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IN DE GLORIOSA 

Historische Kring Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef 

28ste jaargang nr. 1, lente 2011 

CIP-gegevens: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, ISSN: 027-829X 

Doel: De Historische Kring heeft tot 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 en de 

belangstelling daarvoor te bevorderen. 

Realisatie: Er is veel uit te zoeken, te verzamelen, te rangschikken en te 
publiceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrek-

ken van informatie en/of materiaal en/of financiële steun. 

Lidmaatschap: 

De contributie bedraagt minimaal 15,00 per kalenderjaar 

Postbezorging van het periodiek buiten de regio kost € 6,00 extra en 

losse nummers zijn verkrijgbaar voor C 4,00. 

Redactie: K. Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 

035 6211536 e-mail: koosvoorn@telfort.n1  

Dhr. F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef 

035 656 2390; giessen.f@online.n1 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of repro- 

ductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende ver- 

boden, behoudens beperkingen bij de Wet gesteld. 
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Van het bestuur 

Wij kunnen als bestuur terug kijken op een goed verlopen Algemene Le-
den Vergadering waarbij een redelijk aantal leden aanwezig was. Op de 
ledenvergadering is de nieuwe penningmeester Johan Vermeulen officieel 
in deze functie benoemd. Hij nam al enige tijd het penningmeesterschap 
waar van Cees Boekschoten. Van Cees hebben we, op zijn eigen verzoek, 
in kleine kring afscheid genomen en bedankt voor het werk dat hij voor 
de kring heeft gedaan. Henk Verhagen zal opnieuw een termijn in het be-
stuur plaats nemen. Na de pauze heeft een ieder kunnen genieten van een 
boeiende lezing door dhr. Wim Kozijn, oud burgemeester van 
's-Graveland, over het kerkgebouw van de PKN Hervormde Gemeente 
aan het Noordereind in 's-Graveland. Het gebouw - naar ontwerp van Da-
niel Stalpaert - bestaat al meer driehonderd en vijftig jaar en het is de heer 
Kozijn gegeven daar leerzaam en zeer onderhoudend over te vertellen. 

Van de redactie 

Deze periodiek is voor een gedeelte gewijd aan een gebeurtenis in de 

tweede wereldoorlog n.a.v. enkele unieke brieven welke in het bezit zijn 

van Bruin Wallenburg, die u vast wel kent van één van zijn vele tentoon-

stellingen over de tweede wereldoorlog. Weliswaar heeft dit niet zozeer 

betrekking op onze dorpen maar het zou hier zomaar gebeurt kunnen zijn. 
Vanwege het unieke karakter van de documenten hebben we als redactie 

gemeend het toch te kunnen plaatsen. Op ons heeft het grote indruk ge-

maakt omdat het leed, deze mensen aangedaan, hierdoor zo tastbaar 

wordt. Dit mag nooit worden vergeten. 
Ook is een gedeelte gewijd aan het 'Jaar van de Historische Buitenplaats'. 
Dit jaar worden verschillende festiviteiten georganiseerd waaronder een 

wandeling over de buitenplaatsen van 's-Graveland welke normaal niet 
toegankelijk zijn. 

Op onze vraag voor een nieuwe naam voor ons periodiek is tot nu toe 
geen reactie ontvangen. 

Zijn er leden die het periodiek digitaal willen ontvangen? Wilt u dit ken-
baar maken bij de redactie d.m.v. een mail? 
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De 's-Gravelandse buitenplaatsen. Een introductie 
(Door Stance de Haas) 

In 1625 diende mr. Jan Ingel namens een groep van 6 welgestelde 
Amsterdamse patriciërs bij de Staten van Holland een verzoek in om het 
gebied tussen Kortenhoef, Ankeveen en Hilversum te kopen teneinde de 
hoger gelegen woeste heidegronden te ontginnen. Hierop werd het nood-
zakelijke octrooi verleend 'tot culture van de Gooise vullingen genaamt 's 
-Gravelandt, een stuk ruw hey oft woest veldt gelegen ten oosten van Cor-
tenhoeff ten grootte van 5 et 600 morgen'. Een morgen land is zoveel land 
als in een morgen geploegd kon worden. 

Er was echter gehandeld buiten de Erfgooiers om, die het stuk land tot 
hun gebied rekenden. Zij vreesden aantasting van hun rechten en concur-
rentie voor de landbouw waarin ze hun karig bestaand vonden. De Erf-
gooiers bleven zich lange tijd verzetten tegen de ontginning: arbeiders 
werden beschoten, de grondwerken werden verwoest en uiteindelijk 
moest er zelfs een compagnie ruiters gelegerd worden. Pas in 1634 keerde 
de rust terug toen er een overeenkomst gesloten werd tussen de Staten, de 
toekomstige 's-Gravelanders en de Erfgooiers. Daarbij werd afgesproken 
dat de afgraving en ontginning doorgang mochten vinden maar dat de toe-
komstige inwoners van 's-Graveland nooit dezelfde rechten zouden kun-
nen verkrijgen als de Erfgooiers. 

Het doel van Jan Ingel c.s. met betrekking tot 's-Graveland was tweele-
dig: ontginning en zandafgraving. In de 16e en 17e eeuw ging het voor de 
wind met het economische klimaat in Holland, vooral rond Amsterdam. 
Deze stad was het middelpunt van de scheepvaart en belangrijk voor de 
goederen- en kapitaalmarkt. Het verworven geld werd behalve in schepen 
en industrieëri ook in vergroting en verbetering van de stad gestopt, maar 
ook in ontginningsondernemingen nabij de stad. En voor de stadsuitbrei-
dingen was veel zand nodig. 

De ontginning en ontzanding van 's-Graveland was omstreeks 1634 gro-
tendeels voltooid. Geleidelijk was op de grens van ruige heide en laag-
veen een rechthoekig gebied ontstaan. De wat hoger gelegen zandgrond 
werd afgegraven en ter ontwatering was langs de grens van veen en zand 
de 's-Gravelandsevaart gegraven. Bovendien kon hierdoor het gewonnen 
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zand over het water naar Amsterdam worden vervoerd. De retourlading 
bestond uit stadsvuil, dat ter plekke van de ontginningen werd opgebracht 
als bodemverrijking. 

