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Van het bestuur  

 

Onze historische vereniging is heel levendig. 

In het kader van de omgevingseducatie kwamen weer klassen van de plaatse-

lijke scholen ons gebouw bezoeken en kregen de leerlingen voorlichting over 

onze plaatselijke geschiedenis en in het bijzonder over hun speciale project 

“turf”. 

Van het mooie weer is gebruik gemaakt voor onderhoud van ons gebouw. 

Het afdak bij de voordeur rustte op een inmiddels verrotte paal. Jan Schriek 

en consorten regelden een nieuwe paal, groeven een kuil, stortten 100 kilo 

beton met een stalen pin erin en zetten daar de nieuwe paal op. Verder is/

wordt de buitenboel geschilderd. 

Natuurlijk werken wij ook aan onze tentoonstelling in het weekend van 25 en 

26 oktober 2014. 

In “De Drie Dorpen” in Ankeveen vertonen wij dan oude foto'’s en ansicht-

kaarten, naast foto’s van de huidige situatie. En soms zit er zelfs nog een ge-

neratie van die situatie tussenin. 

In juni waren wij aanwezig op de braderie in het winkelcentrum De Meenthof 

in Kortenhoef, met een kraam vol boeken en informatie. Mede door het 

prachtige weer en de goede organisatie (en uiteraard de inzet van onze vrij-

willigers) werd die dag een succes. Wij hebben meerdere nieuwe leden ge-

worven en enkele boeken verkocht. Er is ook contact gelegd met nieuwe me-

dewerkers. 

Na de schoolvakanties willen wij onze groep vaste medewerkers flink uitbrei-

den. Er is nog heel veel werk te doen en als u belangstelling heeft om te 

helpen met onderhoud van de tuin/het gebouw/ de inventaris, of wilt meewer-

ken aan het Periodiek (waaronder het rondbrengen) of documenten wilt scan-

nen (soort fotokopie in de computer), dan is in overleg veel mogelijk. Wij 

willen ook gaan werken buiten de thans gebruikelijke uren (op dinsdag- en 

woensdagavond en vrijdagmorgen). 

Kom eens langs of neem vrijblijvend contact op met onze bestuursleden (zie 

colofon in de voorkaft).  
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K o r t e n h o ef 

Eén van de activiteiten van de historische kring, is het organiseren van ten-

toonstellingen. Hierbij laten we het publiek zien wat er zoal in het bezit is 

aan voorwerpen, foto’s en documentatie. 

Najaarstentoonstelling 

Veranderd dorpsgezicht 

In het weekend van 25 en 26 oktober 2014 zal de Historische Kring Anke-

veen, 's-Graveland, Kortenhoef weer een fototentoonstelling organiseren. Dit 

keer is het thema "Veranderde dorpsgezichten". De locatie is, net als de vori-

ge tentoonstelling, "De Drie Dorpen" in Ankeveen 

In de loop der jaren is ons dorpsgezicht veel aan verandering onderhevig ge-

weest. Sommige plekken zijn onherkenbaar veranderd maar in de oudere ker-

nen is de sfeer van vroeger wel gedeeltelijk bewaard gebleven. 

Enkele dorpsgezichten zijn gewijzigd zonder dat de kring kan beschikken over 

foto’'s van de oude situatie. Met deze tentoonstelling hopen we ook te berei-

ken dat mensen weer eens op zoek gaan naar hun oude foto’'s en mogelijk 

de kring kunnen verblijden met wat oude prenten.  

Links een voorbeeld van een plek 

aan de Kortenhoefsedijk waarbij 

we niet beschikken over een foto 

van de oude situatie. Oorspronke-

lijk stonden hier drie huisjes. De-

ze werden bewoond door Rijk 

Hagen, Jaap Voorn en Pratten-

burg. Dit laatste huisje werd nog 

bewoond door Jan Hendriks (Jan 

Pijpie). Rechts de nieuwe situatie.  

Heeft u toch een foto of weet u 

iemand die er een heeft, laat het 

ons dan weten. 
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Op 8 mei 2014 is onze oud penning-
meester, de heer J.B. Koster, overle-
den. 
 
Met grote inzet, bescheidenheid, des-
kundigheid en vooral veel humor, 
verrichtte Jan Koster jarenlang veel 
bestuurswerk (van voornamelijk finan-
ciële aard) voor enkele van onze 
plaatselijke organisaties. 
 
Hij was heel actief voor de Stichting 
Zorgcentrum Oudergaard,  de stich-
ting 'Vrienden van Oudergaard', de 
toneelvereniging D.S.O. en vooral 
voor het kerkbestuur van de Antonius 
van Padua parochie in Kortenhoef.  
Wij denken bij Jan vooral aan zijn 
tienjarig penningmeesterschap van 
onze historische kring. 
Hij heeft er mede voor gezorgd dat 
er computers konden worden aange-

schaft en dat daardoor alle fotobe-
standen digitaal konden worden vast-
gelegd.  
 
De heer Jan Koster is wegens zijn 
speciale verdiensten onderscheiden 
als lid in de orde van Oranje Nassau 
en lid van verdiensten van onze his-
torische kring.   
 
Zijn grootste maatschappelijke ver-
dienste was echter die van een 
warm, betrokken en integer mens, die 
zich met hart en ziel, op een fantas-
tische wijze heeft ingezet voor zijn 
gezin en onze plaatselijke gemeen-
schap.  
 
Wij zijn Jan Koster veel dank ver-
schuldigd, vergeten hem niet en wen-
sen zijn nabestaanden veel sterkte. 

 

K o r t e n h o ef 

 
Ter nagedachtenis aan Jan Koster 

Jan Koster samen met zijn vrouw. Foto ter gelegenheid van zijn Ko-

ninklijke onderscheiding 
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K o r t e n h o ef 

Regelmatig ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van foto-

materiaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen. Af en 

toe worden wij verrast door zeer bijzondere schenkingen. Onderstaande 

schenking is zo van bijzondere aard dat we een speciale pagina reserveren. 

Schenkingen 

Het gereedschap van de dorpsarts 

Enige tijd geleden mochten wij van de voormali-

ge huisarts Hemmo Hemmes een prachtige 

schenking ontvangen van medische gereedschap-

pen, welke in gebruik zijn ge-

weest door dokter Burck, rechts 

op de foto en dokter Hemmes 

(vader van Hemmo).  

Dokter Burck was huisarts in An-

keveen, 's-Graveland en  

Kortenhoef. Hij droeg zijn praktijk 

op 6 mei 1945 over aan dokter 

Hemmes. 

