
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgave: Historische Kring Ankeveen 's-Graveland Kortenhoef 

DE HISTORIE 

Winter 2016 





 2 

 

Historische Kring, Ankeveen 's-Graveland Kortenhoef 

 

 

32ste jaargang nr. 1, winter 2016 

 

 

Inhoud 3 Bij de voorplaat 

   4 Voorwoord  

   6 Levenslijn van Co de Kloet 

   15 Schenkingen     

   20 Een wandeling door Kortenhoef 

   32 Van huizen gesproken  

   34 Colofon      

  

 

 

 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of repro-

ductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zon-

der voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebben-

de verboden, behoudens beperkingen bij de Wet gesteld. 
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Kunstschilder en dichter Barend van Voorden werd geboren in 1910 

als zoon van August Willem van Voorden en Geertje van den Broeck. 

Zijn vader, die ook kunstschilder was, werd de Rotterdamse Breitner 

genoemd. Barend had aan zijn vader een goed voorbeeld en aan zijn 

oom Jacob Ritsema goede leermeester. Daarnaast was zijn oom Pieter 

van den Broeck ook een verdienstelijk kunstschilder. Kortom, Barend 

had zijn talent van geen vreemde.  

Barend van Voorden behoorde tot de late Haagse School, waartoe ook 

onder andere Paul Joseph Constantin Gabriël behoorde, maar week 

daarin af, doordat zijn landschappen eenvoudiger van opzet waren en 

meer expressionistisch. Zijn schilderijen waren, net als zijn gedichten, 

somber van aard. 

Barend van Voorden was jarenlang actief in de Kortenhoefse Stichting 

Kunst aan de Dijk, waarvoor hij zich samen met zijn kunstbroeder en 

dorpsgenoot Flip Hamers inzette. Met zijn overlijden op 9 oktober 

2000 is de laatste van de bekende Kortenhoefse schilders heengegaan. 

Over Barend van Voorden is een mooie ingetogen documentaire te 

zien op de website: http://www.npo.nl/een-leven-lang/23-10-1997/

_722553 

Kortenhoefsedijk door Barend van Voorden 

Bij de voorplaat 
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Voorwoord 

 
Als u de eerste periodiek van het nieuwe jaar doorbladert, zal 

het u niet ontgaan, dat de vormgeving is aangepast. We hebben 

getracht de leesbaarheid te vergroten en de foto’'s beter tot hun 

recht te laten komen. Ik hoop dat wij daarin geslaagd zijn. 

Sinds kort is de redactie uitgebreid met Gerrie van Rijn-Luijer en 

Jan Hendriks. Twee ervaren schrijvers waar wij en u hopelijk 

nog veel van zullen horen. Echter, nog niet in deze eerste uitga-

ve. De twee verhalen die hierin zijn opgenomen, komen ditmaal 

van de hand van Wim Kozijn en Jan Immerzeel. 

Oud-burgemeester Kozijn bleef dicht bij huis en schreef met veel 

plezier de levenslijn van oud-raadslid en oud-wethouder Co de 

Kloet. Een veelzijdige en creatieve ras-Kortenhoever met een 

passie voor muziek en in het bezit van bijzonder schrijverstalent. 

Het tweede (vervolg)verhaal is van Jan Immerzeel. Hij neemt ons 

wederom mee, aan de hand van de kadastrale kaart van 1830, 

op zijn wandeling door Kortenhoef. Vanaf de Zuidersluis over de 

Kromme Rade naar korenmolen De Lelie. Van hier lopen we 

over de Kortenhoefsedijk helemaal naar de Meentsluis, een wan-

deling die de moeite waard is.    

Verder is er in dit nummer de rubriek ‘"Over huizen gesproken"’ 

opgenomen en enige algemene informatie betreffende de Histori-

sche Kring. 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 

Koos Voorn 

Hoofdredacteur 
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Co de Kloet 
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LEVENSLIJN 
Wim Kozijn in gesprek met Co de Kloet. 

Hij is in zijn biotoop gebleven: aan de Kortenhoefsedijk, naast zijn 

geboortehuis, tegenover de lagere school die hij bezocht en schuin 

tegenover de voormalige jeugdherberg de Karekiet, waaraan zijn groot-

vader, de dorpstimmerman meegebouwd heeft. 

Co de Kloet, is een geboren en getogen Kortenhoever. Hij wordt dit 

jaar 84, maar je ziet hem zijn leeftijd niet aan af. Al de jaren dat ik 

hem inmiddels ken, is hij nauwelijks verouderd. Een van een tweeling, 

zijn zus is overleden. De zus met wie hij vereeuwigd werd in het 

schilderij “Mijn Dorp” van Flip Hamers, boven op het hooi, waarmee 

de praam geladen is, die voorbij de draaibrug voor zijn geboortehuis 

vaart. 

Hij heeft Kortenhoef nog gekend zoals het beschreven is door Nescio. 

