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Van het bestuur 

Voor twee van onze leden en twee tentoonstellingen was er in de afgelo-

pen periode een bijzondere belangstelling. 

De heer Wim Fecken heeft enkele boeken geschreven en publiceert regel-

matig in ons Periodiek. Als eerbetoon voor zijn vele en langdurige ver-

diensten op een breed maatschappelijk terrein werd hij benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 

De heer Jan Hendriks schreef het boek "Daar aan de Meent" ter speciale 

herinnering aan het honderdjarig bestaan van de Sint Antoniusschool. Het 

is een prachtig boek geworden. Aan de tentoonstelling ter gelegenheid 

van dit eeuwfeest heeft onze Kring ook van harte meegewerkt. 

Ter opluistering van een bijzondere wandeling heeft onze Kring op 1 juli 

op het landgoed "Berg en Vaart"een tentoonstelling gehouden over de 
's-Gravelandse Buitenplaatsen. 

Intussen bereiden wij ons voor op onze grote najaarstentoonstelling "En 

zij vereenigden zich", over het voormalige en huidige verenigingsleven. 

In het weekend van 3 en 4 november bent u van harte welkom in "De 

Drie Dorpen". Er zijn al honderden foto's geselecteerd en allerlei voor-
werpen worden verzameld en het belooft heel mooi te worden. 

Van de redactie 

Allereerst een verontschuldiging. In tegenstelling tot wat in de vorige pe-
riodiek stond, zijn er wel degelijk reacties binnen gekomen op de vraag 

voor een nieuwe naam voor de periodiek. Omdat het oude email adres 
nog vermeld stond is dit niet aangekomen. 
Er zijn reacties binnen gekomen van: 

Daan Buitenhuis(Klepperman) en 

Peter Tieleman (Historische Spiegel van Ankeveen - 's-Graveland - Kor-

tenhoef of Historische Bespiegelingen over Ankeveen - 's-Graveland - 
Kortenhoef ). 

De werkgroep beraad zich nog over de nieuwe naam. 
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De historische kring is in het bezit van 
een bundel met de hand geschreven ge-
dichten van wijlen Piet Windsma (1902-

1990). Hier volgt een lofdicht ter meer-
dere eer en glorie van Kortenhoef 

 

Kortenhoef 

Onze woonplaats dat is Kortenhoef. 
Kun je 'n beter plekje vinden? 

Want men leeft er over het algemeen, 
onder elkaar als vrinden. 

Oud bij oud en nieuw bij nieuw, 
maar dat mag niet hinderen. 
Want met nationale feesten, 
is 't weer voor alle kinderen. 

Ook het polderlandschap dat is mooi, 
't trekt veel vreemdelingen. 

Niet alleen maar voor een dag, 
maar ook gepensioneerde stedelingen. 

Zij slijten hier hun levensavond, 
en vraag ze maar stuk voor stuk. 

En ze zullen u dan zeggen, 
't wonen hier is een geluk. 
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Kortenhoef wordt steeds nog groter, 
't breidt zich langzaam zeker uit. 
Ja voorwaar de tijd zal komen, 

dat het nieuwe zich aan het oude sluit. 
Ik hoop dat dan de woningnood voorbij is, 

want dat is voor menigeen een last. 
En dat dat veel ellende meebrengt, 

dat staat onomstotelijk vast. 

Doch wij Kortenhoevers allen, 
zijn aan aan ons dorpje zeer gehecht. 

En dat willen wij ook wel weten, 
want die mening is oprecht 

Het Vechtstreekmuseum organiseert in het kader van het 'Jaar van de His-

torische Buitenplaats' een aantal nazomeractiviteiten o.a. zaterdag 8 sept. 
een fietstocht door de Vechtstreek langs 's Graveland en Maarssen. 

Voor meer informatie kijk op de volgende website: 

www.vechtstreekmuseum.n1   
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Twee zilveren munten uit Ankeveen 

In 2005 werd door detectorzoeker Fred Draaier uit Muiden op een akker 
in Ankeveen twee zilveren munten gevonden. Hij vond deze op twee ver-
schillende dagen niet ver van elkaar af gelegen. 

De eerste munt is een zilveren gulden uit 1687. (Foto: F. Draaier) 

De tweede munt is een zeer fraai 30 stuiverstuk uit de stad Deventer uit 
1686. (Foto: F. Draaier) 
De munten zijn afkomstig uit een stuk polderland. Beide munten zullen 
verborgen zijn geweest in stadafval dat op het land is verspreid en is daar-
om vanuit archeologisch oogpunt niet interessant. Maar wel numismatisch 
en de munten zijn natuurlijk prachtig om te zien. Het 30 stuiverstuk uit 
Deventer, dat in de 17e eeuw een niet onaanzienlijk bedrag 
vertegenwoordigde, wordt bovendien zelden gevonden, een erg fraaie 
vondst. 

Bron: Cruysheer, A.T.E., (2006): Twee zilveren munten uit Ankeveen. 
In: Jaarboek 2005 van de Archeologische afdeling Naerdincklant. Weesp 
(blz. 24). 
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(afbeeldingen: Loosdrechts porselein en buiten-
plaats Petersburg) 

nawee 'Wi...0., .PlIvnbsts 
Betwirio, t.t4 	IL-fr,0  41,P 	 • 
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Archeologie In Wijdemeren 

De gemeente Wij demeren heeft eind vorig jaar archeologiebeleid vastge-
steld. Dit beleid komt voort uit het Europese Verdrag van Malta dat is op-
gesteld om het archeologische erfgoed beter te beschermen. Het beleid 
bestaat uit een notitie en een kaart met toelichting. 

