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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 

Bij de voorplaat 

Lente in Ankeveen door E.R.D. Schaap (1862-1939) 
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Voorwoord 

Allereerst willen we ons bestuurs-

lid Henk Verhagen vanaf deze 

plek van harte feliciteren met de 

ontvangst van een koninklijke on-

derscheiding. Hier staat hij met 

zijn vrouw Rietje en de burge-

meester net na de uitreiking. 

 

Regelmatig wordt er in de periodiek van mei een stukje geplaatst over de 

Tweede Wereldoorlog. Dit keer plaatsen wij een stuikje over de inundatie 

van mei 1940 en de gevolgen voor de bewoners van het huidige Wijdeme-

ren. Door de lengte van het stukje is de indeling van het periodiek wat an-

ders dan u gewend ben. 

Jan Immerzeel heeft een leuke vondst gedaan in het archief over een 

spoorlijn naar Kortenhoef. 

Van Wim Fecken ontvingen we een stukje over een eerste steenlegging. 

Gerrie van Rijn-Luijer heeft dit keer een stukje geschreven over de Willem 

Pauwstraat 14. 

Rectificatie: 

In de vorige periodiek zijn in het stukje van Jaap Wertheim enkele onjuist-

heden geconstateerd. Op de foto op pagina 11 met meester Garritsen is niet 

de school achter de kerk zichtbaar maar de oude school waarin nu het 

Kraaiennest is gevestigd.  Op pagina 13 staat dat H.H.A. Lamberts eerst op 

nummer 867 heeft gewoond. Dit moet zijn 86. 

 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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De verschillende verdedigingslinies waarover Nederland beschikte aan het 

begin van de Tweede Wereldoorlog 
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De inundatie van 10 mei 1940 

Door Koos Voorn 

Bij de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 besloot de 

toenmalige regering om met behulp van verschillende waterlinies gebieden 

onder water te zetten, om zo te proberen de vijand tegen te houden. Inmid-

dels weten wij uit de geschiedenisboeken dat dit middel geen enkel effect 

heeft gehad, maar voor de inwoners van de verschillende gemeenten in 

Wijdemeren had dit grote gevolgen, zoals u in onderstaand verhaal kunt 

lezen. 

Algemeen 

Inundatie (of onderwaterzetting, uit het Latijnse inundare: overstromen) is 

het opzettelijk onder water zetten van een gebied. 

Inundatie kan worden toegepast om verschillende redenen, maar is vooral 

bekend om militair tactische redenen. Bij militaire inundaties wordt het wa-
terpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is. In-
undatie kan zowel defensief als offensief worden gebruikt. In het eerste ge-

val wordt inundatie ingezet om de vijandelijke opmars te verhinderen, en in 
het tweede geval wordt inundatie toegepast om de vijand uit een bepaald 
gebied te verdrijven. 
Het gebruik van inundaties kreeg een belangrijke impuls tijdens 

de Tachtigjarige Oorlog.  
 

Diederik Sonoy sloot zich in 1568 aan bij de watergeuzen en als militair 

leider maakte hij veelvuldig gebruik van inundatie.  

Hij organiseerde de eerste waterlinie dwars door Noord-Holland, tus-

sen Petten en Monnickendam. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 zette 

hij de sluizen bij Krabbendam en Aardswoud open. Bewaakt door soldaten 

stroomde er voldoende water door de sluizen om de Zijpepolder vol te laten 

stromen. Mede door de waterdreiging trok het Spaanse leger weg bij de 

poorten van Alkmaar.  

 

De aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie betekende een grote stap in 

de inundatietechniek. De inundatie werd in detail voorbereid zodat in oor-

logstijd het proces snel kon verlopen; het geïmproviseerde karakter ver-

dween. In opdracht van koning Willem I der Nederlanden begon  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_Sonoy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergeuzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monnickendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Alkmaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluis_(waterbouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krabbendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijpe-_en_Hazepolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Hollandse_Waterlinie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden
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Cornelis Rudolphus  

Theodorus Krayenhoff  in 1816 

met het ontwerp en uitvoering 

van een nieuwe waterlinie, die 

meer naar het oosten, in hoger 

gelegen gebied, kwam te liggen.  

De hoofdinlaatpunten voor de 

Hollandse Waterlinie lagen aan 

bij Muiden aan de monding van  

Utrechtse Vecht bij de  

Zuiderzee en langs de grote rivie-

ren. Door hier de sluizen te ope-

nen steeg het waterpeil op de 

Vecht, Kromme Rijn en Linge,  

waarna men vervolgens de inun-

datiegebieden vol kon laten stro-

men. Om de watertoevoer te ver-

zekeren werden ook speciale ka-

nalen gegraven, zoals bij Fort Honswijk en Fort Everdingen langs de Lek. 

 

Indundatie 10 mei 1940 

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Ons land werd 
beschermd door verschillende verdedigingslinies. Twee lagen er in de pro-

vincie Utrecht: de Grebbelinie (dat was de hoofdverdedigingslinie) en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het waren allebei waterlinies: door gebied 
onder water te zetten, probeerde men de vijand tegen te gehouden. Het wa-
ter stond zo hoog dat je er niet met paarden en wagens doorheen kon en zo 

laag dat je er ook niet met een boot over kon varen. Op strategische punten 
waren forten gebouwd. Van daaruit konden Nederlandse militairen de vij-
and beschieten en zo de linie verdedigen.  

Het onder water zetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou ook grote 

gevolgen hebben voor de verschillende gemeentes in Wijdemeren. Aange-

zien er grote gebieden onder water zouden komen, moesten de bewoners 

elders onder gebracht worden. Hoe het idee van evacuatie ontstaan en ge-

groeid is, werd vastgelegd in het boek ‘Evacuaties in Nederland 1939 – 

1940 door dhr. J Koolhaas Revers, in opdracht van de Commissie Burger-

bevolking in 1940. 

