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Toespraak voorzitter bij tentoonstelling 

Namens onze Histori-
sche Kring "In De Glo-
riosa," Ankeveen, 's-
Graveland en Korten-
hoef, heet ik u van harte 
welkom, bij de opening 
van onze tentoonstel-
ling. Mijn naam is 
Frans van Giessen en ik 
ben sinds drie jaar de 
voorzitter van deze His-
torische Kring. 

Wij hebben deze ten-
toonstelling georgani-

seerd, ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan. Wij markeren hiermee 
een moment, waarop wij het belang en het plezier van ons plaatselijke 
verenigingsleven eens extra willen belichten en de vele vrijwilligers wil-
len bedanken voor hun enorme inzet. 

Het is goed dat er verenigingen bestaan. 
Ik heb veel landen bezocht en werd in Kenya eens met mijn neus op de 
feiten gedrukt, toen ik met een taxichauffeur sprak over zijn land. 
Zijn heftige reactie: "Hey Man, You can't say that! This is not a free 
country!" zal mij altijd bij blijven. 
Op dat moment realiseerde ik mij pas, hoe bevoorrecht wij zijn en hoe 
gewoon wij het vinden, dat wij in een democratisch land leven en een ver-
eniging zonder invloed van overheid, godsdienst, of andere machthebbers 
niet overal in de wereld een normaal gegeven is. 

Het is goed dat wij bestaan. Het is zinvol te leren van je voorvaderen, 
waardoor je het goede daarvan kunt doorgeven aan je kinderen. 
Geschiedenis, in welke vorm dan ook, geeft daar inzicht in. 
En bovendien wordt duidelijk, hoe onze voorouders hier leefden en dat zij 
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het toen ook niet cadeau hebben gekregen. 

Dertig jaar geleden werd onze vereniging opgericht, om veilig te stellen 
wat verloren dreigde te gaan van de geschiedenis van onze dorpen. 
Onze Kring heeft een goed doel, namelijk "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 daarvoor te bevorderen". 

U kunt gerust zijn. Herinneringen aan de verdwenen turfwinning en mid-
denstanders hebben bij ons een veilige plaats gekregen en de geschiedenis 
van de Buitenplaatsen en de vele wasserijen en blekerijen is in onze ar-
chieven vastgelegd. Dat doen wij momenteel met een vaste kern van 
twaalf gemotiveerde medewerkers, die iedere week nogal wat uren steken 
in de realisatie van ons doel. Daarnaast verblijden enkele schrijvers ons 
met regelmatige bijdragen voor ons kwartaal-periodiek en de Wie Wat 
Waar. 

Concrete resultaten van ons werk in de afgelopen 30 jaar kunt u terugvin-
den in ons gebouw aan de Kerklaan in Kortenhoef, waar wij doorlopend 
veel voorwerpen, schilderijen, platen en kaarten tentoonstellen. 
Ons archief bevat ook nog héél veel foto's en films en daarnaast, gereed-
schappen, rails van de paardentram, linnengoed van de Buitenplaatsen, 
archeologische vondsten, kortom veel te veel om hier op te noemen 

Hoe is de stand nu? Anno 2012 zijn wij een actieve organisatie. 
In mei leverden wij een behoorlijke bijdrage aan de tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Antoniusschool in Korten-
hoef. De heer Jan Hendriks, die ook voor ons Periodiek schrijft, schreef 
er een prachtig boek over, dat is opgesierd met vele foto's uit onze collec-
tie. 

Op zondag 1 juli wandelden 500 bevoorrechten over de 's-Gravelandse 
buitenplaatsen. 
In het palmhuis van het landgoed Berg en Vaart organiseerden wij een 
tentoonstelling over "de 's-Gravelandse Buitenplaatsen en haar bewo-
ners". 
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Dit jaar waren wij ook meerdere malen actief betrokken bij enkele projec-
ten van de Stichting Omgevings Educatie. 
Via deze stichting leren de kinderen van de hogere groepen van de lagere 
scholen in onze dorpen, veel over hun woonplaats en omgeving, in vier 
speciale projecten: boerderijen, turf, de Buitenplaatsen en de Hollandse 
waterlinie. Zij gaan ook op onderzoek uit, op verschillende locaties en 
daarbij hoort natuurlijk ook het gebouw van de Historische Kring! 
Het zijn interessante projecten, waar je ook als volwassene nog heel wat 
van kunt leren en het is heel erg leuk! Dat zullen de kinderen en wij nooit 

Scène uit het project "Buitenplaatsen" van de stichting (foto Douwe van Essen) 

meer vergeten! 
Wij onderhouden verder regelmatige contacten het overkoepelend orgaan 
van geschiedkundige verenigingen in onze omgeving, de stichting 
"Tussen Vecht en Eem" en met de historische kringen en andere vereni-
gingen in 6nze omgeving. 

Voorts hebben wij enkele malen per jaar overleg met onze Gemeente en 
met Natuurmonumenten over zaken die ons raken, zoals "Het jaar van de 
Buitenplaatsen", "Open Monumentendag" en een project over QR routes. 
Dat zijn fiets-/wandel- of vaarroutes langs plaatsen, waar je zo'n grillige 

2012 4 blad 6 



plaatjescode op je mobiele telefoon kunt scannen en dan krijg je een be-
knopte informatie op je scherm over de bijzonderheden en geschiedenis 
van het gebouw of landschap, waar je op dat moment bent. 

Al enige jaren verschijnt vrijwel iedere week in onze dorpskrant - de 
"Wie Wat Waar" — een artikel over onze Kring en/of plaatselijk geschie-
denis. De schrijvers aan deze artikelen en die voor ons Periodiek doen 
grondig onderzoek en zijn heel gemotiveerd goed werk af te leveren. 

Een werkgroep is gevorderd met een actualisering van ons periodiek, het 
tijdschrift dat wij ieder kwartaal bij onze leden bezorgen. Volgend jaar 
komt het resultaat. 

