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Historische Kring Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef 

 

29ste jaargang nr. 1, winter 2013 

 

CIP-gegevens: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, ISSN: 027-829X 

 

Doel: De Historische Kring hee  tot doel voorwerpen, a eeldingen en archiva-

lia betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, ‘s-Graveland en Korten-

hoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen en de belangstelling 

daarvoor te bevorderen. 

Realisa e: Er is veel uit te zoeken, te verzamelen, te rangschikken en te publi-

ceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrekken van infor-

ma e en/of materiaal en/of financiële steun. 

Lidmaatschap: 

De contribu e bedraagt minimaal ¤ 15,00 per kalenderjaar  

Postbezorging van het periodiek buiten de regio kost ¤ 6,00 extra en 

losse nummers zijn verkrijgbaar voor ¤ 4,00. 

 
Redac e: K. Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum           

  035 6211536 e-mail: koosvoorn@kpnmail.nl 

  F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef  

  035 656 2390;  giessen.f@ziggo.nl 

 

Dit periodiek is een uitgave van de Historische kring Ankeveen, ‘s-Graveland en 

Kortenhoef "In de Gloriosa" 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproduc e 

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



 

 4 

 

 

Inhoud 3 Van het bestuur / Van de redac e  

   4 Spanderswoud 

   9 Uit de krant van toen 

   10 Levenslijn         

   15 Uit de krant van toen      

   20 Een leeuwen abuis      

   22 De Wijde blik       

   30 QR-codes        

   31 Schenking        

   32 Uit de oudheidkamer      

   33 Uit het archief       

   34 Schenkingen       

   35 Inschrijfformulier       

   

   36 Colofon       

  

 

Wij wensen u veel leesplezier 
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Van het bestuur en de redactie 

Een nieuwe periodiek! 
Langzaam maar zeker komt er vordering in onze ambi e om een verbe-
terd periodiek uit te brengen. Zoals u aan de kleurenprint, de papierkwa-
liteit en de nieuwe indeling van dit blad kunt zien, hebben wij een grote 
stap gezet in de rich ng van deze doelstelling. 
Op onze weg zijn wij veel dank verschuldigd aan de heren Wietse Bakker 
en Koen van Wijk, voor hun stroom van inspira e en hulp bij de realisa-

e. De adverteerders maken het mogelijk een financiële dekking te ver-
krijgen voor onze extra uitgaven. Zij steunen ons en zij en wij hopen dat 
u hen ook wilt steunen. De middenstand blij  een hoeksteen voor het 
verenigingsleven. 
 
Wij zijn van ons voornemen om het Periodiek een eigen naam te geven 
afgestapt. Wij danken de inzenders van goede sugges es, maar willen 
toch meer uitstraling geven aan onze iden teit en doelstelling. De huidi-
ge naam "In de Gloriosa" gee  regelma g verwarring omtrent de iden -
teit van onze vereniging . De naam veronderstelt eerder een verband 
met zangkoren”of iets met bloemen,”en dat is iets dat wij liever vermij-
den. 
 
Wij hebben ook afscheid genomen van onze vaste voorplaat. De pente-
kening van ons gebouw van onze”Jan Veenman blij  een sierraad, maar 
een zwart/wit voorplaat is niet in overeenstemming met een overig blad 
in kleur. 
 
Zijn wij al tevreden? Nee, nog niet.  
Er is nog veel te doen om de prach ge geschiedenis van onze dorpen vei-
lig te kunnen stellen. 
 
Het komend jaar zullen wij onze opzet aanscherpen en om ons werk 
goed voort te kunnen ze en, hebben wij ac eve mensen en nieuwe le-
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‘s - G r a v e l a n d 

De Historische kring is in het bezit van vele document waarin de geschiedenis 
van onze dorpen beschreven wordt. Zo is zij in het bezit van een map met do-
cumenten over de verschillende buitenplaatsen in  
’s-Graveland van de hand van Dr. L. A. Boer. Hij hee  veel gegevens verza-
meld over de verschillende buitenplaatsen en hun bewoners.  

 

Spanderswoud. 
 