Cornelis Rudolphus Theodorus  

Krayenhoff   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Rudolphus_Theodorus_Krayenhoff
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Rudolphus_Theodorus_Krayenhoff
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Vecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kromme_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linge_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Honswijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Everdingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lek_(rivier)
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/wp-content/uploads/2013/07/inundatie.pdf
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/wp-content/uploads/2013/07/inundatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Rudolphus_Theodorus_Krayenhoff
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Rudolphus_Theodorus_Krayenhoff


 8 

 

In dit plan was tot in detail vastgelegd hoeveel bewoners er geëvacueerd 

moesten worden en waarheen. Over de verschillende gemeentes van Wij-

demeren was het volgende vastgelegd:                                               

Het onverwachte verloop der gebeurtenissen op de 10e Mei en de onmid-
dellijk daarna volgende dagen, heeft er toe geleid dat zich, ten aanzien van 
de afvoer der burgerbevolking, allerlei afwijkingen hebben voorgedaan. 

Die werden op haar beurt de oorzaak , dat de bewoners van menige ge-
meente, die moesten evacueren, uiteindelijk niet daar terecht kwamen waar 
autoriteiten zich dat hadden voorgenomen. In veel gevallen was daarvan 
het gevolg, dat geëvacueerden in der haast en geïmproviseerd moesten 

worden ondergebracht, waar men allerminst op de komst der vluchtelingen 
was voorbereid. Terwijl. Daarentegen in gebieden en gemeenten, waar al-
les sinds maanden voor de ontvangst van afgevoerde burgerbevolking in 

gereedheid was gebracht, werd tevergeefs naar de komst harer gasten is 
uitgezien. Ook werden andere uitgewekenen ter herberging  ontvangen dan 
die, op wier komst men zich terdege had voorbereid. Veel organisatorische 
arbeid werd door deze onverwachte wendingen ongedaan gemaakt en het 

spreekt vanzelf, dat bij de overhaaste onderbrenging van geëvacueerde in 
gebieden, waar niet op hun komst gerekend was, de waarde van het voor-
bereidende werk niet, of niet voldoende tot uiting kwam. 

Te verplaatsen personen naar Noord Holland 10 mei 1940: 127.105 

Uit Nederhorst den Berg per trein via Wognum c.q. Hoorn naar 
   Wognum  1000 
   Zwaag   900 

   Wognum   450 
   Wijdenes   500 
    Schellinkhout 3 00 
 

Uit Ankeveen per trein naar    Castricum   680  
Uit Kortenhoef (wijk2 per trein naar  Castricum  1100 
Uit Kortenhoef (wijk 1) per trein naar Castricum   800 
         

Uit Loosdrecht per trein naar      Egmond aan Zee 1825 
naar      Egmond-binnen 1125 
naar      Heiloo   550 

Uit ’s Graveland per trein naar     Andijk  1375  
Uit Weesperkarspel (oost) per trein via Enkhuizen naar Friesland  1000 
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De afvoer uit de inundatiegebieden 

 

Nederhorst den Berg 
De burgemeester dezer gemeente, Gerrit graaf Schimmelpenninck, nam 
met het oog op de ongunstige gebeurtenissen, het initiatief tot een vergade-

ring op Zondag 12 Mei 1940 des middags 12 uur met de hoofd- en groeps-
leiders, die bij een afvoer van de burgerbevolking dier gemeente in functie 
zouden komen. Na deze bijeenkomst werden de identiteitsbewijzen voor 

de bevolking aan de groepsleiders ter hand gesteld en nog diezelfde mid-
dag aan de gemeentenaren uitgereikt. 
‘s Avonds kreeg de burgemeester het bericht, dat hij zich onmiddellijk in 
verbinding moest stellen met de kapitein der Genie van het inundatiesta-

tion Vreeland, daar er met inundatie een begin zou worden gemaakt. Dit 
betekende, dat de weg door de Horstermeerpolder, welke was aangegeven 
als afvoerweg bij een eventuele evacuatie naar de stapelplaats Crailoo, on-
geveer twee meter onder water zou komen te staan. Om te voorkomen dat 

de bevolking door deze inundatie-maatregel geheel zou worden geïsoleerd, 
werd besloten hen, die behoorden tot de B- en C groepen, al vast te doen 
evacueren. Voorlopig werd het nog niet nodig geoordeeld de A-groep, 

voornamelijk bestaande uit inwoners van het eigenlijke dorp, bestaande uit 
personeel van de gemeente, brandweer, politie, waterschappen en luchtbe-
scherming, te laten vertrekken. Met het wegvoeren van het vee werd nog 
diezelfde nacht een aanvang gemaakt, opdat de afvoer der burgerbevolking 

geen hinder zou ondervinden van kudden vee, die de wegen zouden bevol-
ken. 
 
Inmiddels was op het gemeentehuis te ongeveer 21 uur een telegram ont-

vangen van de commandant van de Groep Nieuwersluis, inhoudende de 
order, dat de burgerbevolking moest worden afgevoerd. Uit de daarop vol-
gende aanwijzingen bleek, dat de evacuatie zou plaats hebben naar de 
vluchtoorden Zwaag, Wognum, enz. in Noordelijk Noord-Holland. On-

middellijk na ontvangst van de opdracht tot evacuatie ging het schriftelijk 
waarschuwingsbevel: “Houdt U gereed” aan de bevolking uit en werden de 
hoofdgeleiders opgeroepen voor een bespreking ten gemeentehuize op 13 

Mei te 5.00 uur. 
Tijdens deze bespreking, vroeg in de morgen van de Tweede Pinksterdag, 
werden de namen der vluchtoorden bekend gemaakt en de regeling voor de 
afmars naar de stapelplaats Crailoo, waar het inladen in de evacuatie 

spoortreinen zou moeten geschieden. Te 6.00 uur gingen de ordonnansen 
van de luchtbeschermingsdienst uit om de autohouders te berichten, dat zij 
met hun auto’s te circa 7.00 uur op de verzamelplaats voor Wijk I te  



 10 

 

Overmeer aanwezig dienden te zijn en werden de benodigde vorderingsbe-
wijzen uitgereikt. Het aanvangsuur voor de evacuatie van deze wijk werd 
bepaald op 8.00 uur. Zo spoedig mogelijk werden de zieken en ouden van 
dagen door de gemeentegeneesheer (dokter Roelofsen) opgehaald met daar-

voor geschikte auto’s. De patiënten, die in ieder geval liggend dienden te 
worden vervoerd, werden met bed en al in een auto geplaatst en aldus naar 
Crailoo overgebracht. 
 

