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Van het bestuur en de redactie 

Naast ons nieuwe bestuurslid Jaap Wertheim zijn wij blij met twee nieuwe 

vaste medewerkers. Frits Metz en Gerrie van Rijn zijn ons team van vaste 

medewerkers dit jaar komen versterken. Zij hebben al laten zien dat wij veel 

plezier aan elkaar kunnen beleven. We zijn nog wel op zoek naar een nieu-

we voorzitter. Heeft u interesse of weet u iemand? Ook zijn wij altijd op 

zoek naar inwoners die een bijdrage willen leveren voor ons periodiek! 

 

De inrichting van ons gebouw is ook wat aangepast. Het papieren archief 

(speciale rapporten/ kranten/ foto’s etc.) wordt nu overzichtelijker bewaard. Wij 

slaan veel digitaal op, maar de originele papieren zijn en blijven belangrijk. 

Voorts brengen wij graag het nieuwe boek van onze dorpsgenoot Krijn Spaan 

onder uw aandacht. De serie over de families aan het Moleneind en de Kor-

tenhoefsedijk is nog lang niet afgerond. Deel zes heeft als titel: “Van de boer-

derij van Ab Voorn tot en met Ab de Kloet” en is desgewenst via onze kring 

verkrijgbaar. Het is een indrukwekkend geschiedkundige vaststelling en herin-

nering. 

 

Iedere dag wordt er geschiedenis geschreven, maar niet iedere dag is een 

mijlpaal. Op de laatste dag van oktober 2015 is wel een mijlpaaltje in onze 

dorpsgeschiedenis geslagen.  

Er waren maar liefst 36 teams uit ’s-Graveland en Kortenhoef op een heel ple-

zierige manier bezig met de eerste “Ken Uw Dorp Quiz”. De uren tussen 

17.00 en 2.00 uur waren voor veel teams te kort om alle 175 vragen te be-

antwoorden en sommige vragen waren heel pittig.  

Via de website: http://kenuwdorp.nl/ kunt u de vragen (nog) eens doorlezen. 

Het levert u ongetwijfeld hoofdbrekens op, maar waarschijnlijk ook net zo 

veel plezier als het team van onze Kring. 

 

Een ander bijzonder nieuwtje betreft eveneens informatie die van buitenaf tot 

ons komt, maar waar wij graag mee betrokken zijn. 

Het Kadaster / de Topografische Dienst  bestaat dit jaar officieel twee eeuwen 

en daarom heeft het Kadaster een fantastisch cadeautje samengesteld voor 

liefhebbers van de Nederlandse cartografie. Kijk eens op de website http://

topotijdreis.nl/ en via een schuifbalk kunt u de topografische kaarten van Ne-

derland van 1815 tot heden volgen. Alle nieuwbouw, verkavelingen etc! Een 

aanrader! 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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K o r t e n h o ef 
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Nu de discussie over opnieuw een samenvoeging volop is opgelaaid, is het 

misschien leuk iets te lezen van een vroegere bewoner van Kortenhoef. Ook 

in het verleden werd er al getreurd om de veranderingen en verdwenen 

dorpsgezichten Hieronder vindt u een gedicht van Ruth Land. 

Herinnering 

Als ik zit na te denken    En toen, toen kwam de welvaart 

dan merk ik telkens weer   zogezegd de nieuwe tijd. 

Dat mijn gedachten dwalen   Het “dorpje" boette danig in 

naar tijden van weleer    raakte veel van 't aanzien kwijt. 

Dan zie ik heel vaak beelden    

uit een vervlogen tijd    Want als ik op de dijk kom 

Van het dorpje waar ik speelde  zie ik ’'t zware hout 

in rust en veiligheid    Maar ik snuif niet meer de geur 

       van eens het groene woud. 

Je kende vrijwel iedereen   En kijk ik naar de toren. 

van de molen tot de sluis   hij staat nog altijd scheef. 

En wat misschien nog meer zegt  Maar 't is zowat het laatste 

Overal was je ook thuis.    wat ons nog overbleef. 

Ik weet wel het ging in het dorpje 

niet altijd voor de wind    En als ik dan weer thuis ben 

Maar dat is misschien juist de reden  krijg ik die beelden voor de geest.  

wat mensen samen bindt    Want ik zie nog steeds het dorpje 

       zoals het eenmaal is geweest. 

Ook beelden uit de oorlog 

de bezetter kon ons aan    Ruth Land 

Maar hij had in het drassig polderland 

geen been om op te staan 

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

Bij monumentale kerkgebouwen denk 

je in de eerste plaats aan eeuwenou-

de gebouwen in het historische cen-

trum van de stad. Meestal gaat het 

om middeleeuwse, gotische bouwwer-

ken, die oorspronkelijk katholiek wa-

ren, maar tijdens de alteratie in pro-

testantse handen waren overgegaan. 

De katholieken (ook remonstranten en 

doopsgezinden) trokken zich terug in 

schuilkerken, gevestigd in huizen en 

pakhuizen (in steden) of in schuren 

en boerderijen (platteland). Een voor-

beeld van een boerderij waarin een 

katholieke schuilkerk was gevestigd is 

boerderij De Ingelenburg in Ankeveen     

uit de 17de eeuw.  

Toen de katholieken in 1795 weer 

openlijk kerken konden bouwen, de-

den ze dit aanvankelijk in de toen 

heersende, neoclassicistische stijl 

(Muiden 1825, Eemnes 1845). Dit 

veranderde in het midden van de 

19de eeuw, toen in 1848 de vrijheid 

van godsdienst grondwettelijk werd 

vastgelegd en elk kerkgenootschap 

zich naar eigen inzicht kon organise-

ren. Voor de rooms-katholieken 

bracht dit het herstel van de bis-

schoppelijke hiërarchie, in 1853, met 

zich mee. Dit werd het startsein voor 

een van de grootste bouwcampagnes 

in de 19de eeuw. Na 1853 werden 

700 katholieke neogotische kerken 

gebouwd. Overal verrezen dergelijke 

bouwwerken, die vaak het silhouet 

van een dorp bepalen, of markante 

punten vormen in het stadsgezicht 

(Weesp Sint-Laurentiuskerk 1876). 

Vele zijn intussen gesloopt of hebben 

een andere bestemming gekregen, 

zoals de St. Vituskerk in Bussum 

Enige tijd geleden hebben cira 40 studenten o.l.v. 3 kunsthistorici van de VU 

Amsterdam de Antonius van Paduakerk bezocht. De reden was het bijzondere 

Bernulphus interieur. De studenten kregen uitleg van Peter van Dael van de 

VU. De studenten kregen een interessante tekst over de gotiek in het Gooi 

die we u niet willen onthouden. De tekst is met toestemming verkregen van 

de internetpagina van de RK kerk. (www.kanparochies.nl) 

De herleving van de gotiek in het 

Gooi 

Heilige Antonius van Padua 
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(Pierre Cuypers, 1896), waarin eind 

jaren ’90 appartementen zijn ge-

bouwd. Een aantal kerken is gerestau-

reerd. Deze gebouwen worden niet 

alleen ’'s zondags bezocht door de 

eigen aanhang, maar functioneren 

ook als monumenten, die door aller-

lei belangstellenden en toeristen wor-

den bezichtigd. 

In dit inleidend college wil ik nader 

ingaan op de vraag, waarom de ka-

tholieken in de tweede helft van de 

19de eeuw zich van de gotische vor-

mentaal hebben bediend. Daarbij 

zullen enige namen vallen. Eerst die 

van het ‘Amsterdamse ABC’: Jozef Al-

berdingk Thijm, Jan Willem Brouwers 

en Pierre Cuypers. Verder stip ik aan 

dat er nog meer centra zijn, onder 

andere in Utrecht. 

 

Het Amsterdamse ABC 

Waarom men voor de gotiek koos 

wordt verwoord door Jozef Alberdingk 

Thijm (1820-1889).  