In 1634 werd het gebied verkaveld. Het in totaal 554 morgen omvattende 
terrein werd verdeeld over 27 min of meer gelijke kavels van 20 morgen 
groot. (afb. 1) 
De nrs. 1 t/m 15 vormden tesamen het Noordereinde en de nrs. 16 t/m 27 
vormden het Zuidereinde. De ruime rechthoekige kavels werden verdeeld 
over 6 loten. 

afb.1 
In het donkere gedeelte het gebied dat door de ontginners in 1634 verka-
veld werd. 
C. Dankersen de Rij, 1636, 'Kaart van Gooiland, van Hilversum tot Vree-
landt en Naerden tot Weesep' 
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afb. 2 
De Gave! Conditien van 's Gra- 
veland, gelegen in Goyland wer-
den in 1634 opgesteld door nota-
ris Jacob Van Zwieten in Am-
sterdam en in druk uitgegeven. 
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By Brie 74, WOgInctide Op de bliCaVe4411111Cht 

!Inbrak inde filvgreLlti. ANN 1-4 4. 

4. 

Na de verloting maakte het gezamenlijke belang van de ontginning plaats 
voor het individueel eigendom, al bleven er algemene vaarten en wegen 
bestaan die in de toekomst op publieke kosten onderhouden zouden wor-
den. Daarnaast werd aan ieder een bouwplicht opgelegd van twee boerde-
rijen per lot. 

In 1642 werd de Keure en Ordonnantie van 's Graveland in druk uitgege-
ven, waarin staat vermeld dat ze "ten diensten en profijt" van de eigena-
ren, als ook "tot vermaak van de selven" opgesteld zijn. De bepalingen 
zijn gericht op het beschermen en onderhouden van gebouwde werken, 
wegen„ plantages en andere graafwerken. 

In eerste instantie werden de gronden gebruikt als weideland en voor de 
verbouwing van boekweit. Al snel werden de landgoederen in gebruik 
genomen als zomerverblijf, waarbij de boerenhoven werden voorzien van 
een aangebouwde herenkamer. In de 18e eeuw zouden diverse hofsteden 
zich ontwildcelen tot grote lustverblijven met uitgestrekte parken (afb.4). 
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afb.4 
's Graveland met sijn vermakelijke hofsteden, de plattegrond, 1730' 
In: Atlas van Schoenmaker, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 
Koninklijke bibliotheek 

Vier eeuwen na de verkaveling kenmerkt het huidige landschap zich door 
een lintdorp met daar langs een aaneenschakeling van buitenplaatsen. Een 
vogelvluchtvisie laat de opmerkelijke structuur zien; bepalend is nog 
steeds de strakke rechthoekige vorm van het gebied. (afb.5) De regelmati-
ge verkaveling van 's-Graveland in oost-west richting is duidelijk zicht-
baar door de rechte scheisloten en de groene omheiningen van de kavels. 
Een aantal van de buitenplaatsen die in de loop der tijd ontstaan zijn, is 
nog in mindere of meerdere mate intact. Gezien van noord naar zuid, zijn 
dat: `Swaenenburg', `Schaep en Burgh', Boekestijn', `Sperwershof, 
'Wolfsbergen', `Spanderswoud', Ifilverbeek', `Jagtlust', `Schoonoord', 
Trompenburg' en `Gooiluse en aan de overzijde van de 's-Gravelandse 
vaart, 'Berg en Vaart' 
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afb.5 
Een vogelvluchtvisie 
laat de situering en de 
ongewijzigde, opmer-
kelijke structuur van 
het buitenplaatsen 
gebied zien. Google 
maps 2011. 

Expositie "Aanschouw de lusthoven aan de Vecht" 

Het Vechtstreekmuseum in Maarssen biedt vanaf 4 maart a.s., in het ka-
der van het "Jaar van de Historische Buitenplaats-, een voorproefje van 
de prachtige lusthoven uit de gemeente Stichtse Vecht. In de tentoonstel-
ling worden de tuinen van vier buitenplaatsen speciaal uitgelicht: Doorn-
burgh (Maarssen), Goudestein (Maarssen), Gunterstein (Breukelen) en 
VreedenHoff (Nieuwersluis). 
Openingstijden tentoonstelling "Aanschouw de lusthoven aan de 
Vecht" (tot 13/1/2013): 
Woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Rondleidingen mogelijk op afspraak, eventueel buiten de openingstijden. 
Entreeprijzen: 
Volwassenen e 3, Kinderen t/m 12 jaar gratis, CJP/ pas 65+ en U-pas 
houder € 1,50 p.p. 
Vechtstreekmuseum 
Diependaalsedijk 19b 
Maarssen 
www.vechtstreekmuseum.n1   
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AAR V 
HISTORISCHE 
BURENPLAATS 

Jaar van de Historische Buitenplaats 

Op donderdag 29 maart is het Jaar van de 
Historische Buitenplaats 2012 gestart! Bui-
tenplaatsen uit alle provincies staan het hele 
jaar in de schijnwerpers om de noodzaak tot 
behoud van dit unieke Nederlandse culturele 
erfgoed onder de aandacht te brengen. De 
landelijke opening heeft plaats gehad in 
Amerongen door René Dessing, voorzitter 
van de Stichting Themajaar Historische Bui-
tenplaatsen 2012 en de heer Roel Robbert-
sen, Commissaris van de Koningin in 
Utrecht en lid van het comité van aanbeve-
ling van het Jaar van de Historische Buiten-
plaats 2012. Ook is toen het eerste exem-
plaar gepresenteerd van het speciaal voor dit 
themajaar geschreven boek `De buitenplaats 
en het Nederlandse landschap'. 