En natuurlijk zijn er de vele lopende zaken.... de maandelijkse bestuurs-
vergaderingen en onze Algemene Ledenvergadering, die dit jaar werd af-
gesloten met een heel boeiende lezing, door oud burgemeester Kozijn, 
over het kerkgebouw aan het Noordereinde in 's-Graveland, naar een ont-
werp van Daniel Stalpaert. 

Wat is onze toekomst? 
Op de tijdlijn die wij voorstaan is: 
• de fase stabilisatie van het bestuur afgerond, 
• de fase verbetering Periodiek en Digitalisering in bewerking en 
• de fase uitbreiding van activiteiten is onze volgende doelstelling. 

Natuurlijk vinden wij het ook erg belangrijk dat de sfeer in onze Kring 
goed blijft. Dat vraagt o.a. een goede beheersing van onze wensen en on-
ze mogelijkheden. "Vele handen maken licht werk" en als u belangstel-
ling heeft voor een positief ingestelde en actieve bijdrage aan onze doel-
stelling, kunt u altijd vrijblijvend contact ons opnemen. 

De tentoonstelling 
Met de voorbereiding van deze tentoonstelling, onder het motto "En zij 
vereenigden zich" over de verenigingen in onze drie dorpen - zijn wij al 
vorig jaar begonnen. 
Na de inventarisatie in eigen huis en oproepen in de pers hebben wij 50 
plaatselijke verenigingen in kaart gebracht, waarvan er 21 inmiddels zijn 
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verdwenen. 
Daaronder is onder meer de waarschijnlijk oudste plaatselijke vereniging, 
de 's-Gravelandse IJsclub, die meer dan 100 jaar heeft bestaan. 
Gelukkig kennen wij nog de in 1887 opgerichte Ankeveense IJsclub 
(thans 125 jaar) en de Kortenhoefse IJsclub "Onderling Genoegen", 
waarvan de oprichtingsdatum niet helemaal bekend is, maar die naar 
schatting ongeveer even oud is. 
Overigens: "Kortenhoef' had in het voorjaar 2012 nog bijna 12.500 
(12.432) geregistreerde rijders bij de 25 kilometertocht! Het zijn geen 
kleine verenigingen (die dit kunnen organiseren!) 

Ook de muziekvereniging BMOL en de Floraliavereniging zijn ouder dan 
100 jaar en vele verenigingen bestaan al tientallen jaren of hebben tiental-
len jaren bestaan. 
Van de verenigingen die hier een kraam hebben bestaan de Muziekvereni-
ging Amicitia en de voetbalvereniging 's-Graveland meer dan 90 jaar 
(sinds 1921) en de toneelvereniging DSO is opgericht in 1934 en bestaat 
dus 78 jaar. Het oprichtingschriftj e ligt in de vitrine recht achter mij, aan 
het eind van de zaal! De postduivenvereniging De Plassenjagers is opge-
richt in1964 en bestaat dus al 48 jaar! 

Wij leggen het allemaal vast en laten u vandaag en morgen een deel van 
onze verzameling zien. Wij zijn heel blij met de speciale medewerking 
van de genoemde verenigingen. Zij laten zelf een deel van hun eigen ge-
schiedenis zien en in afzonderlijke kramen en daar kunt u goed zien, dat 
zij wel oud, maar ook springlevend zijn! 

Onze Kring heeft uiteraard ook een kraam, waar wij iets meer over ons-
zelf laten zien. En bij onze kraam staat ook een leeg bord, waar de foto's 
en publicaties opgeplakt kunnen worden, die wij tijdens de tentoonstelling 
nog ontvangen. 

Wij hebben een computer en scanner meegebracht, zodat u de meege-
brachte foto's of documenten kunt laten scannen en meteen weer meene-
men, maar natuurlijk kunt u ook — tegen geringe kosten - een afdruk krij-
gen uit ons archief van ruim 15.000 digitale bestanden. 
Er liggen ook briefjes waarop u meerdere bestellingen kunt aanvragen en 
er zijn briefjes waarop u kunt (laten) aantekenen als u personen herkent, 
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die niet in het bijschrift van de foto's worden genoemd. 
Onze mensen lopen rond om u te helpen. 
Wij hebben een flinke promotie gemaakt voor deze tentoonstelling. 
Al weken lang verschenen er artikelen in de Wie Wat Waar. 
De Gooi- en Eemlander, Gooi- en Eembode en het blad Gooi en Vechts-
treek publiceerden interviews en foto's. 
In "De Triangel" en op de website's van de Wijdemeerse webkrant en 
"Gooi en Vecht Historisch" is over onze tentoonstelling geschreven. 
Zelfs op Twitter en Facebook kunt u onze tentoonstelling vinden en ten-
slotte hebben alle inwoners van onze dorpen een extra flyer in de WWW 
van deze week gekregen en hebben wij een stroom van E mailberichten 
rondgestuurd. 

Wij zijn er klaar voor en hopen dat u en vele anderen hier zult genieten. 
De entree is gratis en u zult er begrip voor hebben, dat wij de kosten van 
uw consumptie niet kunnen betalen. 
Integendeel, als u hier tevreden vertrekt, bevelen wij u een vrijwillige bij-
drage aan, ter bestrijding van onze kosten. Een collectebus staat bij de 
uitgang. 

Wij hebben onze burgemeester, de heer Smit bereid gevonden de tentoon-
stelling te openen. 
Alvorens ik hem vraag dat te doen, merk ik nog op dat wij hier maar een 
klein deel van onze verzameling laten zien. 
Als u nieuwsgierig bent naar meer, kijk dan eens op onze prachtige web-
site en kom eens naar ons fraaie gebouw aan de Kerklaan 89 in Korten-
hoef, waar wij een plaatselijk museum beheren. 
Ons gebouw is op iedere woensdagavond en laatste zaterdagmiddag van 
de maand geopend. 
Ik zal nu aan onze burgemeester vragen de tentoonstelling te openen en 
de vlag van onze Historische Kring, die nu de toegang verspert, te verwij-
deren. 

Dank voor uw aandacht. 