Thijm was een mondige en strijdbare 

voorvechter van de katholieke eman-

cipatie. Vanuit een grote belezenheid 

op het gebied van de literatuur- en 

kunstgeschiedenis verbond hij katholi-

cisme en cultuur. Hij kon zijn ideeën 

kwijt in een eigen tijdschrift, "De 

Dietsche Warande". In dit orgaan 

bestookte hij het neoclassicisme, dat 

in zijn dagen, ook bij katholieken, 

nog leefde. Hij had twee redenen om 

deze stijl af te wijzen. In de eerste 

plaats omdat deze stijl volgens hem 

onwaar was. Neoclassicistische ge-

bouwen uit de eerste helft van de 

19de eeuw leken uit natuursteen en 

marmer te zijn opgetrokken, maar in 

feite bestond het bouwmateriaal uit 

baksteen, hout en een dekkende, wit-

geschilderde stuclaag. Thijm stond 

een constructieve bouwwijze voor, 

zoals deze werd toegepast bij de 

gotische kathedralen uit de 13de 

eeuw, waar sprake is van gemetselde 

gewelven, die gedragen werden door 

een stelsel van luchtbogen en steun-

beren. Hij ging in dezen terug op 

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), 

architect, restaurator van middeleeuw-

se kerken en schrijver over architec-

tuur, die de gotiek als een rationeel 

systeem benaderde. 

Maar er was voor Thijm nog een 

reden om het neoclassicisme af te 

wijzen. Behalve onwaar was deze 

bouwwijze ook 'heidens'. De gotiek 

daarentegen was een bij uitstek chris-

telijke stijl. In het buitenland was 

men in deze zienswijze voorgegaan. 

Voor August Reichensperger (1808-
Jozef Alberdingk Thijm 
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1895) was de gotiek de perfecte uit-

drukking van het geloof, de vrucht 

van de Verlossing op het gebied van 

de schoonheid. Augustus Welby 

Northmore Pugin (1812-1852) sprak 

van de 'spitsbogen- of christelijke 

architectuur'. In 1841 verscheen zijn 

boek The true principles of pointed 

or Christian architecture. In Neder-

land en elders beschouwden de zich 

emanciperende katholieken de gotiek 

als hun eigen stijl. Nu ze hun oude 

gotische kerken waren kwijtgeraakt 

begonnen ze nieuwe te bouwen in 

dezelfde gotische stijl. 

In zijn in 1858 geschreven boek De 

Heilige Linie gaat Thijm in op de 

symbolische aspecten van het goti-

sche kerkgebouw. Hij gaat hierbij 

terug op het Rationale divinorum offi-

ciorum van de middeleeuwse liturgist 

en canonist Durandus en een boek 

van J. Kreuser, Der christliche Kir-

chenbau, seine Geschichte, Symbolik, 

Bildnerei, nebst Andeutungen für 

Neubauten uit 1850. De titel van 

Thijms boek geeft aan dat de oost-

west-as van wezenlijk belang is. De 

kerk is gericht naar het oosten. Daar 

liggen de apsis en het priesterkoor. 

Het oosten verwijst naar Christus, de 

apsis en het priesterkoor symboliseren 

de zegevierende kerk in de hemel. 

Het schip daarentegen staat voor de 

strijdende kerk op aarde. 

De noordzijde is de duistere kant: 

hier werd dan ook in de Middeleeu-

wen niet begraven. Maar vanuit het 

koor gezien is de noordzijde bevoor

recht: daarheen stroomde het bloed 

uit de zijde van Christus aan het 

kruis (triomfkruis, bijv. in de Antoni-

uskerk te Kortenhoef), het is de kant 

van Maria, en van het Maria-altaar. 

De tweedeling hemel en aarde vin-

den we terug in de plattegrond, waar 

de gebroken driehoek van de apsis 

naar het oosten gericht is en de he-

mel symboliseert, en de rechthoek 

van het schip de aarde representeert. 

Beeld Maria met Jesus in de RK kerk 

Heilige Antonius van Padua 
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We vinden deze tweedeling verder 

terug in de dwarsdoorsnede van de 

kerk: de driehoek wijst naar boven 

en vertegenwoordigt de goddelijke 

orde, terwijl de rechthoek de tijdelij-

ke orde vertegenwoordigt. Een derge-

lijke tweedeling keert terug in het 

venster. 

Niet alleen het gebouw moest gotisch 

zijn, ook zijn inventaris en uitmonste-

ring. Barokke en neoclassicistische 

beelden worden afgewezen als zijnde 

te lichamelijk en te weinig ingetogen. 

Ik citeer nu Jan Willem Brouwers 

(1831-1893), de tweede uit het 

'Amsterdamse ABC'. Na zijn priester-

wijding werd hij leraar aan het bis-

schoppelijk college te Roermond. In 

1862 verhuist hij als redacteur van 

het katholieke dagblad De Tijd naar 

Amsterdam. Tien jaar later wordt hij 

pastoor in Bovenkerk, een dorp ten 

zuiden van Amsterdam. Hij was een 

gevierd redenaar, die overal spreek-

beurten vervulde, onder andere over 

kerkelijke kunst. 

'Hoe dikwijls zou de preek van den 

Priester, sprekende over de gods-

vrucht en de zedigheid, die in Gods 

huis betamen, niet eerst kunnen toe-

gepast worden op de voorbeelden, op 

de Heiligen, die daar in Gods kerk 

staan. Weg dan uit onze kerken met 

de meeste van die beelden en schil-

derstukken der laatste eeuwen: het 

zijn meestal gruwelen in het oog der 

Christelijke kunst!... De geestelijke 

zou met recht uit de kerk jagen den 

jongen, die aan de voeten der altaren 

de houding aannam van die Engelen, 

die dicht bij den Tabernakel geplaatst 

zijn, en kwam men in de kerk, ge-

kleed zijnde zoo als die Engelen, 

men werd door den kerkwachter, den 

Suisse, aan de deur gezet, en zulke 

beelden worden nog al te dikwerf in 

onze heiligdommen gevonden!'[1] 

De keuze voor de gotiek, ook wat 

betreft de inventaris en de decoratie, 

ging gepaard met een romantische 

restauratie van het laatmiddeleeuwse 

productiesysteem, een systeem dat 

bovendien economisch rendabel 

bleek. Maatgevend was de gotische 

kathedraal, resultaat van eendrachtige 

samenwerking van metselaar, beeld-

houwer, glazenier en schilder onder 

de leiding van de bouwmeester. 

Ook hier werken de ideeën van Viol-

Pierre Cuypers  
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let-le-Duc door. Hij pleitte voor 

werkplaatsen waar de leerlingen het 

vak van de meester leerden, zoals 

ook in de Middeleeuwen gebeurde. 

Verder wilde hij de bouwkunst en 

beeldende kunst, die in de 19de 

eeuw uit elkaar waren gegroeid, weer 

bij elkaar brengen. In ons land is het 

vooral Pierre Cuypers (1827-1921) 

geweest die dergelijke ideeën heeft 

gerealiseerd. Ik noem twee kerken in 

het Gooi: de St. Vitus in  Blaricum 

uit 1871 en de St. Vitus in Hilversum 

uit 1892.  

Cuypers wilde niet alleen kerken 

bouwen, maar ze ook van meubilair 

in de stijl van het gebouw voorzien, 

en zorgen dat er een passende deco-

ratie kwam. Daartoe zette hij in 

1853, tezamen met Frans Stoltzenberg 

(1805-1875), te Roermond een atelier 

voor christelijke sierkunst op. In het 

tijdschrift De Godsdienstvriend van 

1854 lezen we over dit atelier: 

"Gemeld atelier is zoo door zijne 

geheel eigenaardige strekking, als 

wegens de groote schaal, waarop 

hetzelve is aangelegd, ontegenspreke-

lijk een der schoonste inrigtingen van 

ons land. Ook stroomen vreemde

lingen en deskundigen hoe langer 

hoe meer van alle kanten toe, om 

het te komen bezigtigen. Het is trou-

wens iets buitengewoons, ruim 40 

kunstenaars op hetzelfde oogenblik 

aan voorwerpen van marmer, steen, 

hout enz., doch alleen voor kerkelijk 

gebruik bestemd, te zien werken." 

