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Van het be-

stuur en de 

redactie 

Allereerst begint de re-

dactie met felicitaties 

voor onze voorzitter 

Frans van Giessen die op 

25 april 2014 uit handen 

van burgemeester Smit een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen. Het 

zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn aangezien u dit uitgebreid heeft kunnen 

lezen in het "Weekblad   

Wijdemeren" Hij ontving deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrij-

williger voor o.a. speeltuin "De Eekhoorn" en toneelvereniging DSO. 

 

Voor u ligt weer een nieuwe periodiek waarvan wij hopen dat u het interessant 

genoeg vindt om te lezen. Na 30 jaar wordt het wel lastiger om voldoende inte-

ressant materiaal te vinden wat nog niet geplaatst is geweest. Ook onze schrij-

versclub is inmiddels kleiner geworden. 

In de komende uitgaven zullen we dan ook wel eens terug gaan grijpen op arti-

kelen welke in het verleden al eens geplaatst zijn. Wel in kleur en met mogelijk 

nieuwe uitbreidingen. 

Geheel rechts Frans van Giessen (foto Douwe van Essen) 
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K o r t e n h o ef 

Onlangs is deel 4 uitgekomen van de serie boekjes welke Krijn Spaan maakt over de 

huizen en hun bewoners door de jaren heen van de (voormalige) korenmolen aan het 

Moleneind tot de (inmiddels ook verdwenen) sluis hoek Kerklaan en Kortenhoefse dijk.  

Van korenmolen 

tot de sluis 

Deel 4 is het vervolg over de grote familie Hagen 

waarvan de stamvader, Dirck Hagen, in 1565 te 

Cortenhoef geboren werd. Dit wordt vervolgt door 

het verhaal van de familie Fine. 

Niet alleen de verhalen zijn interessant maar ook 

het fotomateriaal maakt het voor iedereen zeker 

de moeite waard om de serie aan te schaffen 

De boekjes 

zijn verkrijg-

baar bij Krijn 

Spaan maar 

ook bij het ver-
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‘s - G r a v e l a n d 

Wim Fecken is weer eens in het archief gedoken om ons een onverwacht kijkje te geven 

in het verleden. Dit keer over het medeleven van ‘onze dorpen in 1825  

Een inzameling voor Urk (door Wim Fecken) 

Hoe begaan c.q. menslievend men indertijd was met landgenoten die tengevolge 

van een ramp zwaar waren getroffen leest men bij herhaling in de archivalia. Bij 

watersnood, een ontploffing of zelfs een ramp in het voormalig Nederlands-Indië. 

Hoe beroerd men er op afstand ook voor stond, alhier werd de portemonnee ge-

trokken en tastte men (diep) in de buidel om het leed voor de getroffenen te ver-

zachten. 

In het brievenboek van de voormalige gemeente 's-Graveland 1795-1938 met inv. 

864 las ik in brief 14 en 21 van 17 februari 1825 dat er een collecte werd gehouden 

voor de slachtoffers van de overstroming in Noord Holland. De opbrengst was f. 

429,06 "benevens een Trouwpenning." De uiteindelijke opbrengst was f. 463,75. 

Door de storm waren de provincies Friesland, Groningen, Overijssel en Noord-

Holland zwaar getroffen. Ernstige dijkdoorbraken waren het gevolg. Onder andere 

bezweek de zeedijk bij Durgerdam en zette veel land onder water. Al met al kostte 

de overstromingen op vier februari 1825 achthonderd mensen het leven. Een an-

der incident waarvoor 's-Graveland in de buidel tastte was in hetzelfde jaar. Nu was 

de opbrengst van een gehouden collecte f. 48,50 ten behoeve van de, door een 

brand in de plaats Gravendeel "ongelukkig geworden ingezetenen." Bij deze dorps-

brand gingen 71 huizen en 13 schuren verloren. In totaal werden daarbij 800 men-

sen dakloos. Zo las ik op het internet. Bron voor de collecte: Voormalige gem. 's-

Graveland. Inv. 864 brief no. 54 van 22 augustus 1825.Van de uitslag van een ge-

houden inzameling in onze drie dorpen in 1883 vond ik in het archief van het ge-

meentebestuur van 's-Graveland, inv. 871 een brief nr. 15706. De burgemeester 

M.C. van Pellecom schreef op 10 april aan zijn ambtgenoot in Urk het volgende. 

