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Van het bestuur en de redactie 

 

Voor u ligt alweer de laatste periodiek welke dit jaar is verschenen. Het is de 

vierde op rij in de nieuwe versie en weer een waar we trots op zijn. Na verschil-

lende evaluaties is de periodiek geworden zoals we deze in gedachte hadden 

toen we met de vernieuwde uitgave in kleur begonnen. 

Deze uitgave is mogelijk door steun van onze adverteerders waarvan u de ad-

vertenties verspreid door het blad kunt vinden. Hartelijk dank aan deze onder-

steuners. 

In de vorige periodiek maakte we al melding van de open monumentendag op 

14 september. Een verslag van deze dag vindt u op pagina 6. Ondanks het re-

genachtige weer hebben toch nog veel mensen gebruik gemaakt van de gele-

genheid om onder andere Jagdlust te bezoeken. Onze kring heeft hieraan mee-

gewerkt in de vorm van het leveren van vrijwilligers als suppoost en er was een 

kleine fototentoonstelling ingericht in de veldschuur. 

De opgravingen bij het kerkje in Ankeveen, waarover wij al eerder een artikel 

schreven, zijn inmiddels afgerond. Een samenvatting van de, soms verrassende,  

vondsten kunt u lezen op pagina 9. 

In dit blad verder artikelen van de hand van Wim Fecken, Jan Immerzeel en 

Frans van Giessen. Hierin vindt u wetenswaardigheden die leuk zijn om te le-

zen. 

Als u zelf verhalen weet, of mensen kent die verhalen kunnen vertellen laat dit 

ons dan weten. Wij zijn altijd op zoek naar verhalen welke ook leuk voor ande-

ren zijn om te lezen. Schroom niet om zelf een stukje geschiedenis te schrijven 

over onze mooie dorpen Ankeveen, '‘s-Graveland of Kortenhoef. 

Wilt u iets weten over een bepaald stukje geschiedenis kom dan naar een open 

avond op woensdag naar het verenigingsgebouw aan de Kerklaan. Of op de 

laatste zaterdag van de maand. Onder het genot van een kop koffie kunt u wij-
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W ij d e m e r e n 

OVERSCHAKELEN – Het verhaal van Philips’ Telecommunicatie Industrie 

Een paar jaar geleden, juist voordat Philips zich terug zou trekken uit het laatst 

overgebleven restant van Philips’ Telecommunicatie Industrie te Hilversum 

(PTI), namen een aantal oud-werknemers het initiatief om historisch archiefma-

teriaal te redden. Daaruit vloeide ook voort het beschrijven van de geschiedenis 

in een boek. 

In maart 2014 gaat het boek OVERSCHAKELEN – Het verhaal van Philips’ Tele-

communicatie Industrie verschijnen. Het boek beschrijft vooral de artikelgroe-

pen Openbare Telefonie, Huis- en Bedrijfstelefonie en Telegrafie & Data Swit-

ching, met veel aandacht voor de producten die door die groepen werden ont-

wikkeld, gefabriceerd en verkocht.  

Het boek is een mengsel van beeldmateriaal en beschrijvingen van de drie Hil-

versumse artikelgroepen, verdeeld in perioden van tien jaar van 1945 t/m 

2005. Vooraf gaat een samenvatting van de geschiedenis van de Nederlandsche 

Seintoestellen Fabriek (NSF), waaruit PTI is voortgekomen.   

In circa 250 pagina’'s van 22 x 22 cm en minstens evenveel plaatjes wordt de 

geschiedenis van één van de belangrijkste bedrijven van het Gooi, vastgelegd. 

Het boek geeft een beeld van de werkomgeving waar men zelf of (groot)vaders 

en (groot)moeders hebben gewerkt en vele 

herinneringen aan hebben overgehouden.  

Geïnteresseerden kunnen dit boek met 

voordeel bij voorintekening aanschaffen 

voor de prijs van €22,50 (inclusief verzend-

kosten; winkelprijs €29,95) via de website 

van de uitgever 

www.uitgeverijvanwijland.nl. N.B.: Die voor-

intekening is mogelijk van 1 t/m 31 decem-

ber 2013.  

 

Het eerste model van de UH-centrale in 
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In maart 2013 werden we door Dani-

elle Cramers van de gemeente ge-

vraagd, of wij samen met de histori-

sche kringen van Nederhorst den Berg 

en Loosdrecht dit jaar de Open Monu-

mentendag wilden organiseren. De 

titel was: “Macht en Pracht”, en aan-

gezien we daarvoor de buitenplaatsen 

in `s-Graveland de aangewezen plaat-

sen vonden werd contact gezocht met 

Natuurmonumenten. 

Op de eerstvolgende vergadering 

werd de organisatie in handen gelegd 

van Peter Leermakers van Natuurmo-

numenten en Henk Verhagen van de 

historische kring van Ankeveen,  

`s-Graveland en Kortenhoef. De overi-

ge historische kringen en Danielle Cra-

mers zouden hand en spandiensten 

verrichten en zeker helpen met op-

bouwen en afbreken van de tentoon-

stellingen en het bemannen daarvan. 

Besloten werd om op Gooilust de tuin 

en de herstelde gnoestal open te stel-

len waarin een fototentoonstelling 

over Dhr. Frans Blaauw en zijn dieren 

plaats zou vinden. 