Een buitenplaats met een prachtige landschapstuin 
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Wapen Joachim Irgens 
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Het huis in de huidige vorm, dateert van 1853  
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Er was een jd dat rookwedstrijden heel gewoon waren. Tegenwoordig kunnen 
we ons dit nauwelijks  nog voorstellen. 
 
 

 

Uit de krant van toen 
 

"De Gooi- en Eemlander" van vrijdag 20 mei 1938. 
 

‘s - G r a v e l a n d 

" 's-Graveland – De rookwedstrijd." 

Wij vragen lezers van ons blad om hun email adres kenbaar te maken. Zo willen 

wij u de mogelijkheid geven om nieuws te ontvangen en, indien u dit op prijs  

stelt, de periodiek ook via mail te ontvangen 

Maak u email adres kenbaar via hk-ledenadm@kpnmail.nl indien u nieuws wil 
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Frans van Giessen verzorg met regelmaat de rubriek "Levenslijn". Deze keer 
hee  hij de levenslijn opgetekend van iemand die veel mensen zeker zullen 
kennen omdat ze daar menige schoen zullen hebben gebracht ter repara e.  

 

LEVENSLIJN 
 

K  o  r  t  e  n  h  o  e  f 

De Heer Jan Immerzeel sr. Op 92-jarige leeftijd 

I     n     t     e     r     v     i     e     u     w 
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Geboortehuis van dhr. Immerzeel 



 

 14 

Dhr. Warning met vrouw en kleinkind 

Pagina uit het opschrij oekje 
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Immerzeel en zijn vrouw in de werkplaats aan de Oranjeweg (klant Arie Landwaard) 
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Het echtpaar Immerzeel met hun kinderen Marian, Gert, Jaap en Jan 
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Uw advertentie hier? 

 

hkgloriosa@hetnet.nl 

 

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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Uw advertentie hier? 

 

hkgloriosa@hetnet.nl 
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Glas in loodatelier 

Piet Hendriks 

 

Verkoop en restauratie 

van  glas in lood 

 

Tijm 3 Huizen 

Tel 035 5258682 

 

www. piethendriks.nl 
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‘s - G r a v e l a n d 

In deze bijdrage van Wim Fecken komt hij tot de ontdekking dat er een fout is 
gemaakt bij de restaura e aan de ingang van de Nederlands Hervormde kerk 
te ‘s-Graveland. 
 
 

Een leeuwen abuis 

 
Een onbedoelde verwisseling 
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Onderstaand ar kel, van de hand van Jan Immerzeel,  is eerder gepubliceerd 
geweest in het jubileumnummer van “DE WIJDE BLIJK”, jdschri  voor natuur 
en milieu in Gooi en Vechtstreek, e.o in 1994 

 

De Wijde Blik 
 
Duizend jaar in vogelvlucht 

K o r t e n h o e f 

Van den beginne aan was er woeste 
grond, daarna kwam de mens.  
Een zeer bondige samenva ng van 
een geschiedenis van de huidige re-
crea eplas het “Wijde Blik”. Hoe de 
mens het gebied 'ontwikkelde', wordt 

beschreven door Jan Immerzeel. 
De laatste ambachtsheer van Korten-
hoef, B.J.M. de Bont, laat in 1896 een 

landhuis bouwen nabij de tol op de 
Zuwe, aan de rand van het water. Het 
huis krijgt de naam van de plas, 'De 
Wijde Blick'. In 1902 beschrij  de 
Bont zijn uitzicht als volgt:  
'Overweldigend schoon is daar die 
watermassa met haar tal van grooter 
en kleiner eilandjes, hier met gras be-
groeid, daar met riet bewassen, ginds 
met rijshout beplant. 
Hier en daar een kerktoren in het ver-
schiet, telwijl de visschersschuitjes en 
bootjes, geladen met ruigt en riet, op 
dien wijden waterplas dobberen. Kalm 
en rus g is die plek; aangrijpend het-
geen zij ten aanschouwen gee  bij het 
licht der zon, als zij bloedrood in pur-
peren en gouden wolkgevaarten on-
dergaat.’ 
 