 

Dokter Hemmes was huis-

arts tot 25 oktober 1975 

waarna zijn zoon Hemmo 

de praktijk tot 2002 over-

nam.  

De voorwerpen zijn momen-

teel te zien in het gemeen-

tehuis. T.z.t zullen deze ook 

in ons verenigingsgebouw te 

zien zijn. 

K o r t e n h o ef 
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K o r t e n h o e f 

Het Hilversums Kanaal is gelegen in de provincie Noord-Holland en loopt van 

de Vecht onder Nederhorst den Berg naar Hilversum. Het kanaal verbindt 

Hilversum met het nationale vaarwegennet en heeft een lengte van 7,8 kilo-

meter. Het kanaal vormt een scheiding tussen de Kortenhoefse en  

Loosdrechtse Plassen en het Wijde Blik. 

 

Het Hilversums Kanaal 

Een gedurfd project tijdens crisistijd 

Geschiedenis 

In de verkavelingakte van  

's-Graveland uit 1634 werd geregeld 

dat Hilversum een weg en vaart 

mocht aanleggen tussen Hilversum en 

's-Graveland. Met de aanleg van die 

"Gooische Vaart" werd gestart in 

1634. 

Aan de noordzijde loopt de Beren-

steinseweg, aan de zuidzijde de 

Nieuwe Havenweg en (in  

's-Graveland) het Kinnelaantje. 

De Berensteinseweg was voorheen 

het jaagpad, waarlangs de schepen 

met paarden werden voortgetrokken. 

Ook werden vrachtschuiten met zeil-

boten voortgetrokken. In Hilversum 

liep de vaart tot aan de huidige Gijs-

brecht van Amstelstraat.(Nieuwebrug). 

In 1876 werd de verlenging ervan 

naar het centrum van Hilversum 

(Havenstraat) voltooid. Dit nieuwe 

gedeelte is de "Oude Haven". De 

totale aanleg heeft uiteindelijk wel 

meer dan 200 jaar geduurd. 

De Vaart was van belang voor de 

afvoer van zand (voor Amsterdam) en 

de aanvoer van bouwmaterialen. De 

vaarroute liep via de ‘'s-Gravelandse 

vaart welke in noordwestelijke rich-

ting, langs de Loodijk, Kreugerlaan en 

Gooilandseweg (Bussum - Weesp - 

Driemond - Amsterdam) bij Fort  

Uitermeer (gemeente Weesp) de rivier 

de Vecht bereikt welke ook aanslui-

ting had op de Zuiderzee. Het Toren-

fort Uitermeer diende ter bescherming Gooise Vaart 1918 

Fort Uitermeer 
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van toegangsroutes naar Amsterdam.  

Hoewel de ’'s-Gravelandsche Vaart 

door zijn bochten al niet gemakkelijk 

te bevaren was, is dat ten zuiden 

van het zogenaamde Luie Gat (bij de 

vroegere Noordersluis aan de noord-

zijde van het dorp ‘'s-Graveland) nog 

erger.  

De meeste schepen moeten hier hun 

waren lossen op kleinere lichtere 

vletten. Deze worden vervolgens naar 

Hilversum geboomd, omdat schepen 

met motoren of stoom verboden zijn 

in '‘s-Graveland. Bij de sluis in het 

Noordereind stond een groot bord 

met het opschrift: “Hier zeilen strij-

ken, geen motor gebruiken”. Om de 

schepen verder te laten varen, werd 

vanaf hier gebruik gemaakt van het 

trekpaard.  

Het was geen eenvoudige zaak, voor-

al bij laag water had men wel zo’'n 

tweëneenhalf  à drie uur werk om in 

's-Graveland of Hilversum te komen. 

De beurtschippers beschikten zelf 

over paarden die tevens gebruikt 

werden om goederen bij hun klanten 

af te leveren. Indien men zich geen 

trekpaard kon veroorloven werd dit 

gedaan met menskracht.  

De reden dat men geen motor mocht 

gebruiken was omdat de vaart erg 

smal is en de aanliggende blekerijen 

verontreiniging van water vreesden. 

Iets ten noorden van de Zuidersluis 

draaien de schepen de Gooische 

Vaart op. Bij de ’'s-Gravelandsche 

Vaart vergeleken is de Gooische 

Vaart een wat breder en dieper vaar-

water met minder obstakels. Door de 

beperkingen van de 's-Gravelandsche 

Vaart heeft Hilversum hier echter 

maar weinig aan.  

Aan het begin van de 20e eeuw con-

stateert men drie belangrijke tekortko-

mingen ten aanzien van het vervoer 

van goederen over water van en naar 

Hilversum: 

Luye Gat 

"Jagen" langs de 's-Gravelandse vaart 
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 de scheepvaartstatistieken uit 

het begin van de 20e eeuw 

tonen dat de meeste vaartuigen 

naar Hilversum afkomstig zijn 

uit het zuiden. Deze schepen 

moeten omvaren via Weesp, 

Uitermeer en ’'s-Graveland, om-

dat de Mijndense Sluis en met 

name de Zuidersluis in        

's-Graveland veel te klein zijn. 

De huidige vaarweg is dus 

eigenlijk verkeerd georiënteerd; 

 de ’'s-Gravelandsche Vaart heeft 

haar oorspronkelijke doel als 

zanderijvaart verloren en is 

ongeschikt om als toegangsweg 

te dienen voor een groeiende 

gemeente als Hilversum. Enkel 

schepen met een kleine lading 

en zonder motoren kunnen 

gebruik maken van de vaart. In 

een tijd dat schepen steeds 

groter en zwaarder worden, 

levert dat steeds meer een  

concurrentie nadeel op voor    

Hilversum; 

 de Hilversumse Haven, aan het 

einde van de Gooische Vaart, 

ligt in een diep en smal dal. Er 

bestaan hier onvoldoende mo-

gelijkheden om een haven van 

enige omvang te realiseren ten 

behoeve van watergebonden 

bedrijven. 

 

Op zoek naar een nieuwe vaarverbin-

ding  

I n  1919 komt het rappo r t 

"Verbetering van de waterweg van 

Hilversum naar Amsterdam en el-

ders"”uit. Hierin worden enkele alter-

natieven onderzocht voor een nieuwe 

vaarverbinding van Hilversum. Hieruit 

volgt dat uit kostenoogpunt een ver-

betering van de bestaande scheep-

vaartroute en het verlengen van het 

Tienhovens Kanaal ongewenst is. De 

meest doelmatige oplossing is het 

graven van een nieuw kanaal even-

wijdig aan de Gooiersgracht naar de 

Zuiderzee. Dit omdat de te verwach-

ten industrie zich het beste in het 

oosten kon vestigen, gezien de heer-

sende windrichting en de nabijheid 

van de spoorwegen. Een nadeel van 

dit alternatief is echter dat nog zo’'n 

vijftien jaar moest worden gewacht 

op de afsluiting van de Zuiderzee. 