Vervolgens was er de vraag of Jagtlust 

ook open kon en in augustus was dui-

delijk dat het pand niet verhuurd was 

en dat wij daar terecht konden. Te-

vens was de oude moestuin van Jagt-

lust weer in gebruik, en was de veld-

schuur zodanig opgeknapt, dat die nu 

bruikbaar is voor kleine congressen en 

vergaderingen. In de veldschuur kon-

den wij een fototentoonstelling neer-

zetten van diverse interieurs van de 

overige buitenplaatsen en op Jagtlust 

waren gidsen aanwezig om de bezoe-

‘s - G r a v e l a n d 

Gerestaureerde Gnoestallen 

Op 14 september vond de open monumentendag plaats, waarbij ook de kring 

betrokken was. Hier een kort verslag van Henk Verhage over deze, ondanks het 

weer, toch succesvolle dag. 

 

Open Monumentendag 
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kers rond te leiden over 3 verdiepin-

gen. We waren in het bezit van interi-

eurfoto`s van de situatie van begin 

1900 en die hebben we uitvergroot en 

op standaards gepresenteerd, op die 

plaatsen waar ze vroeger thuis hoor-

den. Dit werd een groot succes mede 

door een echt kenner van de Familie 

Six en Jagtlust nl. Dick `t Hoen tegen-

woordig eigenaar van de prachtige 

beeldentuin aan de Oude Meentweg 

te `s-Graveland die op gezette tijden 

gratis te bezoeken is. 

Dick heeft jaren voor de familie Six 

gewerkt en had een aantal fotoboe-

ken meegenomen, waarbij hij mooie 

verhalen van vroeger kon vertellen. 

Hij heeft er voor gezorgd, dat de vrij-

willigers op Jagtlust ook vragen kon-

den beantwoorden van de bezoekers. 

Ook in de veldschuur, waar door de 

huurders via Philadelphia de mogelijk-

heid was geschapen om de kou te be-

strijden met warme koffie en thee en 

heerlijke zelf gebakken appeltaart, is 

het behoorlijk druk geweest. 

Het was jammer dat het zo hard re-

gende op die dag, want nu hadden we 

veel vrijwilligers ingeschakeld om de 

bezoekers alles te vertellen over Gooi-

lust en Jagtlust, maar door de regen 

zijn veel mensen terug geschrokken 

om al wandelend of fietsend over de 

mooie buitenplaatsen de activiteiten 

Gnoes met hun jong, bij een stal op buitenplaats Gooilust.  

Villa “jagdlust”welke bij uitrzondering te bezichtigen was 
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A n k e v e e n 

Onlangs zijn de opgravingen afgerond bij het kerkje te Ankeveen. Hiermee kan 

er nu een begin gemaakt worden met de bouw van de foyer door de Stichting 

Cultureel Centrum De Dillewijn, 

Opgravingen afgerond 

Dillewijn gaat weer bouwen. 

Het archeologisch onderzoek naar de begraafplaats naast de kerk aan het Sticht End in 

Ankeveen is inmiddels afgerond. Het uiteindelijke aantal begravingen dat tijdens het 

onderzoek is gedocumenteerd en gelicht is 247. Waarvan 120 kinderen/jongeren, 107 

volwassenen en 20 nog niet nader bekend. De skeletten 

zijn aangetroffen in minimaal 9 lagen. Opvallend is het gro-

te aantal kinderen. 

Eén van de opmerkelijkste vondsten is een Romeinse me-

loenkraal op de borst van een begraven persoon. Waarom 

de kraal daar lag moet nog onderzocht worden.. Nast de 

grote hoeveelheid botten werd er, mogelijk in een graf, 

een profane insigne aangetroffen. Het gaat om een fallus 

met vleugels en voetjes. De insigne is helaas niet compleet, 

de voetjes ontbreken en waarschijnlijk heeft ook een kroontje nog deel uitgemaakt van 

de insigne. De datering van deze insigne ligt in de tweede helft van de 14e eeuw   

Ook van de balken en palen onder een deel van de muur zijn monsters genomen. Er zijn 

tevens bakstenen mee genomen. Hoewel er tijdens het vooronderzoek ook bakstenen 

zijn bekeken door de baksteenspecialist, en tevens gedateerd, lijkt het er sterk op dat 

de kerk ouder moet zijn dan de 17e eeuw. Ook omdat de 

begravingen nu sterk de indruk wekken dat deze ergens in 

de 13e of 14e eeuw zijn gestart, lijkt het er dan ook sterk op 

dat er veel eerder met begraven werd gestart dan bij het 

vooronderzoek werd aangenomen. De aanwezigheid van de 

munt uit het einde van de 13e eeuw leek hier al op te wij-

zen.  

Er zijn onder enkele kisten enkele aardewerkfragmenten 

De meloenkraal 

Skelet in kist 
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Het waren roerige tijden in het laat-

ste kwart van de 18e eeuw. Na de 

vrijheidsstrijd in Amerika en de Fran-

se Revolutie keerde ook de Neder-

landse bevolking zich tegen de geves-

tigde orde, die voornamelijk bestond 

uit bestuurders en regenten, die de 

macht hadden gekregen door verer-

ving, van bevriende machthebbers of 

zelfs door aankoop. 

Zo gebeurde het ook in Kortenhoef. 

In 1768 kocht Abraham Calkoen de 

ambachtsheerlijkheid Kortenhoef. De 

familie Calkoen was een zeer welge-

stelde Amsterdamse familie en Abra-

ham verwierf met zijn aankoop het 

recht op de opbrengsten van een 

aantal belastingen, maar ook het 

recht om mensen te benoemen op 

belangrijke posities zoals de schout, 

de schoolmeester de gerechtsbode, 

K o r t e n h o e f  

Fransen trekken over de Lek Nederland binnen 

De Bataafse Revolutie vond plaats tussen 1794 en 1799. In deze periode werd 

een nieuw staatsbestel voorbereid en gevormd. Het was een typisch Neder-

landse revolutie: een revolutie in naam om een revolutie in werkelijkheid te 

voorkomen. Wat dit in Kortenhoef betekende kunt u lezen in deze bijdrage van 

Jan Immerzeel. 

