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Van het bestuur en de redactie 

 

In het najaar van 2014 speelde de jubilerende toneelvereniging DSO 

(80 jaar!) het volkstoneelstuk “De Jantjes”. Judith Voigt speelde de rol 

van eigenaresse van een water en vuurhuis en dat bracht mij tot de 

vraag, of er in onze dorpen ook een plek is geweest, waar men warm 

water en vuur kon kopen. Ik dook in de archieven en ging ten rade bij 

Jan Veenman. Hij reageerde enthousiast, haalde onmiddellijk herinnerin-

gen op en leverde een week later een prachtig artikel bij mij aan, dat 

hij “natuurlijk” wist te verlevendigen met twee van zijn fraaie tekenin-

gen. Kort daarna werd Jan ziek en hij is ons inmiddels voorgegaan in 

de geschiedenis. Opnieuw is onze kring een van haar fundamenten ont-

vallen. 

Uiteraard gaan wij verder met ons goede doel. Onze capaciteit wordt 

geleidelijk te beperkt door het verlies van jarenlange trouwe medewer-

kers. In de komende Algemene Ledenvergadering - waarvan u hierbij 

de uitnodiging ontvangt – zal ik mij moeten terugtrekken uit het bestuur. 

Ik kan niet meer alles wat ik wil, dus moet ik kiezen wat ik kan. Ik 

hoop mijn taak als redacteur zo beter te kunnen vervullen. 

Ik kan mijn opvolger een b(l)oeiende vereniging aanbieden. Vorig jaar 

verwelkomden wij 22 nieuwe leden en wij hebben en krijgen veel aan-

bod van kwalitatief goed materiaal. De contacten met de medewerkers, 

(goed team!), leden, sponsors, gemeente, historische kringen, TVE en 

scholen zijn uitstekend. Wij hebben een prachtig en uitstekend onder-

houden gebouw, inventaris en collectie, een gezonde en goed beheerde 

financiële basis, het Periodiek is gemoderniseerd en ons computerbe-

stand is een voorbeeld voor anderen. Welkom nieuwe voorzitter! Kandi-

daten kunnen zich melden bij een van onze bestuursleden. 

Frans van Giessen 
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Oproep aan onze lezers 

Wat is uw verhaal? 
Dit jaar zal 5 mei weer extra in het teken staan van de bevrijding na de 

tweede wereldoorlog.   

Over de tweede wereldoorlog is al veel verschenen, zowel in boekvorm als in 

film. Maar waar wij in geïnteresseerd zijn, zijn de verhalen en anekdotes wel-

ke bekend zijn bij de inwoners van Ankeveen, ’'s-Graveland en Kortenhoef.  

 

Kent u dit soort verhalen, of kent u mensen die hier nog over kunnen vertel-

len? Schrijf het op en laat het ons weten (of laat het opschrijven door een 

redactielid). Deze verhalen willen we graag bundelen in de periodiek welke 

we tegen die tijd willen uitbrengen. 

 

Het behoeven geen lange verhalen te zijn. Het mogen ook korte anekdotes 

zijn over uiteenlopende onderwerpen: 

 Hoe werd het uitbreken van de oorlog ervaren? 

 Hoe verliep het dagelijks leven tijdens de oorlog? 

 Wat gebeurde er tijdens de razzia’’'s? 

 Zijn er ervaringen met onderduikers? 

 Hoe verliep de Hongerwinter? 

 

Lever uw verhaal in 

bij het verenigingsge-

bouw aan de Kerklaan 

of mail uw verhaal. 

 

Koninginneweg bevrijdingsoptocht 
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A n k e v e e n 

 

In dankbare herinnering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jan Veenman 
 

* 8 augustus 1931    83 jaar    † 5 december 2014  
 
Op 5 december 2014 is een markante Ankevener overgegaan in geschiedenis.  
Velen deelden in het leven van deze beminnelijke dorpshistoricus en zullen 
de herinnering aan hem en zijn speciale gaven lang en zorgvuldig bewaren.  
Jan heeft de geschiedenis van Ankeveen en omgeving voor een grote groep 
mensen weer tot leven gebracht en zijn informatie vastgelegd in vele prachti-
ge verhalen en bijzonder kenmerkende tekeningen.  
 
Jan trof het in de dorpsschool, waar hoofdmeester Frans Fennis een enthousi-
ast aanhanger van de plaatselijke geschiedenis was en een boeiend verteller. 
Hij vroeg aan Jan eens een huisje te tekenen, dat op het punt stond gesloopt 
te worden. Daarmee begon Jan, die zelf ook goed kon vertellen, luisteren, 
schrijven en tekenen, aan een reeks zonder einde, over alles wat Ankeveen 
aangaat. 
 
Omstreeks 1975 richtte Jan de “Historische Kring Ankeveen” op, maar die 
bleek onvoldoende draagkrachtig te zijn. Vervolgens werd hij een van de op-
richters van “In de Gloriosa, historische kring Ankeveen, ’s-Graveland en  
Kortenhoef”. 
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Vanwege zijn grote verdiensten ontving Jan in 1990 de Curtevenneprijs en in 
1997 werd hij door burgemeester W. Kozijn tot ereburger van de gemeente ’s-
Graveland benoemd. 
Een jaar later ontving hij een Koninklijke Onderscheiding, als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 
 
Jan schreef vele verhalen, waaronder over het vermaarde Huis te Ankeveen, 
de schuilkerk, het Regthuis, het Polderhuis, het oude café van Willem van 
Bree en het café van Jacob Hagen, de turfwinning en de strijd bij de Anke-
veense brug, waar tientallen soldaten het leven verloren. Voorts werkte hij 
mee aan meerdere boeken over de Ankeveense gemeenschap, als “Ankeveen, 
een dorp vol muziek”,  “Ankeveen getekend verleden”  “Inwoners van Anke-
veen in beeld”, de geschiedenis van de 125 jarige IJsclub en het meer regio-
nale boekwerk over “de Geuzen en de Papen”.  
Jan was gevorderd met een boek over het voormalige kerkgebouw van de 
Nederlands Hervormde Gemeente in het naar de architect genoemde gebouw 
“De Dillewijn”, dat nu een nieuw theater en cultureel centrum huisvest. De 
tijd zal leren of dat boek nog kan worden uitgebracht. 
 
In de zomer van 2013 schreef Jan zijn eigen levensverhaal, dat wij publiceer-
den in ons Periodiek, waar hij – net als in de plaatselijke persbladen - regel-
matig publiceerde. 
En altijd was daar weer de grondige voorbereiding en de zorgvuldigheid en 
goede kwaliteit die zo gewoon was, bij hem als persoon en bij het vele, dat 
hij deed. 
 
De respectvolle manier waarop hij met mensen omging, zijn eenvoud, klasse, 
positieve instelling en gastvrijheid zal 
in de vergetelheid geraken, nu hij zelf 
geschiedenis is geworden. Zijn verza-
meling over Ankeveen zal dat nim-
mer. 
Jan Veenman heeft zijn leven een 
waardevolle invulling gegeven. 
Zijn lichaam, geest en hart zijn ge-
worteld en voor eeuwig gevestigd in 
Ankeveen.  
En nu hij niet meer onder de leven-

den is zal De Geschiedenis op haar 

beurt deze bijzondere man heel dank-

baar en zorgvuldig bewaren, in haar 

lichaam, geest en hart.  