Op de kaart zijn verschillende archeologiegebieden te onderscheiden. 
Waar sprake is van hoge archeologische waarde, zoals bij kasteel Sypes-
tein en de kerk in Nederhorst den Berg, wordt in het bestemmingsplan een 
streng beschermingsregime ingevoerd. 

Interessante gebieden voor archeologisch onderzoek zijn daarnaast de his-
torische kernen in de gemeente, de plaatsen waar molens hebben gestaan, 
de forten en natuurlijk ook de buitenplaatsen. 

Archeologische resten kunnen daarnaast worden verwacht langs de oevers 
van de Vecht en in de gebieden waar het zand aan de oppervlakte komt. 
In de veenpolders is de archeologische verwachting laag, dus hier geldt 
slechts een onderzoeksplicht bij grote projecten. 

Als u meer wilt weten over het archeologiebeleid kunt u kijken op 
www.wijdemeren.n1 onder bewonersloket/bouwen en wonen/archeologie. 

Danielle Cramers, medewerker monumenten en archeologie gemeente 
Wij demeren. 



'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 volgen nu deel 4 en 5(slot) uit de schetsjes: 

"Wederom laten wij ruim 60 jaren verloopen, alvorens een nieuw bezoek 

aan 's-Graveland te brengen (1743). Ditmaal willen wij van de zijde van 

Loosdrecht, langs de Stichtsche Rade, de gemeente naderen, over de steile 

Radebrug, welke wij behalve met het wapen van Loosdrecht tevens met 

dat van den Amsterdamschen bur-

gemeester, Mr. Lieve Geelvinck, 

heer van Castricum en 
Kroonenburgi)  en diens echtge-

noote Anna de Haze,(zie afb.) Heer 

en Vrouwe van de beide Loosd-

rechten en Mijnden, zien prijken. 

Op onzen wandeltocht door 

's-Graveland kunnen wij herhaalde-

lijk merkbare teekenen van vooruit-

gang en meerder bloei bespeuren. 
Zie, daar staat de welgedane eige-

naar van den sinds 1713 hier geves-
tigden gruttersmolen op den drem-

pel zijner woning in gesprek met 

Mr. Claas Decker, den schoolmees-
ter en den veerschipper op Amsterdam, Jan Kruijf.2)  

Laat ons hem eens aanklampen om inlichtingen. De man blijkt hiertoe 

volkomen bereid, doch behalve de familieleden Bicker en Oetgens van 

Waveren, welke hij zegt op "Schaep en Burch", "Hilverbeek" en 
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"Spiegelrust" te wonen, klinken ons allerlei nieuwe namen in de ooren als 

Bloemaert, Sautijn, Deutz, Alewijn, Roeters, Van Strijen en Noppen. 

Ook somt hij ons met eene nauwkeurigheid, die ons doet vermoeden dat 

hij vrij wat goede klanten onder de bewoners telt, de namen hunner lust-

hoven op: Swaenenburg, Boekesteyn, Spanderswoud, Noord- en Zuid 

Wolfsbergen, Trompenburch, Rondom-bedrogen, Veldenrust, Beeresteijn 

en Nieuwerhoek. 

Wij zeggen hem dank voor zijne volledige informasie en bezichtigen de 

fraaie in louis XIV stijl opgetrokken huizinge "Stadwijk" aan den ingang 

der Oetgens-Laan.3)  

"Hier kan ons 't schommlend loof van Spiegel-rust bekooren 
En verder Hei-lust4)  dat den Hofheer rente geeft; 

Daar wij den wandelaar naar het schel geluid zien hooren 

Van 't vroolijk pluimgediert' dat door zijn bosschen zweeft. 

Zie langs deze Lindenlaan de blanke vissen roeien 

En dartlen in 't kristal langs genen waterkant, 

Daar zij met snelle vin zich op hun reistogt sproeien 

Tot in de breede vaart van 't lomrijk 's-Graveland 

Kom, hier een weinig op Stopbergen neergezeten,.. 

Hier is 't zoo vroolijk, als in 's aardrijks morgenstond 

Ons dankbaar hart zou schier zichzelf vergeten, 

Wanneer ons oog zich vest langs deezen vruchtbren grond. 

Hetgeen des wandlaars oog en andacht op kan wekken 
Is dees Provincie-boom5)  die 's landman woning dekt 

Daar zeven stammen zich tot aan de wolken strekken 

En ieder stam zijn kruin schier tot den hemel trekt." 6)  

')Tirion (tegenwoordige Staat van Holland. 1750, bladz. 239) zegt: Kroo-

nenburg, ook het huis te Castricum genoemd, hetwelk al lang verwoest 

heeft gelegen. 

2)Een grafzerk in de kerk te 's-Graveland vertoont het opschrift: Klaas 

Decker, schoolmeester en voorzanger. 
3)Thans naar een later bewoner van Hilverbeek, De Leeuw-laan geheeten. 
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4) Thans deel uitmakende van de hofstede Jagtlust. 

5) Deze Lindenboom, bekend onder den naam van de "Zeven Provinciën" 

bracht de schilder Van Ravenzwaai omstreeks 1835 op het doek. Hij be-

zweek een tiental jaren geleden voor het geweld van de najaarsstormen. 

6)Uit "Hilverbeek" hofdicht door W. Haverkorn, 1783. 

"Doch wij keeren op onze schreden terug en gaan, tegenover de kerk, het 

Rechthuis 7)  binnen, in den gevel waarvan het wapen der Bickers prijkt. 

Juist verlaat een deftig heer in een lakenschen rok, met krulparuik en drie-
kant steekje, een lange rotting met barnsteenen knop in de hand, het ge-

bouw, De dikbuikige kastelein, wien wij om een "kanneke gerste" verzoe-

ken, licht ons in, dat het de Schout Jan Hagen is, die ons een glimlach af-
dwingt, "maar als de sinjeurs somwijl de rechtszaal eens zien willen? Er 

is thans niemand meer". 