DE BATAAFSE REVOLUTIE 
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enz. 

In feite kocht Abraham Calkoen met 

zijn ambachtsheerlijkheid Kortenhoef 

voornamelijk macht en aanzien. 

In 1795 had het volk definitief genoeg 

van deze situatie en ontstond de Ba-

taafse Revolutie, het feitelijke begin 

van onze democratie. Ook in Korten-

hoef kwam de bevolking in opstand 

en later deed Jacob Mooy verslag van 

wat er zich dat jaar in Kortenhoef af-

speelde. 

We schrijven 1795 te Kortenhoef. Op 

vrijdag de 13e van de maand maart 

stond Hendrick Fredericks, chirurgijn 

(zeg maar huisarts) van het dorp aan 

de deur bij Arie Boers, de gerechtsbo-

de. Fredericks, die kwam namens een 

grote groep dorpsgenoten, sommeer-

de Boers te zorgen, dat het dorpsbe-

stuur van schout en schepenen om 

half elf die ochtend in het rechthuis 

zou zijn. Arie Boers, naast bode ook 

schoolmeester van het dorp, wist 

maar al te goed wat er broeide en zou 

er voor zorgen, ware het niet, dat de 

schepene Johannes Vergeel in Am-

sterdam zat en schepene Jan van de 

Velde zich in Utrecht bevond, zodat zij 

niet aanwezig konden zijn. 

Wat was er aan de hand? Het broeide 

al tijden. Na de Franse Revolutie ont-

stond ook hier een roep om vrijheid, 

gelijkheid en broederschap. De natie 

raakte verdeeld in Oranjegezinden en 

de "Patriotten". In januari van dat jaar 

vielen de Fransen Nederland binnen. 

Stadhouder Willem V vluchtte naar 

Engeland en de Fransen werden door 

de patriotten als bevrijders binnenge-

haald, in de hoop, dat het gedaan zou 

zijn met de gevestigde orde. De Kor-

tenhoefse patriotten wisten het mooi 

te verwoorden: Ik verklaare mijnen 

onveranderlijken afkeer van het stad-

houderlijk bestuur, het Feederalisme, 

de Aristocratie en de Regeeringsloos-

heid”. De verklaring werd onderte-

kend door 59 Kortenhoevers. Veel van 

de namen op een van de bladzijden 

komen we nog altijd tegen in Korten-

hoef. Een aantal tekende met een 

kruisje, omdat zij de schrijfkunst niet 

machtig waren. 

Om half elf die ochtend luidden de 

kerkklokken en verschenen de be-

stuurders in het rechthuis. Om elf uur 

arriveerden nog een viertal inwoners, 

waaronder chirurgijn Freericks, die 

zich kennelijk opwierp als leider van 

her verzet. Zij hadden een document 

bij zich, dat aan de aanwezige burgers 

werd voorgelezen. Het stuk begint als 

volgt: 

Burgers, Eindelijk ligt de heersugt en 
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het geweld verslaagen het lang ver-

wagte licht is verschenen, de vrijheid 

is herbooren en onder de klaarste en 

sichtbaarste blijken der goddelijke 

Lijst met ondertekenaars van de verklaring 
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goedkeuring ons door de hulp der 

brave franschen aangebragt en ten 

zetel verheven waardoor wij en onse 

onvervreembare Rechten waarin wij 

op een onrechtmaatige wijse verkort 

waren hersteld sijn. Wij willen dan 

ook in navolging van soo veele onse 

nabure als vrije burgers van onse 

wettige rechte gebruyk maaken, be-

geerende niet langer bestuurd te 

worden door Regenten, door dwang 

en heersugt over ons gesteld. 

Vervolgens werden de schout, de rest 

van het bestuur, de secretaris en de 

bode door de patriotten onslagen en 

naar huis gestuurd. Zij kregen nog wel 

de toezegging mee, dat ze alle be-

scherming zouden krijgen, zoals elke 

burger mocht verwachten. 

Schout Mooy deed nog wel een po-

ging het tij te keren door de opstan-

delingen er op te wijzen, dat zij hele-

maal het recht niet hadden het be-

stuur af te zetten. Zij waren aange-

steld door ambachtsheer Calkoen en 

alleen hij had dat recht. Zijn poging 

was vergeefs, want juist dat was het 

fundament van de Bataafse Revolutie, 

het afrekenen met de privileges van 

de gevestigde orde, met name de re-

genten. 

Het planten van één van de vele vrijheidsbomen 
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De schout en zijn ambtenaren verlie-

ten het rechthuis en wat nu? In de 

tussentijd waren een flink aantal 

dorpsgenoten op het klokgelui afge-

komen en verzamelden zich in de 

kerk. Veel van hen hadden persoonlijk 

helemaal niets tegen schout Mooy en 

bij stemming werd besloten hem op-

nieuw als schout aan te stellen. Jacob 

Mooy bedankte echter voor de eer en 

keerde huiswaarts. Vervolgens kozen 

de burgers een nieuw bestuur, met 

als hoofd Jan Hendrik Valkenburg als 

schout. 

Een belangrijk moment. Overal werd 

het bestuur afgezet en vervangen. Er 

kwam een nieuwe grondwet en onze 

democratie was geboren. 

Overal in het land werd feest gevierd 

en werd gedanst om opgerichte vrij-

heidsbomen. 