Voor die tijd is een dure zware zee-

schutsluis nodig. Een andere, direct 

uitvoerbare, mogelijkheid bestaat uit 

het graven van een nieuw kanaal 

naar het westen. Dit heeft scheep-

vaartkundig de voorkeur, omdat veel 

schepen uit het zuiden komen en zo 

kan worden aangesloten op de Vecht 

en via de sluis bij Nigtevecht op het 

Merwedekanaal. Hiervoor moet de 

Gooische Vaart worden verbreed en 
De Hilversumse haven rond 1910 
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worden aangesloten op een nieuw 

kanaal bij ’'s-Graveland richting  

Vreeland. 

 

Het  Gooisch  Kanalen -Comi t é   

Op basis van bovenstaand rapport 

komt van alles in beweging in het 

Gooi. Het leidt ertoe dat de Kamer 

van Koophandel voor Gooiland op 26 

februari 1924 besluit tot de oprichting 

van: “Het Gooisch Kanalen-Comité”. 

De technisch adviseur van dit comité 

is ing. A.A. Mussert, hoofd ingenieur 

directeur bij de provinciale waterstaat 

van Utrecht en later veel meer be-

rucht geworden als leider van de 

NSB. Het "Gooisch Kanalen-Comité" 

stond onder voorzitterschap van G. 

van Mesdag. Enkele leden waren J.P. 

Dudok van Heel en E. Luden.   

Het comité begint meteen met een 

onderzoek naar de vervoersbewegin-

gen. Het blijkt dat vooral goederen 

worden aangevoerd en vrijwel niet 

worden afgevoerd. Hilversum is een 

verzorgingshaven. De meeste lading 

bestaat uit bouwmateriaal. Er is een 

sterke groei van het aantal vaartuigen 

en het tonnage zichtbaar tussen 1918 

en 1925. In 1925 komt bijna 100.000 

ton de haven binnen en dat met 

schepen waarvan het laadvermogen 

niet meer dan 34 ton kan bedragen. 

Een goed kanaal voor schepen tot 

300-400 ton zou een grote verbete-

ring zijn. Ook als rekening wordt 

gehouden met het feit dat men ver-

wacht dat het vervoer over de weg 

sterk zal gaan toenemen de komende 

jaren. 

Keuze van het nieuwe tracé  

Al snel is duidelijk dat de bestaande 

haven en vaarwegen zich niet goed 

lenen voor de benodigde ingrijpende 

uitbreiding. Gezocht wordt naar een 

nieuw haventerrein en nieuw kanaal-

tracé. Het terrein dat hiervoor het 

meest geschikt lijkt, ligt ten zuiden 

van het punt waar de Gooische Vaart 

overgaat in de Hilversumse Haven. 

Het is een vlak afgezand terrein dat 

niet ver buiten de bebouwde kom 

ligt. Terreinen ten oosten van Hilver-

sum vallen af door de hogere ligging, 

de moeilijke bereikbaarheid en de 

moeilijkere verkrijgbaarheid. De ver-

wachting is dat veel industrieën ten 

oosten van het spoor naar het nieu-

we haventerrein zullen verhuizen.  

In het rapport uit 1926 over de ver-

beteringen van de vaartrajecten gaat 

men nog uit van een benadering 

voor het gehele Gooi. Voor het ka-

naaltracé worden maar liefst zes al-

ternatieven gegeven: 

I) Vanaf Vreeland via de Alamberts-

kade en de noordzijde van de 

Vuntusplas met een flauwe bocht 

naar het nieuwe havengebied. 

II) Een iets noordelijker traject, net 

ten zuiden van de Horstermeerpolder 

via de Kortenhoefse polder, die uit-

loopt op de te verbreden Gooise 

vaart. 

III) Een variant die op de Vecht bij 

Hinderdam begint en ten oosten van 

de Horstermeerpolder loopt ten wes-

ten van Ankeveen en “s-Graveland 

en via een bocht vanaf de Korten-

hoefsedijk weer aansluit op de  
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Gooise vaart. 

IV) Begint bij Uitermeer en volgt een 

stukje het traject van de oude trek-

vaart, snijdt de Hilversumse Meent 

aan om via een route ten oosten van 

Ankeveen en ten westen van ‘s-

Graveland weer aan te sluiten op 

plan 3 en uiteindelijk 2. 
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V en VI) Nog twee trajecten die bei-

de uitgaan van een ontsluiting van  

Hilversum naar de Eem, via de Gooi-

ersgracht of via het Wasmeer richting 

Eemdijk. 

Maar uiteindelijk is gekozen voor het 

meest logische traject dat aansluit op 

de Vecht bij boerderij '’t Hemeltje via 

de Kortenhoefse Zuwe en  

Kortenhoefse Wetering. Bij ’'t Hemel-

tje wordt een schutsluis met roldeu-

ren en brug gepland. De Gooische 

Vaart maakt dan nog deel uit van het 

tracé.  

 

Uitvoering in crisistijd 

Dankzij de tomeloze inzet van burge-

meester Mr. P.J. Reymer van  

Hilversum, kwam de toezegging voor 

substantiële steun van Rijk en provin-

cie rond. Een knap staaltje in crisis-

tijd (waarschijnlijk maakte dit indruk 

want hij werd in 1928 benoemd tot 

Minister van Waterstaat). 

De aanlegkosten worden geraamd op 

ƒ 1.350.000,--. Deze kosten zouden 

zeker opwegen tegen de besparingen 

die de betere aan- en afvoer van 

goederen zou brengen.  

Van deze kosten betaalt het Rijk 

30%, de provincie Noord-Holland 

40% en de gemeente Hilversum 30%. 

Hieraan zijn onder meer als voor-

waarden gesteld dat het kanaal na 

voltooiing in beheer en onderhoud 

zal komen van de gemeente Hilver-

sum en dat er geen kanaal-, sluis- of 

bruggelden worden geheven.   

Het kanaal krijgt hetzelfde peil als de 

aanliggende Kortenhoefsche en  

Loosdrechtse (Wijde Blik) Plassen. 

Omdat de gemeente Hilversum de 

bemaling van het kanaal verzorgt 

middels een ten zuiden van de schut-

boerderij '’t Hemeltje 
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sluis gebouwd gemaal, kan zij ook 

de bemaling van deze plassen voor 

haar rekening nemen en wordt daar-

voor door de desbetreffende polders 

betaald. Overigens werd in die tijd al 

bezwaar gemaakt tegen het kanaal, 

omdat hierdoor een gaaf natuurgebied 

zou worden aangetast. 