Wandeling 1 juli Historische Buitenplaatsen 's Graveland. 
Op 1 juli zal in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats 
2012 een unieke wandeling plaats vinden langs 8 particuliere buitenplaat-
sen in 's Graveland. 
Deelname is vooral bedoeld voor bewoners van Wijdemeren en omgeving 
en zal plaatshebben via inschrijving: www.natuurmonumenten.n1/ 
activiteiten en dan graag zoeken naar 1 juli wandeling Historische Buiten-
plaatsen s Graveland. U kunt zich voor ieder kwartier tussen 09.00 en 
14.00 inschrijven. Iedere groep telt 25 man. Er wordt gestart vanaf het 
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten; een busje van Wijdemeren 
Tours brengt de deelnemers naar Trompenburg alwaar de echte wandeling 
start. Honden zijn niet toegestaan, ook niet aan de lijn, kinderen vanaf 14 
jaar, tenzij zeer geoefende lopers. Mocht het niet lukken belt u dan met de 
ledenservice van Natuurmonumenten: 035-6569911. Er kunnen maximaal 
500 liefhebbers meedoen gezien de kwetsbaarheid van sommige tuinen. 
De duur van de wandeling is 3 a 4 uur inclusief bezichtigingen en rust-
pauzes. Deelname kost €10,- per persoon. 
Wendela Sandberg 
coördinator wandeling 
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Historische Kring "In de Gloriosa", Ankeveen, 's-Graveland 
en Kortenhoef doet een 

OPROEP 

Dit verzoek is voor diegenen in onze 3 dorpen, die nog in het bezit zijn 

van oude foto's en materialen van de navolgende niet meer bestaande 

verenigingen. 

Ankeveen: 

Dameskoor Internos 

Toneelvereniging WIK 

Buurtvereniging Herenweg 

Zangvereniging Onder Ons 

Motorclub Black Future 

Jongerenkoor ( Naam?) 
Katholieke Arbeiders Bond KAB 

Reisvereniging voor ouderen (Naam?) 

Reisvereniging voor jongeren (Naam?) 

Accordeonvereniging The Music Stars 

Biljartvereniging 't Centrum 

Katholieke Arbeidersjeugd KAJ 

Toneelvereniging Ankeveen(Naam?) 

's-Graveland: 
Mondharmonica vereniging Bravo 

Zangvereniging Euphonia 

Kinderkoor Excelsior 

Hervormde meisjes vereniging 

Schietvereniging KG0 

Zangvereniging TOG 

Buurtvereniging Irene(Zuidereind) 

Gereformeerde Jongeren vereniging 

's-Gravelandse IJsclub 

Zangkoor Jong Leven 

Motorclub De Uitlaat 

Schaakvereniging 's-Graveland 

Chr. Gemengde zangvereniging 

Excelsior 

Jongerenvereniging Onderzoek 

de Schriften 

Hervormde Werkmansbond 

Hervormde vrouwenvereniging 
Ora et Labora 

Kortenhoef: 
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Gymnastiek vereniging DOK 

Gemengd koor Crescendo 

Oranje vereniging 

Buurtvereniging Oranjebuurt 

R.K.Zangvereniging St.Cecilia 

St.Michael Zeeverkenners 

(Oude naam?) 

Voetbalvereniging DVS 

Buurtvereniging Oud Kortenhoef 

Reisvereniging Uit en Thuis (Fam. 

Damclub (Naam?) 

Voetbalvereniging Rood-Zwart 

Knapenvereniging (Naam?) 

Katholieke vrouwenorganisatie 

KVO 

Klaverjasvereniging Klaver troef 

Schaakvereniging Wijdemeren 

Wandelclub VIOS 

Katholieke Toneelvereniging 

(olv. H.Brandsen SR) 

de Kloet?) Sjoelvereniging (Naam?) 

In het najaar willen wij een tentoonstelling inrichten van alle verenigin-

gen in onze 3 dorpen die nog bestaan en die verdwenen zijn. 

Wij hebben uiteraard in ons archief een keur aan foto's, maar van de oude 

verenigingen is dat meestal niet veel. Ook materialen zoals bv. vaandels 

maken een tentoonstelling kompleet. 

Als U ons nu die foto's laat scannen dan kunnen wij ze uitprinten en ge-

bruiken op deze tentoonstelling. De materialen krijgt U uiteraard weer 
retour na de tentoonstelling. 

Aanleveren het liefst in mei of juni, bij ons op de Kerklaan 89, in Korten-

hoef, op dinsdag- en woensdagavond van 19.30u t/m 22.00u. Wij willen 

de foto's en materialen ook bij U afhalen, en weer terug brengen, als U ze 

weer terug wilt. 

Neem svp. contact op met Henk Verhagen, Suikerpot 2, 1241HK te Kor-

tenhoef. Tel.nr. 0356562191/0654768929 en E-mail: henkvh@casema.nl.  

Bij voorbaat onze dank voor Uw welwillende medewerking. 
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's-Gravelandse schetsjes 

Vervolg op het artikel uit de vorige periodiek van de hand van de heer 
Wim Fecken. Het betreft enkele stukjes waarin in 1893 een 
's-Gravelander aandacht besteedde aan een vluchtige geschiedschrijving 
van zijn woonplaats. 
Hier volgt nu deel 3 uit de schetsjes: 

"Als Jurck de Britsche Turck de zee wil overgaepen 
En vlooten slicken in zijn onverzade maegh, 

Dan voert hij op den mast den Bezem tot een waepen 
En dreight uit nieuw-Algiers de magt van 's-Gravenhaegh. 
Hoe langhe toch? Tot dat de zeeleeu Tromp verwildert 
Geterght van wraecke, met gevanghens-moordend bloet 
Een schoone waterverf zich naer het leven schildert 

Om's vaders doot ontvonckt van nimmer bluschb'ren gloet 
Hij vaeght in Oost en West met 's roovers bezemroeden 

De beide Straeten van dit havenschennend slijck 
En geeselt het dat borst en lenden veeselijk bloeden, 

Ter straffe van gewelt, geleén in Kristenrijk 
Dan hoort men Askué en Monck en Barklaien 

Geweldenaeren van de vrije en open zee 
Zich 't enden aedem op het schavot der baeren schreien, 

En deerlijck jammeren om 't afslaen van de roén in handen, 
Dees voert het scherprecht uit, 

In 't aenzien van twee stranden." 

