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Heeft u onze website https://www.hk-kortenhoef.nl/  al eens bezocht? 

Door “Collectiebank’ te selecteren kunt u duizenden foto’s of documenten be-

kijken. Er zijn diverse zoekfuncties.  

Indien u op “Foto’s” klikt kunt u in de linker kolom op thema selecteren en zo 

makkelijk bladeren. Ook kunt u, door in de balk op “Zoekwoorden” te klikken 

op achternaam zoeken. Natuurlijk kunt u boven in het zoekvenster op steek-

woorden zoeken. Dit hoeft niet altijd het gewenste resultaat te hebben, omdat 

bepaalde woorden die u zoekt, mogelijk niet zijn ingevoerd. 

Indien u “Documenten” selecteert heeft u dezelfde zoekfuncties als bij de fo-

to’s. Echter hier zijn alle documenten doorzoekbaar. Indien u b.v. in de zoek-

balk een naam in voert, krijgt u alle documenten te zien waar deze naam in 

voor komt. Dit maakt het doorzoeken van b.v. krantenartikelen heel eenvoudig. 

Via de bestelfunctie kunt u iedere foto bestellen. U krijgt dan een link toege-

zonden waarmee u de foto zonder watermerk kunt downloaden, Hier zijn geen 

kosten aan verbonden. 

https://www.hk-kortenhoef.nl/
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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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Anton Smeerdijk toonde als telg van de 's-Gravelandse wasserijfamilie Smeer-

dijk al vroeg zijn kunstzinnige aanleg voor tekenen. In de zondagsdienst van 

de hervormde Kerk maakte hij al schetsjes van het interieur. Hij ging naar de 

Rijksacademie in Amsterdam, waar hij studeerde onder de professoren Allebé, 

Dake en Van de Waay.  Studiegenoten waren o.a. Jan Sluyters en Leo Gestel. 

Anton Smeerdijks vroege werk laat zien dat hij diep onder de indruk was van 

de Haagse School. Zeker moet hij onder de indruk zijn geweest van Floris 

Verster en Victor Bauffe, die wel eens in het Rechthuis in Kortenhoef hadden 

gelogeerd en in de omgeving hadden geschilderd. Hun manier van schilderen 

was wat ruiger en dat sprak de jonge Anton Smeerdijk aan. De duidelijke om-

trekken van huizen, bruggetje, lantaarnpaal en figuurtje verraden echter zijn 

vormvastheid, die Anton Smeerdijk ook later maar moeilijk kan loslaten. Zijn 

verre reizen zijn debet aan de bijzondere kleuren in zijn latere schilderijen 

zoals te zien is in bovenstaande schilderij. 

(Bron: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef door Carole Denninger) 

Bij de voorplaat 

“Het huis met de pilaren” olieverf op doek 45 x 74,5 cm door Anton  

Smeerdijk (Den Haag, 3 augustus 1885 - Roermond, 6 juli 1965). 

(Het voormalige polderhuis aan het Noordereinde, afgebroken in 1940) 
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Voorwoord 

In de vorige periodiek is bij een foto in het artikel over de damclub van 

Gerrie van Rijn-Luijer een onjuist onderschrift geplaatst. Op de foto met 

de twee dammende leden zit rechts niet Anton Scherpenzeel maar Krijn 

Voorn, zoon van Krijn Voorn (Krijn éénduim) en Oetje van Voorst. 

 

Zoals u wellicht weet, is het Albert Heijn-filiaal in de Meenthof, waar ge-

broeders Johan en Peter landwaart de scepter zwaaiden, overgegaan in an-

dere handen. Hiermee komt een einde aan de lange tijd dat wij boodschap-

pen gingen doen bij “Landwaart”. Want ook nadat het Albert Heijn werd, 

bleef het in de volksmond toch Landwaart, mede dankzij de manier waar-

op de gebroeders de zaak leidden waarbij de klant altijd voorop stond, net 

zoals bij hun illustere voorgangers, opa Krijn en vader Eli. Tijd, denken 

wij, voor artikel over bijna honderd jaar Landwaart, van de hand van Jan 

Immerzeel. 

 

Wim Fecken heeft in de Gooi– en Eemlander een leuk artikel gevonden 

over een kluizenaar, die zich gevestigd had langs de Meerdijk in Korten-

hoef.  Hoewel dit natuurlijk ook in die tijd illegaal was, hoefde de gemeen-

te niet handelend op te treden, zoals u wel zult lezen. 

 

In het verleden werden bollenvelden in de winter afgedekt met ruigt om 

vorstschade te voorkomen. Veel van dit ruigt was afkomstig uit de Korten-

hoefse polder. De verkoop van ruigt vormde een welkome aanvulling op 

het, vaak schamele inkomen, dat veel Kortenhoevers hadden. Jan Hendriks 

schreef hier een interessant verhaal over. 

 

Gerrie van Rijn–Luijer schreef dit keer geen verhaal over een specifiek 

huis, maar verdiepte zich, naar aanleiding van een vraag in de laatste Ken 

Uw Dorp-quiz, in diverse “Melkboerenhuizen”.  

 

 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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De eerste winkel van Krijn Landwaart aan de Kortenhoefsedijk 
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LANDWAART  

Van kruidenier tot supermarkt. 

Door Jan Immerzeel 

In 1922 begon Krijn Landwaart een kruidenierswinkel aan de Kortenhoef-

sedijk. Het begin van een periode van bijna 100 jaar waarin veel Korten-

hoevers de dagelijkse boodschappen deden bij Landwaart. 