De gang naar de stapelplaats Crailoo van het valide gedeelte van de bevol-
king heeft gedeeltelijk per auto en gedeeltelijk per rijwiel plaatsgevonden, 
waarvoor de beschikbare auto’s enige malen heen en weer moesten rijden. 
Niemand behoefde de tocht naar Crailoo te voet af te leggen. Er vertrokken 

twee evacuatietreinen voor de inwoners dezer gemeente, de eerste tussen 
21.00 uur en 21.30 uur en de tweede om 23.30 uur. Ook zijn nog 35 inwo-
ners en 4 zieken meegevoerd door een trein, welke des nachts te circa 2.45 

uur afreed met inwoners van Loosdrecht. De treinen waren zeer vol, het 
vervoer geschiedde echter zonder ongelukken. 
 
Al de volgende dag, nadat de bevolking was geëvacueerd, gaf Nederland 

zich over als gevolg van de bombardementen op Rotterdam. Toen dan ook 
des avonds in het vluchtoord het bericht van de capitulatie werd vernomen, 
keerden in de vroege morgen van de 15e Mei de burgemeester met de ge-

Nederhorst den Berg tijdens de inundatie 1940 Collectie HK Ned. Den Berg 
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meentesecretaris en nog enige leden van het gemeentepersoneel naar Ne-

derhorst den Berg terug. De re-ëvacuatie van het overige deel der bevol-
king heeft de volgende dagen geleidelijk plaats gevonden. 
 
Weesperkarspel 

Op Eerste Pinksterdag, Zondag 12 Mei 1940, ontving de burgemeester van 
de gemeente Weesperkarspel de telegrafische opdracht van de comman-
dant van de groep Naarden van de Vesting Holland om de waarschuwings-

bevelen voor evacuatie aan de bevolking te doen uitreiken. Op Maandag 
13 Mei werd door genoemde commandant het bevel gegeven tot afvoer der 
bevolking. Zij zou moeten plaats hebben met toepassing van de “variant” 
per spoor vanaf het station Weesp naar Wognum in Noordelijk Noord-

Holland. De verzameling der bevolking en het inladen op het Weesper sta-
tion geschiedde in goede orde onder leiding en toezicht van de groepslei-
ders en de politie. De uittocht naar Wognum begon te circa 14.00 uur op 
deze tweede Pinksterdag en in de avond van deze dag was de ontruiming 

voltooid en had het vertrek naar Wognum plaatsgevonden. In totaal wer-
den ongeveer 750 inwoners van Weesperkarspel geëvacueerd, uitsluitend 
bewoners van huizen, gelegen langs de wegen op de rechteroever van de 

Vecht. Enkele personen slechts uit dit deel der gemeente bleven achter ter 
uitvoering van de hun aan hen verstrekte opdrachten. De burgemeester zelf 
heeft de gemeente niet verlaten. De ene evacuatie-trein, die voor dit 
transport naar Wognum ter beschikking was gesteld, bevatte meer dan vol-

doende ruimte voor allen, met inbegrip van de meegevoerde have en de 
treinreis verliep zonder stagnatie of ongevallen. 
Bij het concentreren van de vertrekkende bevolking op het station te 
Weesp werd geen overlast ondervonden van het opkomende inundatiewa-

ter, de wegen stonden nog nergens onder water. Wel verdient vermelding, 
dat reeds op de eerste oorlogsmorgen door een toevalstreffer van een Duit-
se vliegtuigbom een dijk van de Gemeenschapspolder, de zogenaamde 
Stammedijk, dusdanig werd beschadigd dat dit poldergebied onderliep. 

Ten aanzien van de afvoer der burgerij heeft dit voorval echter geen gevol-
gen gehad. 
 

Ankeveen   

Te Ankeveen, vanwaar een kleine 700 ingezetenen vanaf de stapelplaats 
Crailoo met één trein zouden vertrekken naar Castricum om, na uitlading 
aan het station aldaar in deze gemeente te worden ondergebracht, is met de 

uitvoer der burgerbevolking aangevangen op de 13e Mei te circa 17.00 uur. 
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De ontruiming 

werd snel en or-
delijk ten uitvoer 
gebracht, zodat te 
21,00 uur allen, 

die moesten uit-
wijken, voor het 
inladen bij de 

stapelplaats 
Crailoo aanwezig 
waren. De reeds 
aanwezige trein 

bood voldoende 
plaats voor de 
evacuerenden, 
doch vertrok niet 

om 23.12 uur, 
zoals was aange-
geven, maar in 

verband met al-
lerlei oponthoud 
eerst te ongeveer 

1.30 uur ’s nachts. Ook hier heeft de burgemeester zijn gemeente niet ver-

laten, terwijl een achttiental personen met hem is achtergebleven. De ver-
zameling der bevolking, het inladen en overbrenging verliepen volgens 
plan, zonder  de minste verwarring of andere ongewenste voorvallen en 
verschijnselen.  

Te Ankeveen zelf, dat wat hoger gelegen is, heeft men van de onderwater-
zetting zeer weinig bemerkt. De in de naaste omgeving liggende Horster-
meerpolder stond echter geheel blank. 
 

Kortenhoef      

De gemeente Kortenhoef was overeenkomstig de voorschriften door de 
burgemeester in twee wijken verdeeld, waarvan Wijk 1 omvatte de ge-

meente-delen: Zuwe, Moleneind en Kortenhoefsedijk, terwijl Wijk II was 
samengesteld uit ingezetenen die de Kerklaan, Koninginneweg,  
Emmaweg, Kromme Raden, Oranjeweg en Julianaweg en omgeving be-
woonden. Wijk I, welke circa 900 hoofden telde, onderverdeeld in 16 

groepen, zou uit het zogenaamde ‘Oude Dorp’ moeten uitwijken bij het 
volledig stellen der inundatiën, terwijl de 1100 personen die deel uitmaak-
ten van Wijk II, en waaruit 23 groepen waren geformeerd, eerst elders een 

Ankeveen tijdens de inundatie 1940. Op de foto Anton van 

Laeren. Rechts de boerderij van Hilhorst. 