"Het is in Zomermaand van het jaar 1680. Wenden 
wij voor dit maal onze schreden naar de hofstede 
'Trompenburch". Door de voorpoort waar onder 
Tromp's wapen het fiere devies: 
"De ware deught alleen maeckt den oprechten 
adel" te lezen staat, bereiken wij de lange brug, die 
over de slotgracht tot den ingang voert en beklim-
men vervolgens de marmeren trappen, die naar de 
achtkant koepelzaal leiden. 
In dit weelderig ingericht vertrek,waarin elke 
wandschildering ons een der wapenfeiten weer- 
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geeft door den dapperen lui-
tenant-admiraal verricht, 
waarin wij Oosterlingen, 
bruinkleurige Aziaten en 
vreemdsoortige bewoners 
van het verre West-Indië het 
koepelgewelf zien omrin-
gen, als wilden zij om strijd 
den manhaften bewoner 
hunne hulde komen bieden, 
zit Cornelis Tromp, nevens 
zijne gade, baronesse Mar- 

garetha van Raephorst.2)  
Doch niet als den vermaarden zeeheld wenscht hij dat wij hem hier zullen 
beschouwèn, noch dat wij hem zullen aanspreken met den hem geschon-
ken titel van Graaf van Syllisburg. Hier buiten stelt hij er trots op om als 
"den heer Schout" bekend te zijn. 
Immers, al vindt men hem steeds bereid om zoo de staat hem riep, zijn 
leven op het spel te zetten en goed en bloed te wagen, om den luister der 
Statenvlag, het geliefde Oranje blanje bleu, op de oceanen te helpen hand-
haven, zijn lusthof te 's-Graveland is zijn troetelkind geworden. 
Wel was het een zware 
slag voor hem toen, 
thans een zevental ja-
ren geleden, de Fran-
sche legertroepen zijn 
landgoed geheel ver-
woestten en de huizin-
ge tot op den grond toe 
afbrandden. Maar met 
bewonderenswaardige 
energie heeft hij, nadat 
de Fransche plunde-
raars het land hadden 
ontruimd, weer wraak 
genomen over die laffe, persoonlijke wraakneming, door nieuwe bos-
schen aan te leggen en een lustslot te doen bouwen, veel fraaier dan het 
vroegere. 
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En terwijl wij bescheiden op den dorpel stand houden hooren wij hoe 
Tromp met welluider stemme uit den jongst verschenen bondel Poezij van 
het hoofd onzer Nederlandsche dichters de volgende zoetvloeiende rijmen 
leest: 

"In Goeilant bloeit een streeck, nu 's-Gravenlant geheeten 
Daer d' edelste Aemstelaers een tijdt geleeden zweeten. 

Om schrale en barre heij te mesten, en den grondt 
Die arm was uit zijn aert, in vette klaij en klont 

En vruchtbare klaverweide en beemden te verkeeren. 
Zoo komt de kunst natuur te baet en kan haer leeren 
Wat landbou, arbeit en zorghvuldigheit vermagh. 

Hier quamen stallinghen, en hoeven voor den dagh, 
Palaizen, vee en vrucht, en laenen en waranden 

Men noemt dees lantstreeck nu de Tempe dezer landen, 
Daer Peneus3)  klaer van stroom als glas, door heene vloeit. 

Hier zinght de nachtegaal. 
Hier quinckeleert en broeit 

De voghel, jaer op jaer, zijne eijers uit. 
Hier draeghen de boomen lecker ooft. 

Hier vlieghen en hier jaeghen 
De jongkers naer patrijs en hazen, jaghtghezint, 
Met snuffelenden brack en vlugghen hazewint." 

1) De hertog van York, Ascue, Monck en Barclay, zijn Engelsche 
admiralen; Maarten Harpertszoon Tromp, Cornelis 'vader sneuvel 
de 10 Augustus 1653 voor ter Hei] de, ten Zuiden van Scheveningen. 

2) Zij was de weduwe van Joan van Helmondt, schepen van Amster 
dam en hoofdingeland van 's-Graveland die in 1665 overleed. De 
dichter Jan Vos prijst haar uiterlijk schoon. Het is echter tevens alge-
meend bekend dat de schatrijke weduwe haar tweeden gemaal verba-
zend onder de plak had; zij sloot hem eens in den kelder op, omdat hij 
zonder haar vergunning een kan bier was gaan tappen. 

3) Rivier in het bekoorlijke dal van Tempe, in het oude Griekenland. 
De Tempe was in de Griekse oudheid de vallei aan de voet van de go-
denberg Olympus waar de bergrivier de peneus door stroomde. 
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Verdwenen dorpsgezicht 
(N.a.v. een krantenknipsel van 20 april 1939) 

Op de hoek van de Kerklaan en de Kortenhoefse dijk staat nog steeds een 
huisje dat vroeger bekend stond als het sluisje. Hier bevond zich de sluis 
tussen de Kwakelvaart en de vaart langs de Kortenhoefse dijk. Over het 
water tussen de Kortenhoefsedijk en de Kerklaan bevond zich een ophaal-
brug de zgn. Meentbrug. 
In 1939 is er tijdens een vergadering van de ingelanden van den Polder 
Kortenhoef besloten de brug te vervangen door een dam met duiker. 
Zoals de toenmalige voorzitter D. van de Velden het voorstel toelichtte, 
werd de schutsluis slecht en leverde een gevaar op terwijl ze geen prak-
tisch nut meer had zodat demping van de schutkolk voor de hand lag. 
Daarbij zal dan ook de ophaalbrug verdwijnen, welke volgens plan elders 
in Kortenhoef dienst gaan doen. (Weet iemand waar deze brug is heenge-
gaan?: red.) 

