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verboden, behoudens beperkingen bij de Wet gesteld. 



Bij de voorplaat 

Kortenhoef door Lodewijk Philippus Stutterheim (1873-1943) 

Louis Stutterheim studeerde, net als Van Voorden, aan de Academie voor beel-
dende kunst in Rotterdam, waar hij les kreeg van Van Maasdijk. Hij schilderde 
graag in de natuur en prefereerde het polder— en plassengebied. Toen hij in 1904 
Gerard Altman leerde kennen, besloot hij kunstenaar te worden. Samen met hem 
trok hij naar Kortenhoef, waar ze niet uitgekeken raakten op de vele motieven. 
Zijn vroege werk valt onder de nabloei van de Haagse School. 
Vanuit Den Haag, waar hij tot 1912 woonde, kwam hij meerdere malen naar Kor-
tenhoef. Na zijn reizen naar Java en Philadelphia, vestigde hij zich weer in Neder-
land en van 1924 zelfs in Hilversum en 's-Graveland. 
De schilderijen van Stutterheim geven een getrouw beeld van het Hollands Land-
schap in al zijn verscheidenheid. Naarmate de jaren verstreken werd zijn palet 
steeds lichter. 

Bron: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef door Carole Denninger 
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Voorwoord 
Naast haar, inmiddels vertrouwde stukje "Van huizen gesproken" dit keer 
ook een langer verhaal van de hand van Genie van Rijn-Luijer. Dit is het 
eerste verhaal in deze periodiek en zij verhaalt over het vieren van de Ko-
ninginnedagen van weleer tijdens de regeerperiodes van Wilhelmina, Julia-
na en Beatrix. 

Op de middenpagina dit keer geen foto maar vindt u een overzicht van on-

ze schenkingen van de afgelopen drie maanden. Alle gevers weer hartelijk 
bedankt. Onze oudheidkamer is door Jan Schriek, Evert Roukens en Bert 
Voorn grondig aangepakt en de voorwerpen zijn nu dusdanig uiutgestaald 
dat het een lust voor het oog is. Kom kijken!! 

Het tweede verhaal bestaat uit een aantal herinneringen van inwoners aan 
de tweede wereld oorlog. Joop de Winter en Jan Luijer halen enkele herin-

neringen op uit hun jeugdtijd in de oorlog. Deze verhalen waren al vanaf 
2015 in ons bezit maar toen was het te laat om in de periodiek van mei te 
plaatsen. Vorig jaar hebben we geen aandacht aan de oorlog geschonken 
maar we willen u deze verhalen niet onthouden. 
Daarnaast vertelt Bruin Wallenburg over tastbare herinneringen aan deze 
oorlog, welke we heden ten dagen nog om ons heen kunnen zien. 

Mocht het lezen van deze stukjes u inspireren dan nodigen wij u hierbij uit 
om uw jeugdherinneringen op papier te zetten en met ons te delen. Wij 
horen keer op keer dat onze lezers deze stukjes erg op prijs stellen. 

Het huis dat Genie dit keer als onderwerp heeft gekozen, staat al enkele 
honderden jaren op de hoek van het Noordereinde en de Leeuwenlaan. 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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Optocht van schoolkinderen naar de spelen bij het gemeentehuis in 
's-Graveland voor het vieren van Koninginnedag. Foto is genomen vanaf 
de Smidsbrug richting Kerklaan. 
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Oranje Boven! 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 

Als we praten over het Nederlandse Koninklijke Huis, dan wordt daarmee 
het Huis van Oranje Nassau bedoeld. Sinds de 15e eeuw is de geschiedenis 
van het koningshuis nauw verbonden met die van Nederland. Vanaf de 15e 
eeuw leveren de Oranjes (stadhouders, koningen en koninginnen) een gro-
te bijdrage aan het bestuur van Nederland. In 1403 is de band ontstaan tus-
sen het Huis Nassau en Nederland. In 1403 is Graaf Engelbrecht I van 
Nassau namelijk getrouwd met Johanna van Polanen, dit is de vrouwe van 
Breda. Het familiebezit blijft volop groeien en hierdoor horen de Bredase 
Nassaus al snel bij de hoogste edelen van Nederland. Er zijn in de loop der 
jaren verschillende mensen aan de macht geweest. 

Belangrijke jaartallen van het koningshuis 
Willem van Nassau is de oudste zoon van Graaf Willem van Nassau en 
Juliana van Stolberg. Op 24 april 1533 is hij geboren op de Dillenburg in 
Nassau. In de 16e eeuw zijn het met name de stadhouders die een grote rol 
spelen in Nederland. Door het overlijden van Willem van Oranje in de 16e 
eeuw zijn er een groot aantal stadhouders die hem hebben opgevolgd. Er is 
daarna een korte stadhouderloze periode geweest. Tot de inval van de 
Fransen regeerden er in de 18e eeuw twee erfopvolgers van Willem van 
Oranje, ook weer als stadhouder. Vanaf 1815 kan er gesproken worden 
over het Koninkrijk der Nederlanden. In de 19e eeuw ontstaat het Konink-
rijk der Nederlanden. Koning Willem I is de eerste regerend vorst (1772-
1843). In 1954 zijn de grondslagen van het Koninkrijk vastgelegd in het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit wordt ook wel de staats-
regeling genoemd. 

Wilhelmina 
Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid van de vijfde ver-
jaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessedag gevierd. Het feest 
was bedoeld om de nationale eenheid te benadrukken. Na het overlijden 
van Koning Willem III op 23 november 1890 werd Wilhelmina Koningin, 
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haar moeder Koningin Emma werd regent. 
In 1891 werd in Nederland de eerste echte 
Koninginnedag gevierd. Koningin 
Wilhelmina en haar familie waren niet aan-
wezig bij de festiviteiten op Koninginnedag. 
Koninginnedag was in die jaren ook de laat-
ste dag van de schoolvakantie, waardoor 
deze dag al snel een feestdag voor kinderen 
werd. In 1902 groeide Koninginnedag uit tot 
een echt volksfeest. De bevolking vierde 
toen namelijk ook het bericht dat Koningin 

Wilhelmina net hersteld was van een ernstige ziekte. Dorpen en steden 
hingen die dag vol versieringen en voor de kinderen waren er spelletjes. 
De schooljeugd zong Nederlandse volksliedjes voor de burgemeester. 
Maar koningin Wilhelmina zélf liet zich in het land niet zien, behalve in 
1930, toen ze vijftig werd. 

Juliana 
In september 1948 volgde Koningin Juliana 
haar moeder op. Zij vierde net als Koningin 
Wilhelmina, Koninginnedag op haar eigen 
verjaardag: 30 april, voor het eerst in 1949. 
Zij wilde zich juist niet afzijdig houden en 
vierde haar verjaardag samen met haar familie 
én de bevolking. Onder Koningin Juliana 
werd Koninginnedag een officiële vrije dag en 
de viering groeide uit tot een nationale feest-
dag, die in het teken staat van saamhorigheid. 
Het defilé op paleis Soestdijk, waarbij een 
bonte verzameling Nederlanders langs het bordes liep met bloemen en ca-
deaus, werd beroemd (wie kent niet de beroemde conference van Wim 
Sonneveld). Dit defilé was vanaf midden jaren 50 op de televisie te zien. 
Wie niet afrees naar Paleis Soestdijk kon het defilé volgen op televisie met 
het commentaar van Dick Passchier, die elke kruidkoek en elke wandtegel 
even opgewonden aanprees als ware het een wereldwonder. 
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Beatrix 
Koningin Beatrix besloot bij haar aantreden als 
Koningin, uit respect voor haar moeder, Konin-
ginnedag niet op haar eigen verjaardag ( 31 janu-
ari) maar op 30 april te blijven vieren. Het defilé 
op Soestdijk werd afgeschaft. Ze koos ervoor niet 
de mensen naar haar toe te laten komen, maar 
juist zelf naar de mensen toe te gaan. Samen met 
andere leden van de Koninklijke Familie bezocht 
ze ieder jaar een of twee gemeenten in 

Nederland, om daar Koninginnedag te vieren. In 2013 gaf de koningin het 
stokje door aan haar zoon Willem-Alexander en werd Koninginnedag Ko-
ningsdag. Koningsdag wordt gevierd op 27 april. 
Hoe werd Koninginnedag gevierd in onze dorpen? 

Ankeveen 
De eerst Koninginnedag in 1891 werd alleen in Utrecht gevierd, in de 
daarop volgende jaren waren er steeds meer steden en domen waar dit 
feest gevierd werd. De oudste foto's in het archief van de Historische 
Kring waarop festiviteiten ter gelegenheid van Koninginnedag, zijn uit 

Oranjecommité van Ankeveen in 1923 
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1923. Deze zijn gemaakt in Ankeveen. Het was een bijzonder jaar, name-
lijk het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Op de foto 
op de vorige pagina is het toenmalige Oranjecomité te zien. Er was een 
feestdag georganiseerd, waar voor een ieder iets te beleven viel zo waren 
er: een optocht voor kinderen, met als verzamelpunt de openbare lagere 
school (de Katholieke school bestond nog niet), zaklopen, tonnetje steken, 
tonnetje rollen en stoelendans. Waterspelletjes doen het altijd goed. Was 
het eerst tonnetje steken, in latere jaren werd het boegsprietlopen populair. 

Boegsprietlopen over de Dorpsvaart in Ankeveen in 1950 

Al in 1961 is er sprake van een hardloopwedstrijd aan de vooravond van 
Koninginnedag. Nog steeds kan deze wedstrijd zich verheugen in een flink 
aantal deelnemers van jong tot oud, meestal uit het dorp afkomstig. In de 
feesttent is het altijd gezellig. Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen 
(SOFA) organiseert al jaren het Koninginnefeest in Ankeveen en niet al-
leen het Koninginnefeest maar ook bijvoorbeeld de roeiwedstrijd "de 
twaalf uur van Ankeveen" en de intocht van Sinterklaas. Allemaal feesten 
waar heel veel mensen uit het dorp aan meewerken om deze te laten sla-
gen. Waar een klein dorp groot in is! 
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's-Graveland 
De eerste foto's van de Koninginnedagviering in 's-Graveland stammen uit 
1925. Een optocht op de fiets, maar er waren ook versierde wagens, onder 
andere een van de "oud-leden der tuinbouwclub". In 's-Graveland waren 
heel veel optochten; optochten met versierde fietsen, paard en wagen, ver-
kleedde kinderen. Daarnaast werden er vanaf de jaren 50 op het feestter-
rein naast het gemeentehuis, spelletjes voor de kinderen gehouden. 

Optocht te 's-Graveland in 1925. Op de praalwagen staat Bep van de Velden 

Kortenhoef 
Het waterrijke Kortenhoef kwam er natuurlijk niet onderuit om veel activi-
teiten op het water te houden. Wedstijden tillingvaren is hier een voorbeeld 
van. Wat is een tillingvaren? In de dikke van Dale is het woord niet meer te 
vinden, het is dan ook een vergeten activiteit. Een tilling is een houten vlot. 
Het ziet er uit als een eenvoudige brug waarbij twee balken verbonden zijn 
door planken. Met een peddel kwam je vooruit. Als ik het nu moet zeggen 
zou ik zeggen dat het op suppen lijkt. Naast het tillingvaren waren er ook 
roeiwedstijden op het kanaal en waren er zelfs al lang geleden gondelvaar-
ten. Deze gondelvaarten gingen van het Dode Eind helemaal naar het sluis-
je bij de Kerklaan. De gondels mochten niet te hoog zijn want er moest on- 
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der een flink aantal 
bruggen door gevaren 
worden. De gondelvaart 
ging 's-ochtends richting 
het sluisje en 's-avonds 
verlicht weer terug. Na-
tuurlijk waren er ook 
andere volksspelen zoals 
touwtrekken en kussen-
gevechten. Het feest in 
Kortenhoef concentreer-
de zich jarenlang in Oud 
-Kortenhoef. Toen er 
meer huizen kwamen in 
Kortenhoef verplaatste 
het feestterrein zich rich-
ting de Kerklaan. 

Tillingvaren in Kortenhoef 

 

Kortenhoef en 's-Graveland samen 
In 1959 stelde het bestuur van de Oranjevereniging Kortenhoef voor om 
het kinderfeest samen met het feestcomité van 's-Graveland te organiseren. 
Het feestterrein in 's-Graveland was veel gunstiger gelegen wat betreft de 
afwatering. Tijdens de ledenvergadering werd dit voorstel aan de leden 
voorgelegd. Er waren die avond 21 leden, inclusief het bestuur. De voor-
zitter noemde het een revolutionair plan, maar de vergadering bleek prijs te 
stellen op een Kortenhoefs feest. De samenwerking ging vooralsnog niet 
door. Toch was het niet veel later dat de samenwerking toch werd gezocht. 
De eerste keer dat er een gezamenlijke optocht was, vertrok de optocht 
vanaf het Zuidereinde, richting Noordereinde en over de Koninginneweg 
weer terug. De Kortenhoefse fanfare Amicitia wilde niet meelopen in deze 
optocht. Ze moesten dan over de Smidsbrug en dat lag toen nogal gevoe- 
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lig. Toen de burgemeestèr dreigde de subsidie in te trekken kwamen ze 
toch maar.....muziek maken onder zoveel bomen, dat kon niet. Ze liepen 
wel mee in de optocht, maar zolang ze in 's-Graveland waren bliezen ze 
geen noot. Gelukkig is dit allemaal bijgedraaid, want in een krantenartikel 
uit 1967 staat te lezen dat in dat jaar de Kortenhoefse Oranjevereniging 25 

jaar bestond en dat tijdens de receptie in "de Paardentram" zowel Amicitia 
als B.M.O.L. hulde kwamen brengen. De voorzitter vertelde in zijn toe-
spraak dat er al enige jaren een prettige samenwerking was tussen het 's-
Gravelandse feestcomité en de Kortenhoefse Oranjevereniging, vandaar de 
gezamenlijke gelukwensen van de beide muziekkorpsen. 

Ongemerkt zijn de Oranjefeesten in Kortenhoef en 's-Graveland toch sa-
mengevoegd. In 1971 zijn de beide organisaties écht samengegaan onder 
de naam: Oranjefeestcomité Kortenhoef- 's-Graveland. Alle schoolkin-
deren verzamelden bij hun eigen school in Kortenhoef. De leerlingen van 
De Wildeboerschool verzamelden zich bij de Antoniusschool. Zij kregen 
allemaal een feesthoedje en een vlaggetje en vertrokken onder begeleiding 
van B.M.O.L. en Amicitia naar het feestterrein aan het Noordereinde. Daar 

Oranjevereniging met v.l.n.r. R.P. Hesp, J. Birkhof, dhr. Borst, P. Kempers, 
H. Luijer, H. Grotendorst, dhr. Damstra en rechts burgemeester Wildeboer. 
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Kinderspelen aan het Noordereinde 

waren de kinderspelen; zaklopen, tonnetje rollen, vlaggetje steken en nog 
veel meer. Alle kinderen kregen een bon waarmee ze een oliebol konden 
halen, een waar feest! 's-Middags waren er diverse activiteiten op ver-
schillende feestterreinen. 

Natuurlijk loop je bij het organiseren van een feest wel eens tegen proble-
men aan. Zo had de organisatie ooit een keer een groot vuurwerk besteld 
met het idee dat het vuurwerkbedrijf het kwam klaar zetten. Niets bleek 
minder waar. Het vuurwerk werd de dag voor Koninginnedag geleverd en 
leverde meteen het eerste probleem; waar laat je het? Niemand wilde deze 
hoeveelheid vuurwerk in huis hebben. Uiteindelijk hebben ze het op gesla-
gen in een schuur op de hoek van de Kerklaan/ Koninginneweg. Het vuur-
werk moest ook door de organisatie zelf klaargezet worden, maar niemand 
had dat ooit eerder gedaan. Het had heel wat voeten in aarde, maar het is 
gelukt. De volgende dag konden velen van een prachtig vuurwerk genie-
ten, waarbij het waarschijnlijk alleen door de organisatie opgemerkt is dat 
het vuurwerk in de verkeerde volgorde de lucht in ging; het mooiste ging 
als eerste. 
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Veel mensen komen kijken bij de kinderspelen 

Het geld wat nodig was om een feest te organiseren kwam voor een deel 
van de gemeente. Daarnaast werd er ook gecollecteerd. De inkomsten 
daalden ieder jaar. Toen ook nog een aantal onderwijzers afhaakten om de 
kinderen op Koninginnedag te begeleiden en er geen vrijwilligers te vin-
den waren, zag het comité zich genoodzaakt haar functie neer te leggen. 
De Culturele Federatie nam voor één jaar de taak op zich om een feest te 
organiseren. Toen een jaar later zich nog geen andere organisator had aan-
gemeld, gingen zij door met de organisatie. Dit deden zij samen met o.a. 
jeugdsoos Pluto, carnavalsvereniging de Turftrappers en dorpshuis de 
Dobber. Het geld om het feest te kunnen organiseren kwam van de ge-
meente aangevuld met geld van de Kermis. Gelukkig konden de feesten in 
1981 en 1982 doorgaan en gelukkig dat ze nog steeds bestaan, inmiddels 
georganiseerd door een "nieuw" Oranjecomité Kortenhoef/'s-Graveland. 
Nog steeds worden er kinderspelletjes georganiseerd. 

In dit stuk gaat het vooral over de viering van de Koninginnedagen. Van-
wege de ruimte in dit blad is ervoor gekozen om niet te schrijven over de 
band die de Oranjes hebben (gehad) met vooral 's-Graveland. De officiële 
verlovingsfoto van prinses Juliana en prins Bernhard is niet voor niets in 
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's-Graveland op de "Sperwershof' gemaakt. Wellicht zal er in de toekomst 
op deze plek over dit onderwerp geschreven worden. 
Tot slot: boven dit stuk staat Oranje boven. Het lied Oranje boven vindt 
waarschijnlijk zijn oorsprong eind negentiende eeuw, toen Emma regentes 
van Nederland werd (1890-1898). Het lied bleef daarna in gebruik. Vooral 
in de Tweede Wereldoorlog werd het lied veelvuldig gezongen als teken 
van verzet. Later werd het lied vaak gezongen op Koninginnedag, Prinsjes-
dag, bij bezoeken van de koningin in het land, of bij sportwedstrijden. 

Oranje boven, oranje boven 
Leve de koningin! (2x) 

Na de troonswisseling in 2013 kwam er voor het eerst in ruim 120 jaar 
weer een koning op de troon in Nederland. De tekst van het liedje was 
hiervoor niet toepasselijk, waardoor het gebruik van het liedje afnam. 

Op de melodie kan wel "leve het koningspaar" worden gezongen, of, met 
enkele toegevoegde noten, "leve de koning en de koningin". Hieperdepiep 
Hoera! 

Bronnen: 
http://www.hetofficielekoningslied.nl/koningen-koninginnen.html  
haps ://www.koninklijkhuis.nVonderwerpen/koningsdag/inhoud/geschiedenis - 
koningsdag 
http://historiek.net/de-geschiedenis-van-koninginnedag/15911/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_boven_(lied)  
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Voor Voor 

Tel/Fox:035-6560926 GSM:06-22610501 E-Mail: ejsniallenburg@gmail.com  

Klus & Onderhoudsbe 
keukens-badkamers-kleine verbouwingen 

DIRK BROUWER 
Krabbescheer 18 1241 VD - Kortenhoef 

Tel: 035 - 6563908 - Mobiel 06 - 51035005 

Boek- en Kantoorboekhandel 

CW'76 
Voor al uw: 

Boeken, tijdschriften, schoolbenodigdheden, kantoorartikelen, 
Hobby-artikelen, wenskaarten, en nog veel meer 

Meenthof 26, 1241 CP, Kortenhoef 
Tel. (035) 656 20 29 	 www.boekhandelcw76.nl  



De familie Portengen 

Schenkingen 

Christel Rotterdam-Vermeren: Twee ingelijste foto's en een ets 

Patrick Voorn: Asbak van 
drukkerij Dunnebier 

Dhr. M. Roth: Genea-
logie van de familie 
Portengen in boek- 
VOM 

Deze foto is anoniem ontvangen, maar helaas 
is ook de naam onbekend. Graag vernemen 
wij wie de dame is op deze foto 
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Doos met diverse voorwerpen 

Herinnering aan 
het huwelijk van 

Ingelijste tekening van het 
	Juliana en 

sluisje aan de Kerklaan 
	Bernhard 

Apothekersflesje 	Wasbord en 
van Wallenburg 	roerstok 
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Deze pagina bevat voorwerpen welke zijn ontvangen, maar waarvan helaas de 
aantekening verdwenen is of verzuimd is om de naam van de schenker/schenkster 
te noteren. We willen u de giften niet onthouden. Misschien willen betrokkenen 
zich nog een melden bij de kring zodat wij deze missers recht kunnen zetten 



M/G BOUWBEDRIJF  BV 

Fa. J. de Kloet &Zn. 
SCHILDER-,EN BEHANGWERK 

    

    

LOOSDRECHT Tel. 035-5825433/06-54 606 244 

rged we dee tod oeieit kao,tie 6.eide« 	 

tgae,te 	.daérdeoctevtt ai méá da« 

90 leuvr «eo émaegier ekt fflte.e«/4.ae,‘ e. a. 

AH Landwaart Kortenhoef 

Meent hof 37 1241 CZ Kortenhoef 

Telefoon: 035-6561967 

E.Griffioen 
	 J. Meijers 

Kortenhoefsedijk 181 
	

Oud Loosdrechtsedijk 28 
1241 NA Kortenhoef 

	
1231 NA Oud Loosdrecht 

Tel:035 656 4585 
	

Tel:035 582 8144 
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Herinneringen aan WO II 
Het is al weer enige tijd geleden dat de redactie een verzoek deed aan de 
lezers om hun herinneringen op papier te zetten. Twee inwoners hebben 
aan dit verzoek gehoor gegeven. Tot op heden waren deze stukje nog niet 
geplaatst maar zij verdienen zeker in het periodiek opgenomen te worden 

Herinneringen van Joop de Winter 

Op 10 mei 1940 werd ik, Joop de Winter oud 
acht jaar, 's morgens vroeg als het ware uit 
mijn bed gesleurd. "Kom er uit" riep mijn moe-
der, het is oorlog en er wordt geschoten. Oh ja, 
ik woonde toen op de Herenweg in Ankeveen 
Er was veel paniek in en om het huis. Wat was 
er aan de hand? Een Duitse bommenwerper 
was aangeschoten en daarna achter ons huis in 
het weiland neergestort. 
Mijn vader, Jan de Winter -een bekend musicus 
- en mijn oom Kees Vos waren direct naar het 

vliegtuig gerend. Terwijl de piloten het vliegtuig in brand staken, begon-
nen zij op ons te schieten. Dat was schrikken, dus zijn we direct weer naar 
huis gerend. 
Later werden die piloten in Amstelveen gevangen genomen. 

(noot redactie: Het be-
trof hier een 
Heinkel HE 111 welke 
neergeschoten werd door 
de 7e batterij luchtdoel-
artillerie, waarvan er bij 
's-Graveland ook een 
exemplaar is neerge-
schoten. Zie foto) 
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Op mijn verjaardag, zondag 14 januari 1944, was er een razzia op de He-
renweg. Overal in de weilanden stonden Duitse soldaten. Alle mannen 
werden uit huis gehaald en moesten met de Duitsers mee. 
Dat mijn vader niet mee hoefde, heeft hij vermoedelijk aan ons pianospel 
te danken. Toen de Duitsers binnenkwamen -een oudere en jongere soldaat 
- zaten mijn vader en ik achter de piano "quatre main" te spelen (voor vier 
handen). Zij bleven naar de muziek staan luisteren en zeiden "Das ist sehr 
schee." 
Ze keken elkaar wat vertwijfelend aan en verlieten ons huis zonder mijn 
vader mee te nemen. Helaas werd mijn vader in 's-Graveland alsnog opge-
pakt en meegenomen naar Hilversum. 
Door toedoen van mijn moeder, ze is zelfs naar de Ortscommandant aan de 
's-Gravelandseweg gestapt, mocht hij na een paar dagen weer weg uit de 
school aan het Achterom in Hilversum, waar hij vast zat en mocht weer 
naar huis. 
Ik herinner mij dat de kachel 's winters meestal lekker warm was. Mijn 
vader en ik hebben daarvoor, op een gammele fiets, heel wat bomen uit het 
Spanderswoud gehaald. Eén keer hadden we daarbij de pech dat de fiets 
finaal door midden brak. 
Dit is een herinnering aan het verhaal van een jongetje, dat bij de bevrij-
ding op 5 mei 1945 inmiddels 13 jaar was geworden. 
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Herinneringen van Jan Luij er 

Mijn vader, Jacob Luijer had een kleine kruidenierswinkel in Kortenhoef, 
bij de opgang van de kanaalbrug. Ik was zes jaar toen de oorlog uitbrak op 
10 mei 1940. 

Het kruidenierswinkeltje van Jacob Luijer aan het begin van het Dode Eind 

Mijn herinneringen gaan vooral uit naar twee gebeurtenissen namelijk: 
• Het bombardement bij de kanaalbrug 
• Een razzia op fietsen voor onze deur 

Bombardement 
Het bombardement vond plaats, volgens mijn herinnering, in de zomer van 
1944 op een zaterdag. 
Mijn vader was net terug uit het Moleneind, van het bezorgen van bood-
schappen, toen er opeens drie jachtbommenwerpers rondvlogen. Wij ren-
den allen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was, toen plotseling 
de kanaalbrug werd gebombardeerd 
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Wij vlogen snel onder een afdak achter het huis en hoorden de scherven op 
het dak vallen. 
Later bleek dat de heer Van Putten op de brug was geraakt en hij overleed 
later aan de gevolgen. 

(noot redactie: Op 26 november 1944, 
de dag van de aanval, reed Lubertus 
van Putten op het moment dat de bom 
viel, net met de fiets over de kanaal-
brug, terugkerend van zijn werk. Hij 
werd getroffen door een granaat-
scherf waar hij op 7 februari 1945 
aan overleed. 
Het verhaal gaat, dat het een aanval 
betrof op een vrachtboot met aardap-
pels van de Duitsers, welke aan het 
Dode Eind was afgemeerd) 

Razzia 
De tweede gebeurtenis vond plaats in de herfst van 1944. Door de Duitsers 
werd een razzia gehouden, op de fiets vlak voor ons huis. 
Wij hadden toen de verloofde van mijn zuster Catrien als onderduiker in 
huis. Voor hem was eerst een schuilplaats gemaakt onder de vloer in de 
voorkamer van ons huis, maar later één tussen een dubbel plafond boven 
de bedstede welke bereikbaar was via een luik vanaf de zolder. Op het mo-
ment van de razzia bevond hij zich in de schuilplaats boven de bedstede. 
Mijn vader was, met mijn zusters Catrien en Fem, naar Drente om te zien 
of daar nog wat eten was te halen. Zo vlak voor de hongerwinter was het 
eten al schaars geworden. 
Tijdens deze razzia zaten er een aantal mensen bij ons in de woonkamer, 
toen er plotseling een man de woonkamer binnen kwam gerend en aan 
mijn moeder vroeg of zij een schuilplaats voor hem had. Mijn moeder aar-
zelde geen moment en naam hem mee naar de voorkamer, waar zij hem 
onder de vloer verstopte. 
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Wat wij echter niet wisten is, dat hij een fiets achter het huis had gezet met 
een opvallend dikke achterband. Kennelijk was hij al eerder door de Duit-
sers gezien, want na de razzia bleven ze nog zoeken naar deze man. Uitein-
delijk ontdekten ze deze fiets achter ons huis en zeker zes Duitsers kwa-
men daarop ons huis binnen en begonnen het huis te doorzoeken. 
Ik zie nog die Duitsers zwaaien met handgranaten, met de woorden "Als 
we hem vinden..." 
Ze doorzochten het gehele huis maar vonden gelukkig niets, waarna ze 
buiten verder gingen met zoeken. Bij Griffioen staken ze met bajonetten in 
de hooiberg, maar ook daar vonden ze niets. 
Uiteindelijk gingen ze weg met de boodschap dat "als die man zijn fiets 
kwam halen, wij hem moesten aangeven" Mijn moeder stuurde de man het 
huis uit, echter zonder de fiets. 
De volgende dag kwamen er twee Duitsers terug en hielden de gehele dag 
de wacht, of de man terug kwam om zijn fiets op te halen. Die kwam na-
tuurlijk niet. 
Mijn moeder bood beide mannen nog iets te drinken aan. De oudere man 
nam het aanbod aan, maar de jongere weigerde het aanbod en eindelijk 
vertrokken zij weer, ons opgelucht achterlatend. 
Wat een geluk dat zij de onderduikers niet konden vinden, anders had er 
het voor ons slecht uitgezien en hadden mijn vader en mijn beide zusters 
hoogstwaarschijnlijk niemand meer in huis aangetroffen. 

Naast bovenstaande herinneringen van bewoners, kunnen we nog steeds 
overblijfselen zien van de tweede wereldoorlog. Sommige zijn logisch, 
andere onverwachts. Ook in onze omgeving zijn nog wat stille getuigen. 
Hoewel ze niet allemaal stil zijn. 

Bruin Wallenburg heeft een rondgang gemaakt en wat overblijfselen opge-
tekend. Hij brengt deze voor ons in beeld. Misschien zitten er verrassingen 
voor u tussen. Op de volgende pagina's vindt u zijn bevindingen van deze 
rondgang. 
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Zichtbare herinneringen aan de tweede wereldoorlog 

Door Bruin Wallenburg 

Enige tijd geleden reed ik op de fiets 
over de Leeuwenlaan naar Hilversum. 
Daar werd ik van achteren ingehaald 
door een zwaar type ronkende motor, 
een Harley Davidson van het type 
Liberator, welke ook in de tweede 
wereldoorlog door de Amerikanen 
gebruikt werd. Een eerste bewijs dat 
men, ook in de huidige tijd, nog her-
inneringen ziet aan de tweede wereld-
oorlog. 

Harley Davidson Liberator 

Even later passeerde ik, ook aan de Leeuwenlaan, de inrit van de buiten-
plaats Hilverbeek, met aan weerszijde twee witte stenen ter markering. Die 
markering was het gevolg van de verduistering, welke in 1940 werd inge-
steld door de Duitsers. De verduistering werd ingesteld om te voorkomen 
dat Engelse vliegtuigen goed konden navigeren. De navigatie bestond toen 
nog uit waarneming op de grond, snelheid en windrichting. GPS bestond in 
die tijd natuurlijk nog niet en door de verduistering werd de Engelsen het 
zicht op de grond ontnomen. Door dus de stenen bij de inrit wit te schil- 

Inrit van 
Hilverbeek met 
links en rechts de 
witte stenen 



Boom met markering aan de 
Kortenhoefsedijk 

Boom tegenover de Hilverbeek, 2e van links, waarvan de kruin omcirkeld is 

deren was men, in het donker, beter in staat de inrit te zien. 

Bij diezelfde inrit is aan de overkant van de Leeuwenlaan, de boom 2e 
van links waar de top uit is) te zien waar een 
VI de kruin uit heeft gerukt, waarna de resten 
van de bom terecht kwam voor Hilverbeek. 
Menige ruit is toen gesneuveld. 

Ook kruisingen waren natuurlijk onverlicht. 
Om de kans op ongelukken kleiner te maken 
werden bomen voorzien van een geschilder-
de witte band zodat men zich, tijdens een 
totale verduistering toch nog oriënteren kon. 
Ook waar bomen dicht op de weg stonden 
werden deze van een witte band voorzien. 
Aan de Kortenhoefsedijk staat nog steeds 
een boom met markering uit die tijd, wat te 
zien is aan de verticale onderbrekingen, wel- 
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INhirAcv 
Ten overstaan van den burgemeester 

en den gerneentearcMteet vond dezer 
Cagen do aanbesteding plaats, van het 
opruimingswerk der vereperring aan 
de Berenateinse weg. Hoogste hmehrki-
ver was G. Veddermaa te Baambrugge 
met ƒ 4300,—. Laagste inschrijver Wa 
C. N. v. d. Helm ta Den Haag me 

1250.—. 

Bosch. Heel Hilversum was in 
die tijd spergebied van de Duitse 
generale staf en daarvoor geheel 
afgesloten en rondom voorzien 
van spermuren en tankgrachten. 

Ook aan de Berensteinseweg 
stond een muur. Van de muur aan 
de Leeuwenlaan is, tijdens bag-
gerwerkzaamheden in 1960, nog 
een stuk teruggevonden en in 
mijn bezit gekomen. Van de 
muur aan de Berensteinseweg 
herinnert nog slechts een kranten- 

ke zijn ontstaan door de groei. Ook stoepran-
den werden gemarkeerd en het wegdek werd 
van witte belijning voorzien. Sinds die tijd 
worden wegen nog steeds voorzien van witte 
belijning. 

Fietsers werden meer zichtbaar door het ver-
plichten van een wit achterspatbord. Dit 
moest over een stuk van minimaal 30 cm wit 
zijn. Op oudere fietsen is dit nog steeds te 
zien. Vanaf 1997 werd dit echter niet meer 
verplicht, aangezien de reflector in opkomst 
was en een zeer goede vervanger. 

Halverwege de Leeuwenlaan stond een zoge-
naamde "Speilinauer" ter hoogte van Land en 

Deel van de "spermauer" welke aan de 
's-Gravelandseweg stond 
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bericht uit 1946, over de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden. 

Omdat men in de bosachtige omge-
ving tussen 's-Graveland en 
Hilversum niet overal mocht komen, 
werden door de Duitsers voetpaden 
gemarkeerd op paden welke toege-
staan waren. In het bos komen we die 
nog veelvuldig tegen. In de Kerkelan-
den is, in het grasveld tegenover de 
Oscar Romerolaan, ook nog zo'n be-
tonnen markering te zien. Veel lezers 
zullen misschien verrast zijn over het 
feit dat deze door de Duitsers geplaatst 
zijn. 

Een maatregel welke de Duitsers direct namen, was het afschaffen van de 
fietsbelasting. Daartegenover stond echter dat ze de loonbelasting invoer-
den, iets waar wij nu nog steeds mee te maken hebben. 
Een hoorbare herinnering aan de oorlog is het luchtalarm, op de eerste 
maandag van iedere maand om 12:00 uur. Ingesteld in 1940 door de lucht-
beschermingsdienst en later overgenomen door de Bescherming Bevol-
king (BB). Tegenwoordig is het luchtalarm in beheer bij het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie. 
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Van Huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 

Ook deze keer een Rijksmonument: Noordereinde 2 in 's-Graveland, u kent 
het wel; het witte huisje hoek Leeuwenlaan en het Noordereinde. Het is een 
van de oudste woningen in 's-Graveland. Het monumentnurnmer is 17356, de 
beschrijving als volgt: 

Kleine 18de-eeuwse boerderij bij de historische buitenplaats Hilverbeek. Mar-
kant gelegen op de hoek van de Leeuwenlaan en het Noordereinde. Het ge-
pleisterde gebouwtje is één bouwlaag hoog onder een met riet gedekt zadel-
dak. Tegen de noordgevel is een houten aanbouw geplaatst, waardoor een L-
vormige plattegrond is ontstaan. Waardering Het 18de-eeuwse boerderijtje is 
van algemeen belang vanwege: - de architectuurhistorische waarde als voor-
beeld van traditioneel ambachtelijk bouwen; - vanwege de beeldbepalende 
ligging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

De woning is heel lang dubbel bewoond geweest. Er zijn niet veel bewoners 
bekend. Broer en zus Brok woonden jaren lang in het voorste deel. Bijzonder 
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Trouwfoto Co en Cor 

is dat deze mensen er heel lang gewoond hebben, maar dat er geen informatie 
over hen te vinden is op de site van de Historische Kring. Er staat geen een 
foto op van deze bewoners. Wel zijn er een tweetal anekdotes opgedoken: zus 
Pietje droeg een pruik en er was een paar keer grote hilariteit als deze, terwijl 
ze door haar tuin liep, aan een boomtak bleef hangen. Broer Willem was erg 
bijziend, zo erg zelfs dat hij voor het eten bloembollen schoonmaakte in plaats 
van de uien. Er was nog enige twijfel over wie het eerste overleden is, Pietje 
of Willem. Toen Willem ziek werd en verzorgd moest worden, bleek dat hij 
eerst "in de week moest". Pietje zou dit nooit hebben laten gebeuren, want zij 
zorgde graag. Het is dus waarschijnlijk dat Pietje eerder is overleden. 
Nicolaas, (Co) en Cornelia (Cor) Ockhuijsen-van Rijn woonden jaren lang in 
het achterste gedeelte van het huis. Co, zoon van Lambertus Ockuijsen en Jo-
hanna Petronella Bakker is geboren op 19 maart 1914 op de Kortenhoefsedijk. 
In de oorlog werkt Co bij een tuinder op de Rij (huidige 
Emmaweg). Iedere dag fietste hij op dezelfde tijd naar huis. Cor woonde aan 
de andere kant van het water, aan het Zuidereinde. Zij wist hoe laat Co langs 

kwam en stond dan voor het 
raam te kijken of hij haar zag. 
Dit was zo. Een romance tus-
sen een Kortenhoever en een 's 
-Gravelandse en dat in de jaren 
veertig; kon dat wel vraag je je 
af. Maar dat viel mee. Cor is 
geboren in Kortenhoef op 9 
maart 1918. Haar vader was 
Jan van Rijn en haar moeder 
Gerritje Hovius. Vader Jan 
werd politieagent in Amster-
dam en daar verhuisde het jon-
ge gezin naar toe, via Soest, 
Ankeveen (de Herenweg) en 
Kortenhoef (de Oranjeweg) 
kwam het gezin uiteindelijk 
wonen aan het Zuidereinde met 
inmiddels 6 kinderen. Cor was 
toen begin twintig. Op 22 janu-
ari 1944 zijn zij getrouwd en 
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gingen zij wonen aan het Noordereind 2. Het was oorlog en veel mannen 
moesten naar Duitsland, zo ook Co. Met de trein naar Duitsland, met nog een 
paar andere Kortenhoevers. Het was de eerste keer dat zij in een trein zaten, 
maar zodra zij de kans zagen zijn zij er uit gesprongen. De snelheid van de 
trein hadden zij een beetje verkeerd ingeschat, dus de val kwam veel harder 
aan dan gedacht. Hierna moest Co onderduiken en dat deed hij bij zijn schoon-
ouders. 
Cor en Co kregen twee kinderen, Bertus en Jan. Het huisje was erg klein, en 
was één kleine kamer en een kleine zolder. Op deze zolder sliepen ze met zijn 
vieren. Er moesten wel halsbrekende toeren uitgehaald worden om op deze 
zolder te komen. De zolder kon afgesloten worden met een luik. Omdat Co I 
een baan kreeg in Huizen zijn zij daar in 1961 naar toe verhuisd. Co is overle-
den in 1983 en Cor in 1987. Zoon Bertus is in Kortenhoef gaan wonen. Hij 
heeft hier jaren de post bezorgd. Jan woont nog steeds in Huizen. Nadat het 
gezin Ockhuijsen vertrok 
zijn de Gerrit (Hermanus) 
en 	Elisabeth Neij sen- 
Schouten samen met hun 
jongste zoon Jan in het 
achterste gedeelte van het 
huis gaan wonen. Voor zij 
er in trokken hebben zij de 
houten vloer vervangen 
door een betonnen. Het 
gezin Neijsen woonde eer-
der aan de overkant op het 
Noordereinde naast de 
winkel van Reijmerink 
(bijnaam: zure bal). Hier 
woonden zij met hun kin-
deren Kees (Cornelis), Jan-
ny, Joop (Josina), Piet, 
Truus (Geertruida), Henk 
en Jan. Toen de meeste 
kinderen het huis uit waren 
werd het huis te groot en 
daarom verhuisden zij naar 

Gert Schouten met echtgenote Beth 

31 



de overkant. Jan sliep op de zolder en Gerrit en Elisabeth in de kamer. Gerrit 
heeft lang voor de familie Six gewerkt. Een mooie foto van Gerrit met Kora, 
het paard van dhr. Six, ziet u hieronder. 

Op gesprek bij hun zoon Henk merkte ik op, dat het wel een heel groot paard 
was. Henk lachte en zei :"Nee hoor, mijn vader was gewoon een heel klein 
mannetje!" Het onderschrift wat bij de foto hoort is ook een bijzondere: Hil-
verbeek: G.Neijsen met Kora, paard van Jhr. Six. Het paard ligt begraven na-
bij de ijskelder op Hilverbeek. Er ligt een steen op met de naam Six. 
Gerrit Neijsen heeft ook een keer de krant gehaald. Tijdens het leegpompen 
van de vijver bij Hilverbeek vond hij zwarte buis, dit was een stuk van een 
V1, een bom. Deze bom is in de tweede-wereld- oorlog op het weiland tussen 
Hilverbeek en Noordereinde 2 gevallen. Gerrit heeft tot zijn dood in 1976 in 
dit huis gewoond. Hij overleed op 80 jarige leeftijd. Elisabeth is een aantal 
jaren na de dood van haar man verhuisd naar het, toen nog nieuwe 
"Oudergaard". Hier overleed zij op 31 maart 1981 op de leeftijd van 86 jaar. 
Ik hoop dat u dit stukje met plezier heeft gelezen, maar ik hoop ook dat er 
onder u iemand is die ons wat meer informatie over Pietje en Willem Brok 
kan geven zodat, wij ons archief aan kunnen vullen. Ik duim! 

Bronnen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Bertus Ockhuijsen, Henk Neijsen en Koos Neijsen-Pouw, Henk Luijer 
Bewoners: fam Neijsen, fam Brok, fam. Ockhuizen. 
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K 
KORTENHOEF 

Winkelcentrum De Meenthof 
Meenthof 42/A Kortenhoef 

Tel. 035 - 656 04 91 

oog '4 briljant 
kijkt én luistert 

C oor org to briljant 
kijkt én luistert 

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef. Tel 035 656 05 48 
www.00gzorg-briljant.n1 



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: 	035 621 15 36 (secretaris) 
mail: 	hkgloriosa@hetnetn1 
website: 	www.hk-kortenhoef nl 
bank: 	NL56 RABO 0149 3864 19 

voorzitter: 
Vacant 
secretaris: 
Koos (K) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 
06 237 640 60 	koos@1ik-kortenhoef.nl  

penningmeester en ledenadministratie: 
Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 
06 —512 56 949 hk-ledenadm@kpnmail.n1 
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. Kesselt, 
Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkest 
leden van verdienste: 
Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Kostert, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet 

Lidmaatschap: 
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar 
Postbezorging buiten de regio kost e 7,50 extra 

Redactie: 
Gerrie van Rij n-Luij er, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan 
Hendriks 

Contact redactie: 
06 237 64 060 	koos@hk-kortenhoef.nl  
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Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen" 
Cannenburgerweg 51 
1244 RG Ankeveen 
T +31 (0) 35 656 11 87 
F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
Cannenburgerweg 51 
1244 RG Ankeveen 
T +31 (0) 35 655 01 75 
F +31 (0) 35 656 23 56 
info@wijdemerentours.n1 

Hotel- Partycentrum 

ij  emeren Tours 
Voor af uw touringcar vervoer 