In 1855 begroet Alberdingk Thijm in 

De Dietsche Warande de Roermondse 

'bouwlootse' als een 'van christelijken 

geest doortrokken werkstede' en prijst 

hij Cuypers als 'een der mannen, die 

het geheim der kunsteenheid van 

vroeger dagen begrijpen, die gevoe-

len dat de bouwkunst... het centrum 

stelt voor de werking aller kunsten.' 

Het atelier van Cuypers startte met 

19 beeldhouwers. Na een jaar was 

de sculptuurafdeling onderverdeeld in 

de 'beeldhouwerij', waar veertien 

beeldhouwers werkten, en de 

'ornamentwerkerij', waar 16 werklie-

den bezig waren. Verder waren er 

een draaierij, een schrijnwerkerij en 

een leerlingenafdeling. Het atelier 

groeide gestaag: in 1859 waren er 

meer dan 70 arbeiders werkzaam, 

waaronder veel Vlamingen en Rijn-

landers. Terwijl beeldhouwers die in 

een kunstacademie waren opgeleid 

en werkten volgens de neoclassicisti-

sche traditie, formele schoonheid 

zochten, ging het in de gotisch wer-

kende ateliers meer om de ideële 

inhoud. 

Maar kritiek van de 'andere' kant 

bleef niet uit. Zo leest men in de 

Nederlandse Spectator (1881): 

Al die Roermondsche heiligen zijn 

wonderlijk ineen gedraaide gedaanten 

met lange, stijve handen en naar bui-

ten staande voeten. Van plastische 

anatomie geen spoor. Met een derge-

lijke beuzeling mocht zich een Cano-

va en een Thorvaldsen onledig ge-

houden hebben, een orthodoxe heili-

ge heeft geen menschelijk gevormde 

ledematen noodig. Wonderlijk naïef 

zijn de troniën behandeld. Zuiver 
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menschelijke aandoeningen mogen 

niet uitgedrukt worden - wat zeer 

gelegen komt, want onze beunhazen 

zouden dat toch niet kunnen - daar-

en-tegen is een ascetiesch karakter 

vereischt. Men tracht dit laatste te 

verkrijgen door òf de oogen hoogst 

deemoedig neergeslagen, of theolep-

tisch omhoog ziende voor te stellen 

en het overige van het gelaat onbe-

weeglijk te doen blijven. Dat, ge-

voegd bij de algeheele plastische 

onbeholpenheid van den beunhaas, 

bezorgt dien heiligenbeelden overal 

eene schaaps-fysiognomie, die op den 

onbevangen toeschouwer hoogst ko-

miesch werkt. Bij de draperieën is 

van natuurstudie geen sprake, zij zijn 

stijve, onaangenaam scherpe kreukels, 

die wanneer zij tot op de voeten 

neerhangen, altijd in den vorm van 

een klarinetschalbeker eindigen. 

 

Ik geef  nog een paar citaten van Jan 

Willem Brouwers over hoe katholie-

ken hun neogotische kerken geacht 

werden te ervaren. In een van zijn 

voordrachten verwoordt hij wat de 

decoratie van de kerk toevoegt aan 

het gebouw. Hij vergelijkt de architec

tuur met het geloof. Evenals het ge-

loof is de architectuur de grondslag. 

Het gotische gebouw spreekt zijn 

eigen taal en roept ons toe: naar 

boven, naar boven, 'sursum corda', 

de harten omhoog! 

Doch die stem des gebouws moet 

ondersteund, dat plan moet omschre-

ven, die gedachte moet ontwikkeld, 

dat witte papier moet beschreven 

worden en het wordt gedaan (door 

beeld- en schilderkunst) op vloer en 

pijler en kapiteel en muurvlakte en 

vensterglas en gewelf: wanneer bouw-

, beeld- en schilderkunst, elkander 

ondersteunend en volmakend, in 

maat en gewicht harmonisch samen-

werken, dan kunnen wij eene ware 

kerk hebben...[2] 

Brouwers borduurt voort op de verge-

lijking van het gebouw met het ge-

loof. Geloof alleen is niet genoeg. 

Men kan het geloof bezitten en de 

liefde missen: 

aan dien zielstaat beantwoordt de 

kerk, die met gewitte muren, gewitte 

beelden en sieraden gantsch in het 

witte doodskleed verschijnt, zoodanig 

is de kerk, door de heidensche herle-

ving ontadeld, door de Hervorming 

onterfd.[3] 

Brouwers heeft hier kerken op het 

oog waarvan de wanden en de beel-

den, naar de smaak van het classicis-

me, met gele oker of witte kalk zijn 

bewerkt, of kerkgebouwen waaruit de 

reformatie de voorstellingen heeft 

verwijderd. Eerst met de kleur wordt, 

volgens de beeldspraak van Brouwers, 

de liefde in de kerk gebracht, het 

gebouw voltooid. Een kerk zonder 

schilderingen is niet af: 

Een kerkgebouw zonder schildering 

is... een orgel, dat niet bespeeld 

wordt, het is me een predikstoel, 

waarvan geen duidelijk woord van 

waarheid weergalmt.[4] 

De christen-kunstenaar heeft tot taak 

het heil van zijn naaste te bevorde-

ren. Hij deelt deze taak met de pre-
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dikant. Maar de middelen die de 

schilder ten dienste staan, zijn rijker, 

indrukwekkender, standvastiger: 

Helaas! laat van de lippen des rede-

naars, al ware het Johannes Gulden-

mond, stroomen van welsprekendheid 

vloeien, het woord, dat van den kan-

sel daalt, bestaat slechts weinige 

oogenblikken in volle kracht; enkele 

trillingen der lucht - en het is in ij-

delen damp vervlogen... Maar het 

penseel en de beitel zijn als tongen, 

die altijd spreken. Op welken dag 

van de week, op welk uur van den 

dag dan ook de geloovige in de be-

schilderde kerk trede, altijd is er een 

redenaar, die het woord voert, en dit 

woord bestaat in dezelfde kracht na 

vijftig, na honderderd jaren...[5] 

Evenals de predikant moet de kerk-

kunstenaar onderrichten en meesle-

pen: 

hij moet zich, althands in onze stre-

ken, niet slechts tot het verstand, dat 

genoegzaam weet, maar ook wenden 

tot het hart, dat het gekende pad of 

moeilijk kan of niet wil volgen.[6] 

Het spreekt vanzelf dat de kerkschil-

der, om het volk goed te onderrich-

ten, eerbied voor het kerkelijke leer-

gezag aan de dag moet leggen. Te-

vens moet de kerkschilder het boven 

hem gestelde gezag van de architec-

tuur gehoorzamen. Ten slotte roept 

Brouwers uit: 

"heiligt, zegent, verrijkt, - komt, ver-

nieuwt de oppervlakte onzer kerken... 

kunstenaren! schept ons stoffelijke 

kerken, die met den geest des Chris-

tendoms doordrongen, ook ons met 

dien geest doordringen".[7] 

 

Andere centra 

Naast Amsterdam was Utrecht een 

belangrijk centrum waar het de neo-

gotiek aangaat. Men spreekt wel van 

het ‘Utrechtse kwartet’, dat werd ge-

vormd door de architect Alfred Tepe 

(1840-1920), de beeldhouwer Wil-

helm Mengelberg, de glazenier Hein-

rich Geuer en de edelsmid Gerard 

Brom.  