Men kon tegen dit besluit der ingelanden uit praktische overwegingen 
geen gegronde bezwaren aanvoeren. Niet alleen was de sluis voor hen 
nutteloos geworden, maar deze werd ook gevaarlijk. Men voelde er niets 
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voor om het dure onderhoud te bekostigen enkel om het feit dat het een 
schilderachtig stukje dorpsschoon was. Er moest dus een andere oplossing 
gezocht worden en men vond deze in de vorm van een duiker waardoor 
het water aan beide zijden van de dam kan circuleren. 
Ook voor het voortbestaan van de ophaalbrug waren toen nog weinig 
gronden aan te voeren. Over deze brug reden in die tijd al vele tientallen 
malen per dag zware vuilniswagens van de Hilversumsche gemeentereini-
ging naar de vlakbij gelegen stortplaats(de huidige gemeentewerf:red.) 
Omdat de brug voor dit intensieve zware verkeer niet was gebouwd zou 
deze toch versterkt moeten worden of vervangen door een zwaardere. Een 
dam bood een veiliger en goedkoper alternatief. 
Uit het oogpunt van het verkeer en de veiligheid werd deze oplossing dan 
ook toegejuicht. 

Niet echter door de minnaars van landelijk schoon en de vele schilders en 
toeristen. Zij die dit unieke plekje op doek en plaat hebben vastgelegd 
zullen het zeker betreurd hebben dat er weer zo'n stukje dorpsschoon ver-
loren is gegaan. 

Dit stukje Kortenhoef is ook verdwenen als indirect gevolg van de aanleg 
van het nieuwe Hilversums kanaal. Door de aanleg van dit kanaal en de 
"Zuidersluis" ontstond er een andere, veel betere verbinding naar de 's-
Gravelandse Vaart waardoor de doorvaart langs de kwakel via Ankeveen 
overbodig werd. 
Als één der laaste maakte Henkie Voorn, zoon van Krijn van Sijmen, ge-
bruik van de sluis om met de boot groente naar de veiling in Hilversum 
tebrengen. Dit ging dan via de kwakelvaart-Herenwegvaart-'s-
Gravelandsevaart-Beresteinsevaart. Een hele omweg dus vergeleken met 
de route vias het nieuwe Hilversumsche kanaal. 
Het voorstel van de ingelanden kwam zeker niet onverwachts want er 
werd al drie jaar gewacht op de vergunning van Provinciale Staten. (ook 
in die tijd waren de ambtelijke molens nog niet zo snel) 

De sluis was zeker al vele eeuwen oud enwas vroeger vooral ten dienste 
van de turfschippers. In de tijd van de vervening werd er dan ook druk 
gebruik van gemaakt. Ook het vervoer van groeten naar de Hilversumsche 
veiling ging een tijdlang via deze sluis die zo'n 25 jaar ervoor nog gron-
dig was opgeknapt. 
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Vroeger was bij de de brug ook nog een tol maar die was inmiddels al op-
geheven. De tolgaarderswoning vormde met de brug en de sluis een schil-
derachtig geheel welke door menig bekende schilder op het doek is vast-
gelegd. 

Het sluisje vastgelegd 

door Karel Joseph Wil-

lerding (Dringenberg 

1886-1947 Kortenhoef) 

Zelf kan ik mij dit huisje van binnen nog vaag herinneren omdat ik daar 
als klein kind regelmatig kwam. De toenmalige bewoners waren mijn 
oom Gerrit en tante Gerritje van de Sluis zoals ze toen genoemd werden. 
Gerrit was een zoon van Krijn Voorn(Eénduim) en Oetje van Voorst. 
Gerritje was een dochter van de tolbaas Willem Hagen en Marretje van 
Vliet. Gerritje nam de tol van haar vader over. Wat ik mij nog goed herin-
ner is dat wij als kind 
altijd een boterbabbe-
laar kregen welke in 
een trommeltje op een 
hoge kast stonden. 
Later werd dit huisje 
bewoond door de 
fam. Kroon. 

Tekst: Koos Voorn 

Het sluisje zoals het 
er nu bij staat. 



Een enkele reis, zonder toekomst 
(Relaas v/d fam. Biallosterski 	Amsterdam 1940/43) 

Door het jarenlang verzamelen van materialen uit de tweede we-
reldoorlog probeer ik, aan de hand van tentoonstellingen, een beeld 
te laten zien over het ontstaan van de tweede wereldoorlog en de 
bezetting en de gevolgen voor ons land en bevolking, in het bijzon-
der een bevolkingsgroep die de Duitsers wilden uitroeien namelijk 
"de Joden" 
Jarenlang heb ik gezocht naar materialen met betrekking tot de Jo-
denvervolging, welke haast niet te verkrijgen zijn omdat veel origi-
nele documentatie verloren is gegaan. Enkele stukken bezit ik wel, 
o.a. papieren over het weigeren van medische hulp en verpleging 
aan Joden door het Wilhelmina gasthuis in Amsterdam, documenten 
over het doorluizen van Joodse gelden en tegoeden naar fa. Lip-
mann Rosenthal, onderdeel van een Duitse bank en een oproep aan 
Joden in Scheveningen om zich te melden bij het staatsspoor in 
Den Haag voor vervoer naar Westerbork (het Joodse doorgangs-
kamp) in Drente. 
Door mijn werk (wasserij "de Lelie" in 's-Graveland) kwam ik 
telefonisch in contact met een klant in Amsterdam n.l. mevr. Bial-
losterski. Gaande het gesprek vroeg ik haar of zij familie was van 
Tobias Biallosterski, van wie ik gelezen had in het boek "Zij spron-
gen bij maanlicht" van Eddy de Roever. Dit gaat over geheime 
agenten die boven Nederland per parachute gedropt waren in op-
dracht van de Nederlandse regering in Londen voor het Bureau voor 
Bijzondere Opdrachten (B.B.0.) 
Hij deed 2 missies, de eerste op 1-4-1944 die gedeel-
telijk mislukte, en een tweede op 9-9-1944 met de 
opdracht verbinding te leggen tussen de Raad van 
het Verzet en het bureau B.B.O. Hij werd gedropt 
op het droppingveld "Mandrill " dichtbij de boerde-
rij van de familie Schipper bij het dorp Spanbroek 
nabij Hoorn N.H. Zijn codezin via de BBC was 
"Jean's zuster is gestorven" en het wachtwoord tij-
dens de landing was "het warenhuis is groen". Na 
enkele actie's overleed Tobias aan een longschot op 
25-2-1945 en is postuum onderscheiden met de Mili- 
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taire Willems Orde 4' klas 
Het droppingvliegtuig, genaamd 
"The night sister", werd na de 
dropping onderschept door een 
Duitse nachtjager en neergescho-
ten en kwam neer op Texel. De 
bemanning ligt begraven op het 
kerkhof van Den Burg. Het vlieg-
tuig was een stirling van het 138e 
Special Duties Squadron van de 
Royal Air Force. 