Terug naar Kortenhoef. Op 16 maart 

van dat jaar werd ook het polderbe-

stuur vervangen en was de omwente-

ling compleet. Ook in Kortenhoef was 

het tijd voor feest. Jan Taling reisde af 

naar Naarden om een boom te halen, 

die voor het huis van de nieuwe 

schout werd geplant. Kastelijn Hen-

drik van Beek en zijn zoon Jan bege-

leidden met een viool en een trom de 

Kortenhoevers als zij om de nieuwe 

vrijheidsboom dansten, om vervol-

gens met de kastelijn terug te keren 

naar de herberg, waar het bier en de 

sterke drank rijkelijk gevloeid zullen 

hebben. 

Tot zover het verslag van Jacob Mooy. 

Het nieuwe dorpsbestuur leek zijn 

taak naar behoren aan te pakken. In 

elk geval werd aan het eind van 1795 

een lijst van inkomsten en uitgaven 

van het nieuwe dorpsbestuur opge-

steld. Hierin staan een aantal posten, 

die ons nog wat meer vertellen over 

wat er in dat bewogen jaar in Korten-

hoef gebeurde. 

De Bataafse vlag 



 

2013  4  blad 17 

In de lijst van uitgaven in dat jaar zien 

we een aantal posten terug, die direct 

met de omwenteling te maken heb-

ben. 

Zo reisde Jan Hendrik Valkenburg, de 

nieuwe schout, naar Amsterdam om 

terug te keren met de nieuwe natio-

nale vlag, die vanaf dat moment in 

het voorjaar vanaf de kerktoren wap-

perde. ’s Lands nieuwe regering had 

na de revolutie een nieuwe vlag inge-

voerd. De basis was de oude drie-

kleur, met daarin een inzet van de 

vrijheidsmaagd en de leeuw. 

Verder is er een nota van “De Herber-

gier Hendrik van Beek voor geleverde 

sterken drank ten tijde der Revolutie 

door de opgeroepen burgerij ge-

bruikt. Daarnaast kunnen we uit de 

jaarrekening opmaken dat de Franse 

troepen ook daadwerkelijk in het dorp 

zijn geweest:’ En voor logement en 

verteering der doorgetrokken Fran-

sche Troepen etc. tot den 5e july 

1795’. 

‘Jacobus Post voor een halve ton bier 

ten gebruike der Fransche militairen 

in april geleverd en uitgetapt’. 

En zo kunnen we nog wel even door 

gaan. Het ontbrak de Fransen aan 

niets. Naast drank en bier ook hooi 

voor de paarden en tabak voor de 

soldaten. 

Waar deze Franse soldaten verbleven 

wordt niet duidelijk en het ligt ook 

niet voor de hand, dat de troepen 

lang in het dorp verbleven. Wellicht 

waren ze op weg naar Naarden, dat in 

1795 door de Fransen zonder slag of 

stoot werd ingenomen en welke stad 

zij tot 1814 bezet zouden houden. 

Tot zo ver de gebeurtenissen in Kor-

tenhoef. Op basis van een Frans ont-

werp werd in 1798 een nieuwe grond-

wet opgesteld. De standen verdwe-

nen: “alle leden der maatschappij 

hebben zonder onderscheiding van 

geboorte, bezitting, stand of rang, 

eene gelijke aanspraak op derzelver 

voordelen.” 

Ook de heerlijke rechten van Abra-

ham Calkoen, zoals het recht tot het 

aanstellen van openbare ambtenaren, 

het jachtrecht, het visrecht en alle 

rechten, wortelend in het leenstelsel 

werden afgeschaft. Hij zou echter de 

nieuwe grondwet niet meer meema-

ken. Abraham Calkoen overleed in 

1796 en de ambachtsheerlijkheid Kor-

tenhoef ging over op Abraham jr. 

Er veranderde veel met de nieuwe 

grondwet. Belastingen werden her-

zien, het kadaster werd opgericht, en 

iedereen kreeg een achternaam en 

een adres. Kerk en staat werden ge-

scheiden en binnen 20 jaar ontstond 
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een moderne organisatie van de sa-

menleving. Toch verliep een en ander 

niet zonder slag of stoot. Gewezen 

schout Jacob Mooij schreef in de peri-

ode, kort na zijn afzetting, diverse 

brieven naar heer Abraham Calkoen, 

met allerhande vragen over hoe het 

nu moest met de afdracht en collecte 

van belastinggeld en de uitgiften van 

obligaties t.b.v. de veenderij. Kenne-

lijk voelde hij zich daar nog steeds 

verantwoordelijk voor. Al binnen 

Bronnen: 

Nationaal archief Den Haag. Archief van de familie Calkoen. Toeg.nr. 1.10.16.01 

Streekarchief Gooi en Vechtstreek. Archief Gemeentebestuur Kortenhoef. Inv nr. 

113/1 en Inv.nr. 175. 

Geillustreerde geschiedenis van Nederland. Jappe, Fehrmann en de Jonge, Kru-

seman’s Uitgevrij, ’s-Gravenhage. 1976. 

Aankomst van Wllem I in Scheveningen op 30 november 1813 
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twee jaar zien we deze betrokkenheid 

beloond, als Jocob Mooij wederom de 

schout van Kortenhoef is en we van 

Hendrik Valkenburg niets meer verne-

men. 

Een deel van de heerlijke rechten, 

zoals het jachtrecht en het vis-

recht,werden ook weer min of meer 

hersteld, zij het dan als zakelijk recht. 

Het zou zelfs tot 1923 duren totdat 

alle ambachtsheerlijkheden geschie-

denis waren. 

In 1801 werd de Bataafse Republiek 

vervangen door het Bataafse Geme-

nebest en Napoleon, die zichzelf in 

1804 tot keizer van Frankrijk had uit-

geroepen, verving in 1806 het Bataaf-

se Gemenebest door het Koninkrijk 

‘s - G r a v e l a n d 

Na de Bataafse revolutie veranderde ook de bestuursvormen in gemeentes. In 

onderstaande bijdrage van Wim Fecken kunt u lezen hoe zich dit in  

's-Graveland heeft afgespeeld 

 

De Franse omwenteling 

Vertrek van Willem V uit Scheveningen op 18 januari 1795 
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Holland en zette zijn broer Lodewijk 

op de troon. 