Al zo'n 100 jaar eerder kwam de eerste Landwaart naar het dorp. Aart 

Landwaart, geboren op 24 november 1797 in Weesperkarspel, trouwde in 

1824 in Kortenhoef met de Loosdrechtse Aaltje Barneveld. Aart was werk-

man en in 1826 werd zoon Ruth geboren. Deze Ruth was de grootvader van 

Krijn. Ook Ruth was werkman en trouwde in 1863 met Engeltje Hagen. Zij 

hebben het niet bepaald makkelijk gehad.  Van hun twaalf kinderen overle-

den er acht in het eerste levensjaar en de jongste van de twaalf overleed op 

zes jarige leeftijd. Ruth en Engeltje overleefden ook hun oudste dochter 

Aaltje, die op 28-jarige leeftijd overleed. Uiteindelijk overleefden alleen de 

jongens Johannes en Arie hun ouders. 

Arie was metselaarsbaas en trouwde in 1900 met Christina Schouten. Op 16 

december kregen zij hun eerste zoon Krijn. Toen Krijn op elf jarige leeftijd 

de school (waar hij tot de beste leerlingen behoorde) verliet, ging hij met 

zijn vader mee op karwei want ook Krijn zou metselaar worden. Zo werk-

ten ze aan de kruidenierswinkel van Pijl in Oud Loosdrecht, die zou worden 

overgenomen door een zoon van bakker Van de Broeck uit Kortenhoef. 

Van de Broeck zag wel wat in Krijn en wilde hem graag in dienst nemen. 

Arie stemde uiteindelijk in en zo werd Krijn loopjongen in kruidenierswa-

ren. Met een hondenkar verzorgde hij de buitengebieden in de regio en was 

op pad van 's morgens zeven tot 's avonds tien uur. Zo bouwde hij een flin-

ke klantenkring op in Kortenhoef en toen zijn baas overleed kon hij zijn 

plan om ooit voor zichzelf te beginnen waar gaan maken. 

Hij wist zijn vader zo ver te krijgen een deel van het huis bij de Kattenbrug 

in te richten als kruidenierswinkel en op 14 maart 1922 werd de eerste win-
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kel van Landwaart in Kortenhoef geopend. Al snel breidde de klantenkring 

zich flink uit. De bezorging gebeurde eerst met de transportfiets met grote 

mand voorop maar na enige jaren was er genoeg verdiend voor de aan-

schaf van een bestelautootje, zodat  ook in de omliggende dorpen kon wor-

den bezorgd. 

In 1928 trouwde Krijn met  

Jannetje Mur. Samen kregen 

zij kregen tien kinderen, die in 

de periode tussen school en 

trouwen in de winkel mee-

werkten. 

In de oorlog ('40-'45) kreeg 

Krijn te maken met de distri-

butie van levensmiddelen. 

Heel veel extra werk om ge-

durende die periode de be-

schikbare levensmiddelen 

gewetensvol over de dorpsge-

noten te verdelen. Ook de ver-

deling van het Zweedse Rode 

Kruisbrood dat na de ver-

schrikkelijke hongerwinter 

van 1944 beschikbaar werd 

gesteld werd hem toebedeeld. 

Daar was Krijn precies de 

juiste persoon voor, want hij 

wist als geen ander waar de 

nood het hoogst was. 

Na de oorlog kreeg Krijn Landwaart, zowel van de bewoners van de Dijk 

als van de klanten van de Oranjebuurt, de nodige dankbetuigingen over 

zijn rol in die tijd en werd er zelfs een inzameling gehouden om hem een 

cadeau te kunnen geven om hun dankbaarheid te tonen. Reclame werd na 

de oorlog nog lang voorzien van de slogan “In oorlogstijd en welvaart doe 

je boodschappen bij Landwaart”. 

Krijn Landwaart en Jannetje Mur 
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Na de oorlog groeide het bedrijf snel uit zijn jasje en kocht Krijn de voor-

malige houtwerf van Kroon aan de Kortenhoefsedijk, waar hij een moder-

ne winkel, compleet met magazijn liet bouwen. 

Krijn was in de tussentijd deel uit gaan maken van de inkooporganisatie 

Enkabe en op dertien december 1955 werd de eerste zelfbedieningswinkel 

van Kortenhoef geopend. 

Hij was een ondernemend man, altijd op zoek naar modernisering. Hij was 

ook niet de enige kruidenier in het dorp. Naast de verschillende 

“voorkamerwinkeltjes” waren er nog de kruidenierswinkel van de familie 

Spaan tegenover de kerk en later ook de winkel van Rijk Griffioen onder-

aan de kanaalbrug. Krijn moest zich dus wel onderscheiden bijvoorbeeld 

door de introductie van een elektrische koelkast en een vleessnijmachine. 

Het bestelautootje werd vervangen door een heuse Volkswagen bus. 

Ik kan me nog wel herinneren dat in de jaren '60 op zaterdagmiddag een 

van de dochters van Krijn kwam voorrijden om de doos wekelijkse bood-

schappen te bezorgen. Wij wisten niet hoe snel we de doos moesten uit-

pakken op zoek naar speldjes, die destijds als spaardingetjes bij de bood-

schappen zaten. 

Krijn en Jans Landwaart met hun kinderen Jan, Elie, Annie, Arie, Stien, Nita, En-

gel, Jansje, Lies,Nel en Han 
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In de tussentijd was zoon Eli getrouwd met Neeltje Pieterse en konden zij 

het kruidenierswinkeltje van De Vries op de Oranjeweg 71 overnemen 

waar zij ook gingen wonen. Hier begonnen zij met de voortzetting van het 

kruidenierswinkeltje in de voorkamer van het huis. Een klein winkeltje met 

nog een toonbank naar het voorraam van de erker gericht. 

Zelf op de Oranjeweg opgegroeid herinner ik me er niet veel meer van. 

Wel zie ik nog de grote rode elektrische koffiemolen links om de hoek van 

de deur staan. Met de sigarenwinkel van de buren, de familie Van Ee, op 

nummer 73, ontstond al gauw een loop naar het “winkelcentrum” op de 

Oranjeweg en werd de winkel al snel te klein. 

