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Algemene Ledenvergadering 27 maart 2018 

Zie uitnodiging bij deze periodiek 
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Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van 

de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schrifte-

lijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen 

bij de Wet gesteld. 
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Bernard A. van Beek was van origine Amsterdammer. Zijn vader was decoratie-

schilder en bezat een zaak in schildersmaterialen. De jonge Van Beek bezocht de 

School voor Kunstambachten, zodat hij het beroep van decorateur uit kon oefenen. 

In zijn vrije tijd schilderde hij landschappen in de omgeving van Amsterdam, 

waarvan de kwaliteit werd gezien door kunsthandelaar Pryer. Deze kocht al zijn 

studies en bestelde nog een serie na. Van Beek kreeg steun van Evert Pieters, een 

neef van zijn vader en van Wijsmuller. Zij stuurde hem richting Kortenhoef en in 

1901 was hij daar te vinden met Ritsema. Hij was meteen verknocht aan het dorp. 

De veelheid aan schildermotieven, de grote meesters in Het Rechthuis, de authen-

tieke sfeer van het dorp, alles sprak hem aan. Hij ging er, samen met met Ritsema, 

met tussenpozen werken in het atelier van Geesje Mesdag-van Calcar. 

Hoewel hij ook andere plaatsen bezocht, bleef hij steeds langer in Kortenhoef tot 

hij zich er na zijn huwelijk met de Kortenhoefse Davina de Kloet in 1911 defini-

tief vestigde. 

(Bron: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef van Carole Denninger-Schreuder) 

Bij de voorplaat 

Bernard van Beek (1875-1941) Winter in Kortenhoef 
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Voorwoord 

Allereerst moet hier een kleine fout rechtgezet worden, welke de kritische 

lezer onder u vast gezien heeft. Het artikel van Jan Hendriks uit de vorige 

periodiek had een nogal abrupt einde. Helaas was het laatste zinnetje weg-

gevallen. De zin moest eindigen met “op 3 augustus 1929 haar deuren 

opende als jeugdherberg “De Karekiet. 

In de deze uitgave weer enkel uiteenlopende artikelen. Onze huidige voor-

zitter Jaap Wertheim is in de archieven gedoken over zijn eigen huis aan 

de Kortenhoefsedijk. Een welbekend pand dat al vele bewoners heeft ge-

kend. Wist u dat er ooit iemand van adel woonde? 

Gerrie van Rijn-Luijer is, naar aanleiding van de huidige perikelen over 

samenvoeging met Hilversum, in de geschiedenis gedoken om er zo achter 

te komen dat dit niet iets is van deze tijd. Ook vroeger was er een strijd 

over samenvoeging met Hilversum. 

Voor onze rubriek “Van Huizen gesproken” is Gerrie dit keer op zoek ge-

gaan naar de bewoners van Galerie “Atelier de Stal” welke is gevestigd in de 

oude wasserij die hoorde bij Zuidereinde 428. 

Dan een vraag welke is binnengekomen van Robert van der Bruggen, die 

beheerder is van het videoarchief van de Volendamse popgroep BZN.  

Op 31 januari 1978 werd in Het Wapen van Amsterdam,  het KRO TV 

programma ‘Bij ons in ... ‘s-Graveland’ opgenomen, gepresenteerd door 

Pierre van Ostade, uitgezonden op 11 februari 1978 met medewerking van 

onder andere BZN. Zij zongen toen hun toenmalige hit ‘The Clown’. 

Helaas is daarover bij Beeld en Geluid niets van terug te vinden. Heeft ie-

mand de beschikking over deze beelden of weet u iemand die dit in bezit 

heeft? Laat u a.u.b. een bericht achter op ons mailadres. 

info@hk-kortenhoef.nl  

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 

mailto:info@hk-kortenhoef.nl
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Villa “Curtevenne”, het voormalig politiebureau te Kortenhoef, alias Pol-

derhuis,  
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De bewoners van “Villa Curtevenne” 

Door Jaap Wertheim 

Dit artikel gaat over het pand (thans) Kortenhoefsedijk 153 – kadastraal 
bekend Sectie B, perceel 1781) te Kortenhoef, voorheen Provinciaal monu-

ment Noord-Holland, thans gemeentelijk monument Wijdemeren; vroeger 
ook wel aangeduid als “Villa Henriette” c.q. “Villa Curtevenne” en ge-
bruikt als politiebureau en Polderhuis, thans bewoond door de familie 

Wertheim. 

Introductie 

Op 27 maart 1972 kochten wij – Jaap en Anne Wertheim – het pand  

Kortenhoefsedijk 153. Mijn tante Netty Rosenfeld woonde al op de dijk 

met oom Arie (Kleijwegt) en hun twee kinderen, Margalith en Martijn. An-

ne en ik waren op haar verjaardag  (29 december 1970) op bezoek geweest; 

het had gevroren en er lag ijs op de sloten en vaarten. Zo ook op de verbin-

dingssloot tussen de Kortenhoefse Vaart en de Kortenhoefse Plassen 

“Achter de Kerk”. Het was inmiddels gaan dooien en er lag een laagje wa-

ter op het ijs. Twee kleuters trachtten te schaatsen op de sloot. Dat zag er 

voor een stedeling gevaarlijk uit. Ik parkeerde de auto en vroeg aan de kin-

deren of zij daar wel mochten schaatsen. Tijdens het gesprek kwam er een 

dame uit het huisje achter en mengde zich in het gesprek. Zij bleek de 

grootmoeder van de kinderen te zijn en had over de ijsveiligheid navraag 

gedaan bij boer “Baap” van de Broeck aan de overkant. Die had gezegd dat 

het veilig genoeg was. Ik keek op en keek naar de zijkant van het huis dat 

op het terrein grenzend aan de sloot lag. Het zag er ontruimd uit; geen vitra-

ge voor de ramen, verlaten. Ik vroeg daarnaar aan de grootmoeder. Zij deel-

de mij mee dat in dat huis de politiepost van de gemeente ’s Graveland  was 

gevestigd en dat die per één januari verplaatst zou worden. Mijn vraag was 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Introductie 