 13 

 

toevluchtsoord zouden moeten zoeken in de fase e. Op de 14e Mei 1940 
werden in totaal 736 mannen en vrouwen van Wijk I op last van de militai-
re autoriteiten afgevoerd en met behulp van autobussen en particuliere au-
to’s naar de stapelplaats Crailoo overgebracht. Dit vervoer naar het inlaad-

station verliep vlot, zodat, nadat te 4.30 uur in de morgen met de voorbe-
reidingen voor de ontruimingen was begonnen, reeds te 7.00 uur de gehele 
Wijk I was geëvacueerd. Een betrekkelijk klein aantal bewoners van Wijk 
I evacueerde niet mede, doordat een tijdelijk onderdak kon worden verkre-

gen bij familieleden in Wijk II. Op de stapelplaats Crailoo stond een trein 
voor het transport naar Castricum gereed, zodat de evacuerenden bij aan-
komst aldaar onmiddellijk konden instappen, waarbij zo nodig, door aan-

wezige militairen hulp werd verleend aan gebrekkigen en ouden van da-
gen. Het geheel verliep in de grootste orde, zodat te 8.00 uur de trein kon 
rijden naar Castricum. 
 

“Een woord van lof” – tekent de burgemeester te dien opzichte aan – “ 
dient hier waarlijk te worden uitgesproken voor de houding van het spoor-
wegpersoneel en de aanwezige militairen, officieren en manschappen, 

Inundatie Kortenhoef 1940. Op de foto o.a. de heer en mevrouw Baks en de heer 

en mevrouw Bouwman 
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voor de uitstekende wijze, waarop dit geheel was voorbereid en werd ten 

uitvoer gebracht, een woord van lof, waarin ook zeker het Centraal Advies 
Bureau (CAB) voor de provincie Noord-Holland behoort te delen. Geen 
enkel ongeval heeft zich tijdens de ontruiming, het treinverkeer naar, en 
het verblijf in Noord-Holland, voorgedaan, evenmin als later tijdens het 

vervoer terug.” 
 
Loosdrecht     

Met de afvoer der burgerbevolking van deze gemeente is een begin ge-
maakt op Maandag 13 Mei te circa 15.00 uur, waarbij de inwoners van 
Oud-Loosdrecht het eerst moesten vertrekken. Daarna kwam de bevolking 
van Nieuw-Loosdrecht aan de beurt, welke uittocht met die der bewoners 

van de buurtschappen Oud-Over en Mijnden tot ver na middernacht voort-
duurde. Slechts enkele personen bleven achter; de burgemeester verliet als 
een der laatsten de gemeente op Dinsdag 14 Mei te ongeveer 11.00 uur. De 
plaatselijk goed voorbereide evacuatie verliep zeer ordelijk; de bevolking 

toonde zich volgzaam en rustig en het overgrote deel van de geëvacueer-
den was volkomen tevreden met de genomen maatregelen. Ook het trein-
transport verliep, behoudens het zoekraken van een geringe hoeveelheid 

bagage, in de beste orde. De inlaadplaats was ook hier de halte Crailoo, 
waar de bevolking voor het inladen van de eerste trein te 19.00 uur aanwe-
zig moest zijn, naar telegrafisch werd bericht, dit in afwijking van het nor-
male uur 21.00 uur.  

Vermoedelijk heeft dit bericht op een misverstand berust, want het eigen-
lijke uur van vertrek is tenslotte te 1.00 uur geworden, in de nacht van 
Maandag op Dinsdag, zodat de evacuerenden te Crailoo lang hebben moe-
ten wachten. 

Te Nieuw-Loosdrecht, waar minder last werd ondervonden van het opko-
mende inundatiewater, omdat deze sector der gemeente grotendeels hoger 
is gelegen dan de laag liggende gronden van Oud-Loosdrecht, zodat de 
uittocht daar ook minder snel behoefde te geschieden, duurde de ontrui-

ming tot ver na middernacht. Ook dit deel der bevolking werd met behulp 
van motorvoertuigen naar Crailoo overgebracht en vertrok later in de mor-
gen van de 14e Mei per spoor naar het vluchtoord. 

 

Castricum       

Te Castricum, waar een kleine 1800 geëvacueerden, afkomstig uit de ge-
meenten Ankeveen (680) en Kortenhoef (1100) een toevluchtsoord zouden 

moeten vinden, werd op Zondagavond 12 Mei te 19.00 uur telegrafisch 
bericht ontvangen dat, wegens het intreden van fase e, afvoer der bevol-
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king naar Castricum volgens het bestaande evacuatieplan en de aangege-
ven treinregeling zou plaats vinden. Vanaf de stapelplaats Crailoo zouden 
dus twee treinen met de bevolking uit Kortenhoef en één trein met ingeze-
tenen van Ankeveen naar Castricum vertrekken. Onverwachts kwam deze 

tijding allerminst en in de voorgaande oorlogsdagen was dan ook veel 
voorbereidend werk verricht in aansluiting op de arbeid van maanden tevo-
ren. Zo was de vordering van automaterieel geregeld, was een noodzieken-
huis ingericht in de R.K. bewaarschool aan de Dorpsstraat en had men, 

nadat het teleurstellende bericht was ontvangen van het Bureau Afvoer 
Burgerbevolking en de Commissaris daarvan, dat geen strozakken meer 
voorhanden waren, zelf initiatief ontwikkeld om strozakken machtig te 

worden. Nadat 50.000 kilogram stro bij een landbouwer in de Purmer was 
afgehaald (dank zij de aanwezigheid van een particulier, wie een adres be-
kend was waar aankoop van strozakken zou kunnen geschieden) slaagde 
men er inderdaad in de hand te leggen op een flink aantal strozakken. Dit 

tot grote vreugde van der leiders van de onderbrenging, die nu voor iedere 
vluchteling een behoorlijk nachtleger konden laten gereedmaken, daar na 

Huize “De Gaard” voormalig huis van Anton Smeerdijk aan de Kerklaan ten tijde 

van de inundatie  
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aankomst der strozakken onmiddellijk met het vullen daarvan was begon-

nen en dit werk vrijwel zonder onderbreking was voortgezet. 
De eerste trein met inwoners uit Ankeveen stoomde op 13 Mei des mor-
gens om 6.00 uur het station Castricum binnen en de vluchtelingen vonden 
alles voor hun ontvangst gereed. Alle afdelingen die een bepaalde taak 

moesten verrichten, waren aanwezig, zodat met de inkwartiering snel een 
begin kon worden gemaakt, daar de inkwartieringsbewijzen als gevolg van 
een goede samenwerking tussen evacuerende en ontvangende gemeente, 

zich reeds in handen der vluchtelingen bevonden en deze terstond wijksge-
wijs konden worden ingedeeld en naar hun kwartieren geleid. In een café 
was een klein bureau ondergebracht waar verloren geraakte 
inkwartieringsbewijzen konden worden vernieuwd en alle gewenste inlich-

tingen omtrent de onderbrenging konden worden verstrekt. Deze verliep 
dan ook vlot en reeds te 9.00 uur had ieder die met deze eerste trein was 
meegekomen, een onderdak gevonden. 
 