De schilders langs de dijk, het Rechthuis met Beyer, maar ook de ar-

moede van de kleine boertjes, de ruigt- en rietsnijders, de polderwer-

kers. Van nostalgie moet Co echter niet veel hebben 

Hij kon goed leren en ging na de lagere school naar de Rembrandt-

ULO in Hilversum. Een zoon van een boer uit een klein dorp ging 

niet naar de HBS, want die school was niet hoog, maar het was een 

school voor hogere burgers. Een leraar van die ULO-school zag dat hij 

met een pientere leerling te maken had en adviseerde Co’'s ouders om 

hem naar de HBS te sturen. Zo gebeurde het dat Co, waarschijnlijk 

als enige uit Kortenhoef in zijn tijd, zijn HBS diploma haalde. 

Hij trouwde met Ruud van het Moleneind en kreeg drie kinderen. 

Twee ervan zetten het pad van vader voort: schrijven en muziek. De 

derde drukt de sporen van zijn moeder. 

 

 

De journalist en radiomaker 

Hij komt te werken bij de Gooi-en Eemlander. In zijn middelbare 

schooltijd had hij daar al stukjes voor geschreven. Zo bracht hij het 

tot correspondent voor de Vechtstreek. Hij maakte zelfs een verslag 

van de voetbalinterland Nederland-Zwitserland (met Faas Wilkes) hoe-

wel hij noch verstand van voetbal, noch interesse in die sport had. 

Bij de krant ontdekt hij zijn talent. Hij kan schrijven. De krant was 



 7 

 

een enorme leerschool voor hem. ”Daar leer je de feiten te ordenen, 

helder te schrijven, de kennis snel tot je te nemen, je stukje goed in 

te richten, aantrekkelijk te schrijven. 

Het is altijd zichtbaar gebleven. Hij heeft de gave van de pen en laat, 

hoewel steeds minder, nog steeds van zich horen. 

Na twee jaar stapt hij over naar de VARA. Deze omroep vroeg een 

administratieve ondersteuner. Al snel wordt hij betrokken bij het ma-

ken van programma’'s. Het is de tijd van het hoogtepunt van de radio. 

Ieder geloof of maatschappelijke richting had een eigen omroep. De  

protestanten de NCRV; de katholieken de KRO; de liberalen de AVRO; 

de vrijzinnigen de VPRO en de socialisten de VARA. Ieder had zijn  

eigen geluid. De eigen ideologie werd zorgvuldig bewaakt. “Hilversum 

3 bestond nog niet en ieder had zijn eigen lied”, zong Herman van 

Veen later over die tijd. De VARA was socialistisch met het kraaien 

Co bij de VARA 
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van de haan ’'s morgens, met de socialistische strijdliederen zoals 

"Morgenrood". 

Co was de eerste die een popprogramma voor de radio maakte. Een 

ware revolutie. Op 11 september 1959 ging voor de eerste keer het 

programma “Tijd voor teenagers”“de lucht is. De eerste keren gepre-

senteerd door de hoorspelacteur Dick van ’t Sant en later door Her-

man Stok. Velen van mijn leeftijdgenoten kunnen de afkondiging van 

het programma nog citeren: ”Dit was Tijd voor teenagers, presentatie 

Herman Stok, productie Co de Kloet!” 

Co voelde de tijdgeest aan en hoewel naar eigen zeggen geen ver-

stand hebbend van muziek, maakte hij dit voor de jeugd razend popu-

laire radioprogramma. Hij schreef ook wekelijks in de VARA gids een 

pagina voor de jeugd. 

Arie van Nierop, eveneens een bekende radiomaker uit die tijd (Het 

hangt aan de muur en het tikt!), gaf een cabaretcursus en wees hem 

op een talentvolle jongere, Jan Fillekers, maar die was al door de 

NCRV ingepikt, waar hij grote furore zou maken later met het t.v. 

programma Farce Majeure. 

Van Nierop wees hem op een ander talent: Wim de Bie. 

Co toog naar Den Haag om met de ouders van Wim te praten en 

Wim kwam bij de VARA. Hij bracht zijn schoolvriend Kees van 

Kooten mee. Zo ontstond het beste duo, dat naar mijn mening ooit op 

de Nederlandse tv is geweest: Van Kooten en de Bie. Zij begonnen 

met het programma "Uitlaat". Zij converseerden met elkaar al biljartend 

en spraken regelmatig op z’n Haags ”Wat is mijn bal nou?” 

Bij een platenmaatschappij lag het liedje van Peter Koelewijn op de 

plank: ”Kom van dat dak af.” 

Het platenlabel zag er niks in. Co zei “Geef het mij maar mee, dan 

zal ik het draaien”. Het zat in een uitzending van "Tijd voor teenagers" 

en de volgende dag stroomden de telefoontjes binnen, met de vraag 

waar men dat nummer kopen kon. 