Toen dan ook het huis van de familie Heijstee op nummer 79 te koop 

kwam en er toestemming kwam om de benedenruimte van dit huis flink uit 

te bouwen en in te richten als winkel werd de koop beklonken en kon de 

verbouwing gepland worden. Omdat het niet heel snel gerealiseerd kon 

worden en de situatie op nummer 71 echt niet langer zo kon moest gezocht 

Winkel van Landwaart aan de Oranjeweg. Later werd dit een filiaal van Albert 

Heijn. 
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worden naar een tijdelijke tussenoplossing. 

Die werd gevonden tussen Oranjeweg 79 en 81, daar waar de Julianaweg 

eindigde op de Oranjeweg. Al in de jaren '30 tijdens de bouw van de huizen 

van de Oranjeweg werd ruimte gelaten om de Julianaweg ooit door te kun-

nen trekken, wat uiteindelijk ook zou gaan gebeuren. 

Voor die tijd lag hier een braak stukje grond. Voor de jeugd een prachtige 

speelplaats voor het bouwen van hutten en stoken van vuurtjes, maar ook 

een mooie plek voor een winkel. Het was dan ook hier waar de nieuwe 

noodwinkel van Landwaart verrees, een barakachtig noodgebouw. Zo 

kwam er ook op de Oranjeweg een zelfbedieningswinkel. De toonbank 

moest plaats maken voor een lopende band en kassa aan het einde van de 

winkel. Al snel groeide de klandizie behoorlijk en al gauw verdwenen ook 

de opschrijfboekjes (boodschappen doen en pas later afrekenen). Boter bij 

de vis. 

In de tussentijd werd de nieuwe winkel 

naast de noodwinkel gerealiseerd Aan de 

achterzijde was zelfs ruimte voor een maga-

zijn. 

Eind jaren zestig verscheen achter de Oran-

jeweg de nieuwe woonwijk, Groenhoven. 

De Julianaweg moest daarvoor worden 

doorgetrokken  op de plek waar de nood-

winkel van Landwaart, (inmiddels onder-

deel van de Enkabe keten) had gestaan. 

Groenhoven (met nieuwe straten als de Rei-

gerlaan en de Lepelaarlaan) werd gebouwd 

en wat was een mooiere plek voor een krui-

denierswinkel dan pal naast de ingang van 

een nieuwe woonwijk. Het ging de Land-

waarts voorspoedig. Eli en Neeltje hadden inmiddels negen kinderen 

(Krijn,Wim, Arjan, Peter, Eric, Anet, Johan, Rudi en Anne-Marie) en de 

winkel liep prima dus toen in 1974 de kruidenierswinkel van Klaas van 

Doorn aan het Zuidereinde overgenomen kon worden vestigde Eli ook hier 

Opschrijfboekje 
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een Enkabe filiaal. Eerst nog met hulp van Klaas, en later steeds meer met 

de eigen kinderen en ingehuurde krachten. 

Zo waren er halverwege de jaren zeventig drie kruidenierswinkels Enkabe 

Landwaart in Kortenhoef en 's-Graveland. 

In 1978 overleed Krijn en vrij kort daarna werd de winkel op de Korten-

hoefsedijk overgenomen door Rijk Griffioen. Veel Kortenhoevers waren 

vanaf de jaren zestig in de nieuwe wijken Munniksveen en Groenhoven 

gaan wonen en wisten de weg naar de Oranjeweg al te vinden. 

In 1981 sloeg echter het noodlot toe. Eli overleed op 51 jarige leeftijd, 

waardoor Neeltje met hun negen kinderen en de twee winkels achter bleef. 

De kinderen hielpen vanzelfsprekend in de winkel, maar waren nog te jong 

om de leiding over de winkels op zich te nemen. Besloten werd om de 

winkel aan het Zuidereinde op te heffen en alleen de winkel aande Oranje-

weg voort te zetten. Eli had al gedurende zijn ziekte in de jaren 1971-1977 

Kees van den Berg als bedrijfsleider voor de Oranjeweg in dienst geno-

men. In de buurt stond hij bekend als Cheffie. Hij ging boven de winkel 

wonen. 

In 1977 kwam zoon Wim van de vakschool voor detailhandel en ging in de 

winkel werken. Hij nam veel taken van zijn vader over. In 1979 kreeg hij 

versterking van broer Peter en samen hebben zij dit gedaan tot 1985. Wim 

ging zelfstandig verder, eerst in Naarden en daarna in Maartensdijk. Peter 

is in Kortenhoef verder gegaan en heeft het bedrijf in 1987 officieel van 

zijn moeder overgenomen. In 1988 kwam broer Johan, na zijn militaire 

dienst, ook in de winkel werken. 

In de jaren negentig kwam in de Meenthof ruimte voor een tweede super-

markt en besloten de gebroeders Landwaart de Oranjeweg te verlaten en 

hun geluk te gaan beproeven in de Meenthof. Al op de Oranjeweg was de 

overstap (eerst naar Extramarkt) en in 1995 naar de Albert Heijn keten ge-

maakt en deze formule werd als franchisewinkel vanaf 1997 voortgezet in 

een veel grotere winkel in de Meenthof. Ondanks de vlag van Albert Heijn 

zagen de gebroeders kans hun winkel een echte “winkel van Landwaart” te 

laten blijven. Voornamelijk vanuit religieuze overtuiging bleef de winkel 

op zondag gesloten, maar bovenal bleven zij sociale werkgevers met oog 
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voor hun personeel, die niet weg hoefde als ze wat ouder (en dus duurder) 

werden. Ook de klantvriendelijkheid stond hoog in het vaandel. Voor ou-

deren in het dorp, behoeftigen, verenigingen, evenementen enz., als er hulp 

nodig was stonden de gebroeders, net als grootvader Krijn in de oorlog, 

altijd klaar. 