Dit alles gebeurde onder de leiding 

van Gerard van Heukelum (1834-

1920), priester van het aartsbisdom. 

Reeds als seminarist was hij door het 

lezen van Thijm en Reichensperger 

doordrongen geraakt van het gotische 

ideaal. In 1859 werd hij kapelaan 

aan de kathedrale Sint-Catharijnekerk 

Alfred Tepe  
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 in Utrecht, en kreeg de taak de res-

tauratie van deze middeleeuwse 

kloosterkerk te begeleiden. Voor de 

meubilering en decoratie trok hij 

vooral Duitse kunstenaars aan, waar-

onder de beeldhouwer Friedrich Wil

helm Mengelberg (1837-1919), opge-

leid in de 'Bauhütte' van de dom van 

Keulen. 

De Utrechtse school laat zich door 

andere voorbeelden inspireren dan de 

Amsterdamse school. Terwijl Cuypers 

zich liet inspireren door de Franse 

gotiek uit de 13de eeuw, ging Te-

pe  terug op de laatmiddeleeuwse 

baksteengotiek van het Rijnland. Hij 

vond dit passend aangezien het toen-

malige aartsbisdom Utrecht in de 

Middeleeuwen ressorteerde onder 

Keulen. Ook het Roermondse atelier 

van Cuypers richtte zich eerder op 

Franse voorbeelden uit de 13de 

eeuw, terwijl Mengelberg terugging 

op de Duitse kunst uit de 15de en 

16de eeuw. 

Van Heukelum is ook de oprichter 

van het Sint Bernulphusgilde, een ver

eniging van priesters, die geïnte-

resseerd waren in kerkelijke kunst en 

die, als potentiële opdrachtgevers, 

doordrongen dienden te worden van 

de gotische beginselen. Het program 

van de Utrechtse stichting wordt wel-

sprekend verwoord door Herman 

Schaepman, priester, publicist en later 

staatsman, in het openingsartikel van 

Het Gildeboek, tijdschrift voor kerke-

lijke kunst en oudheidkunde, uitgege-

ven door het Bernulphusgilde. Pas in 

de Middeleeuwen was - aldus  

Schaepman - het christendom een 

aldoordringend levensbeginsel gewor-

den. Toen eerst kon men spreken van 

een christelijke maatschappij met als 

uitbloei een echte christelijke kunst. 

Als geheel het maatschappelijk leven 

Christelijk geworden is, dan verschijnt 

de Christelijke kunst als het jongste 

en schoonste kind der eeuwig jonge 

en eeuwenoude Moeder... In de kunst 

der middeneeuwen spreekt de volle 

Christelijke waarheid met stralende 

schoonheid omkleed.[8] 

Volgens Schaepman en de zijnen is 

de neogotiek het passende gewaad 

van de Kerk en getuigt dit kleed van 

de eeuwige vitaliteit van de eeuwen-

oude draagster ervan. 

Veel neogotische kerken zijn in de 

jaren ’70 van de vorige eeuw gemo-

derniseerd en ontdaan van hun neo-

gotische uitmonstering. De St. Antoni-

us van Paduakerk in Kortenhoef heeft 

nog steeds een inventaris dat door 

het Bernulphusgilde is bepaald. 

 

Andere architecten van neogotische 

kerken zijn Theo Asseler (1823-1879), 

Yme Bijvoets (1837-1901)  en Walter 

te Riele (1867-1937). Asseler heeft 

vooral gewerkt in het bisdom Haar-

lem. Hij is een vertegenwoordiger 

van de ‘stucadoorsgotiek’. De St. Lau-

rentius in Weesp is een van zijn laat-

ste kerken (1876). Bijvoets was een 

leerling van P. Cuypers. Hij heeft 

gewerkt in Noord-Holland. In  

Nederhorst den Berg bouwde hij de 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk 

(1890). Te Riele is o.a. bij P. Cuypers 
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 in de leer geweest. Hij bouwde voor-

namelijk in Gelderland en Overijssel. 

Hij werkte aanvankelijk in een aan 

Cuypers en Tepe verwante stijl, maar 

kwam op den duur vrijer te staan ten 

opzichte van de gotiek. De St. Jans-

basiliek in Laren uit 1925 is een 

voorbeeld van deze latere stijl. 

De RK Sint Antonius van Paduakerk 

te Kortenhoef (Kerklaan 26) 

De Parochie van de Heilige Antonius 

van Padua te Kortenhoef /  

's-Graveland bestaat formeel sinds het 

jaar 1855 toen zij, na het herstel van 

de bisschoppelijke hiërarchie in Ne-

derland, "canoniek" werd opgericht. 

Maar natuurlijk woonden er ook vóór 

die tijd al  katholieken in dit gebied. 

 

De eerste aanwijzingen van kerkelijke 

aanwezigheid in Kortenhoef zijn te 

vinden in een document uit 1156 

waarin voor het eerst de naam 

Curtevenne genoemd wordt en dat 

daarom als de "stichtingsakte" van het 

dorp Kortenhoef wordt beschouwd. In 

datzelfde document is sprake van een 

"kerk met tienden" in het gebied van 

Curtevenne, wat er op duidt dat er 

toen reeds een kerkgemeenschap was 

die inkomsten had.  

Uit een later document uit 1380 

blijkt dat er toentertijd een kleine 

kapel stond aan de Dijk in Korten-

hoef, welke vanuit Vreeland bediend 

werd. Deze kapel werd in de loop 

van de 16e eeuw uitgebouwd tot een 

volwaardig kerkgebouw, dat tijdens 

de Reformatie in protestantse handen 

overging. Dit fraaie laatgotische kerk-

je, de huidige Nederlands Hervormde 

kerk, werd in de jaren 60 en 70 van 

de vorige eeuw ingrijpend gerestau-

reerd en is vandaag de dag te nog 

bewonderen aan de Kortenhoefsedijk. 

De St. Jansbasiliek in Laren 

De eerste Rooms-katholieke 

(thans Nederlands Hervormde)  

kerk aan de Kortenhoefsedijk  
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Er is slechts weinig bewaard gebleven 

over die eerste katholieke parochie 

van Kortenhoef, die volgens de mees-

te bronnen gewijd was aan het Heilig 

Kruis. Zelfs hoe de Reformatie, waar-

bij zij het kerkgebouw kwijtraakte, 

precies verliep is onduidelijk. Moge-

lijk waren er eind 16e eeuw een 

tijdlang een katholieke pastoor en 

een protestantse predikant tegelijker-

tijd actief. Vast staat wel dat de kerk 

rond het begin van de 17e eeuw 

definitief hervormd was geworden.  

De katholieken die niet wensten over 

te gaan naar de nieuwe leer hadden 

nu geen kerk en geen parochie meer 

en waren voortaan aangewezen op 

de buurdorpen Ankeveen en Slootdijk 

(het huidige Loenersloot). 

 

Deze situatie duurde voort tot in het 

begin van de 19e eeuw, nadat in de 

nieuwe Grondwet van 1898 de gods-

dienstvrijheid officieel was vastgelegd 

en de bevoorrechte status van het 

protestantisme was afgeschaft. Dat 

stelde veel plaatselijke katholieke 

geloofsgemeenschappen in staat weer 

een eigen parochie met een eigen 

kerkgebouw op te richten, vaak met 

subsidie van de regering. Zo ook in 

Kortenhoef. 

 

In 1810 kregen de Kortenhoefse ka-

tholieken toestemming van de aarts-

priester in Utrecht om een eigen sta-

tie op te richten. Ook kwam er een 

subsidie van de regering. Er werd 

een huis aan de Kortenhoefsedijk 

aangekocht om als pastorie te dienen. 

Het bijbehorende koetshuis werd om-

gebouwd tot kerk. Er zijn geen af-

beeldingen van bekend. In 1855 

kreeg de statie de status van paro-

chie. De katholieke kerk aan de Kor-

tenhoefsedijk heeft tot 1880 dienst 

gedaan. 