• Bewoners in chronologische volgorde 

• Geraadpleegde Bronnen 
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wat er met het pand zou gebeuren. Zij vertelde mij dat het of afgebroken 

zou worden om er twee nieuwe huizen te bouwen, dan wel verkocht zou 

worden. Dat liet ik mij geen twee keer zeggen. De volgende dag nam ik 

contact op met het gemeentehuis en daar werd mij verteld dat inwoners 

van de gemeente ’s-Graveland, (waartoe Kortenhoef behoorde) een bod op 

het pand mochten doen. Ik heb gevraagd aan tante Netty dat – voor ons – 

te doen. Na verloop van tijd bleek dat de gemeente de biedingen te laag 

vond.  Het pand was door rijksschatter getaxeerd op 70.000 gulden.  Men 

besloot voor een openbare inschrijving. Middels een advertentie werden 

gegadigden opgeroepen een bod te doen. Wij waren de hoogste. De publie-

ke pers vond dat nieuws en deed er kond van in de Gooi- en Eemlander.  

 

Wij waren de hemel te rijk; niets afbreken; minimale verbeteringen, zoals: 

een douche en WC op zolder, alsook een hokje voor een 2 persoonsmatras 

(lees: master bedroom); een iets grotere keuken; en centrale verwarming. 

Dat was redelijk snel voor elkaar en met Pasen waren wij bewoners van 

het voormalig politiebureau. Mijn toenmalige werkgever was er niet blij 

mee; wel dat we in de buurt van Amsterdam kwamen wonen, maar niet in 

Kortenhoef, laat staan in een voormalig politiebureau.   

We maakten al gauw kennis met de buren (Arie Middag ZW, Han en Lei-

tje Arends NO) en de overbuurman Barend van Voorden en zijn moeder en 

oom. Vooral Barend wist van alles te vertellen over de vorige bewoners 

Flip Hamers destijds woonachtig op nr 132 “De Kivieten” (beiden trou-

wens populaire kunstschilders in het schilderdorp Kortenhoef en later me-

de-oprichters van de Stichting Kunst aan de Dijk).  

Zo wist Barend ons te vertellen dat er een nazaat van de Oranjes zou heb-

ben gewoond (zie hierna) en in een bijschrift van het schilderij “Ons 

Dorp” (zie illustratie hierna) van Flip Hamers, schreef hij:  

“Veldwachter Langelaar kijkt of de altijd aanwezige kunstschilder geen 

fouten maakt. ---Omringd door poezen zitten onze kinderen te vissen ---De 

oud scheepsarts Lammers bespreekt met zijn huishoudster de groei van de 

pronkers. --- Hij is het, die in de herfst de reuzensnoek van 1 meter 26 ge-

vangen heeft.” 
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Voldoende stof om mijn nieuwsgierigheid te prikkelen en ik ging op on-

derzoek uit, mede naar aanleiding van de Monumentendag 2017 die in het 

teken stond van Boeren, Burgers en Buitenlui. 

Beschrijving Pand 

Het pand werd  als monument als volgt omschreven: 

Plaatselijke aanduiding 

Kortenhoefsedijk 153 te Kortenhoef 

Kadastrale aanduiding 

Kad. Gem: ‘s-Graveland 

Sectie: B, Nummer: 1781  

Schilderij “Ons Dorp” van Flip Hamers, thans eigendom van de Stichting  Kunst-

bezit ‘s-Graveland en hangt in Gemeentehuis Wijdemeren  
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Beschrijving 

Voormalig Polderhuis, thans woonhuis, dat zijn functie als Polderhuis in 

1910 bij de bouw van het (toenmalige) nieuw te stichten gemeentehuis an-

nex Polderhuis zijn functie heeft verloren. In 1883 wordt, in verband met 

een verkoping, melding van het huis gemaakt. 

De woning op het rechthoekige grondvlak dateert in aanleg vermoedelijk 

uit 1818, maar kreeg  in 1895 (eerste steen 1897)  een nieuwe voorgevel in 

classistisch-eclectische stijl.  

Het pand, uit één bouwlaag onder afgeknot schilddak van grijze kruispan-

nen, heeft een hoge plint, waardoor de voordeur slechts via twee treden te 

bereiken is. 

De voorgevel (west) is evenals de rest van het pand uit baksteen opgetrok-

ken en gesausd; de voorgevel grijs, de linker en rechter lichtgrijs gece-

menteerd in de vorm van zandstenen blokken. 

 

De symmetrische voordeur heeft in het midden een paneeldeur met smeed-

ijzeren sierroosters, bovenlicht en “geciseleerd” boogveld onder crème 

gepleisterde wenkbrauw en sluitsteen. De twee paar T-vormige schuifven-

sters ter weerszijde worden op dezelfde wijze afgesloten. Midden op het 

dakschild bevindt zich een brede dakkapel met venster en draairamen en 

zijlichten, geflankeerd door wangen, met links en rechts een neo barok 

“oeil-de-boef venster. 

De rechter zijgevel (zuid) heeft eveneens een negenruits schuifraam met 

luiken; op het dak een hoge schoorsteen. 