"De lijsten aan mij bij Uwe letteren van de 15e maart jongtsleden toegezonden, 

hebben in de gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen gecirculeerd en is 

aan bijdragen voor de ongelukkige visschers-weduwen en kinderen in Uwe ge-

meente daarop ingeteekend te 's-Graveland voor f. 102,50 Kortenhoef f. 24,50 en 

Ankeveen f. 20.50. Tezamen alzoo f. 147,50. Welk bedrag eerstdaags aan U per 

aangeteekende brief en postwissel, zal worden overgemaakt.″Op 14 april werd het 
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bedrag inderdaad overgemaakt volgens brief nr. 15711. 

Deze laatste collecte voor de getroffenen van Urk bracht aanzienlijk minder op dan 

de eerst genoemde voor de getroffenen van Noord Holland. De essentie van de 

eerste ramp met het hoge dodental sprak waarschijnlijk meer tot de verbeelding 

dan die van Urk. Hoewel deze ramp voor de plaatselijke bevolking van die plaats 

veel harder aangekomen moet zijn dan het dodental geregistreerd in 1825 over 

meerdere provincies. Maar dit terzijde. Het waarom van deze inzameling ontging 

me. Het vermoeden was wel dat het in dit geval ook met een storm of iets derge-

lijks te maken had. Nou, dat bleek ook wel nadat ik kennis had genomen van de 

verhalen op het internet. Het bleek dat niet alleen Urker vissers zwaar te lijden 

hadden gehad van een plotseling opgekomen storm, maar meer nog de vissers van 

het Friese Paesens-Moddergat. Tegenwoordig deel uitmakende van de gemeente 

Dongeradeel. Ik wil niet al te uitvoerig zijn over de stormramp in de nacht van 5 op 

6 maart 1883 voor de gemeenschap in de Friese dorpjes. Maar er moet wel gezegd 

worden dat juist die gemeenschap het zwaarst werd getroffen. Van die plek staken 

in 1883 22 schepen in zee bemand met 109 vissers. Er vergingen 17 schepen en 87 

mannen verdronken in de Noordzee. 

Eenzelfde ramp trof het eiland Urk. Er werd verteld dat 's avonds even na tien uur 

de wind uit het noordwesten aanwakkerde tot een plotseling opkomende storm, 

die het water opstuwde met golven tot wel twintig meter hoogte! Denk daarbij dat 

alle vissersvaartuigen nog met zeil voeren. Tegen zoveel natuurgeweld was geen 

vissersschip bestand. De ramp was dan ook niet te overzien. De Urker vloot had het 

erg zwaar te verduren bij deze storm. Acht schuiten vergingen en 28 oude en jonge 

Urker vissers kwamen daarbij om. In één slag waren er 17 weduwen en 52 wezen. 

Ook in 1868 was er al zo'n rampjaar geweest. Toen bleven in één dag 26 vissers in 

zee en bleven er 13 weduwen in kommervolle omstandigheden achter. Er is bere-

kend, dat tussen 1865 en 1904 niet minder dan 210 Urker vissers in de golven om-

kwamen! 

Gelukkig behoefde er bij zeerampen over het meeleven van mensen buiten Urk 

nooit te worden geklaagd. Toen na de ramp van 1883 op Urk de "Vereeniging tot 

ondersteuning van behoeftige weduwen en kinderen van in zee verongelukte vis-

schers der gemeente Urk″was opgericht, bracht weldadig Nederland een kapitaal 

bijeen van niet minder dan f 58.000,00 gulden alleen voor Urk, terwijl het andere 

door de storm getroffen plaatsen toch niet vergat. Uit het toen gestichte fonds 
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A n k e v e e n 