Eén van de vele boekjes van de hand van 

Jan Veenman 
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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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Uit de verhalen, verteld door mijn 

vader, Petrus (roepnaam Piet) Veen-

man (* Ankeveen, 15-11-1896 - 31-

01-1987), en door mij, Jan Veenman 

(*Ankeveen, 08-08-1931), opgetekend 

over het kruidenierswinkeltje van  

Maria (roepnaam ‘Mietje’) Logge-

Verhoeven. (*25-09-1859 14-02-1940).  

Maria (Mietje) Logge was getrouwd 

met de metselaar Petrus (Piet) Logge 

(*27-09-1865 - † 07-10-1909). Hoewel 

Piet Logge zich meer met zijn metse-

laarsbedrijf bezig hield, beheerden zij 

toch samen het piepkleine kruide-

nierswinkeltje en de verkoop van 

’water en vuur’ in het midden van het 

dorp, tegenover het café van Willem 

van Bree.  

Piet Logge was een broer van Wilhel-

mina (roepnaam ‘Mijntje’) Veenman-

Logge (* 10-03-1858 – † 06-03-1939), 

de moeder van mijn vader. Met be-

trekking tot het bovenstaande sprak 

mijn vader dan ook altijd over tante 

Mietje en oom Piet. Een speciale 

relatie tussen hem en oom Piet was 

er wel, omdat hij bij zijn geboorte 

naar oom Piet Logge werd vernoemd. 

Mijn vader bezocht tante Mietje veel 

in haar winkeltje en kocht er anijs-

babbels, salmiak, zoethout, ulevellen 

maar soms ook een emmertje koud 

of warm water of een kooltje vuur 

voor het testje in de stoof van zijn 

moeder Mijntje Veenman-Logge. Klei-

ne Pietje Veenman was op dat mo-

ment zeven of acht jaar oud. Vanaf 

zijn ouderlijk huis, dat aan de zuid-

kant van de dorpskern lag,  was het 

tot het winkeltje ongeveer vijf minu-

ten lopen. De Dorpsweg bestond nog 

uit een zandpad met in het midden 

een klein paardenpaadje. Nauwkeurig 

zijn verhalen opgetekend, laat ik hem 

in het onderstaande citaat aan het 

woord.  

Citaat P. Veenman:  

‘In het winkeltje van tante Mietje hing 

altijd het aroma van allerlei vreemde 

geuren. Op de grond stonden kisten, 

zakken en trommels met suiker, ge-

A n k e v e e n 

Dit verhaal, geschreven door Jan Veenman, speelt zich af in een tijd dat 

warm water nog een luxe was en nog niet uit de kraan kwam. 

Een kooltje vuur en een  

emmer warm water 
 

De bijverdienste van een kruidenier 
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droogde vijgen, krenten, pruimen te 

veel om op te noemen. De winkelin-

ventaris was eenvoudig. Oom Piet 

had een grote toonbank in elkaar 

getimmerd en tegen de wand een 

aantal houten planken, waarop fles-

sen en trommels stonden met peper-

muntjes, kandij, zoethout, ulevellen 

enz. Met een handmolentje werd de 

koffie gemalen en de grote koperen 

weegschaal was goed voor een onsje 

thee of een half pond suiker.  

Vanwege de brandgevaarlijkheid 

stond de grote gietijzeren kachel voor 

de kooltjes vuur, in een aanbouwtje 

dat oom Piet achter zijn huis had 

gebouwd. De kachel werd met steen-

kool gestookt. Steenkool was kostbaar 

en werd geïmporteerd uit Wales 1.) 

Niet veel later kwamen er ook steen-

kolen uit België en Duitsland. Tante 

Mietje leverde ook kooltjes vuur aan 

de smid voor het aanmaken van het 

smidsvuur, aan de kleermaker Gerrit 

Willemsen, die in het achterste huisje 

van drie diaconessenhuisjes  tegen-

over de kruidenierswinkel van Wulfert 

Lagerweij woonde, en aan enkele 

strijkerijen in het dorp om hun holle 

persijzers warm te stoken.  

Het kooltje vuur werd dan door mid-

del van een vuurschop uit het vuur 

getild en in een blikje gelegd waar-

aan een touwtje zat om het mee te 

kunnen nemen. Om het warm te 

houden werd de as uit de aslade 

gebruikt om het kooltje toe te dek-

ken. De prijs van een kooltje vuur 

bedroeg 3 centen. Had je het arm en 

een groot gezin dan kreeg je het één 

cent goedkoper. Eenmaal met ‘de 

boodschap’ voorzichtig weer thuis 

gekomen, werd het kooltje vuur in 

een stenen testje gelegd die in een 

houten stoof werd geplaatst dat voor-

zien was van een aantal gaten aan 

de bovenzijde en aan een zijde 

open. De stoof diende als verwar-

ming voor de voeten, niet alleen 

thuis, maar ook in de kerk zowel bij 

de Nederlands Hervormden als bij de 

Rooms Katholieken. Beide kerken, de 

Rooms Katholieke kerk op het Hol-

lands End  2.) en de Nederlands Her-

vormde kerk in het midden van het 

dorp, hadden in de kerk geen kachel 

en de preken duurden lang, soms erg 

lang, zodat de kerkgangers het vaak 

erg koud kregen.  

Helaas zat er voor tante Mietje geen 

Piet Veenman 
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handel in. De Nederlands Hervorm-

den hadden een eigen kolenkachel in 

de consistoriekamer die door de kos-

ter of de kosteres bediend werd. De-

ze traditie heeft voortgeduurd tot 28 

juni 1960 toen Neeltje Lamme-Sinke 

haar taak als kosteres van de Anke-

veense Hervormde kerk officieel be-

ëindigde. De Rooms Katholieken had-

den een kachel in de sacristie waar-

voor koster Jan Wiggers verantwoor-

delijk was. Na de sloop van de 

Rooms Katholieke kerk op het Hol-

lands End in 1928 kwam er in de 

nieuwe kerk op het Stichts End, geen 

warme stoof meer terug.  

Een warme stoof in de kerk was een 

luxe en niet iedereen kon zich dat 

veroorloven. De 

zorg er voor was 

een hele organisa-

tie, waarvoor de 

koster(es) verant-

woordelijk was. 

De opbrengst voor 

een warme stoof 

in de kerk ging naar de koster(es). 

Om de kosten te besparen namen 

sommige kerkgangers hun eigen war-

me stoof mee. De koster(es) ging hier 

niet altijd mee akkoord, want wan-

neer het testje in de stoof niet goed 

afgeschermd was, was het voor de 

vrouwen met hun lange rokken zelfs 

brandgevaarlijk. Tante Mietje had hier 

verder geen bemoeienis mee en haal-

de argeloos haar schouders op, zo 

van ‘"ze zoeken het maar lekker zelf 

uit’" wanneer het met zo'n kooltje 

vuur in de kerk, weer eens helemaal 

mis ging. 