In 1931 werd het plan nog aangepast 

door het kanaaltraject enkel honder-

den meters op te schuiven naar het 

zuiden. De reden hiervoor was dat 

de kruising van de Gooise vaart met 

de 's-Gravelandse vaart onoverkome-

lijke moeilijkheden opleverde. 

Dit leverde ook weer voordelen op, 

zo hoefde de stenen brug in de 

Gooise vaart niet verhoogt te worden 

en tevens kon er een sluis vervallen. 

De Oude Haven viel toen echter wel 

definitief buiten de plannen en de 

Gooise Vaart functioneerde vanaf die 

tijd alleen voor opvang van regenwa-

ter en als ligplaats voor enkele 

woonboten. 

In 1931 waren de plannen zover ge-

vorderd dat de aanbesteding van de 

sluis bij boerderij ‘'t Hemeltje kon 

plaats vinden.  

Aannemer werd de fa. Bloemers uit 

Winterswijk, die helaas tijdens het 

werk failliet ging, wat stagnatie bij de 

uitvoering gaf.  

De Hilversumse IJzergieterij en Ma-

chinefabriek (v/h Ensink) leverde het 

Bouw 't hemeltje 

Graven van het Hilversums kanaal 
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constructie ijzerwerk en de bewe-

gingsinrichting van de sluis.  

In maart 1933 werd een deel van het 

kanaal tussen de '‘s-Gravelandse vaart 

en de Raaweg opgedragen aan aan-

nemer Schermers te Nieuwendijk. Hij 

moest minstens 30% van de arbeiders 

uit Hilversum halen en in verband 

met de hoge werkloosheid van dat 

moment een groot deel van het 

graafwerk met de hand laten uitvoe-

ren. Dit werd gedaan in het kader 

van de werkverschaffing. Ook arbei-

ders uit onze gemeenten hebben 

hieraan meegewerkt (ook de vader 

van de schrijver van dit stukje). 

In 1936 werd de sluis bij ‘'t Hemeltje 

en het westelijke deel van het kanaal  

opengesteld voor de scheepvaart en 

in 1937 werd het gehele kanaal 

opengesteld. In 1938 werd het kanaal 

formeel overgedragen aan de ge-

meente Hilversum. 

 

Onderhoud en beheer door de ge-

meente Hilversum 

De gemeente Hilversum nam vanaf 

dat moment de zorg voor het kanaal 

over. Er werd een extra gemaal ge-

bouwd en een open verbinding met 

de Kortenhoefse plassen en het Wijde 

Blik gerealiseerd. 

De bediening van de sluis gebeurde 

in 1936 door de fa. Blankenvoort die 

ook zand won uit de Wijde Blik. Dat 

leverde veel schade op aan de nieu-

we sluis, waardoor uiteindelijk de 

zandtransporten in 1937 werden ge-

Bouw van de brug over het kanaal bij 's-Graveland. In het midden de  

schoorsteen van de kininefabriek 
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 staakt. Vanaf dat moment kwam het 

schutten voor rekening van de ge-

meente Hilversum. 

Pogingen om de zandtransporten te 

hervatten werden opgeschort als ge-

volg van de oorlog. Ook na de oor-

log waren er nog veel reparaties no-

dig als gevolg van aanvaringen door 

de onhandelbare zandschuiten. 

In 1969 kreeg de sluis een grote on-

derhoudsbeurt waarvoor een grote 

bijdrage kwam van de Ballastmaat-

schappij die de sluis intensief ge-

bruikte. Daarna moesten er echter 

nog regelmatig kostbare reparaties 

uitgevoerd worden. 

Voor het beheer werd een rechtsper-

soonlijkheid bezittend orgaan gescha-

pen de zgn. kanaalraad. Hierin zaten 

vijf vertegenwoordigers van de ge-

meente Hilversum en één van iedere 

belanghebbende gemeentes  

's-Graveland, Kortenhoef, Vreeland en 

Nederhorst den Berg. De raad werd 

in de jaren ‘'80 opgeheven. 

 

Watersport en recreatie 

De betekenis voor de pleziervaart en 

de sporthaven is in de loop van de 

tijd flink toegenomen. Al in 1936 

werd de eerste roeiwedstrijd gehou-

den op het deel van het Kanaal tus-

sen de Kortenhoefse en de 

's-Gravelandse Brug. De toenmalige 

directeur Ir. Groote was zelf een en-

thousiast roeier en hij gaf, samen met 

de conrector van het Hilversums 

Gymnasium Dr. Damstee, de aanzet 

tot het oprichten van de roeivereni-

ging Cornelis Tromp. 

De sporthaven en het roeihuis wer-

den ook weer in het kader van de 

werkverschaffing aangelegd. 

 

Nieuwe sluis en brug? 

In 1974 was de 50 jaar oude sluis  

't Hemeltje aan vervanging toe. Ook 

de bijbehorende brug was in slechte 

staat en ongeschikt voor zwaar ver-

keer. 

De afmeting van de brug dateerde 

nog uit de tijd van paard en wagen 

en ook de sluis moest aangepast wor-

den voor het doorlaten van zwaarde-

re schepen. Ook moesten er voorzie-

ningen komen voor het steeds toene-

mende recreatieve verkeer. In 1977 

nam de raad een besluit tot de bouw 

van een geheel nieuw complex van 

sluis met brug. 

De vraag was echter nu wat de opti-

male grootte van de sluis moest zijn. 

Als de sluis groter werd moest ook 

het kanaal aangepast worden. Men 

zag ook geen explosieve groei in de 

havenactiviteit zodat men weer koos 

voor uitstel. 

Uiteindelijk vond in 1992 een reno-

vatie plaats waarbij een kolkgemaal 

Sluis na renovatie 
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werd ingericht zodat bij het schutten 

geen vuil water uit de Vecht meer in 

het kanaal kwam. In 1998 vond nog 

een grote renovatie plaats. 

 

Gevolgen voor Kortenhoef en  

‘s-Graveland 

In de diverse artikelen, welke zijn 

verschenen over de aanleg van het 

Hilversums kanaal is weinig aandacht 

geschonken aan, wat de aanleg bete-

kende voor de dorpen Kortenhoef en 

's-Graveland. Vooral voor Kortenhoef 

betekende dit toch dat het dorp ver-

deeld werd en ook het verdwijnen 

van een stuk van het dorpsbeeld. De 

dorpsweg werd onderbroken voor de 

aanleg van een brug over het kanaal 

welke wat oostelijker lag en zo het 

dode eind ontstond. Ook voor  

's-Graveland was er een soortgelijk 

scenario maar mogelijk had dit wat 

minder impact omdat er weinig be-

bouwing aan de overzijde van het 

kanaal kwam te liggen. 

