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De Historische Kring organiseert, in samenwerking met de Stichting 
Daniél Stalpaert, een lezing over de tuinen van de buitenplaatsen in 
's-Graveland. De lezing wordt gegeven door Johan van Galen last, mede-
werker van Natuurmonumenten. 
De lezing wordt gehouden op vrijdag 26 januari om 20:00 uur in de Her-
vormde kerk aan het Noordereinde in 's-Graveland. 

Toegang voor leden van Stalpaert en Gloriosa: € 5,-
Niet leden: € 8,- 
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Bij de voorplaat 

Kwakeibrug; gezien vanaf de Herenweg naar de Kwakel, E.R.D. Schaap (1862-1939) 

De kunstschilder E.R.D. Schaap groeide op in huize d'Oranjeboom aan de Vecht. 
Tijdens zijn academietijd in Amsterdam leerde hij niet alleen zijn toekomstige 
vrouw Hendrika van der Pek kennen, maar ook Breitner en de jonge Maks. Maks 
heeft Egbert Schaap zijn hele leven als leermeester gezien. Dat lijkt wat vreemd, 
omdat Schaap naar onze maatstaven niet bepaald een vooruitstrevend schilder 
was. Tot 1913 schildert en aquarelleert hij in een donker kleurengamma stads-en 
bosgezichten. Ook weidse plasgezichten, vaak op groot formaat, vormen een favo-
riet thema. Met zijn schilderende vrouw Hendrika woont hij dan al een tiental ja-
ren in Villa Nova, waar hij in zekere welstand leeft en werkt. Schaap genoot aan-
zien. Na een ruzie in de schildersvereniging St.-Lucas tussen de moderne 
'blauwen' en de conservatieve 'bruinen' werd hij in 1913 gekozen tot voorzitter 
van het 'bruine'. Na 1913 schilderde Schaap in grote getale lichte landschappen, 
met bloesemende appel- en perenbomen. Hoewel deze onbezorgde schilderijen in 
onze optiek nauwelijks een verborgen symboliek kunnen hebben, was dat in die 
tijd toch anders. Titels als Lente-visioen doen dat tenminste vermoeden. 

Bron: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef,  , drs Carole Denninger-Schreuder 



Voorwoord 
Binnen het bestuur is het idee geopperd om met enige regelmaat een 
nieuwsbrief aan onze leden te mailen. Voorwaarde hiervoor is, dat wij in 
het bezit zijn van uw e-mailadres. Van een aantal van onze leden is het e-
mailadres bij ons bekend. De verwachting is echter dat dit aantal in werke-
lijkheid hoger is. Indien u in het verleden uw e-mailadres nog niet bekent 
heeft gemaakt en de nieuwsbrief wel wilt ontvangen, mailt u dit dan aan: 

hk-ledenadm@kpnmail.n1 

In dit nummer vindt u het vervolg op het verhaal van Ineke Westdorp over 
de bouw van haar schaalmodel van de buitenplaats Trompenburg. Een op-
lettende lezer maakte er ons op attent dat de naam Trompenburg op diverse 
plaatsen als Trompenburgh wordt vermeld. Dus met een aan het eind. 
Bouwhistoricus Ben Olde Meijerink heeft echter, door onderzoek vastge-
steld dat het zonder h moet zijn. Dit heeft ook de instemming van de Rijks-

bouwmeester. 

Vooruitlopend op zijn nog te verschijnen boek over de herbergen in Kor-
tenhoef, een verhaal door Jan Hendriks over het atelier van mevrouw Mes-

dag - van Calcar, later bekend als jeugdherberg "De Karekiet". Ongetwij-
feld leert u hier weer nieuwe feiten over dit karakteristieke pand aan de 

Kortenhoefsedijk. 

Gerrie van Rijn-Luijer neemt ons dit keer mee naar de Cannenburgerweg 
(weet u al waarom deze zo heet?) nummer 63, en vertelt over het wel en 
wee van verschillende bewoners uit het verleden. 

Nogmaals een oproep aan onze lezers, met name zij die geïnteresseerd 
zijn in de geschiedenis van Ankeveen. Wij zijn op zoek naar mensen die 
iets willen schrijven over Ankeveen. In het verleden is er al veel geschre-
ven, maar er valt vast nog wel een en ander te vertellen en/of uit te zoe-
ken. Bent u geïnteresseerd? Loop dan eens binnen bij ons verenigingsge-
bouw aan de Kerklaan, op één van onze werkavond op woensdag. 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 

4 



Dostgevel Trompenburg (Cornelis Pronk omstreeks 1740-1745) 



De bouw van Trompenburg 
(Deel 2) 

Door Ineke Westdorp 

De hoofdingang van Trompenburg bevindt zich aan de oostkant, de tuinzij-
de. Oorspronkelijk leidde een lange brug naar de ingang, zoals te zien is op 
de afbeelding hiernaast. Omstreeks 1874 is de gracht aan de oostzijde ge-
dempt en werden er openslaande tuindeuren geplaatst in het onderhuis. 
Gelukkig is dit bij een vorige restauratie weer terug gebracht, zij het dat de 
(stenen) brug een stuk korter is geworden (zie foto oostgevel Trompen-
burg). 

Oostgevel van de Trompenburg Oostgevel model 

In mijn model heb ik de voorkant van 
de uitbouw weggelaten, zodat inkijk 
mogelijk is. Onder de raampjes naast 
de voordeur (foto gebouw, zwart stipje) 
zitten ronde gaten en op dezelfde hoog-
te ook in het metselwerk tussen de 
raampjes, zoals te zien is op de foto 
van het model. Vermoedelijk werden 
deze gebruikt om belangrijke gasten 
met een ere saluut te verwelkomen. 
Hiervoor waren kleine kanonnetjes in 
gebruik 

Kanon uit model 
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Bezoekers en gasten van Tromp konden ook aanleggen bij de waterstoep 
langs de kelder. 
Via de vele gegraven vaarten in de regio was er in die tijd een goede ver-
binding over water met trekschuiten. Dit vervoer was veel geriefelijker dan 
over de weg. 
De wegen waren niet of nauwelijks verhard en zaten vol kuilen. 
Ook goederen zullen per schuit aangeleverd zijn bij de Trompenburg en 
konden via de grote deuren aan de noord- of zuidzijde tot in de kelder on-
der de koepelzaal gebracht worden. 