Na bijna 100 jaar valt dan toch het doek en wordt de winkel overgenomen 

door AH franchiser Gerard van den Tweel uit Nijkerk. 

Hoe het zal gaan met de winkel moet de tijd nog leren, maar voor de bood-

schappen gaan we in het vervolg niet meer naar Landwaart. 

Bronnen: 

Zo zag ik mijn dorp door Klaas Spaan 

www.ondernemendwijdemeren.nl 

Weekblad Wijdemeren nr. 11. 2019 

Mededelingen Peter Landwaart 

Het Albert Heijn fileaal in de Meenthof 
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Schenkingen 
Afgelopen maanden hebben we weer veel gekregen om onze verzameling 

aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt. 

Van Karel Veenman, blikje was van antiquair Ton 

Franssen welke was gevestigd aan het Noordereinde. 

Van de familie Bestebroer memorabilia uit de 

Tweede Wereldoorlog en een aantal dozen 

met dia’s uit 1950/1960 welke na digitalise-

ring in onze collectiebank zullen worden op-

genomen. 

Uit de nalatenschap van Hennie de Haan, een 

vleesmerker en een meetlint voor het bepalen van 

het gewicht van varkens en koeien. 

Van De heer Van Wakeren, olieverf 

van de oude Smidsbrug . 

Van Bert Voorn (zoon van Jan Voorn), een groot 

aantal handgeschreven kasboeken afkomstig van 

de Firma Neef. 
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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 kluizenaar in den polder 

Door Wim Fecken 

'Kortenhoef. Reeds eenige dagen gingen hier geruchten, dat in den polder 

onder deze gemeente een klein hutje was gebouwd waarin een onbekend 

persoon vertoefde. De man die van middelbaren leeftijd zou zijn, deed heel 

vreemd. Het hutje zou hij achter wat struikgewas gemaakt hebben en 

zoover mogelijk den polder in. Het leven van dien man was als van een 

echten kluizenaar. Men zag hem heel weinig buiten en als hij het gestom-

mel van een roeiboot hoorde, kroop hij zoo vlug mogelijk in zijn hut. Werd 

hij overrompeld door iemand, die voorzichtig en zoo kort mogelijk langs 

zijn hut roeide, dan was hij zoo beleefd goeden dag te zeggen. Praten deed 

hij verder tegen niemand. De meest uiteenloopende geruchten over het 

kluizenaarsleven van dezen man deden de laatste dagen hier de ronde. Om 

te weten of het gerucht ook eenige waarheid bevatte, hebben wij een roei-

boot genomen en zijn in den polder op zoek gegaan. Na ongeveer twee uur 

naar de hut te hebben gezocht, zagen wij plotseling vlak bij den Meerdijk 

(scheiding Kortenhoef-Nederhorst den Berg) een klein zinken dakje boven 

het struikgewas uitkomen. Toen wij vlak bij den legakker waren, zagen wij 

uit onze roeiboot een heel klein houten hutje. Door de planten in het water 

kostte het veel moeite om op den legakker te komen. Het hutje was 2x21/2 

Zicht op de Meerdijk 
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m. groot, van hout opgetrokken en met golfplaten afgedekt. Een deur van 

ongeveer 1,65 m. hoog gaf toegang tot den hut. Deze was aan zware 

hengsels afgehangen en met een heel zwaar hangslot gesloten, wat voor 

ons een teeken was, dat de bewoner afwezig was. Door een klein raam 

keken wij naar binnen, waar het er buitengewoon ongezellig uitzag. Een 

kachel, lamp, koffiekan, enz. alsmede een groote kist, met twee hangslo-

ten blijkbaar gesloten, stonden in de kleine ruimte. Op ongeveer 1 meter 

uit den grond was tegen een der wanden ter breedte van 80 centimeter 

een schot gemaakt, waarop de man blijkbaar gewoon is te slapen, onder 

wat vuile lompen en dekens, die op dat schot lagen. In het schot naast de 

ingang was een vierkant gat gezaagd, waardoor de vuile damp een uit-

weg vinden kon. Buiten tegen de hut stond een werkbank, waarop de 

man, blijkbaar veel timmert. Tegen de hut had hij nog een afdak ge-

maakt, waaronder zakken, hout en ijzerwerk geborgen lagen. Groote sta-

pels brandhout lagen vlak bij de hut. Ook zagen wij dat hij bezig was met 

het maken van twee vaartuigen. De bodems waren reeds klaar en de zij-

schotten lagen in het water om later gemakkelijk gebogen te kunnen wor-

den. Naar wij vernemen is de politie van Kortenhoef met het verblijf van 

dezen man op de hoogte gebracht. Waarschijnlijk zal deze hieraan spoe-

dig een einde maken.' 

 

Enkele maanden later werd er weer melding van gemaakt: 

'Vorig jaar werd er nogal wat sensatie verwekt door het feit, dat op een 

der eenzaamste plaatsen in den polder een zonderlinge man een klein 

hutje had gebouwd, dat hij via den Ringdijk van de Horstermeer kon be-

reiken. Thans is het hutje van het tooneel verdwenen. Toen Jaap in de 

paar vierkante meters genoeglijk aan het soep koken was, vatte de plan-

kenwand ongemerkt vlam. Jaap, die slechts aandacht had voor den geu-

renden inhoud van de soeppan, merkte dit pas toen de vlammen ook 

langs zijn kleeren kronkelden, Slechts door zich ijlings te dompelen in de 

nabije plassen, kon hij zich uit het vuur redden, doch het hutje brandde 

tot den grond toe af, zoodat dit romantische polderbestaan op dramati-

sche wijze is beëindigd.' 