Wij gaan de vier trapjes op die er henen voeren, doch in het ruime ver-
trek, met zijne zware zolderbinten en flinke vensters, die uitzien op de 

trekvaart, is er niets, dat bizonder onze aandacht trekt, dan een tabel, in 

mahoniehouten lijst, aan een der zijwanden opgehangen. Het is de lijst der 

Schouten en Schepenen en wij lezen dat na Tromp's dood, Jacob de La 
Fontaine, Govert Willemszoon, Jan van Vlaardingerwout en Pieter de 

Haan het schoutambt hebben vervuld en tevens als ontvanger der verpon-

dingen hebben gefungeerd. Na onzen teer-penning betaald te hebben, 

groeten wij den vriendelijken waard en hebben spoedig het geboomte van 
's-Graveland achter ons liggen." 

7)  Door brand vernield op Zondag 12 November 1893. 

Deel 5 en slot. 

"Indien ons vaderland, bij 't heil der zoete vrede' 

't Belang van eendragt, tot behoud des volks, beseft 

Dan zal dit vrij gewest aan vorsten wetten geven. 
Maar als de geest van haat en tweedragt kookt in 't bloed, 
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Dan doet de oorlogsstorm en land-en zeeman beven 

Daar iedere rijksmonarch gelijk een havik wordt." 

"Begeven wij ons in het jaar 1814 van uit Hilversum langs den Utrecht-

sche Postweg in de richting van 's-Graveland. (dat is het pad wat loopt 

vanaf de Vaartweg in Hilversum, schuin door het Corversbos langs de 

akkers en achter het Comenius college langs en eindigt op de Corverslaan 

bij de boerderij van A. Janmaat. Fk.) Als wij het punt hebben bereikt, 

waar deze weg de lommerijke laan door het Trompenveld snijdt, rijdt juist 

een kireboe voorbij, (kiereboe, een vierwielige speelwagen met kap, op 

riemen. (Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een Kiereboe) 

De wagen opgehangen met lederen riemen. Fk.) getrokken door twee wel-
gedane zwarte paarden en wij vernemen een welgemeend "Goede mor-

gen, Heer Schout", door den bestuurder dier rossen toegeroepen aan een 

persoon in stemmig zwart gekleed, die uit de richting van het Naarder 
veld komt aanwandelen.Terwij1 deze den groet beantwoordt, wil ik u in-

lichten, wie wij voor ons zien. 

De eigenaar van den groen geschilderden kireboe met zijne rood fluwee-

len kussens, is de heer Jan Corver Hooft, bewoner van het fraaie landgoed 
"Gooilust", dat wij in de verte door het geboomte zien schemeren. 

2012 3 blad 11 



Jan Corver Hooft(1799-1855) 

De ander is de Schout van 
Graveland, Arie van Roijen, in de 

kerkbuurt aldaar woonachtig. Laatst 

genoemde vervolgt zijn weg en be-

reikt, na der Trompenburgerlaan te 

zijn ingeslagen, het achterbosch van 

het landgoed van dien naam dat op 

het tij dsip dat ons bezighoudt toebe-

hoort aan Baron A.W. Straalman. 

Bij den vijver gekomen, over wiens 

reusachtige plompebladen en zilveren waterleliën de zon, die zich met 

moeite een weg baant door het loof der breed vertakte beuken en overhan- 

gende berkenstammen, gouden glanslichtjes doet trippelen, houdt hij 

halt. Al spoedig bemerkt hij, dat degeen die hij zoekt, niet op zich heeft 

doen wachten. 
Immers ginds zit zijn vriend P.G. 
van Os, een der leden van de jonge 

schildersbent, die te Hilversum 

hare tenten heeft opgeslagen, thans 

druk bezig om met vlugge streeken 
de voor hem liggende waterpartij 

op het papier te brengen. 
Ongemerkt nadert van Roijen den 

geheel in zijn werk verdiepten 

kunstenaar en klopt hem zacht op 
den schouder. De schilder ziet om 

en legt aanstonds palet en verven 

neder. "Zoo Arie! Toch nog geko-

men. 
Pieter Gerardus van Os 

Wel, je bent een man van je woord. Nu wat dunkt je van dit aquarelletje? 
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Het doet niet kwaad hè? Ik kon al geen beter weer treffen als vandaag. Zie 

daar komen de heeren Straalman en hun gast, majoor Pauw ook al 'reis 

poolshoogte nemen of het zonnetje mij vandaag heeft geïnspireerd tot 

werken." 

"Nu van Os, dat mag een welgeslaagde morgen heeten", zegt Mr. Jan 

Straalman, een der inmiddels genaderde heeren, "ik zal u straks aan het 

middagmaal de dichterlijke ontboezemingen eens laten critiseeren, waarin 
wij ons hebben vermeid, naar aanleiding van het herstel van onze onaf-

hankelijkheid en de gezegende terugkeer van het Huis van Oranje. 

Indien uw oordeel gunstig luidt, zal ik ze voor u doen calligrapheeren 

door den schoo1meester."1)  "Nu diens handschrift mag er wel wezen," 

merkt Van Roijen op. "Geen wonder ook dat de families hier 's zomers 

vaak zijn hulp inroepen om de lieve jeugd te leeren schrijven. Mij heugt 

dat toen professor van Lennep op "Spiegelrust" placht te.logeeren bij zijn 

schoonvader Van Winter, meester bijna dagelijks den kleine Jacob les 

ging geven."2)  

"Uw geheugen is er blijkbaar nog niet minder op geworden, al zijt gij hier 
thans bijna dertig jaren Schout en dat onder telkens zich afwisselende re-

geeringsvormen," spreekt Pauw. 