Toen werd de huidige kerk ingewijd. 

Deze lag in stuk meer in de richting 

van ’s-Graveland, waar veel meer 

mensen woonden. De kerk was ge-

bouwd op een weiland aan de 

Meent, later hernoemd tot Kerklaan. 

In de jaren voor en na de Tweede 

Wereldoorlog werd er veel nieuw-

bouw gepleegd rond de Kerklaan, 

waar de kerk centraal kwam te lig-

gen.  

De kerk bloeide en kreeg landelijke 

bekendheid onder pastoor Kaarsgaren 

(1933-1945), doordat regelmatig vie-

ringen via de KRO werden uitgezon-

den. De kerk werd zo goed bezocht 

De tegenwoordige (derde) 

Rooms-Katholieke kerk 

aan de Kerklaan, gebouwd in 1879-1880 
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dat men kort voor de oorlog en hal-

verwege de jaren ’60 eraan dacht de 

neogotische kerk af te breken en te 

vervangen door een nieuwe, grotere 

kerk. De ontkerkelijking die in de 

jaren ‘60 inzette maakte een eind aan 

deze plannen. Bovendien kreeg de 

kerk in 1976 een monumentenstatus. 

Er vond een restauratie plaats tussen 

1984 en 1993. De kosten bedroegen 

1,5 miljoen gulden. Thans werkt de 

parochie van Kortenhoef samen met 

die van Ankeveen en Nederhorst den 

Berg (KAN).  

 

De bouw van de nieuwe kerk van 

1880 werd gegund aan de laagste 

inschrijver, de firma Andriessen uit 

Hilversum (15.790 gulden). De eerste 

steen werd gelegd 11 juli 1879 door 

Henricus Zacharias van Kesteren, 7 

jaar (zie de steen in kerkportaal). De 

architect van de driebeukige hallen-

kerk is Alfred Tepe. Hij had tussen 

1861 en 1864 aan de Bau-Akademie 

in Berlijn gestudeerd. Tussen 1867 en 

1872 was hij werkzaam bij Vincent 

Statz te Keulen, waar hij meewerkte 

aan de voltooiing van de Dom. Van 

1872 tot 1884 woonde hij in Utrecht, 

waar hij samenwerkte met Friedrich 

Wilhelm Mengelberg, Leo Brom en 

Heinrich Geuer. Tepe heeft voorna-

melijk in het aartsbisdom gewerkt 

(waar het Gooi tot 1956 deel van 

uitmaakte) en heeft daar ongeveer 70 

kerken gebouwd. De mooiste zijn die 

van Jutphaas (1875), St. Willibrord 

Utrecht (1876-1877), De Krijtberg 

Amsterdam (1883), IJsselstein (1887). 

Hij bouwde in een tamelijk sobere 

stijl, in baksteen, met vermijding van 

natuursteen. De inrichting van de 

kerk was rond 1900 voltooid. Deze 

was volgens de richtlijnen van het 

Bernulphusgilde. 

Het hoogaltaar is van F.W. Mengel-

berg. Vroeger waren de zijvleugels in 

de advent en de veertigdagentijd ge-

sloten. We zien in geopende toestand 

de geschilderde figuren van Wilhel-

mus (streed onder Karel de Grote 

tegen de Saracenen, werd monnik, 

afgebeeld met helm, patroon van 

bouwpastoor Wilhelmus van Soest), 

Gerardus (patroon van weldoener), 

Cornelius (patroon van weldoener), 

Antonius (patroonheilige) en de ge-

beeldhouwde figuren van Catharina, 

Maria Magdalena, Willibrord, Joris. 

De deuren van het tabernakel komen 

uit het atelier van Leo Brom (Petrus 

en Christus). 

De zijaltaren, gewijd aan Maria en 

Jozef, dateren uit 1884. De beelden 

van Maria en Jozef daarboven date-

Hoogaltaar van de RK kerk 



 

2015 4  blad 19 

ren uit 1897. 

Het triomfkruis uit 1897 is in 2004 

door een nieuw vervangen, het oude 

neogotische corpus is gerestaureerd. 

De doopvont dateert uit 1886. Vroe-

ger stond hij in een eigen doopkapel. 

Nu links voor in de kerk. De voor-

malige doopkapel fungeert nu als 

Antoniuskapel. 

Kruiswegstaties (gips) uit 1893, in 

1986 gerestaureerd. 

Uniek is de betegeling van alle wan-

den, ter voorkoming van vocht. De 

tegels waren restanten van het Cen-

traal Station te Amsterdam, aange-

bracht in 1887-1900. De restauratie-

architect Van Hal vond dat die tegels 

weg moesten, omdat ze later, zonder 

medeweten van Tepe, waren aange-

bracht. Bovendien domineerden ze 

teveel, zodat de glas-in-loodramen 

niet goed uitkwamen. Monumenten-

zorg echter was van mening dat de 

unieke betegeling moest blijven. 

Schilderingen (gewelven, dagkanten 

ramen, kolommen) ontwerp FW Men-

gelberg.  Gerestaureerd 1986-1987. 

Glazen van Geuer (1887-): in pries-

terkoor prefiguraties van eucharistie 

(Melchisedek, mannaregen), in schip 

heiligen. Engelen met schildjes met 

initialen van schenkers. De namen 

van de heiligen staan erbij. 

Maarschalkerweerdorgel 1897, in 

1994 uitgebreid en in een nieuwe 

kast geplaatst (met gebruikmaking van 

elementen van de oude kast). Orgel 

kreeg nieuwe plaats bij liturgisch 

centrum. 

Oude communiebank en preekstoel 

niet meer aanwezig. 

In 1986 nieuw liturgisch centrum 

aangelegd met nieuw altaar, ambo, 

credens en zitbanken naar ontwerp 

van architect Van Hal. 

Neogotische pastorie van Tepe. 

 

[1]J.W. Brouwers, 'Voordracht over de 

kerk des H. Servatius te Maastricht', 

Dietsche Warande 6 (1864), p. 25. 

[2].J.W. Brouwers, ‘Voordracht over de 

kerk des H. Servatius te Maastricht’, 

in: De Dietsche Warande 6 (1864) 

531. 

[3].Ibid. 

[4].Op. cit., 530. 

[5].Op. cit., 535. 

[6].Op. cit., 536. 

[7].J.W. Brouwers, ‘Voordracht over de 

kerk des H. Servatius te Maastricht’, 

in: De Dietsche Warande 7 (1866) 

22. 

[8].H.J.A.M. Schaepman, ‘Christendom 

en kunst, ter inleiding op Het Gil-

boek’, in: Het Gildeboek 1 (1873) 6. 