Naast kooltjes vuur verkocht tante 

Mietje ook warm water. Bovenop en 

naast de gietijzeren kachel van tante 

Mietje stonden dan, zowel in de zo-

mer als in de winter, altijd een paar 

grote waterketels. Het water werd 

door oom Piet uit de Ankeveensche 

vaart gehaald die achter het café van 

Willem van Bree 3.) lag. Hij moest 

dan aan de overkant van de Dorps-

weg een klein zandpad af om bij de 

vaart te komen. In tegenstelling tot 

de sloot achter zijn huis, waar ook 

de boerderij van Bram Portengen 

(nadien Willem Portengen) lag, was 

het water uit de vaart betrekkelijk 

helder. Voor het transport had oom 

Piet een soort slee gemaakt met wiel-

tjes eronder voor de zomer en zon-

der wieltjes voor de winter. In de 

slee stonden een paar grote wasketels 

voor het water. Bij strenge winters 

moest er soms wel eens een bijt ge-

hakt worden. Als het ijs bij strenge 

winters erg dik was, nam hij gewoon 

enkele grote blokken ijs mee die dan 

weerbij de kachel werden ontdooid. 

Hoewel de poldermeesters er wel 

toezicht ophielden en je soms een 

flinke boete te wachten stond wan-

neer je het water vervuilde, was het 

water in de vaart beslist geen drink-

water te noemen. Oude dekens, vod-

den, hout, etensresten, alles kon je er 

soms uit opvissen. Om het water te 

zuiveren had oom Piet achter zijn 

huis op een paar palen een waterfil-
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ter gemetseld.  In het filterhuis stond 

een grote bak waarin een hoeveel-

heid schelpzand en een paar doeken 

lagen, waar het water uit de vaart 

doorheen moest lopen. Via een soort 

van trechter onder de bak werd het 

schone water in een paar grote ketels 

opgevangen. Omdat er in het water 

toch nog allerlei troep zat werd het 

‘filter’ door oom Piet bijna dagelijks 

schoongemaakt. Af en toe mocht ik 

hem daarbij helpen. Oom Piet zette 

mij dan met z’'n grote handen in de 

bak, om met een soort van harkje 

allerlei plantjes en andere troep wat 

nog aanwezig was in een emmer te 

doen, die oom Piet er dan weer uit 

haalde om vervolgens de inhoud er 

van een slootje achter het huis te 

gooien. Of ik oom Piet echt gehol-

pen heb weet ik niet, omdat hij even 

later altijd mijn werk in de bak nog 

eens netjes overdeed. Het was zwaar 

werk al dat gesjouw met het water. 

Tante Mietje mocht hem daarbij niet 

helpen. ‘Dat is werk voor echte man-

nen Mietje, merkte hij, terwijl hij mij 

een knipoog gaf, vaak op. Ondanks 

alle inspanningen steeg in de winter, 

de verkoop van warm water niet. De 

meeste klanten hadden thuis een ka-

chel met turf of hout gestookt en 

kochten dan ook alleen maar een 

emmer met schoon water en warm-

den het thuis op. Kennelijk was dat 

voldoende voor het dagelijks gebruik.  

In de zomerdag was dat geheel an-

ders. Zodra de winter voorbij was 

ging bij iedereen de kachel uit behal-

ve bij oom Piet en tante Mietje. Om 

aan de vraag naar ‘schoon’ water  en 

vooral ook naar warm water te kun-

nen voldoen, stond oom Piet door de 

weeks al om zes uur op om water 

uit de Ankeveensche vaart te halen. 

Topdag was de maandag, de weke-

lijkse wasdag. Oom Piet stond dan al 

om vier uur op, om het water uit de 

vaart te halen en het vervolgens op 

het vuur te zetten. Er waren vrouwen 

bij die ’'s morgens om zeven uur al 

water kwamen halen in een blauw of 

grijs geëmailleerde emmer, waarop 

een deksel met gaatjes zat om de 

stoom wat af te blazen. Sommigen 

hadden een handschoen meegenomen 

om de emmer met warm water te 

kunnen vasthouden. Er werd dan nog 

wel eens een praatje gemaakt en het 

laatste dorpsnieuws uitgewisseld. 

Sommigen bleven zolang kletsen dat 

het water alweer bijna koud was 

voordat ze naar huis gingen. Ook 

tijdens de zaterdagmiddag nam de 

vraag naar warm water behoorlijk 

toe. Met een hoeveelheid warm wa-

ter kon je dan alle opgedane ver-

moeidheid van de hele week, in een 

keer van je afspoelen. Wanneer de 

kachel al uit was en het weer toch 

nog redelijk kil, werd er vooral door 

oudere mensen nog wel eens warm 

water gehaald om er een kruik mee 

te kunnen vullen, om het bed of al-

leen de voeten te verwarmen. Ge-

woonlijk werden er stenen jenever-

kruiken (leeg natuurlijk!) gebruikt. De 

halsopening goed dichtgestopt en met 

een flanellen lapje er omheen drong 
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dan de warmte door je hele lichaam 

heen. Zij die het konden betalen 

hadden een roodkoperen kruik met 

een schroefdeksel. Af en toe leverde 

tante Mietje warm water aan een 

passerende koetsier om de platte ko-

peren warmwaterstoof te vullen. Door 

hun platte vorm bleven ze tijdens het 

rijden op hun plaats liggen. De prijs 

van een emmer met warm water was 

vier centen. Absoluut niet duur als je 

weet wat er allemaal aan vooraf was 

gegaan’. Einde citaat  

Op vrijdag 16 juni 1905 ontstond 

brand in het met rietgedekte perceel 

waarin het woonhuis, het kruideniers-

winkeltje van tante Mietje en oom 

Piet en de bakkerij van Hein Veldijk 

waren gevestigd. Het dagblad ‘De 

Gooi- en Eemlander’ schreef in haar 

editie van 17 juni 1905 hierover het 

volgende: 

‘Vrijdagochtend omstreeks 6 uur ont-

stond brand in ’'t perceeltje van P. L. 

(Piet Logge) en H. V. (Hein Veldijk) 

gelegen in de kom van ’'t dorp, juist 

ten Noorden van de protestantsche 

kerk. De brand was ontstaan doordat 

de bewoner H.V. (Hein Veldijk) een 

kachel aanmaakte met papier en an-

dere rommel en de hoog opslaande 

vlammen zich spoedig aan de scha-

mele woning, die uit niet veel meer 

dan een weinig hout, papier en riet 

bestond, mededeelden. De kruide-

nierswinkel en woning van den met-

Het kruidenierswinkeltje van tante Mietje en oom Piet(tekening van Jan Veenman) 



selaar P.L (Piet Logge), met het vori-

gen perceel onder één kap gebouwd, 

werden dan ook weldra door de 

vlammen aangetast en ook hier, of-

schoon dit perceel wel uit steen was 

opgetrokken, doch met riet gedekt 

was, vond het vuur ruim voedsel. 