Bezoekers moesten dan door het poortje bij het 
tussenlid en kwamen zo in het souterrain van 
Trompenburg om via de spiltrap naar de bel-
etage te gaan. 
Deze spiltrap verbindt alle verdiepingen tot 
aan het dak van het tussenlid, zodat de belve-
dère kan worden beklommen. 

Hieronder drie foto's van het trappenhuis in het model 
NB. op de insteekverdieping kom ik verderop in dit artikel terug. 

Vlnr: souterrain, bel-etage en insteekverdieping tussenlid 

Terug naar de hoofdingang. 
Wanneer bezoekers bovenaan de marmeren trap zijn gekomen hebben zij 
een mooi zicht op de hal met schilderijen. (zie foto volgende pagina) 
In het model heb ik de vakken van de (nagelvaste) schilderijen genummerd 
en dit verwijst naar de foto's in de bijbehorende info map. Daar zijn de 
mooie foto's beter zichtbaar dan in het model. 
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Vanaf de trap leidt een vrij smalle galerij, met in het plafond vijf stukken 
van allerlei bijzondere en tropische vogels, naar het iets ruimere tussenlid 
en vervolgens de Koepelzaal. Een mooie beschrijving van wat het bezoek 
'beleefde' heb ik gevonden in een artikel van Pascale Pere (SHNI): 

'Hier is sprake van een zorgvuldig geregisseerde 'tour' door het huis, be-
ginnend in de formele tuin, over het water van de gracht, door de lage 
woonvertrekken, opklimmend naar de trapzaal, even ingehouden in de tus-
senruimte en eindigend als apotheose in dit achthoekige, geschilderde 
mausoleum'. 

Middelste plafondstuk in de galerij Entree Koepelzaal (model) 
met een rode ara 

Boven de deur naar de Koepelzaal het, door Jacob Roeters aangebrachte 
lofdicht op Cornelis Tromp, gedicht door Gerard Brandt: 
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Koepel in het model Trompenburg 
schaal 1:24 met in het midden Zeus 
(zie ook detailfoto hierboven). 

Autuvrri,) itcumr. 
L'ADM1RAAL VAN HOLLAND&WESTFRIESLAND 
OVER 'T KWARTIER VAN AMSTERDAM 

Geen verf van schilderij, geen stift, noch punt van staal, 
Verbeeld door kracht van de kunst des Amstels Admiraal; 
Den Hollandschen Romein; den roem der Batavieren, 
Die goude ketens won en kroonen van laurieren; 
Die als een blixem viel in Karels trotsche vloot, 
En vloog van schip op schip in 't aanzicht van den doot; 
Die duizenden verwon, die duizenden deed beeven; 
Dees strijtbare Tromp zal door geen beeld, maar daden leven". 

De Koepelzaal is nog vrijwel authentiek op een paar zaken na: 

• bij de laatste restauratie is vastgesteld dat de tongewelven ooit 
blauw waren (dit heb ik overgenomen in het model, zie voorgaande 
foto), 

• de huidige gemarmerde zuilen waren tijdens Tromp gehout' (pas 
in 1968 zijn ze gemarmerd), 

• de effen bruine kleur in de zaal was oorspronkelijk iets lichter, de 
marmeren vloer (in de vorm van een kompas) is in 1958 gelegd, 
oorspronkelijk bestond de vloer uit planken, 

• de gekleurde tegeltjes in de schouwen zijn 18de eeuws, in de 17de 
eeuw waren dit 'witjes'. 



Koepel van Trompenburg 1:1 

De schilderingen in de Koepelzaal zijn één grote lofzang op de familie 
Tromp. 

Over de geschilderde balustrade brengen volkeren van over de hele wereld 
Tromp lof toe, boven de erkers Latijnse teksten (zoals links op de voor-
gaande foto van de Koepel 1:1 ZUID zijde te zien is: 
Fortus Creantur Fortibus, dat betekent: 'sterken brengen sterken 
voort' (Horatis, dit was Cornelis zijn lijfspreuk). De andere Latijnse teksten 
zijn: 
WEST zijde: 	Inveni Portum, spes et Fortuna valete 
OOST zijde: 	Nil mihi vobiscum ludite nunc alios 
NOORD zijde: 	Lumine Solis 

Uitleg van de teksten door B. Natter 2007, spreuken west- en oostzijde vor-
men één geheel: 
'Hier is mijn haven, ik zeg Fortuin en Hoop vaarwel .... ik heb niets meer 
met jullie van doen, speel met anderen je spel' 
noordzijde: 'door de zon beschenen' (deze spreuk wordt aan Margaretha 
toegeschreven). 
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In Trompenburg staat bij de tekst aan de westzijde het laatste woord zo 
geschreven: valeto,  en bij de oostzijde staat in plaats van nunc als eerste 
letter een m, dus: munc 
Mogelijk is een fout gemaakt bij de diverse overschilderingen, maar een 
lofdicht gemaakt ter gelegenheid van de bruiloft van Cornelis en Margare-
tha (Tromp archief Delft) sluit af met dezelfde tekst van de westzijde en ook 
hier staat: valeto. 
Daaronder zijn boven de bogen van de erkers de vier werelddelen afge-
beeld (Australië was nog niet ontdekt), zoals hieronder op de foto van het 
model met twee vrouwen die Europa voorstellen. 

De linker vrouw houdt een model van de Koepel van Trompenburg (toen 
nog Syllisburg) vast. Links boven de schouw het schilderij van Maarten 
Tromp en rechts van Cornelis Tromp. 

Hier tegenover, aan beide zijden van de entree, een schilderij van de zee-
god Neptunus (links) en Cornelis zijn vrouw Margaretha van Raephorst. 
(Zie volgende pagina) 
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1 
. 