 

Bron: Gooi- en Eemlander van donderdag 23 mei 1935. 

Bron: De Gooi- en Eemlander van 13 juni 1935. 
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Stichts End te Ankeveen in 1930 met links de ophaalbrug naar het Bergse Pad 
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Overladen riet, Moleneind Kortenhoef (1943). Foto: Jacques Stevens 

Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Hilversum 

 

Het ruigt werd op gelijke wijze vervoerd 
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Ruigthandel in de crisisjaren 
Door Jan Hendriks 

De wereldwijde economische en financiële crisis werd begin jaren 1930 

ook merkbaar in Kortenhoef. Zo was de werkloosheid in 1931 groter dan 

ooit en maakten de veehouderij en tuinbouw moeilijke tijden door. Verder 

was de opbrengst van traditionele polderproducten zoals turf, vis, ruigt en 

riet al enige jaren uitermate zorgelijk. Vanwege de alsmaar dalende prijzen 

kwamen vele dorpsgenoten uiteindelijk zonder werk te zitten, met name de 

ruigtsnijders. Zij waren namelijk afhankelijk van de bollenkwekers rond-

om Hillegom, die in de winter 

ruigt gebruikten om hun bollen 

af te dekken. En dit materiaal 

werd in grote hoeveelheden in 

de Kortenhoefse polder gesne-

den. De Eerste Wereldoorlog en 

de crisis in de jaren 1930 zorg-

den voor het instorten van de 

bollenmarkt, waardoor de vraag 

naar ruigt uitbleef met alle ge-

volgen van dien. Dat was niet 

alleen in Kortenhoef, maar ook 

in de van oudsher bekende riet-

dorpen als Nieuwkoop en Olde-

markt. Zonder steun van de 

overheid, die een opkoopbeleid 

met vastgestelde prijzen opzette, 

zou de rietcultuur in de crisisja-

ren niet hebben kunnen overle-

ven. Het is goed om hier even 

bij stil te staan. 

De tulpenbollencultuur in Neder-

land bestaat al eeuwen. Vaak wordt er naar de zeventiende eeuw verwezen, 

waar speculanten de prijzen van de bollen tot extreme hoogte wisten op te 

Krijn Voorn (Krijn van Geurtje) was een 

bekende riet– en ruigtsnijder met name van-

wege zijn hoge werktempo en grote bossen. 
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drijven. Aan deze ‘tulpengekte’ kwam in 1637 plotseling een eind, waarna 

de prijzen en de markt instortten. Veel later, naarmate de buitenlandse 

markten weer aantrokken, werden er vanaf 1850 door een aantal kwekers 

rondom Hillegom en Lisse nieuwe bollenvelden aangelegd. De vlak achter 

de duinen aanwezige zandige kalkgrond bleek ideaal te zijn voor de bol-

lenteelt. Een groot voordeel was tevens dat de duinen als natuurlijke buffer 

tegen de wind fungeerden, waardoor een mild klimaat aanwezig was. Des-

ondanks werden de tulpen, die in het najaar waren gepoot, in de winter met 

ruigt bedekt om ze te beschermen tegen wind, verstuiving en kou. En daar 

waren in de bollenstreek tussen Leiden en Haarlem vele honderdduizenden 

bossen ruigt voor nodig. In de tweede helft van de negentiende eeuw ver-

trokken de eerste schepen met bossen ruigt al vanuit de Kortenhoefse pol-

der naar de bollenstreek. Alleen al in 1869 werden er ongeveer honderd-

duizend bossen in de Kortenhoefse polder gesneden. De opbrengst was 

overigens niet bijster groot, want de ruigtsnijders kregen dat jaar ongeveer 

8 gulden per ha: het beschikbare areaal was in die tijd circa 300 ha. 

Bloembollenveld achter de duinen (1930) Collectie Rijksmuseum, Amsterdam 



 22 

 

Ruigt of ruig is een mengsel van bladriet, rietgras, biezen en andere veen-

planten. Een allegaartje dat prima geschikt was als afdekmateriaal voor 

bollen, turf, etc. Het kon al vanaf half augustus worden gesneden. Een 

tweede polderproduct was het hoogwaardige riet, dat wordt gebruikt als 

dakbedekking. Het bestaat uit rechte, buigzame, harde stengels zonder 

blad. Wanneer na een paar nachten vorst de bladeren van de rietstengels 

zijn gevallen, kan het worden gesneden c.q. gemaaid. Een bos riet bestaat 

dus enkel en alleen uit kale rietstengels. Tussen beide polderproducten is 

zodoende een duidelijk verschil. Het verwarrende is dat het snijden van 

riet en ruigt vaak onder één noemer wordt geplaatst en wel riet. Ook in 

officiële stukken wordt meestal de algemene term riet gebruikt: rietland, 

riethandel, rietcultuur, etc. Over ruigt, waar in Nederland honderdduizen-

den bossen per jaar van werden gesneden, werd nauwelijks gesproken. Di-

rect betrokkenen wisten uiteraard wel beter. Je was immers handelaar in 

riet- en ruigtbossen, je verpachtte riet- of ruigtland en je was riet- of ruigt-

snijder. 