"Gij moet in dien tijd al vrij wat beleefd hebben!" "Ja majoor", antwoordt 

de aangesprokene, "maar ik ben blij dat dat alles voorbij is en de zaken 
weer ongeveer op den ouden voet zijn hersteld. Wel waren het fraai klin-

kende woorden, dat Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, maar in plaats 

van de gouden bergen, die zij beloofden, brachten zij ons toch maar ten 
langen leste onder de duimschroeven van Napoleon. Och, och, ons arme 's 

-Graveland moet dat ook al bezuren. Men hoort in de laatste tijden telkens 

van families, die hier hun boel verkoopen, alles wegens de tierceering 

(tiërcering, vermindering van de rente op de staatsschuld. Kortom, door 

de verslechterde financiële toestand vertrekken nog al wat buitenplaats 

bewoners. Fk). dat neemt hier alle vertier weg. En dat malle Fransche 
koeterwaalsch! Nu, dat wou er bij ons toch ook slecht in, is 't waar of 

niet? Monsieur de prefekt de Celles (hoofd van het departement, te verge-
lijken met de commissaris van de Koningin in de provincie. Fk) liet mij 
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nog aanzeggen dat er op het Rechthuis "Maire" geschilderd moest worden 

en dat ik mij "Monsieur le Maire" moest laten betitelen, maar ik geloof 

niet dat in die drie jaren één 's-Gravelander zijn tong daarna heeft leeren 

draaien." 
"Nu, mijne heeren laat ons thuis eens gaan zien, of men ons verwacht," 

zegt de heer Straalman. "Ik veronderstel dat Van Roijen ons daarbij niet 

in den steek zal willen laten." 
"Daar blijf ik u borg voor" antwoordt Van Os op lachende toon, en wat 

mij zelf betreft, ik vind uw aanbod om goede reden bijzonder aanlokke-
lijk. Als mijne straks uit te oefenen critiek even gescherpt blijkt als mijne 

appetijt, dan wee u! En ik zou 't haast denken, want zoo juist schoten mij 

een paar heerlijke regelen van Vondel te binnen. Zou het u gelukt zijn iets 

beters te geven dan: 

"0 hoe zaligh is 't te duicken 

Onder den Oranjeboom 

Bij een kristalijnen stroom; 
Gouden appelen te pluicken 

En te ruicken geur en lucht 

Van die schoone Oranjevrucht. 

Wil de blixem, haghel, donder 
Bloem en kruit en lover slaen, 

Duicken speelt! Laet overgaen! 

Mannen, duickt! En houdt u onder. 
Onder deezen boom is't stil, 

't Weer magh ruischen, hoe het wil." 

"In de voorgaande schetsjes, waarde lezer, heb ik getracht u eenige kijkjes 

in 's-Graveland te gunnen, gelijk het was in dagen van voorheen en u te-

vens willen toonen hoe mannen van kunst en naam, mannen wier levens- 

• loop schoone bladzijden uit onze vaderlandsche geschiedrollen beslaan, 

's-Graveland hebben bezocht, bewoond en lief gehad. Mocht ik dusdoen-

de u wellicht eenig nieuws, zij het ook uit de oude doos, hebben kunnen 
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mededeelen; maar mocht ik er bij u vooral meerdere belangstelling door 

hebben opgewekt voor het bekoorlijk plekje gronds. Dan beschouw ik 
mijn oogmerk als volkomen bereikt" 

"Een 's-Gravelander" 

1) Gijsbert Arnold van Hemert, uit een oud-adelijk Geldersch geslacht ge-

sproten (geb.1750, oven. 1844). Woonde alreeds te 's-Graveland als zoda-

nig in 1796. Hij was grootvader van de wethouder G.A. van Stijgeren 
2) Het mag welhaast overbodig zijn te herinneren hoe zoo menige bladzij-
de uit "Ferdinant Huijck" (1840 Fk.) ons naar 's-Graveland verplaatst. 

Trouwens nauwe familiebetrekkingen voerden Mr. J.v. Lennip ook op 
rijpere leeftijd herhaalde malen hierheen. 

's-Graeland. 15 Mei 1893. 

1814 Landstorm 's-Graveland tekening van Pieter van Os 
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Dirk Brouwer 
KEUKEN 	 BADKAMER 

KLEINE VERBOUWINGEN 

SIERMEK WERK 	SIERBESTRATING 

Krabbescheer 18 
	

Tel 035 - 6563908 
1241 VD Kortenhoef 
	

06 - 51035005 

Stnallenburg 
Schilderwerken 
sinds 1912 

bij u langs mor een eriffiliivende offme 
skundi dnes. Bet mail gerust voor een afspraak 

'rnallenburg Schtkierwerken 
mittionneweg 42, 1341 	kortenkel 

info(4~11entturodultierwerken 

Internet inew,situllenburpehlIdemerken. ni 

Telefor" 055 -656 

*tiet 06'55 ..54) 343 (ben \rnglenburg) 
06-53 -50 544 Henk ..,/tulletibt 

Vanaf het komend voorjaar willen wij een opgefriste versie van ons 

Periodiek uitbrengen. Om onze wensen te kunnen vervullen, zullen wij 

advertenties gaan opnemen in het Periodiek. Tegen die achtergrond beslo-

ten wij in deze editie al (gratis) advertenties op te nemen van twee plaat-

selijke ondernemers, die ons al jarenlang anoniem en belangeloos hebben 

gesteund. Als dank en ter aanbeveling! 
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Historische Kranten 

Nederlandse dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw 

De Koninklijke Bibliotheek heeft al enige tijd een selectie van kranten 

vanaf 1618-1995 on line staan. 