Zoals hij het Wijde Blik aan het begin 
van deze eeuw beschreef, is het niet 
al jd geweest. Zo'n duizend jaar eer-
der was het volkomen anders. In die 

jd bestond het gebied, evenals het 
grootste gedeelte van Holland en 
Utrecht, uit zeer uitgestrekte venen. 
Deze moerassige wildernis was bijna 
niet toegankelijk, met uitzondering 
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van de kleistroken langs de rivieren, 
waar zich wel wat bevolking geves gd 
had, Dit 'niemandsland' was de gra-
ven en bisschoppen die na de val van 
het rijk van Karel de Grote de macht 
in handen hadden, een doorn in het 
oog. Door zijn ontoegankelijkheid was 
het onbestuurbaar en werd het 
slechts bewoond door wat vrijbui-
ters,vissers en stropers. Deze wilder-
nis moest ontgonnen, bevolkt en on-
der de een of andere bestuursmacht 
worden gebracht. Zo begon de 'Grote 
Ontginning'. 
 
De Grote Ontginning 
Het gezag gaf het grootste gedeelte 
van de veengebieden tegen een zeke-
re betaling uit als zogenaamde copen 
( cope = koop). De 'coper' van een te 
ontginnen moeras was verplicht, jaar-
lijks een bedrag aan de 'vercoper' te 

betalen. Het ging bij deze zogenaam-
de jnsbetalingen om minieme bedra-
gen. Zij waren dan ook niet zozeer 
bedoeld als inkomsten voor de over-
heid, als wel als bewijs van erkenning 
van het gezag. Veel plaatsen danken 
hun naam aan hun ontstaan als cope-
ontginning, zoals Nieuwkoop en Bos-
koop. Deze zgn. 'vercopen' werden 
vastgelegd in uitgi ebrieven, zeg 
maar contracten, tussen de overheid 
en het gezag. 
 
In Holland werd dit gezag uitgeoefend 
door de graven van Holland. In 
Utrecht lieten de bisschoppen de uit-
gi e van de wildernis over aan de ka-
pi els, die in de ende eeuw door 
Koninklijke schenkingen de beschik-
kingsmacht over grote gedeelten 
'woeste grond' hadden gekregen. 

Omgeving van het Wijde Blik op een kaart van Nicolaas Visscher uit 1702 
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Zo is in een paar honderd jaar nage-
noeg de gehele Holland-Utrechtse 
laagvlakte ontgonnen. Een gigan sch 
project. Duizenden hectaren broekbos 
werden gerooid, dijken werden aan-
gelegd en vele duizenden kilometers 
sloot gegraven om het water af te 
voeren en zo de grondwaterstand te 
verlagen. Duizenden pioniers zwoeg-
den en zwee en om hun horigheid 
aan de landheer in te ruilen voor een 
bestaan in vrijheid en zelfstandigheid. 
 

Molen “Gabriel’ 
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De zandzuiger 'Tigra' in bedrijf op het Wijde Blik. 
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Het openluchtzwembad en badhotel De Zuwe  rond 1960  
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Het badhotel De Zuwe raakte in de jaren zeventig in verval. 
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In de jaren zeventig was het zandstrand verdwenen maar de strook trok nog 
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Uit de krant van toen 
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Afgelopen jaar zijn de historische kringen van Wijdemeren hard bezig geweest 
om voor u een interessante fiets- of wandeltocht te maken. 
 

 

QR-codes 

 
Een prachtige historische fietstocht! 

W ij d e m e r e n 
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Ieder jaar werken leden van Rotaryclub van Wijdemeren zich in het 
zweet om weer een groot aantal zakken met openhaardhout te kunnen 
vullen. 
De zakken openhaardhout worden later in het jaar verkocht en de op-
brengst is bestemd voor verenigingen in heel Wijdemeren. 
 

 

Rotary club Wijdemeren 
 
 

Dank aan het houthakkerfonds van de Rotary Club Wijdeme-

ren! 

