Veel bezoekers bij tentoonstelling
'In de Gloriosa'

grachten ging. Maar ook plaatjes van een zeilschip over de
Vaart, van een sloep met goederen en wasmanden, en van een
jaagpaard dat boten voorttrok
over de Gooische Vaart naar
Hilversum. Uiteraard ook afdrukken van een turfschip, een
Kortenhoefse roeiboot, pramen
gevuld met hooi, melkbussen ot
mensen, motorschepen over het
Hilversums Kanaal en beelden
van binnenvaartschippers. En
wist u dat je vroeger met een
passagiersschip naar Artis kon?
Het vertrekpunt was in 's-Graveland!
Op het land

Door: Saskia Luijer
Transport brengt ons verder.
Vooruit. Ergens naartoe. Maar
soms is het leuk om ook een
terug te kijken. Dat kon afgelopen weekend in De Drie
Dorpen waar Historische Kring
'In de Gloriosa' een tentoonstelling organiseerde over het
vervoer in en rond Kortenhoef,
's-Graveland en Ankeveen.

Het acht man sterke comité dat
alles had voorbereid en uitgewerkt had echt eer van z'n werk.
Het was een komen en gaan van
bezoekers die trokken langs de
borden waar bijna 500 foto's waren uitgestald. Foto's van lokaal
professioneel transport, allen
uitvergroot, afgedrukt op A4
formaat en voorzien van een
korte tekst. De rondgang maak-

te duidelijk hoe enorm snel het
vervoer veranderd was en welke
impact dit had op de geschiedenis van de drie dorpen.
Over water

Zo was te zien dat het vervoer
over water een belangrijke
plaats innam. Oude prenten
van het 's-Gravelandse veer
dat vanaf de 's-Gravelandse
Vaart richting de Amsterdamse

In 's-Graveland vertrok ook de
paardentram, over het Noordereinde en de Leeuwenlaan
naar Hilversum. Paard en wagen waren indertijd onmisbaar.
Dat toonden de vele foto's van
o.a. een koets met vierspan,
een trouw- en rouwstoet, een
boerenkar met hooi, een rijtuig
voor wasserijvervoer en een kar
gevuld met kinderen. Want ook
een dagje uit met school verliep
met paard en wagen.
De klompenboer maakte gebruik van een hondenkar en
veel andere venters gingen op
pad met hun bakfiets. Een keur
aan transportfietsen kwam in
de tentoonstelling voorbij, vaak
bereden door bakkers, maar
ook door groente-, fruit- en
kolenboeren. Wat later zag je
de brom- en motorfietsen, met
of zonder zijspan, en karren die

met een motor werden aangedreven, zoals de viskar en de kar
van de melkboer. Met de intrede
van het gemotoriseerde verkeer
kwamen ook de eerste garagebedrijven in het dorp, de benzinepompen, de taxi's, bussen en
vrachtwagens, en natuurlijk de
vuilniswagens naar de belt
Veel enthousiasme

Het kijken naar de foto's riep
veel enthousiaste reacties op.
Mensen tuurden naar de beelden en probeerden de gezichten te herkennen. Ze namen er
de tijd voor en wezen anderen
op wat ze zagen. Zo kwamen er
steeds meer verhalen los, al lopend langs de borden of zittend
met een drankje en een hapje in 1 partycentrum De Drie
Dorpen. Samen herinneringen
ophalen, met dank aan de Historische kring. Fijn dat er toch
altijd weer mensen zijn die zich
hiervoor inzetten en voor ons
het verleden levend houden.