Het Huis te Ankeveen is bijzonder te 
noemen omdat zij als buitenplaats 
niet  langs de Vecht ligt, noch bij de 
buitenplaatsengordel te ’s-Graveland. 
Tegelijk hebben vondsten aangetoond 
dat de tuin, die in archeologische zin 
tot dusver geen bescherming geniet, 
opmerkelijke kenmerken vertoonde. 
Drie artikelen die onlosmakelijk met 
het Huis van Ankeveen zijn verbonden 
wil ik hier graag noemen. Allereerst 

een artikel van Dr. L.A. Boeré uit 1941, 
dat vooral een genealogische invals-
hoek kent. Vervolgens B.J. van der 
Kolk uit 1984. In zijn bijdrage wordt 
een goede sfeer opgeroepen over de 
gang van zaken in die tijd, vooral ten 
aanzien van de gespannen verhouding 
tussen de katholieke Ambachtsvrou-
we van Ankeveen, Maria Elisabeth de 
Walé en de protestante dominee Arn-
oud Voet. Tot slot een bijdrage, die in 

Wetende dat het laatste woord over de bijzondere tuin van het Huis te Anke-
veen nog niet geschreven is, geef ik in dit artikel een actueel overzicht van de 
geschiedenis, afbeeldingen, tuinvondsten en bronnen. Over het Huis te Anke-
veen is in diverse artikelen reeds eerder geschreven, zij het dat dit alweer enige 
tijd geleden is. 
 

De tuin van het Huis te Anke-

Afbeelding 1: Tekening door Jan de Beijer, 1749 (Rijksstudio 2013). 
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1995 is gepubliceerd op basis van een 
lezing, van de hand van J.M. Veen-
man. Hierin wordt over de familie 
achtergrond en over de rijke inrichting 
van zowel huis als tuin geschreven. In 
een mail van Veenman van 12-02-
2013 over de bronnen van zijn artikel 
schrijft hij: ‘De beschrijving van de 
boedel (groot 105 folio pagina’'s) en 
de tuininrichting heb ik exclusief ter 
beschikking gekregen van het Stadsar-
chief Amsterdam. De kralen en de 
overige stukken ‘tuinversieringen’ heb 
ik persoonlijk, op de plaats waar ooit 
eens de tuin lag, opgegraven.’ 
Hierover in dit artikel later meer. De 
locatie van de sinds 1756 verdwenen 
buitenplaats of ‘lusthof’ betreft die 
van de huidige St. Martinuskerk, ge-
bouwd in 1927 aan het Stichts End te 
Ankeveen, en het hier achter gelegen 
grasland. 
 
Opkomst, bloei en ondergang 

van het Huis 

Het is niet precies bekend wanneer de 
buitenplaats –in eerste instantie als 
zomerverblijfplaats – is aangelegd. 
Ook het waarom is nog wat omgeven 
door vraagtekens. In de 17e eeuw 
werden door de toegenomen wel-
vaart van de gouden eeuw vele bui-
tenplaatsen aangelegd, veelal op niet 
al te grote afstand van elkaar en aan 
een rivier gelegen voor een goede 
(gerieflijke) en relatief snelle toegan-
kelijkheid. 
Het is daarom opmerkelijk dat juist 
het relatief ontoegankelijke en onbe-

kende Ankeveen werd uitgekozen; 
hoogst ongebruikelijk. Als verklaring 
denk ik dat de katholieke gezindheid 
van de familie De Walé een directe rol 
heeft gespeeld in de locatiekeuze. Zo 
was bijvoorbeeld de protestantse, 
doopsgezinde Vechtstreek in feite een 
‘no-go area’ en kunnen we Ankeveen 
wellicht meer beschouwen als een 
‘katholieke enclave’, iets wat ook 
wordt bevestigd door Boeree (1941, 
p. 28), die opmerkt dat bij de komst 
van het calvinisme het katholieke ge-
loof in Ankeveen stand heeft gehou-
den. Meer over de achtergrond van 
de familie De Walé en over de religi-
eus-getinte spanningen in Ankeveen 
valt te lezen in de artikelen van Veen-
man, Boeree en Van der Kolk. Tot de 
verbeelding spreekt in dit verband 
ook de persoonlijke huiskapel, die 
zeer rijk blijkt te zijn ingericht (Dudok 
van Heel 2008, p. 176). Boeree merkt 
verder op dat destijds werd gespro-
ken van ‘Burchtvrouwen van Anke-
veen’, die het ‘Huijs te Ankeveen’ be-
woonden en behoorden tot de familie 
Schaeck. Hieruit maak ik op dat het 
Huis te Ankeveen gebouwd is op een 
oudere voorganger; een al dan niet 
versterkt, stenen huis. 
 