Wel moest de scheepstimmerwerf aan 

Zuidersluis met scheepstimmerwerf  
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de Zuidersluis, van de heer Van Wa-

veren, later B. Scholte verdwijnen, 

als gevolg van de aanleg van het 

Hilversums kanaal. 

 

Veranderingen voor kanaal en ha-

vengebied. 

Na de tweede wereldoorlog werd 

allengs duidelijker dat de Hilversumse 

haven, door de grote toename van 

het wegverkeer, nooit de ontwikke-

ling zou krijgen die men eerder voor-

spelde. 

Dat was de reden dat in 1972 werd 

besloten om de 3e havenarm als lig-

plaats voor woonboten te bestemmen. 

In die tijd gingen ook stemmen op 

om de haven geheel of gedeeltelijk 

te dempen, omdat voor slechts wei-

nig bedrijven de haven een levens-

voorwaarde was. De Kamer van 

Koophandel verzette zich echter he-

vig tegen dit voorstel. Toch zijn 

sindsdien de 1e en 2e havenarm ook 

gedempt en in gebruik genomen als 

bedrijventerrein. 

De industriehaven in Hilversum, 

waarom het allemaal te doen was is 

nog goed te zien en te bezoeken 

maar havengebonden activiteiten zijn 

echter tot een minimum terugge-

bracht. Enkel in 4e havenarm maakt 

de betonmortelcentrale Mebin nog 

gebruik van de haven voor de afvoer 

van grind en zand. Het is een wat 

droevig stemmend einde voor dit ka-

naal, alhoewel het ook wel weer 

zeer herkenbaar is voor de vele 

(kleinere) kanalen en hun havens in 

het land. Misschien laat de gemeente 

Hilversum die laatste havenarm in 

tact, want in de toekomst weet je 

Op 3 juni 1935 werd het Dode Eind afgesloten i.v.m. de aanleg van het kanaal 
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maar nooit of (kleinschalig) transport 

over water toch weer van belang 

wordt.  

 

Recreatie en natuurbeheer. 

Het Hilversums kanaal is in de loop 

der jaren wel steeds belangrijker ge-

worden voor de recreatie. Zo zijn er 

twee jachthavens, een bij Hilversum 

en bij Kortenhoef waar ook nog een 

botenloods van de Zuiderkruisgroep 

(padvinders) te vinden is. 

Sinds 1994 zijn er milieuvriendelijke 

maatregelen getroffen om de oevers 

te beschermen. Zo zijn er aan de 

kant van de Vreelandseweg schans-

korfcontructies aangebracht. Daar zijn 

visplaatsen ingericht, ook voor minder 

validen. Aan de overkant is gekozen 

voor een plas/dras waterberm door 

middel van het aanbrengen van on-

derwaterbeschoeing en ingeplant riet. 

 

Literatuur: 

-Gemeente Hilversum (samensteller 

D.A. van den Berge), Het ontstaan 

van vaarwegen in het Gooi en de 

geschiedenis van het Hilversums Ka-

naal met de schutsluis het Hemeltje 

en de Hilversumse Haven, augustus 

1980, Hilversum;  

-Lamme, Jan E., Het Hilversums Ka-

naal; Gedurfd project in crisistijd, 

Hilversumsch Historisch Tijdschrijft, 

Eigen Perk 2010/4, Hilversum.  

  

Koos Voorn 

 

De enige havenkraan in de Hilversumse haven van betonmortelcentrale Mebin 
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Nederland en water het zijn onlosma-

kelijk met elkaar verbonden. Noem 

mij een vaderlander die nooit een 

keer per ongeluk kennis gemaakt 

heeft met een val in het water. Het 

zijn van die zaken waarbij bijna ie-

der een keer heeft ondervonden dat 

het niet helemaal ging zoals het 

moest gaan. Het minste was een nat 

pak. Ben je met geschiedenis bezig 

dan stuit je onherroepelijk op het 

nat, vooral in onze dorpen met veel 

water. Beroepsmatig kwam het ook 

nog wel eens voor dat je onvrijwillig 

kennis maakte met een val in het 

water. En het ergste was dan dat je 

niet kon zwemmen. Het klinkt 

vreemd maar er waren schuitenvoer-

ders die zich in vroeger tijd deze 

edele kunst nooit machtig gemaakt 

hadden. Leest u mee. 

"Den 30-sten november 1768, des 

morgens ten half agt uuren, viel Lam-

bert Ploos, een man van hooge 

jaaren, woonagtig te 's-Graveland, in 

het varen van de laatste sluis van de 

Weesperstraat bij de Prinsengracht, 

van zijn vaartuig in het water en riep 

om hulp. Doch dewijl hij onmiddel-

lijk naar den grond zonk en het nog 

duister was, kon men zo schielijk 

niet gewaar worden waar hij eigenlijk 

lag. Bastiaan Hogerwoert ondertus-

schen in een schuitje gesprongen 

zijnde, voer daar mede onder den 

middelsten boog der sluis, daar hij 

dacht eenige beweeging te bespeu-

ren. 

Daar komende meende hij den Dren-

keling te grijpen, doch het was al-

leenlijk zijn pruik, waarop hij, ter 

zelfde plaatse zijn arm in het water 

steekende, hem bij den rok greep en 

tot aan het boord ophaalde. Hij riep 

om hulp, dewijl het schuitje door 

deszelfs ligtheid gevaar liep van om-

slaan, waarom men eene andere 

schuit aanvoerde, waarop de Drenke-

ling gelegd wierd, die reeds door en 

door koud en stijf was. Na hem eeni-

gen tijd over een vat gerold, en 

brandewijn in den mond gegoten te 

hebben, bragt men hem in een nabij 

gelegen kelder, lag hem voor een 

groot vuur, en trok hem drooge kle-

deren en koussen aan waarop hij 

begon te steenen. (rillen, bibberen) 

Vervolgens maakte men wat bier en 

Wim Fecken brengt veel tijd door in archieven om verhalen over onze dor-

pen te verzamelen. Zo ook nu verrast hij weer met een leuke anekdote. 