De Franse tijd eindigde toen Napoleon 

in 1813 werd verslagen en afstand 

deed van de troon. 

De oudste zoon van Willem V keerde 

op 30 november 1813 terug naar Ne-

derland en werd in 1815 uitgeroepen 

als Willem I, koning der Nederlanden. 

De patriotten hadden hun gelijkheid, 

vrijheid en broederschap en de Oran-

jegezinden hadden  weer een Oranje 

op de troon. Eind goed al goed. 

Jan Immerzeel 

 

Wanneer in begin januari 1795 de 

Fransen over de bevroren rivieren ons 

land binnentrekken is dit het begin 

van een nieuwe tijd voor de Republiek 

der Verenigde Nederlanden. Stadhou-

der Prins Willem de V weet niet hoe 

snel hij ons land moet verlaten en 

vlucht op 18 januari via Scheveningen 

naar Engeland. 

Zoals bijna overal spreekt men al snel, 

niet meer over een dorps- of stadsbe-

stuur maar, over de municipaliteit. In 

's-Graveland wordt op dinsdag 24 fe-

bruari van dat jaar door de inderhaast 

geformeerde provisionele municipali-

teit een eerste vergadering belegd. 

Hoe dat in zijn werk ging is hierna te 

lezen. Op genoemde datum heeft ene 

A. Zeegens als gecommiteerde 

(afgevaardigde) namens het Comité 

Revolutionair te Amsterdam zich mid-

dels een brief, met een prachtige vol-

zin, tot de municipaliteit van 's-

Graveland gericht. Er wordt verzocht 

"om alhier de regeering van hunne 

posten te ontslaan en overeenkomstig 

de regten van den mensch en de vrij-

heijd, ons door de komst van de fran-

sche troepen gegeeven, door de stem 

der burgereij een andere regeering in 

dezelfs plaats te verkiesen." 

"Vervolgens zijn een aantal van de 

"notabelste" burgers ter vergadering 

samen gekomen en besluiten deze 

plechtigheid in orde te verrichten." 

In deze vergadering worden vier bur-

gers verzocht deze plechtigheid orde-

lijk in gang te zetten. Het zijn Gerrit 

van Buuren, Gerrit Kroon, Andries van 

Schaik en Willem Westhof. Zij stellen 

zich als zodanig aan de burgerij voor. 

Door aanzegging van de dorpsomroe-

per en het luiden van de klok wordt 

de burgerij opgeroepen de volgende 

dag 's morgens om tien uur in de kerk 

te komen voor een speciale vergade-

ring. Terwijl het oude dorpsbestuur 

aan de overzijde in de Gerechtskamer 

bij Cornelis van der Paauw ter verga-
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dering wordt verwacht. 

Er wordt door een aanzienlijk aantal 

burgers gehoor gegeven aan de op-

roep en de kerk is aardig volgelopen, 

zo staat in de notulen beschreven. 

Gerrit van Buuren is door zijn drie 

metgezellen verzocht om de vergade-

ring te openen en "op een gepaste 

wijze en overeenkomstig het oogmerk 

hen voor te stellen aan de burgerij." 

Mede uit hun naam stelt hij de aan-

wezigen voor, de aan de overzijde 

vergaderende "Regenten uijt hunne 

posten te ontslaan en eenige burgers 

als provisioneele regenten te nomi-

neeren (als tijdelijke bestuurders voor 

te dragen) en daar goedkeuring aan te 

geeven." Dit wordt door de aanwezi-

gen "met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd." 

Vervolgens spoeden de vier bovenge-

noemde heren zich naar de overzijde 

van het Noordereinde naar de Ge-

rechtskamer, alwaar het dorpsbestuur 

in vergadering bijeen is. Het bestuur 

wordt daar door Gerrit van Buuren op 

een gepaste wijze aangesproken en te 

kennen gegeven dat het "de wil en 

begeerte van de burgerij is om van 

hunne posten als regenten afstand te 

doen en als ambteloose burgers in de 

kring der burgerij weeder te keeren. 

Het dorpsbestuur hieraan volvaardig 

(bereid) en obedieerende 

(gehoorzamende, onderworpen) ver-

laten direct de raadzaal in de Ge-

rechtskamer en voegen zich als amb-

teloos burgers bij de vergadering in de 

kerk." 

Daarna nemen de vier gecommiteer-

den, de eerder genoemde burgers, 

Possessien (bezit) van de Gerechtska-

mer om uit de dorpelingen enige per-

sonen te kiezen, deze als provisionele 

(tijdelijke) representanten voor een 

nieuwe municipaliteit ter goedkeuring 

voor te dragen. Nadat de vier ge-

noemde burgers weer in de kerk terug 

zijn gekeerd wordt door Gerrit van 

Buuren, aan de vergaderende 's-

Gravelanders, voorgesteld akkoord te 

gaan met de aanstelling van de vol-

gende personen. "Een ieder in zijn 

bijzondere qualiteijt en hunne goed-

keuring afgevraagd." Het zijn achter-

eenvolgens: 

Arie van Roijen tot Schout 

Lammert Reijmerink 

Willem Waanders 

Jacobus Zuijderhuijs 

Frans Cramer 

Hendrik Schoonhooven 

C.E. Steenhuijzen 

Jan Vree 

Jan Bouwman 

Gerrit Boelhouwer 

H.S. de Wilde werd tot Secretaris be-
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Kort nadat de de Fransen in 1795 in 

ons land gearriveerd waren werd het 

zittende bestuur van stad en dorp van 

zijn post ontheven en naar huis ge-

zonden. Vervangen door tijdelijk door 

de bevolking gekozen volksvertegen-

woordigers. Een vertegenwoordiging 

die op korte termijn nieuwe verkiezin-

Een vrijheidsboom of vrijheidspaal is een boom of houten-

paal die symbool staat voor vrijheid en democratie. De vrijheidsboom was een 

veelgebruikt symbool van de vernieuwde maatschappij die bewerkstelligd werd 

door omwentelingen zoals de Bataafse Republiek in Nederland.  