In het gesprek dat verder volgde bleek dat deze Tobias een neef van 
haar schoonvader was en ook vertelde mevr. Biallosterski dat zij de 
documentatie van haar schoonfamilie bezat, zij waren van Joods 
Poolse afkomst. Na de vele beperkingen in 1941/42 die de Joden 
kregen op gelegd besloot de familie onder te duiken, vader moeder 
en dochter op één adres en de zoon op een ander adres: 

Vader: 	Tobias Biallosterski 4-3-1888 tandarts Amsterdam 
Moeder: Jearmetta Johana Biallosterski Joosten 14-10-1898 

Winschoten 
Dochter: Margareta Elisabeth Biallosterski 29-9-1926 

Amsterdam 
Zoon: 	Frits Johan Biallosterski 16-1-1920 Veendam 

Groningen 
Allen wonende aan de Nicolaas Witsenkade 10 te Amsterdam. 
Vader, moeder en dochter waren ondergedoken op één adres en 
werden verzorgd door Eva en Piet Keuls. Op 6-11-1943 werden zij 
opgepakt en naar Westerbork afgevoerd. 
Op 10/11 zijn er door Eva Keuls pakketen opgestuurd naar het 
kamp met diverse benodigdheden zoals lijfgoed, zeep en etenswa-
ren die op 15-11 zijn afgeleverd in Westerbork. Diezelfde dag 
schreven zij vanuit Westerbork een afscheidsbrief naar de familie 
Keuls om hen te bedanken voor alle hulp door hen geboden. Ook 
spraken zij in die brief hun twijfel uit over de toekomst maar had-
den zij wel goede hoop. Zij vielen onder S(straf ) gevallen omdat 
ze opgepakt waren als onderduikers en dan werd je automatisch op 
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Brief van Tobias 
- aan Eef en Piet 
• waar de familie 
ondergedoken 
was geweest. 

2012 2 blad 20 

het eerstvolgende transport naar Auschwitz gezet, en dat was al de 
volgende dag, dinsdag 16 /11/43 vroeg in de morgen. 
Vanuit de trein naar Groningen hebben ze nog 2 briefkaarten uit de 
trein gegooid die door het spoorweg personeel op de bus zijn ge-
daan, dit waren de laatste levenstekens van hen. 
Slechts drie dagen, later op 19/11/43, zijn zij vergast in het concen-
tratie- en vernietigingskamp Auschwitz. 



(Transcriptie van de brief 
van Tobias): 
Hedennacht gaan wij 
door op transport naar 
onbekende bestemming. 
Ik behoef je wel niet nader te 
beschrijven hoe het ons spijt 
in ieder geval voor langen 
tijd afscheid van jullie te 
moeten nemen. 
Wij hebben hier alles ge-
probeerd om dit nog uit 
te stellen, maar er was 
niets aan te doen. Wij 
houden ons alle drie best 
en zullen de uiterste 
moeite doen om deze tijd 
te overleven, alleen maar 
in de hoop jullie nog 
eens te mogen weerzien. 
Daarvoor zullen wij de 
beproevingen dragen. 
Doen jullie van jullie 

kant al het mogelijke om deze tijd productief te maken voor jul-
lie latere leven zodat het mogelijk moet zijn om jullie zelf door 
het leven heen te slaan. 
Het is voor jullie beiden heel erg dat ons dit is overkomen maar steunt 
elkaar zoveel mogelijk dan zal het best te dragen zijn. 
Met wat ons gezonden werd waren wij buitengewoon blij. Voor-
al wat de zorg en de liefde, die uit alles bleek, het was ook fijn 
dat ik wat oog-water kreeg. Espan en Jaap maken het best en 
zullen nog wel even hier blijven denk ik, zeker is hier echter 
niets.' 
Mijn allerbeste wensen vergezellen jullie op je verdere leven. 
Weest flink, moedig, voorzichtig en vlijtig. 

Omhelst door 
To (Tobias Biallosterski). 
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Op de rechterpagina staat een transcriptie van bovenstaande brief. 

rkf 

g 	/ 

Bovenstaande briefkaart werd op 16-11-1943 bij Groningen uit de trein 
geworpen terwijl zij op weg was naar Polen.. 
Slechts drie dagen voordat zij op 19-11-1943 werd vergast in het vernieti-
gingskamp Auschwitz. 
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Lieve Eva en Piet 
Het is maandagavond, en zo goed als zeker vertrekken we met 
het transport. Op het moment van vertrek gaat deze brief nog. 
Al je pakken en brieven ontvangen waarmee we buitengewoon 
gelukkig waren. Wat hebben jullie ons geweldig verzorgd. 
We waren er buitengewoon blij mee en zullen het nooit verge-
ten. 
We hebben ontzettend veel moeite gedaan ook voor Makkie om 
hetzelfde als Jaap te krijgen, maar voor strafgevallen is het niet 
mogelijk. Herman en z'n dochter hebben ook hard gewerkt, maar 
niets aan te doen. We moeten het kalm onder de ogen zien en 
proberen er door te komen. Het eten enz. hier is niet zo slecht, 
maar het is net een bijenkorf zo'n drukte heerst om je heen. 
De politie heeft de bagage niet gestuurd, maar we hebben wel 
zat gekregen hier. 
De meisjes en Jaap hebben we enige keren gesproken. Rotje 
Gompers is plotseling overleden, buikvliesontsteking. Ellendig 
voor Barend. 
Stuur vooral geen pakjes meer als jullie dit briefje ontvangen. 
Het is jammer, dat Tak ons de beloofde kaart niet heeft kunnen 
verzorgen die is echter w.s. bij de post zoekgeraakt en is dan 