1 	 
Beide zijden entree met links Neptunus en rechts Margaretha van Raephorst 

In de erkers schilderingen van diverse schepen, waar Maarten en Cornelis 
op hebben gevaren, zoals de Amelia, de Gouden Leeuw en de Witte Oli-
fant, maar ook Engelse schepen waar slag mee geleverd is. 

Driemaal een kijkje in de kelder van het model 
Vanuit het souterrain is de kelder bereikbaar die onder de koepelzaal ligt. 
In het model heb ik de zuid erker weggelaten, zodat je zowel in de koepel-
zaal kunt kijken als de kelder. 
De kolossale pilaar in het midden ondersteund met het gewelfde plafond 
de vloer van de koepelzaal. Op de eerste foto staat links een kast die daar 
ook al stond tijdens bewoning door mevrouw Houthoff ( 1953 —2001). 
Het is niet bekend of deze kast zeventiende eeuws is. 
De kast staat tegen de westmuur aan. De deur die aan de buitenkant zicht-
baar is achter het beeld van Faam is nep. 
De andere beelden op de waterstoep in de nissen zijn: 
Ceres (NW), Bacchus (ZW), Flora (ZO), en Pluto (NO). 
Het kan zijn dat de beelden wel eens van plek zijn verwisseld. 
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• Faam (of Fama) (W) is de godin van de roem en het gerucht, 
• Ceres (NW) is de godin van de akkerbouw, 
• Bacchus (ZW) is de god van de wijn, 
• Flora (ZO) is de godin van de lente en de bloemen, 
• Pluto (NO) is de god van de onderwereld. 

Ze zijn ook een periode opgeslagen geweest in de kelder, in opdracht van 
pastoor Van Soest, in verband met de minderjarige kinderen Zum Gahr. 
Over de pastoor en de kinderen heb ik in het voorgaande periodiek al wat 
verteld. 
De tweede foto laat de kelder zien bij de entree. De kelder ligt deels onder 
het water niveau van de vijver, waardoor het een koele ruimte is. Aanne-
melijk is dat geleverde goederen, onder andere voor de vele diners die 
Tromp op zijn buiten gaf, hier werden opgeslagen en voorbewerkt voor het 
naar de keuken ging. Naast de ingang links en rechts twee bakken, die door 
de deskundigen worden getypeerd als pekelbakken of waterbakken. Mis-
schien werd in de ene bak regenwater opgevangen en in de andere vlees 
geconserveerd? 
Bij de bak rechts op de foto is de pomp zichtbaar met een gootsteen. 
Boven de deur aan de noordzijde (foto 3) zitten twee haken in het plafond: 
mogelijk werd hier een touw door gevoerd om zware goederen naar binnen 
te hijsen. 
Een verhaal gaat dat Margaretha haar man bij 
tijd en wijle opsloot in deze ruimte, als hij weer 
eens teveel had gedronken. Als zij dan de forse 
sleutel had omgedraaid en de dikke deur op slot 
zat was er geen ontkomen aan! 

Vanuit de kelder gaan we weer richting de spil-
trap (zie rechts de foto van trappenhuis model). 

Nu eerst iets over de insteekverdieping. 
De foto rechts is de noordzijde van het model en 
betreft van onder naar boven: de bijkeuken (van 
buitenaf gezien rechts van de keuken), daarbo-
ven het 'dubbel kabinet' of zoals het beschreven 
is in de boedelbeschrijving van 1692 de 
'garderobe' en daarboven het tussenkamertje. 
Het dubbel kabinet is bereikbaar vanuit de 
slaapkamer van Tromp. Toen waren het twee 
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kleine kamertjes waarvan de buitenste op de foto te zien is. De tussenmuur 
is later weggebroken. 
Deze ruimte heb ik ingericht voor Margaretha zodat zij met haar vriendin-
nen, bij een kopje thee, de dingen van de dag kon bespreken. 
Ook toen viel er veel te bepraten! 

Het hoge plafond van de slaapkamer reikt tot de zoldervloer, maar in dit 
deel is halverwege een extra plafond/vloer aangelegd en hierdoor ontstaat 
er een extra verdieping. Dit is doorgetrokken in het tussenlid. 
Het is aan de buitenkant van het tussenlid nauwelijks te zien, maar bij de 
drie hoge ramen zit halverwege een brede rand en dit is de vloer van de 
tussenverdieping. 

Het bovenste kamertje op de foto heb ik ingericht 
voor Cornelis met een boekenkast, tafel en stoelen. 
Op de tafel liggen boeken en een Bijbel (ook in de 
garderobe werden in de boedelbeschrijving meer-
dere Bijbels en Psalmboeken vermeld). 
Door latere bewoners is in deze ruimte een bedstee 
geplaatst tegen de noordkant, die ik uiteraard niet 
overgenomen heb. 
Via de openstaande deur (op de foto) kom je dus op 
de bovenste verdieping van het tussenlid. Dit is 
weer te zien op de derde foto van het trappenhuis. 

Op dit niveau is boven de oost erker van de koepelzaal nog een kamertje 
het `comptoir' genaamd. Comptoir betekent: kantoor, rekenkamer. 
Zal Tromp hier zijn centjes hebben geteld? 

Gezicht van 
bovenaf op de 
bovenste ver-
dieping van 
het tussenlid, 
nadat het dak-
je is opgetild. 
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Tegen de muur van het comptoir heb ik een `curule zetel' geplaatst. Deze 
is niet genoemd in de boedelbeschrijving. Ik heb dit gedaan omdat op zo'n 
Romeinse zetel ooit alleen de koning mocht plaatsnemen. Dit staat hier dus 
symbool voor Tromps eigendunk en het feit dat hij zich meermalen liet 
schilderen in een Romeins kostuum en dat stond weer symbool voor dap-
perheid en moed. 

Rechtsboven weer de trap (vanaf de bel-etage) en de (openstaande) deur 
naar het tussenkamertje, rechtsonder de trap naar de zolderverdieping. 
Het lijkt misschien wat ingewikkeld en dat was het voor mij aanvankelijk 
ook. Als je een rondleiding krijgt heb je dit soort details niet meteen in de 
gaten. Als je ter plaatse bent denk je het te snappen en als je thuis komt 
vraag je je af: "hoe zat het ook alweer." Kortom dit heeft me wel even 
hoofdbrekens gekost! 