Joan de Walé 

Joan de Walé kan als vermoedelijke 
opdrachtgever voor de bouw van het 
'zomerhuis' worden gezien, alhoewel 
onder meer Boeré Johan Dirck als 
bouwer ziet (1941, 29), zie ook hier-
onder. Joan is in 1620 geboren te Am-
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sterdam en daar, in 1691, ook gestor-
ven. In zijn leven was hij advocaat en 
zakenman met een vermogen van fl. 
450.000, - (in 2013 ongeveer te verge-
lijken met 36 miljoen euro). 
Joan de Walé stond daarmee op de 
76ste plaats van de 250 rijkste Neder-
landers uit de 17de eeuw (Zandvliet 
2006, p. 70). Joan zelf trouwde in juli 
1647 met Geertruyda Schaeck, de 
dochter van Benedictus Schaeck, Heer 
van Ankeveen (in 1587 geboren te 
Amsterdam), en Elizabeth Dircksdr. 
Sperwer. Joan en Geertruyda kregen 6 
kinderen: Elisabeth, Johan, Dirck, 
Adriaen Godefridus, Benedictus, Jan 
en Eva. Het gezin woonde op Heren-
gracht 340 te Amsterdam en in de 
zomers in het ‘Huis te Ankeveen’. Ik 
vermoed dat het Huis te Ankeveen 
tussen 1650 en 1665 is gebouwd. 
Wellicht tussen 1661 en 1665, na het 
overlijden van Benedictus Schaeck in 
1661, toen Joan de Walé als Heer 
(namens de Vrouw/schoonmoeder) 
van Ankeveen deze rol op zich nam. 
Bovendien had hij toen ook meer de 
leeftijd om zo'’n project te onderne-
men. Via Geertruyda erfde Joan in 
1669, bij het overlijden van zijn 
schoonmoeder, ook officieel de titel 
Heer van Ankeveen. 
 
Dirck de Walé en Adriaen Go-

defridus de Walé 

Wat hierop volgt is enigszins mistig, 
zo ook de verdeling van de erfenis. 
Erfgename van zijn fortuin was onder 
meer zijn dochter Eva, maar waar-

schijnlijk zal dit slechts een deel zijn 
geweest, aangezien zij de jongste uit 
het gezin was. In hetzelfde jaar (1669) 
dat Elizabeth Dircksdr. Sperwer over-
leed, trouwde Dirck De Walé met 
Machtildis Schaeck. Machtildis was 
een dochter van Benedictus en Dirck 
was zoon van Jan Baptista de Wale en 
Eva Wuijtiers, een familielid van Joan 
de Walé. Boeree maakte waarschijn-
lijk een denkfout toen hij schreef dat 
de Ambachtsheerlijkheid van Benedic-
tus, via zijn dochter Machtildis na 
haar overlijden overging op haar zus-
ter Geertrui, die met Dirck’s broer 
Johan gehuwd was (Boeree 1941, p. 
29). Deze voorstelling van zaken kan 
niet waar zijn want bij het overlijden 
van Benedictus was zijn vrouw Eliza-
beth Dircksdr. nog in leven, zodat de 
Heerlijkheid niet werd overgedragen 
of geërfd. Wie wel de titel ‘Heer van 
Ankeveen’ en daarmee de Ambachts-
heerlijkheid erfde was de 2e zoon van 
Joan de Walé: Adriaen Godefridus. Hij 
trouwde Adriana Wuytiers en zij kre-
gen in 1691 – in hetzelfde jaar als dat 
Joan de Walé overleed – te Amster-
dam een dochter: Maria Elisabeth, 
vermoedelijk vernoemd naar haar 
overgrootmoeder, Elizabeth Dircksdr. 
Sperwer. 
 