Een 's-Gravelandse drenkeling in 

Amsterdam 

Gered door de brandewijn 

‘s-G r a ve l a n d 
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brood, met foelie en een scheutje 

brandewijn gereed, hetgeen men hem 

van tijd tot tijd deed gebruiken. Hij 

kwam meer en meer tot zich zelven, 

inzoverre, dat men hem des middags 

ten half twaalf uuren, naar de schuit 

bragt, om hem naar 's-Graveland te 

vervoeren, alwaar hij volkomen her-

steld is.″  

In het bovenstaande is te zien wat 

men zoal deed om de levensgeesten 

weer op te wekken. De bedoeling 

om de drenkeling over een rond vat 

te rollen was om het binnen gekre-

gen water uit de maag te laten bra-

ken. Om te zien of een drenkeling 

nog leefde hield men ook wel een 

rokend pijpje onder de neus of een 

vogelveertje. Door irritatie begon een 

slachtoffer wel spontaan te niezen en 

over te geven. Er waren nog meer 

middelen om te zien of de levens-

geesten weer op te wekken waren. 

Wat te denken om met een stenen 

pijpje rook en lucht in de anus te 

blazen. Ook hier moest het darmstel-

sel en maag geprikkeld van raken 

zodat het slachtoffer spontaan het 

binnen gekregen water begon uit te 

braken. 

Als laatste; wie was nu eigenlijk de 

's-Gravelander Lambert Ploos? In mijn 

gegevens ken ik een Lambert Corne-

lisz. Ploos die op 28 september 1731 

voor het Gerecht in 's-Graveland 

trouwde met  Niesje Gijsberts Bonje. 

Daar zij vrijwel onbemiddeld waren 

werd hun huwelijk pro deo gesloten. 

Het lijkt mij dat hij de bedoelde 

drenkeling was want als ik zijn leef-

tijd bij zijn huwelijk op 25 jaar stel 

dan zou hij geboren zijn ca. 1706. 

Bij het overboord vallen in 1768 zou 

hij dan ca. 60 jaar geweest kunnen 

zijn. Inderdaad al een man op leef-

tijd zoals het verslag weergeeft. 

Bron: Historie en gedenkschriften van 

de maatschappij tot redding van 

Drenkelingen, opgericht te Amsterdam 

in 1767. Via Google. 

Wim Fecken.  

 

 

Deze brug op de hoek van 

de Weesperstraat bij de 

Prinsengracht zal ongeveer 

de plaats aangeven waar 

het ongeval plaats had. Van 

de toenmalige sluis is  

helaas geen afbeelding. 
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I     n     t     e     r     v     i     e     u     w 

Frans van Giessen in gesprek met Jaap Hoogendoorn, geboren in ’'s-Graveland 

op 13 mei 1924 en gedoopt als Jacob Hoogendoorn. 

 

LEVENSLIJN 

Herinneringen van een dorpsbewoner 

Jaap Hoogendoorn 

Ik ben op het Noordereind 23 gebo-

ren. In dat pand zit nu de winkel 

van de tweedehands dames kleding-

zaak “De Paskamer”. In 1924 woon-

den er drie gezinnen in dat huisje 

en er sliepen acht kinderen op de 

bovenverdieping. Mijn grootouders 

woonden links beneden aan de ach-

terkant, mijn vader en moeder rechts 

voor, achter en boven en een oudere 

vrouw,  mevrouw Van der Velden 

woonde aan de voorkant. 

In 1950  kon ik woonruimte krijgen 

in het pand van Marie Oudshoorn, 

de latere schilderswinkel van Tijema, 

ook aan het Noordereind. Kort daar-

na ben ik getrouwd en daar is onze 

zoon Piet geboren en nog een zoon, 

die maar twee dagen heeft geleefd. 

Wij woonden daarna tweeënveertig 

jaar op het Zuidereind, (tegenover 

Berestein) en nu al weer ruim twaalf 

De 90-jarige Jaap Hoogendoorn 

Pand van Marie Oudshoorn. Keetje Hoogendoorn-

Stokvis, dochter Metje, Jaap en zoon Piet 

‘s-G r a ve l a n d 
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jaar in Kortenhoef(!) in een aanleun-

woning bij Oudergaard, het latere  

Veenstaete. Mijn vrouw is twee jaar 

geleden gestorven. Gelukkig heb ik 

veel contact met mijn kinderen en 

kleinkinderen. Zij zijn heel goed voor 

mij. 

Een kleuterschool bestond vroeger 

niet, maar als zesjarige mocht ik dan 

toch naar de School met de Bijbel. 

Alle klassen zaten overvol. Aan de 

rechterkant waren de lagere klassen 

van juffrouw De Haas (1e klas), juf-

frouw Bossinga (2e klas) en juffrouw 

Kramer (3e 

klas). In de 

klassen 4, 5 

en 6 kreeg je 

les van de 

meesters Bok-

horst, Plan-

tinga en Bolt. 

Juffrouw Bossinga woonde in Hilver-

sum en vaak holden wij haar al tege-

moet, tot aan de ingang van Hilver-

beek. Als je van meester Bokhorst 

straf kreeg, moest je nablijven, het 

bord uitvegen en soms kreeg je dan 

een appel! Daarna was het klaar. 

Op mijn dertiende ging ik in de tuin 

werken. Dat werd stiekem toegelaten, 

want officieel mocht je niet werken 

voordat je veertien was. Op mijn 

veertiende zei kleermaker Kees 

Schimmel dat er een betrekking voor 

mij was bij de firma De Groot, een 

damesmodezaak in de Kerkstraat in 

Hilversum. Voor hen ging ik op de 

fiets door het hele Gooi met kleerma-

kersfournituren voor de kleermakers. 

Later werkte ik voor Natuurmonu-

menten in de tuinen en de bosbouw 

op het landgoed Hilverbeek. Op 

tweede kerstdag 1944 rond kwart 

over zes was daar een V1 ingeslagen 

en de Duitsers hadden alles snel op-

geruimd, maar er was een vreemde 

pijp achter gebleven. Die stak ruim 

een halve meter boven de grond uit 

en niemand wist hoe diep die in de 

grond zat. Iedereen was bang van 

die pijp (nog explosief?), maar om-

streeks 1952 hebben wij die pijp 

toch maar weggehaald. Toen de foto-

graaf van de krant erbij kwam, werd 

alleen mijn schoonvader - Gerrit Ne-

ijsen - met de losgewroete en uitge-

graven pijp gefotografeerd, want hij 

was kleiner dan ik en zo leek de 

pijp langer! 