De teksten van de uitzendingen werden vooraf gecontroleerd. Het 

moest netjes en beschaafd blijven, want voor de socialistische VARA 

was radio ook een middel voor volksopvoeding. Een middel om de 

arbeiders te beschaven en hen een goede smaak bij te brengen. Zo 

mochten Johnny Jordaan noch Johnny Hoes gedraaid worden. Niet 

beschaafd genoeg. 

Terugkijkend op zijn arbeidzaam leven noemt hij dit zijn mooiste tijd. 
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Als later in de tijd van Andre Kloos en nog later van Marcel van Dam 

de VARA in een slangenkuil verandert waar een permanente machts-

strijd is, vindt Co het niet erg dat hij op zijn 56-ste jaar met een goe-

de regeling mag afvloeien. 

Hij heeft immers nog wel wat anders te doen. 

Co de boekenschrijver 

Co kon zich nu geheel en al aan het schrijven van boeken gaan wij-

den. Schrijven noemt hij een fantastische bezigheid en in de loop van 

jaren heeft hij een fikse ervaring hierin opgebouwd. Op de eerste 

plaats wil ik zijn kinderboeken noemen. Spannende boeken die voor-

namelijk in Kortenhoef spelen. Hij gebruikt het decor van de polder 

van Kortenhoef en het kanaal, maar de inhoud is geheel en al verzon-

nen. Zijn poldertrilogie krijgt van de jonge lezers een hoge waarde-

ring. Ik telde op Wikipedia 14 jeugdboeken van hem. 

Hij verwierf ook faam met het maken van bundels met liedjes uit het 

hoogtepunt van de radio. Eerst alleen en later met Leo Boudewijns. 

Ik herinner me nog dat de eerste exemplaren van de bundel “Bloesem 

van seringen” uitgereikt werd aan de zangers en de zangeressen die 

Co de Kloet en Herman Stok tijdens een uitzending van  

“Tijd voor teenagers” 
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de liedjes beroemd maakten, in Het Wapen van Amsterdam, (nu 

Vlaar). Er waren er heel wat komen opdagen: Jetty Pearl (Jetje van 

Radio oranje), Annie de Reuver, Johnny Jordaan, Joop de Knegt en nog 

vele anderen. 

Joop Glijn maakte het laatste interview met Johnny Jordaan, die vrij 

snel daarna overleed. 

Onder pseudoniem schreef hij een sleutelroman over de ruzie bij de 

VARA onder de titel: "Moord in de Rooie Haan", maar ook de geschie-

denis van het orkest “The Ramblers", o.l.v Theo Uden Marsman. Hij 

schreef over Cliff Richard en The Blue Diamonds. Co had zich tot een 

autoriteit op het gebied van de lichte muziek ontwikkeld. 

Het meeste plezier heeft hij aan het schrijven van de jeugdboeken 

beleefd, tot en met zijn laatste boekje "Het Ganzencomplot" 

toe.”Nergens krijg je zulke leuke reacties als van kinderen.” 

 

 

Co en de gemeentepolitiek 

In april 1970 bezocht Co de ledenvergadering van de plaatselijke  

PvdA. Daar werd de vraag gesteld wie er in de gemeenteraad wilde. 

Co stak als enige zijn vinger op en werd het enige raadslid voor die 

partij. Een roemruchte carrière in de gemeentepolitiek was begonnen. 

Een carrière die ongeveer veertig jaar zou duren, met hoogtepunten en 

dieptepunten. Zo was hij drie keer wethouder en moest drie keer het 

veld ruimen. De eerste keer wegens een verschil in de PvdA over een 
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volkshuisvestingskwestie. Hij werd niet alleen weggestuurd, maar ook 

door zijn partij geroyeerd. 

Inmiddels hadden Wout Hilhorst, Hans Ververs en Rolf Krijnen Dorps-

belangen opgericht en Co werd het gezicht van die partij. Zijn  bete-

kenis voor DB is erg groot geweest. Met zijn gave van pen en woord 

was hij dominant aanwezig in het publieke debat. 

Zijn columns in de plaatselijke pers waren ongemeen scherp, soms 

zelfs op het randje. Zo leidde een column eens tot het huilend aftre-

den van een wethouder. Ook in het politieke debat voerde hij de bo-

Co als schrijver 
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ventoon. Kritiek deed hem weinig. Zijn adagium was: “Het doet er 

niet toe wat ze over je schrijven, als ze maar over je schrijven”. Ik 

had als betrokkene wel eens het idee dat het bij hem meer om het 

spel, dan om de knikkers ging 

Zijn meest belangrijke periode was in de tweede helft van de jaren 

tachtig, samen met Gerard Torsing. Twee wethouders die goed met 

elkaar overweg konden, hetgeen niet gezegd kon worden van de par-

tijen, waarop de coalitie gebouwd was. Die wantrouwden elkaar. Toen 

Co de Telegraaf de primeur gaf van een dreigende milieuramp in ons 

dorp, zonder dat de andere leden van het college en de raad daarvan 

wisten, werd hij voor de tweede keer weggestemd. Zijn vriend Torsing 

koos voor zijn fractie en stemde in met het vertrek. Met de vriend-

schap was het gedaan. 

