes aan de Voorweg 

of Langeweg zoals het Noorder-en Zuidereinde dan genoemd wordt, 

zijn gebouwd. Als het er vij ftig zijn dan is dat al heel wat. I'merzijds 

vertrouwen de bestuurders. de Hoofdingelanden, direct al belang-

rijke zaken aan het papier toe. Anderzijds verzuimen zij of zijn nog 

niet toe om een stukje bevolkingsregistratie op te nemen in hun ad-

ministratie. En dat bemoeilijkt voor de onderzoeker van nu om een 

stukje genealogische samenhang te ontdekken tussen het kleine aan-

tal inwoners. In het onderhavige geval kon ik, hoe graag ik dat ook 

wilde, personen niet aan elkaar koppelen. Na enig speurwerk kan ik 

liet hierna volgende aan liet papier toevertrouwen. 
Gerrit Dierckz van Soest of Gerrit van Soest, zoals hij later door-

gaans genoemd werd, was de eerst aangestelde schout van het nog 

prille dorp 's-Graveland. Hij bekleedde dit ambt van 1637 tot 

1654.(3) De voordracht van schout werd gedaan door de Hoofd-

ingelanden. De benoeming geschiedde door de baljuw van Gooiland 

en dat was in eerste instantie Pieter Corneliszn. Hooft, drost van 

Muiden. "Anno 1637 12 augustus, G: V. Soest als (Substituut) te 
continueeren mits geen gelagen te settel? op Rechtdagen.". Verder 

las ik. "Anno 1639 10 augustus G: V: Soest Gecontinueerd op 
tweehonderd gulden Mits scherpe lijk toezien op de Keur en 
Ordonnantiën." "Anno 1645 8 augustus (1: V: Soest Gecontinueerd, 
zonder pagt of.  Recognities te betalen." (4) In september 1655 werd 
hij opgevolgd door de heer Jacob Bleker. 
Gerrit van Soest was niet alleen schout. hij bekleedde meerdere 

functies binnen liet dorpsbestuur van 's-Graveland. Zo was hij op-

zichter en sluiswachter van de Zuidersluis die overigens in 1634 

klaar kwam.(5) In het Middelnederlands schrift wordt het naar 

huidige begrippen wat krom weergegeven maar het staat er toch 

duidelijk. "Nopende de bedieninge van Gerrit van der Soesi 
opsichter substituiji .srhout ende sluijswachter van 's-Graveland is 
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eenparichlijck goet gevonden dat sijn tractemeni van nu voortaen 
sal ophouden ende hij niet te min sul blijven opsichter onder 
sooclanich regelement als hem sal werden geprescribeert ende dat 
hij Ier saecke van clewoeninge ende toesicht op cie sluijs niet den 
gevolg vandien als mede voor de bedieninge van substituijt 
schoutampt (waerin hij gecontinueert wort voor noch drie jaeren) 
ten behoeve van de gemeene ingelanden... (6) Op 10 augustus 1641 
krijgt Gerrit van Soest van de hoofdingelanden van 's-Graveland op-
dracht zich te wenden tot de secretaris van het dorpsbestuur van 
Hilversum en hem te verzoeken om de weg langs "Hare Vaart", (de 
Gooise vaart) verder in orde te maken en te beplanten.(7) 
Omstreeks 1653/1654 moet hij het hoogtepunt van zijn carrière 
bereikt hebben. Als schout werd hij toen opgevolgd zoals we konden 
lezen. Wat bleef was zijn functie van sluiswachter en gadermeester. 
En juist in deze functie moet hij nogal wat narigheid hebben 
ondervonden. Er was geduvel over zijn huis bij de Zuidersluis en de 
sluis zelf waarvan de deuren gedurig lekten, de hooibrug buiten de 
sluis gelegen die gammel was en nodig gerepareerd moest worden, 
de visserij in de sluis en vaart, de stroperij, het telkens maar weer 
uitdiepen van de vaart aan beide zijden van de sluis, zelfs tot 
halverwege Loosdrecht. En dan was er ook nog het tolhek bij de 
Zuidersluis waar hij bij doorgang van passanten, met of zonder gerij 
of vee, de gelden van moest innen. Als je al die kleine berichtjes in 
het notulenboek leest, vraag je je af of hij niet beter gewoon organist 
had kunnen blijven want dan was hij verschoond gebleven van een 
hoop narigheid. Het brengt je ook meteen op de gedachte of de reeks 
aan functies meer financieel gewin opleverde. Van het sluiswachter-
schap weet ik dat het een vergoeding gaf van ongeveer tweehonderd 
gulden per jaar.Waarom Gerrit van Soest als schout werd opgevolgd 
blijft in nevelen gehuld. Maar de inhoud van een brief uit 1651 van 
het Hof van Justitie uit 's-Hage en gericht aan de hoofdingelanden 
van 's-Graveland zou een reden kunnen zijn. In die brief werd name-
lijk duidelijk gemaakt dat ambtenaren van "Paapse gesindheid" ver-
vangen moesten worden door die van de "Waare Gereformeerde 
Religie".(8) De hoofdingelanden liepen te hoop en lieten op niet mis 
te verstane bewoordingen uitkomen dat diverse ambtenaren gewoon 
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niet gemist konden worden. liet zou dus kunnen zijn dat ( icrrii van 