Het snijden van ruigt voor de bollenstreek was in Kortenhoef van begin af 

aan meer dan welkom, want het leverde in het najaar aan vele handen 

werk. Ineens lag in de polder het geld voor het oprapen en werden onren-

dabele gronden tot in de uithoeken van de polder verpacht. Niet alleen 

grondeigenaars, pachters, ruigtsnijders en opkopers hebben er jarenlang 

een goed belegde boterham aan gehad, ook vervoerders, botenbouwers en 

smeden. Er was echter één nadeel, het was seizoensarbeid. Van augustus 

tot en met december was het van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat een 

drukte van belang in de polder. De eigenaars van grote percelen ruigt huur-

den ruigtsnijders in, die per bos werden betaald. In het begin was dat drie 

cent, maar zo rond 1920 was dat al opgelopen tot acht cent per bos. Dat 

lijkt niet veel, maar er waren ruigtsnijders die wel honderd bossen per dag 

afleverden met een omvang van een meter. Bij een zesdaagse werkweek 

was dat een aardig extra inkomen voor de karige wintermaanden. Een ei-

genaar van een klein perceel ruigt – en dat waren er velen in Kortenhoef - 

ging meestal zelf zijn ruigt snijden. Daarnaast werden er door enkele eige-

naars jaarlijks percelen met ruigt verpacht. De pachter nam dan vervolgens 

ruigtsnijders in dienst. Het (veenderij)fonds bezat in de Kortenhoefse pol-

der de meeste percelen ruigt. Ieder jaar in begin augustus verpachtte zij 
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deze bij openbare inschrijving. Het was het startsein voor het nieuwe sei-

zoen. Vier maanden later waren er tienduizenden bossen ruigt gesneden en 

was de polder, zoals men dat noemde, ‘kaal geschoren’. Tevreden kroop 

men achter de kachel. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw is tot driemaal toe de verkoop van 

bollen nagenoeg tot stilstand gekomen. De eerste keer was tijdens de Eer-

ste Wereldoorlog. De export van bollen zakte toen volledig in omdat de 

buitenlandse markten onbereikbaar waren. Herstel volgde, maar tien jaar 

later volgde de tweede terugval tijdens de crisisjaren, begin jaren 1930. De 

laatste keer dat de bollenhandel in zwaar weer verkeerde was tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Daarna volgde een ongekende groei. 

Het ineenstorten van de bollenhandel had grote gevolgen voor de ruigthan-

del, ook zij kwam volledig tot stilstand. Vooral de crisisjaren waren ramp-

zalig voor de totale Nederlandse rietcultuur. Menig riet- en ruigtland heeft 

het toen niet overleefd. En na de Tweede Wereldoorlog, toen de bollen-

Doorkijk in de Kortenhoefse polder..  

Collectie Gooi en Eemlander, Streekarchief Hilversum 
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kwekers op zoek gingen naar een goedkoper afdekmateriaal, verdween de 

ruigtsnijder voorgoed uit de Kortenhoefse polder. Met hem verdween te-

vens de karakteristieke uitstraling van een kaalgeschoren polder in de win-

termaanden. 

Omdat de ruigtcultuur zo verweven was met de bollenhandel, waren er bij 

de Nederlandse overheid, ten tijde van de crisisjaren, grote zorgen omtrent 

het in standhouden van de percelen ruigt. Om het ruigtland in goede condi-

tie te houden moest deze namelijk ieder jaar worden gesneden. Werd dit 

niet gedaan, dan was het ruigtland binnen een paar jaar onbruikbaar. Opko-

mend hout zoals elzen en bramen was daar de grootste oorzaak van. Maar 

ja, wie ging er ruigt snijden wanneer er geen vraag naar was. En wie hakte 

het opkomend hout om het ruigtland schoon te houden. De bollensector 

was tijdens de crisisjaren in ieder geval niet bij machte om dit kapitaal op 

tafel te leggen. Het was vervolgens aan de overheid om hierin te investe-

ren, want bij een opbloei van de bollenhandel moest er immers voldoende 

afdekkingmateriaal voorhanden zijn. Er kwam zodoende een opkoopbeleid 

voor het ruigt, met een vastgestelde prijs per bos. Een gedeelte kon door de 

overheid nog worden verkocht, maar het merendeel van de bossen werd 

verbrand. Een paar jaar lang werden de ruigtlanden op deze manier in 

stand gehouden in afwachting van betere tijden. Al met al kostte het op-

koopbeleid de overheid ongeveer 30.000 gulden per jaar. Het was een in-

vestering in de toekomst en tegelijkertijd beschouwde men het als een 

soort werkverschaffing, want anders zouden de arbeiders werkloos thuis-

zitten. 

Hoeveel personen er bij deze plaatselijke seizoensarbeid betrokken waren 

wordt duidelijk tijdens een vergadering over de Rijkssteun voor het ruigt 

en riet in augustus 1934. Op het gemeentehuis in Kortenhoef waren 25 

eigenaren van ruigt- en rietlanden aanwezig om de Rijkssteun voor dat jaar 

te bespreken. Er werd voorgesteld om de bossen voor tien cent per bos aan 

de overheid te verkopen. Deze kon op haar beurt de bossen weer doorver-

kopen aan de nog operationeel zijnde bollenkwekers. Op die manier zou-

den er in Kortenhoef gedurende tien weken ongeveer vijftig arbeiders en 

vijftien schippers aan het werk kunnen blijven. Het is niet bekend of de 

overheid akkoord ging met de voorgestelde prijs. 
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Niemand kon vermoeden dat de crisis zo lang zou aanhouden. Ook de 

overheid moest op een gegeven moment de broekriem aantrekken en keu-

zes maken. Hierdoor kwam er een maximum voor de opkoopgelden en dat 

was bij lange na niet voldoende om alle ruigtlanden in stand te houden. 

Verwaarlozing en vervuiling lag op de loer, zo ook in Kortenhoef. Hier 

werd na 1930 nog maar de helft van de voormalige oogst van de ruigtlan-

den gehaald. De andere helft verwaarloosde. Om hieraan een halt toe te 

roepen kwam er een paar jaar later een subsidie beschikbaar om de 

‘vervuilde’ ruigtlanden op te schonen. De dertig procent die de eigenaar 

zelf moest bijdragen, kon door het merendeel van de Kortenhoefse eige-

naars – kleine veeboeren, vissers of burgers – echter niet worden opge-

bracht. Mede hierdoor stond eind 1938 de Kortenhoefse polder zo vol met 

hout en bramen, dat er op veel plaatsen geen doorkomen aan was. De jon-

ge elzen waren bij duizenden opgekomen en namen de plaats in van riet en 

ruigt. 