Co was meer een oppositieleider dan een bestuurder, meer een actie-

voerder dan een polderaar. 

Ook in de gemeente Wijdemeren was hij weer raadslid en wethouder. 

Hier sneuvelde hij voor de derde keer. 

Hij is bitter over het “verraad “van Gert Zagt, waardoor de partij die 

een meerderheid had in de vorige periode nu verschrompeld is tot een 

fractie van twee personen. Hij kijkt terug en zegt: “Waar praten de 

mensen nou over wat bereikt is? Daar hoor je de mensen niet over, 

maar wel over de gekkigheid en de incidenten, zoals het oprichten 

van de May-Weggen fan club en de stunt de raad te laten sponsoren 

door Oranjeboom. Het is stil geworden in het dorp. De grote gangma-

kers leven niet meer en het politieke debat is verstomd.” 

Soms kan, de binnenkort 84 jarige zich niet bedwingen. Onder de 

naam “Putter” laat hij nog van zich horen. Hij heeft zijn bijdrage aan 

de samenleving geleverd, welk oordeel men er over mag hebben. 

 

Nu zijn de jongeren aan de beurt. 

 

Wim Kozijn  
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Co de Kloet ( links van burgemeester Wim Kozijn) in het laatste 

gemeentebestuur van ‘s-Graveland.  
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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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Schenkingen  

 

 

 

 

 

 

Gijs en Gea Fine, boezemschop, roep-

toeter, hoosschop, tabaksdoosje, tur-

flamp, verkadebus, kaasmolen, brood-

trommel en turfen 

 

 

 

Nel en Teun de Kloet, 

Vaandeldrager gymnastiek-

vereniging DOK 

 

 

 

Johan Vermeulen, weckketel, 

kaasbak en houten thermo-

meter 
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Johan Vermeulen, Grote gereed-

schapskist en beker CTC Ankeveen 

 

 

 

 

 

Uit de nalatenschap van Roelof Pos, vier bekers gondelvaart en een 

foto van Manus en Dirkje en diverse foto’'s van de gondelvaart 

 

 

 

Arie Landwaart: Diverse meetapparatuur 

voor gas en electra. 

Van de familie Bierens, diverse foto's en folders uit de nalatenschap 

van Adrie Bierens 

Alle schenkers hartelijk dank 
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Trompenburg in winterse sferen 
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Trompenburg in winterse sferen 
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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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Vorig jaar maakten we een denkbeeldige wandeling aan de hand van 

de eerste kadasterkaarten van Kortenhoef van rond het jaar 1830. Na 

de Emmaweg en Koninginneweg, zouden we later naar Oud Korten-

hoef gaan. Vandaag vervolgen we deze wandeling aan de hand van 

de kaarten uit 1826 en de registers uit 1832. 

 

De Kromme Rade 

We laten de Zuidersluis achter ons en gaan via de Kromme Rade op 

weg naar het eind van het Moleneind. Een wandeling van een klein 

uurtje over een van de mooiste paden door ons plassengebied. 

Voordat we bij de Kromme Rade zijn lopen we eerst een stukje langs 

de ´s-Gravelandsevaart richting Loosdrecht. Het Hilversums kanaal, de 

Vreelandseweg, de Intratuin dat alles moest nog komen. Een weg met 

een vaart, meer was er niet. Geen enkele bebouwing. Links de Kerke-

landen, pas in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw aan de Hilver-

Een wandeling door  

Kortenhoef anno 1830 (vervolg) 

De zuidersluis stamt uit 1638  
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sumse kant bebouwd en toen nog helemaal weidegebied, voornamelijk 

in gebruik door Loosdrechtse boeren. Net over de vaart lopen de koei-

en van de Loosdrechtse boer Jacob Meijers, een naam die we in Oud- 

Loosdrecht nog steeds tegenkomen. In de verte zien we de Gooise 

heide richting de Hoorneboeg. 

Na een paar honderd meter slaan we, net voor de brug over de vaart 

langs de Vuntus, rechts af de Kromme Rade op, richting het oude Kor-

tenhoef. 

Zowel links in de Loosdrechtse Vuntus als rechts het in het Korten-

hoefse Hol zien we een wisselend landschap van akkers en petgaten 

waar het veen al weggebaggerd is. In de verte zien we ook nog hier 

en daar de turf nog op de legakkers te drogen liggen. Vooral aan de 

Loosdrechtse kant heeft het meeste veenland plaats gemaakt voor wa-

ter en is niet veel veen meer over om nog turf van te maken. 