Wim Fecken deed nader onderzoek naar de vrijheidsboom in ‘'s-Graveland. 

Hier een verslag van zijn onderzoeking in het streekarchief. 

De vrijheidsboom 

Overal in Nederland werden Vrijheidsbomen geplaatst om de revolutue te vieren. Hier het oprichten 
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gen moest voorbereiden voor een 

meer definitieve vorm van stad en 

dorpsbestuur. 

Dat niet iedereen zich kon vinden in 

de Franse overheersing wordt duide-

lijk als we kennisnemen van de archi-

valia uit 1795. Gelukkig is er het een 

en ander bewaard gebleven. De notu-

lenboeken van gehouden vergaderin-

gen van het dorpsbestuur van  

's-Graveland geven ons nu een aardig 

inkijkje hoe het er indertijd hier ter 

plaatse aan toe ging. 

We schrijven 3 april 1795 en de notu-

len van de municipale raad van die 

dag laten ons weten dat alle leden 

present zijn uitgezonderd L. Reijme-

rink. Ter vergadering is gekomen de 

inwoner Jacobus van Buuren die een 

boekje open doet over een ontmoe-

ting met zijn plaatsgenoot Bart Ver-

hoef. Daags voor de vergadering op 2 

april zijn de mannen bij Van Buuren 

thuis in conflict geraakt. Bart Verhoef 

bleek niet zo gecharmeerd van de 

Fransoos want hij verweet Van Buu-

ren met "hoge vloeken, dat hij eerst-

daags oranje zoude moeten draagen 

en dat hij, de Vrijheidsboom zoude 

weghakken en een oranje boom in 

des zelfs plaats zou zetten. En hem en 

den geregte (de leden van de munici-

paliteit) in de deur op hangen en met 

een mes in haar ziel steeken. En op dit 

moment hem drijgende, met den tang 

te slaan." 

Dat was niet niks. Van Buuren moet 

geweldig geschrokken zijn van zo veel 

verbaal geweld uit de mond van Bart 

Verhoef. 

Nee, Verhoef was niet de enige in 

's-Graveland die niet veel op had met 

de Fransen getuige het volgende 

voorval gelezen in dezelfde notulen. 

 

"Vervolgens is op een verklaaring van 

G. Keuler huijsvrouw van C.E. Steen-

huijzen alsmeede van een Corporaal 

met naame Jan Groeneveld en een 

soldaat Rijk van [Eault] de eerstte in 

huijs en de twee laatste op wagt zijn-

de ten laste van Jan Willem Dissel van 

hem gezien te hebben publiek (in het 

openbaar) met oranje versiersels en 

een medalje (medaille) daar aan han-

gende." 

J.W. Dissel werd hierop gerechtelijk 

gedagvaard om dezelfde middag nog 

om drie uur voor de municipaliteit te 

verschijnen. En wie nu mocht denken 

dat hij daar aan gevolg zou geven 

komt bedrogen uit. De gerechtsbode 

werd er op uit gestuurd om 

"wederom andermaale" hem te ge-

lastten te verschijnen voor het Ge-

recht (de municipale raad). Waarop 

de Gerechtsbode van Dissel als ant-
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woord kreeg, dat hij niet thuis was 

(misschien bedoelde Dissel te zeggen 

dat hij niet thuis zou zijn) en men (de 

municipliteit) de boodschap maar zelf 

aan hem moest gelasten. In elk geval 

nam de municipaliteit daar géén ge-

noegen mee want zij kwam tot het 

besluit van beide gevallen kennis te 

geven aan het College van Rechtsoe-

fening te Naarden (de Baljuw, de 

hoogste rechter in Gooiland) en aan 

de opzichter F. Heijdanus in Weesp. 

Verder gelastte de municipaliteit aan 

de secretaris beide verklaringen per 

brief aan genoemde Colleges te zen-

den wat hij op 6 april deed. 

Dat het in het begin van de Franse tijd 

in 's-Graveland nogal chaotisch toe-

ging moge duidelijk zijn. Van een justi-

tiële orde was nog geen sprake. Dat 

was ook niet verwonderlijk want zo'n 

drie maanden na de Franse omwente-

ling alles op bestuurlijk niveau op or-

de te hebben was iets te veel ge-

vraagd. Nog tijdens dezelfde vergade-

ring werd voorgesteld om ter 

"beveiliging van alle rust en orde en 

tot handhaving van de justitie twee 

personen aan te stellen, te weten Jan 

Nieman en Harmen de Wolf en hun 

daar toe een instructie te geven." Die 

instructie werd bij de papieren van de 

municipaliteit gevoegd onder no. 10. 