Soest. hoewel niet rooms katholiek, toch het veld moest ruimen. 

Maar ik ben daar niet zeker van want er speelde zich bij de Zuider-

sluis, zoals we al konden lezen, gedurende langere tijd nogal wat af 

waarbij nog twee andere heren Van Soest respectievelijk Van der 

Soest een rol speelden. Namelijk ene Jan Dirks van Soest en 

Albertus van der Soest zoals de laatste steevast werd genoemd. 

"8juny 1656 lyt.spraak over de moolinaiie van 't huys en land aan 

Zuydverlaat hij Jan Dirks van Soest nagelaten. "(9) Ook hij was 

sluis-wachter en or hij in familierelatie stond met ( ierrit van Soest is 
mij (nog) niet duidelijk geworden. "Jan Dirkzn. Van Soest werd 10e-

geslaan het sluisgeld aan het Zuidereindse verkiel en de tol aldaer 

het halve vruchtgebruik van de nieuwe weg, de visserij van de vaart 

en waartegen hij ter zijner kosten cdclaer een woning zal moeten 

zetten." (10) Ook las ik in hetzelfde archiefstuk bij het jaar 1660 dat 

Gerild Dircksoon van Soest Schuw (Schou° van S GRA VENLAND 
('s-Graveland) 
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er op 11 augustus een oplossing voor het geschil met de I looftinge-
landen was gevonden. "Een akkoord gemaakt met G.V.D.Soest 
wegens het huys aan het 't Zuydverlaat voor 1300 gulden". 
En een Geaancelleerde ordonnantie van Hoofdingelanden  op haare 
Penningmeester in dato 10 mei 1660 om aan Gerrit van der Soest te 
betalen 1300 gulden. "(11) 
En dan komt Albertus van der Soest voor het voetlicht. Hij werd in 
1653 voor even aangesteld als brug- en sluiswachter van de Zuider-
sluis. De bronnen spreken elkaar dan nog wel eens tegen, want 
gelijktijdig zag ik ook Dirck Claes Reedgelt vermeld staan als sluis-
wachter van de Zuidersluis. Hij pachtte de sluis toen voor drie jaar 
tegen een bedrag van tweehonderd gulden per jaar. En om me verder 
tot Albertus van Soest te bepalen moet ik eveneens het antwoord 
schuldig blijven betreffende een familierelatie met Gerrit van Soest. 
In 1671 wordt Albertus van der Soest opnieuw aangesteld als sluis-
en brugwachter. Op 3 april 1673 zo begreep ik na verdere lezing, 
bleek hij overleden te zijn een vrouw en ettelijke kleine kinderen 
nalatende.(12) 
Gerrit van Soest, de persoon waar het tenslotte in dit verhaal om 
ging, maakte op 09-07-1663 zijn definitieve gang van 's-Graveland 
naar de Grote kerk in Naarden waar hij een laatste rustplaats 
vond.(13) En we moeten maar aannemen dat hij al heel lang voor 
zijn verscheiden uiting gegeven had om bij zijn dood een plekje te 
kunnen krijgen in deze monumentale kerk. Zijn geliefde orgel, 
waarvan hij de klavieren vele jaren eerder met zoveel liefde be-
roerde, zou nog tot in 1862, het jaar waarin het gesloopt en ver-
vangen werd door het huidige orgel, gepaste klanken blijven 
uitstrooien over zijn graf. 