Gelukkig gebeurde het onheil bij dag 

en had L. (Logge) dadelijk hulp ge-

noeg om zijn boeken, papieren en 

een groot deel van zijn meubelen in 

veiligheid te brengen. Van den in-

houd van zijn winkel kon echter 

niets gered worden. Een goed uur na 

het uitbreken van den brand lagen 

dan ook beide woningen geheel in 

puin en hadden de vlammen reeds 

het belendende gebouw, door twee 

talrijke gezinnen bewoond, aangegre-

pen. Gelukkig hadden de bewoners, 

die niet verzekerd waren, al den tijd 

gehad hun tilbare haven naar buiten 

te dragen, teneinde hun inboedeltje 

voor verbranden te behoeden. Daar 

ook dit gebouw met riet gedekt was, 

ging het, wat te begrijpen is, even-

eens in vlammen op, zoodat al spoe-

dig van de vier woningen slechts een 

rookende puinhoop over was. De 

spuit van Ankeveen was spoedig ter 

plaatse en toen zij eenmaal zoover 

was om water te geven, deed zij ook 

goed haar plicht en wierp onophou-

delijk haar water in den vuurpoel. 

Het duurde echter vrij lang eer het 

tot watergeven kwam, wat hoogst-

waarschijnlijk wel aan de constructie 

zal hebben gelegen. Ook de spuit 

van Hollandsch-Ankeveen was met 

bekwamen spoed op de plaats des 

onheils gearriveerd, en terwijl de An-

keveensche spuit de vlammen aan de 

voorzijde bekampte, greep de andere 

het vuur aan de achterzijde aan. 

Hoewel er niet veel wind was, wer-

den de naastbijliggende perceelen, 

eveneens met riet gedekt, ernstig be-

dreigd en waren dan ook door de 

bewoners reeds gedeeltelijk ontruimd. 

Vastgesteld kon worden dat de brand 

ontstond in de bakkerij van H.V. 

(Hein Veldijk) en niet door het kolen-

vuur bij P.L. (Piet Logge)’ 

Korte tijd later bouwde Piet Logge op 

hetzelfde terrein een nieuwe kruide-

nierswinkel annex woonhuis met 

daarnaast twee huurwoningen. (Stichts 

End 43, 45, 47).  De verkoop van 

‘een kooltje vuur’ of een emmer warm 

of koud schoon water 4) door Maria 

(tante Mietje) Logge-Verhoeven, be-
Echtgenote  van Gerrit Veenman 

voor de winkel 



hoorde sindsdien tot de verleden tijd. 

De kruidenierswinkel werd naderhand 

overgedragen aan haar neef Gerrit 

Veenman (Gzn.), die het nadien weer 

overdroeg aan zoon Thimo Veenman.  

Hein Veldijk begon een nieuwe 

broodbakkerij op de hoek Stichts End

-Bergse Pad (Bergse Pad 1).      

Tot in het midden van de negentien-

de eeuw was in Ankeveen, verwar-

ming van het huis een probleem. 

Slechts enkelen hadden een kolenka-

chel maar de meesten stookten toch 

turf en hout als brandstof wat gedu-

rende de nacht werd gedoofd. Een 

kolenkachel in de kamer en soms 

een kolenfornuis in de keuken be-

zorgde veel werk, was kost-

baar en door de vaak slech-

te verbranding gevaarlijk 

door de ontwikkeling van 

koolstofdioxide. Een houtka-

chel of een open haardvuur, 

waarboven bijna altijd een 

warmwaterketel hing, was 

dan misschien wel veel 

voordeliger, maar verwarmde 

slechts een deel van het 

huis en was ongelooflijk 

brandbaar, aangezien vrijwel 

alles erin of erop, van stro-

matrassen tot rieten daken, 

uit brandstof bestond dat op 

een vuurtje wachtte.  

Jan Veenman 

 

1.) Het stoken van steenkool 

voor verwarmingsdoeleinden kwam in  

Nederland voor het eerst op kleine 

schaal in zwang in het begin van de 

19de eeuw en dan alleen nog in de 

havensteden. De binnenlandse steen-

kolenmijnen leverden slechts een ge-

ringe productie, waarvan slechts in 

de directe omgeving van deze mijnen 

gebruik werd gemaakt. Einde 19de 

eeuw kwam op grotere schaal steen-

kool uit Wales voor huisbrand ter 

beschikking, niet veel later gevolgd 

door Belgische en Duitse steelkool. 

Ook cokes, een bijproduct van de 

gasfabrieken, vooral in de tweede 

helft van de 19e eeuw in tal van 

plaatsen verrezen (denk aan Hilver-

sum), werd gestookt. Vanaf 1907 

Kruidenierswinkel van Thimo Veenman 

(tek. Jan Veenman) 
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 werden ook in Nederland de steenko-

lenmijnen geopend dan wel uitge-

breid en vond steelkool voor huis-

branddoeleinden op grote schaal in-

gang. Deze verdrong de turf, die tot 

dan een belangrijke brandstof was.  

 

2.)De Rooms Katholieke kerk op het 

Hollands End stond achter de tegen-

woordig nog aanwezige Rooms Ka-

tholieke begraafplaats. Na het in 

1928 gereedkomen van de St. Marti-

nus kerk op het Stichts End, werd in 

het zelfde jaar de oude kerk op het 

Hollands End gesloopt.  

3.) Een felle brand vernietigde op 21 

april 1932 het eeuwenoude café en 

bakkerij ‘’t  Centrum’ van voorheen 

Willem van Bree. Op het moment 

van de brand was het pand in eigen-

dom van de gebroeders A. en L. van 

Vliet. Korte tijd later bouwde L. van 

Vliet op dezelfde plaats een modern 

woonhuis annex bakkerij en winkel. 

In 2014 restaurant ‘De Veensche Plas’-

(Stichts End 50). A. van Vliet begon 

een nieuw café-restaurant op het 

Stichts End onder dezelfde naam als 

het voormalige oude café van Willem 

van Bree ’`t Centrum’.  In 2014 res-

taurant ‘LEKR’(Stichts End 7).    

4.) Hoewel warm water uit de kraan 

nog even op zich liet wachten, 

kwam waterleiding in Ankeveen pas 

in de twintiger jaren van de 20ste 

eeuw. De ‘elektrificatie’ werd inge-

voerd in 1926.  

Voormalige café ‘t Centrum, nu restaurant LEKR 
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Enige tijd geleden is de toren van de NH kerk in’ 's-Graveland, na restauratie,  

opnieuw voorzien van het haantje. De heer Kozijn, voormalig burgemeester 

van 's-Graveland, is voor ons op zoek gegaan naar de oorsprong van het ge-

bruik van de haan op de toren. De bijgeplaatste foto’'s zijn van fotograaf Dou-

we van Essen. 

De haan op de toren 

Waarom een haantje? 

Op vrijdagmiddag 31 oktober gingen 

de voorzitter van het college van 

kerkmeesters en de dominee per 

hoogwerker naar de spits van de to-

ren van de kerk in ’'s-Graveland. In 

hun handen de weer vergulde haan 

die op de spits werd geplaatst. De 

restauratie van de toren van de kerk 

was met het plaatsen van de haan 

voltooid. 

Maar waarom staat er eigenlijk een 

haan op een kerktoren? Een waarom 

een kruis op een katholieke kerk? 

Die vraag werd mij voorgelegd met 

het verzoek om tijdens de feestelijke 

gebeurtenis daar mijn licht over te 

doen schijnen. Na enige studie en ge

-google kwam ik tot het volgende 

verhaal. 