Aldus werd met eenparigheid van 

stemmen door de vergadering beslo-

ten. 1) 

En hoe is het nu met de vrijheids-

boom vergaan? Zal deze inderdaad 

vernield zijn? Daarvan werd niet expli-

ciet verslag gedaan. Maar het is aan-

nemelijk dat hij geen lang leven be-

schoren was want tijdens de vergade-

ring van de 's-Gravelandse municipali-

‘’T Gooi. Beeld van het landschap 

Vanaf 6 oktober brengt Museum Hilversum de in-

drukwekkende en veelzijdige expositie 'T Gooi. Beeld 

Verenigingsmarkt zaterdag 14 decem-

ber 

Zaterdag 14 december zal er een verenigingsmarkt worden gehouden op het 



 

2013  4  blad 25 

 
Frans van Giessen in gesprek met Gerrit van Hooren, geboren op 9 juni 1922 
en gedoopt als Gerhardus Jacobus van Hooren. 

 

LEVENSLIJN 

K o r t e n h o e f 
I     n     t     e     r     v     i     e     u     w 

"Ik ben geboren in een van de twaalf 

huizen". Iemand die dat zegt is een 

geboren Kortenhoever volgens Gerrit 

van Hoorn. 

Als kind ben ik er weleens in de sluis 

gevallen. Het was een bijzondere ge-

boorteplek, daar aan de Kortenhoef-

sedijk (thans bij de kruising Korten-

hoefsedijk/Kerklaan). Daar stond een 

rij van twaalf aaneengesloten wonin-

gen (“de twaalf apostelen”). Achter 

het huis lag de polder, waarvan de 

petgaten in latere jaren werden vol-

gestort met allerlei (chemisch) afval. 

In mijn jeugd beleefden wij er vooral 

plezier op het water. Ik heb er goed 

leren schaatsen; vlak bij ons huis; ach-

ter onze eigen keukenstoel. In de oor-

log werden op het land nog aardappe-

len verbouwd. Er lagen ook bielzen 

om overheen te rijden, maar die wer-

den opgestookt toen wij brandstof 

nodig hadden. Het gaf warmte, maar 

ook een geweldige (teer)stank. 

Direct achter ons huis was een houten 

plee (met deksel). In de winter stapel-

den wij er ruigtbossen tegenop, om te 

voorkomen dat de boel zou bevriezen. 

Gerrit van Hooren op 91-jarige leef-
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Via een put en het riool aan de zijkant 

van het huis werd alle poepdoosafval 

afgevoerd naar de sloot. Er was geen 

ding om door te trekken; met af en 

toe een paar emmers water lukte dat 

ook wel. 

In mijn jeugd werden de huizen be-

woond door de gezinnen Snel, Berkel-

jon (later: Ab de Kloet), Van Hooren, 

Pouw, Van Zanten, Theebe, Hannes 

de Kloet (de konijnenfokker), Dirk 

Voorhaar, Gerrit Veen, Prattenburg, 

Kees Voorn en Hovelingh. Enkele ge-

zinnen waren katholiek; de anderen 

protestant. Wij hadden ieder onze 

eigen wereld. Als katholiek kind 

mocht je natuurlijk niet met protes-

tantse kinderen spelen. De katholieke 

kinderen gingen naar de Sint Anthoni-

usschool en de protestantse kinderen 

liepen naar hun school op de Dijk. 

Mijn vader en moeder hadden zes 

kinderen. Een is er al jong overleden, 

maar toen ik al zestien was kwam 

mijn broer Han er als nakomer nog bij. 

Mijn vader was schipper en had 

(samen met zijn vader) een eigen 

schuit (De Tijdgeest) van wel 25 ton. 

Twaalf huizen aan de Kortenhoefse dijk met moeder, han, Rie en Annie. 

Op de achtergrond staat de zogenaamde pindaman. Hij kwam langs, luid roe-
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Je kon erop blijven slapen. Hij haalde 

hout in Amsterdam en loste dat bij 

Van Hellemond in Hilversum. Vader is 

ook lid van de gemeenteraad ge-

weest. Hij werd maar 55 jaar. Stel je 

voor dat ik toen al oud genoeg was 

geweest. Dan was ik waarschijnlijk 

schipper geworden en had mijn leven 

er heel anders uitgezien! 

Als kind uit een eenvoudige gezin 

mocht ik de lagere school afmaken. 

Alleen kinderen uit de betere standen 

gingen naar de Mulo of HBS. In mijn 

schooljaren ben ik op het jongens-

koor geweest en ik was ook misdie-

naar, want dan mocht je onder 

schooltijd dienen bij huwelijken en 

begrafenissen. 

Dat was in de tijd van (de strenge) 

pastoor Kaarsgaren en koster Gerbert 

Hazelaar. 

Ons schoolgebouw stond een stukje 

van de kerk af op De Meent (later 

Kerklaan). Er tegenover lag het veld 

van de katholieke voetbalvereniging 

DVS, waar ik lid van was en verderop 

stond het huis van de dokter. Verder 

was er helemaal geen bebouwing. 

Toen ik twaalf jaar was ging ik bij 

tuinbaas Henk Smit werken, om de 

kost in ons gezin te verdienen. Hij had 

een tuin op de plek waar nu de Oran-

jeweg is en hij ventte in het Park in 

Hilversum. Daarna werkte ik "in de 

bloemen" bij De Ruig. In de oorlogsja-

1934 plechtig aannemen bij pastoor Kaarsgaren 



 

2013  24 blad 28 

 ren heb ik alles aangepakt wat moge-

lijk was. 

Ik heb zelfs als trekpaard over het 

jaagpad langs de Emmaweg gelopen, 

om een praam naar- en van de groen-

teveiling te trekken. Ik heb bomen 

gerooid en de knoesten werden ver-

kocht. 

Ik heb ook jaren op de tuin bij de 

Kattenbrug aan de Kortenhoefsedijk 

gewerkt. Vroeger heette dat tuinman 

en later landarbeider, want landarbei-

ders hoefden niet in militaire dienst. 