De achtergevel (oost) is naar achteren uitgebouwd, waardoor op de ver-

dieping een balkon ontstaat; deze uitbouw met dubbel draaivenster met 

horizontale roeden en klein venster bevat de keuken; in het midden van de 

gevel is de gangdeur onder bovenlicht en gesneden houten overstek; op de 

verdieping is het oorspronkelijke grote schuifraam veranderd in een deur 

met zijlicht (nog met luiken voorzien) 

 

Bron: Concept “Monumentenregister voor de Gemeente ’s Graveland- 

Provincicaal Bestuur Noord-Holland, Haarlem, november 1989 
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Bewoners 

Eind 18e begin 19e eeuw bevonden zich zogenaamde verlaten panden ter 

weerszijden van de (nu) Kortenhoefsedijk. Deze panden werden admini-

stratief ondergebracht in het “Fonds der “Geabandonneerde landen en hui-

zen”.  

Het pand heeft in de loop der tijden niet alleen fysiek een gedaantewisse-

ling ondergaan, maar ook de straatnaambenaming en de huisnummering 

zijn stelselmatig gewijzigd. De volgende aanduidingen werden gebezigd: 

Kom, Kerkbuurt, Dorpsweg/straat en uiteindelijk Kortenhoefsedijk. Ook de 

nummering en de nummerrichting zijn gewijzigd. Van hoog naar laag en 

omgekeerd en van ZW naar NO en tegengesteld.  De gebezigde nummers 

van ons huis zijn: 32, 63, 66, 81, 88, 101 en 153. 

 
Wij (Jaap en Anne Wertheim) hebben het voormalig politiebureau op 27  

maart 1972 voor 151.000 gulden (vrij op naam; zie bijlagen) gekocht van 
de gemeente ‘s Graveland die  het pand in juli 1949 per veiling voor 7.100 
gulden had gekocht van Hendrik Hubertus Andries Lamberts, koopman te 
Venlo.  De gemeente had het pand verhuurd aan de Rijksgebouwendienst 

en werd (gedeeltelijk) verhuurd via de Rijksgebouwendienst aan de familie 

Ewoud Boom, politieagent (zie foto).  
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Er woonde dus geen oud-scheepsarts Lammers, (volgens Flip Hamers), 

maar wel koopman Lamberts. Lamberts had het pand (#86) in 1934  ge-

kocht voor 4.700 gulden via tussenpersoon Isaac Frank,  

Zo is bijvoorbeeld de hoofdonderwijzer Pieter Garritsen van de woning in 

de vroegere openbare school – destijds achter de NH Kerk  - verhuisd naar 

een pand op de plek van ons huidige huis. 

In dat pand (nr 86?) heeft hij gewoond met  zijn hele familie, inclusief 

schoonvader, dienstbode en een kinderjuf. Het pand is daarna afgebroken 

en het hout, zoals balken en kozijnen voor HFL 51,85 op 2 juni 1897 ver-

kocht. 

Hierna  is er een nieuwe woning gebouwd, welke in gebruik werd geno-

men als Polderhuis en later politiebureau. 

Al bij de koop/verkoop van de gemeente in 1949 (veiling) en 1972 

(politiepost aan ons) bleek hetzelfde pand resp. de nummers 101 en 153 te 

hebben. Om na te gaan wie erin het voormalige politiebureau hebben ge-

Meester Garretsen 

Foto oude openbare lagere school achter de kerk rond 1905. Links meester Garret-

sen. Ook op de foto Dirk en Klaas Spaan. (Bron collectiebank In de Gloriosa) 
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woond werden door mij kadaster en bevolkingsregisters geraadpleegd, 

waarbij ik stuitte op voortdurende doorhalingen vanwege hernummering 

en/of verhuizingen. 

Ik ben nagegaan op alle mogelijke varianten (naam aanduidingen en num-

mers) wie er mogelijkerwijs zoal in ons pand of ons perceel gewoond zou-

den kunnen hebben. 

Ook de kadasternummers zijn regelmatig veranderd. Door mij zijn diverse 

archieven, repertoires en klappers nagegaan betreffende huisnummering, 

bewoners en  eigenaren.  

 

Bij het achterhalen van de vroegere bewoners die in ons huis gewoond 

hadden, moest op adres en nummer in het bevolkingsregister gezocht wor-

den. Dan bleek dat dezelfde personen ook op andere huisnummers ge-

woond hadden, waarbij  het onduidelijk was of men in hetzelfde huis met 

een ander huisnummer had gewoond, dan wel was verhuisd naar dit pand. 

Deze administratieve beslommeringen in acht nemende, ben ik uitgegaan 

van het in mijn ogen meest waarschijnlijke scenario.  

Ik geef hierna een chronologische opsomming weer van wie zo al in het 

thans door ons bewoonde pand hebben gewoond;  

1818 

De eerste vermelding dateert uit 1818. Op een lijst van inkomsten inzake 

personele belastingen van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 mei 

staat bij “nommer  der huize 32: Inwoner Vrouwe B.A. Lemmers Douariè-

re J.F. Nassau LaLecq” wordt aangeslagen voor 10 centen”. 

Jan Floris Rijksgraaf van Nassau LaLecq (Utrecht 5 april 1751 – Korten-

hoef  27 november 1814) was gecommitteerde van Utrecht ter admiraliteit 

van Zeeland uit het huis van Nassau LaLecq. Hij trouwde op 17 juni 1780 

in Utrecht met Barbara Arnolda Lemmers (Utrecht 18 december 1757 – 

Loenen aan de Vecht, 23 januari 1846). Zij was een dochter van admiraal 

Abraham Lemmer en  Johanna Geertruida Juliaans en werd op 24 januari 

bijgezet in de grafkelder Bijl de Vroe te Loenen aan de Vecht.  

Jan Floris was de laatste telg van dit geslacht, rechtstreekse afstammelin-

gen van Willem van Oranje en Anna van Saksen. 