Op de website http://kranten.kb.n1/ kunt u deze vinden. Als voorbeeld 

onderstaand een illustratie uit het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin 

van 24-05-1941. 

W.t> 
-bk. 
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Omdat wij steeds op zoek zijn naar vernieuwing van ons periodiek, heb-

ben wij de levenslijn opgetekend van iemand die lang in (een van) onze 

dorpen woont en veel levenservaring heeft. Deze keer hebben wij gekozen 

voor de 101 jarige mevr. Bijlsma uit Kortenhoef Graag willen wij van u 

weten of u dit soort menselijke verhalen vaker in de periodiek wilt lezen.. 

ztág9 

LEVENS LIJN 
v" ee,n, immervtor vne,t le)ve~vourtng,  uit 

Amice/vee", ' rowela,ncb, Korte~ 

Mevr. Bijlsma op 101-jarige leeftijd in de van Heumenhaf 

MemPottm Jo-Bijl/J-ma/ - VavvVeeA/v 
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Ik ben in Koedijk geboren op 15 juli 1911 en ik vierde kort geleden in een 
redelijke gezondheid mijn 101e verjaardag. Koedijk was destijds (tot 
1972) nog een zelfstandige gemeente (vlakbij Alkmaar). Mijn ouders 
vonden het minstens zo belangrijk, dat ik werd geboren in de Rooms Ka-
tholieke gemeente Oudorp. 

Zes maanden na mijn geboorte verhuisden wij naar de Horstermeer. In de 
toen nog bijna nieuwe polder had mijn vader in de buurt van Middenweg 
een kavel landbouwgrond gekocht. Een broer van mijn moeder kocht een 
nabijgelegen kavel en allebei lieten zij daar een eenvoudige woning op 
bouwen. 

Er woonden maar weinig mensen in de Horstermeer en nog minder men-
sen waren katholiek. Vanaf mijn vierde jaar moest ik al het hele eind naar 
de bewaarschool (kleuterschool) aan de Voorstraat in Nederhorst den 
Berg lopen. Wij deden er wel een uur over, want wij liepen altijd met alle 
grote en kleine buurtkinderen tegelijk. De smalle en slechte weg bestond 
uit een strook grint, met ertussen een paardenpad. 
Er kwamen steeds meer mensen in de Horstermeer wonen en ieder jaar 
gingen wij met meer kinderen uit onze buurt naar de school van de zus-
ters. Ik was een goede leerling en na de zesde (en hoogste) klas wilden de 
zusters dat ik "juffrouw" (onderwijzeres/ leerkracht) zou worden, maar ik 
koos ervoor om te gaan werken als hulp in de particuliere huishouding. 
De meeste meisjes gingen in een van de wasserijen werken. Dat was ge-
zelliger, maar je verdiende er vaak minder, al bleef je dan wel weer dich-
ter bij huis. 

Als er in de Horstermeer, Nederhorst den Berg of Ankeveen een baby was 
geboren, werd ik vaak via huisarts ingeschakeld om te bakeren en de huis-
houding van dat gezin wat te verlichten. Ik werkte daar dan tien dagen ad 
f.  1,50 per dag. Later werkte in een tijd bij de familie Meekel in Huize 
"Esther", tegenover "de twaalf huizen" aan de Kortenhoefsedijk. Daarna 
ging ik naar heel fijne mensen aan de Groot Hertoginnelaan (in de dure 
wijk "het Spieghel") in Bussum, waar ik van 8 tot 4 uur werkte voor 
f 5,00 per week. Ik had natuurlijk geen auto, dus fietste ik dagelijks heen 
en weer langs de Middenweg en de nog onbebouwde Herenweg. Het geld 
dat ik verdiende mocht ik zelf houden (heel bijzonder in die tijd!) en zo 
kon ik goed sparen voor onze uitzet. 
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Mijn ouders hadden twee kinderen; mijn broer Gerard en ik. Vader had 
nog een stuk land bijgekocht en er moesten flinke akkers met aardappelen 

worden gerooid. Mijn 
vader en moeder werkten 
hard en mijn broer en ik 
hielpen hen dikwijls met 
de vele zware lichamelij-
ke arbeid. Wij hadden het 
thuis goed, maar daarvoor 
werden dan ook heel wat 
uurtjes "op de knietjes" in 
het land doorgebracht. 
Vader was een goede 
middenstander. Hij was 
ook lid van het Polderbe-
stuur en in het Veilingbe-
stuur. Na zijn overlijden 
heeft mijn broer het be-
drijf voortgezet met 
o.a. bloementeelt, eerst 

in koude kassen en later 
zelfs in verwarmde! 

De mobilisatie in augustus 1939 en de oorlog daarna, hadden een grote 
invloed op ons leven. Mijn vader en moeder hadden omstreeks 1935 op 
eigen grond een nieuw huis laten bouwen. Mijn broer was getrouwd en 
woonde met zijn vrouw en hun twee kinderen in ons voormalig ouderlijk 
huis. Gerard werd opgeroepen om zijn dienstplicht bij de infanterie te ver-
vullen. Hij heeft aan de Grebbenberg gevochten en is zelfs nog krijgsge-
vangene geweest. Toen de polder in 1939 onder water werd gezet moes-
ten wij evacueren. Wij gingen naar Zwaag. Vader was al enige tijd ziek 
en hij stierf daar in november 1940 op 57 jarige leeftijd. Mijn moeder is 
trouwens 65 jaar geworden en mijn broer 71. 