In de oorlog liet de bezetter de land-

arbeiders ook hun werk doen. Zo kon-

den wij zelf onze aardappels blijven 

verbouwen. Wij hebben nooit honger 

geleden. Wel ben ik in die tijd een 

keer met mijn oma en vader naar Den 

Oever gegaan, waar wij op een bak-

fiets (met houten banden!) rogge 

hebben gehaald. Toen ik toch een op-

roep kreeg om - op 18 februari 1944 

aan het adres Minister Hartsenlaan 7 

in Hilversum - voor tewerkstelling te 

verschijnen, ben ik ondergedoken in 

het dorpje Linden (bij Cuyk in Noord-

Brabant). 

Na de oorlog werkte ik zo’'n tien jaar 

bij de papierfabriek van Van Meurs in 

Bussum (nu Hocras/Gamma) en tien 

jaar daarna in de loodzetterij van De 

Volkskrant. Het was ongezond werk 

en in 1965 ben ik gaan werken bij de 

waterleiding in Laren. Ik werkte met 

grote stoommachines. Om die aan te 

krijgen heb ik heel wat kolen ge-

schept. Daarna werd olie gestookt. Ik 

ging ook met de bakfiets op pad. Daar 

stond een apparaat op, waarvan ik 

een deel diep in de grond moest ste-

ken om te meten hoe diep er grond-

water te vinden was. In 1985 ben ik in 

de VUT gegaan en ik heb mij nog geen 

dag verveeld. 

Ik heb eerst vierendertig jaar aan de 

Broer Han (nu 75 jaar) met poes Mieke 
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Willem Pouwstraat 5 gewoond, maar 

nu woon ik alweer twintig jaar naar 

volle tevredenheid aan de Salo-

monstempel, eveneens in Kortenhoef. 

Voor mijn familie was het belangrijk 

dat ik met een katholiek meisje zou 

trouwen en ik kreeg kennis aan Jo 

Veenman uit Ankeveen. In 1947 ben 

ik met haar getrouwd. Voordat zij in 

2008  - op vijfentachtig jarige leeftijd - 

aan kanker overleed, was zij al zeven 

jaar ziek. Onze dochter Thea is helaas 

ook al weduwe. Zij en haar dochter 

Linda en zoon Jeroen helpen mij vaak 

en goed met de dingen die ik niet 

meer kan, net als mijn broer Han, die 

ook nog in Kortenhoef woont. 

Ik ben altijd gezond geweest, maar 

begin juli van dit jaar heb ik een 

maagbloeding gehad en ik merk wel 

dat de genezing daarvan langzaam 

gaat. Dat kost mij veel kracht en ik 

ben nog wel gelukkig, maar voel ook 

flink de pijn van het verlies, van de 

Gerrit en Johan Schouten 60 en 50 jaar lid vd konijenfokvereniging 
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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, door de jaren heen geschonken door inwoners uit onze dorpen. 

Deze ‘oudheidkamer’ herbergt talloze verhalen over ons verleden. 

Historie op zolder 
Onder de vele dingen welke wij tentoonstellen op de zolder bevinden zich een 

aantal voorwerpen uit de vroegere schooltijd die altijd veel herinneringen los-

maken bij de ouderen onder ons. Een aantal van deze voorwerpen wil ik u hier 

tonen. 

Het schrijven werd geleerd met be-

hulp van een lei en griffel. Beide ge-

maakt van de zachte leisteen. Erg 

praktisch vanwege hergebruik. In 

die tijd waren inkt en papier nog te duur om te gebruiken. Lei 

en griffel werden in de 18e eeuw al gebruikt. 

 Het gebruik van lei en griffel heeft nog tot zeker tot in de jaren 50 van de 20e 

eeuw geduurd. 

In de loop van de 20e eeuw werden lei en griffel vervangen door papier en ge-

bruik van potlood en kroontjespen 

Een kroontjespen werd tot in de jaren 1960 ge-

bruikt. In die tijd was het de gewoonte om een 

nieuwe kroontjespen eerst een paar minuten in de 

mond te houden (wat hem ontvet, dan blijft de 

inkt beter zitten), waarna de pen in 

een inktpot werd gedoopt. Na het schrijven werd 

de pen schoongemaakt met de inktlap. De inkt 

droogt traag. Om vegen en vlekken te voorkomen 

moest vloeipapier worden gebruikt 

Voor linkshandige was het zeer lastig om vegen te voorkomen. In de tijd van de 

kroontjespennen hadden lessenaars of schoolbanken waaraan kinderen op 

school zaten vaak een ingebouwd inktpotje met een schuifje als deksel. Vanaf 
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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~ons één of meerdere namen kunt geven 

Uit het ar-

chief 

Helaas is er op onze vorige foto geen 

reactie gekomen. Het zal dus voorlo-

pig nog een geheim blijven wie deze 

visser is. 

 

 

 

 

 

 

 

De foto van 

deze editie be-

treft een fami-

liefoto. 

 Wie her-

kent u op 

deze fo-

to? 

 Waar is 

de foto 

geno-

men? 
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 Regelmatig ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van fotoma-

teriaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen.  

Schenkingen  

Wij hebben weer meerdere schenkingen ontvangen.  

Onze dank gaat naar: 

 J. van Oord: Pikhouweel welke 40 

jaar geleden is opgegraven bij Trom-

penburg. 

 

 

 C. Eykenhout: Een slijpsteen , een 

sik-

kel, 

een 

hakmes en twee schraapmessen uit 

klompenmakerij 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring 
 

 
Naam:_________________________________________________________ 
 
 
Adres:_________________________________________________________ 
 
 
Postcode/Woonplaats:____________________________________________ 
 
 
Geb. datum:____________________________________________________ 
 
 
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 
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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. 
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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  