‘s - G r a v e l a n d 

Nederland Hervormde kerk ‘s-Graveland op 31 oktober 2014 
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Rijmpje  

De Doopsgezinden hebben een hou-

ten huisje 

De Roomsen hebben een kruisje 

De Calvinisten hebben een haantje 

En de Lutheranen hebben een zwaan-

tje. 

 

Het is een oud volksgedichtje, maar 

het geeft kort en bondig de werke-

lijkheid weer. 

De Doopsgezinden, die men bijvoor-

beeld boven het Noordzeekanaal in 

onze provincie nogal eens aantreft, 

hebben inderdaad vaak eenvoudige 

houten kerkjes, zonder toren, die  

geen kerk worden genoemd, maar 

waar op geschreven staat Vermaning. 

Deze kerkjes zijn volstrekt in over-

eenstemming met de eenvoud en de 

soberheid die kenmerkend voor deze 

geloofsrichting is. 

De Roomsen hebben hun kruisje 

Ja, de Roomsen hebben hun kruisje. 

Op en in de kerken staan en hangen 

kruisen. Er bungelen kruisen op wel-

gevulde kardinaals- en bisschopsbui-

ken. Er hangen kruisjes om frêle nek-

ken van r.k meisjes. 

Bij ieder gebed bekruist de gelovige 

zich en voetbalspelers slaan even een 

kruisje voor zij de grasmat betreden. 

Het kruis is het symbool van de ka-

tholieke kerk. 

Dat is ook wel gebruikelijk. Want het 

teken van het geloof is het kruis. De 

oer boodschap van het christendom, 

het hart van het geloof is de dood 

van Christus aan het kruis ter verzoe-

ning voor de zonden van de mens-

heid. 

Het is niet zozeer de aanwezigheid 

van het kruis in de Rooms Katholieke 

kerk, maar de bijna totale afwezig-

heid van het kruis in de Protestantse 

kerk. Het kruis werd zeker in het 

verleden geïdentificeerd met de RK 

kerk. Toen ik in mijn jeugd eens een 

kruis aanwees op een kerk en daar 

mijn moeder op attendeerde was haar 

antwoord, enigszins bits: "Dat is van 

de Roomsen" jongen. 

Want als Hervormde jongen werd ik 

gewaarschuwd voor het gevaar van 

Rome! 

Hoewel de laatste tijd ook in Protes-

tantse kerken steeds meer een kruis 

hangt, lijkt het wel of de Katholieken 

er met het kruis er vandoor zijn ge-

gaan. Zij hebben als het ware dit 

symbool gekaapt. 

De Calvinisten hebben een haantje 

Het is verwonderlijk dat op protes-

tantse kerken een haan staat. De 

haan heeft in het alledaagse taalge-

bruik een negatieve gevoelswaarde. 

Zoals "haantje ”de voorste zijn"” en 

"zijn haan moet koning kraaien"” en 

"daar kraait geen haan naar". In de 

volksmond is de haan geen populair 

dier. 

De haan staat voor dominantie, maar 

ook voor vruchtbaarheid. 

Het is dus op zijn minst verwonder-

lijk dat dit dier de torens van protes-
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tantse kerken siert. 

De haan en de bijbel 

De haan komt maar op één plaats in 

de Bijbel voor en wel in Marcus 14 

vers 72. Het is het bekende verhaal 

van Petrus die ontkent tot de volge-

lingen van Jezus te behoren en Chris-

tus verloochent, waarmee de profetie 

van Christus in vervulling gaat, dat 

als de haan driemaal gekraaid zal 

hebben Petrus de Heer driemaal ver-

loochend zou hebben. 

Hoewel de haan in de tijd van de 

Bijbel in Israël voor kwam, behoorde 

hij niet tot de inheemse dieren. In de 

oudheid werd hij de Perzische vogel 

genoemd. 

Het is nauwelijks aan te nemen dat 

de reden om een haan op de toren 

te zetten gelegen is in het bovenge-

noemde fragment uit de Bijbel. Ver-

loochening en verraad is toch niet 

iets waar je trots van wilt getuigen 

Een heidens gebruik verchristelijkt 

Bij de kerstening troffen de zendelin-

gen allerlei gebruiken aan die tot de 

(heidense) godsdienst behoorden. Zo 

is waarschijnlijk in alle godsdiensten 

het thema licht en donker een be-

langrijk gegeven, zoals er meerdere 

oer thema’s in godsdiensten zijn . Zo 

trof men ook het plaatsen van een 

haan op een boom aan, als teken 

van vruchtbaarheid en dominantie. 

Men trof ook bijv het feest van het 

licht aan, waarbij met vierde dat de 

dagen weer gingen lengen, dat de 

donkerte voorbij was en men weer 

op weg naar het licht ging. 

Een aantal van die gebruiken zijn 

door het Christendom overgenomen 

en van een nieuwe Christelijke bete-

kenis voorzien. Het feest van het 

licht werd kerstmis met de van oor-

sprong heidense kerstboom en de 

verjaardag van Christus werd op 25 

december geplaatst. 

Hetzelfde is met de haan gebeurd. 

De haan kondigt de terugkeer van 

het licht aan. Het is de prediker van 

de dageraad. Donker is nacht, is 

dood, is angst en eer de mens het 

licht waarneemt verkondigt de haan 

het al. 

Daarmee zitten we midden in de 

Christelijke symboliek. Christus wordt 

het licht der wereld genoemd, De 

kerk zingt: Ontwaakt gij die slaapt! 

De haan is het symbool van de da-

geraad de nieuwe dag 

Ook andere bewegingen hebben aan 

de haan eenzelfde soort functie gege-

ven. 

De haan op de NH kerk 
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Vroeger kraaide er iedere morgen 

een haan bij de VARA. 

Voor de socialistische beweging was 

de haan eveneens de aankondiger 

van de dageraad. In het Christendom 

gaat het over de nieuwe hemel en 

de nieuwe aarde. Het socialistische 

morgenrood beperkt zich tot de nieu-

we aarde. 

Zo is de haan een christelijk symbool 

geworden, al had hij ook een prak-

tisch nut. Hij gaf de windrichting 

aan, hij was immers een weerhaan. 

Een bijzondere betekenis 

Ik las het gedicht  "Nalatenschap" 

van de dichteres Ida G.M.Gerhardt, 

waar zij aan de haan een speciale 

opdracht meegeeft, namelijk de ver-

kondiger van de opstanding: 

 

En ben ik heengegaan 

meld dan, hoog opgericht 

met roep en vleugel slaan 

aangaande mijn versterf 

dat het is opgestaan. 

 

P.S: Op de RK kerk van Kortenhoef 

staat boven op het kruis een blinken-

de haan! 

Wim Kozijn – 

Toespraak gehouden ter gelegenheid 

van het plaatsen van de haan op de 

toren van de Hervormde kerk van ’ 

's-Graveland op 31-10-2014 

Het plaatsen van de haan 
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"Wanneer de Ingelanden hunne Hof-

steeden tot een buitenverblijf begon-

nen te verkiesen en zig verscheydene 

handwerks- en arbeitslieden op ’ 

's-Graveland ter neder zetten werd 

over het aanleggen van Een Gebouw 

tot oeffening der openbaren gods-

dienst geraadpleegt" 

 

Aan twee bouwmeesters was ge-

vraagd een ontwerp te maken, maar 

toen de heren bij elkaar kwamen in 

de Voetboogdoelen in Amsterdam, op 

26 februari 1657, was de keuze snel 

gemaakt. 