Vanaf 1954 werkte ik als kopersmel-

ter op de scheepswerf van de NDSM 

in Amsterdam. Het was daar altijd 

G. Neijssen (hij was de vinder) toont het stuk pijp 

van de V1. Links Jaap Hooghenboom 
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benauwd en je zweette er zo, dat je 

extra zout moest nemen. ’'s Morgens 

om zes uur ging ik de deur uit en ’'s 

avonds om zes uur kwam ik weer 

binnen, als ik tenminste niet hoefde 

over te werken. Het verdiende heel 

goed, maar toen ik vijf jaar later als 

stoker bij de chocoladefabriek van 

Bensdorp in Bussum als stoker kon 

beginnen, heb ik dat toch maar gauw 

gedaan. 

Bij Bensdorp moest ik al om vier uur 

beginnen, want de chocolademassa 

moest om half acht warm zijn. Er 

werd het hele jaar door gestookt in 

ouderwetse stoomketels. Heel Bussum 

rook daardoor naar chocolade en 

werd bedekt met een laagje bruine 

aanslag. 

Iedere week kreeg ik wel Bros repen 

en mislukte chocoladerepen en -

brokken mee naar huis. En dat in 

een tijd dat chocolade voor de gewo-

ne mensen een luxe was! 

Toen de stoomketels werden vervan-

gen door moderne gasketels, waren 

er niet zo veel stokers meer nodig en 

vertrok ik naar Philips in Hilversum, 

waar ik nog twintig jaar heb gewerkt 

aan de Jan van der Heijdenstraat, in 

het ketelhuis van de oude NSF. Op 

mijn drieënzestigste ging ik met pen-

sioen. 

In mijn jonge jaren ben ik lid ge-

weest van de C.J.M.V, de Christelijke 

Jonge Mannen Vereniging, meestal 

Jongelingenvereniging genoemd. Er 

was ook een meisjesvereniging en 

later werden die verenigingen samen-

gevoegd. Er werd gebeden, de bijbel 

werd gelezen, er werden spreekbeur-

ten gehouden en wij konden er sjoe-

len en dammen. Wij gaven er ook 

toneeluitvoeringen en ik ben vanaf 

die tijd nog steeds bevriend met Arie 

van Weenen, die later veel voor 

B.M.O.L heeft gedaan. 

Er was een goede bibliotheek met 

wel drie- a vierhonderd mooie boe-

ken, die graag werden gelezen. 

Het uitleengeld was enkele centen 

per week. Ik heb nog twee overge-

C.J.M.V. in de jaren ‘50 op bezoek bij Schiphol voor 

de toen nog moderne Dakota.  

cacao-en chocoladefabriek van Bensdorp  
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bleven boeken hier in de kast staan: 

Duikelaartje”, 21e druk, geschreven 

door G. van Nes-Uilkes en “En "Ik 

zal u rust geven”, geschreven door 

A.G. Barkey Wolf. In mijn jeugd 

kwam ik er lenen, later werd ik er 

bibliothecaris. Dat was in een zaaltje 

van het oude mannenhuis aan de 

Koninginneweg (de Rij), waar later de 

Beatrixschool stond en nu de huizen 

aan de A.N. van Pellecomhof staan. 

Een keer per week naar de schietclub 

K.G.O., waar ik lid van was. Eigen-

lijk had ik geen geld voor het lid-

maatschap, maar boswachter Hamer 

had geregeld dat ik daarvoor dan 

maar koffie moest zetten en de leden 

bedienen. De dozen met patronen 

stonden gewoon thuis in de kast. In 

Baarn was een mooie schietbaan, 

waar wij ook karabijn konden schie-

ten. Toen ik eens samen met Cor 

Martens fietsend op weg was naar 

Vreeland (geweer over de schouder), 

werden wij aangehouden door de 

politie en daarna moesten wij minder 

openbaar omgaan met onze spullen. 

Tot aan de samenvoeging van de 

gemeenten Ankeveen, ’s-Graveland en 

Kortenhoef ben ik (wel zo’n twintig 

jaar) bij de vrijwillige brandweer in ’ 

's-Graveland geweest, onder de com-

mandanten Smallenburg en Romviel. 

 

Verder had ik nog drie volkstuinen. 

Een tegenover ”Over Sticht” aan het 

Zuidereind 22, een tegen Bantam 

aan, aan het Ankeveensepad en ik 

had ook een tuin bij het Hol (de 

kanaalbrug). Die tuin heb ik maar 

twee jaar gehad, want daar zaten te 

veel knutten. Ik had veel plezier in 

het tuinwerk en de aardappelen en 

bonen (inmaken en wekken!) waren 

welkom in ons huishoudinkje. Ui-

teraard vervoerde ik alles op de fiets. 

Het leukst vond ik het maken van 

wijn (puur natuur en zonder kunstma-

tige toevoegingen)..Ik kocht druiven, 

krenten en rozijnen, maar de vlier-

bessen, paardenbloemen en brandne-

tels haalde ik wel achter het voetbal-

veld uit het bos. Je moet er veel ge-
Vrijwillige brandweer. Midden Jaap Hoogendoorn,  

De Wijnen van Jaap Hoogendoorn 
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duld voor hebben en soms had ik 

meer dorst dan geduld. Ik maakte 

ook zelf de (mooie!) etiketten en “De 

Trompenburg” smaakte dan extra lek-

ker! Ik heb de weegschalen en 

mandflessen nog lang bewaard. 

Tot op hoge leeftijd hebben mijn 

vrouw en ik flinke afstanden gefietst. 

Een afstand van veertig kilometer 

vonden wij maar “een ritje” en wij 

fietsten (tassen achterop) ook wel de 

fietsvierdaagse van Almelo. Tot voor 

kort reed ik nog op een damesfiets, 

maar die is gestolen. Nu ik niet meer 

zo bestand ben tegen wind, kou en 

regen heb ik een leenfiets. 

Verder ben ik nog redelijk actief. 

Iedere dinsdag ga ik naar gymnastiek, 

woensdag naar koersbal en op don-

derdag biljarten.  

Met de club van Ankie Hinloopen 

ben ik nog een midweek naar Steen-

wijk op vakantie geweest. Dat was 

ook heel leuk. 

In de geborgenheid van mijn fijne 

woning kijk ik nu terug op mijn le-

ven, dat gevuld is met werk en soci-

ale activiteiten. Ik hoop er nog een 

poosje in een redelijke conditie te 

mogen genieten. 

60 jaar gehuwd. 

Jaap aan het biljart bij biljartclub van Philips. 
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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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 KORTENHOEF — Als men foto’s van 

Hervormde kerk van vroeger ziet, 

valt een hoge iepen-bomengroep op. 

De toppen kwamen boven de toren-

trans uit. Toen in de twintiger jaren 

de iepenspintkever zijn vraatzucht 

begon bot te vieren, werden de der-

tig hoge bomen gerooid. Een ingrij-

pende verandering van het dorpsaan-

zicht en de Kortenhoevers konden 

wel huilen. Alleen oude Piet Luier 

hakte de onderkanten klein en stook-

te daarmee kachel en fornuis geruime 

tijd. Er werd een plantsoen van  

laagblijvende struiken gepoot. Op het 

pad van brug naar toren werden po-

pulieren gepoot, die recht omhoog 

streefden en het zicht op het bouw-

werk niet belemmerden. Deze bomen 

werden in de tweede wereldoorlog 

gerooid om dienst te doen in de ka-

chels van het gemeentehuis. In plaats 

daarvan kwamen kastanjes die zo 

breed uitgroeiden dat men in voor-

jaar en zomer niet op de klok kon 

kijken. Dicht bij de vaart en de peil-

schaal van het polderbestuur stond de 

markantste boom van de groep, na-

melijk een ahorn of esdoorn. Deze 

ahorn is zestig jaar geleden als struik 

op een graf gepoot, want men be-

groef vroeger tot vlak bij de 'paden. 

De oude doodgraver, wijlen Jacob 

Post, heeft de struik angstvallig ge-

spaard en er later één stam van ge-

maakt. Het was één der markantste 

bomen rond de toren, doch niemand 

had er last van. De laatste stormen 

heeft hij glansrijk doorstaan. De 

ahorn bloeide met groenachtige on-

ooglijke trosjes, maar leverde in het 

najaar vruchtjes op met twee vleugel-

tjes. Ze vielen vanzelf af en de jeugd 

speelde er onschuldig mee door ze 

omhoog te gooien waarna ze als 

vlindertjes weer naar beneden flad-

derden. Het is onbegrijpelijk dat de 

kerkvoogdij en de vereniging 

Curtevenne het advies gaven deze 

boom om te zagen. De burgemeester 

en Staatsbosbeheer zijn nog gebeld. 

de eerste wentelde de zaak af op de 

technische dienst, de laatste zou na-

der advies geven. Woensdagavond 

kwam er echter een abrupt einde aan 

de mooie boom. De domme motor-

zaag velde  hem in tien minuten. De 

kastanjes. Die wel in de weg ston-

den, bleven staan, de ahorn, waar 

niemand last van had moest het 

loodje leggen. Het gevolg: een verar-

ming van het dorpsbeeld.  

Regelmatig komen we in oude kranten stukjes tegen die de moeite waard zijn 

om weer eens te lezen. Dit keer een stukje uit de krant van 26 april 1974 

waarin Klaas Spaan zijn teleurstelling uit over het verdwijnen van een boom 

Uit de krant van toen 

Verdriet om een esdoorn 

K o r t e n h o e f 
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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 

Eén van de oudste voorwerpen welke in het 

bezit zijn van de historische kring is het zgn. 

Jakobakannetje. Vermoedelijk stamt het al uit 

de 13e eeuw. Het is gevonden in de Korten-

hoefse polder en geschonken door Leijtje van 

den Broeck. 

Een Jakobakan is een drinkkan uit de la-

te middeleeuwen. Ze werd vanaf ca. 1350 mas-

saal op de pottenbakkersschijf vervaardigd 

in Siegburg, Duitsland. Het is zoge-

noemd Rijnlands steengoed. 

De vroege kannen zijn van lichtgrijs ongegla-

zuurd aardewerk en zijn zo'n 20 – cm hoog. Ze 

zijn vrijwel cilindrisch en hebben een diameter 

van ongeveer 10 cm. In later tijd werden ze 

smaller en kregen een eivormige buik. De kan 

heeft een bandvormig oor als handvat en staat 

op een vaak toegeknepen gewelfde standring. 

Er worden bij opgravingen en ook bij bergingen van scheepswrakken uit de 

14e en 15e eeuw vaak fragmenten en complete jakobakannen gevonden.  

De naam van dit draaischijfaardewerk is ontleend aan een 17de-eeuwse op-

graving, waarbij men in de slotgracht van het Duitse kasteel Teylingen een 

groot aantal van deze kannetjes vond. Sindsdien doet het verhaal de ronde 

dat gravin Jacoba van Beieren (1401-1436), die haar laatste levensjaren door-

bracht op het kasteel, uit verveling vele van deze kannetjes draaide. Vervol-

gens zou ze die dan uit het raam in de slotgracht gegooid hebben, wat zou 

verklaren waarom er juist daar zoveel kannetjes teruggevonden zijn.  

Koos Voorn 
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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 

waarvan wij hopen dat u~ons één of meerdere namen kunt geven of plaats 

en datum weet. 

Uit het archief 
Het antwoord op de foto uit de vorige 

periodiek kwam van de heer Lodewijk 

van de Velden. Hij wist te vertellen dat 

het hier een foto betrof van de meis-

jesvereniging Eunise uit ‘'s-Graveland. 

Bovenste rij v.l.n.r.: 

Mijntje van de Velden, Corrie van de 

Velden, Gijsje Hennipman, Neeltje 

Reijmerink, Lena Pos, Beth Brouwer, 

Riek van Dijk. 

Tweede rij: 

Jo van de Velden, Lies van Oostendorp, Teun Hoetmer, Mien Smallenburg, 

Rie van Dijk. 

Derde rij: 

Jannie Wallenburg, Betsy van de Velden, Brecht Brouwer, Co Hoetmer. 

 

Deze keer een vader en (klein)zoon. Waar is de foto gemaakt en wie staan er 

op?  
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J. van Oord, een rijwielplaatje, 
Meetlat om kleine vis op te meten 
welke door de politie werd gebruikt, 
thermometer voor weckketel 
 
 
 
Vivian van Vliet, putjesschepper 
en bandspanner voor het bekle-
den van stoelen. 
 
 
 
 
 
Van onbekende uit Friesland een stapel papieren 
over veldwachter van der Meulen. 
 
Theo Loohuizen, een spade 
 
 
 
 
Gerrit van Hooren, tol, schilderij van de sluis met tol, ver-

schillende tegeltjes van het ko-
ninklijk huis, voetbalshirt van D.V.S. 

Regelmatig ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van foto-

materiaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen.  

Schenkingen  

Wij bedanken de volgende gevers:  
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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 archi-

valia 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 pu-

bliceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrekken 

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

Lidmaatschap: De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  

Postbezorging van het periodiek buiten de regio kost € 7,50 extra en 

losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel CW76 en bij de HK voor  

€ 4,50. 

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

       035 6211536 e-mail: koos@hk-kortenhoef.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. 

 

Dit periodiek is een uitgave van de Historische kring Ankeveen-'s-Graveland-

Kortenhoef "In de Gloriosa" 
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