Maria Elisabeth de Walé 

Na het overlijden van Adriaen Go-
defridus in 1714 erft –als enige erfge-
name – dochter Maria Elisabeth op 23 
jarige leeftijd ’Het Huys te Ankeveen’ 
en de titel Vrouw van Ankeveen (Van 
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der Kolk 1984, p. 101). Hierbij behoor-
de vele landerijen en boerenhofste-
den, een bank en een grafkamer in de 
Hervormde kerk van Ankeveen. In 
1715 komt zij naar Ankeveen om de 
rechten en plichten van de Am-
bachtvrouwe uit te oefenen en haar 
bezittingen te beheren. Zij had gedu-
rende haar jeugd vele zomers met 
haar ouders doorgebracht in Anke-
veen en daar ook kennis kunnen ma-
ken met de Ankeveense dorpsge-
meenschap, die toen bestond uit circa 
800 inwoners, wonend in ongeveer 90 
huizen. ‘De Ambachtsvrouwe van An-
keveen is streng voor haar personeel 
en duldt geen tegenspraak. Al heel 
jong had zij oog voor overdadig rijke 
kunstvoorwerpen. Zij nodigt dan ook 
tal van beroemde schilders, beeldhou-
wers, tuinarchitecten en tal van ande-
re ambachtlieden uit haar huis en tuin 
te versieren. Haar tuin, groot enkele 

hectaren, transformeerde zij in een 
compleet lusthof waarin onder ande-
re tientallen beelden, honderden si-
naasappelboompjes in bakken en 
potten, olijf-, granaat- en laurierbo-
men stonden. Tevens was de tuin 
voorzien van een groot aantal broei-
kassen, enkele vijverpartijen, zitban-
ken, zonnewijzers enz. enz. waarbij 
aangesloten een oranjerie en een me-
nagerie.’ Uit bovenstaande beschrij-
ving blijkt dat het Maria Elisabeth de 
Walé was die gedurende haar leven 
de tuin op indrukwekkende wijze 
heeft uitgebreid en ingericht. 
Maria Elisabeth de Walé was onge-
huwd en kinderloos gebleven, waar-
door na haar overlijden als erfgenaam 
werd aangewezen Godefridus Frans-
ciscus Cromhout, heer van de Werve 
en zoon van Elisabeth Wuytiers 
(Boeré 1941, p. 30). In haar testa-
ment, die ze op 9 oktober 1749 had 

Afbeelding 2: Tekening door Abraham de Haen 1732 
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laten opmaken, wordt een na haar 
overlijden toegevoegde inventaris 
beschreven ‘van alle goederen, mid-
delen, penningen en effec-
ten’ (Notariële archieven Amsterdam 
no. 12554, 14 april 1755, No. 99: ge-
transcribeerd door J. Veenman). De 
lijst is uitputtend en vereist een apart 
artikel. Daarbij is de inventaris zonder 
meer indrukwekkend rijk en uitge-
breid. Naar verluid scheen het voor 2 
man 3 maanden werk te zijn geweest 
om alles te inventariseren. Van elke 
kamer, kast en kabinet werd de in-
houd beschreven. Bijvoorbeeld in '’t 
kabinet no. 2 wordt zoal geteld: 
‘Eenhonderd elf beddenlakens van 
diverse soort’, ‘Eenhonderd zes en 
twintig grote kussenslopen divers’, 
etc. En in andere kabinetten bijvoor-
beeld ‘Vierhonderd acht en dertig ser-
vetten’, ‘Zeshonderd drie servetten 
van diverse soort’, ‘Eenhonderd en 
twaalf handdoeken divers’, etc. 
Kortom, een kleine indruk van de om-
vang van de beschrijvingen. Gelet op 
de genoemde aantallen zullen ook 
veelvuldig gasten zijn ontvangen. Bij 
‘Tuin en vondsten’ hieronder volgt 
een opsomming van ondermeer de 
tuinbeelden. 
 