In de oorlog hebben de Duitsers de polder opnieuw onder water gezet. 
Het water stond toen veel hoger en wij moesten boven uit het raam van 
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ons huis in een bootje stappen. De kassen van mijn broer werden door het 
water helemaal vernield. Gerard had een Joodse onderduiker in huis en 
een politieagent uit Nederhorst den Berg hielp hem daar wel bij. Na de 
oorlog heeft mijn broer veel voor die Joodse man gewerkt in zijn buiten-
plaats aan de Amstel. Zijn twee zoons zijn het meest in Amsterdam opge-
groeid. Mijn moeder ontmoette daar nog een weduwnaar en is met hem 
getrouwd. Tot aan zijn dood woonde zij in Amsterdam. Haar huis in de 
Horstermeer is aan neef Wiggert verkocht. 

Op de kermis in Ankeveen heb ik Jan Bijlsma ontmoet en in april 1939 
zijn wij getrouwd. Wij gingen in 's-Graveland wonen aan het Zuiderein-
de, in het hofje tegenover het huidige restaurant Berestein. 
Mijn moeder heeft nog een poos bij ons ingewoond. 
In 1956 verhuisden wij naar de Cornelis Tromplaan in 's-Graveland en in 
1991 naar de Van Heumenhof in Kortenhoef. 
Ons huwelijk van 63 jaar duurde tot 2002, toen mijn man op 89 jarige 
leeftijd overleed. Hij heeft 28 jaar bij Philips gewerkt als arbeidsanalist. 

Wij kregen vijf kinderen. 
(foto boven: Cor en Toos; onder: Joke, Moeder, Vader, Ruud en Jan 
±1956) 
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De oudsten werden in de oorlog geboren en veel van wat wij nodig had-
den was "op de bon". Voor kindermeel en schoenen moesten wij lang in 
de rij staan. 
Mijn broer en ik zijn - net als onze kinderen - vernoemd naar eerdere fa-
milieleden. Mijn broer Gerard is vernoemd naar Gerrit, de vader van zijn 
vader en ik werd vernoemd naar de moeder van mijn moeder, die Jansje 
heette. Later werd dat: Jo. Onze dochter Toos (1940) is vernoemd naar 
Catharina, de moeder van mijn man. Onze zoon Cor (1942) is vernoemd 
naar mijn vader (Kees) en zoon Jan (1943) naar de vader van mijn man. 
De volgende zoon, Ruud (1948) is vernoemd naar oom Rudolf, een broer 
van Jan senior en onze dochter Joke (1952) is naar mij vernoemd. 

In 1981 is Cor verongelukt en Ruud overleed in 2007 ten gevolge van een 
ernstige ziekte. Het heeft mij veel gedaan en ik denk nog vaak aan hen, 
maar kennelijk heb ik toch een manier gevonden om ermee om te gaan. 
Er blijven veel vragen, maar waar het goed voor is dan niet ik, maar zij 
wel zijn heengegaan, daar kom je toch niet achter. 

Dankzij de hulp van mijn (schoon)kinderen en mijn huishoudelijke hulp 
kan ik zelfstandig blijven wonen, in de buurt van Veenstaete, waar ik dus 
niet woon, maar dat ze wel naar mij hebben vernoemd (zo merkt zij 
schertsend op). Ik heb nog steeds belangstelling, wilskracht en fut en pro-
beer zoveel mogelijk bezig te blijven. Ik kan goed voor mijn eigen ontbijt, 
lunch, koffie en thee zorgen en doe nog wat licht huishoudelijk werk, zo-
als het opvouwen van de was. In huis kan ik mij goed zelfstandig ver-
plaatsen. Natuurlijk zijn er lichamelijke ongemakken, maar mijn geest is 
nog scherp en ik doe er wat aan om dat zo te houden. Ik (kruiswoord) 
pu77e1 nog graag en kijk op de televisie graag naar het nieuws, quizzen en 
spelletjes. Schaatsen en snooker vind ik ook leuk. Verder lees ik de kran-
ten, diverse damesbladen en natuurlijk ook het Periodiek van de Histori-
sche Kring (en zij noemt achteloos een aantal van de in het afgelopen jaar 
verschenen artikelen). 
Ik ken mijn 9 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen nog goed. Ik weet 
waar zij wonen, werken en wanneer zij jarig zijn. Ik kom graag bij gezel-
lige familiebijeenkomsten en kan genieten van een heerlijke maaltijd. Ik 
ben een volhouder, die alsmaar doorgaat om overal doorheen te komen. Ik 
houd voldoende interesses om de draad steeds weer op te pakken. 
	// 	 
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Tr011ip ~WI, 
door Frans van Giessen 

In vele geschriften is de naam van een van de mooiste buitenplaatsen van 

Nederland vermeld. Zoals veelvuldig voorkomt bij reeds lang bestaande 
namen, is de schrijfwijze niet altijd gelijk. Is het nu "Trompenburg"of 

"Trompenburgh"? 

Aan de ingang van deze buitenplaats staat een wit hek, waarop de naam 

met zwarte sierletters is geschilderd: Trompenburgh. Dat leek ons de juis-

te naam, maar toch heb ik enig nader onderzoek gedaan en de verzochte 
informatie verkregen. 

De juiste naam is bijna tien jaar geleden uitgebreid onderzocht door een 

bouwhistoricus van de Rijksgebouwendienst. Ben Olde Meijerink heeft 

definitief en met instemming van de Rijksbouwmeester vastgesteld, dat 

het zonder de chique "h" aan het eind moet zijn. 
En mijn informant besloot zijn bericht met de tekst: 

"En wij willen dus nooit meer gezeur daarover! 

Waarvan Akte! 
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Overigens worden de begrippen landgoed en buitenplaats vaak door el-
kaar gebruikt. Een landgoed is een landschappelijk samenhangend gebied, 
bestaande uit natuur, bos, tuin of park dat als een bedrijf wordt beheerd. 
De oudste landgoederen stammen uit de Middeleeuwen. 