 
Op de kerstmarkt 2012 in Ankeveen hee  de Rotary Club Wijdemeren weer 
open haardhout verkocht. Uit de opbrengst van het hout ontvangen drie clubs 
of organisa es uit de gemeente een bijdrage van ¤ 250,00 voor een maatschap-
pelijke of spor eve ac viteit, die zonder dit geldelijke steuntje niet mogelijk zou 
zijn.  
Zo’n goed doel zal tenminste tweemaal een warm gevoel geven! 
Wij hebben een aanvraag ingediend, om ons gebouw te kunnen herinrichten en 
kasten en mappen te kunnen kopen, om onze verzameling toegankelijk te kun-
nen beheren. 

Op zaterdag 6 april is er een open dag bij 

de brandweerkazerne aan de Eslaan 2a. 

Daaraan is ook een tentoonstelling ge-

koppeld over de geschiedenis van de 

brandweer in Ankeveen, ‘s-Graveland en 

Kortenhoef. Hierbij is medewerking ver-
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De historische kring bezit een groot aantal voorwerpen welke verkregen zijn 
door gi en van inwoners van de verschillende dorpskernen. Middels deze ru-
briek willen we u kennis laten maken met exemplaren uit dit bezit. 
 
 

Uit de oudheidkamer 
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 In ons archief bevinden zich vele foto’s waar weinig of niets van bekend is. 
Meestal betre  het namen van personen. In deze rubriek tonen wij foto’s waar-
van wij hopen dat u~ 
 
 

Uit het archief 
 

Op zoek naar namen 
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Regelma g ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van fotoma-
teriaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen.  
 
 

Schenkingen 
Wij hebben weer meerdere schenkingen ontvangen.  

Onze dank gaat naar: 

 
Mevr. Griffioen-de Haan een  
houten zoutschep en 2 sigaren 
knippertjes 
 
 
Mevr. Pot diverse EHBO spullen 
 
Dhr. Vedders(Markelo)  een foto van huis nabij de Smidsbrug 
 
Rob van de Berg(zoon van poli eman) 2 programma-
boekjes wielerronde 1965- 1966 
 
Fam. Van Noort, diverse fo- to’s en spullen. 
 
Karel Veenman een nnen  
lepel 
 
 
 
 
 
Willy Prangsma, 3 tegeltjes 
met de kerken van ‘ 
s-Graveland, Kortenhoef en Anke-
veen. 
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 Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring 

 
Naam:_________________________________________________________ 
 
 
Adres:_________________________________________________________ 
 
 
Postcode/Woonplaats:____________________________________________ 
 
 
Geb. datum:____________________________________________________ 
 
 
Tfn. Nummer:___________________________________________________ 
 
 
E-mailadres:_____________________________________________________ 
 
 
Giro/Bankrekening:_______________________________________________ 
 
 
Mach gt de Historische Kring tot wederopzegging jaarlijks ¤__________ 
 
 
Van zijn/haar rekening automa sch af te boeken.         Ja / Nee 
(Een automa sche incasso kan tot 30 dagen worden teruggeboekt) 
 
 
Handtekening:___________________________________________________ 
 
 
Datum:_________________________________________________________ 
 
 
Welkomstpakket ontvangen:        Ja / Nee 
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Colofon 
 

 

voorzi er: Dhr. F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef 

            035 656 2390   giessen.f@oziggo.nl 

secretaris:  Dhr. K. Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 

            035 621 1536  koosvoorn@kpnmail.nl 

penningmeester en ledenadministra e:   

  Dhr. J. Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef  

  035 656 2410     hk-ledenadm@kpnmail.nl 

leden:  Dhr. J. Immerzeel, Kortenhoefsedijk 69, 1241 LR Kortenhoef 

  Dhr. J. Schriek, C. de Wijsstraat 17, 1241 BW Kortenhoef 

  Dhr. H. B. C. Verhagen, Suikerpot 2,  1241 HK Kortenhoef 

  Dhr. B. Wallenburg, Noordereinde 145, 1243 JM ‘s-Graveland 

 

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:   

  Dhr. J.B. Koster, Dhr. J. Schriek, Mw. M.A. Boeve-Bant,  

  Mw. V. van Vliet 

 

bezoek– en 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 1044 8502 

mail:        hkgloriosa@hetnet.nl 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl
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ADVERTENTIE? 