De tweede trein, ditmaal een deel van de bevolking van Kortenhoef ver-
voerend, welke te 6.45 uur had moeten binnenkomen, reed die morgen te 
circa 11.00 uur binnen en na de uitlading van de afgevoerden verliep het 

huisvestingsproces weer dermate gunstig, dat in dit geval een ieder reeds te 
13.00 uur in zijn kwartier was aangeland. De resterende uren van deze 
vierde oorlogsdag verliepen rustig, daar inmiddels bericht was ontvangen, 
dat de derde en laatste trein aanmerkelijk later zou aankomen en nader be-

richt omtrent het tijdstip van aankomst te Castricum nog volgen zou. 
Dientengevolge konden des namiddag in betrekkelijke rust nuttige bespre-
kingen worden gehouden tussen de leiders van de ontvangst in de vlucht-
oordgemeente, de secretaris van Ankeveen en diens hoofdgeleider en die 

van Kortenhoef, teneinde de belangen der uitgewekenen en goed mogelijk 
onder het oog te zien. De uitlading van de derde trein en de onderbrenging 
van de door deze meegevoerde reizigers had eveneens in goede orde 
plaats. 

Nauwelijks echter was met de nieuwe omgeving enigszins kennis gemaakt 
op de vijfde oorlogsdag, of het nieuws van de capitulatie der Nederlandse 
strijdkrachten werd vernomen en dat had onmiddellijk zijn uitwerking. 

Reeds op deze 14e Mei vond enige terugkeer der evacués naar hun haard-
steden plaats, daar men had vernomen dat de onderwaterzetting van de 
verlaten gemeenten slechts voor een betrekkelijk gering gedeelte was ten 
uitvoer gebracht. Deze terugkeer geschiedde op eigen initiatief en vanzelf-

sprekend op eigen risico. Op 15 Mei echter reëvacueerde, na gehouden 
telefonische besprekingen met de burgemeesters der ontruimde gemeenten, 
de bevolking van Ankeveen met autobussen, die uit ’s Graveland waren 
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gezonden en te ongeveer 11.00 uur te Castricum aankwamen. Te 18.00 uur 

des avonds vertrok een tweede autobustransport, dat de laatst overgebleven 
Ankeveners huiswaarts voerde. Na besprekingen met de hoofdgeleider der 
gemeente Kortenhoef werd de 16e Mei bestemd als terugvoer dag voor de 
uitgewekenen dezer gemeente, die eveneens per autobus de weg  terug 

zouden aanvaarden. Niet allen echter konden op één dag afgevoerd wor-
den, zodat de laatsten nog één nacht langer in het vluchtoord moesten ver-
blijven. Met het vertrek op 17 Mei van deze laatste groep te circa 11.00 

uur was de terug voering der gasten voltooid en herkreeg het leven van alle 
dag te Castricum weer zijn normale aanzien. In het geheel werden in deze 
vluchtoordgemeente ondergebracht 749 personen uit Ankeveen gedurende 
gemiddeld 2 dagen en 2 nachten, en 763 afgevoerden uit Kortenhoef, ge-

durende gemiddeld 3 dagen en 3 nachten. 

 

Nabeschouwing. 

Wat verder had kunnen gebeuren, als de in Noord-Holland samengebrach-
te uitgewekenen langere tijd in deze vluchtoorden met de ontvangende be-
volking hadden moeten samenleven, is een vraag, waarop hier niet verder 
kan worden ingegaan, al mag gevoeglijk worden aangenomen dat velerlei 

wrijving op de duur de goede verstandhouding der enkele dagen van 
‘gast’-zijn in de Noord-Hollandse gemeenten had kunnen verstoren.  
Alleen de voedselvoorziening al zou spoedig problemen hebben gegeven. 
Gelukkig is een langer verblijf, zowel gastheren als gasten, bespaard ge-

bleven. Zij hebben elkaar gevonden en zijn weer van elkaar gegaan als 
goede vrienden, en beiden kunnen thans op dit verleden, dat eens een fel 
bewogen ‘heden’ was, dat veel leed bracht, met tevredenheid en dankbaar-

heid terugzien. 
Wat een geluk dat het Nederlandse leger zo snel capituleerde, tienduizen-
den vluchtelingen waren gehuisvest in kleine behuizingen en bij grote ge-
zinnen in, voor onze begrippen primitieve omstandigheden, alleen verwar-

ming al in veel woningen was nog heel gering. 
 
Naar eigen haard terug. 

Onmiddellijk nadat het nieuws van de capitulatie der Nederlandse strijd-

krachten bekend was geworden, werd ook onder de afgevoerde bevolking, 
die een tijdelijk onderdak had gevonden in het Noord-Hollandse vluchtge-
bied, ‘de drang naar huis’ merkbaar, een drang waaraan in het algemeen 
vrij snel gevolg kon worden gegeven, omdat de Duitse bezetter zelf belang 

had bij een zo spoedig mogelijke terugkeer der bevolking naar haar eigen 
haardsteden en deze in de meeste gevallen ook in snel tempo kon plaats 
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hebben, daar de vernielingen in dit deel van de 

Grebbelinie in tegenstelling tot die in het Zuide-
lijke gebied, slechts van vrij beperkte omvang 
waren gebleken. 
Na een aantal dagen waren er mensen die terug-

gingen naar Nederhorst den Berg. Na overleg 
vertrokken 24 mei 35 mensen, 25 mei 70 men-
sen, 29 mei 170 mensen en op 30 mei 35 men-

sen. Dit ging voor eigen rekening en op eigen 
risico, want Nederhorst den Berg moest goed 
droog vallen. Door het onder water staan van de 
omgeving en het eerst dicht moeten maken van 

de gemaakte waterdoorbraken in de dijken en 
het afpompen van het water, kostte het enige tijd 
voor de bewoners om weer thuis te komen. 

Als tekens van dankbaarheid ontvingen de ge-

meentes geschenken. Zo kreeg Wognum een 

klok welke nu in de burgemeesterskamer staat

( zie foto hiernaast). 