Een buitenplaats is een monumentaal huis, met bijgebouwen en een tuin 
of park. Ze zijn in de 17e en 18e eeuw gebouwd door rijke burgers uit ste-
den, die de zomers op het platteland wilden doorbrengen. Zo vermeden zij 
de stank, beperkten hun kans op ziekten en konden zij beter genieten van 
hun welvaart. 

Het door elkaar gebruiken van beide begrippen ontstond, doordat op veel 
oude landgoederen later buitenplaatsen zijn gebouwd. 

	II 	 

In het weekend van 3 en 4 november aanstaande organiseren wij in "De 
Drie Dorpen" een tentoonstelling onder het motto: 

"En zij vereenigden zich". 

Het betreft een tentoonstelling over verenigingen van toen en nu. 

Een aantal verenigingen zal aanwezig zijn met een kraam waarin zij hun 
vereniging promoten. 

Heeft u foto's in het bezit van oude verenigingen die mogelijk niet in het 

bezit zijn van de kring, laat ze dan eens zien op één van onze bezoekavon-

den. Wij maken graag een kopie voor ons archief. Ook als u voorwerpen 

wilt uitlenen dan houden wij ons van harte aanbevolen. 

Gymnastiekvereniging 
DOK (Door Oefening 
Kracht) voor het huis 
van dokter Burk 
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Verdwenen dorpsgezicht 
(Uit een krantenknipsel van 10 maart 1958) 

Weer huisje met historie 
Onder slopershamer 

Hersenen bevroren 
KORTENHOEF. -Tegenover het 
Oppad, naast bakker Van de Vel-
den, nadert een viertal bouwkaswo-
ningen haar voltooing en wederom 
heeft één der oudste huisjes van ons 
dorp het veld moeten ruimen voor 
deze nieuwbouw. Het was één der 
nog weinige representanten van de 
vroeg 19de eeuwse bouw van kleine 
werlcmanshulsjes, rietgedekt (in de-
ze veenstreken toen de goedkoopste 
dakbedekking) twee ramen, elk 
met een vijfentwintig ruitjes (15 x 
20 cm) aan de wegzijde, onder de 

lage rietkap aan de achterkant in 
elke woning twee bedsteden en - 
voor het hedendaags verkeer met 
recht een obstakel -gebouwd op de 
grenslijn van de dorpsweg, waar-
over toen nagenoeg geen verkeer 
ging. Door haar verdwijning werden 
ook hier herinneringen gewekt aan 
vroegere bewoners. Aan de zuidzij-
de woonde omtrent de eeuwwisse-
ling Kees Ruis met moeder Aagt. 
Alleen in de Kerkbuurt (toen de 
burgerbuurt en in de volksmond de 
japonnenbuurt geheten), stonden 
drie petroleumlantaars, welke 
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's avonds werden aangestoken door 
Jansje Mooy. Toen het net zich uit-
breidde nam Aaltje Ockhuisen haar 
taak over en na enige jaren werd 
Kees Ruis lantaarnopsteker. Elke 
avond, behalve in de week om volle 
maan en in 't hart van de zomer, 
wandelde Kees met een laddertje op 
de schouder, de oliebus voor vulling 
aan de arm op zijn klompen door 
het dorp. 

Plagerije 
Hij was een vreemde stille man, 
klein van postuur. Vaak werd hij het 
mikpunt van de rijpere jeugd. Als 
hij op de heenreis de lampen aan-
stak, klommen zij in de palen en • 
draaide de pit omhoog, waardoor de 
ruitjes zo zwart gewalmd waren, dat 
Kees op de terugreis dacht dat ze 
waren uitgegaan, of zij zette de 
deurtjes op een kier, als het waaide. 
Eens moeten zij het kruis aan een 
paal in de grond losgemaakt heb-
ben, waarna Kees met laddertje en 
lantarenpaal langzaam ter aarde 
zeeg. Daarna voelde hij altijd of de 
paal wel vaststond. Met Nieuwjaar 
bood Kees zijn beste wensen aan de 
burgerij aan in de vorm van een 
prent, elk jaar in een andere kleur 
verschijnend. Bovenaan stond een 
man met een laddertje, lopend door 
een dorpsstraat en daaronder: "Heil-
en Zegenwensch, aangeboden door 
de lantaarnopsteker van Kortenhoef, 
Cornelis Ruis". Dan volgde een toe-
passelijk vers met vrome inslag. 
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In zijn diensttijd ( omstreeks de 
tachtiger jaren), was Kees eens ge-
deserteerd. Hij werd "gepakt" en 
door de krijgsraad verhoord. Op de 
vraag, waar hij was gebleven, zei 
Kees met brouwende stem: "Ik was 
op weg naar de kazerne 
(vermoedelijk Naarden) verdwaald 
in het bos van Bredius". 
Hij was ook groenteboer en om b.v. 
reclame te maken voor zijn kleiers, 
nam hij een pannetje met gekookte 
aardappels mee op z'n kar om de 
klanten te overtuigen van de puike 
kwaliteit. 's Winters verkocht hij 
bosjes hakhont(eikehakhout) voor 
de wasfornuizen. 