Van enige bebouwing is langs de Kromme Rade geen sprake, tot we 

in de verte de Kortenhoefse korenmolen "De Lelie" zien staan. Een 

klein type wipmolen, waarvan we weten, dat deze al in de 17e eeuw 

het Kortenhoefse graan vermaalde tot meel voor de bakkers. Klinkt 

misschien vreemd, maar voordat de Kortenhoevers hun grond vergroe-

Korenmolen “De Lelie” van Willem Janssen op de hoek met het Mo-

leneind (schilderij van Gabriël) 
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ven, om tot voer voor kachels en ovens te dienen, werd hier op grote 

schaal graan verbouwd. 

Na ruim een half uur bereiken we de molen van Willem Janssen op 

de hoek met het Moleneind, waar, als we om ons heen kijken, de 

omgeving voornamelijk bestaat uit bestaat water en rietland. Groot-

grondbezitters zijn Willem Kroon, veenman, de erven van Jan Taling 

en de gemeente Kortenhoef, de laatste waarschijnlijk als eigenaar van 

uitgeveend en verlaten land. 

De vervening liep in die tijd ten einde en het dorp verkeerde feitelijk 

in staat van verval.  Veel bewoners leefden in armoede en van een 

bloeiende gemeenschap met ruim 200 huizen in 1748 was in de 19e 

eeuw minder dan de helft over (86 huizen in 1841). 

Het meeste veen was veranderd in water en leverde weinig meer op. 

De bevolking trok weg en veel grond bleef verlaten achter voor de 

gemeente. 

 

Het Moleneind 

We lopen vanaf de molen het Moleneind op. Aan de rechterkant ligt 

de vaart, links komen we eerst langs een tweetal huisjes, het eerste 

eigendom van pastoor Mittenburg en het tweede is een armenhuisje 

van de Rooms Katholieke kerk. Sinds enige jaren kent het dorp weer 

een eenvoudig Rooms kerkje op de Kortenhoefsedijk, met een pastorie, 

die we later zullen zien. 

Verder blijken nog vier van de in totaal 17 huisjes langs het Molen-

eind dienst te doen als armenhuis, maar dan van de diaconie van de 

Hervormde gemeente. Tekenend voor deze periode van armoede en 

afhankelijkheid van de bedeling van de kerken. 

Als we het huisje van de pastoor achter ons hebben gelaten zien we 

een brug in de weg. De brug was nodig om de vaart langs de weg te 

verbinden met de vaart naar de sluis in Vreeland, die hier begon en 

waarover eeuwenlang de schuiten met turf hun weg vonden naar de 

Vecht. Net voor de brug woonden Trijntje Taling en Hendrik Droppel 

met daarachter nog het huisje van de weduwe H. Post. Naast de brug 

stond nog een huisje van de Vreelander Dirk Scheepmaker met daar-

achter langs de vaart de turfschuur van de Ankeveense veenman Gerrit 

Wouters. Naast Loosdrechtse veenmannen komen we ook nog de An-

keveense veenbazenfamilie van Blarcum tegen in de lijsten van het 

kadaster. 
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We lopen verder in noordelijke richting. Links passeren we het winkel-

tje van Hendrik Numan, een verlaten huisje van de gemeente en een 

armenhuisje van de diaconie. Eeuwenlang was de vervening aan regels 

gebonden geweest, zoals een minimale breedte van de legakkers en 

de afstand tot de weg en bebouwing. Zo lang de regels er waren, 

werden ze ook op grote schaal overtreden. Zo waren veel akkers te 

smal geworden en hier en daar ook schuin ondergraven, met als ge-

volg, dat de akkers wegspoelden en er grote oppervlakten water kon-

den ontstaan. Dat was al het geval ten westen van het Moleneind, 

waar toen flinke plassen waren ontstaan. 

Rechts, aan de overkant van de vaart komen we ook nog een armen-

huisje tegen en iets verder het huisje van de arbeider Abraham Hagen. 

Even later bereiken we de tweede brug in het Moleneind, de nog be-

staande Graversbrug, ook wel Graafjesbrug genoemd. Naast de brug 

woonde Gijsbert van de Bank, een van de notabelen van het dorp, 

die we regelmatig in bestuurlijke functies tegen komen. 

Na nog een tweetal armenhuisjes gepasseerd te zijn, bereiken we het 

begin van de Zuwe, de weg richting Vreeland. In de verte zien we de 

ophaalbrug, het tolhuis en nog een turfschuur van Willem Kroon, maar 

vandaag gaan we rechtdoor richting kerkbuurt. 

Het Moleneind ter hoogte van de Graafjesbrug, omstreeks 1900  
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Net voorbij de Zuwe zien aan de linkerkant twee wat grotere huizen. 