Voorheen werden de elzen en overig opkomend hout om de vijf jaar ge-

hakt. Via een openbare inschrijving kon men dan bijvoorbeeld van het 

(veenderij)fonds een perceel pachten. De duizenden bossen hout werden in 

die tijd voor vele doeleinden gebruikt, onder andere in de ovens van de 

bakkers. Maar omdat niemand het opschonen kon betalen, waren in tien 

jaar tijd grote stukken polder in braamopslag en elzenbossen veranderd. 

Hier waren overigens niet alleen de crisisjaren debet aan, ook de vraag 

naar takkenbossen nam in die tijd af. Vanuit Kortenhoef werd aan de over-

heid nog de suggestie gedaan om het hout te gebruiken bij de Zuiderzee-

werken. Zo was er bijvoorbeeld bij de werken aan de Wieringermeer hout 

gebruikt uit het naburige Ankeveen. 

Een ander idee dat in de crisisjaren ontstond was om waardeloze stukken 

riet- en ruigtland op te hogen met huisvuil. Ook laag gelegen weiland, te 

drassig om er koeien op te weiden, kwam daarvoor in aanmerking. In 1933 

was hiervoor door de gemeente Hilversum een verzoek ingediend, waar de 

gemeente Kortenhoef niet afwijzend tegenover stond. Door het opgehoog-

de land na een aantal jaren af te dekken met een dikke laag zwarte grond 

ontstond er bruikbaar weiland. Uiteraard was er verzet omdat hierdoor na-

tuurschoon verdween, maar de belangen van de eigenaren werden toen 
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zwaarder gewogen. Het land zou immers in waarde stijgen ‘want van iets 

dat waardeloos is wordt vruchtbaar land gemaakt’, aldus B&W van Kor-

tenhoef. En zo begon de gemeente Hilversum in 1934 met het storten van 

huisvuil in de Kortenhoefse polder, achter ‘de twaalf huizen’ ten westen 

van de Kortenhoefsedijk. 

Heel lang heeft men de hoop gehad dat de bollenhandel zou aantrekken en 

met haar de ruigthandel. Alle financiële regelingen ten spijt, ze bleken een 

druppel op een gloeiende plaat. Dat zegt overigens wel iets van de omvang 

van de ruigthandel in goede tijden, toen er in de Kortenhoefse polder onge-

veer 200.000 bossen per jaar werden gesneden, tegen een prijs van 15 tot 

18 gulden per honderd bos. De ruigtsnijders kregen daarvan gemiddeld 7 

gulden per honderd bos aan snijloon. Van het overige geld kon de eigenaar 

zijn vaste lasten zoals rente en aflossing voldoen en waar nodig zijn ruigt-

land opschonen. In de crisisjaren halveerde het aantal ruigtbossen. Zo wer-

den er in 1938 in de Kortenhoefse polder nog ongeveer 100.000 bossen 

gesneden. Hiervan werden er 40.000 commercieel verkocht en 60.000 wer-

Vuilstort in Kortenhoefse polder (1936). 

Collectie Interne Zaken gemeente Hilversum, Streekarchief Hilversum 



 27 

 

den er door de overheid opgekocht en verbrand. De prijzen waren toen 

inmiddels gehalveerd: 6 tot 8,50 gulden per honderd bos. En daar moest 

uiteraard nog het snijloon vanaf. 

Vanwege het opkoopbeleid van de overheid mocht niemand onder de vast-

gestelde prijzen zijn ruigt verkopen. Maar ja, omdat er geen garantie was 

dat de overheid het ruigt zou opkopen, hield niemand zich daar aan. Het 

enige dat men wilde was zo snel mogelijk een beetje geld verdienen om de 

vaste lasten te kunnen betalen. Was dat bereikt, dan stopte men met snij-

den en liet de rest van het ruigtland voor wat het was. Met als gevolg dat 

de elzen weer de kans kregen om het aanzicht van de polder een beetje te 

veranderen. Al met al duurde de crisis veel te lang. Hierdoor kreeg de hele 

keten enorme klappen, zowel de eigenaar, pachter, ruigtsnijder, opkoper 

als de schipper. Feitelijk bepaalden de crisisjaren het aanzien van de pol-

der, dat we heden ten dage zo lief hebben.  

 

Bron:  “Arbeiders en Politiek” van Jan Hendriks 

Vervoer van riet en ruigt werd gedaan in een praam waarna het overgeladen werd 

op een vrachtauto. Om dit vervoer mogelijk te maken waren alle bruggen hoog of 

afdraaibaar gemaakt. Foto archief “In de Gloriosa”. 
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De melkboeren uit de KUD-quiz. 

Deze keer in deze rubriek een uitstapje naar “de melkboerenhuizen”.  

Op 26 november j.l. werd de 3e editie van de KUD-Quiz (Ken Uw Dorp) 

gehouden. Een evenement waar velen lang naar uitgekeken hebben, zo ook 

ik. Er waren vragen over vroeger, over nu, vragen die je meteen kon beant-

woorden en vragen die je moest opzoeken op het internet of op de fiets. Ik 

dacht van te voren dat ik wel veel wist of in ieder geval dat ik van de mees-

te dingen “wel eens gehoord had”, nee dus. 

Een voorbeeld van een vraag waarbij ik dacht: “nooit van gehoord” ga ik 

hieronder beschrijven. Het past helemaal in de lijn van “over huizen gesp-

roken”. 