niet zijn schuld. Als jullie Marga C. 
spreken wens ze alle goeds. 
Werken jullie maar hard, opdat jul-
lie later iets bereiken en een geluk-
kig leven zonder zorgen kunt lei-
den!! 
Laat Piet hard studeren dat is voor 
hemzelf het beste. Bedank Jan ook 
hartelijk en wens hem met zijn 
vrouw ook het allebeste. 
Geef Mia, broer en Els de hartelijke 

groeten en ook jou familie Eva. 
Zonet komen nog 2 pakken binnen van 
jullie, waarmee we zeer blij zijn. 
Tot ziens! 
Jullie beiden innig omhelst door jullie 
liefhebbende Netty 
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Een laatste groet volgde 1 
dag later op 16_11_1943 
vanuit de trein geworpen 
bij Groningen terwijl zij 
onderweg was naar Polen. 

Slechts drie dagen voordat 
zij op 19-11-1943 in 
Auschwitz werd vergast. 



Maandag 15 november 1943 
Lieve Eef en Piet, 
Zoals To schrijft gaan we 
morgen op transport met 
onbekende bestemming. Er 
zit absoluut niet anders op 
dan maar flink te zijn 
en te proberen jezelf zo 
goed en zo kwaad mogelijk 
in het leven te houden. 
Met de gedichten was ik 
erg blij. De opdracht die er 
in staat, moet ik vervullen 
dat staat voor me vast. Ik 
ben nog jong, dus ik kan 
ook veel verdragen. 
W.(Westerbork) is me al 
met al nog meegevallen. 
Men zegt het is daar waar we heen gaan beter wat huisvesting en 
hygiëne betreft. 
Eten minder, maar in leven zul je ook toch wel kunnen blijven. 
Wat een ontzettende slag is dit voor jullie geweest maar ik ben 
zo blij dat jullie veel steun aan elkaar hebben en daardoor toch 
behoorlijk kunnen verder leven. 
Met de brieven en pakketten die we ontvingen waren we enorm 
blij. Ik kon eruit zien hoe lief jullie beiden ons hebben. Piet, ik 
denk ook vaak aan die Latijnse spreuk boven ons gymnasium. 
Blijf er maar goed aan denken. Jammer genoeg had Fokkie voor 
de inschrijving van de bagage niet goed gezorgd. Het zal wel 
niet helemaal zijn schuld zijn maar ook van de posterijen. 
Ik kan erg weinig schrijven behalve dat ik me goed zal houden en dat 
jullie dat ook moeten doen. Wat zullen we aan elkaar denken. 
Het is ons meegevallen dat we hier nog bij elkaar zijn. Hetty en 
ik slapen naast elkaar en To op de mannenzaal. Overdag loopt 
dat door elkaar heen. 
Wij, strafmensen komen haast niet met de anderen in aanraking. 
Vanmiddag heb ik Herman de L. gesproken door het prikkeldraad. 
Hij en zijn vader hebben ook nog alle mogelijke moeite gedaan 
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INKAKR DIESES AUSWEISES, 
IST IMS AUF WEITERES 

VON ARKIT5EINSAI2 FREIGESTRIT. 

Ausweis Nr. -Igozej 
1 	

.1
7." 	

, 	, 
ri,  

...4 ' 6. I, -‘f kir  
in . itkiittlehtnet. . 	9outsangehorignee ..-4,4".....4.-,  
Er bie isl be-eentigt die Dienstste:len 

die Boustellen 

der Beuleitunn 
/ ge.nu• 3exachn 2n., 

ze eetreten 	oe...m..4, nt nete•ee 
D:eter Auseeis iet eer nee monetticner Begicunbung 	e geldig. O 
Der Ausweis let bel Beendbieng der Diensrverh&C der Dienshtelle 
zudickzugeben. 

MbaártrockwIrd 	T>t.ich v•rfolgt 

Einsenzgps 

maar het heeft allemaal niks geholpen. 
Ik kan met deze brief haast niet ophouden omdat het een afscheid nemen 
voor zo lang is maar nu moet het maar. 
Eef en Piet al het goeds wat ik maar bedenken kan wens ik jul- 
lie. Ik kus jullie beiden, 
Je makkie 
Bumpie een zoentje. 

De zoon, Frits Johan Biallosterski, was op een ander adres ondergedoken 
in Amsterdam. Hij was voorzien van valse papieren van een arbeider in 
Frankrijk voor de organisation TOTT bunkerbouw,  , met papieren als 
zijnde op ziekenverlof in Amsterdam. en heeft de oorlog overleefd. 

Hierboven het echte persoonsbewijs van Frits. Hieronder enkele vervalste 
papieren waarvan hij gebruik maakte. 

Ausweis waarin staat dat hij 
tewerk was gesteld in Frank-
rijk 
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Personalien  

Zunemee Va 1,7 '73e  eh' 
Nee. 
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Ptireet., 

ataangollriglreit: 	 a i•  
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Ietrige Wohanaga  tr' »si 	/  

Stres. a Nr - 	  
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Kee 

Pa :I 

UITBETALING 
-GERTS:* 

2) 
',SNIERT 

Stempel van het kart., 
v 	teregeondine ven r. 

beriel,L 

72 ONTVANGST 

Ort te v. 

die bie,  

etiree 

.(A rem I 

tquiane, 
ïson-adre 

5 

2) 

te (..'02.14.' 	 • 
bureau 

renVWent Pavis. 

tPlards van bestemming in dikke letters) 
(Lied de destination en gros caratthres) 

(Straat en nummer/Roe cl nurnéro) 

(Land van besternmingIPays de dinniteollon  

POSTDIENST 
SERVICE DES POSTES 

ONTVANGBEWIJS 

VOOR POSTPAKKET 

NR., 

I
alesatetrolami 

NGEGEVEN WAARDE 

GLD. 	Ct. 