Het eerste is van de erven van Nassau la Lecq. Hier woonde destijds 

Jan Floris van Nassau la Lecq. Leden van deze familie waren afstam-

melingen van een onecht kind van stadhouder Maurits van Oranje en 

zijn geliefde Margaretha van Mechelen. Jan Floris werd op 27 novem-

ber 1814 in de Kortenhoefse kerk begraven. Zijn jongste dochter Bar-

bara Arnolda Flora bleef na de dood van haar vader kennelijk in Kor-

tenhoef wonen. Zij trouwde op 2 januari 1841 op huisnummer 63 in 

Kortenhoef, met Govert Bijl de Vroe uit Loenen. Omdat Barbara ziek 

was vond het huwelijk in Kortenhoef plaats. Later verhuisde het stel 

alsnog naar Loenen en liet zij de resten van haar vader opgraven, 

waarna ze in een klein kistje werden herbegraven in de grafkelder van 

de familie Bijl de Vroe in Loenen. 

Naast het huis van de erven van Nassau la Lecq stond een huis van 

veenman Willem Kroon. Of deze Willem hier ook daadwerkelijk 

woonde is niet duidelijk. Later blijkt hij ook nog een huis in de Kerk-

buurt te bezitten. Schuin tegenover Willem Kroon, aan de overkant 

van de vaart stond het huis van een van de andere grote veenmannen 

van het dorp, Jan Taling. Daar net voorbij, ook over de vaart een huis 

van de Ankeveense veenbaas Hendrik van Blarcum, die ook actief was 

in het Kortenhoefse veen. De situatie is hier in de jaren '30 van de 

twintigste eeuw drastisch veranderd door de aanleg van het Hilversums 

Kanaal en de provinciale weg. De oude dorpsweg werd compleet 

doorsneden en Kortenhoef werd opgedeeld in twee stukken. Alle be-

bouwing in het tracé werd afgebroken, zodat we van de huizen van 

Jan Taling, Willem Kroon, de familie van Nassau la Lecq en zelfs de 

plek niet meer terug kunnen vinden. 

We lopen verder en komen langs twee huizen van Pieter Okhuizen, 

tegenover elkaar, eentje langs de weg en een groter huis aan de over-

kant van de vaart. Iets verder aan de wegzijde zien we dan nog het 

huis van Jacob Okhuizen. We bevinden ons dan ongeveer op het punt 

waar nu de kanaalbrug begint aan het begin van het Dode Eind. De 

brug was er natuurlijk ook niet en van een dood eind was vanzelf-

sprekend ook geen sprake. 

Over de vaart stond het kleine huisje dat nu nog altijd net onder aan 

het talud van de brug staat. Het was destijds eigendom van de Anke-

vener Hendrik van Blarcum. 
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Voordat we de Kerkbuurt bereiken passeren we nog het huis van de 

erven van schoolmeester Arie Boers langs de weg.  

 

De Kerkbuurt 

Voor ons rijst nu de oude kerk op. Nog voor de kerk over de vaart 

het erf met huis en opstallen van Willem Kroon. Hier is nu geen be-

bouwing meer, maar op oude foto's is deze bebouwing nog wel te 

zien. 

Vanaf hier is de bebouwing aan de wegzijde bijna aaneen gesloten, 

met hier en daar een pad tussen de huizen naar achter. Tegenover het 

huis van Willem Kroon het dubbele huis van Aart van Lunteren en 

Willem Pot (nu Boomkens) met links daarvan het huis van de toen al 

overleden  Jacob Mooy Pzn. Tegenover de kerk twee huizen van Dirk 

Spaan. Deze Dirk was afkomstig uit Vreeland. Beide huizen zijn nog 

altijd van de familie Spaan. Het rechter huis is wellicht in deze tijd 

gebouwd door Dirk, de grootvader van Klaas Spaan, die hier jaren een 

winkeltje in kruidenierswaren had. Dirk werd destijds genoemd als 

veenman, soms ook wel als winkelier. Wellicht ging dat ook goed 

samen. 

Aan de overkant de kerk, met rechts achter de school, die tot rond 

1900 dienst zou doen. Aan de linkerkant de pastorie, die wat verder 

Kortenhoef begin 20e eeuw  
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naar achteren stond dan de huidige, die in 1840 meer naar de weg 

toe gebouwd zou worden. 

Voorbij Dirk Spaan woonden eerst Elbert Mooij, dan Willem Post en 

vervolgens kwam er wat bedrijvigheid met timmerman Wouter Boes en 

de fabrikant Hendrik Boom (nu ongeveer het parkeerterrein van restau-

rant Gsje, voorheen het Rechthuis). 

Deze Hendrik maakte netten, die zelfs naar het buitenland werden 

geëxporteerd. Over het Rechthuis werd niet gesproken. Het pand stond 

er in die tijd al wel en was eigendom van houtkoper Klaas Klaassen, 

die een stukje verderop nog een huis had. Wellicht werd het destijds 

al verpacht. Mogelijk vergaderde het dorpsbestuur toen nog ten huize 

van de schout aan de overkant, waar we zo nog even kijken. Tegen-

over Hendrik Boom zien we nog het bruggetje naar het erf en huis 

van rentenier Gerrit Barneveld  (nu Krijn en Ria Spaan). 

We lopen nog even verder, langs het huis van veenman Hendrik 

Kroon, die een groot huis bezat op de plaats waar later het gemeente-

huis werd gebouwd, voordat we weer een bekende tegenkomen, na-

melijk bakker Pieter van de Broeck. Tot in de tweede helft van de 

Zeventiende eeuwse bebouwing op ongeveer de plek waar nu de par-

keerplaats van restaurant Gsje is.  
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20e eeuw zou de familie Van de Broeck hier een bakkerij hebben. 

Het huis uit die tijd staat er nog altijd en nog altijd wonen leden van 

de familie op dezelfde plek. Tegenover bakker Van de Broeck  het 

huis van Jacob Mooij Ezn. Deze Jacob was veearts en woonde in het 

huis waar nu de familie Wertheim woont. Toen al een flink huis, ze-

ker voor die tijd. 

Ooit stond het Kortenhoefse rechthuis aan die kant van de vaart en 

eeuwenlang vervulden leden van de familie Mooij belangrijke bestuur-

lijke functies in het dorp. Wellicht was dit hun hoofddomicilie al die 

eeuwen. Hoe dan ook, zekere status heeft het huis nog altijd, ook al 

zal er in de loop der tijd het nodige aan verbouwd zijn. 

 

De Kortenhoefse dijk 

We gaan verder in noordelijke richting. De dichtheid van de bebou-

wing wordt weer minder en als we om ons heen kijken wordt nog 

eens ernstig duidelijk wat de turfwinning de afgelopen 200 jaar met 

het dorp heeft gedaan. Al snel na het einde van de gouden eeuw, 

waarin ook Kortenhoef floreerde door de als maar toenemende vraag 

Boerderij familie Van de Broeck.   
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naar turf, trad het verval in. Steeds meer land werd weg gegraven en 

als waardeloos achter gelaten. 

Als we hier om ons heen kijken zien we dan ook eigenlijk alleen 

achter de vaak schamele huisjes nog wat grasland met wat vee, maar 

verder is het voornamelijk water, en smalle akkers met riet. Veel van 

het water zou later weer deels verlanden en plaats maken voor moe-

rasbossen met voornamelijk els en een deel van de smalle akkers zou 

verloren gaan en plaats maken voor water waardoor er grotere plassen 

konden ontstaan, zoals we nog steeds kunnen zien in Kortenhoef. Nu 

een prachtig natuurgebied, maar toen niet veel meer dan waardeloos 

en verlaten. 

Links, voorbij de bakkerij van Van de Broeck het huis van de erven 

van Dominicus Doom en een armenhuis van de hervormde kerk. Ook 

aan de overkant van de vaart nog een armenhuisje van dezelfde kerk, 

een turfschuur van Willem Kroon en het boerderijtje van Hendrik Luij-

er. Schuin daar tegenover verdiende Willem Fenneman de kost met 

zijn klompenmakerij. 

Nog voordat we bij de Kattenbrug zijn komen we rechts langs de net 

opgerichte Katholieke kerk, met pastorie. Hier zou ook nog een kerk-

hofje ontstaan, dat later is overgebracht naar de Kerklaan. Thans is 

hier een kwekerij van Spaans gevestigd. Na een paar minuten berei-

18e eeuwse boerderij van Marretje Post. Later boerderij Boom 



 29 

 

ken we de Kattenbrug, met rechts de 18e eeuwse boerderij van Marre-

tje Post. Later zou de boerderij bekend zijn als de boerderij Boom, 

thans te koop aangeboden door Natuurmonumenten. 

Voorbij de brug nog slechts hier en daar een huisje, zoals dat van 

Hendrik de Kloet, voordat we de volgende brug bereiken. 

Ter hoogte van de Spinnerij was iets meer bebouwing. Pal aan de 

weg het huis van schuitemaker David Leeflang, dat in de jaren '50 

plaats moest maken voor het blokje woningwetwoningen. Schuin er 

tegenover het huisje van arbeider Bart Dorland en iets verder een ar-

menhuisje van de kerk, dat in 1843 plaats moest maken voor de Spin-

nerij, dat daarmee het laatste huis aan die kant van de Kortenhoefse-

dijk was. Aan de andere kant komen we iets voordat we de Meent 

(Kerklaan) weer bereiken alleen nog het huis tegen van klompenmaker 

Harmen Regtien. 

 

De Kerklaan 

We staan inmiddels op de brug over de sluis. Rechts de Meent, hele-

maal onbebouwd, behalve bij de Smidsbrug. Recht voor ons de Kwa-

kel, ook volledig onbebouwd. 

We gaan terug naar de tapperij van Evert Snel. Rechts het weiland 

Sluiswachterswoning hoek Kerklaan/Kwakel.  
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van de familie Van Kesteren. In de verte zien we de Kwakelbrug naar 

de Herenweg, tien treden op, tien treden af. Als we de brug over zijn, 

lopen we terug richting de Klapbrug en worden we weer welkom ge-

heten door Evert Snel in zijn tapperij, waar we onze wandeling begon-

nen en waar we onder het genoegen van een vulling voor de maag 

nog even terug kunnen kijken op onze wandeling. 

 

Naschrift 

Wat kunnen we nog terug vinden uit die tijd? In het Moleneind eigen-

lijk niets meer. Misschien vind een van de kleine huisjes dicht aan de 

weg zijn oorsprong nog in die tijd maar iets origineels is er eigenlijk 

niet meer te vinden. 

In de Kerkbuurt is nog wel wat uit die tijd terug te vinden. De num-

mers 173 en 172 (Boomkes en Spaan jr.) stonden er in elk geval. Na-

tuurlijk de kerk, restaurant Gsje (Rechthuis) en ook de bakkerij van de 

familie van de Broeck, (waar later Barend van Voorden de voorzijde 

bewoonde). 

Ook de boerderij bij de Kattenbrug is nog 18e eeuws, maar verder is 

alles op de Kortenhoefsedijk van later. Het sluiswachterhuis op de 

hoek van de Kerklaan, is na de sloop van de sluis gebleven. 

Het zou nog wel een kleine 100 jaar duren voor Kortenhoef weer 

echt ging groeien. Dankzij de komst van sneller vervoer konden de 

Kortenhoevers  hun werk buiten het dorp vinden en zou het een dorp 

van forensen worden en ook blijven. 

 

Jan Immerzeel  

N.B.: De website WatWasWaar.nl, de belangrijkste bron van dit ver-

haal, is sinds 1 januari 2016 opgeheven. Het belangrijkste deel van 

deze collectie is thans ondergebracht bij de Rijksdienst Cultureel Erf-

goed  
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In 1986 werd dhr. Wumkes , door  de toenmalige voorzitter  

Clementa van de Velden, benoemd tot erelid van de Historische 

kring 
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Van huizen gesproken 
 

Onder bovenstaande titel verschenen in het verleden in onze periodiek 

met enige regelmaat stukjes van de hand van, de vroegere predikant 

van de Hervormde Kerk aan het Noordereind, dhr Wumkes. 

Dhr. Wumkes is, als medeoprichter, van grote betekenis geweest voor 

de Historische Kring. Hij was een verhalen schrijver. In de periodieken  

tussen 1984 en 2008 verschenen er zo’'n kleine honderd verhalen van 

zijn hand. Onder bovenstaande titel schreef hij tussen 1995 en 2008 

zes verhalen over statige huizen in 's-Graveland zoals "Stadwijk" en 

"Oversticht", maar ook een verhaal over de vroegere jeugdherberg "De 

Karakiet". 

Ook schreef hij enkele boekjes waaronder "In de Gekroonde Trapgans" 

Het is dan ook niet meer dan terecht dat hij tot erelid werd benoemd 

(zie foto op linkerpagina) 

 

Ons nieuwe redactielid Gerrie van Rijn-Luijer, heeft te kennen gegeven 

dat zij de traditie van verhalen over de huizen in onze dorpen wil 

voortzetten. De verhalen zullen echter niet gaan over de grote buiten-

plaatsen welke Wijdemeren rijk is, daar is al veel over geschreven, 

maar over de meer "gewone" huizen en dan met name wie deze hui-

zen zoal bewoond hebben in de loop van de tijd en wat zijn de 

menselijke verhalen daarachter. 

 

In de komende periodieken kunt u haar verhalen op deze pagina’s 

terug vinden. We wensen haar succes en hopen dat u daar veel lees-

plezier aan mag beleven. 

 

Koos Voorn 

 

 



 33 

 



 34 

 

Colofon 
postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en 

iedere laatste zaterdag van de maand van 

13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 035 6211536 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19  

 

voorzitter:  

Vacant 

secretaris:   

Koos  (K) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum            

06 23764060  koos@hk-kortenhoef.nl 

penningmeester en ledenadministratie:   

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

06 –51256949      hk-ledenadm@kpnmail.nl    

leden:   

Jan Immerzeel, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg, Jaap 

Wertheim 

Ereleden: 

Dhr. D. Buitenhuis, Dhr M. van Ee, Dhr J.C. Immerzeel, Dhr S.F.C. 

Kessel†††, Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr A.D. Wumkes††† 

leden van verdienste:  

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Koster††, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van 

Vliet 

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

Postbezorging buiten de regio kost € 7,50 extra  
 
Redactie:  

Gerrie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen en Jan Hendriks 

 

Contact redactie: 

06 23764060  koos@hk-kortenhoef.nl 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl


Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
                  Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