Een waterlinie was in 1940 echter niet meer ge-
noeg om een vijand tegen te houden: met een 
vliegtuig kon je er gewoon overheen vliegen. Op 

11 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd. 
Toen de Duitsers ook andere Nederlandse steden 

als Utrecht dreigden te bombarderen, gaf de Nederlandse generaal Winkel-

man zich over. Daarna volgden vijf jaren van Duitse bezetting. Toen de 
Duitsers in 1945 aan de verliezende hand waren, hebben zij uit rancune 
nog veel gebieden onder water laten lopen. Met name Nederhorst de Berg 
werd daar opnieuw door getroffen, waardoor een groot gebied van 15 april 

tot 29 juni weer onder water kwam te staan. 

Na de evacuatie bleven veel bewoners nog bevriend met diegenen waar zij 

naar toe werden gebracht. Zo ben ik als kind enkele keren naar de familie 

in Castricum geweest waar mijn ouders waren ondergebracht. Ik herinner 

nog wel dat dit altijd een heel fijn uitje voor ons was. 

 

Bronnen: 

“meidagen 1940 vlucht Noord-Holland” door Wim Buitenhuis. 

Wikipedia 
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn Landwaart al méér dan  

90 jaar uw kruidenier in Kortenhoef e.o. 

AH Landwaart Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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Een eerste steenlegging 

Door Wim Fecken 

 

Woensdag 22 februari 2018 viel definitief het doek voor de schilders werk-

plaats van weleer Hafkamp aan het Noordereinde, naast restaurant Vlaar. 

Op die dag viel ook de gevelsteen in andere handen. Graag had ondergete-

kende deze steen veilig willen stellen voor de historisch kring. Maar de 

slopers van het gebouwtje konden er geld voor maken en zodoende stond 

ik met lege handen. Ja een foto als het ultieme bewijs van de gevelsteen 

was het laatste. Zien we misschien de gevelsteen nog eens terug in het 

nieuw te bouwen huis ter plaatse? En wat is er te vertellen van die eerste 

steenlegging? 

De tekst luidt: 'De eerste steen gelegd door Ca.Boeschoten oud 15 maan-

den 23 september1876. 

Wat was de reden dat het hummeltje Boeschoten de eer te beurt viel om de 

steen te mogen plaatsen? Het heeft te maken met het voormalige restaurant 

'Het Wapen van Amsterdam'. 

Willem Boeschoten was getrouwd met Jannetje van Rijn op 15 juli 1874 



 22 

 

en was de logementhouder van het genoemd restaurant. Even eerder kocht 

hij het restaurant en ging hij, misschien wel daarvoor, een lening aan bij 

zijn vader en schoonvader Arie van Rijn voor f. 5000,00. In de notariële 

papieren wordt gesproken over een 'dubbel Huis met koetshuis, stalling, 

derzelver erven, tuin en grond, 'etc. Er is dan nog geen sprake van een stal 

achter het koetshuis! Het is waarschijnlijk zo geweest dat Willem Boe-

schoten twee jaar later -als eigenaar van het restaurant in 1876- de opstal 

c.q. stal heeft laten bouwen. En het eerst geboren kindje uit zijn huwelijk 

met Jannetje van Rijn, dochtertje Catharina -geboren op 11 mei 1875 op 

huisnr 107, zijnde 'Het Wapen van Amsterdam'- de eer te beurt viel om de 

steen te mogen plaatsen. Pas later werd Jan Hafkamp eigenaar van de stal 

en vestigde daarin zijn schilderswerkplaats zo als we die tot voor kort ken-

den. We gaan jaren verder. 

In de Gooi- en Eemlander van 15 augustus 1891 verscheen de volgende 

advertentie. Openbare verkoping 'op donderdag 20 augustus 1891 's mid-

dags 12 uur te 's-Graveland in na te melden Hotel, wegens verandering van 

zaak. 

'Het sinds vele jaren door den Heer W. Boeschoten met goed succes 

uitgeoefend en zeer gunstig bekende Hotel 'Het Wapen van Am-

sterdam,' op het schoonst en meest bezochte gedeelte van 's-

Graveland door paardentram gerieflijk verbonden aan het spoor-

station Hilversum, met daaraan annexen Lommerijken en aangena-

men Tuin, met schoon uitzicht, groot 4 aren, 93 centiaren. Het Ho-

tel bevat 7 Bovenlogeerkamers; 4 Benedenkamers, ruime koffieka-

mer, Keuken, Kelder en alle benoodigdheden. 

De daaraan belende ruime Doorrijstal, met stalling voor 12 paarden, 

Koetshuis, Schuur en grond, waarin sinds jaren een drukke Stal-

houderij is en nog wordt uitgeoefend, groot 4 aren, 20 centiaren. 

Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P.C. 

Lasonder te Hilversum.'  

We zien hier dat de schuur, ik heb het nog eens geaccentueerd, deel uit-

maakte van Het Wapen van Amsterdam. De schuur werd later werkplaats 

van de Meester schilder Jan Hafkamp. 
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Door Jan Immerzeel 

 

Als u langs de Horndijk rijdt kan het u nauwelijks ontgaan zijn, dat de be-

woners zich ernstig zorgen maken. Overal bordjes waarin duidelijk ge-

maakt wordt, dat men het niet eens is met de plannen voor een vaarverbin-

ding -via de Loenerveense plas- van Loosdrecht met Kortenhoef. De be-

woners hebben ongetwijfeld een punt, maar wat kunnen de tijden verande-

ren.  

Hoe anders was het geweest als het Kortenhoefs gemeentebestuur destijds 

haar zin had gekregen. Dan waren de Horndijkbewoners niet geplaagd met 

de aanleg van een dijk en langsvarend bootjesvolk, maar men had zicht 

gekregen op een spoorlijn vanuit Loenen, met voorbij denderende treinen, 

die na kruising van de Horndijk via de Vuntus verder reden naar Hilver-

sum. 

We schrijven 1915, ruim 

100 jaar geleden. De ge-

meenteraad van Kortenhoef 

besloot om een subsidie van 

5000 gulden te verstrekken 

aan de Hollandsche Elektri-

sche Spoorweg Maatschap-

pij te Amsterdam, als bijdra-

ge in de kosten van de aan-

leg van een spoorlijn van 

Nieuwersluis naar Hilver-

sum.  