GEADRESSEERDE 

Een vervalst per-
soons bewijs op 
naam van 
J. F. van Beek 

cc 

ADMINISTRATIE DER 
NEDERLANDSCHE POSTE:A.1EN 

ADMINISTRATiON DES 
POSTES DES PAYS-BAS 

110 te vuilen door nel kamnor •van afzending) 
(A remplir par Ie bureau d'origine) 

Aangeteekend stok 	( 	 rn 
Envoie re,:ommandé 
Brief— DOOhje-- Postpakket  
Lettre — Bolle —Colís 
met een aangegeven waarde van 
avec valeur déciaree eg, 
Rog-wiggel groot 
Mandat de post, de 
Ier pont bezorgd tenstkaruol P ,” 

dyr
dépo ° au bur. t de osie d 

.-- 
den 14,4 194 , ander nummer 	, 
Ie al nou.0w9n. 
afgezonden door 
exp&lié 	par M 
en geadre serd aan 
et adre 	 Sri 
á 

TaJachen haakjes verlhelden en aard van he 	uk 
!nrief, 4s ekwerk ent.1 
inetdaer dan$ hl oarenthZ,se la na,re de renv,i 

't De ,varbodige aarwijhogen liourhMen 
thtfer leo tnelications inutiles 

MODEL P 009 

Hieronder nog nog de ontvangstbewijzen van het voedselpakket dat Eef en 
Piet naar Westerbork stuurde. 

Bronnen : eigen collectie 
Boeken: "de oorlog die Hitler won. H. Wielink 1947 
GG 	GG : zij sprongen bij maanlicht E. de Roever 1985 

44 	: Hun naam leeft voort W.A. Brug 	1989 

Bruin Wallenburg april 2012 
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Uit de oudheidkamer 

Deze keer een vraag over een stuk gereedschap wat bij de schenking zat 

uit de winkel van de Fa Beukers. De vraag is: "Weet iemand wat dit is ?" 

Antwoord naar hkgloriosa@hetnet.n1 

Op de vraag waar de naam "Noord"vandaan komt uit de vorige periodiek 

geeft dhr. Ad Reijmerink uit Ede de volgende verklaring: 

Wij hadden thuis een klein (hand)zeisje om gras (voor de konijnen) te 
maaien: dat heette een Noortje [ of Noor zonder "d" 1 

Het had een sterk gekromd blad met een korte ijzeren stang, waaraan een 

houten handvat en had de vorm van een oorschelp. 

In het Van Dalen grootwoordenboek lees je: oor: een voorwerp wat min 
of meer op een oorschelp lijkt. 

een oor of een oortje dus en later verbasterd tot Noor of Noortje. 
Weet iemand of dit de juiste verklaring is? 

2012 2 blad 28 



Uit het archief 

De foto met de jongen bij de Zuidersluis in de vorige periodiek heeft 
slechts één reactie opgeleverd. 

Cees Schouten denkt dat hij hierin Dik (of Dick) Stobbe herkent. 

Zijn ouders hadden een kapperszaak op de Kerklaan. Deze was gevestigd 

in de winkel waar nu bloemenhuis Nimmerdor is. 
Reacties hierop zijn natuurlijk welkom. 

Ook nu weer hebben we een mooie oude foto uit het archief opgedoken. 

De vraag hierbij is of iemand weet waar deze foto genomen is. Onze ex-

perts bij de HK staan voor een raadsel en dat komt niet zo heel vaak voor. 

Reacties zijn welkom via e-mail hkgloriosa@hetnet.nl. 

U kunt natuurlijk ook even op bezoek komen op één van de woensdag-

avonden of de laatste zaterdag van de maand. Er is meestal ook wel een 
bakje koffie voor onze gasten. 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring "In de Gloriosa" 

Naam: 	  

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Geb. datum: 

Tfn. Nummer: 	  

E-mailadres: 	  

Giro/Bankrekening: 	  

Machtigt de Historische Kring tot wederopzegging jaarlijks C 	  

Van zijn/haar rekening automatisch af te boeken. 	Ja / Nee 

(Een automatische incasso kan tot 30 dagen worden teruggeboekt) 

Handtekening: 	  
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Via Co Boom van de 

Fa Beukers een grote 

hoeveelheid gereed-

schap en gebruiksmid-

delen 

De Sain een rietklopper 

Schenkingen 

Wij hebben meerdere schenkingen ontvangen. 

Onze hartelijke dank aan: 

Mevr. Mafai een 

kleine ets van 
Kortenhoef 

Wasserij de Lely een 

houten wasmand uit 
1910 van wasserij "De 

Beer" 

Jaap Vermeulen 
Bertus Haverkamp 

Bruin Wallenburg 

Jan Koster 

Asbak fietsenmaker Bertus Heij 

een serie foto's om te kopiëren voor het archief 
Metalen plaatjes met Fa naam van wasmanden en 

glazen inktpotjes. 

Diverse boekjes. 
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voorzitter: Dhr. F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef 

035 656 2390 	giessen.f@online.n1 

secretaris: Dhr. K. Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 

035 621 1536 	koosvooni@telfort.n1 

penningmeester en ledenadministratie: 

Dhr. J. Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

035 656 2410 hk-ledenadm@kpnmail.n1  

leden: 	Dhr. J. Immerzeel, Kortenhoefsedijk 69, 1241 LR Kortenhoef 

Dhr. J. Schriek , C. de Wijsstraat 17, 1241 BW Kortenhoef 

Dhr. H. B. C. Verhagen, Suikerpot 2, 1241 HK Kortenhoef 

Dhr. B. Wallenburg, Noordereinde 145, 

1243 JM 's-Graveland 

ereleden: Dhr. D. Buitenhuis, Dhr M. van Ee, Dhr J.C. Immerzeel, 

Dhr S.F.C. Kesselt, Mw. C. van den Velden-de Groot, 

Dhr A.D. Wumkest , 

leden van verdienste: Dhr. J.B. Koster, Dhr. J. Schriek, 

Mw. M.A. Boeve-Bant, Mw. V. van Vliet 

bezoek— en postadres: Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere 
laatste zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 06 1044 8502 

mail: 	hkgloriosa@hetnet.n1 

website: www.hk-kortenhoef.n1 

bank: 	Rabo 149.386.419 
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