Pastorie RK kerk aan de Kerklaan 

K o r t e n h o ef 
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De Burgemeester der gemeente 

Curtevenne, overwegende, dat de 

gepasseerde feestelijkheden hem aan-

leiding hebben gegeven tot het ma-

ken van enige op- en aanmerkingen; 

dat door hem na rijp beraad en vol-

komen bewust van zijn verantwoor-

delijkheid ten deze besloten is hier-

van in het openbaar mededeling te 

doen, gelijk hij bij deze doet; 

overwegende, dat door de veldwach-

ter Jan Mulder verschillende malen 

blijk is gegeven van een tekort schie-

ten in zijn taak, zoals een goed poli-

tieman betaamt; 

dat ten eerste door Mulder voor-

noemd in het openbaar op laagdun-

kende wijze over zijn superieur is 

gesproken; 

dat de veldwachter, zonder inachtne-

ming van zijn verhouding tot zijn 

hoogste chef, laatstgenoemde enige 

malen heeft geroepen, neen zelfs om 

hem geschreeuwd heeft; 

overwegende, dat Mulder, na geen 

gehoor te hebben gekregen, buiten 

aanmerking latende of de burgemees-

ter al of niet aanwezig was en zon-

der ter plaatse een nader onderzoek 

te hebben ingesteld, geïnsinueerd 

heeft, dat hij, zijn chef, verdwenen 

was en waarschijnlijk weer autorijles 

aan het nemen was; 

dat de veldwachter door het noemen 

van het woord "wegpiraat" de indruk 

heeft gegeven als zou door het hoofd 

van de plaatselijke politie niet de 

regels van het verkeer in acht wor-

den genomen; 

dat zulke verdachtmakingen zeer af-

keurenswaardig zijn en niet op feiten 

gebaseerd zijn; 

overwegende voorts, dat Jan Mulder, 

veldwachter der gemeente Curteven-

ne, vervolgens een lied ten gehore 

heeft gebracht, waaraan alle elemen-

taire begrippen omtrent zangkunst 

ontbraken; 

dat hierdoor het prestige, zowel van 

de burgemeester als dat van de poli-

tie-ambtenaar in het bijzonder, ernsti-

ge schade heeft geleden; 

overwegende bovendien, dat de veld-

wachter gezegd heeft de auto van 

zijn chef met hulp van anderen naar 

de belt te zullen brengen; 

dat hierbij sprake is van een zich 

wederrechtelijk toeëigenen van ander-

mans bezit, om het woord diefstal te 

dezer zake niet te bezigen; 

dat door deze een wel heel slecht 

voorbeeld is gegeven aan de inwo-

Tijdens het digitaliseren van onze collectie komen we regelmatig leuke parel-

tjes uit onze geschiedenis tegen. Onderstaande tekst is van oud-burgemeester 

D. Wildeboer (burgemeester van Kortenhoef 1952-1964) waarin hij flink uit-

haalt naar de toenmalige veldwachter Jan Mulder (geen foto beschikbaar) 

Een “foute”veldwachter 

Einde van een carrière 

K o r t e n h o ef 
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ners van Curtevenne en mitsdien niet 

kan worden toegestaan en getole-

reerd; 

dat voorts door Mulder voornoemd 

een ongepast gebruik is gemaakt van 

zijn wapen; 

Dat gebruikmaking hiervan uitsluitend 

geoorloofd is, wanneer bijzondere 

omstandigheden daartoe nopen; 

overwegende, dat in het onderhavige 

geval hiervan absoluut geen sprake is 

geweest en de sabel dientengevolge 

niet getrokken had behoeven te wor-

den; 

dat voorts ernstige schade aan dit 

wapen zelve is toegebracht door het 

werpen hiervan met de punt in de 

vloer; 

dat deze schade bovendien een ge-

meente-eigendom betreft, waarvoor 

hij volgens instructie en bevelen de 

meest mogelijke zorgvuldigheid in 

acht dient te nemen; 

overwegende, dat het pruimen van 

tabak in diensttijd en het rondlopen 

van met tabaksap besmeurde lippen 

ten strengste verboden is; 

dat het gebruik van alcoholhoudende 

dranken in diensttijd eveneens niet is 

toegestaan en als onbetamelijk moet 

worden aangemerkt; 

overwegende, dat dit door zijn chef 

persoonlijk is geconstateerd en wel 

ten eerste door de onvaste houding 

van lichaam en benen, ten tweede 

door de onwelriekende adem uit zijn 

mond, die het levensgevaarlijk maak-

te in de onmiddellijke nabijheid van 

Mulder voornoemd te komen met een 

brandende sigaar; 

redenen, welke een verdere handha-

ving van deze functionaris ten ene-

male onmogelijk maken; 

gelet op de desbetreffende bepalingen 

van het reglement voor de veldwach-

ters in dienst der gemeente Curteven-

ne, mede gelet op de wet voor de 

welgevoeglijkheid van ambtenaren in 

het bijzonder en voorts op de wet ter 

bescherming van mens en dier; 

besluit: 

aan Jan Mulder, veldwachter der ge-

meente Curtevenne, met ingang van 

heden wegens bovenvermelde over-

wegingen en misdragingen oneervol 

ontslag als zodanig uit gemeente-

dienst te verlenen en hem te gelasten 

zijn uniform en de hem ter beschik-

king gestelde wapenen en dergelijke, 

alsmede andere bij hem in bezit zijn-

de gemeente—eigendommen terstond 

in te leveren ten gemeentehuize. 

Aldus besloten en bekend gemaakt te 

Curtevenne,de 4e augustus 1956. 

De Burgemeester van Curtevenne, 
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Uit 'De Hilversumsche Courant' van 

zaterdag 28 april 1906.  

's-Graveland. Te dezer plaatse wer-

den deze week de zitplaatsen in de 

Ned. Herv. kerk verhuurd. Voor  

's-Graveland iets ongewoons! Wat 

toch is het geval? De kerk alhier is 

een bezitting van den polder  

's-Graveland en staat onder het be-

heer van het bestuur van dien polder. 

De plaatsen werden tot heden voor 

een vaste prijs, varieerende tusschen 

f. 2,- en f. 4,50 verhuurd voor onbe-

paalden tijd en niet publiek. Had 

iemand een plaats, dan hield hij die, 

tot hij er zelf afstand van deed. Deze 

handelwijze ging heel goed en werk-

te tot aller tevredenheid, zoolang er 

voldoende ruimte was. 

Echter, de kerk is te klein, dit blijkt 

meer en meer, en er moet getimmerd 

worden. Om daarvoor nu het noodi-

ge geld te krijgen of liever om verze-

kerd te zijn van de centen voor het 

benodigde kapitaal, besloot het pol-

derbestuur de zitplaatsen jaarlijks pu-

bliek te verhuren. 

Het dient erkend: het bestuur heeft 

succes gehad. 

De plaatsen hebben tot f. 8,- en f 9,- 

en over het geheel van één derde tot 

de helft meer opgebracht, dan bij de 

vroegere wijze van handelen. 

En toch: als de eerste Zondag in Mei 

ons kerkwaarts roept, zullen enkelen 

aldaar een wee gevoel niet kunnen 

onderdrukken als ze grootvader 'Zus' 

of tante 'Zoo' niet op hun oude 

plaats vinden; als ze den indruk krij-

gen, dat een kabouter bezig is ge-

weest en de geheele kerk eens door 

elkaar heeft geschud. 't Is immers 

nog steeds waar: de Nederlanders 

zijn uit der aard konservatief. 

Het zal enigen tijd moeten duren 

voor allen aan de nieuwe schikking 

zijn gewend, want slechts enkelen 

hebben door een 'ik heb er altijd 

gezeten, ik wil 'hem' weer hebben al 

kost 't me ook een tientje' hun oude 

zitplaats gehouden. En nu: elk jaar 

komt de kabouter terug!' 

 

De kerk bleek ook in de laatste de-

cennia van 1800 al te klein want 

toen kreeg de preekstoel een andere 

plaats om ruimte te maken voor een 

galerij achter in de kerk. Het bleef 

behelpen en in 1898 kwam er weer 

een plan op tafel om de kerk uit te 

Wim Fecken heeft voor deze periodiek enkele krantenknipsels verzameld over 

verschillende onderwerpen, waarvan dit verhaal over het verhuren van de 

kerkbanken in de Hervormde kerk van ‘s-Graveland er één is. 

Uit de krant van toen 

Verhuring van de zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk 
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breiden. Mogelijk is de galerij achter 

in de kerk pas in de eerste jaren van 

1900 gebouwd. (Fk.) 

Bron: 350 jaar Hervormde Gemeente 

's-Graveland. 

 

Interieur Nederlands Hervormde Kerk aan het noordereinde te  

‘s-Graveland. Op de achtergrond de banken voor de notabelen van het dorp 

Twee korte berichtjes waarvan wij wel benieuwd zijn of er lezers zijn die iets 

over deze gebeurtenissen gehoord hebben. Waar zijn b.v. de munten? 