Een voorwaarde was wel 

dat het geplande tracé zou 

worden aangepast en ook 

Kortenhoef een station zou 

krijgen. Deze halte moest 

komen aan het eind van het 
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Moleneind, op de grens met Loosdrecht.  

Een plan, dat 100 jaar later volstrekt ondenkbaar zou zijn, maar in 1915 

was er zelfs geen discussie in de Kortenhoefse gemeenteraadsvergadering. 

Het plan kende alleen voordelen en was de 5000 gulden (best veel in die 

tijd) meer dan waard.  

 

Natuurlijk moeten we een en ander wel plaatsen in de tijd. De natie had 

een 19e eeuw achter de rug waarin heel veel was veranderd. De komst van 

de stoommachine bracht een industriële revolutie teweeg. Polders werden 

droog gemalen, fabrieken gebouwd en een enorm uitgebreid netwerk van 

spoorwegen aangelegd. 

Zo werden Amsterdam en Utrecht door een spoorlijn verbonden met onder 

meer stations in Vreeland en in Nieuwersluis. In de periode, dat de spoor-

lijn van Amsterdam naar Hilversum er nog niet was ontstond er een koets-

verbinding tussen Vreeland en Hilversum via de vaak zeer slecht begaan-

bare Zuwe. 
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Verder kreeg Kortenhoef maar weinig mee van de vooruitgang. Het gebied 

was uitgeveend. Droogmakingsplannen bleven bij plannen, dus een groot 

deel van de bevolking was weggetrokken en veel van het land was verla-

ten. 

De komst van een treinstation, wie kon daar tegen zijn? 

De Kortenhoefse gemeenteraad in elk geval niet, hoewel er wel wat voor-

waarden aan werden verbonden, vastgelegd in de notulen van de raadsver-

gadering na ontvangst van het verzoek om subsidie. 

Ten eerste vond burgemeester Warmolts dat het tracé zo zou moeten wor-

den aangepast, dat het langs het Moleneind kwam te lopen. Daar zou dan 

ook een station moeten komen.  

Raadslid Bakker merkte op, dat het inderdaad wel zo handig zou zijn. Dan 

konden de goederen over water naar het station worden gebracht en hoefde 

er niet naar de Horre (Horndijk) te worden gereden. 

Volgens de raadsleden Bakker en Hiensch was de mogelijkheid om goe-

deren via onze halte te kunnen vervoeren ook wel een voorwaarde. 

Nu konden vanaf station Vreeland geen goederen worden verstuurd en 

moest alles via Nieuwersluis, dat het best kostbaar maakte. 

De overige aanwezige raadsleden Van der Broeck en Jansen vonden 5000 

gulden niet te veel -gezien de belangen voor het dorp- zodat het voorstel 
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uiteindelijk zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen. 

Ook andere gemeenten die in het geplande tracé liggen kregen een verzoek 

om bij te dragen in de kosten van de lijn. Loenen werd om 10.000 gulden 

gevraagd en ook Loosdrecht zou 10.000 gulden moeten bijdragen. Naast 

gemeenten werden ook polderbesturen benaderd. Naast de toegezegde 

5000 gulden stelde ook het Kortenhoefse polderbestuur 5000 gulden be-

schikbaar. 

Toen Loosdrecht op de hoogte was gebracht van de voorwaarden van Kor-

tenhoef, schreef burgemeester Van Swinderen op 10 augustus 1915 aan de 

directeur Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij het volgende: 

“Het is een uitdrukkelijke wensch van het gemeentebestuur, dat in’t voor-

loopig plan geen wijziging wordt gebracht.” 

Gunden de Loosdrechters Kortenhoef hun stationnetje niet? We weten het 

niet, maar zonder station deed Kortenhoef niet mee. 

Toen ook Loenen een dure tracé wijziging wenste, lukte het de Spoorweg-

maatschappij het uiteindelijk niet om de financiering van het plan rond te 

krijgen en kwam Station Kortenhoef er uiteindelijk niet. 

Al vrij snel ontwikkelde zich het vervoer over de weg en veel van de aan-

gelegde spoorlijnen verdwenen weer.  

De Loenerveense plas bleef een mooie stille plas. Misschien moet het ook 

maar zo blijven. 

 

Bron: Oud archief gemeente Kortenhoef inv.nr. 347 en notulen gemeentebestuur 

1915.  
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Willem Pauwstraat 14 
(Willem Pauw (1712-1787), raadsheer 

van de Hoge Raad van Holland en 

Zeeland) 

 

Precies zestig jaar,  zolang is het 

geleden dat de eerste huizen in de 

wijk Munniksveen in Kortenhoef 

werden  opgeleverd. Er zijn maar 

weinig huidige bewoners die hier 

ook al zestig jaar wonen. Een van 

deze bewoners is mevrouw Thea 

Theebe- Kuiper.  

Van oorsprong is Thea Hilversumse. 

Zij is geboren in 1932. Thea had een 

oudere en een jongere broer. Het 

was een gelukkig gezin. Thea 

heeft tot haar trouwen gewerkt in 

een atelier, waar ze zich bezig-

hield met het borduren van, onder 

andere, religieuze gewaden en 

vaandels. Het atelier was geves-

tigd in de Herenstraat. Zij leerde 

Joop Theebe kennen toen hij in 

Hilversum in de kost kwam bij 

kennissen van haar ouders.   

Joop Theebe is geboren in 1932 in 

een huis dat stond op de huidige 

parkeerplaats van restaurant Gees-

je. Dit huis is later afgebrand. Joop 

was een zoon van Jacobus Herma-

Van huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 

Links op de foto  Thea 
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nus Theebe en Maria Elisa 

Philomena Rouwet. Zijn 

moeder stierf op 43 jarige 

leeftijd. Zij had toen tien 

kinderen waarvan de jong-

ste net één jaar was. Na dit 

overlijden werden de kin-

deren uit elkaar gehaald, 

de oudsten bleven thuis 

wonen, maar er werden er 

ook een aantal door ooms 

en tantes van moeders kant 

meegenomen. Dat viel 

voor niemand mee, want 

de moeder kwam uit Val-

kenburg en daar woonde 

ook haar familie. Om el-

kaar te bezoeken moest er 

dus lang gereisd worden, 

dit gebeurde daarom niet 

zo heel vaak. 