Bronnen: 
A Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum 
(SAGV) 
B Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen 
(SANBMH) 
A 1) trouwboek 1600-1637 pag. 1 nr. 52 Rec. nr.1 22505 mv. 
nr.1, fiche nr. I 
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A 2) mv. nr. 356 Registers van kerkmeesters 1619-1733, (1 deel), 
zie pag. 5, 11 en 13 
B3) Polder 's-Graveland inv.nr. 8,9 en 10 
B4) id. 	inv.nr. 9 en 10 pag.132 
B5) id. 	inv.nr. 166 
B6) id.. 	inv.nr. 4 pag. 15 en 16 
B7) id. 	inv.nr. 292 en inv.nr. 4 pag 11, onder punt 7 
B8) id. 	inv.nr. 56 stukken betreft het ontslag van 

R.K. ambtenaren 23-10-1654 
B9) id. 	inv.nr. 4 pag 69 
1310) 	id 	inv.nr. 4 pag 164 
1311 ) 	id 	inv.nr. 10 pag. 158 Het Zuiderverlaat inv.nr. 

166 en inv.nr. 4, pag 69 
1312) 	id. 	inv.nr.169 en 172 
A13) 	 Uit het register wegens het begraven, 

1644-1667, fiche 42, invoer 19, pag.80 

Wim Fecken 
Foto's: Wim Fecken 

199 



Nieuw boek over onze dorpsgeschiedenis 

IIET BOS VAN BLAAUW 
Biografie van een 's-Gravelandse buitenplaats 

Over Gooilust en het Corversbos is onlangs een rijk geïllustreerd 
boekwerk verschenen met de bovengenoemde titel. 

Frans Ernst Blaauw in zijn vogeltuin 
27 oetober 1860-18 januari 1936 
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Onze plaatsgenoot Ton Coops, zelf 35 jaar woonachtig op Gooilust, 
heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een boek over de buitenplaats 
Gooilust in 's-Graveland. Het handelt voornamelijk over de periode 
vanaf de vorige eeuwwisseling (1900) toen Frans Ernst Blaauw de 
scepter zwaaide. Het boek kwam eind april uit bij Uitgeverij Terra / 
Lannoo. 

De buitenplaats Gooilust in 's-Graveland en het aangrenzende Cor-
versbos worden in de streek vaak het "Bos van Blaauw" genoemd. 
Die naam is te danken aan een markante bewoner: Frans Ernst 
Blaauw. Hij verbleef van 1896 tot 1936 op het Huis Gooilust. 
Blaauw had een grote passie voor bijzondere dieren en planten, die 
hij op Gooilust in een uitgelezen collectie bijeenbracht. Zijn uit-
heemse dieren kregen wereldwijd bekendheid; ook oogstte hij veel 
bewondering met de uitgebreide verzameling exotische bomen en 
struiken. Door zijn buitenlandse reizen en internationale contacten — 
van jagers en wetenschappers tot vorsten — leefde Blaauw een op-
merkelijk leven. Ook zijn huwelijk niet jonkvrouwe Louise Digna 
Catharina Six was onalledaags. 

Over de inhoud het volgende: 
Na een beknopte geschiedenis van het ontstaan van 's-Graveland 
komen de buitenplaatsen Westerveld, Hilverbeek, Gooilust en 
Trompenburg aan bod. Het leven van Frans Blaauw en zijn echt-
genote Louise Six wordt geplaatst in het tijdsbeeld van het begin van 
de twintigste eeuw. 
Veel tot nu toe onbekende gegevens leverden aanknopingspunten 
voor hun levensbeschrijving, geïllustreerd met tal van anekdotes. 
De reizen van Blaauw, de honderden gasten die hij op Gooilust 
ontving, en natuurlijk zijn beroemde particuliere dierenverzameling 
komen uitvoerig aan de orde. Niet vergeten zijn de mensen uit de 
naaste dorpen die hier de zorg hadden voor de pluimen en het groen. 
Bij velen zal het boek met de vele bijzondere illustraties herinner-
ingen oproepen aan de periode dat Frans Blaauw hier woonde of als 
ruiter passeerde. Gooilust is nog steeds bekend om zijn rijke planten-
groei. Exotische bomen en struiken uit Oost en West worden 
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Het mooie niet meer bestaande) stalgebouw 

Dierenoppasser Piet Schouten van der Velden met een lama 
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beschreven en afgebeeld , waardoor het boek de geïnteresseerde lief-
hebber uitnodigt tot een bezoek. 