1841 

In 1841 lijkt het nummer te zijn veranderd in 63; hetgeen blijkt uit een 

gunning voor de bouw van vier huizen, waaronder “het huis, bewoond 
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door mevrouw Nassau LaLecq en den Heer Bijl de Vroe, gequoteerd nom-

mer 63.”  

1895 

Dan blijkt in 1895 op nummer 66 (wederom hernummert) het perceel 

nummer 66 verhuurd te worden aan Henri Johan Ipenburg  

1897 

 Op 2 juni 1897 vindt een verkoping plaats van afbraak nummer 66. Er 

melden zich “diverse kopers van latten, balken, kozijnen en stenen voor 

een bedrag van HFL 51,82” 

Op 19 juni  wordt  “proces verbaal opgemaakt van aanbesteding en in-

schrijving inzake het wederopbouwen van het perceel nummer 66 in de 

Kerkbuurt te Kortenhoef”.  Er zijn dertien inschrijvingen. het werk wordt 

gegund aan W. van Schaik voor HFL 3.932,00 

Op  1 juli  legt  Karel van den Broeck 

de eerste steen (zie foto). 

Op 15 augustus verhuurt het polder-

bestuur “in den zoogenaamde kerk-

buurt nummer 66 (kadaster B 917) 

aan Johan Balthasar Rauppe”  

(helaas niet terug gevonden in bevol-

kingsregister). 

1906 

Per 1 mei 1906 huurt Heimen Koops  

een of meer woningen met verschil-

lende nummers, waaronder    

“heerenhuis met tuin, schuur en erf”, nummer 66, waar later ook zijn we-

duwe Maria Anna Weerink heeft gewoond. 

Ca.1925 

In de periode 1923-1927  woonde H.H.A. Lamberts op  respectievelijk de 

nummers 86 en 88. Het is niet onaannemelijk dat Lamberts eerst op num-

mer 867 en woonde en daarna nummer 88 heeft gekocht. 

In dezelfde periode woonde daar ook hoofdonderwijzer Garretsen op num-

mer 86/88 met zijn vrouw Elisabeth Wissink, geboren op 20 februari 1867 

te Olst, Overijssel en op 30 juni 1896 afkomstig uit Olst en hun/tweeling 

dochters Maria en Lambertina Hendrika  (geboren 1 juni 1900) en zijn 

nicht   
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Maria Magdalena Lindeboom, zijn schoonvader Hendrik Wissink en een 

“persoon van het vrouwelijk geslacht” Alida Hermania van der Heijde 

(dienstbode of kinderjuf). Zij woonden daarvoor in de (inmiddels afgebro-

ken) openbare lagere school achter de NH Kerk. 

1934 

Lamberts koopt nummer 88 

1949. 

Gemeente koopt het pand (eerst nummer 101 en daarna nummer 153 en 

verhuurt het als politiepost annex woonhuis voor de familie Boom 

1972. 

Wij kopen en bewonen het pand nummer 153 

 

Geraadpleegde Bronnen 

Wout en Krijn Spaan 

Boekjes  “Zo Zag ik Mijn Dorp” van Klaas Spaan 

Streekarchief 

Hoogheemraadschap, Amsterdam 

Kadaster, Noord Hollands Archief, Haarlem 

Provinciaal archief Gooi en Eemland (Naarden) 

Gemeentelijk Archief  ’s Graveland, Hilversum 

Periodiek HK In de Gloriosa, 1999, nr. 4, artikel van Jan Immerzeel 
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Schenkingen 
 

Patrick Voorn asbak Dunnebier 

Christel van Rotterdam-Vermeeren. Drie afbeeldingen en boek 175 jaar 

Antonius 

Arie van Weenen 

kantzijs 

Jan Hendriks, maggiflesje 

in houder met gemeentewa-

pen 

Dhr, Heins (Antoniusschool) 

memorabilia over het Ko-

ninklijk Huis 

Uit de nalatenschap van 

Gerrit van Doorn, diverse 

soorten kolen. 
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“Groeten uit ‘s-Graveland” Zicht op de Leeuwenlaan met links de muziektent  

en rechts het postkantoor 
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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 



 20 

 

Ter nagedachtenis aan Thimo Veenman 

 

Op 13 januari 2018 overleed Thimo Veenman. Thimo  was jarenlang een 

vaste kracht in het vrijwilligersteam van de Historische Kring. Binnen de 

kring was hij de specialist op het gebied van Ankeveen, tot zijn gezond-

heid het helaas niet meer toestond en hij enkele jaren geleden te kennen 

gaf dat het helaas niet meer ging. Met pijn in zijn hart nam hij toen af-

scheid van het vrijwilligerswerk 

Naast het werken aan de verzameling op de dinsdagavond, was Thimo ook 

altijd van de partij bij het samenstellen van tentoonstellingen. Op onder-

staande foto werkt hij mee aan de tentoonstelling “En zij verenigden zich” 

Dit was tevens de laatste tentoonstelling, waaraan hij nog volop meewerk-

te. Twee jaar later was hij nog wel op de tentoonstelling over Dorpsbeel-

den, maar kon daar helaas niet meer aan meewerken. Wel gaf hij de com-

plimenten dat Ankeveen goed vertegenwoordigd was. 

Naast dit werk schreef hij ook regelmatig stukjes voor het periodiek, Met 

name in 2006 heeft hij een aantal arti-

kelen geschreven, zoals  over een 

brand aan de Dorpsweg, de geschie-

denis van het postkantoor in  

Ankeveen, over de jacht in Ankeveen 

en over de knutten. 

Thimo heeft een groot gedeelte van 

zijn eigen omvangrijke verzameling 

geschonken aan de kring waarvoor 

wij hem zeer dankbaar zijn. Hij blijft 

in onze gedachten. 