Pocher 
Ook Kees zijn vader Klaas Ruis 
heeft in dit huisje gewoond. Hij was 
daggelder op "Schoonoord" in 
's Graveland. Hij stond bekend om 
zijn grove manier van liegen. Zo 
zou hij op die buitenplaats eens een 
eland hebben geschoten. Vóór de 
geslachten Ruis woonde aan de 
zuidzijde omstreeks 1820 Jan Bus, 
een veenwerker. Van hem is bekend 
dat hij op het kerkhof, toen zijn 
vrouw werd begraven, van wanhoop 
de haren uit zijn hoofd trok. Thuis-
gekomen zat hij een uur later rustig 
in de dorpsvaart te hengelen. In een 
oud huishoudboekje van meester 
Hageman vonden we vermeld onder 
de wekelijkse "bestedingen": "Aan 
Gerritj e Bus drie stuivers voor het 



schillen der aardappelen". Dat was 
een dochter 
van genoemde Jan Bus en toen ne-
gentig jaar oud. 
Aan de andere zijde woonde rond 
1900 houthandelaar Krijn Kroon; 
ook voorouders van deze hebben 
hier tijdelijk gewoond en vestigden 
zich in het oude onlangs gesloopte 
huisje In de Spinnerij. 
Ook heeft er een Dirk Hagen (Dirk 
Mincke genoemd) in gewoond. 
's Winters verdiende deze de kost 
met het "hutten" op eenden. In de 
winter van 1890 zouden daarbij zijn 
Hersenen bevroren zijn. 
Een der eersten, die het huisje be-
woonde was Aart van Lunteren, bij-
genaamd "Malle Aart". Hij was een 
grote sterke man met een zeer zware 
stem, een eigenschap die hem het 
baantje van nachtwacht bezorgde 
Met sabel als kenteken van zijn 
waardigheid in dit ambt, liep hij 
's nachts door het dorp met een 

touw om zijn middel waaraan een 
sabel bengelde, die meer roestig dan 
blank was; maar dat viel in de duis-
ternis toch niet op en als er aanmer-
kingen op werden gemaakt van 
overheidswege liet Aart zijn grote 
sterke handen zien en zei dan: "t 
gaat toch om de klap en die is mij 
wel toevertrouwd". 
Al s er bij fam. Van de Broeck, één 
der notabelen van 't dorp, 's avonds 
een familiefeestj e was, werd Aart 
voor een borrel uitgenodigd om te 
komen demonstreren hoe hard hij 
schreeuwen kon, "als 
de nood aan de man kwam". Hij 
werd dan voorgesteld aan de gasten, 
in een hoek van de kamer geplaatst 
en Van deB. gaf dan het sein. Het 
"moord" en"brand" bulderde dan uit 
zijn keel door het huis. Eens moet 
hij zo hard geschreeuwd hebben, dat 
één der koeien (Van de B. was boer-
bakker) van schrik 'n kalf verwierp. 

Huidige situatie 

t o. het Oppad 
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Uit de oudheidkamer 

Op de vraag uit de vorige periodiek wel stuk 

gereedschap het hier betreft hebben we twee 

antwoorden gekregen 

Volgens dhr. Wim Fecken werd het apparaat 

gebruikt om op een metalen plaat af te teke-

nen. Dhr. Van Vleuten gaf als antwoord een snij-apparaat voor metaal 

maar dat is niet mogelijk. 

In de oudheidkamer kunt u enkele mooie exemplaren zien van de vroeger 

voor het onderwijs gebruikte leesplankjes. Eerst het leesplankje van M.B. 
Hoogeveen, omstreeks 

1955. Er is een verschil met 

oudere exemplaren. Links 

ziet u dat Wim geen pet op 

heeft en dat Kees en Bok 

verschillende richtingen 

uitkijken. Bij een exemplaar 

uit 1910 droeg Wim wel 
een pet en keken Kees en 

Bok allebei naar rechts. 

Hieronder een mooi exemplaar leesplankje van G. Becker, omstreeks 

1905. Dit plankje is uitgegeven door R.K. jongensweeshuis in Tilburg 
voor katholieke scholen. 

Het plankje werd bij de 

leesmethode "Sprekende 

beelden" al in 1905 ge-

bruikt. 



Uit het archief 

In de vorige periodiek werd bij de foto de vraag gesteld, wat de locatie is 

waar deze foto gemaakt is. 

Helaas hebben wij geen reacties ontvangen. Wilt u dit alsnog kenbaar ma-

ken dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen. 

De nieuwe opgave is een prachtige foto waarop de werkgevers van één 

van de vele, toenmalige wasserijen, staan weergegeven. 

We zijn erg benieuwd of u één of meerdere van hen herkent. Wat kunt u 

ons allemaal vertellen over deze foto? 

Antwoorden kunt u sturen naar hkgloriosa@hetnet.n1 of persoonlijk bren-

gen bij een beioekje aan ons verenigingsgebouw aan de Kerklaan. 

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 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring "In de Gloriosa" 

Naam: 	  

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 	  

Geboortedatum: 	 

Telefoonnummer: 

[-ma ila d res: 

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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NATIC.1.1.431( ZWO. • MI.- 

BEWIJS VAN AANDEEL 
.11104 

C,1,101- FSl XF,Z1 

Schenkingen 

Wij hebben meerdere schenkingen ontvangen. 

Onze hartelijke dank aan: 

Joop Westholten, kistje met koperen sproeibuizen 

Henny Smit, een baret van de Zeeverkenners, div. 

krantenknipsels, boekjes en foto's 

Hendrik van Asselt, een ijzeren melkbus 

Splint Scheffer, een otterspeer en emaillen bord GOC, 

een vaantje van de wielerronde en een notulenboekje 
van de vrouwenvereniging. 

W. Kozijn, alle toespraken in zijn functie als burge-

meester, van 1988-2001 en aandeel le 's-Gravelandse 

Moto Omnibus Dienst 
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voorzitter: Dhr. F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef 

035 656 2390 	giessen.f@ziggo.n1 

secretaris: Dhr. K. Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 
035 621 1536 koosvoorn@kpnmail.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: 	hkg1oriosa@hetnet.n1 

website: www.hk-kortenhoef.n1 

bank: 	Rabo 149.386.419 
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