 

Uit: De Gooi en- Eemlander van vrijdag 5 oktober 1934.  

Noodlanding 

'Gistermorgen moest een vliegmachine uit Soesterberg, bestuurd door twee 

militairen, boven ons dorp een noodlanding maken. De bestuurder had daar-

voor een goed weiland gevonden in 't Spanderswoud behoorende bij de boer-

derij van A. de Haan. De landing werd uitstekend uitgevoerd, zoodat alles 

goed afliep. Na ontvangen hulp uit Soesterberg werd de machine naar het 

vliegkamp vervoerd. Dat de belangstelling der 's-Gravelanders groot was, 

spreekt vanzelf. 

 

Uit: De Gooi en- Eemlander van woensdag 28 september 1932. Kortenhoef 

'Oude munten gevonden.' 

'Gisteravond heeft de heer Veenman, wonende Kromme Rade onder deze ge-

meente, bij het graven 71 oude munten gevonden waaronder vermoedelijk 

eenige gouden. Er zal worden nagegaan van welken tijd ze dateren.' 
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200 jaar geleden was Napoleon in 

Nederland. Op 18 augustus 1811 

verplichtte Napoleon iedere Nederlan-

der een achternaam te dragen. Dit 

decreet van Napoleon was het start-

punt voor een gedegen bevolkingsad-

ministratie. In 1811 werd ook de bur-

gerlijke stand in het leven geroepen. 

De burgerlijke stand hielp bij efficiën-

tere belastingheffing en werving van 

soldaten. 1811 is het begin van de 

informatiemaatschappij waar wij nu 

in leven. 

Een groot misverstand dat tegenwoor-

dig leeft onder de bevolking is dat er 

voor Napoleon geen achternamen 

waren. In 1811 had 70 procent van 

de Nederlanders al een achternaam. 

Deze zijn pas in 1811 officieel gedo-

cumenteerd. De herkomst van de 

achternamen is niet altijd meer te 

achterhalen of te begrijpen. 

  

Sommige namen kunnen tegenwoor-

dig voor een hoop ongemak zorgen. 

Bijvoorbeeld de namen Kloot of Pik. 

Deze twee namen zou men nu niet 

gauw meer kiezen. Maar het woord 

Kloot betekende voor 1811 gewoon 

bal zoals gebruikt in het woord aard-

kloot. De naam Pik was in die tijd 

afgeleid van het woord pek. Dit soort 

ongunstige namen komen steeds min-

der voor, omdat families de achterna-

men laten wijzigen bij de gemeente. 

Onderstaand stukje is overgenomen van de website www.onh.nl waar vele 

leuke stukjes te lezen zijn over de geschiedenis van Noord-Holland. Onder-

staand verhaal gaat over een familie welke rond 1800 in Veenhuizen woon-

den maar kan ook zomaar in elk dorp hebben plaatsgevonden. 

Napoleon en de familienaam 

Klomp 

Hoe kozen onze voorouders hun achternaam? 

Napoleon Bonaparte 
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Met de invoering van de burgerlijke 

stand werd iedere Nederlandse burger 

die nog geen vaste achternaam had, 

verplicht er een te kiezen. De meis-

jesnaam van mijn grootmoeder is 

Klomp. Waar komt deze naam van-

daan? 

Uit een document van de burgerlijke 

stand blijkt dat de voorouders Klomp 

begin 1800 in Veenhuizen woonden 

en trouwden. Veenhuizen was toen 

zelfstandig, nu is het de gemeente 

Heerhugowaard. De feiten en ver-

beelding gaan - historisch verant-

woord - met me aan de haal. In de 

tijd van mijn verre voorouders kan 

het dus zo gegaan zijn: 

 

Janszoon, Molenaar... … 

Het was in de dagen rond 1811, 

toen in allerijl het decreet werd uit-

gevaardigd en de papieren werden 

opgesteld. Zo ook in ‘Raadhuyse der 

Heerlykheyd Veenhysen’. De dorpsom-

roeper schalde het door de straten 

van het buurtschap. Boeren en bui-

tenlui werden opgeroepen zich te 

melden, mét naam. En daar kwamen 

ze, van heinde en verre, schoorvoe-

tend betraden zij het raadhuis en 

wachtten op hun beurt.  

Voor sommigen was het klip en 

klaar: ‘Janszoon,’ klonk het kordaat. Of 

‘Cornelis Pieterszoon Molenaar, wat 

anders?’ De ganzenveer werd in de 

inkt gedoopt en zo werd het geno-

teerd. Toch kwam het voor dat er 

eindeloos werd gewikt en gewogen. 

Tot op het laatste moment. Zo ver-

ging het ook een boerenknecht uit 

Veenhuizen. 

 

… en Klomp 

De boerenknecht stond in de rij en 

staarde timide naar de brede houten 

delen. Als de rij opschoof, schuurde 

het strooizand onder zijn klompen. 

Aanstonds was het zijn beurt. Wat 

moest hij? Hij was een eenvoudige 

boerenknecht, maar hij besefte don-

dersgoed wat een naam kon beteke-

nen in het leven. Die verantwoording 

drukte zwaar op zijn schouders.  

Toen er nog slechts twee man voor 

hem stond, brak het zweet hem uit. 

Ingespannen tuurde hij naar de vloer. 

En toen zag hij het. Natuurlijk! Dag 

en nacht liep hij op die dingen rond. 

Ze hielden hem warm en droog. Ze 

hoorden bij hem, als de zon bij de 

maan. Hij rechtte zijn rug en prevel-

de het zacht voor zich uit. ‘Wablief?’, 

vroeg de notabele met ganzenveer. 

‘Klomp!’, riep de boerenknecht opgeto-

gen. ‘Arien Klomp is de naam’. En fier 

verliet hij het Raadhuyse der Heer-

lykheyd. 

Fotograaf: Elsbeth Pilz 
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Krap honderd jaar later, we schrijven 

1904, als een nazaat wordt geboren 

zonder weet van dit verhaal. Haar 

naam is Jannetje Klomp. Die Jannetje 

(Schermerhorn-Klomp) was mijn 

grootmoeder. 

 

Nederlandse familienamen 

De familienaam Klomp valt onder de 

zogenaamde metonymische beroeps-

namen. Dit zijn familienamen die 

zijn afgeleid van soortnamen van het 

type Brood voor een bakker, Wiekstra 

voor een molenaar en Hamer voor 

een timmerman. Ze verwijzen naar 

een product, een werktuig of een 

attribuut dat kenmerkend is voor de 

beroepsuitoefening. Ook namen als 

Brood, Koek, Pot en Steen behoren 

hiertoe. Zij verwijzen naar de pro-

ducten die door de eerste naamdra-

gers werden gebakken: broodbakkers, 

koekbakkers, pottenbakkers en steen-

bakkers. Andere voorbeelden van dit 

soort productnamen zijn: Appel 

(appelverkoper), Klomp 

(klompenmaker), Mostert 

(mosterdmaker), Olij (olieslager) en 

Vis (visser). 

  

Verhaal: Tanja Schermerhorn  

Anno 1809. Lodewijk Napoleon Verdedigt  

Hollands  onafhankelijkheid Tegenover Napoleon  
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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 

 

A n k e v e e n 
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In 1651 verkoopt het stadsbestuur 

van Weesp een huis en erf aan het 

Hollands End, genaamd het Donkerts-

huis, aan de molenmeesters. Vanaf 

dat moment wordt gesproken van het 

p o l d e r h u i s  ( S AGV ,  a r c h i e f 

HAP,inv.nrs.90 en 313). De verkoop 

geschiedt voor de som van 250 gul-

den en onder de bepaling dat er 

jaarlijks een erfpacht van 10 gulden 

dient te worden betaald. Deze erf-

pacht wordt tot aan de verkoop van 

het polderhuis in 1913 in de rekenin-

gen vermeld. In 1659 wordt gesteld 

dat het om een klein, oud huisje 

gaat (SAGV, archief 

HAP.inv.nr. 91) . 