Nu we toch bovenaan de zoldertrap staan gaat de rondleiding hier verder. 

Zolder van Trompenburg 1:1. 	Zolder in model 

De zoldervloer in het model is van plexiglas, zodat de kamers eronder 
goed zichtbaar zijn. 
Bovenaan de trap gekomen gaat de route naar links en via de groene deur 
komt men op het dak van het tussenlid, om zo via de trappen op de belve-
dère uit te komen. 

Hekwerk, de trap en de belvedère heb ik niet nagebouwd om drie redenen: 
• dit is het bekende deel dat van buitenaf goed zichtbaar is, 
• het belemmert de inkijk in het model en 
• het model moet ook nog vervoerbaar zijn (hoe hoger, dan nog meer 

kwetsbaar). 
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In de boedelbeschrijving is op zolder alleen veel beddengoed vermeld, 
maar verder niets bijzonders. 
In het model heb ik op zoldemiveau, op het deel dat boven de entree op de 
bel etage zit (de trapzaal met schilderijen), een kompas geschilderd, als ver-
wijzing naar het kompas dat in de marmeren vloer van de Koepelzaal is 
gelegd en om de windrichtingen duidelijk te maken. 
In de zeventiende eeuw was in 's Graveland nog weinig bos en kon Tromp 
bij helder weer uitkijken richting het oosten naar de Zuiderzee, het Mui-
derslot en Naarden-vesting, naar het zuiden de toren van de Dom te 
Utrecht (Tromp was daar lid van het kapittel) en naar het westen de toren-
spitsen van Weesp en Amsterdam. 

Bovenop de schoorsteen van de Koepel 
staat als bekroning een gouden windvaan, 
voorstellende de 'Witte Olifant'. 
Hiermee zijn we aan het eind van de 
rondleiding gekomen. 
Ik hoop een mooi inkijkje in dit bijzonde-
re gebouw te hebben gegeven. 
Bij het bouwen van het model en het ver-
zamelen van info heb ik van verschillende 

kanten hulp gekregen. Mijn zoektocht naar informatie begon bij de Histo-
rische Kring van Ankeveen, Kortenhoef en `s-Graveland, 
"In de Gloriosa". 
Daar is het hele archief omgekeerd om mij aan gegevens te helpen. 
Dat vind ik op deze plaats ook nog wel even het vermelden waard! Nog-
maals dank hiervoor. 

Tevens wil ik de lezers van dit blad er op attenderen dat de Trompenburg 
dit jaar met de Open Monumenten Dag voor het eerst was open gesteld. 
Hier was nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven. Het is wel de bedoeling 
dat dit jaarlijks gaat gebeuren. 
Dus bij deze: houdt volgend jaar met Open Monumentendag uw agenda 
vrij, dan kunt u als de monumentenvlag aan het gebouw wappert, een be-
zoekje brengen. 
Open Monumentendag is altijd in de maand september. 
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Schenkingen 

De heer Quad, schaatsen 

Co Boom, grote hoeveelheid gereed-
schap uit de boedel van Beukers. 

De heer Bram Maifan, messen voor 
houtbewerking 

Johan Vermeulen, diverse gebruiksvoorwerpen. 
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Voor Voor 

g 	act. 

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, 1241CP, Kortenhoef 
Tel. (035)656 20 29 	 www.boekhandelcw76.n1 

g" -InellffeAl 941 Mg4LCef~ 

Tel/Fax:035-6560926 GSM:06-22610501 E-Mail: eismailenburg©gmail.com  
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Ankeveen de Dorpsweg. Rechts het huis van aannemer Willemsen en links de winkel v, 
leum Compagnie. Deze grote tankwagen was voor bevoorrading van kleine handelarer 
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ulfert Lagerweij. Op de achtergrond paard en wagen van A.T.C., de Amerikaanse Petro- 
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Atelier Geesje Mesdag — van Calcar 
Collectie Historische Kring In de Gloriosa 
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De Paalwoning 
Door Jan Hendriks 

Momenteel wordt door ondergetekende onderzoek gedaan naar de herber-
gen in Kortenhoef. Tijdens deze boeiende zoektocht kwamen vele prachti-
ge namen uit de archieven tevoorschijn. Wat te denken van De Frissche 
Roemer, De Vergulde Wagen of De Prins van Friesland. Herbergen die 
stuk voor stuk onderdeel uitmaakte van het sociale hart van het dorp. Dat 
gold ook voor Jeugdherberg de Karekiet, die op zaterdag 3 augustus 1929 
haar deuren opende. 

De Karekiet was de eerste zogenoemde waterjeugdherberg in Nederland. 
Het ontleende haar naam aan de vogel die zijn nest maakt tussen, en aan 
enkele rietstengels, zo'n vijftig â honderd centimeter boven het water. 
Door het op palen boven water staande gebouw te associëren met het nest 
van de karekiet, ontstond dus deze unieke naam. Bovenal een Kortenhoef-
waardige naam omdat de karekiet in die tijd een veel voorkomende broed-
vogel was in de Kortenhoefse polder. Maar wie had die merkwaardige 
'paalwoning' eigenlijk laten bouwen? Wel nu, dat was kunstschilderes 
Geesje Mesdag - van Calcar (1850-1936). 
De in Hoogezand geboren Geesj e van Calcar volgde haar opleiding aan de 
tekenacademie Minerva in Groningen. Ter afronding van haar opleiding 
liep ze stage bij Paul Joseph Constantin Gabriël, die eind negentiende 
eeuw regelmatig in Kortenhoef schilderde. Mede hierdoor kwam ook 
Geesje van Calcar in aanraking met dit schilderachtige dorp, waar ze regel-
matig logeerde bij Willem Beijer in het Rechthuis. In 1882 huwde ze met 
kunstschilder Taco Mesdag (1829-1902), waarna het echtpaar een woning 
in Den Haag betrok. Mesdag bezat tevens in het Drentse dorp Vries een 
boerderij annex atelier, waar het echtpaar vooral in de zomermaanden ver-
bleef. Geesje van Calcar schilderde veelal stillevens (bloemen), maar na 
het overlijden van haar man begon ze zich ook weer wat meer toe te leg-
gen op het schilderen van polderlandschappen. 
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Geesje Mesdag — van Calcar 
Collectie RICD, Den Haag 

Ze besloot om in het door haar leermeester Gabriël zo geliefde dorp Kor-
tenhoef, waar ook zij een warme band mee had, een atelier te laten bou-
wen. Hier zou zij zich van tijd tot tijd in alle rust kunnen wijden aan het 
schilderen van het Kortenhoefse polderlandschap. Aan inspiratie was er in 
ieder geval geen gebrek. 