Op 17 oktober 1755 richt erfgenaam 
Godefridus Cromhout zich tot de Ge-
deputeerde Staten van Utrecht met 
het verzoek om ‘Het Huys te 
Anckeveen’ te mogen afbreken 
(Veenman 1995, p. 86). Vermoedelijk 
werd deze toestemming noodzakelijk 

geacht voor een succesvolle verkoop, 
want in de Leydse Courant van 22 de-
cember 1755 wordt de hofstede inclu-
sief diverse gronden en woningen ter 
veiling aangeboden; op dezelfde dag 
en op 23 december. De koper van het 
huis liet het snel hierna slopen omwil-
le van de opbrengst van de sloopma-
terialen (zie ook Mulder 2006), want 
al in 1756 is het verdwenen (Veenman 
1995, 86). Meer precies kan nu ook 
worden aangegeven want in een be-
richt uit 22 mei 1756 wordt vermeld 
dat het huis reeds is afgebroken 
(Extracten uit de Resolutiën van Gede-
puteerde Staten van Utrecht). 
In een fraaie dorpsbeschrijving uit 
1759 (Immerzeel 1997, 57-58) wordt 
op een mooie wijze verslag gedaan 
van de verdwenen buitenplaats: ‘ 
Ik swyge niet van de klagten over het 
gemis van dat schoone Huys te  
Ankeveen en dien fraayen Hof daar 
nevens, alles is verdweenen, en in 
Weydelanden verandert. Dit kan ook 
zoo ’'t schynt, hier by de Inwoonders 
niet vergeten worden.’  
Dit blijkt ook wel uit een rapport uit 
27 april 1757 waarin om belastingver-
laging wordt gepleit ‘daar door afster-
ven van de ambachtsvrouw vele ne-
ringdoenden zijn achteruitge-
gaan.’ (Extracten uit de Resolutiën van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht). 
 
Afbeeldingen van het Huis 

Via ‘Rijksstudio’ van het Rijksmuseum 
te Amsterdam kunnen online meerde-
re afbeeldingen worden teruggevon-



 

2014 2  blad 16 

den van het Huis te Ankeveen. 
Diverse tekenaars vereerden in vooral 
de 18e eeuw het dorp met een be-
zoek, zoals F. Berhuyzen in 1723, 
Louis Philip Serrurier in 1730, Abra-
ham de Haen in 1732 en Jan de Beijer 
in 1749. Een plattegrond van de tuin is 
mij niet bekend, maar wellicht duikt 
deze nog eens op. Gelukkig zijn er wel 
enkele beschrijvingen en ook enkele 
afbeeldingen van de tuin overgele-
verd. Omdat tussen de afbeeldingen 
(kleine) verschillen zitten –zoals tus-
sen die van De Haen en De Beijer – 
zou het aardig zijn eens een vergelij-
kingsonderzoek te doen, waarbij tege-
lijk alle afbeeldingen van het huis 
worden achterhaald en getoond. 

Schilderijen zijn mij niet bekend, maar 
zullen toch wel zijn gemaakt, gelet op 
de voorliefde voor schilderijen van de 
familie De Walé. Bronnen zijn onder 
meer de collectie ‘Prenten en Teke-
ningen Provinciale Atlas’, ‘Rijksstudio’ 
van het Rijksmuseum en ‘Het Ver-
heerlijkt Nederland’ (dl.7,nr. 43-44). 
 

Tuin en vondsten 
Over de barokke aanleg van de tuin is 
helaas vooralsnog relatief weinig be-
kend. Er bestaat geen plattegrond en 
de ontwerper is onbekend. Wel las ik 
in aantekeningen uit documentatie 
van dhr. Veenman dat het zou gaan 
om een beroemde Franse tuinontwer-
per, maar bron of naam ontbreekt. 