Bij eenparigheid van stemmen is de 

inclinatie op de Kruyskerck gevallen. 

Het ontwerp van de eerste stads-

bouwmeester van Amsterdam. 

Daniel Stalpaert 

Zijn naam doet al enigszins vermoe-

den dat hij van zuidelijke komaf is. 

Het jaar 1585 is een heel belangrijk 

jaartal uit onze geschiedenis: de val 

van Antwerpen. Parma verslaat het 

leger van de heren van St. Aldegon-

de, de Scheldemond wordt afgesloten 

en de geestelijke en vooral ook de 

financiële elite, die veelal zich tot 

het protestantisme had bekeerd, trekt 

weg uit Vlaanderen. De neergang van 

Vlaanderen is begonnen en de 

nieuwkomers zijn een verrijking voor 

Noord Nederland. Zij vestigen zich in 

steden als Delft, Leiden, Haarlem 

maar vooral ook Amsterdam. Tot de-

ze immigranten behoren ook de 

voorouders van Stalpaert. 

Jeremias Stalpaert, tapijtwever te 

Brussel trekt via Antwerpen naar 

Delft waar hij zich vestigt. Zijn zoon 

Pieter, heeft eveneens een kunstzinnig 

beroep. Hij is landschaps- en zee-

schilder. Hij is getrouwd met de 

eveneens uit Zuid-Nederland afkom-

stige Maeyken de Walperghen. Uit dit 

huwelijk wordt in 1615 Daniel gebo-

ren. 

Uit de aangifte van ondertrouw met 

Grietje Fransen in 1639 weten we 

dat hij ook schilder was. Hij geeft 

althans dat beroep op, maar er is 

geen enkel schilderij van hem be-

kend. Het is een tragisch huwelijk, 

want in 1641 overlijdt Grietje. 

Aansluitend op het vorige artikel heeft de heer Kozijn een artikel geschreven 

over de bouwer van de Nederland Hervormde kerk van ‘'s-Graveland Daniël 

Stalpaert. 

Daniël Stalpaert,  

 
stadsbouwmeester te Amsterdam 
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Uit het begraafboek: 

Griten Fransen, huijsvrou van Daniel 

Stalpaert, komt van de Brestraat, be-

graven in de Oude Kerk op 12 maart 

1641. 

 

Dat jaar op 22 augustus slaat het 

verdriet op nieuw toe. Het dochtertje 

Katrina van zijn overleden vrouw 

overlijdt. En ook daar staat in het 

archief:”Katrina komt van de Brestraat 

vandaan. 

Bovendien kunnen we vermoeden dat 

hij met het schilderen nauwelijks de 

kost kan verdienen. Hij laat zich in-

schrijven als makelaar in aandelen. 

 

De eerste stadsbouwmeester van 

Amsterdam 

Het geluk keert weer terug in zijn  

leven want, op 17 maart 1645 gaat 

in ondertrouw: 

Daniel Stalpaert, van Amsterdam. 

Weduwnaar van Margrijten Frans-

dochter op de Coningsgracht ende 

Machtelt Lodder, van Amsterdam, 

weduwe van Egbert van Hoorn  

woonende op de Oudeschans. 

De echtgenote van deze Machtelt 

was houthandelaar en alles wijst erop 

dat Machtelt na de dood van haar 

man de zaak heeft voortgezet en het 

moet alleszins aannemelijk worden 

geacht dat Daniel in het bedrijf is 

gaan meewerken. 

In 1648 wordt Stalpaert de eerste 

stadsbouwmeester van Amsterdam. 

Een op zijn minst opzienbarende be-

noeming. Hij had tot op het moment 

van zijn benoeming geen enkel ge-

bouw gebouwd. En een dag voor zijn 

benoeming wordt de eerste steen ge-

legd voor de bouw van het achtste 

wereldwonder: het stadhuis op de 

Dam! 

Daar zal zeker een rol bij hebben 

gespeeld dat de familie van zijn 

vrouw - geen voorname familie maar 

wel, regenten, vroedschapsleden en 

kerkmeesters - bevriend was met de 

burgemeester van de stad (op dat 

moment Cornelis Witsen) en Nicolaas 

Pancras. 

Zijn opdracht is veelomvattend en de 

Daniël Stalpaert 
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inhoud er van is zwaar:” 

"te dienen voor Architect ende dien-

volgende getrouwe ende naerstige 

oipsicht te hebben op allerlei publijc-

que ghebouwen, welkcke bij dese 

stadt tegenwoordige begonnen sijn 

ofte naderhandt zullen worden ende 

besondert op het opbouwen van’t 

nieuw stadthuijs ende van de toorn 

aan de nieuwe Kerck". 

De beloning voor deze baan was 

zeer goed. Zestienhonderd gulden per 

jaar. Voor die tijd een zeer hoog 

bedrag en  het geeft nog eens het 

belang van de functie aan. 

Na de Vrede van Munster in 1648 

was met de bouw van dit stadhuis 

begonnen, naar een ontwerp van Ja-

cob van Campen. De dagelijkse lei-

ding van de bouw lag bij 

Daniel Stalpaert. 

Maar was de voormalige 

schilder en aandelenhande-

laar wel geschikt voor deze 

baan? Tegenwoordig zeggen 

we: beschikte hij wel over 

de juiste kwalificaties? 

Daniel ging naar alle waar-

schijnlijkheid meewerken in 

de houthandel van zijn  

vrouw. Daar moet hij wel in 

de praktijk veel hebben op-

gestoken. Kennis van het benodigde 

materiaal, het lezen van bestekken en 

het berekenen van de benodigde 

hoeveelheid materiaal, het natekenen 

van trappen en kappen. 

Het moet niet uitgesloten worden 

geacht dat hij les heeft gekregen van 

wiskundigen en landmeters die hem 

de theorie onderwezen en van tim-

merlieden die hem inwijdden in de 

praktische kanten van het vak. 

De betekenis van Daniel Stalpaert 

voor Amsterdam 

De samenwerking tussen de ontwer-

per Van Campen en de opzichter 

Stalpaert verloopt slecht. Van Campen 

was aan de fles. Stalpaert was naijve-

rig op de roem van Van Campen en 

wist “"door '’t lastigh roeren van zijn 

beck dien kunstenaar de gunst van 

borgerheeren te ontstelen". 

Van Campen krijgt ruzie met het 

stadsbestuur en die kiest de kant van 

Stalpaert. In 1654 vertrekt Van Cam-

pen en Stalpaert kan de bouw van 

het stadhuis voltooien. 

De waardering voor het immense 

gebouw in de stad is groot: 

"opgenomen hebbende ook deze 

Het paleis op de Dam 
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bouwmeesters hun verrevliegende 

verstand en schrandere hartsenen aan 

dit meesterstuk zoodanig doen blijken 

dat de lof en eere die hen ervan 

toekomt nooit aan de vergeeting zal 

overgeleverd worden". 