Deze toespraak is op zaterdag 3 november 2012 in De Drie Dorpen In 
Ankeveen uitgesproken door de voorzitter van de Historische Kring, 
Frans van Giessen. 
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Dertig jaar Historische Kring 

(Door Jan Immerzeel) 

Toen tijdens een bestuursvergadering dit voorjaar het idee werd geopperd 

ook in ons periodiek aandacht te schenken aan ons dertig jarig bestaan 

keek men al snel mijn richting uit. Ik was ten slotte al sinds de oprichting 

in 1982 bij de Kring betrokken en vanzelfsprekend kon ik geen nee zeg-

gen. Na er wat over nagedacht te hebben kwam ik snel tot de conclusie, 

dat dit toch nog niet zo eenvoudig was. Zou ik dan 30 x 12 notulen van 

bestuursvergaderingen moeten doornemen? En wie mocht toch zeker niet 

vergeten worden genoemd te worden? Ik stond voor een haast onmogelij-
ke opgaaf Zo velen zijn de afgelopen 30 jaar actief geweest voor de vere-

niging en allen op hun manier even belangrijk. Veel medewerkers van het 

eerste uur zijn zelfs niet meer onder ons. Het zou ondoenlijk zijn hen alle-

maal te noemen. Ik beperk me daarom tot een aantal van mijn eigen her-

inneringen, voornamelijk plezierige herinneringen. 

Op een avond begin 1982 werd ik gebeld. Het was Marius van Ee. Mari-
us, die al kende vanaf de lagere school, wist van mijn interesse in de ge-

schiedenis van Kortenhoef. Hij was op zoek naar mensen om te komen tot 

'iets', zodat zou worden voorkomen, dat de geschiedenis van turfstekers, 

rietsnijders, en hun gereedschappen, die nog steeds hier en daar in schuur-

tjes zouden hangen, voorgoed zouden verdwijnen. 

Of dat 'iets' nou een stichting, vereniging, museum of oudheidkamer 
moest worden, we zouden zien. Eerst maar geïnteresseerden zien te vin-

den en dan maar proberen de gemeente 's-Graveland enthousiast te hij-

gen. Dat laatste (wat ook wel essentieel was) lukte. Wat eerder onder een 

gemeentebestuur van autochtone wethouders niet lukte, de uit Amsterdam 

afkomstige jonge wethouder Rein Wielsma was onmiddellijk enthousiast. 
Hij gaf Hans van Slooten, ambtenaar welzijn, de opdracht ons te helpen 
en stelde de raadzaal ter beschikking om te vergaderen. Zo werd vanuit 
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een groep enthousiaste mensen de vereniging opgericht, een bestuur sa-

mengesteld en in december 1982 werden de statuten bij de notaris onder-

tekend. Historische Kring Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef 'In de 

Gloriosa' was geboren. In de tussentijd was de eerste tentoonstelling van 

overal geleende spullen in dorpshuis de Dobber georganiseerd en had de 

vereniging al zo'n 60 leden. Een van de doelstellingen van de vereniging 

was het uitdragen van de geschiedenis van de drie dorpen en onder de be-
zielende leiding 

van dominee Ate 

Wumkes verscheen 
in februari 1983 

ons eerste perio-

diek Inmiddels zijn 
we 120 periodieken 

verder met honder-

den artikelen. Een 
niet geringe opga-

ve, maar nog altijd 

wordt ons blad met 

enthousiasme ont- 

vangen en na 30 

jaar gaat ons blad volgend jaar een nieuwe jas krijgen, maar het hoe en 
wat blijft nog even een verrassing. 

Huisvesting was essen-
tieel. We wilden een 

verzameling aanlegge-

nen die moest ergens 

ondergebracht worden. 

In de loop van 1983 
was het zover. De ge-

meente stelde een lo-

kaal van het Lamber-
tushuis aan de Kerk- 
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laan in Kortenhoef beschikbaar. Mooi centraal gelegen en na een flinke 

opknapbeurt konden we van start en ontstonden de wekelijkse werkavon-

den. Verzamelen was één, maar alle knipsels, foto's enz. moesten wel te-

ruggevonden kunnen worden. Computers, scanners, het bestond nog am-

per, dus het begon allemaal met knippen, plakken en kaartenbakken. He- 

laas moest na 

enige jaren het 

Lambertushuis 

wijken voor een 

tweetal wonin-

gen en moest 

worden omge-

zien naar nieuwe 

huisvesting. Die 

werd uiteindelijk 

gevonden bij de 

buren en we kre-

gen de beschik-

king over een 

lokaal op de verdieping van de Anthoniusschool, het gebruik van de lera-

renkamer en een deel van de enorme zolder. Een zolder was het nog am-

per, want in plaats van een vloer, lagen daar tussen de balken nog de ta-

baksbladeren, die er tijdens de oorlog te drogen waren gelegd. Maar goed, 

de vloer kwam er en de verzameling groeide flink. De zolder werd een 
klein museum dankzij het enthousiasme vanuit onze dorpsgenoten, die 

ons allerlei oude gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en tal van andere 

zaken, die met de geschiedenis van onze dorpen te maken hadden, kwa-
men brengen. Ook de papieren verzameling groeide gestaag. Een flinke 

bibliotheek, duizenden oude foto's en prentbriefkaarten en een omvangrij-

ke knipselverzameling. 

Na enige jaren moesten we ook de school weer verlaten. Het gebouw was 
oud en aan de Zuidsingel verrees een nieuwe school, waarna de oude 

school werd gesloopt. De kring was inmiddels een begrip geworden. 

2012 4 blad 12 



2012 4 blad 13 

De lrOLS ltin 0112C vereniging 

Meer dan 400 leden en een vraag-

baak voor velen, die op de vaste 

bezoekavonden naar ons toe kwa-

men. De gemeente was dan ook nu 

weer bereid ons te helpen en bood 

ons de oude brandweergarage van 

Kortenhoef (ook op de Kerklaan) 

aan. Nu niet te huur, maar ditmaal 

te koop. De prijs was niet al te 

hoog, maar betalen konden we het 

niet. Het pand was tevens niet 

meer dan een casco. Er was hele-

maal niets. Een onverwarmde ga-

rage met een grote roldeur en de 

oude sirene van de brandweer nog 
op het dak. Toch was het een ge-

bouw met potentie. Prima locatie, 
zes bij twaalf meter met een even grote zolder. We wilden het dolgraag 

hebben. Het comité bouwstenen werd opgericht om geld bijeen te brengen 
en een grote groep vrijwilligers was elke zaterdag en vele avonden onder 

leiding van Quirinus van Loenen aan het werk in en om het pand. Het 

werd een juweel, later nog uitgebreid met een aanbouw en nog altijd de 
basis van onze ac-

tiviteiten. Van 

hieruit worden de 
bijna jaarlijkse 

tentoonstellingen 

voorbereid, de col-

lectie uitgebreid 

en toegankelijk 
gehouden en 

steeds meer bezoe-
kers ontvangen. 



Een groot deel van de verzameling is inmiddels digitaal vastgelegd en 

deels ook in te zien op onze website. Toch blijft natuurlijk ook het tastba-

re belangrijk, niet alleen voor ons, maar ook voor onze bezoekers. Dat 

zijn er in de loop der tijd zoveel geworden, dat de vaste bezoekavond op 

woensdag is uitgebreid met een zaterdag per maand en een extra werk-

avond is ontstaan omdat de bezoekavonden vaak te druk zijn geworden 

om nog te kunnen werken. En dat is mooi, want juist daar doen we het ten 

slotte allemaal voor. 

Dertig jaar Historische Kring; waar blijft de tijd? Vrijwilligers en be-

stuursleden kwamen en gingen. Met en dankzij de inzet van al die mensen 
is de Historische Kring 

geworden wat het is. 

Een springlevende ver-

eniging, een begrip in 

onze drie dorpen. Tien-
tallen exposities in 

dorpshuizen, sporthal-

len en scholen. Tiental-

len schoolklassen in 

111  ons eigen 'huis'. Hon-derden historische 

artikelen werden aan 

papier toevertrouwd. Open monumentendagen, wandeltochten, een fiets-

route en zelfs een historische schaatstocht. Als basis voor al deze activi-

teiten natuurlijk onze verzameling. Een zolder vol nostalgie en kasten met 
honderden boeken, tijdschriften, knipsels en inmiddels meer dan 15.000 

beelden. 

Zo beginnen we aan de volgende dertig jaar en mogen we hopen, dat we 

de kinderen, die ooit met hun klas onze zolder kwamen bezoeken en alles 

razend spannend vonden, vandaag of morgen als nieuw lid mogen begroe-

ten, want we willen wel blijven groeien. 

Jan Immerzeel 

Klas op zolder 
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Bezoek van Burgemeester en Wethouders. 

door Frans van Giessen 

Mede ter voorbereiding van de opening van onze tentoonstelling, hebben 

wij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren uitgeno-

digd voor een bezoek aan ons gebouw. 

Op de foto van links naar rechts: Drs. 1 Visser, secretaris (niet aanwe-

zig), de wethouders IC. van Waveren en drs. G.H Abrahamse, burge-

meester drs. ME. Smit en de wethouders G. Zagt en JH Boermans. 

Op 3 oktober hebben wij hen ingelicht over wie wij zijn, wat wij doen, 

waar en hoe wij gehuisvest zijn en wat wij in onze verzamelingen hebben. 

Onze gasten waren vol interesse voor alle informatie. 

Wij hebben nog wat lopende zaken doorgenomen en de bestaande en har-
telijke contacten zijn nog eens bevestigd. 
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En zij vereenigden zich 
(door Koos Voorn) 

Na maanden van intensieve voorbereiding werd, op zaterdag 3 november 
in Hotel-restaurant-partycentrum De Drie Dorpen, de tentoonstelling "En 
zij vereenigden zich" geopend door de huidige burgemeester Martijn 
Smit. (op de foto samen met voorzitter Frans van Giessen) 

Het betrof een tentoonstelling over verenigingen welke in onze dorpen 
nog bestaan en bestaan hebben. De naam van de tentoonstelling hebben 
we te danken aan onze oud-burgemeester Wim Kozijn. Hij bezoekt onze 
• kring regelmatig en op een avond dat we zaten te discussiëren over een 
naam kwam hij net toevallig binnen en kwam direct met bovenstaande 
suggestie. Voor ons einde discussie want beter konden we zelf niet beden-
ken. 

De opening werd verricht in het bijzijn van verschillende leden en mede-
werkers die veel hebben bijgedragen aan onze kring waaronder ook oud-
burgemeester Wim Kozijn. 
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Zoals eerder al vermeld gaat aan zo'n tentoonstelling een maandenlange 
voorbereiding vooraf Drie van onze vaste medewerkers, Jan Schriek, 
Evert Roukens en Thimo Veenman hebben een selectie gemaakt uit de 
grote hoeveelheid foto's welke in het bezit zijn van de kring, aangevuld 
met foto's uit particulier bezit. Daarbij werden zij geassisteerd door Wim 
Molleman die ervoor gezorgd heeft dat de foto's afgedrukt werden op zo-
veel mogelijk gelijk formaat aangevuld met de bijbehorende tekst. De al-
gehele leiding was in handen van Henk Verhagen die zorgde voor contac-
ten met de pers, verenigingen en de drie dorpen. 

De maanden van voorbereiding zijn niet voor niets geweest. Het resultaat 
was een prachtig overzicht van de geschiedenis van het verenigingsleven 
in de drie dorpen. 

Ook de locatie was zeer geschikt en men kon, naast het bekijken van de 
vele foto's, ook rustig zitten om met de vele bekenden even bij te praten. 
Af en toe leek het dan ook meer op een reünie en bleven de bezoekers 
lang "hangen". Al met al een zeer geslaagd weekend. 

(Foto opening bron: Wijdemeerse Webkrant) 
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Anekdote geschreven door GA van Stijgeren in juli 1971 
(geb 13-2-1898) 

In onze familie (van Stijgeren) is het hier volgende verhaal betreffende 
een onzer voorvaderen, doopnaamgenoot van schrijver dezes t.w. 
Gij sbertus Arnoldus van Hemert, door overlevering in mijn jeugd tot mijn 
kennis gekomen. Mijn vader (Jan van Stijgeren, 1866-1928) vertelde het 
in familiekring zoals hij het in zijn jonge jaren had vernomen van zijn va-
der (Gij sbertus Arnoldus van Stijgeren, 1831-1903). 
G.A. van Hemert was de grootvader aan moederszijde van mijn grootva-
der G.A.van Stijgeren. 

Overeenkomstig gegevens uit de archieven der Hervormde Kerk te 
's Graveland — mij in 1969 vriendelijk verstrekt door de huidige dienst-
doende predikant aldaar: Ds. Wumkes— zou v.H. in 1785 uit Noordeloos 
(Alblasserwaard) naar 's Graveland zijn getrokken om aldaar als 
"bovenmeester" van de school, tevens koster en voorzanger van de toen 
Gereformeerde, nu Hervormde Kerk aangesteld worden. Hij was toen 35 
jaar oud. Hij was in 1781 met de toen 22-jarige Neeltje Buisert in de 
echt verbonden, met wie hij 15 jaar (tot 1796) "in de aangenaamste echt-
verbintenis" geleefd heeft tot zij hem — bij de geboorte van het 7e  kind 
door de dood ontviel. 

Volgens gegevens die in de nalatenschap van mijn grootvader (G.A. van 
Stijgeren, 1831 — 1903) gevonden zijn, was hij een zoon van Jonker Gij s-
bert van Op en Neder-Hemert (geboren 18 november 1697). 
Deze Gij sbert was een zoon van Jonker Dirk die het slot bewoonde door 
zijn voorouders gesticht (te Nederhemert). 

Van deze Dirk kon geen doopceel worden verstrekt ten gevolge van een 
brand op 3 mei 1759, waarbij alle doopboeken te Nederhemert verbrand 
zijn. 

De grootvader in de mannelijke linie, vader van Jonker Dirk was een 
naangenoot: Gijsbertus Arnoldus, Heer van Op-en Nederhemert. Hij be-
woonde het slot, door zijn voorouders aldaar gebouwd. Nadere gegevens 
omtrent deze Gij sbertus Arnoldus ontbreken ons. Het slot, dat hij en zijn 
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In 1945 werd kasteel Nederhemert door de geallieerde troepen, die tot 
aan de Maas in het Brabantse waren opgerukt, aan flarden geschoten 
vanwege het feit dat er een Duitse commandopost in was gelegerd.(Red.) 

Hoe het ook zij, de telg uit dit adellijke geslacht Van Hemert, die in 1785 
in min of meer armoedige omstandigheden naar 's Graveland kwam, waar 
hij gezien zijn ontwikkeling als bovenmeester een plaats vond (tevens 
koster, voorzanger en mogelijk ook doodgraver) moet zich min of meer 
gefrustreerd gevoeld hebben door de noodzaak de toen wel nederige posi-
tie van dorpsschoolmeester, koster enz. te moeten aanvaarden. Of hij zich 
ongelukkig gevoeld heeft in het eenvoudige ambt van dorpsschoolmeester 
en koster waag ik te betwijfelen. De berichten welke tot het nageslacht 
zijn doorgedrongen via zijn dochter Neeltje (mijn overgrootmoeder, gebo-
ren 6-3-1791 te 's Graveland en aldaar overleden 12-7-1878) getuigen 
van een man, die zich recht gezegend voelde in de positie waarin God 
hem geplaatst had, verder van een gezegend goed gezin en qua ontwikke-
ling primus inter pares onder zijn dorpsgenoten. 

Hij woonde niet ver verwijderd van zijn werk, naast de school, vermoede-

lijk aan de zuidzijde daarvan tussen school en de kerkvaart (d.i. de vaart 

welke Oost-West loopt naast de kerk, de dorpsstraat snijdt (kerkbrug) en 
in de dorpsvaart uitmondt). Deze veronderstelling grond ik 
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op het feit, dat het terrein zuidelijk van de school sinds mensenheugenis 
toebehoord heeft aan zijn nazaten, in erfopvolging: mijn grootvader G.A., 
mijn vader J en aan mij tot ± 1950. 
Aan de overzijde der dorpsvaart, aan "de Rade" of "Rij" had hij een per-
ceel tuingrond met schuur in gebruik. Het was in deze tijden algemeen 
gebruik dat de dorpsbewoners zelf hun levensbehoeften teelden op een 
stuk tuingrond al of niet met schuur, kippen en varkensstal. 
Van Hemert bewerkte een tuin en had daarin een schuur of stal, waarin hij 
een paard en kar of wagentje stalde. Wellicht hield hij daar ook kippen 
en/of varkens, mogelijk een melkkoe teneinde in de dagelijkse behoeften 
van het snel groeiende gezin te kunnen voorzien (7 kinderen). 
Nu het eigenlijke verhaal, betreffende de omstandigheden omtrent 1795 
tot mijn kennis gekomen door het verslag dat mijn vader en andere oudere 
familieleden ervan deden. 

In 1795 vielen de Fransen ons land binnen. De troepen die het land bezet-
ten en in vele landen voor de Franse zaak gevochten hadden, slecht ge-
kleed en gevoed waren ("sans culottes") kwamen ook binnen 
's-Graveland. Ze namen kwartier in de buitenplaatsen, waar in de huizen 
en bijgebouwen voldoende ruimte was om de soldaten onderdak te ver-
schaffen, de paarden te stallen en waar uit de boerderijen en tuinen voed-
sel was te betrekken. Niet alleen de eigenaren van buitenplaatsen, maar 
ook aan de dorpelingen die daartoe gelegenheid hadden werden blijkbaar 
de Franse soldaten opgedrongen. 

Zo werd althans de stal van Van Hemert, aan de overzijde van de vaart al 
spoedig het nachtverblijf van een bereden soldaat met zijn paard. Het ei-
gen paard zal wel spoedig verdwenen zijn in naam van de "vrijheid, ge-
lijkheid en broederschap". 
Van Hemert ergerde zich in hoge mate aan de vrijpostigheid waarmee de 
vreemde bezetting zijn persoonlijk bezit- zijn stal, zijn tuin — in beslag 
nam. De tuin was voedselbron voor zijn grote gezin, de stal (of schuur) 
was opslagplaats voor de oogst en verblijfplaats voor zijn paard. 
Hij stond vaak achter zijn huis op het erf te turen naar de overzijde, waar 
hij moest aanzien hoe vreemde indringers over zijn goed beschikten. Zijn 
vrouw (Neeltje Buisert) raadde hem aan zich bij de feitelijke toestand 
neer te leggen en niet in verzet te komen tegen het onvermijdelijke, niet 
tegen de bierkaai vechten. Dit begreep Van Hemert ook wel, maar hij be- 
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sloot toch eens poolshoogte te gaan nemen. 

Zo geschiedde dat hij eens, stel op een middag, naar de overkant voer met 
zijn bootje, zijn stal betrad en via de binnentrap of ladder en een luik op 
de zolder kwam. 
Terwijl hij daar doende was de schade op te nemen kwam er onraad. De 
Franse soldaat was thuis gekomen, had zijn paard gestald en kwam op de 
geluiden af die hij boven hoorde. 
Binnen korte tijd stond Van Hemert geconfronteerd met de FranQoos, die 
een uiterst dreigende houding aannam om Van Hemert mores te leren. Al 
spoedig werden beide mannen handgemeen en er ontstond een gevecht 
van man tegen man en op leven of dood. De Fran9oos dreigde Van He-
mert het luik uit te gooien en ging als een razende te keer. 
Van Hemert vocht wat hij kon. Toen de over de gehele stalzolder rolle-
bollende strijders op leven en dood wat al te dicht bij het luik kwamen, 
gelukte het Van Hemert de Fransman het luik in te duwen, hoofd naar be-
neden. Even daarna plofte de gehate Fransman naar beneden, kwam met 
het hoofd op de stenen terecht. Of hij na deze smak nog geleefd heeft is 
onbekend, maar het effect was zo hevig geweest dat de Fransman er na 
korte tijd het leven bij inschoot, nog vóór de ernstig toegetakelde Van He-
mert hem kon bereiken. 

Toen Van Hemert enige tijd half versuft, gehavend en alzijdig geschon-
den op de zolder gelegen had spoedde hij zich —zo goed en zo kwaad als 
dat ging- naar beneden, bereikte zijn bootje en voer over naar huis, naar 
zijn vrouw Neeltje. Na wassen en verbinden van de opgelopen wonden, 
realiseerde Neeltje zich, dat indien de feiten bekend werden bij de bezet-
tende macht, het lot van haar man beslist zou zijn: de strop! Zij wist dat 
snel handelen een eerste noodzaak was. Ze spoedde zich met haar man 
naar de boot, voer over en vond in de stal de dode soldaat en op de zolder 
de ravage na de hardhandige vechtpartij. 
Snel was haar besluit genomen. De dode soldaat werd "weggewerkt" in 
de tuin of daaromtrent. Alle sporen van het gevecht op de zolder werden 
weggewerkt, het bloed dat gevloeid had weggenomen met water en na 
enige tijd was geen spoor meer te ontdekken van de hevige vechtpartij 
met dodelijke afloop. 
Wederom thuisgekomen besloot Van Hemert te vluchten, wetend dat, in- 

dien hij de Franse autoriteiten het geval bekend zou worden de strop voor 
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hem zou overblijven. 
Toen het avond geworden was, ging hij op pad, vergezeld van zijn trouwe 
hond. Hij vluchtte in de polders van Kortenhoef en besloot daar te blijven, 
zolang het Franse garnizoen ter plaatse in 's-Graveland bleef. Hij heeft 
wekenlang alleen in de polders doorgebracht, zich misschien verschuilend 
in een vissersboot of een kot van een rietsnijder of anderszins. 's Namid-
dags joeg hij zijn hond naar huis. 't Was of het dier begrip had voor de 
gevaarlijke situatie, waarin zijn baas verkeerde. Het dier kwam steevast in 
de avond terug bij de bazin. Deze bevestigde in de late avond een korf 
met proviand om de nek van het dier en gaf het dan te kennen de baas 
weer op te zoeken. Steevast kwam het dier in de nacht weer terug bij het 
onderkomen, althans bij de plek waar zijn baas zich schuil hield en werd 
de korf geleegd. 
Dit gevaarlijke avontuurlijke experiment hebben de echtelieden en de 
hond wekenlang volgehouden totdat het Franse garnizoen was vertrokken 
en na enige tijd een nieuw garnizoen het de 's Gravelanders kwam lastig 
maken. 

Begin van de Franse bezetting 

Dit avontuurlijke, niettemin lugubere verhaal is door mijn vader aan ons, 
opgroeiende jongens vaak verteld. We luisterden met open mond en had-
den vele vragen, waarop vader niet of veronderstellend kon antwoorden. 
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Was voorvader Van Hemert nu eigenlijk niet een "moordenaar" geweest 
of mocht je dit als een geval van "noodweer" beschouwen of mocht je 
hier praktisch het "á la guerre comme â la guerre" op toepassen. 
Dit laatste is geen ethisch beginsel, het is slechts het constateren van de 
gevolgen van een uiterst zondige situatie waarin het ene volk het andere 
kan brengen: oorlog, dat is te vuur en te zwaard tegen de wil van de ande-
re macht. Het feit dat er "spelregels" zijn geweest, waarbij beide partijen 
haar "vechtpotentieel" trachten te beperken tot combattanten en non-
combattanten, militairen en "weerloze burgers" beperkt de zondigheid 
van oorlogvoering geenszins. Ik geloof dan ook niet dat er gesproken mag 
worden van een "heilige oorlog" tenzij de aangevallen partij volslagen in 
zijn recht en plicht staat om zich tot het uiterste te verdedigen (bv. 1940 — 
'45 tegen Hitler-Duitsland). 

Mijn overgrootmoeder, Neeltje Van Hemert (geb.6-3-1791 te 
's-Graveland en gestorven 12-7-1878 aldaar), in 1822 gehuwd met Jan 
van Stijgeren (geb. 13-4-1796 te Loenen, overleden 20-6-1867 te 
's-Graveland) e hun oudste zoon Gij sbertus Arnoldus (geb. 24-3-1831 te 
's-Graveland en aldaar overleden 1-11-1903), grootvader van schrijver 
dezes, hebben hun vader respectievelijk schoonvader levenslang verde-
digd tegen elke bedenking betreffende het gedrag van Van Hemert, G.A. 
toen hij op eigen terrein werd aangevallen door een redeloze Franse 
vechtjas, die hem naar het leven stond. 
Ik heb gemeend dit fragment uit de geschiedenis van mijn voorouders zo 
goed mogelijk aan de vergetelheid te ontrukken en op schrift te moeten 
stellen. 
Het is een episode uit een tijd die nu, juli 1971 haast 200 jaar in het ver-
leden ligt, een spannend, anderzijds luguber verhaal, een stukje geschie-
denis uit het leven in donkere tijden van een onzer voorouders, een man 
die niet beter, maar ook niet slechter geweest zal zijn dan een van zijn 
tijdgenoten of nazaten, van wie ik, voor zover dit het geslacht Van Stijge-
ren betreft, heden de oudste ben. 

GA van Stijgeren 
Geboren 13 februari 1898 
Zoon van Jan van Stijgeren, 
geboren 4-9-1866 te 's-Graveland, overleden 15-8-1928 aldaar 
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Kinderfeest 
door Wim Fecken 

In de notulen van de 's-Gravelandse gemeenteraad van 22 juni 1934 trof 
mij het in de kantlijn staande "Kinderfeest" de aandacht. Het is crisistijd 
met veel werkloosheid en dat is goed te merken bij het doornemen van de 
notulen. Werkgelegenheid wordt waar nodig gestimuleerd. Als er een ge-
meentelijk project is dat werk oplevert voor de inwoners dan worden alle 
zeilen bijgezet om het van de grond te tillen. Het opknappen van de ge-
meentelijke wegen is zo'n project. 

Maar in 's-Graveland houdt men ook wel van een feestje; crisis of geen 
crisis. Vanouds wordt er op school aandacht geschonken aan de herden-
king van Neerlands helden. En niet te vergeten jubilea van leden van het 
koningshuis inclusief geboorten. Er wordt steevast aandacht aan geschon-
ken. En als het maar even kan gaat de driekleur in top. Daarbij is een 
traktatie voor de schoolkinderen vaak warme chocolademelk en een her-
denkingsplaat voor thuis. 

Als voorbeeld kan genoemd worden een schoolfeest dat plaats vond ter 
ere van de vijftigste bevrijdingsdag van Frankrijks overheersing in 1863. 

"Om bij gelegenheid van dinsdag den 17 november a.s. ter viering van het 
heugelijke gedenkfeest van Neerlands verlossing in 1813 de kinderen op 
de scholen te onthalen op chocolade, beschuit en krentenbroodjes en aan 
ieder zal een plaat met feestliederen geschonken worden." 

Terug nu naar 1934 het land is ondergedompeld in een diepe crisis. Mis-
schien dat de wasserijen in 's-Graveland nog wat werkgelegenheid voor 
de ingezetenen bieden, maar voor de rest is het ondanks de werklozenpro-
jecten kommer en kwel in den lande. 
En dan schijnt 's-Graveland opeens ook nog eens driehonderd jaar te be-
staan. Reden genoeg om daar aandacht aan te schenken toch? Een mooie 
gelegenheid voor de scholen om een feestje in elkaar te draaien. 

In de gemeenteraad van 22 juni wordt door het raadslid Klokke aandacht 
gevraagd voor een kinderfeestje. Hij acht dit niet overdreven. De voorzit- 
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ter antwoord dan; dat werkelijk op 7 juni 1634 de stichting van 
's-Graveland plaats vond, maar dat de eerste spade pas in 1635 in de 
grond werd gestoken. Reden voor een ander raadslid om te vragen wat nu 
als stichtingsdatum moet worden aangenomen. De voorzitter zegt daarop 
dat het ook de stichting van de Polder 's-Graveland was, maar niet de 
stichting van de Gemeente, welke pas in 1819 plaats vond. Het is dus het 
werk van het Polderbestuur, meent de voorzitter, om de kinderen te ontha-
len terwijl in de begroting niet op zo'n uitgave is gerekend. Voor een be-
hoorlijk feestje, zo vervolgt hij mag toch zeker wel gerekend worden op f. 
1,- per kind. Het geheel zou dus op plusminus f. 400,- begroot moeten 
worden, wat toch wel een aanzienlijk bedrag is, vooral voor de tegen-
woordige tijd! De voorzitter wil en dit is eveneens de mening van het col-
lege van B. en W. omdat het voorstel is gedaan door een lid van de Raad, 
de beslissing geheel aan de Raad overlaten. Klokke vind dat hij naar aan-
leiding van het stukje dat in de krant over 's-Graveland is verschenen, 
meent te mogen opmerken dat de Gemeente wel degelijk de kinderen kan 
trakteren. 

Over de Polder werd in dat stukje niet gesproken maar het gemeentebe-
stuur werd wel sterk geprezen! 
(In de Gooi-en Eemlander van donderdag 7juni 1934 stond op de voor-
pagina een uitgebreid epistel over het driehonderdjarig bestaan van
Graveland verluchtigd met vier foto's.) 
De voorzitter echter heeft zich met de hoofden der scholen in verbinding 
gesteld en is tot de conclusie gekomen dat er van de plusminus 500 leer-
lingen maar ongeveer 250 's-Gravelanders zijn. De voorzitter vind het wel 
een beetje overdreven om ook de kinderen van een andere gemeente op 
kosten van de Gemeente 's-Graveland te trakteren. De vraag is dus wat 
gedaan dient te worden. De voorzitter ontraadt de feestviering! Daar geen 
der Raadsleden blijkbaar voor het feest voelen wordt zonder hoofdelijke 
stemming besloten géén feestviering te houden. 
En zo werd in de crisistijd een bescheiden feestje voor de 's-Gravelandse 
jeugd de grond in geboord. 

Bron: Streekarchief Hilversum.Voormalige gemeente 's-Graveland 1795-
1938 inv. 19. 22 juni 1934 en inv. 37. 
Stadsarchief Naarden. Gooi- en Eemlander van 7 juni 1934. 
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Klus & Onderhoudsbe 

Boek Krijn Spaan 

  

Deel 3 van de verhalen van Kortenhoef 

door Krijn Spaan is uit. Het boekje is 

verkrijgbaar bij de kwekerij van Krijn 

maar ook bij de kring aan de Kerklaan. 

Tevens zijn deel 1 en deel 2 ook nog 

verkrijgbaar. 

Ook deel 2 van "Zo zag ik mijn dorp" 

geschreven door zijn vader Klaas, is 

nog verkrijgbaar. 

Vanaf 'De Grote Beer' 

tot en met de familie Hagen 

 

Advertenties 

keukens-badkamers-kleine verbouwingen 

DIRK BROUWER 
Krabbescheer 18 1241 VD - Kortenhoef 

Tel: 035 - 6563908 - Mobiel 06 - 51035005 

Heeft u belangstelling 

voor het plaatsen van 
een advertentie in de 

periodiek neemt u dan 

contact met ons op. 

Dick Baas. 

Amon Smeerdilkgaarde 6 

1241 AT KORTENHOEF 

Telefoon 035 6918159 

NEDERLAND, 
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Toen en nu 

De rubriek toen en nu willen we graag weer in ere herstellen zodat we in 
de komende periodieken weer foto's zullen opnemen die een situatie in 
onze gemeenten laten zien van vroeger en de huidige situatie. Er is inmid-
dels al veel verdwenen in de verschillende gemeenten van Wij demeren 
hoewel 's-Graveland daarop toch een uitzondering is 

Heeft u zelf leuke foto's van oude en nieuwe situaties dan horen wij dit 
ook graag. 

Hieronder betreft het een situatie in het Noordereinde te 's-Graveland ter 
hoogte van de vroegere werkplaats van Jan van Stijgeren zoals het was 
rond 1900 en nu. Door Dolf van Stijgeren is de compilatie gemaakt van 
oude en nieuwe situatie. Herkend iemand misschien de afgebeelde perso-
nen? Dit willen wij graag weten. 
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Toestand Anna 6 Z Toestand Anno iiS15. 

1: Voorste molen Ao 163e 

2 aAíddelste 	A1632 

3. Achterste n 	AO. 1633 

Uit de oudheidkamer 

Bij de kring zijn vele voorwerpen en geschriften ondergebracht waaron-

der een uitgebreide verzameling kaarten van het gebied waarin onze dor-
pen gelegen zijn. 

Bovenstaand vind u enkele kaarten van de situatie rond Ankeveen, Neder-

horst den Berg en Kortenhoef tussen 1600 en 1635. 

Op het kaartje van 1635 is te zien dat het gebied vele molens bevatte 

waarvan de meeste helaas verdwenen zijn. Op deze kaart is een aantal van 
14 molens aangetekend. 

Vermeldenswaard is nog dat op de kaart van 1600 te zien is dat er, naast 

den benaming Horstermeer, ook gesproken werd van Kortenhoefsemeer. 

Onlangs is onze verzameling kaarten nog uitgebreid met 3 kaarten van het 

gebied geschonken door Jan Veenman vanwege het 30-jarig bestaan van 
onze vereniging. 

De oudheidkamer bevat vele interessante voorwerpen en is te bezichtigen 

iedere woensdagavond en laatste zaterdag van de maand. 
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Uit het archief 

Helaas heeft nevenstaande foto geen 

reacties opgeleverd. 

Waarschijnlijk is het toch te lang 

geleden. 

Wel jammer dat deze geschiedenis 

niet meer te achterhalen is. 

De foto van deze wek is ook een van de vele wasserijen die onze dorpen 

rijk was. Deze is wel van recentere datum zodat wij hopen dat u ons toch 

aan wat namen kan helpen. Zonder namen is het een aardige foto maar 

met namen gaat dit toch meer leven. 

Reacties naar website: www.hk-kortenhoefinl of aan de Kerklaan 89. 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring "In de Gloriosa" 

Naam: 	  

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 	  

Geboorte datum: 	 

Telefoonnummer: 

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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Schenkingen 

Wij hebben weer een aantal schenkingen ontvangen. 

Onze hartelijke dank aan: 

Jaap Hartenberg: Beenderlijmpot van zijn opa Jacob 

Luijer de kruidenier 

Nico Hendriks: Blauwe tegel van het gemeentehuis 

Kortenhoef en diverse foto's van de padvinderij ach-

ter de kerk 

Janny van Dijk: Herdenkingstrofee van het dameskoor 

"Internos" 

Van J.W. Nienhuis: Ansichtkaart en sleutelhanger 

van "De Karakiet" 

Mevrouw Pot: Diverse EHBO materialen waaronder 

dit tinnen bord 

Fam. Johan Pot: Diverse visitekaartjes en pennen. 

Jaap Wertheim: Archief Wildeboerschool. 

Fam, de Brand: Diverse papieren van de Dobber. 

K. Veenman: Visitekaartje van kapper Milo 

Jan Veenman: Enkele waardevolle kaarten van het Gooi 

Gerrit Jansen: Een zaaimachine 
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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. Wurnkest, 

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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