Afbeelding 3: Tekening door Jan de Beijer, 1749 (Rijksstudio, 2013). 
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We kunnen inmiddels op basis van 
diverse beschrijvingen opmaken dat 
het om een enorme en indrukwekken-
de buitenplaats gaat, iets wat op basis 
van de ons bekende afbeeldingen van 
het huis tot dusver niet kon worden 
vermoed. In een advertentie uit 25 
juni 1755 in de Leydse Courant voor 
verkoop van de buitenplaats wordt de 
omvang vermeld: 19 morgen, exclu-
sief 2 morgen weiland. Uitgaande van 
de Amsterdamse maat (x19) komt dit 
neer op een omvang van maar liefst 
125.553,22 m2 (berekening door 
Veenman, d.d. 13-12-2012). Uit de-
zelfde advertentie stamt ook deze 
omschrijving die een indruk geeft van 
hetgeen er heeft gestaan: ‘moderne 
Heeren Huyzinge en superbe Vleugels, 
de eene tot Stallinge voor 17 Paarden, 
ruim Koetshuys en spatieus Orange-
huys, en Knegts Kamer, en de andere 
tot een Boekekamer, en verder schoo-
ne Kamers, een Tuinmans Wooning’. 
Bij de eerder genoemde inventaris 
van het testament van Maria Elisa-
beth de Walé wordt in een aparte sec-
tie vermeld: ‘Kapittel van beelden en 
tuinsieraden op de hofstede of Huize 
van Ankeveen’. Deze opsomming ver-
meld ik hier graag volledig om een 
goede indruk te krijgen van zowel om-
vang als rijkdom. Wat opvalt is dat er 
sprake is van meerdere bouwwerken, 
rijke beeldengroepen, diverse vijvers 
en kommen, een openlucht theater, 
oranjerie en menagerie. Vooral de 
vijverpartijen moeten niet onaanzien-
lijk zijn geweest daar er meerdere 

boten worden genoemd. 
 
Inventarislijst uit het testament van 
De Walé 
Voor het huis: 
Vier grote stenen beelden met hunne 
stenenpiëdestallen 
Twee marmeren borstbeelden met 
blauwe stenenpiëdestallen 
Twee loden vazen met dito Een chi-
nees torentje in ’'t groepje 
 
Bij de parterres: 
Twee loden vazen en zes dito potten 
met hunne stenen piëdestallen 
Twee stenen beelden Een chinees 
torentje in ’'t groepje. 
 
Bij de grote kom: 
Tien borstbeelden op stenen piëde-
stallen waarvan acht borstbeelden 
van marmer. 
Vier kleine beeldjes op dito piëdestal-
len. 
Een zonnewijzer  
Een neptunes met zijn paarden in de 
grote kom 
 
Op het nieuwe werk: 
Vier grote stenen beelden op stenen 
piëdestallen 
Twee stenen vazen op dito piëdestal-
len 
Twee loden potten op dito piëdestal-
len 
Twee blauwe potten op dito piëde-
stallen 
Vier borstbeelden op dito piëdestallen 
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Op het theater:  
Vierentwintig stenen beelden staande 
op de grond 
Twee borstbeelden op stenen piëde-
stallen 
Een stenen vaas op dito piëdestal 
 
Bij de kleine kom:  
Drie borstbeelden op stenen piëde-
stallen 
Een klein beeldje in de kom 

 
Achter de oranjerie: 
Vier kleine stenen beeldjes op stenen 
piëdestallen 
Een aarde pot 
Tien zitbanken 
 
In de menagerie: 
Zes reeën 
Dertien schapen en twee lammeren 
Een ezelin met een veulen van dito 
 
In de vijvers: 
Een praam, een schuitje en bootje 
Een viskaar 
Een metalen klok en enige losse zit-
banken op de plaats 
 
Oranjebomen In bakken: 
Een honderd vier oranjebomen 
Zes granaat bomen 
Negentien laurieren 
Een laurus africana 
Twee laurus tiaus 
Twee olijfbomen 
Een Moskovische eikenboom 
Twee oleanders 
Een aloé africana 

Een dadelboom 
Een honderdzevenendertig jonge 
oranjeboompjes in potten 
Een honderd tachtig potgewassen 
Vijf en negentig broeiglazen en der-
tien lessenaars 
 
Bienfait schrijft in 1943 aan de hand 
van de tekening uit het schetsboek 
van Pronk uit 1732 over de ‘lusthof’ 
met waterkommen en fontein, vazen, 
beelden, hooge hagen en ‘overhuifde 
zitplaatsen’. 
 