Joop moest in dienst. Hij is onder andere ingezet bij hulp na de waters-

noodramp. Eenmaal uit dienst ging hij werken en wonen in Hilversum en 

zoals gezegd kwam hij daar Thea tegen. Joop en Thea hebben zeker zes 

jaar verkering gehad. Er was in Hilversum namelijk geen huis voor ze te 

vinden en Thea wilde niet in “dat dorp” Kortenhoef wonen. Toen er een 

nieuwe wijk in Kortenhoef gebouwd werd ging Joop toch proberen of hij 

daar wél in aanmerking kwam voor een huurhuis en het lukte. Toen hij het 

Thea vertelde was zij stomverbaasd dat het in Kortenhoef wel gelukt was 

en zij dacht dat er wel een addertje onder het gras zou zitten. Dat was ge-

lukkig niet zo. Op 14 Mei 1958 trouwden zij en namen zij hun intrek in de 

Willem Pauwstraat. Drie kinderen werden er geboren: Albert, Lianne en 

Johnny.  

Het was voor hen een luxe huis. Het had een geiser in de keuken en boven 

een douche met een wastafel. Dat hadden de meeste huizen toen nog niet. 

Bij het huis was ook een kolenhok. De kolen werden besteld bij Herman 

Hendriks. Hij kwam ze brengen in jute zakken.  De huur was elf gulden in 

Het gezin van Jacobus en Maria Theebe 
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de week en deze werd wekelijks thuis opgehaald.  Tussen de huizen was 

een afscheiding door middel van een lage haag. Je kon daarom makkelijk 

met iedereen praten. De straat had rode stoeptegels, grijze straattegels en er 

stonden leuke bloesemboompjes. Een nette straat. Joop en Thea waren na-

tuurlijk niet het enige pasgetrouwde stel. Er kwamen er veel wonen en ook 

een aantal jonge gezinnen. Daardoor werd het een kinderrijke straat. Er 

werd veel op straat gespeeld en toen er wat meer straten kwamen was de 

Willem Pauwstraat het middelpunt van vooral het knikkeren; zitten op de 

stoeprand, knikkers opleggen en onderhandelen vanaf welke afstand  ie-

mand mocht proberen om ze te raken.  

Tegenwoordig wordt er veel online boodschappen gedaan. Dat was vroe-

ger niet zo maar ook toen werden  de boodschappen  thuisgebracht. De 

kruidenier haalde een boekje op waarin de klant de bestelling genoteerd 

had. De volgende dag werden de boodschappen thuisbezorgd (kruideniers 

waren onder andere Landwaart, Luijer, Griffioen). De bakkers kwamen 

langs met brood (o.a. Groen, Haselager, van de Berg). Ook de groenteboer, 

de scharensliep, de voddenboer en verschillende andere verkopers  kwa-

men langs en niet alleen het geld voor de huur werd opgehaald, maar ook 

de premies voor de verzekeringen.  

 
Joop en Thea Theebe 
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Toen Joop en Thea hier in 1958 kwamen wonen was er nog niet veel ge-

bouwd in de wijk. Rond diezelfde tijd werden er twee blokken huizen ge-

bouwd aan  de Pieter van Leelaan, twee blokken aan de Willem Pauw-

straat en één blok aan de Jan Stadelaarstraat. De oneven kant van de Wil-

lem Pauwstraat was pas twee maanden later klaar. Vanaf de Willem Pauw-

straat tot aan de Kwakel en de Herenweg was er alleen maar weiland. Ook 

de Barend Udolaan was er nog niet.  Deze grond was nog van de kerk en 

daar konden de verschillende processies mooi door de tuin lopen. 

Tijdens de eerste verjaardag die Thea in Kortenhoef vierde zat het huis vol 

visite. Er kwam toevallig een auto met speaker langs die altijd omriep wat 

er te doen was in het dorp. Toen deze de visite zagen zitten, gingen zij 

“lang zal ze leven zingen”, dat kende Thea van Hilversum niet. Het begin 

van “inburgeren”. Thea had het al snel naar haar zin in het dorp.  Samen 

met Joop zette zij zich onder andere in voor de Carnavalsverening. Joop 

zong bij het koor van de Katholieke kerk. Thea heeft zich jarenlang inge-

zet voor de kankerbestrijding en voor de Zonnebloem. Bij de Zonnebloem 

is zij nog steeds actief. Ze heeft een lintje gekregen voor al haar inspannin-

gen. Thea heeft veel fotoboeken met alle foto’s keurig ingeplakt en van 

tekst voorzien (ook een hobby). De foto onder heeft zij niet en zij wist 

zelfs niet dat Joop op de wandelvereniging heeft gezeten en ík wist niet 

dat er een wandelvereniging heeft bestaan. 

Joop is overleden in januari 2013, inmiddels vijf jaar geleden. Natuurlijk 

is het gemis groot, maar Thea heeft het nog steeds naar haar zin in het 

huis, dat natuurlijk  aangepast is aan de eisen van deze tijd. Inmiddels is 

vorig jaar het eerste achterkleinkind geboren. En Thea zegt zelf: “Ik ben 

een  

Kortenhoever”  

en zo is het! 

 

Bronnen: 

Gesprek met me-

vrouw Thea  

Theebe 

Archief Histori-

sche kring 

Joop loopt middenvoor in de groep 
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Schenkingen 

Henny Smit: Een aantal historische boeken 

Jan Dekker: Stempels van alle pro-

vincies welke op scholen werden 

gebruikt 

Ed Bast: Een stokpaard daterend  

rond 1930 

Mevrouw Balk: Een stalscharnier 

omgevormd tot kaarsenhouder en 

een voorwerp dat ons onbekend 

is. Weet u het? 

Familie Beijer:  150 dia’s met straatbeelden van Kortenhoef 

Jaap Wertheim: Geldkist 
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Mevrouw Wammes-Welle: Een brief van meester Fennis 

n.a.v. een geboorte en een asbak met woonhuis 

Familie Veenman: Een prent van de oude pastorie, een 

aantal foto’s met Ankeveens gezelschap en een doos met 

materiaal om netten te boeten. De doos was eigendom 

van de vissers Jo en Thijme Veenman. 

Familie van de Pol: zgn. Sergeanten 

lijmklemmen van rond 1,5 meter 
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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 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl


Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
        Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