Thimo richt samen met Jan Schriek een 

vitrine in. November 2012. 
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Gemeentelijke herindeling  

van alle tijden.   
Door Gerrie van Rijn-Luijer 

 

In de afgelopen maanden is er veel gezegd en geschreven over een ge-

meentelijke herindeling. Wijdemeren bij Hilversum of toch niet? Veel 

nieuwsberichten gingen hierover, maar wanneer  deze samenvoeging voor 

het eerst ter sprake kwam……leest u maar. 

De vervening 

Ons woongebied was honderden jaren gelden dun bevolkt, doordat het laat 

ontgonnen was. Toen de bevolking groeide was er een grotere behoefte 

aan turf. Dat was in dit gebied te vinden en daardoor kreeg het gebied een 

grotere economische betekenis.  Het veen ten westen van de zandgronden 

in Gooiland  bij Naarden kwam ook in beeld. Het Naardermeer was vanaf 

de noordelijke kant te bereiken. Zo ontstonden de verveners- en boerendor-

pen Ankeveen (Tankeveen of Negenhoven) en Kortenhoef (Cortenhoeven 

of Cortenvenne). Beiden dorpen ontstonden langs een vaarsloot.  

Turfstekers aan het werk. 
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In het begin gingen ontginning en turfwinning samen. Er was nog geen 

sprake van turfbaggeren. Terwijl er in heel Gooiland  allerlei bestuurlijke 

veranderingen kwamen en deze vaak ook weer ongedaan werden gemaakt, 

ging de ontginning door. De landeigenaren profiteerden hier van. Zo kwam 

o.a. Jan Ingel op de gedachte om de landerijen ten oosten van de rade in 

Ankeveen, Kortenhoef en de Gooische zandgronden te ontginnen. Deze 

gedachte werd rond 1625 verwezenlijkt en zo ontstond het dorp  

’s-Graveland. Deze ontginning ging niet zonder slag of stoot. De bestuur-

ders uit het Gooi, vooral die in Hilversum en Naarden, verzetten zich tegen 

de werkzaamheden, omdat zij bang waren dat de boeren die zich op de 

ontgonnen landerijen zouden vestigen, het recht zouden willen om mee te 

besturen in het Gooi.  In 1634 kwam het tot een akkoord dat de ingeze-

tenen van ’s-Graveland hier géén recht op hadden en zelfs dat een bestuur-

der  die vanuit het Gooi naar ’s-Graveland verhuisde, het recht op besturen 

verspeelde.  

Er waren in ’s-Graveland nog steeds weinig woningen. Inmiddels kwam de 

vervening in een nieuw stadium. Op grote schaal werden de weilanden 

afgegraven en daarna uitgebaggerd in verband met de sterk gestegen be-

hoefte aan brandstof. De provinciale besturen wilden deze landvernietiging 

al in de 17e eeuw reglementeren door het uitgeven van octrooien. De af-

gravingen gingen  door tot het einde van de negentiende eeuw.  

Er ontstond een tegenstelling tus-

sen ’s-Graveland met zijn buiten-

plaatsen en  de rijke pachtboeren 

enerzijds en Ankeveen en Korten-

hoef met hun lucratieve verve-

nersbedrijven en de verarmde 

veehouders anderzijds. Deze te-

genstelling werd met de loop der 

jaren allen maar  vergroot, toen 

de verveningen beëindigd werden 

en er alleen kleine boerenbedrijf-

jes overbleven. In de 20-ste eeuw 

werden de buitenplaatsen in  

Het baggeren van de turf 
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’s-Graveland steeds meer verlaten en werd de tegenstelling tussen de dor-

pen kleiner. In alle drie de dorpen waren tuinderijen en wasserijen een 

nieuwe bron van inkomsten. 

Het bestuur 

In de Franse tijd kwamen de drie dorpen onder hetzelfde provinciale be-

stuur. Ankeveen had toen bijna 400 inwoners, Kortenhoef 660 en  

’s-Graveland 1000. De twee laatste hadden voldoende inwoners om zelf-

standig te mogen blijven, maar Ankeveen moest met een ander dorp wor-

den verenigd. Omdat toen nog de parochie van Ankeveen ook die van Ne-

derhorst omvatte werd Ankeveen, bij het Keizerlijk Decreet van 21 okto-

ber 1811, verenigd met Nederhorst den Berg (en Nigtevecht). In 1819 

werd deze vereniging weer ongedaan gemaakt op verzoek van de inwoners 

en de ambachtsheren (de plaatselijke regeermacht). 

Tussen 1827 en 1830 werden er verschillende voorstellen tot samenvoe-

ging gedaan, maar omdat An-

keveen inmiddels meer dan 

400 inwoners had werd zij 

nergens bij betrokken. In 1849 

kwam minister De Kempenaer 

met een nieuw voorstel tot 

samenvoeging: er moesten 

grote plattelandsgemeenten 

komen en er werd overwogen 

om Ankeveen, Kortenhoef en  

’s-Graveland te verenigingen 

met Hilversum. Later bleek 

het beter Ankeveen niet met 

Hilversum te verenigen maar 

met Nederhorst den Berg, 

Weesperkarspel, Muiden,  

Diemen en Watergraafsmeer. 

Na het afreden van de minis-

ter werd het plan snel weer 

van tafel geveegd. 

 

Jacobus Mattheus de Kempenaer  

(6 juli1793  - 12 februari 1870) 
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Doordat voor de dorpsbebouwing in ’s-Graveland niet genoeg ruimte was 

werden er in het begin van de 20-ste eeuw steeds meer woningen gebouwd 

in het naastgelegen Kortenhoef, langs de Rade. ’s-Graveland was een ge-

meente met een lage belastingdruk terwijl in Kortenhoef, vooral in de eer-

ste wereldoorlog, de belastingdruk hoog werd opgevoerd. De bewoners 

van de Rade werkten veelal in ’s-Graveland of Hilversum en werden daar-

om voor forensenbelasting aangeslagen. Daarnaast waren de  belastingen 

in de woongemeente veel hoger dan de belastingen in de werkgemeente. 

Dit bracht de bevolking van de Rade ertoe om op 7 oktober 1919 een ver-

zoekschrift aan H.M. de Koningin te richten om afscheiding van hun buurt 

van de gemeente Kortenhoef en opneming in de gemeente ’s-Graveland te 

krijgen. Als beweegredenen werden aangevoerd: de samenhang in maat-

schappelijk opzicht, de ligging van de buurt tegen ’s-Graveland aan en de 

wens om aangesloten te worden op de waterleiding en elektriciteitsvoor-

zieningen van ’s-Graveland. De minister ging over het verzoek in overleg 

met Gedeputeerde Staten. Omdat het inwonertal van Kortenhoef met 500 

inwoners zou verminderen van 1200 naar 700 inwoners en omdat de ge-

meente bezig was om ook de Rade van waterleiding en elektriciteit  te 

voorzien werd het verzoek afgewezen. Wel was gedeputeerde staten bereid 

om geheel Kortenhoef met ’s-Graveland te verenigen, waarbij dan ook de 

gemeente Ankeveen betrokken zou moeten worden, omdat deze inmiddels 

financieel noodlijdend was geworden. Voordat de minister hier zijn toe-

stemming aan kon geven, nam de raad van Kortenhoef (op 28 januari 

1920) het initiatief tot vereniging van deze gemeente met ’s-Graveland. 

Omdat het aanleggen van de waterleiding en het elektriciteitsnetwerk een 

grote belastingdruk veroorzaakte stelde Kortenhoef wel voor om de sa-

menvoeging te laten geschieden op voet van algemene gemeenschap van 

lusten en lasten. Gedeputeerde staten vond in dit verzoek aanleiding om de 

samenvoeging van de drie gemeenten voor te stellen en vroegen daartoe 

een oordeel van de dagelijkse besturen welke zo nodig  de gemeenteraden 

konden horen. Kortenhoef kon zich in het plan vinden, mits ook Hollands 

Ankeveen (gem. Weesperkarspel) in het plan werd meegenomen en ook 

was het wenselijk dat Nederhorst erbij werd betrokken. Burgemeester en 

wethouders van ’s-Graveland voelden niets voor de samenvoeging met 

Kortenhoef laat staan met Ankeveen. Men zag in het verzoek van  
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Kortenhoef een kenmerk van verzwakte bestuurskracht en verdacht  

Kortenhoef ervan om op kosten van ’s-Graveland het peil van hun voorzie-

ningenniveau op te schroeven. Bovendien werd gedacht dat de oude Kor-

tenhoevers de samenvoeging niet wilden en dat het verzoek veelal onder-

steund werd door de immigranten. Het verzoek werd dus door  

’s-Graveland afgewezen. Burgemeester en wethouders van Ankeveen wil-

den ook niet met ’s-Graveland samen  gaan. Hun “zuivere plattelandsge-

meente” had hele andere behoeften dan ’s-Graveland. De belastingdruk 

was overigens hetzelfde in beide gemeenten. Wel namen ze de gelegenheid 

te baat om te pleiten voor de toevoeging van Hollands Ankeveen en omge-

ving. Na al deze meningen van de raden te hebben bekeken besloot de mi-

nister in oktober 1920, dat alle genoemde voorstellen en de voorgestelde 

amendementen  geen doorgang zouden vinden. Tijdens de raadsvergade-

ring in ’s-Graveland kwam het nog tot een conflict tussen de raad en Bur-

gemeester en wethouders, omdat de raad geen mening over het samenvoe-

gingsplan hadden mogen geven. Er waren raadsleden die vonden dat B&W 

niet iedereen gehoord had en dat zij de begroting van Kortenhoef expres te 

negatief weergaven. Ook vonden zij dat Kortenhoef voor woningbouw ook 

voor hen onmisbaar was. Er ontstonden hevige discussies, ook wilde  

’s-Graveland niet meebetalen aan een nieuw te bouwen Katholieke school 

in Kortenhoef. ‘s-Graveland was immers voornamelijk protestants.  

In 1928 vraagt Gedeputeerde Staten nogmaals aan de gemeenteraden van 

Kortenhoef en ’s-Graveland naar hun  mening over een eventuele samen-

voeging van beiden gemeenten. B&W van ’s-Graveland was nog steeds 

geen voorstander. Kortenhoef had nog steeds en slechte financiële positie 

en moest overal op bezuinigen, zoals bijvoorbeeld op de tbc-bestrijding en 

sociale woningbouw. Er was wel genoeg ruimte langs de Rade om te bou-

wen, maar niemand wilde er aan beginnen omdat de belastingen zo hoog 

waren. In ’s-Graveland was geen bouwgrond en in Kortenhoef was er geen 

geld om te bouwen. Samenvoeging zou op dit moment de enige mogelijk-

heid om bouwterreinen te ontwikkelen. In november van dit jaar wordt de 

besluitvorming over de samenvoeging opgeschort omdat nieuwe wetge-

ving omtrent  de financiële verhoudingen tussen Rijk en Gemeenten voor 

Kortenhoef wel eens voordelig zou kunnen uitpakken en dat was ook zo. 

Het toekomstperspectief voor Kortenhoef werd door deze wetgeving veel 

gunstiger en er was ruimte voor sociale woningbouw. Er werden woningen 
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gebouwd langs de Kerklaan, en voor het eerst in 800 jaar een nieuwe weg: 

de Oranjeweg.  

In 1938 kwam het plan tot 

vereniging van de drie dor-

pen nogmaals ter sprake in 

verband met het vertrek van 

de gemeentesecretaris van de 

gemeente ’s-Graveland en 

het in 1939 verwachte aftre-

den van de burgemeesters 

van ‘s-Graveland en Anke-

veen. De Kortenhoefse bur-

gemeester Van Nes van 

Meerkerk zocht toenadering 

tot zijn nieuwe collega 

Schimmelpenninck van  

’s-Graveland. Hij zei in een 

speech: ”Laten wij geen ou-

de koeien uit de  

’s-Gravelandse sloot halen, 

hoewel die daar waarschijn-

lijk genoeg aanwezig zijn, en 

met frisse moed proberen 

nauwer contact en beter begrip tussen onze gemeenten tot stand te bren-

gen.” Ook in 1940 werd er nog veelvuldig over verschillende vormen van 

samenvoegen gesproken, maar door de Tweede Wereldoorlog werd de be-

sluitvorming vertraagd. Na de tweede wereldoorlog werd er door de Com-

missie Ten Veen in opdracht van Gedeputeerde Staten een rapport opge-

steld. Dit monde uit in een voorstel wat in 1951 naar de gemeentebesturen 

gestuurd werd. Dit voorstel luidde: 

 

’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen en de daartussen en omheen lig-

gende plassen en buitenplaatsen zullen worden samengevoegd tot de ge-

meente ’s-Graveland. Daarbij zal een kleine grenscorrectie plaatsvinden 

van de gemeenten ’s-Graveland, Hilversum en Weesperkarspel. 

Burgemeester van Nes van Meerkerk, geschil-

derd door Flip Hamers 
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 De gemeente ’s-Graveland vond het een goed voorstel en maakte de op-

merking dat als de plannen toch niet door zouden gaan ook een samengaan 

met Hilversum tot de mogelijkheden zou behoren. Hilversum zou nog een 

alternatief plan insturen waarbij ’s-Graveland en de Oranjebuurt in Kor-

tenhoef bij Hilversum zou worden ingedeeld en Kortenhoef verder bij 

Loosdrecht zou komen. Al snel werd duidelijk dat geen van de drie ge-

meenten een samenvoeging met Hilversum wilden, maar ook samenvoe-

gen van de drie gemeenten was voor de inwoners soms een pijnlijk voor-

uitzicht. Een krantenkop uit  die tijd luid: “Tijd voor knuppels is voorbij 

maar…Kortenhoef nooit en te nimmer bij ’s-Graveland” en: “al fiere 

Kortenhoevers, toen ’s-Graveland nog met de pet in de hand op de stoep 

van de rijkdom stond”. De  verschillen tussen Kortenhoef en ’s-Graveland 

voelden groot aan. Samenwerken wel (mits  

’s-Graveland zich een beetje toeschietelijk toont) , maar samenvoegen: 

nooit! Jaren eerder werd een verzoek tot samenvoeging door ’s-Graveland 

afgewezen, omdat dit financieel 

nadelig voor ze zou zijn en nu 

de rollen omgekeerd zijn en  

’s-Graveland aan de grond zit, 

willen ze het bloeiende  

Kortenhoef er wél bij hebben 

volgens de Kortenhoevers. 

Het duurde nog een aantal jaren 

voor de definitieve samenvoe-

ging een feit was. Wel werd in 

1964 burgemeester Jansen geïn-

stalleerd voor de drie dorpen. 

Hij kon een en ander voorberei-

den. Uiteindelijk werd de  sa-

menvoeging  van deze gemeen-

ten op 1 augustus 1966 een feit 

en werden de gemeenten  

Kortenhoef, ’s-Graveland en 

Ankeveen samengevoegd tot de 

gemeente ’s-Graveland.  

 

Burgermeester Jansen, eerste burgemeester 

van de gemeente ’s-Graveland na de samen-

voeging 
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Op 1 januari 2002 volgde de samenvoeging van de gemeenten  

’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht tot de gemeente  

Wijdemeren. Ook dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. 

.  

Zal nu, 169 jaar na het voorstel van minister de Kempenaer voor het ver-

enigen van de  grote plattelandsgemeenten  Ankeveen, Kortenhoef en  

’s-Graveland  met Hilversum, deze samenvoeging ook werkelijk gaan 

plaatsvinden?  

 

Bronnen: 

Hendriks, J.A. (2016). Arbeiders en politiek in de St. Antoniusparochie 

Historische kring in de Gloriosa; diverse documenten 

Laatste gemeenteraad gemeente ’s-Graveland 
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Dit keer een huis waar ik vroeger heel regelmatig kwam en waar u misschien 

ook wel eens binnen bent geweest. Galerie “Atelier de Stal” is gevestigd in de 

oude wasserij die hoorde bij Zuidereinde 428. Het huis waar mijn moeder is 

opgegroeid.  

Voordat mijn opa en oma er met hun zes kinderen kwamen wonen, woonde de 

ouders van mijn oma in het huis; Jan Hovius (7-9-1869)  en Maria van Rou-

wendaal (19-9-1872). Jan en Rie trouwden op 9 mei 1896. Jan kwam uit Hil-

versum en was, net als zijn vader, wever. Rie was dienstbode en kwam uit 

Breda. Zij kregen drie kinderen: Gerritje (17-2-1897), Magdalena (15-3-1899) 

en Jan (29-10-1905). Het huis was zo groot dat er ruimte was voor een eigen 

wasserij/strijkerij. De foto hieronder geeft hier een beeld van. Hoewel Jan een 

Gereformeerde bond achtergrond had,  is hij jarenlang koster geweest van de 

Hervormde kerk aan het Noordereinde. Zijn “zware” opvoeding liet zich ook 

hier regelmatig gelden.  