Bij een tekening van Serrurier uit 1730 
(‘Prenten en Tekeningen Provinciale 
Atlas’) wordt toegelicht dat op de 
voorgrond de waterkom staat met in 
het midden een beeld van Triton (zie 
ook afbeelding 2). 
Dit lijkt afgaande op de afbeelding 
inderdaad te kloppen. Het onderwerp 
van het beeld is afgeleid uit het oud 
Griekse epos van Aeneas door de 
schrijver Vergilius. Neptunus is de 
staande figuur die de zee kalmeert, 
zodat de (schelphoorn blazende) Ae-
neas kan doorvaren. De beeldengroep 
blijkt op de tekening van De Beijer in 
1749 te zijn verdwenen, maar nog 
aanwezig op het moment van overlij-
den in 1753 van Maria Elisabeth De 
Walé. Uit een verkoopadvertentie in 
de Amsterdamse courant van 15 april 
1756 blijkt de beeldengroep wel ge-
durende die tijd nog op de buiten-
plaats te hebben gestaan: ‘(…) het 
vermaerde stuk de Nephtunus met 
zyn volle beslag, staende in de Kom 
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Afbeelding 4: Archeologisch onderzoek 22 juni 1975 in de tuin van het  

Huis te Ankeveen. 
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(…)’, en zo ook beschreven in de hier-
boven genoemde opsomming uit de 
inventaris van het testament. 
In 1718 liet Maria Elisabeth de Walé 
de gevel van haar huis aan de Heren-
gracht 567 te Amsterdam vernieu-
wen. Waarschijnlijk werd dit verzorgd 
door beeldhouwer Anthonie Turck 
(Fischer 2005, p. 73). 
Het is goed denkbaar dat hij ook op 
haar buitenplaats te Ankeveen is inge-
zet. Veel beeldengroepen bij het huis 
en in de tuin – zoals ‘de Nephtunus’ – 
zullen vermoedelijk zijn gemaakt door 
de beroemde beeldhouwer Ignatius 
Van Logteren en zijn zoon (Fischer 

2005, p. 310-311), evenals de vermoe-
delijk begin jaren 1730 vervaardigde 
wapensteen van Maria Elisabeth – 
afkomstig uit het door haar gesticht 
armenhofje te Ankeveen (Fischer 
2005, p. 311). 
 
Tot dusver onbekend was dat tussen 
10 april 1975 en 6 augustus 1975 circa 
10 archeologische verkenningen heb-
ben plaatsgevonden in het weiland 
achter de St. Martinuskerk. Deze wer-
den uitgevoerd door Jan Veenman en 
zijn neef Eric Peters. De onderzoeken 
betroffen telkens het graven van pre-
cies 1 vierkante meter die nauwkeurig 

Afbeelding 5: Een brok gebroken glaskralen,collectie R. de Haan,  
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op millimeterpapier in kleur werden 
vastgelegd. Bij nagenoeg alle 
‘kijkgaten’ werden funderingsresten 
en velerlei vondstmateriaal aange-
troffen. Een kleine archeologische 
verkenning op 29-01-2012 door twee 
detectorzoekers van de AWN heeft 
verder niet veel opgeleverd; twee 
gespjes, een musket kogel, een stuk 
van een tinnen lepel, stukjes aarde-
werk, een pijpenkop, enkele pijpen-
steeltjes en ongeveer 16 gehalveerde 
glaskralen (Henzen 2012, p. 4). 
In een persoonlijke, niet uitgegeven, 
notitie van 18 april 1993 blikt Jan 

Veenman terug op zijn terreinonder-
zoek. Hierin schrijft hij onder meer dat 
tijdens de bouw van de St. Martinus-
kerk in 1927 waarschijnlijkheid de res-
ten zijn gevonden van het toegangs-
hek van 'Het Huys'. Bij de aanleg van 
het ASV-voetbalveld bleken resten te 
zijn gevonden van zinken goten – 
‘soms vele meters lang in houten bak-
ken’. Over het hierachter gelegen wei-
land, waar de bovengenoemde opgra-
vingen plaatsvonden, meldt Veenman 
dat hier soms stukken fundering wor-
den gevonden bestaande uit zoge-
noemde 'vechtstenen', afkomstig van 

Afbeelding 6: Brokken gebroken glaskralen en samengestelde diverse steensoor-
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de oude steenfabriek Vecht en Rijn gelegen aan de Vecht bij Maarssen. