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Ruim honderd jaar betrokken en 

dichtbij in uw regio. Dat is het idee.  

Ook de Rabobank is al ruim 100 jaar actief in uw regio. Destijds werden in het zuiden van Nederland de 

eerste Coöperatieve Boerenleenbanken opgericht. In de afgelopen eeuw is er veel veranderd. Niet alleen 

in onze maatschappij maar ook op het gebied van bankieren. Rabobank is uitgegroeid tot één van de 

grootste financiële dienstverleners van Nederland en virtueel bankieren heeft een vlucht genomen. Vanuit 

onze coöperatieve grondslag blijven we betrokken en dichtbij. Door mensen met elkaar te verbinden en 

samen kennis te delen bereik je meer dan alleen. Zo versterken we de regio waarin onze klanten wonen 

en werken.  
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Van het bestuur 
 

In het jaar 2013 hebben wij medewerking verleend aan een tentoonstelling bij 

het jubileum van de brandweer en leverden wij een behoorlijke bijdrage aan de 

wandel/fiets/QR route, waarover u meer kunt lezen op blad 6 van dit Periodiek. 

Voorts brachten wij ons Periodiek in een vernieuwde stijl en in ons computer-

systeem maken wij vorderingen met de beeldbank, waardoor de digitale beeld-

verzameling veel toegankelijker wordt. 

Dankzij onze inbreng en medewerking aan het project zijn de kosten daarvan 

minimaal! 

De groep 8 leerlingen van de plaatselijke scholen hebben wij ook dit jaar weer 

het een en ander kunnen leren over de turftrappers (niet de carnavalsvereni-

ging, maar de echte veenarbeiders). 

De scholieren hebben veel oprechte belangstelling voor hun plaatselijke ge-

schiedenis. 

Op zaterdag 14 september aanstaande organiseren wij mede de locale activiteit 

in het kader van de Open Monumentendag 2013. Op blad 9 van dit Periodiek 

treft u meer informatie aan. 

Alle deze activiteiten vragen veel overleg. Regelmatig zijn meerdere personen 

dan ook actief in ons schitterende gebouw aan de Kortenhoefse Kerklaan. 

Het dagelijkse onderhoud van gebouw en tuin wordt nog steeds uitstekend ver-

zorgd door de heren Jan Schriek en Evert Roukens en wat groter onderhoud 

aan o.a. raamkozijnen en isolatie wordt binnenkort met behulp van externe 

krachten uitgevoerd. 

Wij doen dus veel en als u mee wilt doen, weten wij in onderling overleg wel 

een activiteit te vinden die bij u past en u en ons voldoening en gezelligheid 

biedt. U  bent vrijblijvend welkom aan de Kerklaan of bij een van onze bestuurs-
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Meenthof 40 1241 CZ Kortenhoef  

Tel: 035-6560548  

info@oogzorg-briljant.nl   
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K o r t e n h o e f 

Onlangs ontvingen wij van de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelste-

nen bericht dat zich in de gevel van het pand aan het Spui hoek Voetboogstraat  

een gevelsteen bevindt met een voorstelling van het dorp  

Kortenhoef. 

 

KORTENHOEF IN AMSTERDAM  

Een uniek dorpsgezicht op een gevelsteen  

Van de Vereniging Vrienden  

Amsterdamse Gevelstenen ontvin-

gen wij onlangs bericht dat er zich 

een gevelsteen bevindt in het pand 

Spui hoek Voetboogstraat met een 

voorstelling van het dorp Korten-

hoef. 

De gevelsteen werd ontdekt bij de 

sloop van 3 panden aan het Spui. 

Eén van de panden was de smalle 2,50 me-

ter brede trapgevel op de hoek. 

Boven de houten onderpui zat de gevelsteen 

met het dorpsgezicht. De steen werd ge-

plaatst in de nieuwbouw en is in de loop der 

tijd verdwenen achter lagen verf en kalk, De 

steen is onlangs door de VVAG gerestaureerd 

waarbij het fraaie dorpsgezicht weer tevoor-

schijn kwam. Er stond echter geen naam bij 

maar recent onderzoek door Hans Branden-

burg wees uit dat het huis gebouwd was in 

1655 in opdracht van ene Leendert Hen-

dricksz van Cortenhoeff, van beroep huistim-
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Wie weet waar dit wapen 

zich bevindt 

Op bijgaande foto ziet u het wapen van ‘s

-Graveland dat in het verleden aan de 

gevel hing van het voormalige Gemeen-

tehuis. Dit wapen is verwijderd en na-

vraag bij de gemeente leert dat dit ge-

schonken is aan de Historische Kring. 

Echter bij de kring is er niemand die iets 

weet van deze schenking en het is ook 

 

Nieuw wandel/

f i e t s r o u t e -

boekje 

De historische kringen van Loosdrecht, 

Nederhorst de Berg en Ankeveen/’s-

Graveland en Kortenhoef hebben, in 

samenwerking met “Bruisend Anke-

veen”een routeboekje samengesteld 

langs de belangrijkste historische plek-

ken van Wijdemeren. Dit boekje geeft 

over 98 belangrijke gebouwen en ob-

jecten informatie verdeeld over vijf 

routes. De monumenten langs de rou-

te zijn voorzien van bordjes met QR-
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Door de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek zijn lespak-

ketten samengesteld om leerlingen in het basisonderwijs meer te vertellen over 

onze leefomgeving en hoe dit ontstaan is. Daarbij is o.a. een lespakket over de 

turfwinning en onderdeel daarvan is een bezoek aan onze kring. Wij bezitten 

een uitgebreid arsenaal aan gereedschappen en blokken turf om te laten zien. 

Hieronder vindt u een foto-impressie van een bezoek van groep 6 van de 

Curtevenneschool. 

Educatie bij de kring 

K o r t e n h o e f  

Evert Roukens geeft uitleg in de oudheidka-
Uitleg van Ferry Siemensma over een bag-
gernet. 

Frans van Giessen toont een archiefstuk wat 

in ons bezit is. 

Nogmaals Evert Roukens die een inspirerend 

verhaal heeft over de voorwerpen op zolder. 



 

2013  3 blad 10 

Glas in loodatelier 

Piet Hendriks 

Verkoop en restauratie 

van  glas in lood 

Tijm 3 Huizen 

Tel 035 5258682 

www. piethendriks.nl 
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Op zaterdag 14 september van 11.00 uur tot 16.00 uur wordt in Wijdemeren de 

jaarlijkse Open Monumentendag georganiseerd. 

 

Open Monumentendag 2013 

 

Thema Macht & Pracht 

 

De organisatie is in handen van de 3 Historische kringen die Wijdemeren rijk is 

en Natuurmonumenten. Omdat specifiek in `s-Graveland, Macht & Pracht een 

historisch kenmerk is, zal men in de gelegenheid worden gesteld aldaar diverse 

unieke uitingen van de pracht te bewonderen. 

 

Zowel op Gooilust, als op Jagtlust zal de bezoeker de moes- c.q. siertuinen kun-

nen bezoeken, waarbij ook vragen gesteld kunnen worden aan vrijwilligers. Op 

Gooilust zijn de gnoestallen gerenoveerd en op Jagtlust de veldschuur. Ook 

daar zijn vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden in 

het heden en het verleden. In de veldschuur is door de HK van Ankeveen, `s-

Graveland en Kortenhoef een kleine tentoonstelling ingericht over de buiten-

plaatsen. 

Zowel in de gnoestallen als in de veldschuur, is er gelegenheid om voor een be-

scheiden prijs een kopje koffie of thee te drinken. 

 

Er is de mogelijkheid om zowel op Jagtlust, bij de 

achteringang van het buiten aan de Corverslaan, 

als op Gooilust te beginnen. Bij beide wordt een 

routekaartje uitgereikt. Maar aangezien er weinig 

parkeerruimte is, verzoeken wij een ieder lopend 

of met de fiets te komen, zodat we de parkeer-

ruimte zoveel mogelijk kunnen benutten voor 

mensen die slecht ter been zijn. 

 

We hopen op een mooie zonnige dag, en staan 

W i j d e m e r e n 
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Jan Veenman 
Doopnaam: Joannes Maria  
Geboren te Ankeveen, 8 augustus 
1931 
 
Opgegroeid op de ‘Ruige Hoek’ Stichts 
End 109 AnkeveenDubbel woonhuis. 
Gebouwd in 1924 door mijn vader; 

Piet Veenman, voor een bedrag van fl. 
8.000, - 
Mijn vader komt uit een oud  
Ankeveens geslacht en werd geboren 
op 15-11-1896. De naam Veenman 
wordt al genoemd in de 17de eeuw. 
De naam relateert waarschijnlijk aan 
het beroep ‘veenman’. Grootvader 
(opa) Gerrit Veenman was handelaar 
in takkenbossen, riet, hooi, turf enz. 
en had voor het vervoer een schip van 
het type ‘turfbok’ met een inhoud van 
22,5 ton. Oma (opoe) Veenman – Log-
ge overleed in 
1939 en opa in 
1942. Ik kan ze 
beide nog goed 
herinneren. Mijn 
vader was van 
beroep timmer-
man. 
Mijn moeder, 
Annie Hagen, ge-
boren op 12 april 
1900, was de 
oudste dochter 
van de kruidenier 

Dit keer het levensverhaal van een ras-Ankevener bekend van zijn vele verhalen 
welke hij schreef voor onze periodiek en de WWW. Jan Veenman is  
Ankevener in hart en nieren en er is weinig van de geschiedenis van Ankeveen 
dat hem niet bekend is. Ook is hij een begenadigd tekenaar en heeft in die hoe-
danigheid de geschiedenis ook letterlijk opgetekend zoals ook zijn eigen levens-
verhaal. 
 

LEVENSLIJN 

A n k e v e e n 

Jan met zijn vrouw Willy in 

Vader van Jan 

I     n     t     e     r     v     i     e     u     w 
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Karel Hagen die een kruidenierswinkel 
had aan het Noordereinde 124 in ‘s-
Graveland. Oma (opoe) Hagen –
Vermeulen overleed in 1934 en opa in 
1945. Ik kan mij alleen opa Hagen her-
inneren. Hij was een vrome man die 
elke dag naar de St. Antonius kerk aan 
de Kerklaan in Kortenhoef ging. 

 

De jeugdjaren 
Mijn ouderlijk huis was gelegen aan 
de altijd koude noordzijde van de 
‘Ruige Hoek’. Mijn vader koos voor de 
noordzijde omdat die kant niet te ver-
huren was en de zuidzijde wel. Mijn 
vader gaf de woning de naam ‘Ruige 
Hoek’ toen na een hevige storm in 
1952 een deel van het dak ernstig be-

schadigd raakte. Ik had twee broers 
en een zus. Broer Gert: * 26 septem-
ber 1926, broer Karel: *24 februari 
1930 en zus Corrie * 30 oktober 1935. 

Mijn jeugd bracht ik door rond de 
‘Ruige Hoek’. In de winterdag was het 
er altijd koud. In de huiskamer stond 
een kolenkachel en in de keuken een 
kolenfornuis. De bovenverdieping was 
onverwarmd. Er waren twee eenvou-
dig getimmerde slaapkamers en een 
z.g. ‘overloop’. Mijn zus had een eigen 
kamer(tje) en mijn ouders. Mijn 
broers en ik sliepen op de ‘overloop’ 
waar het in de winter soms zo koud 
was dat het ijs tegen het dakbeschot 
zat. Wij kropen dan diep onder de 
dekens, waar mijn moeder soms extra 

De achterzijde van het huis aan de "Ruige Hoek" 
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een paar oude jassen op had gelegd. 
Diep onder de dekens droomde ik dan 
over verre landen met tropische 
stranden en palmbomen. Overigens 
was er in het huis een klein zoldertje 
waar je niet op kon lopen. 

Achter het huis stond een houten 
schuurtje met achter het schuurtje 
een grote moestuin. Langs het tuin-
pad stonden enkele fruitbomen Er 
was ook een kippenhok en een soort 

van volière met parkieten. Toen mijn 

vader eens per abuis het deurtje van 

de volière open liet staan vlogen alle 

parkieten weg. We hebben ze nooit 
meer teruggezien. Direct achter het 
schuurtje stonden de konijnenhokken. 
Soms meer dan tien. De moestuin zag 
er altijd perfect uit. Zodra mijn vader 
maar even in de gelegenheid was, was 
hij in de tuin aan het werk. Op het 
eind van de moestuin was de polder 
aan welke rand mijn vader een 
(eigengemaakt) roeibootje had liggen 

en het bovenste deel van een oude 
koets welke diende als eendenhok. 

De ‘Ruige Hoek’ was voor mij een 
pracht van een woning die ik niet wil-
de ruilen voor welke andere woning 
dan ook in het dorp. De vrijheid rond 
de ‘Ruige Hoek’ was ongekend. Ik 
speelde met mijn broer Karel en 
vriendjes verstoppertje tussen het 
hoge riet, zochten bramen en voer 
voor de konijnen, werden verrast 
door opvliegende fazanten, speelden 
met eigengemaakte pijl en boog, vin-
gen snoeken met eigen gemaakte 
hengels, hadden in de winter een 
soort van privé schaatsbaan enz. enz. 
Nauwelijks 100 meter aan de zuidkant 
van de ‘Ruige Hoek’ lag de oude sluis 
op de hoek van de Herenweg, Stichts 
End en de Middenweg naar Neder-
horst den Berg.  Sinds 1940 was de 
sluis buiten werking en werd gesloopt 
in 1946. Al die jaren daarvoor was het 
een gewild speelobject. We hingen 
aan de kettingen en speelden verstop-

Karel, Jan en 

Gert in de 

zandbak in de 

zomer van 

1933 
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pertje. 

In 1937 ging ik naar de St. Joseph-
school in Ankeveen. Eerst ’s 'morgens 
naar de kindermis en daarna naar de 
school gelegen op het Hollands End in 
Ankeveen. Of je wel of niet naar de 
kindermis was geweest werd op het 
maandelijks rapport, wat je mee naar 
huis kreeg, aangetekend. Altijd lopen 
naar de school en (naar mijn herinne-
ring) ook meestal op klompen. Op 
school hadden we daarvoor het klom-
penhok. Meester Frans Fennis was de 
hoofdonderwijzer waar zo’'n beetje 
iedereen respect voor had. Hij bestu-
deerde de geschiedenis van het dorp 
en vertelde in de klas de meest boei-
ende verhalen er over. Toen mijn kin-
dertekeningen regelmatig de hoogste 
cijfers haalden vroeg hij mij eens of ik 
een huisje wilde natekenen welke op 
het punt stond om gesloopt te wor-

den. Het werd het begin van een 
reeks zonder einde over alles wat het 
dorp aangaat. 

Oorlogsjaren 

Toen in 1940 wegens oorlogshande-
lingen de inundatie dreigde werden 
we geëvacueerd naar Castricum. Dat 

gebeurde op de tweede Pinksterdag 
1940. Het was echter van korte duur. 
Met een week waren we weer terug. 
Hoewel je als kind er nauwelijks erg in 
had werd de oorlog een ware ramp. 
Het werd steeds slechter totdat we 
aardappelschillen gingen opbakken en 
van de honger rauwe bieten aten. In 
de weilanden rond het huis zochten 
mijn broer Karel en ik met regelmaat 
naar de illegale krantjes die de gealli-
eerden in de nacht tijdens de bombar-
dementsvluchten naar Duitsland had-
den uitgestrooid. Wij brachten ze bij 

Jan(op slee) en Gert op bezoek bij opa Hagen in ‘s-Graveland (14-2-
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regelmaat bij Frans Fennis die een 
belangrijke functie had in het verzet. 
Een keer ging het bijna mis toen wij 
werden aangehouden en het bevel 
kregen alle krantjes die we vonden af 
te leveren aan het hoofdkantoor van 
de Duitsers op de 's-Gravelandseweg 
in Hilversum. Het is nooit gebeurd. 
 
In de schoolvakanties werkte ik op 
een z.g. tabaksplantage gelegen aan 
de Emmaweg in Kortenhoef. De ta-
baksplanten werden er gekweekt, de 
bladeren geoogst, in een grote schuur 
aan lijnen gedroogd en vervolgens 
gesneden. Af en toe kreeg ik van de 
eigenaar een pakje originele Ameri-
kaanse sigaretten van het merk Player 
of Golden Fiction. Intussen liepen de 
spanningen van de oorlog steeds 
meer op. Mijn vader ging met mijn 
broer Gert op de fiets aardappelen 
kopen in Noord-Holland en in de Gel-
derland. Soms gebeurden het dat al-
les weer door de Duitsers ‘gevorderd’ 
werd en je dodelijk vermoeid met 
niets thuiskwam. Tijdens een meedo-
genloze razzia op 14 januari 1945 wer-
den meer dan dertig Ankeveense 
mannen en jongens, ook mijn broer 
Gert, opgepakt en vervolgens afge-
voerd naar Wenen. Tijdens de razzia 
zat mijn moeder op haar knieën met 
de rozenkrans te huilen en te bidden 
voor een goede afloop. In juni en juli 
kwamen alle mannen en jongens 
weer heelhuids terug. 
 
Midden april 1945 werd als vergelding 

het hele gebied rond de ‘Ruige Hoek’ 
onder water gezet. Het Horstermeer 
was een grote zee waar het water bij 
een groot aantal woningen tot de dak-
goot stond. Met enkele planken op 
bakstenen konden we vanuit huis de 
weg bereiken waarvan alleen de kruin 
nog beloopbaar was. De ouderlijke 
woning een eiland in een woeste zee. 
Wanneer het stormde en de wind zich 
richting de ‘Ruige Hoek’ keerde dreef 
alles wat maar kon drijven tegen het 
huis aan. Een losgeslagen takkenbos-
senschelf reikte zelfs, met een hei-
dens kabaal, tot aan de schoorsteen. 
Ook alle tuinbouwgronden in de om-
gevingen waren in een klap in de gol-
ven verdwenen. Een aangedreven vis 
werd door mijn vader opgebakken en 
door ons als lekkernij opgepeuzeld. 
 
Naoorlogse jaren 

Zodra de oorlog was afgelopen ging ik 
naar de VGLO (Voort Gezet Lager On-
derwijs) op een school aan de Groest 
in Hilversum. In de vakantie ging ik 
werken op de groentekwekerij ‘Nooit 
Gedacht’ van Chris Keetelaar in Anke-
veen. Ik vond het best leuk en Chris 
was een aardige man. Wat ik er alle-
maal gedaan heb herinner ik me niet 
meer, maar een ding wist ik al gauw 
‘een groetenkweker kreeg het be-
paald niet voor niets’. Het was in de 
kwekerij zo’'n beetje dag en nacht 
werken en dan maar afwachten wat 
de veiling er voor een prijs aangaf. 
Chris keek er altijd met spanning naar 
uit en was dan soms teleurgesteld of 
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vrolijk. Na ongeveer een jaar VGLO 
werd ik ziek. De gevolgen van de oor-
log lieten zich nog duidelijk kenmer-
ken. TBC: het herstel duurde meer 
dan 1½ jaar. 
 
‘Wat nu te doen’ bleef vervolgens de 
vraag. Zestien jaar oud en niets be-
reikt. Banketbakker leek mij een mooi 
vak. Ik ging werken bij de firma Tober 
in Hilversum en volgde in de avond-
uren lessen op de Handelsavond-
school aan de Emmastraat in Hilver-
sum. Ik mocht ’'s avonds blijven eten. 
Tober, die streng gereformeerd was, 
vroeg mij dan voor het eten een stuk-
je uit de Bijbel voor te lezen. Komen-
de vanuit een r.-k. gezin wist ik dan 
niet welke houding ik moest aanne-
men. Ik leerde er wel veel mee, vooral 
dankbaarheid. Na het eten naar de 
school die om zeven uur begon. De 
hele dag door was ik dan omstreeks 
half elf in de avond weer thuis was. 
De lessen waren op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdagavond. Alle 
overige dagen waren goed voor het 
huiswerk. Alles op de fiets door weer 
en wind. Het duurde een klein jaar. 
Weer tbc en weer 1½ jaar op bed. Na 
herstel werkte ik een korte tijd op de 
z.g. bakeliet fabriek in Kortenhoef. Ik 
kan me niet meer herinneren wat ik 
daar uitgespookt heb, maar stekkers 
in elkaar zetten hoorde daar in ieder 
geval ook bij. Geadviseerd werd mij 
het eens te zoeken in het kruideniers-
vak. Ik vond het met zoveel verschil-
lende producten best leuk en met be-

trekking tot de herkomst ook wel inte-
ressant. Ik werd aangenomen bij de 
firma Prinsen die eigenaar was van 
een kruidenierswinkel aan het Melk-
pad in Hilversum. Prinsen was even-
eens Tober gereformeerd. Ook bij 
Prinsen mocht ik ’s avonds mee eten 
waarbij voor het eten het overeen-
komstige ritueel volgde. Het was 
zwaar werk in en buiten de winkel. 
Veel sjouwen en met een zware trans-
portfiets boodschappen bezorgen bij 
de klanten. Met moeite kon ik dan 
soms de zware vracht in balans hou-
den. Een keer viel ik met de trans-
portfiets op de Groest in Hilversum 
met gevolg dat alle boodschappen op 
straat lagen. Vervolgens ’'s avonds 
weer naar de avondschool aan de Em-
mastraat, slaagde tenslotte voor het 
eindexamen Handelsavondschool en 
haalde zelfs korte tijd later het kruide-
niersdiploma. 
 
Na ongeveer een jaar was het weer 
pas: voor de 3de keer TBC. Nu ernsti-
ger dan ooit daarvoor. Na een opna-
me van enkele maanden in de barak-
ken van het Majella ziekenhuis in Bus-
sum op advies van de longarts Dr. Hal-
lo in november 1951 naar het sanato-
rium in Zwitserland, Davos voor een 
volledig herstel. In Zwitserland maak-
te ik tal van tekeningen op eenvoudig 
kladpapier en met alles wat ik voor-
handen kreeg. Ballpoint, pen, potlood 
noem maar op. Meer dan 1½ jaar ver-
bleef ik in Davos en keerde midden 
1953 weer gezond en wel terug. Weer 
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thuis maar wat nu gedaan was de 
vraag. Advies; in verband met be-
smettingsgevaar geen werk meer ver-
richten in de levensmiddelenbranche. 
Werkte enkele maanden op de me-
taalwarenfabriek BEKRO aan de Loos-
drechtseweg in Hilversum in de func-
tie van assistent boekhouder en ma-
gazijnbeheerder. Een sombere fabriek 
met de damp van allerlei chemische 
baden en heel veel herrie. De baan 
betekende niets waarna ik dan ook 
weer na enkele maanden vertrok. 
Werd plateelschilder bij de firma Oos-
terhof op de Larenseweg (tegenover 
de voormalige melkfabriek) in Hilver-
sum. Schilderde in samenwerking dui-
zenden tegels met molentjes en ande-
re landschappen met aan de achter-
kant de tekst ‘Delft’. Toen er vanuit 
het buitenland de vraag kwam meer 

stemmingstaferelen te schilderen 
bleek ik na verschillende testen een 
lichte graad van kleurenblindheid te 
hebben. Mijn functioneren als plateel-
schilder zou dan ook in de toekomst 
voor een groot deel beperkt blijven 
tot één waarbij de kleur blauw de 

hoofdrol zal spelen. Met dit beperkte 
uitzicht stopte ik mijn werkzaamhe-
den als plateelschilder. 
 

Een nieuwe baan vond ik bij de elek-
tragroothandel ‘Technische Unie’ die 
een filiaal had aan de ’ 
's-Gravelandseweg in Hilversum. Bin-
nen enkele maanden wist ik alle te 
verhandelende producten van het 
fabricaat Philips met naam en code uit 
mijn hoofd waardoor ik als beloning 
aangesteld werd als chef van de Phi-

Oude sluis gelegen op de driesprong met sluiswachterswoning door Jan Veenman 
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lips afdeling. Het salaris veranderde 
echter niet. Indrukwekkend was de 
functie van chef echter niet omdat de 
afdeling bestond uit totaal 3 perso-
nen. Het sjouwen bleef dan ook alle-
maal hetzelfde alleen moest ik in het 
vervolg zorgen dat het er allemaal 
netjes uitzag, er voldoende voorraad 
was en er geen producten onver-
wachts verdwenen. 
 
De volwassen jaren 

Toen de vakbonden er ook eigen 
Spaarbanken op na hielden werd mij 
in het midden van de vijftiger jaren 
gevraagd het kassierschap van de 
Centrale Volksbank, afdeling Anke-
veen, op mij te nemen. Ik bleef deze 
functie nadien, met assistentie van 
Cor Stalenhoef en mijn vrouw Willy, 
43 jaar lang uitoefenen. Aanvankelijk 
waren de zittingen van de bank 1 x 
per maand en wel na de Hoogmis in 
een zaaltje, waarin een tafeltje met 
enkele stoelen stonden, achter het 

café-restaurant ‘Het Wapen van  

Ankeveen’. Na korte tijd werd het 1x 
per week.  Na enkele jaren verhuisden 
we met ‘de bank’ naar een kamertje 
in het ‘Regthuis’ en wederom na en-
kele jaren in een van de twee vrijge-
komen lokalen van het voormalige 
kleuterschooltje aan de Stichtse Kade. 
De zittingen veranderden van zondag-
morgen naar vrijdag ’'s avonds van 7 
tot 8 uur en ‘overigens aan huis’ zoals 
op een foldertje stond. Bij mijn afwe-
zig was het Cor Stalenhoef die de 
werkzaamheden tijdens de zittingen 

overnam. Overigens was het mijn 
vrouw Willy die continu klaar stond 
om waar en wanneer ook te assiste-
ren. In 1997 zijn we er mee gestopt. 
Het werd immers steeds gevaarlijker 
zo'’n ‘open huis’ waar iedereen zo-
maar naar binnen kon lopen. De tijd 
was veranderd. Het agentschap werd 
overgedragen aan een assurantiebe-
drijf aan de Meenthof in Korten-
hoef  waarna het de toekomst inging 
onder de vlag van de SNS-bank. We 
vonden het jammer, maar het kon 
helaas niet anders. 
 
Met het zicht op een betere toekomst 
veranderde ik van de Technische Unie 
naar een functie als boekhouder en 
inkoper bij de elektragroothandel 
‘Schotman van Appel’ aan de Naar-
derstraat in Hilversum. Haalde korte 
tijd later het ‘Praktijkdiploma boek-
houden’ en ‘Moderne Bedrijfsadmi-
nistratie’. Met de gezondheid ging het 
steeds beter en werd tenslotte als 
‘geheel genezen’ verklaard. ‘Toch 
saai’ dacht ik ‘dat eeuwige boekhou-
den’ en vertrok naar de NTS om daar 
inkoper te worden bij de technische 
dienst. In 1964 werd ik voor onbe-
paalde tijd aangesteld. Mijn hobby 
tekenen bleef ik tussen alle andere 
activiteiten door gewoon uitoefenen. 
Hoewel er af en toe ook wel eens een 
aquarel te voorschijn kwam (wat ie-
dereen prachtig vond!) hield ik het 
toch maar gewoon bij zwart/wit. Nog 
steeds wonende in het ouderlijk huis 
en tekende ik soms in alle rust de hele 



 

2013  3 blad 20 

nacht door tot mijn vader in de vroe-
ge ochtend (op het punt stond om 
naar zijn werk te gaan) opmerkte: ‘Jij 
bent ook al vroeg op’. Hoe het verder 
is afgelopen kan ik me niet meer her-
inneren. ‘Niet tevreden zijn over je 
eigen werk, je hobby, je sport, je stu-
die of wat je ook verder onderneemt. 
Probeer, binnen de eigen mogelijkhe-
den, je zelf te verbeteren. te perfecti-
oneren. Het maken van tekeningen 
daagde mij voortdurend uit te streven 
naar perfectie. In de nachtelijke rust 
lukte het mij dat in die jaren vaak 
wonderwel. 
 

Op 17 juni 1964 trad ik in het ge-
meentehuis te Hilversum in burgerlijk 
huwelijk met Willy Peters en op 7 juli 
1964 in de H. Hart kerk in Hilversum 
in het kerkelijk huwelijk.  
Willy werkte als catering manager bij 
de Wereld Omroep maar moest 
(volgens de toen geldende regels) we-
gens haar huwelijk tot haar spijt het 
bedrijf verlaten. Na ons huwelijk gin-

gen wij wonen in een nieuwbouw wo-
ning aan de Van Blarcumlaan in Anke-
veen. Wij wonen er nog steeds. Nog 
steeds op de historische gronden eens 
behorende tot de grote moestuin ge-
legen achter het voormalige Regt-
huys, enkele generaties lang bewoond 
door de familie Van Blarcum. Op 31 
juli 1966 werd ons huwelijk verrijkt 
met de tweeling Robin en Marcel. Wij 
waren zijn er nog steeds heel gelukkig 
mee. Naar aanleiding van een toene-
mende belangstelling de geschiedenis 
van Ankeveen aangaande richtte ik 
omstreek 1975 de ‘Historische Kring 
Ankeveen’ op. Er meldde zich direct 
een aantal belangstellenden. De ver-
gaderingen vonden 1 maal per maand 
plaats in een kamertje van het 
‘Regthuis’ dat in die tijd diende als 
een soort van dorpshuis. De zolder 
van het ‘Regthuis’ werd gereserveerd 
voor de opslag van documenten en 
overige historische materialen. Be-
zwaar was echter dat het een open 
ruimte was waar iedereen kon ko-
men. Hoewel het enthousiasme aan-
vankelijk groot was ontbrak het bij de 
leden om zelf de geschiedenis in te 
duiken waardoor ik voortdurend de 
informatie en de bijbehorende docu-
menten moest blijven aandragen. Het 
werd een soort van eenrichtingsver-

keer. Ik maakte tientallen kopieën 

zonder er reactie op te krijgen. Na 
ongeveer 5 jaar ben ik mee gestopt en 
sloot mij aan om in gezamenlijkheid 
de historische kring ‘In de Gloriosa’ op 
te richten. Met betrekking tot mijn 

Jan werkzaam bij het NOB 04-02-1991 
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dagelijks werk en de daaraan verbon-
den verplichtingen werd een be-
stuursfunctie in de nieuw op te rich-
ten vereniging mij teveel. 
In 1990 ontving ik de Curtevenne prijs 
wegens ‘grote verdiensten als ge-
schiedschrijver en tekenaar’ Om ‘bij 
de tijd’ te blijven behaalde  ik gedu-
rende mijn loopbaan bij de televisie 
het diploma Nederlandse en Duitse 
handelscorrespondentie,het NIVE- I 
en studeerde Engelse conversatie bij 
een mevrouw in het Horstermeer. Die 
cursus Engels heb ik nooit afgemaakt. 
Ik vond het gewoon genoeg al die 
avondcursussen. Voorzichtig was ik de 
mening toegedaan dat achterstand 
ontstaan door het langdurig ziekbed 
gedurende die naoorlogse jaren weer 
redelijk was ingelopen. 
Bij de NTS/NOS voelde ik mij helemaal 
thuis. Met trots vertelde ik dan ook 
aan een ieder die het maar wilde ho-
ren de superieure kwaliteit van het 
Nederlandse televisiebedrijf. Wij Ne-

derlanders mogen daar met recht 
trots op zijn. Ik kon het gewoon niet 
hebben wanneer er, met het dagblad 
‘De Telegraaf’ voor op allerlei negatie-
ven dingen over werden gepubli-
ceerd. Er werd gewoon, soms dag en 
nacht, hard gewerkt om het kijkerspu-
bliek naar de zin te maken. Vereni-
gingswerk was er in het dorp ook vol-
op te doen. 

Gedurende een aantal jaren werd ik 
voorzitter van de KAB, lid van het ge-
zamenlijk Kerk en Schoolbestuur en 
samen met de eerder genoemde Cor 
Stalenhoef oprichter en penning-
meester van de plaatselijke Petanque 
(jeu de boules) vereniging.     
 
Ondertussen bracht mijn loopbaan als 
inkoper bij de televisie mij regelmatig 
in talrijke landen en in contact met 
even talrijke relaties van over de ge-
hele wereld. Eenmaal werd het mij 
bijna noodlottig. Een zakelijk gesprek 

eindigde met een bevestiging in 
een restaurant in Hilversum. 
Plotseling brak er een hevige 
bijna alles vernietigende brand 
uit waaruit ik nauwelijks kon 
ontsnappen. Medische hoog-
standjes bracht mij gelukkig 
weer terug in de wereld van 
mijn dagelijks bestaan. Geen 
teleurstellingen en geen drama-
's had ik inmiddels ruimschoots 
geleerd. Het bracht mij na enke-
le maanden weer terug op de 
oude plaats. 

 Jan op zijn hobbyzolder (10-02-1992) 
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In dit artikel probeert Richard Keijzer ons inzicht te geven in het werk van de 

molenaar in een tijd dat deze nog hard moest werken om zijn dagelijks brood 

te verdienen. Hieruit blijkt dat het leven van een molenaar hard was. 

 

Het zware leven van de molenaar 

Aannemer van het “Maalwerk” 

Het Streekarchief Gooi- en Vecht-

streek bewaart een ordonnantie uit 

1688, een document waarin de plich-

ten van de molenaar op de twee acht-

kante watermolens van Kortenhoef 

staan. Waarom er juist sprake is van 

twee molens en niet van drie is ondui-

delijk. Mogelijk was die  derde molen 

een kleiner exemplaar of was hij door 

brand verwoest.  

Feit is, dat de polder in 1688 door 

Kop van de bewuste ordonnantie 

K o r t e n h o e f  
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De molenaars van de twee molens 

moesten daarvoor zorgen, op straffe 

van forse boetes. In 40 punten somt 

de ordonnantie op waar de mole-

naars aan moeten voldoen en hoeveel 

boete wordt opgelegd als ze dat niet 

doen. De lijst geeft een kijkje in het 

harde bestaan van de ‘aannemers van 

het maalwerk’,  zoals de molenaars 

ook wel werden genoemd. 

De gedachtengang van het polderbe-

stuur  was eigenlijk heel simpel: 

 De polder moet drooggemalen 

worden 

 Het gereedschap daarvoor (de 

molen) moet het altijd doen 

 De bedienaar van het gereed-

schap moet het altijd doen. 

Eigenlijk was de molenaar een ver-

lengstuk van vlees en bloed van zijn 

gereedschap en stond hij geheel ten 

dienste van het polderbestuur.  De 

boetes die konden worden opgelegd 

waren niet kinderachtig, want een 

gulden in 1688 had ongeveer dezelfde 

koopkracht als 11 euro tegenwoordig. 

Op deze kaart van Joost Jansz. Beeldsnijder uit 1575 staan 3 molens 

K o r t e n h o e f  
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Dit blijkt uit de online rekenmachine 

voor bedragen uit het verleden van 

het Internationaal Instituut voor Soci-

ale Geschiedenis uit Amsterdam. 

(http://www.iisg.nl/hpw/calculate-

nl.php) 

Artikel 1 van de ordonnantie stelt, dat 

de molenaars gehoorzaam moeten 

zijn aan iedereen die “onder den eet 

is”, met andere woorden het bevoegd 

gezag. Daaronder vallen de onder an-

dere de molenmeesters, de schout en 

de polderbode. Als een van die func-

tionarissen besluit dat de molen on-

der zeil gebracht moet worden, dan 

moet de molenaar dat binnen een uur 

doen. Zo niet, dan staat daar een boe-

te op van 2 gulden. Ieder uur dat de 

molenaar verder verzuimt, komt er 2 

gulden boete bij. 

Als de molen draait dan mag hij niet 

worden stilgezet, tenzij de molen-

meester daartoe opdracht geeft. Wee 

de molenaar die zijn molen toch stil-

zet, hij krijgt een boete van twee gul-

den. Ook moet de molenaar in de 

buurt van zijn draaiende molen blij-

ven. En in de buurt betekent niet ver-

der dan 10 roeden van de molen. Om-

gerekend 37,60 meter. Wordt de mo-

lenaar toch verder aangetroffen, dan 

wordt een boeten van 3 gulden opge-

legd. 

Even een ontspannen slaapje doen 

terwijl de molen draait is er ook niet 

bij. “"Yeder molenaer die uijt sijn 

cleederen slaept als de moolen maalt, 

sal verbeuren drie gulden." Rusten 

mag dus alleen met de kleren aan, 

zodat de molenaar direct naar buiten 

kan stormen als het nodig is. 

Onderhoud aan de molen 

Stel dat het gaat stormen met stevige 

regen. Vanwege de storm moet het 

zeil snel worden gerold, of het nou 

nat is of niet. Zo gauw het droog is 

moeten de zeilen weer uitgeklapt 

worden zodat ze kunnen drogen. 

Doet de molenaar dat niet, zodat de 

zeilen gaan schimmelen dan wordt er 

een boete van 2 gulden geheven. Ook 

moeten de zeilen goed onderhouden 

worden. Scheurtjes moeten dichtge-

naaid worden en gaten moeten een 

stoplap krijgen. 

Het polderbestuur is wel zo reëel om 

alle benodigde materialen, zoals stuk-

ken zeil, garen en naalden aan te le-

veren. En ook hier geldt weer: doet 

de molenaar het niet zelf dan wordt 

het door iemand van het polderbe-

stuur gedaan en krijgt de molenaar de 

rekening. 

Het kan natuurlijk gebeuren dat er 

iets kapot gaat aan de molen. De mo-

lenaar moet dat meteen melden, 
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Zeilen op de molen.(bovenstaande afbeelding) 

Als er veel wind staat kan de molen goed draaien zonder zeilen op de wieken. 

De molenaar noemt dat “met blote benen draaien. Bij minder wind worden 

zeilen gebruikt, variërend van: 

1. vol zeil 

2. duiker (bijna vol zeil) 

3. driekwart zeil 

4. half zeil 

5. hoge lijn (iets meer dan een kwart) 

6. een stormeindje (een kwart) 

Het doel is, om bij iedere windkracht minder dan zware storm de molen opti-

maal te laten draaien. Voor een poldermolen komt dat neer op 80 tot 90 hek-
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waarop de vakman langskomt. Dat 

kan de timmerman zijn, de rietdekker 

of de zeilenmaker. Wie er ook komt, 

de molenaar wordt zijn hulpje. "De 

moolenaers sullen gehouden sijn de-

selve alle behulp, hantreijcking & bij-

stant te doen. Oock loopen, halen 

ende te langen watter van noode sou-

de moogen weesen"”, staat in de or-

donnantie. En als de molenaar het 

zelf niet kan, moet hij iemand inhuren 

die het wel kan. Op zijn eigen kosten, 

uiteraard. 

Bij iedere molen zijn reserveonderde-

len aanwezig, zoals een roede. Daar-

mee moet bij schade een wiek ver-

vangen worden. Binnen drie dagen, 

anders volgt er weer een boete. De 

molenaar is persoonlijk verantwoor-

delijk voor die reservedelen. Na dief-

stal moet hij zelf nieuwe delen aan-

schaffen. 

Onderhoud aan de molenwerf 

De taak van de molen, het verplaat-

sen van water, mag niet verstoord 

worden. De molenaar moet er daar-

om voor zorgen dat het waterkanaal 

vrij is van obstakels die het scheprad 

kunnen klemzetten of zelfs vernielen. 

De waterinlaat moet schoon zijn en 

het traliewerk voor de ingang moet 

intact zijn. Breekt er een spijl van de 

tralie doormidden, dan moet de mo-

lenaar aan de slag om een nieuwe 

spijl te plaatsen. 

Blijft hij in gebreke, dan worden weer 

boetes opgelegd. Vijftien stuivers 

voor een defect traliewerk of vuil in 

de waterinlaat. Ook de waterloop 

naar de molen toe moet vrij zijn van 

troep, modder en vergane plantende-

len. Als tijdens een schouw wordt be-

merkt dat de molenaar dit niet goed 

heeft gedaan, komt er weer een boe-

te, nu van 1 gulden 10 stuivers. 

Alle werkzaamheden rondom de mo-

lenwerf, zoals het weghalen van be-

groeiing, het afsteken van kanten en 

dergelijke worden door de molenaar 

gedaan. Uit eigener beweging en zon-

der daarvoor betaald te krijgen. 

Bijverdiensten waren best welkom 

Vervangen van een roede 
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Art. 33 uit de ordonnantie 

Van alleen het molenaarsgeld kon een 

molenaar niet bestaan, vandaar dat 

er vaak werd bijverdiend. Visvangst, 

bijvoorbeeld, op paling uit de water-

lopen van de polder. Maar ook hier 

was de ordonnantie weer aanwezig. 

Het was verboden om netten en fui-

ken zodanig in de waterlopen te 

plaatsen, dat de verplaatsing van het 

water werd belemmerd. De straf: Ver-

beuring van het visgerei en een boete 

van 2 gulden. 

 

Een molen was vaak een pleister-

plaats en de molenaar verdiende een 

centje bij met het tappen van drank. 

Een mooie bron van inkomsten, ware 

het niet dat de poldermeesters ook 

hier over beslisten. In de ordonnantie 

staat dat het tappen van sterke drank 

en bier niet is toegestaan. Een uitzon-

dering wordt gemaakt voor “bier van 

drie guldens ’'t vat”, een biersoort 

van lage kwaliteit. 

De molenaarsvrouw verdiende vaak 

wat bij door vlas te hekelen of hen-

nep te schillen. Dat mocht, maar al-

leen als werd gelet op brandgevaar. 

Bij het hekelen kwam fijn stof vrij en 

als dat in aanraking kwam met open 

vuur, zoals een verlichtingskaars, kon 

een stofexplosie optreden die de mo-

len zou verwoesten. Werd zij betrapt 

op het doen van dit soort karweitjes 

binnen de molen, dan werd de zwaar-

ste boete geheven: 6 gulden. 

Bij het uitmaken van het vuur diende 

de molenaar er zeker van te zijn dat 

alle as uit was. Blussen met water en 

buiten uitwerpen met de wind mee, 

van de molen af, was het devies. Zo 

niet, dan was de boeten 3 gulden. 

Eerlijk zullen we alles delen… 

De molenaars konden er op rekeken 

dat hun doen en laten zeer goed in de 

gaten werd gehouden. Degenen die 

dat moesten doen, hadden namelijk 

Volgende pagina: De molen van Gabriël . Een achtkante binnenkruier van 

het type Grondzeiler aan de Zuwe te Kortenhoef. Waarschijnlijk gaat het 
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Het archief van de historische kring bevat vele historische foto’s van inmiddels 

verdwenen dorpsgezichten. In deze rubriek ziet u de invloed van de tand des 

tijd in onze dorpen. 

 

Toen 

en 

nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuidereind. Woningen net voor ze afgebroken werden, Laatste 
woningen links voor de Kanaalbrug. Laatst bewoond door vlnr 
Nol Goedemans, Jetje van de Ploeg en Arnold Goedemans

‘s – G r a v e l a n d 
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn Landwaart al méér dan  

90 jaar uw kruidenier in Kortenhoef e.o. 

AH Landwaart Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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De zolder van ons verenigingsgebouw, is een rijk gevulde schatkamer vol met 

voorwerpen welke door de jaren heen geschonken zijn door inwoners uit onze 

dorpen. Deze ‘oudheidkamer’ herbergt talloze verhalen over ons verleden. 

Historie op zolder 
Tussen de grote verscheidenheid aan spullen bevinden zich een reeks zoge-

naamde "Timmerplankjes" welke afkomstig zijn uit diverse woningen waar deze 

door sloop of renovatie gevonden zijn. De plankjes met daarop een naam of 

namen van bouwlieden, werden tijdens de bouw verborgen om later mogelijk 

gevonden te worden. Hieronder enkele voorbeelden welke in de oudheidkamer 

te zien zijn. 

Gijs van de Hoek 
Oud 25 jaar 

28 augustus 1889 
te s Graveland 

W Grotendorst 
8 october 1889 

Timmerman 

J H Meijer 
W Veenman 

J Ketelaar 

G Hafkamp 
D Smallenburg 

E Lamme + zoon 
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 In ons archief bevinden zich vele foto’s waar weinig of niets van bekend is. 

Meestal betreft het namen van personen. In deze rubriek tonen wij foto’s waar-

van wij hopen dat u~personen en/of plaats herkend. 

Uit het archief 

Op onze vorige foto hebben we o.a. een 

reactie gehad van Nico Loohuizen die ons 

alle namen wist te melden. Het gaat hier 

om de kinderen van de heer en mevrouw 

Röell vlnr Elisabeth,  Willem,  Clara en Erik. 

 

 

 

De nieuwe foto is van een visser die bezig is om zijn fuik te herstellen. Wie staat 

er op de foto en waar en wanneer is deze foto genomen? 
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 Regelmatig ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van fotoma-

teriaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen.  

Schenkingen  

Met dank aan: 

 Cees Meester, een staf, en olielantaarn brandweer Wees-

percaspel afdeling 2 ± 1900. 

 Uit de nalatenschap van Ben Goedemans 

diverse knipsels, een kleine pul van slijterij 

"De Kalkschuur", veel negatieven en enkele boeken. 

 Jan Vrakking, twee weckpotten met pijpes- telen ge-

vonden op Boekesteijn en Gooilust, 

 twee plaatjes gevon- den onder 

het Capitool, 

 schaartje, bordje Wilhelmina 1898. 

 

 Mevr. Kraai van Laere, 2 petroleum-

kannen en  

 een Verkadeblik. 

 Mirjam Mulder, boekje van uitgeverij  G.W. Breugel uit 

‘s-Graveland. 

 Teun Pels, enkele gewichten voor een bascule. 

 Frits Roozendaal, schilderij van Kees van Dijk van het fort 

"Kijkuit" in Kortenhoef. 

(Afbeelding op omslag} 

 Henny de Haan, een houten Dom-

me Kracht 

 Thea Lam van Houten, drie foto'’s van Jaap van 

Houten. 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring 
 

 
Naam:_________________________________________________________ 
 
 
Adres:_________________________________________________________ 
 
 
Postcode/Woonplaats:____________________________________________ 
 
 
Geboorteda-
tum:____________________________________________________ 
 
 
Telefoonnummer:________________________________________________ 
 
 
E-mailadres:_____________________________________________________ 
 
 
Giro/Bankrekening:_______________________________________________ 
 
 
machtigt de Historische Kring tot wederopzegging jaarlijks €__________ 
 
 
van zijn/haar rekening automatisch af te boeken.         Ja / Nee 
(Een automatische incasso kan tot 30 dagen worden teruggeboekt) 
 
 
Handtekening:___________________________________________________ 
 
 
Datum:_________________________________________________________ 
 
 
Welkomstpakket ontvangen:        Ja / Nee 



 

2013  3 blad 35 

Colofon 

Historische Kring Ankeveen-s-Graveland-Kortenhoef 

 

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

 

Doel: De Historische Kring heeft tot doel voorwerpen, afbeeldingen en archiva-

lia betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, ‘s-Graveland en Korten-

hoef 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 publi-

ceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrekken van infor-

matie 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 € 4,00. 

 
Redactie: Koos Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum        

035 6211536 e-mail: koosvoorn@kpnmail.nl 

  Frans van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef  

  035 6562390 email: giessen.f@ziggo.nl 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie 

van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens 

beperkingen bij de Wet gesteld. 

Onze Kring is door de Belastingdienst erkent als een ANBI organisatie. Daardoor 

komen wij in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. 

Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) 
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Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
                  Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