 

Met de Franse inval in 

1672 heeft ook Anke-

veen zwaar te lijden. 

Het dorp wordt nage-

noeg platgebrand. Bij de 

Ankeveense of 

Meentbrug weet kolonel 

Stockheym de oprukken-

de Franse troepen tegen 

te houden. Het polder-

huis gaat bij deze gele-

genheid geheel verloren. 

Het nieuwe polderhuis dat in 1674 

uit de as herrijst, is veel groter van 

omvang dan het verwoeste. Wanneer 

men 18e eeuwse afbeeldingen van 

het polderhuis beschouwt, moet het 

complex in de loop der tijd wat uit-

gebreid zijn met stallen en een hooi-

berg. Het polderhuis zelf wordt in 

1766 verbouwd. Dan worden alle 

oude vensters vervangen door schuif-

ramen en krijgt het 'bovenvertrek' 

een nieuwe, Engelse schoorsteen. In 

1781 wordt er een keuken aange-

bouwd. 

 

In zijn artikel: De Hollands-Ankeveense polder en haar veenderij uitgegeven 

door Tussen Vecht en Eem schreef H.A.R Hovenkamp een stukje over het 

Polderhuis te Ankeveen. Ook Jan Veenman heeft daar in 2005 een stukje over 

geschreven in het periodiek. Uit: TVE 12e jaargang. nr.1, februari 1994 

Het Polderhuis te Ankeveen 

Verdwenen dorpsgezicht 

Het Polderhuis rond 1900 

A n k e v e e n 



 

2015 4  blad 29 

In 1813 heeft het pol-

derhuis als blokhuis 

weer een militaire func-

tie, het komt er ditmaal 

zonder noemenswaardi-

ge schade vanaf. Het 

polderhuis wordt vanaf 

ten minste het midden 

van de 18e eeuw om 

de drie of zes jaar 

openbaar verpacht aan 

de meest biedende. De 

pachter drijft in het 

polderhuis een herberg 

of later een café. De 

eerste pachter was Cornelis Claesz. 

Meercoot, die vanaf 1651 zijn nering 

bedreef. Hij wordt, vermoedelijk in 

1674, opgevolgd als waard door Phi-

lip Aertsz. In de 18e eeuw is de 

pachter van het polderhuis tevens 

pachter van de sluis en sluisbrug. Er 

zijn echter aanwijzingen dat dit al 

vanaf 1651 zo geschiedde. De pach-

ter dient het polderhuis glasdicht te 

houden. Hij houdt toezicht op het 

schutten van de sluis, waarin of 

waarvoor hij overigens geen visnetten 

mag plaatsen, en op het hek van de 

Hilversumse 

meent. Deze meent is aan de noord-

zijde van het polderhuis gelegen. Het 

meenthek moet gesloten blijven opdat 

er geen koeien uit kunnen ontsnap-

pen. Verder moet de pachter voor de 

maaltijd van het polderbestuur bij de 

jaarlijkse schouw op de sloten op het 

einde van september 'een goede 

soode vis geven tot zijn cos-

ten' (SAGV, coll.aanwinsten, inv. 

nr .1) . 

 

De bovenkamer van het polderhuis 

fungeerde als polderkamer. Hier ver-

gaderde het polderbestuur en later 

ook de directie van de veenderij. De 

waard mocht niemand anders dan de 

besturen in dit vertrek toelaten, tenzij 

daar speciale toestemming voor ver-

leend was. Het vertrek was ruim ge-

noeg vaar de vergaderingen met in-

gelanden. De waard verzorgde de 

maaltijden na de schouw en voorzag 

de heren bestuursleden van de nodi-

ge drank. Hij verschafte, indien no-

dig, ook onderdak en stalde de paar-

den. In de polderkamer stond de ij-

zeren polderkist en er hing onder 

andere de polderkaart. 

(Opmerking van Jan Veenman: Een 

geschilderde "Caerte van de Holland-

se polder tot Anckeveen" werd in 

1954 door de Ankeveense onderwij-

zer en historicus Frans Fennis ge-

schonken aan het Gooisch Museum 

Het Polderhuis rond 1910. Ansichtkaart uitgegeven door 

P.J. van Schie 

De kaart welke in het Polderhuis hing en door Frans Fennis werd geschonken  aan het 

Goois Museum te Hilversum 
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te Hilversum.) 

 

Het pand was gelegen ten westen 

van de sluis aan de Broekdijk (later 

werd dit de Loodijk genoemd) Voor 

het bedrijven van een herberg was 

het gunstig gelegen aan de  

's-Gravelandse Vaart en het zandpad 

tussen Weesp en 's-Graveland. Naast 

deze uitspanning werd in 1786 een 

nieuwe kolfbaan gebouwd, vreemd 

genoeg gebeurde dit 

op kosten van de pol-

der. Op 17 april 1913 

werd het polderhuis 

geveild en verkocht 

voor f. 5.250,--. De 

belendende hooiberg, 

varkenskot en kippen-

hok ,  a l smede de 

vruchtbomen gingen 

voor f.100,-- van de 

hand. Ten behoeve van 

de aanleg van een provinciale weg 

over de Loodijk werd het polderhuis 

rond 1920 gesloopt.  

 

(Opmerking van Jan Veenman: Het 

oude polderhuis werd gesloopt in 

1929 om op de verhoging van de 

nieuwe weg plaats te maken voor 

een nieuw pand hetwelk eveneens de 

naam kreeg "Polderhuis") 

De kaart welke in het Polderhuis hing en door Frans Fennis werd geschonken  aan het 

Goois Museum te Hilversum 
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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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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 
Van Frits Roozendaal kregen we de namen uit 

de periodiek winter 2015. V.l.n.r: Gerard van 

de Velden, Bert Boom, Dinus van de Velden, 

Pieter Bouwman, Jan Blom, Jaap Boom, Her-

man van Loenen en Theo Bos. 

 

Tevens kwam hij met een aantal namen uit de 

vorige periodiek. V.l.n.r.(boven) Krijn 

Voorn, ?, ?, Gert Schouten, Teus Schouten, ?, 

Jaap Boom, ?, Bert Boom, (onder) Albert Bos en 

Theo Bos. Kent iemand de ontbrekende namen? 

Ook op de foto uit de periodiek voorjaar zijn er nog enkele 

reacties gekomen welke elkaar tegenspreken. Volgens me-

vrouw Schuurman-Kroon zouden het mevr. Stam (L) en mevr. 

Warmols zijn. Van Ben van Dijk kregen we de namen Alie 

Bos Ketelaar en Alie Bosse-Hagen door. 

Van verschillende kanten werd echter de dame links herkend 

als Mevr. Bezemer (moeder van Dirk en Jan 

Op de foto hiernaast 

staan drie dames die 

werkzaam waren in be-

jaardenhuis Oosterend. 

Weet u wie dit zijn en 

wanneer dit was? Laat 

het ons weten. 

hkgloriosa@hetnet.nl of 

aan de Kerklaan. 
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Nico Stam, voor een zeis in 

mooie staat en een apparaat 

om het blad recht te zetten. 

Naam hiervan is niet bekend. 

Weet iemand dit? 

 

 

 

Jan Hendriks, asbak (P. Nagel) en zeepbakje met zeep (Brandstoffenhandel 

Hendriks) 

Tevens Nota inzake accommodatie Verenigingsleven een boekje "De Wereld-

post" en boekje over Nederlandse landschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Belksma, enkele brieven van Tjalling Koopman en een CD met muziek 

waarvan Tjalling Koopman liefhebber was. 

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: 
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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" 



Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@dedriedorpen.nl  

Wijdemeren Tours 
                  Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  

mailto:info@dedriedorpen.nl