Ten noorden van de openbare lagere school kocht zij van veehouder 
Jacobus de Kloet voor honderd gulden een stukje grond met bijbehorend 
water. Herbergier Beijer, die tevens timmerman/aannemer was, werd de 
opdracht gegeven om het atelier te bouwen. Beijer ging aan het werk en 
schreef op 12 september 1904 een kort briefje aan B&W van Kortenhoef: 
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De ondergetekende W. G. Beijer, timmerman te Kortenhoef, ver-
zoekt vergunning tot het bouwen van een atelier ten dienste van 
mevrouw Mesdag, op een stukje grond ten westen van de weg, ge-
heel van hout en met pannen gedekt volgens bijgaande tekening. 

De bouwtekening is helaas niet meer in het gemeentearchief aanwezig. 
Twee dagen eerder, op 10 september, had Beijer overigens al een adverten-
tie laten plaatsen waarin hij vroeg of iemand vijfentwintighonderd, in goe-
de staat zijnde, oude rode Hollandse dakpannen te koop had. Het is aanne-
melijk dat deze bestemd waren voor het atelier. In juni 1905 was het atelier 
al gereed, want een verslaggever schreef hierover: 

Een zeer eigenaardig atelier is er gebouwd door mevrouw 
Mesdag, hetwelk geheel in het water staande, rust op paalwerk 
Een voorbijganger maakte de opmerking, dat daarvoor waar-
schijnlijk geen grondbelasting verschuldigd was. 

Mevrouw Mesdag heeft slechts korte tijd gebruik gemaakt van het atelier. 
Op 22 maart 1910 verkocht zij het atelier voor negenhonderd gulden aan 
geneesheer Pieter Plantenga, die van omstreeks 1908 tot 1916 huisarts was 
in 
Kortenhoef. Hij kocht het atelier samen met de kunstschilders Jacob 
Ritsema en Bernard van Beek, die in het atelier gingen werken. In een in-
terview ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag vertelde Ritsema in 
1939 het volgende over de aankoop van het atelier: 

Eerst woonde ik bij Beijer en later kochten we met Van Beek en 
dokter Plantenga van mevrouw Mesdag het atelier op palen, dat er 
nu nog is als jeugdherberg. Plantenga zag daar wel een mazzeltje 
in en we hebben het later waarachtig nog goed verkocht ook! 

In september 1909 werd het atelier overigens nog welwillend door me-
vrouw Mesdag afgestaan voor een (verkoop)tentoonstelling van het werk 
van in Kortenhoef werkende kunstschilders. Tientallen schilderijen en hun 
studies, aquarellen en tekeningen waren er te bezichtigen en te koop. Zo 
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Kortenhoefse plassen door Geesje Mesdag-van Calcar 
Collectie Simonis & Buunk 

was er onder andere werk te zien van Stutterheim, Wijsmuller, Ritsema en 
Vreedenburgh. Tevens was er werk van de kunstschilders van het eerste 
uur; Gabriël, Poggenbeek en Van Everdingen. De tentoonstelling was zo 
succesvol — er kwamen meer dan zeshonderd bezoekers — dat men deze 
met een week verlengde. Het atelier en de tentoonstelling waren zodoende 
vijf weken te bezichtigen. Het kwartje entreegeld kwam overigens, evenals 
een percentage van de verkoop, ten goede aan de plaatselijke wijkverple-
ging. 

Een jaar later werd door de kunstschilders Ritsema en Van Beek in het 
atelier wederom een (verkoop)tentoonstelling gehouden. Het succes van 
het vorige jaar smaakte waarschijnlijk naar meer. Volgens kenners was het 
wederom een zeer belangrijke tentoonstelling met werken van onder ande-
re Gabriël, Bastert, Bauffe, Van Rossum du Chattel en Wij smuller. Ook de 
nestor van de in Kortenhoef werkende kunstenaars, Van Everdingen, was 
op deze tentoonstelling weer met enige werken van de partij, evenals de 
jongste plaatselijke generatie kunstschilders, zoals Van Beek, Ritsema, en 
Smeerdijk. De tentoonstelling, met werk van meer dan twintig kunstschil-
ders, was te zien van 20 augustus tot en met 25 september 1910. 



Atelier te koop in Kortenhoef. Solide op palen gebouwd atelier, 
met of zonder de aanwezige meubelen, wordt wegens vertrek voor 
billijke prijs te koop aangeboden. Te bevragen bij Kunsthandel L. 
Schulman, Hilversum en Laren. 

Bovenstaande advertentie verscheen in maart 1913 in de krant. Het is on-
bekend of er kopers op af zijn gekomen. Twee jaar later, in januari 1915, 
wordt er weer een atelier aangeboden, maar het is niet duidelijk of hier 
sprake is van het oude atelier van mevrouw Mesdag. 

Te koop in Kortenhoef een schildersatelier, geschikt om te bewo-
nen. Te bevragen bij W. G. Beijer, Hotel Raadhuis, te Kortenhoef. 