En de dichter Jan Vos wijdt er een 

lofvers aan:” 

Dus siet met Stalpaerd die noch nijt 

noch laster vreest, 

Maar ’'t Raadhuys aan het IJ vertoont 

zijn wakkeren geest 

Hier hoeft bij Roomen noch Athenen 

niet te wijcken 

Vernuft wordt het best gezien door 

levendige blijcken 

 

Wordt in het eerste citaat nog ge-

sproken over de bouwheren, Jan Vos 

laat er geen misverstand over be-

staan: de roem en de eer is uitslui-

tend voor Stalpaert. 

In het derde kwartaal van de zeven-

tiende eeuw is er veel gebouwd in 

Amsterdam en vaak was Stalpaert 

daarbij betrokken. Die bouwwoede 

komt tot stilstand in het rampjaar 

1672 als de stad ten gevolgen van 

de oorlog met grote financiële lasten 

kampt. 

Een grote vermaardheid kreeg Stal-

paert met de bouw van ’'s Lands Zee-

magazijn in 1656, waarin nu het 

Scheepvaartmuseum is gevestigd. De 

schepen van de VOC bevoeren de 

wereldzeeën en in dit gebouw dat 

gebouwd is op 2300 palen, lagen de 

voorraden voor de schepen die weer 

uit moesten varen. Kanonnen, zeilen, 

vlaggen en andere zee-uitrusting la-

gen hier in voorraad. Maar ook wa-

ren er kelders met 40.000 liter regen-

Scheepvaartmuseum Amsterdam 
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water voor de scheepsbevoorrading 

Dit VOC magazijn met "ijselijk en 

helsch oorlogstuig"”werd een toeristi-

sche attractie. Van boven op het dak 

had men een prachtig uitzicht op de 

stad en de havens, met de schepen, 

de werven de drukte en de welvaart. 

In 1662 is hij verantwoordelijk voor 

de vierde stadsuitbreiding van Amster-

dam. Een nieuwe vergroting met vier 

nieuwe wijken en vier pleinen voor 

kerken. Zo ontwierp hij in dit kader 

de houten preekschuur” op het Am-

stelveld met ruimte er omheen om 

deze kerk door een stenen gebouw 

te vervangen. Hij ontwierp poorten 

voor de stad, het Aalmoezeniershuis 

op de Prinsengracht, waar later het 

Gerechtshof gevestigd was en de 

Oosterkerk op de Wittenburgergracht. 

In 1670 de grote sjoel van de Hoog-

duitse Gemeente, waar nu het Joods 

museum is gevestigd. Dit laatste is 

ook zeer bijzonder en een teken van 

de tolerantie die in Amsterdam heers-

te. Hoewel er officieel geen vrijheid 

van godsdienst in ons land was, 

bouwde de stadsbouwmeester wel 

een synagoge. 

Zelf was hij tot welvaart gekomen, 

gelet op het huis dat hij voor zich-

zelf bouwde aan de Keizersgracht. 

Het grootste huis van Amsterdam. 

Zeven traveeën breed met drie koets-

huizen. (een travee is de afstand 

waarbij de gevel zich in de lengte-

richting begint te herhalen) De eige-

naren hebben het, na de dood van 

Stalpeart, afgebroken omdat het te 

groot was. 

Hij overleed in 1676, eenenzestig 

jaar oud en werd begraven in de 

Nieuwe Zijds kapel in het graf van 

zijn schoonvader. 

De kerk van ’'s-Graveland 

Het is geen wonder dat de ingelan-

den zo snel en eensgezind kozen 

voor het model van Stalpaert. Hij 

was de meeste vooraanstaande archi-

tect van zijn tijd en verdiende lof 

voor de realisatie van wel het groot-

ste en meest imposante bouwwerk 

van zijn tijd. Door de macht van de 

Amsterdamse regenten, op dat mo-

ment de machtigste kooplieden in de 

wereld, nam Stalpaert de opdracht 

aan. In Amsterdam kwam hij ze als 

opdrachtgevers opnieuw tegen. 

Hij bouwde zijn kruiskerk in ons 

dorp. Daarom verdient de stichting 

die zijn naam draagt en die zich 

inzet voor de handhaving van dit 

belangrijk cultureel erfgoed alle 

steun. 

Wim Kozijn 25-11-2014 

Literatuur: Gea van Essen Daniel Stal-

paert 1615-1676 Stadsarchitect van 

Amsterdam en de Amsterdaamse 

stadsfabriek 1647-1676 

Sjaar Priesten art. Ons Amsterdam 

Wikepedia 
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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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H. Pasman was, zoals men dat vroe-

ger noemde de “Bovenmeester” van 

de St. Antoniusschool te Kortenhoef 

(vanaf 1912). Een tamelijk korte, ge-

zette man met zogenaamd“bros kort 

rechtopstaand haar, een gezonde kop 

die, als hij zich kwaad maakte (en 

dat gebeurde nog wel eens) rood 

aanliep. Vandaar de naam“"De Biet", 

zoals hij door de jongens werd  ge-

noemd. Hij was een nogal streng, 

maar een zeer goed onderwijzer. Als 

je goed oplette en niet praatte in de 

klas, kon je geen kwaad bij hem 

doen. Maar als je wel kon leren en 

je gooide er met de pet naar en je 

gaf ook nog een - voor die tijd - 

brutaal antwoord, riep hij je naar 

voren en zei: "Leg je hand op de 

lessenaar"” en dan kreeg je met een 

liniaal drie flinke tikken boven op je 

hand. Dat was toen een gewone ma-

nier van straffen. 

Wij moesten veel zingen, vaak met 

drie klassen bij elkaar en dan op-

schuiven met je drieën in een bank. 

Omstreeks Koninginnedag zongen we 

vaderlandse liederen en verder veel 

kerkelijke gezangen met de zoge-

naamde Hoogtijdagen. Meester deed 

dat heel serieus. Hij speelde geen 

piano of orgel naar begeleidde ons 

op de viool om het instuderen van 

de vaak meerstemmig gezongen lie-

deren gemakkelijker te maken. Het 

Op 22 september 2014 overleed Johanna Marina Laboyrie. Over haar ver-

scheen een verhaal in het dagblad Trouw van maandag 27 oktober 2014. 

Graag hadden wij dit verhaal overgenomen op deze plek maar helaas geeft 

Trouw hiervoor geen toestemming mits we hiervoor een bedrag van rond de  

€ 400,- betalen. Dat vindt de redactie echter niet verantwoord. In plaats daar-

van plaatsen we een verhaal dat eerder verschenen is in een periodiek van 

1985. 

LEVENSLIJN 

Herinneringen aan een “Bovenmeester”(door MG van Hooren) 

K o r t e n h o e f 

Meester Pasman (1878 - 1947) 

I     n     t     e     r     v     i     e     u     w 
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kostte hem veel inspanning en ook 

dan liep hij hoogrood aan, tot groot 

vermaak van verschillende jongens. 

Hij merkte dat direct en sleurde een 

paar belhamels de bank uit en sloot 

ze op in het kolenhok tot de zangles 

afgelopen was. 