 

Vraag 5.21: Locatie melkboeren; 

In welke straat waren de volgende melkboeren gevestigd: 

Ons team had de volgende antwoorden waar we 100% zeker van waren: 

Rijk van den Ancker: de melkhandel van Rijk was gevestigd aan de Wil-

lem Pauwstraat 2, hoek Willem Pauwstraat- Egidius Blocklaan. Als kleine 

jongen zat het handelen al in zijn bloed, hij ging mollenvangen. Dat kun je 

niet je hele leven blijven doen, Rijk werd groenteboer en kwam in dienst 

bij Piet Raven. Hierna nam hij de melkwijk van Griffioen over. Een drukke 

wijk. Van de een op de andere dag is hij met de melkwijk gestopt, omdat 

hij niet meer vanuit huis mocht handelen. Hij werd bedrijfsleider bij de 

Profimarkt en daarna stond hij jaren met textiel op verschillende markten. 

Rijk overleed in 2017. 

 

Hagen/ Doodeman: Aan de Emmaweg 10. Rijk Hagen, een geboren Kor-

tenhoever. In zijn jonge jaren was hij “pinkenheuer” een soort veedrijver. 

Hierna ging hij werken in een meubelfabriek en daarna ging hij aardewerk 

en porselein venten. Toen hij de kans kreeg een melkwijk over te nemen in 

Kortenhoef, hoefde hij hier geen twee keer over na te denken. Na zijn pen-

sionering was hij nog enige tijd kantonnier voor de Provinciale Waterstaat 

Van huizen gesproken 
door Gerrie van Rijn-Luijer. 
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(een Kantonnier is iemand die zich bezighoudt met het beheren en onder-

houden van wegen, paden, bermen, rivieren en dijken). Rijk overleed in 

1979. Doodeman heeft de melkwijk overgenomen. Deze melkboer reed in 

een SRV-wagen (SeRVice). Over hem is geen informatie te vinden op de 

site van de Historische Kring, misschien heeft u wat meer informatie en/of 

foto’s over deze melkboer.  

 

Peet van den Ancker: Oranjeweg 95. Peet is 25 jaar melkboer geweest. Hij 

begon met 75 klanten en bouwde zijn wijk uit naar 400 klanten. Tot 1975 

kwam hij iedere dag bij deze 400 mensen langs, maar dat werd teveel. Hij 

splitste zijn wijk op en kwam toen om de dag bij zijn klanten. Peet stopte 

op 49 jarige leeftijd, hij wilde wat meer tijd voor zichzelf. Lang heeft hij 

niet van deze vrije tijd kunnen genieten want hij overleed in 1995 op 54-

jarige leeftijd. 

Welke melkboeren wij ook zeker wisten, maar waarvan er meer dan één 

goede antwoord mogelijk is, zijn:  

Peter van den Ancker in zijn melkwijk 
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Jansen: Melkboer Jansen van de Kerklaan, melkboer Jan Jansen uit het 

Noordereinde, deze had een wijk in de omgeving van de Kerklaan en 

melkboer Siem Jansen uit het Noordereinde.  

Griffioen, hier zijn (nog steeds volgens ons team) twee mogelijkheden. 

Griffioen aan de Kortenhoefsedijk en Griffioen aan de Egidius Blocklaan. 

Beide ondernemers worden op de site van de Historische Kring echter om-

schreven als kruidenier. Is een kruidenier hetzelfde als een melkboer? In 

de Dikke van Dale staat bij kruidenier de volgende omschrijving: een win-

kelier die levensmiddelen verkoopt. Een melkboer is, volgens de Dikke 

van Dale, iemand die zuivelproducten verkoopt. Op de site van de verdwe-

nen beroepen staat dat een kruidenier vooral droge levensmiddelen ver-

koopt. Tja is een kruidenier ook een melkboer? 

Tot zover waren de melkboeren wel min of meer bekend, de laatste melk-

boer had ik nog nooit eerder voorbij horen komen, terwijl er toch regelma-

tig verjaardagen zijn waarbij oude herinneringen aan verdwenen bedrijven 

opgehaald worden. Het gaat om melkhandel Schoordijk. 

 

Melkboer Jan Jansen uit het Noordereinde ‘s-Graveland 
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Harrie Schoordijk heeft de zaak overgenomen van Nico Veenendaal. Op 

de site van de Historische Kring is slechts één foto van Harrie te vinden. 

Op die foto staat hij samen met Nico Veenendaal voor  de winkel. Geen 

wonder dus dat ik nooit van hem gehoord had. Over Nico Veenendaal is 

meer bekend. Hij heeft de melkhandel 32 jaar gehad. Nadat hij zijn handel 

had overgedaan aan Harrie is hij gemeentebode geworden bij de gemeente 

’s-Graveland. Ook na de samenvoeging van 1966 bleef hij bode. In 1974 

nam hij afscheid van de gemeente, hij was toen 70 jaar. Wel bleef hij nog 

inval-werkzaamheden doen tot 1979. Veenendaal was ook bode bij de 

Stichts Ankeveense Polder. Hij overleed op 15 januari 1995 in de leeftijd 

van 91 jaar.   

Naast de bovenstaande melkboeren die gevraagd werden in de quiz, waren 

er in de dorpen ’s-Graveland en Kortenhoef nog meer, ik noem: de heer 

Linck, Noordereinde naast ’t Swaentje, Dirk Schriek, bij de brug halver-

wege het Zuidereinde en Jan Boom in Kortenhoef. Van deze melkhandela-

ren zijn foto’s te zien op de site van de Kring. Misschien heeft u nog foto’s 

van andere melkboeren en misschien wilt u deze met ons delen, graag. De 

Historische Kring is er blij mee en misschien worden ze gebruikt bij de 

volgende KUD-quiz, je weet maar nooit. 

Links Veenendaal, rechts zijn echtgenote, midden Harry Schoordijk 
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