In het bevolkingsregister van Kortenhoef worden tussen 1910 en 1919 me-
vrouw Mesdag en Plantenga genoemd, later ene Haverkamp. Geneesheer/ 
arts Plantenga en de kunstschilders Van Beek en Ritsema verkopen het 
atelier in 1911 aan de in Hilversum wonende commissionair in effecten, 
Jan Willem Frederik Haverkamp. 
Haverkamp woonde na zijn huwelijk (1881) met Henriette Anne Leonore 
Veltman aan de Heerengracht in Amsterdam. Later verhuisde hij naar 
Bussum en vervolgens naar Hilversum. Van Haverkamp is bekend dat hij 
een gefortuneerde kunstliefhebber was, die volop deelnam aan het culture-
le leven in het Gooi. En in die tijd was het niet ongewoon om kunstenaars 
financieel te ondersteunen. Het is aannemelijk dat de aankoop van het ate-
lier in dit licht moet worden gezien. Vermoedelijk stelde hij het atelier be-
schikbaar aan schrijvers, schilders en/of musici. Gezien bovenstaande ad-
vertenties was zijn goede bedoeling slechts van korte duur. Uiteindelijk 
verkoopt Haverkamp het atelier in 1917 aan de in Hilversum wonende 
Heije Jaarsma, één van de firmanten van de bekende brandkasten- en haar-
denfabriek. 
Jaarsma was een verdienstelijk amateurschilder en —beeldhouwer, maar 
had volgens eigen zeggen het atelier voor zijn twee schilderende dochters 
gekocht. Tevens zullen zijn zuster en halfzuster, Johanna en Egberdina 
Hester, er ook wel zo af en toe te vinden zijn geweest: zij schilderden 
eveneens. Met de aankoop kreeg de familie Jaarsma dus de beschikking 
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Voormalig atelier en jeugdherberg, nu Kortenhoefsedijk nr. 137. 
Collectie Historische Kring In de Gloriosa 

over een privé-atelier, dat men in de zomermaanden ook graag als zomer-
huis wilde gebruiken. In juli 1917 vraagt Jaarsma namelijk toestemming 
aan B&W 'om gedurende geschikte zomer- en vakantiedagen het atelier te 
mogen bewonen'. Die toestemming komt er, mits Jaarsma de kachelpijp 
vervangt door een gemetselde schoorsteen en de wc aansluit op een beer-
put. Of dit heeft plaatsgevonden is niet bekend. 
Vanaf omstreeks 1918 kreeg het gebouw een dubbelfunctie. Het wordt 
dan omschreven als 'atelier Jaarsma' en 'verlof H. Schouten'. De dubbel-
functie heeft wellicht te maken gehad met het feit dat Jaarsma in 1918 naar 
Amsterdam verhuisde. Met de verhuur aan Schouten was er in ieder geval 
iemand die het gebouw beheerde. Een paar jaar later staat het atelier be-
kend als 'de Paalwoning'. De eerste keer dat die naam opduikt is op 10 
juni 1922. 

Heden zaterdagavond opening van het thee- en melkhuis de 
Paalwoning. 
Beleefd aanbevelend, H. Schouten, Kortenhoef 

Schouten was omstreeks 1918 in de Paalwoning een uitspanning begonnen 
en had 'verlof' om daar licht-alcoholische drank te verkopen. Tot eind 

27 



1923 blijft deze uitspanning bestaan, waar men ook roeiboten kon huren 
en soms overnachten. Tevens werden er vergaderingen gehouden, zoals 
bijvoorbeeld de protestvergadering tegen de oprichting van de christelijke 
lagere school. In november 1923 wordt door Schouten zijn complete café-
inventaris te koop aangeboden, evenals drie roeiboten. Het pand was in die 
tijd waarschijnlijk moeilijk te exploiteren. Desalniettemin werden er in het 
voormalige atelier, zowel in 1922 als in 1923, weer tentoonstellingen ge-
houden, ditmaal ten bate van de restauratie van de hervormde kerk aan de 
Kortenhoefsedijk. Vele vermaarde kunstschilders, die het kerkje menig-
maal vereeuwigden, stelden voor dit doel werken van hun hand beschik-
baar. Voor ieder ingezonden werk kon men een lootje van een gulden ko-
pen, waarna de notaris een maand later de verloting verrichtte. De inzen-
dingen voor de tweede schilderijenverloting, in oktober 1923, waren vol-
gens een recensent kwalitatief minder. 

Wat er thans in het zaaltje van de Paalwoning hangt is eigenlijk 
niet veel als schilderij. Het zijn meest schetsen, vlot opgezette stu-
dies, ook etswerk, dat zo slecht gehangen is, dat het feitelijk niet te 
bekijken is en nog veel minder te beoordelen. 

Drie jaar later, op 1, 2 en 3 september 1926, is de Paalwoning het decor 
van een groots opgezette driedaagse bazaar, ten bate van de aanleg van de 
elektrische installatie in de hervormde kerk. De opening werd op woens-
dagmiddag 1 september verricht door ds. Van Bruggen. Op diverse kra-
men stonden allerlei spulletjes, geschonken door particulieren en bedrij-
ven, zowel tweedehands als nieuw. Er was een rad van avontuur, er wer-
den loten verkocht voor de schilderij enverloting, er was een grabbelton en 
men kon de naam raden van een pop. En uiteraard was er zelfgebakken 
gebak, dat uitstekend smaakte bij een kopje koffie of thee. 

De dochter van Heije Jaarsma, eveneens genaamd Egberdina Hester, ver-
blijft na haar huwelijk met Floris van Tetterode vijf maanden in het atelier 
van haar vader, en wel van juni tot november 1924. Of haar vader c.q. tan-
tes er toen nog schilderden is niet bekend. Jaarsma blijft tot 1929 eigenaar 
van het atelier, maar in het bevolkingsregister wordt het atelier vanaf 1927 
omschreven als 'Paalwoning W.G. Beijer'. Deze omschrijving heeft waar- 
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schijnlijk te maken met het feit dat Jaarsma in 1927 verhuisde van 
Amsterdam naar Wassenaar. Het is aannemelijk dat Beij er nadien huurder 
is geweest, althans tot 1929. 