Van huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 
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Het was een groot huis, groot genoeg voor twee gezinnen.  Jongste dochter  

Lena heeft met haar man Cees van Doorn ingewoond. Dit is te lezen in een 

document uit 1934, waarin staat dat hij secretaris was van één der hulpvereni-

gingen en in ’s-Graveland mee hielp met het organiseren van  de  verkoop van 

kalenders van de Gereformeerde Zending Bond.  Lena en Cees gingen hierna 

wonen in het Noordereinde schuin tegenover de Hervormde kerk, waar zij ook 

jaren samen koster zijn geweest.  

Zoon Jan ging theologie studeren in Utrecht. Het hele gezin moest hard wer-

ken om deze studie te kunnen bekostigen. Na zijn studie werd hij predikant in 

achtereenvolgens Jaarsveld, Ouddorp, Hoogeveen en tenslotte van 1952 tot 

1971 van de grote kerk in Dordrecht.  

Op onderstaande foto uit 1934 is de hele familie te zien voor het huis. Een 

paar jaar na het maken van deze foto verhuisden Jan en Maria Hovius naar een 

huisje tegenover de gereformeerde kerk in het Zuidereinde. Jan overleed op 11 

mei 1945 en Maria op 7 augustus 1952. 

Oudste dochter Gerritje (mijn oma)  trouwde op 24 augustus 1917 met Jan van 

Rijn (mijn opa). De ouders van Jan woonden vroeger in Ankeveen nummer 6. 
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Dan maar meteen de vraag: kan iemand mij vertellen waar in Ankeveen (toen 

er blijkbaar nog geen straatnamen waren)  het huis met huisnummer 6 stond? 

Wij hebben dit niet kunnen achterhalen. Jan is geboren op de Koninginneweg 

in Kortenhoef op 30 april 1917. Jan begon op 14 jarige leeftijd te werken als 

slagersknecht bij de Joodse slagerij aan het Noordereinde. Later werd hij poli-

tieagent in Amsterdam, waar het gezin dan ook een aantal jaren gewoond 

heeft. Daarna gingen zij naar Soest, woonden op de Herenweg in Ankeveen, 

en op Oranjeweg nummer 94. Uiteindelijk kwamen zij twee jaar voor de oor-

log te wonen in het ouderlijk huis van Gerritje.  Inmiddels hadden zij zes kin-

deren: Cor, Rie, Jans, Jan, Joop en het nakomertje Gerrie, mijn moeder. Zij 

waren in die tijd respectievelijk ongeveer 21, 19, 17, 15, 13 en 2 jaar. Gerritje 

heeft nog een aantal jaren de wasserij gerund. Na zijn tijd als politieman heeft 

Jan nog een aantal baantjes gehad. Zo bezorgde hij in de oorlog, voor trans-

portbedrijf Smit, pakketjes. Dit deed hij met paard en wagen. Tijdens razzia’s 

werd het paard in het bos verstopt, om te voorkomen dat hij gevorderd zou 

worden door de Duitsers. Ook  is hij weer een tijdje slager geweest en heeft hij  

gewerkt bij Natuurmonumenten. 

Hierboven ziet u een foto van het huis zoals het er uit zag in vroeger uitzag. In 

de schuur aan de linkerkant was eerst de wasserij. Toen deze ophield te be-
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staan maakte mijn opa er een kleine stal van. Hier hield hij geiten. Deze had 

hij om te melken. Achter de deur aan de rechterkant, was een smalle binnen-

tuin. Hier werden zeugen gehouden om mee te fokken. De keutjes werden 

verkocht. Op de site van de Historische Kring spreken ze over een mini-

boerderijtje, maar dat is volgens mij, ondanks het woord mini, wel een beetje 

overdreven.  

Jan had een grote hobby; hij hield van houtsnijden. Hij maakte de mooiste 

tafels, dienbladen enzovoort. Daarnaast maakte hij ook kapstokken en asbak-

ken van koeienhoorns.  

Gelukkig was het huis (zoals eerder 

gezegd) groot genoeg voor twee ge-

zinnen, want om de beurt kwamen de 

dochters Rie en Jans en daarna zoon 

Joop inwonen met hun gezinnen. Er 

zijn daar diverse kleinkinderen gebo-

ren. Mijn moeder was de jongste. Zij 

bewaart hele goede herinneringen aan 

haar jeugd op het Zuidereinde. Zij 

kreeg in 1955 verkering met Henk 

Luijer. Toen hij voor de eerste keer op 

bezoek kwam bij haar ouders, zagen 

ze hem al van ver aankomen: “dat 

moet die vrijer van jou zijn, want hij 

loopt op de weg. In Kortenhoef weten 

ze niet wat een stoep is”. Nu ik er 

over nadenk best een bijzondere op-

merking: in het gezin was niemand een échte ’s-Gravelander, ook niet van de 

aangetrouwden, dat geeft te denken….. 

Gerritje overleed thuis op 13 mei 1968. Jan heeft nog een aantal jaren in het 

huis gewoond totdat hij in één van de nieuw gebouwde huizen aan de 

A.Smeerdijkgaarde ging wonen en al snel  één van de eerste bewoners  van 

“Oudergaard” werd. Hij overleed hier op 19 maart 1977. 

Het huis wordt tegenwoordig bewoond door Gert van der Wolk. In de voor-

malige stal is zijn galerie gevestigd. Hier is regelmatig kunst te bewonderen 

van diverse (plaatselijke) kunstenaars. Ik kan een bezoek zeker aanraden!    

Jan van Rijn en Gerritje Hovius 
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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: 06 237 640 60 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de 

Gloriosa te Kortenhoef 

 

voorzitter:  

Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kor-

tenhoef 

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.nl    

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. 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 € 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-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 
        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  