"liet Bos van Blaauw" heeft een fors formaat (22 x 28 cm), telt 
240 pagina's en is rijk geïllustreerd met onder meer een groot aantal 
recente kleurenfoto's en veel foto's van vroeger. In totaal bevat het 
boek meer dan 300 illustraties. liet kost € 35.--. 
Wie van historie houdt, mag dit boek niet missen! 
De presentatie van het boek heeft plaatsgevonden op 24 april op 
Schaep & Burgh, het hoofdkantoor van Natuurmonumenten. 
Een expositie n.a.v. het boek 'liet Bos van Blaauw', met foto's van 
nu en van calonderd jaar geleden, is te zien in hetbezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten, buitenplaats Boekesteyn, Noordereinde 54 
te 's-Graveland, gedurende de maanden mei en juni 2003. 
I let bezoekerscentrum is geopend van dinsdag tim zondag van 10.00 
uur tot 17.00 uur. 

Nog een tip: Kijk ook eens op internet: www.bosvanblaauw.n1 

De Redactie. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Nieuwe Website 
Op initiatief van de Stichting Museaal en Historisch Perspectief 
Noord-Holland is begin dit jaar een nieuwe website "de lucht in 
gegaan". Deze geschiedenisbank voor Noord-Holland biedt alle his-
torische verenigingen, stichtingen, musea, e.d. ruimte op een eigen 
site binnen dit geschiedenisportaal. Dankzij een subsidie van de 
provincie Noord-Holland is het mogelijk geweest het bedrijf Pictura 
Database Publishing b.v. uit Heiloo de opdracht te geven een profes-
sionele site op te zetten. Of zij daarin geslaagd zijn, moet u zelf maar 
beoordelen. 
Wij zijn in elk geval erg blij met het initiatief, want het biedt ons de 
mogelijkheid om elke geinteresseerde, waar dan ook ter wereld, op 
een voor ons eenvoudige wijze van informatie te voorzien. Naast de 
publicatie van actuele zaken, bied de site ons de mogelijkheid om 
onbeperkt teksten en afbeeldingen te publiceren, er is namelijk geen 
limiet gesteld aan de beschikbare ruimte.Een begin is reeds gemaakt. 
Op de site kunt u inmiddels overzichten vinden van 20 jaar artikelen 
in onze periodieken en er is een start gemaakt met een beeldcollec-
tie. Ruim honderd (100) oude prentbriefkaarten zijn te bekijken en 
tot in detail inzoombaar.Aan de beeldcollectie, die we in de nabije 
toekomst sterk willen uitbreiden, is tevens een zoekmachine gekop-
peld, zodat de bezoeker makkelijk kan vinden wat hij zoekt. 
Een en ander betekent wel, dat onze eigen site, te vinden onder 
www.historischekring.n1  voorlopig even een slapend bestaan gaat 
lijden. De nieuwe site en het werken ermee bevind zich voor ons nog 
in een experimenteel stadium en we willen voorlopig nog geen 
schepen achter ons verbranden. Als u nieuwsgierig geworden bent, 
kunt u ons vinden onder Ankeveen, 's-Graveland of Kortenhoef in 
de erfgoedadresgids van www.gesehiedenisbank-nh.n1 
U kunt ook direct op onze eigen pagina's op de geschiedenisbank 
komen via http://indegloriosa.gesehiedenisbank-nh.n1  (zonder 
www dus). Een aanrader. 
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Schenkingen van het afgelopen kwartaal: 

Kalender Kortenhoef 2003 van Jan Voorn, geschonken door 
dhr. J. Voorn. 
Van mw. R. Bouter ontvingen we een aantal oude loonzakjes. 
Mw. R. Beijaard schonk ons het archief van de opgeheven 
Katholieke vrouwenvereniging. 
Een drietal foto's ontvingen wij van dhr. W. Spaan. 

• Dhr. H. de Boer schonk ons een originele krijttekening van 
kunstenaar Huishof Pol (De tekening is inmiddels op vakkundige 
wijze ingelijst door Cor Hoogendoorn). 

• Van dhr. E. Boeve kregen we een flink aantal foto's en dia's. 
Een aantal spellen en brillen uit grootmoeders tijd werd ons 
geschonken door mw. F. Hofmann. 
Mw. A. Haselager-Koelink schonk ons een paar oude foto's van 
de "houtwerf van Kroon" in Kortenhoef. 
Twee foto's van de eerste oplevering van woningen aan de 
P.vd.Leelaan in Kortenhoef ontvingen we van dhr. .1. I lendriks. 

• Van tennisvereniging Westerveld kregen we en oude foto van de 
oude baan aan het Noordereinde in 's-Graveland. 
Een bestek van en beschoeiing aan de zuidzijde van de Dirk A. 
Lambertskade in Kortenhoef ontvingen we van dhr. W. Fecken. 

• Mw. Mulder-Boeré stuurde ons een 's-Gravelandse rijmkroniek, 
een aantal oude foto's en 28 oude prentbriefkaarten van 
's-Graveland, waaronder twee zeldzame kaarten van het oude 
Schoonoord (zie onze beeldcollectie op 
lupp://indegloriosa.geschiedenisbank-nh.n1). 
Een aantal oude krantenknipsels en een oud kasboek van de 
Anton iusschool (1914-1933) ontvingen we van 
mw. Blommestein. 
Van mw. N. de Kloet-Prattenburg kregen we ook een aantal 
oude krantenknipsels en wat oude rouwkaarten. 
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OVER BOEREN EN TUINDERS 

Alweer een tentoonstelling? 
Inderdaad, er staat weer een tentoonstelling op stapel bij de 
Historische Kring "In de Gloriosa". Waar gaat het dit keer over? 

Boeren en Tuinders in Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef. 
Wanneer is dat? Begin 2004. Dan pas? Ja, dat lijkt ver weg maar 
het is binnen een jaar, de tijd vliegt en een goede voorbereiding 
vraagt veel werk en tijd. Daarom komt de Historische Kring nu al 
niet vragen aan iedereen in onze dorpen. Vragen zoals: "Wie watirn 
zij, de boeren en tuinders uit de afgelopen eeuw (vangt' 1900), wctar 
stonden, of staan nog steeds, hun boerderijen en hun bedrijven, 
waar lag hun land? Bent u er zelf bij betrokken, (of geweest), of uw 
ouders, uw grootouders, andere familieleden, kom bij ons aan en 
vertel het ons-. 
U herinnert zich vast en zeker de succesvolle drukbezochte tentoon-
stellingen over o.a. de Middenstand, de Wasserijen en niet te verge-
ten n,a.v. het beroemde fotoboek 2000! 

"Boeren en Tuinders" moet ook weer zo'n succes worden. Velen 
kunnen er dan weer van genieten. Praat er met elkaar over. Haal 
oude verhalen op, haal oude foto's, gereedschappen, 't geeft niet 
wat, te voorschijn en kom er mee, dan geeft u ons de kans er weer 
een mooie tentoonstelling van te maken. Was u toch al van plan, 
vanwege het mooie voorjaar, e.e.a. op te ruimen? Denk niet te gauw, 
"ach dat is niet interessant genoeg of dat hebben ze toch al". 
Weggooien kan altijd nog. U weet dat u bij de Historische Kring 
welkom bent, iedere woensdagavond vrije inloop, aan de Kerklaan 
89, vanaf 20.00 uur. tel. 035-6569293. 
E-mail Ill,:!1!4_)i - iusa0)etnei.ttl 

Obligaties. 
De volgende obligatienummers zijn tijdens de ALV. getrokken en 
kunnen ter verzilvering worden aangeboden: 25042-25003-100008. 

Het Bestuur 
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UIT DE KRANT VAN TOEN 

„Niet gemakkelijk maar toegewijd" 
Zuster Haveman na 27 jaar op rustig flatje 

'S-GRAVELAND — december 1969 — Zuster Haveman was zaterdag 
voor het laatst onder "haar" mensen. In het wijkgebouw van het 
Groene Kruis hield zij haar afscheidsreceptie. Ze was 27 jaar 
wijkverpleegster geweest in 's-Graveland, Ankeveen en Kortenhoef en 
ging nu met pensioen. 
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Een onafzienbare rij, vrienden, collega' s en belangstellenden kwamen 
naar het wijkgebouw om zuster Haveman de hand te drukken. Zij 
moesten wel een half uur wachten voor er gelegenheid was afscheid te 
nemen. 

Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich de wethouders van 
's-Graveland, de heren W.G. de Kwant en J. Endendijk en de heer Vis, 

hoofdbestuurslid van de landelijke Groene Kruisvereniging. Enkele raads-

leden, pastoors en predikanten uit de gemeente. evenals de artsen. De 

voormalig gemeentesecretaris, de heer Bazen en zijn echtgenote, waren 

ook aanwezig. De beer Bazen is thans burgemeester van Bathmen. Hij was 

vele jaren secretaris van de Groene Kruisafdeling te 's-Graveland. Namens 

het hoofdbestuur van 't Groene Kruis bood de heer Vis zuster Haveman de 

Groene Kruismedaille aan. Uit de handen van de heer Van der Broeck 

ontving zij een cheque van 200 gulden, bijeengebracht door de leden uit de 

gemeente. Burgemeester Bazen herinnerde aan de tijd van prettige 

samenwerking, waarin hij secretaris van het Groene Kruis was. Hij bracht 

de groeten over van een arts uit Bathmen, waar zij als wijkverpleegster had 

gewerkt voor ze naar 's-Graveland kwam. Zuster Van der Meulen. haar 

collega, sprak over de tijd, waarin zij bij zuster Havenian stage liep. Zuster 

I laveman reed in die tijd op een grote motor rond. "Gemakkelijk was zij 

niet ", zei zuster Van der Meulen. "Maar je leerde heel veel van haar-. Zij 

was bijzonder gastvrij. 

IJVERIG 
"Administratie is steeds haar zwakke punt geweest, maar de patiënten 

zijn nooit bij haar tekort gekomen". Alle sprekers prezen haar als een 

toegewijde, ijverige en doortastende verpleegster, die haar hele 

persoonlijkheid inzette voor haar werk. Vele bloemen en cadeaus 

getuigden daarvan. Tenslotte dankte de scheidende wijkverpleegster allen 
voor de vriendelijke woorden en goede gaven. „Ik weet niet of ik wat 
zeggen kan, vannacht in bed heb ik erover nagedacht. Toen wist ik het, 

maar nu niet meer. Ik heb in Huizen een prachtig flatje gekregen en woon 

daar heel mooi. Komen jullie allemaal maar eens kijken", sprak ze. Een 

neef van zuster Haveman nam het woord en dankte nogmaals voor de 

overweldigende belangstelling. 

Bron: de Gooi en Eemlander, 1 december 1969 
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WIE WEET HET ANTWOORD? 
door Jan Schriek 

De oplossing bij de foto voor het Lambertushuis was toch niet zo 
gemakkelijk. Er zijn nog enkele vraagtekens en bij sommigen wor-
den zelfs verschillende namen genoemd. Wie ons aardig op weg 
hielp was Ria Leliveld (getrouwd met Koos Voorn). 

1.Hilda Schouten; 2. Tiny Koster; 3. ?? uit Nigtevecht; 4. Lia Struik 
uit Vreeland; 5. Lien? uit Nigtevecht; 6.Leny van Dijk of Ada 
Barmentloo uit Ned.den Berg; 7. Joke Barmentloo uit Ned.den Berg. 
8. Gerda Winthorst of Willy Meijer of Wil Ouwerkerk? ; 9. ?? uit 
Hilversum?; 10. Rietje Beijer Kortenhoef of Smeink uit Hilversum 
?; 11. Hanny Meijer 's-Graveland; 12. Nel Splinter, Ankeveen; 13. 
Zuster Odulfa; 14. Beppie Banis van de Herenweg; 15. Annelies de 
Graaf. 

De nieuwe vraag.  
Op de foto drie mannen. Van links naar rechts: Splint van Dijk. Wie 
is de tweede en wie de derde figuur? En waar is het? Wie herkent dit 
huis? Omstreeks 1930. 

Uw reactie graag naar Jan Schriek, C. de Wijsstraat 17, 1241 BW 
Kortenhoef, tel. 035-6563506 of iedere woensdagavond tussen 
20.00 uur en 22.00 uur in ons gebouw aan de Kerklaan 89 in 
Kortenhoef, te1.035-6569293. 
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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 
Kortenhoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen, zomede de 
belangstelling daávoor 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! 
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