Meester had ook bepaalde teksten 

voor strafregels , zoals: 

Eigen schuld plaagt het meest (1OOx) 

of: 

Dikwijls beleeft men dat een vreug-

defeest ontaardt in een slemppartij 

(100x). 

Hij was ook altijd erg bezig met 

aardrijkskunde. Gezeten op een hoge 

stoel naast de lessenaar hanteerde hij 

een wel drie meter lang Spaans riet 

waarmee hij op grote landkaarten 

plaatsen aanwees in geheel Europa. 

Elk kind kreeg een beurt, net zo lang 

tot wij goed wisten waar die plaatsen 

lagen en vooral de naam en de goe-

de uitspraak er van kenden. Hij was 

dan heel geduldig. Hij leerde ons 

ook plaatsen in het Gooi en vertelde 

daar veel over. Hij gebruikte ook zijn 

vrije woensdagmiddag wel eens om 

met ons te gaan fietsen. Een soort 

excursie. Dat was in die tijd (+1932) 

niet zo eenvoudig. Een tocht bijvoor-

beeld naar "De Tafelberg"” in Blari-

cum was een hele onderneming. Met 

je tweeën op één fiets of de fiets te 

leen van je moeder of een tante -zo 

ging dat toen. Of naar Huizen, naar 

de (toen nog) Zuiderzee en als attrac-

tie een eind de “pier” op, een waar 

evenement. 

Meester was zuinig wat de uitgaven 

van de school betrof. Zo moesten wij 

in de taalschriften met potlood onder-

De Anthoniusschool aan de Kerklaan rond 1930 
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aan de bladzij een extra lijntje trek-

ken. Daar spaarde hij per jaar weer 

zo veel schriften mee uit. 

Een paar dagen voor de zomervakan-

tie was er grote schoonmaak in de 

klas. De meisjes moesten de inktpot-

ten schoonmaken en de kastjes van 

de banken opruimen en uitstoffen. 

Voor de jongens van de hoogste klas 

was het feest. Zij moesten in de tuin 

van Meester werken (wieden en 

schoffelen) en het kolenhok oprui-

men. Bij het meestershuis was een 

grote moestuin met vruchtbomen en 

bessenstruiken. De helft van de  

Egidius Blocklaan hoorde vroeger bij 

de school, en aan de achterkant 

grensde zij aan een weiland. 

De heer Pasman was een zeer gods-

dienstig man. De lessen begonnen 

altijd met gebed en eindigde ook zo. 

Om precies twaalf uur als de kerk-

klok luidde voor “het Angelus” ging 

Meester voor de klas staan en sprak 

met gevouwen 

handen en geslo-

ten ogen het vol-

gende gebed uit: 

"De Engel des 

Heren heeft aan 

Maria gebood-

schapt'' 

De kinderen ant-

woordden: “En zij 

heeft ontvangen 

van de HeiIige 

Geest” 

Meester: “Zie de 

dienstmaagd des 

Heren” 

Kinderen: “Mij geschiede naar Uw 

Woord” 

Het werd in alle klassen gebeden. 

Onze bovenmeester was geen man 

voor “Oecumene” volgens mij. Ik 

weet nog dat we eens met de school 

naar een ijsfeest in Kortenhoef gingen 

op uitnodiging van de Oranjevereni-

ging. Kinderen van de katholieke, 

openbare en christelijke school in 

Kortenhoef. Er waren verschillende 

spelen georganiseerd o.a. hardrijden 

en ringetje-rijden voor “paren”, jon-

gens en meisjes van verschillende 

scholen. Wij vonden dat prachtig 

maar onze meester was het er niet 

mee eens. Mijn moeder liep zondags 

met hem op uit de kerk en ze zei: 

“Wat een leuke middag op heb ijs 

voor de kinderen”, waarop hij ant-

woordde: “Het was wel leuk maar ik 

ben niet zo voor die gezamenlijke 

schoolspelen en vooral niet voor dat 

rijden van“paren, je weet maar nooit 

Leerlingen van de Antoniusschool met op de achtergrond 

meester Pasman rond 1930 
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wat er in de toekomst  van komt. 

Hij was van 1941-1947 kerkmeester 

en tevens actief in de r.k. kiesvere-

niglng'. Over zijn secretariaat 

C.B.L.B. is uitvoerig geschreven in, 

Coop. Boerenleenbank-Ralffeisenbank 

75 jaar (1985). 

Wat me ook nog te binnen schiet is 

het water drinken in de gang. Bij de 

ingang stond een grote ijzeren was-

bak met een koperen kraan, waaraan 

een emaillen kroes hing. Als het zo-

mers erg warm was ging Meester om 

half twee, als de school aanging, bij 

de kraan staan, de kinderen stelden 

zich op in een lange rij en kregen 

bij wijze van versnapering uit die 

ene kroes een frisse dronk. Brutale 

jongens sloten zich wel weer eens 

aan achter de rij en kregen, als 

Meester het niet merkte, een tweede 

kroes. 

Meesters gezin bestond uit tien kin-

deren van wie de meesten de eerste 

klas oversloegen. Hun vader stoomde 

hen klaar voor de tweede. 

Ik denk met respect aan mijn Boven-

meester” terug. 

Na zijn overlijden op 11 december 

1947 typeerde pastoor ter Schure 

hem als een “Rechtschapen en god-

vrezend man. 

M.G van Hooren 

Gezin Pasman,hoofdonderwijzer R.K.Antoniusschool Kortenhoef. v.l.n.r. staande 

Wim, Joke, Riek ,Bep, Antoon, ZIittend, Mevr.Pasman, Herman, Mimie,Ite, Annie, 

Hr.Pasman. (1923) 
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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 uit de vorige periodiek is tijdens de ten-

toonstelling van diverse kanten gekomen. Men wist te 

vertellen dat de vrouw rechts Femke Boers was, de 

vrouw van San Schippers, beter bekend als Tarzan. De 

ander is onbekend gebleven. Wanneer u meer wilt we-

ten van Tarzan dan moet u deel 5 uit de serie “"van 

de korenmolen tot de sluis" van Krijn Spaan raadple-

gen. Deel 5 is zowel verkrijgbaar bij Krijn alsook bij 

de Historische Kring aan de Kerklaan. 

 

De nieuwe opgave betreft een oefening door de jeugd van gymnastiekvereni-

ging DOK (Door Oefening Kracht) uit Kortenhoef. 

Weet u wie het zijn? Laat het ons weten. 
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Regelmatig ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van foto-

materiaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen.  

Schenkingen  

Wij hebben weer meerdere schenkingen ontvangen.  

Onze dank gaat naar: 

De heer Jans, een paar lege jenever-

flessen van Verhoeven uit  

‘`s -Graveland en een ingelijst diploma 

van de school met de bijbel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Torsing, een melkjuk, een blauwdruk van een rijtje woningen in An-
keveen en een reclamefolder van slagerij Calis aan het  
Noordereinde 95 (niet afgebeeld) 

 
Johanna Schuur-
man-Pos, een 
zeepdoos en een 
medicijndoosje 
van Dokter Jon-
ker uit 1925 
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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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Wijdemeren Tours 
                  Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 
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