Zoals eerder vermeld werd de Paalwoning in de jaren 1920 steeds vaker 
gebruikt als een soort dorpshuis: er werden regelmatig vergaderingen, bij-
eenkomsten, tentoonstellingen en evenementen gehouden. Ook de ge-
meente Kortenhoef ging een beroep doen op de Paalwoning, en wel als 
dependance voor de openbare lagere school. Begin 1929 was duidelijk 
geworden dat de verbouw van de school — uitbreiding met een klaslokaal - 
serieuze vertraging ging oplopen. Hierdoor wilde men de Paalwoning, die 
naast de school stond, graag voor enige maanden van Jaarsma huren. Het 
ruimtegebrek in de twee bestaande klaslokalen was namelijk zo nijpend, 
dat een aantal kinderen zittende op de grond de lessen moesten volgen. 
Jaarsma wilde de Paalwoning echter niet verhuren, wél verkopen. Dit 
voorstel wordt in de gemeenteraadsvergadering van maart 1929 bespro-
ken, maar krijgt geen meerderheid van stemmen. De financiën van de ge-
meente lieten dat namelijk niet toe, men zou er zelfs een lening van twee-
ëntwintighonderdvijftig gulden voor hebben moeten afsluiten. Nu viel de 
(ver)koopprijs van duizend gulden nog wel mee, maar de opknapkosten 
bedroegen maar liefst tw gulden! B&W had de Paalwoning overigens 
graag willen kopen om het later te laten ombouwen als dorpshuis annex 
gymnastieklokaal. Er waren volgens B&W verschillende verenigingen die 
daar wel interesse in hadden. Het probleem was echter dat deze verenigin-
gen niet bij machte waren om enige huur te betalen. De lening en de toe-
komstige onderhoudskosten zouden hierdoor slechts gedeeltelijk gedekt 
kunnen worden uit de huuropbrengst. Volgens een meerderheid in de ge-
meenteraad was dat op dat moment niet verantwoord. 

De enige die vóór de aankoop van de Paalwoning stemde was wethouder 
Hendrik Gorter. Hij zag namelijk wél potentie in het gebouw. Mede hier-
door neemt hij korte tijd later contact op met Jaarsma, die hem alsnog de 
Paalwoning verkoopt, maar nu als privépersoon. Gorter op zijn beurt stelt 
de Paalwoning vervolgens als noodlokaal enige maanden belangeloos be-
schikbaar aan de openbare lagere school. De schoolleiding en de kinderen 
waren met dit genereuze aanbod uiteraard reuze blij. En daar was het Gor- 



ter uiteindelijk ook om te doen geweest. 
Gezien het feit dat zowel Gorter als Jaarsma geboren en getogen waren in 
Sneek is het aannemelijk dat de families elkaar kende, anders was de over-
gang van de Paalwoning nooit zo soepel verlopen. Gorter heeft waar-
schijnlijk het voortouw genomen om Jaarsma namens B&W te polsen of 
deze genegen zou zijn om de Paalwoning tijdelijk te verhuren. Jaarsma 
wilde echter van de Paalwoning af, stelde verkoop voor en kwam met 
Gorter een alleszins redelijke (ver)koopprijs overeen van duizend gulden. 
Het moet voor beide heren dan ook een teleurstelling zijn geweest toen de 
gemeenteraad, ondanks het toekomstperspectief van de Paalwoning, het 
voorstel wegstemde. Om de nijpende situatie rondom de openbare lagere 
school op te lossen kwamen Gorter en Jaarsma zodoende snel ter zake. 
Door vervolgens de Paalwoning belangeloos beschikbaar stellen voor-
kwam Gorter belangenverstrengeling. En wat het toekomstperspectief van 
de Paalwoning betreft 	 
Toen de zomervakantie voor de schoolkinderen was aangebroken, had 
Gorter de handen vrij om een andere bestemming te vinden. Die was won-
derbaarlijk snel gevonden toen de Stichting Jeugdherbergen in Gooi- en 
Eemland zich bij hem meldde. Gorter verhuurde hen de Paalwoning, die, 
na een grondige opknapbeurt, op 3 augustus 1929 haar deuren opende als 

De "Karekiet" als jeugdherberg. (Collectie Historische Kring In de Gloriosa 
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Van huizen gesproken 
Door Genie van Rijn-Luijer 

Cannenburgerweg 63, Ankeveen 

De Cannenburgerweg droeg vroeger de naam "Rade" wat zoveel betekent 
als "ontginning" of het vastleggen van een grenslijn. De huizen aan de 
vaartkant behoren bij 's-Graveland, de andere kant van de weg is 
Ankeveen. Aan de Ankeveense kant werden een aantal woningen gebouwd 
en vestigden zich enkele boerenbedrijfjes, groentekwekers, wasserijen en 
blekerijen. Zo ontstond een kleine woongemeenschap. De hoofdweg was 
niet meer dan een hobbelig zandpad. 

In 1903 kwam Willem Voorbeytel Cannnenburg met zijn gezin in Land-
huis "Berg en Vaart" wonen. Op eigen kosten liet hij de weg aanzienlijk 
verbeteren. Als dank werd de naam "Rade" vervangen door 
"Cannenburgerweg". Aan de Cannenburgerweg is tegenwoordig veel be- 
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drijvigheid 'door de vele bedrijven die zich daar, of aan de aangrenzende 
bedrijventerreinen gevestigd hebben. 
Het huis op nummer 63 is rond 1900 gebouwd in opdracht van de heer 
Van Lennep. De Van Lenneps waren van oorsprong Amsterdamse koop-
lieden. De heer Van Lennep was eigenaar van verschillende stukken grond 
en huizen in de omgeving, waaronder Bantam en Spanderswoud. Hij 
bouwde het huis niet met de intentie om er zelf te gaan wonen, maar voor 
zijn tuinman de heer G.J. Otten. Deze begon op dit adres een groentekwe-
kerij. Op onderstaande foto uit 1930 is te zien hoe verschillende soorten 
groenten met paard en wagen werden vervoerd. De groenten gingen in 
manden. De sperziebonen werden "per tel" (oude benaming voor "per 
stuk") en de aardappelen "per kop" (ongeveer vijf kilo) verkocht. 

Later werd het huis bewoond door zoon Piet Jan Otten. Hij zette de kweke-
rij voort. Hij woonde hier met zijn zus Atie Otten en nicht Matje de Haan. 
Rond deze tijd, in de jaren vijftig, werden er in Amsterdam West, de Slo-
terpolder, veel bedrijven onteigend voor de bouw van de huidige wijk Slo-
tervaart. Hier waren ook een aantal kwekerijen bij. Er werd gezocht naar 
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ruimte voor een nieuwe start van de bedrijven en deze nieuwe start werd 
door een aantal van hen gemaakt aan de Cannenburgerweg. Kroegman was 
een van deze tuinders. Zijn dochter Willy trouwde met Wan, een zoon van 
de Amsterdamse kweker Van Buuren en samen gingen zij wonen op de 
Herenweg. Wan wilde graag het huis aan de Cannenburgerweg 63 huren, 
maar Piet Jan Otten wilde er in eerste instantie niet uit. Later kon Wan 
door woningruil alsnog dit huis bewonen. Piet Jan is uiteindelijk verhuist 
naar het Stichts End in Ankeveen, waar hij een kleine bloemenkwekerij 
begon. Wan kon niet wennen in zijn nieuwe huis en het stel verhuisde al 
snel. De ouders van Wan hadden hier geluk bij, want nu konden zij, met 
hun nog thuiswonende kinderen hier hun bedrijf voortzetten. Er waren in 
het totaal tien kinderen. Vader heeft hier verder heel zijn leven gewoond. 
Toen moeder niet meer alleen in het huis kon wonen, ging zij eerst naar 
Mariahoven in Bussum en daarna naar het, toen net gebouwde, 
Oudergaard. 

Na de verhuizing van moeder bleven er twee vrijgezelle zoons in het huis 
wonen. Toen deze in 1973 elders woonruimte vonden, kwam jongste zoon 
Jan in het huis wonen. Jan woonde daarvoor met zijn vrouw Lenie in de 
Schimmelpenninckhof. Nog altijd werd het gehuurd van de familie Van 
Lennep. Gelukkig heeft hij het later kunnen kopen. Hij heeft het bedrijf 
jarenlang voortgezet, samen met broer Evert die een klein stukje verderop 
woont (tenminste als je vanaf de Stichtse Kade de Cannenburgerweg op-
rijdt). Er werd bospeen, prei, sla, andijvie en spinazie gekweekt en dat alle-
maal zonder kunstmest. Volgens Jan is de groente dan knapperiger. Het 
bedrijf stopte rond het jaar 2000, maar ook daarna is er nog best wat voor 
eigen gebruik gekweekt, want het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. 
Lenie is tien jaar geleden overleden. Een maand eerder verloor Thea Fenne 
-van Veen haar man. Jan en Thea kenden elkaar al jaren van de roeivereni-
ging in Nederhorst den Berg, waar zij nu nog steeds actief zijn. Inmiddels 
wonen zij al jaren samen. Jan is inmiddels 69 en bezig om het huis levens-
bestendig te maken zodat hij en Thea hier nooit meer weg hoeven. Het 
wordt prachtig! 
Het huis heeft de naam Kweeklust gekregen en zoals Jan er over praat 
denk ik inderdaad dat het een zwaar leven was, maar dat alle kwekers hier 
met veel plezier hun groenten gekweekt hebben. 
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Zijn er nog meer van Buurens die u kent en die hier gewoond hebben? Ik 
denk het wel: zus Truus trouwde in 1959. De foto hieronder laat zien hoe 
de Cannenburgerweg er toen uitzag. 

De gasten van de trouwerij werden met een bus vervoert. Je kunt goed 
zien hoe smal de weg was en hoe leeg. Truus werd al snel weduwe. Zij 
trouwde later met Jan van Vliet, beter bekend als Jan Patat. 
Zus Annie is zeker bij velen van u bekend als onze verloskundige. Annie 
heeft haar opleiding in Heerlen gedaan. Zij ging na haar opleiding werken 
in Pakistan. Hier heeft zij veel gezien en meegemaakt. Dit heeft haar min 
of meer gevormd tot wie zij was. Ze had het niet altijd even makkelijk. 
Toen zij terugkwam uit Pakistan ging zij wonen in de Sandersonhof in 
Kortenhoef, toen naast broer Evert. Omdat de huisartsen het begeleiden 
van zwangerschappen en bevallingen steeds meer aan verloskundigen 
overlieten kreeg Annie de gelegenheid om aan huis een eigen verloskundi-
ge praktijk te beginnen. De eerste geboorte die zij hier begeleide was in 
1972 die van Erik, de zoon van Jan. Hoeveel kinderen zij geboren heeft 
zien worden weet ik niet maar het moeten er heel veel geweest zijn. Annie 
heeft geen makkelijk leven gehad en heeft uiteindelijk zelf besloten dat het 
niet meer ging. 
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Annie met Erik 

Het is bijzonder dat er in het archief van de Historische Kring geen enkele 
foto van Annie te vinden is terwijl ik er van overtuigd ben dat velen van u 
een foto van haar hebben met uw pasgeboren baby. Foto's van Annie, aan-
wezig op misschien wel het mooiste moment van uw leven. 

Bronnen: 
Gesprek met Jan van Buuren en Thea Fenne 
Archief Historische kring 
Archief Jan M. Veenman 
http s ://onh.nl/verhaal/ankeveen-de-  drie-dorpen 
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website: 	www.hk-kortenhoefnl 
bank: 	NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de 
Gloriosa te Kortenhoef 

voorzitter: 
Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kortenhoef 
06 533 06 135 	jaapwertheim@gmail.com  
secretaris: 
Koos (K.) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 
06 237 640 60 	koos@hk-kortenhoef nl 

penningmeester en ledenadministratie: 
Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 
06 512 56 949 	hk-ledenadm@kpnmail.n1 
leden: 
Jan Dekker, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg 
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 C 9,50 extra 

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

Contact redactie: 
06 237 64 060 	koos@hk-kortenhoefnl 
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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 

(44.11. 

terk -ma 

Hot&-PartycefltrUm 

• • y erneren ours 
Voor af uw touringcar vervoer 


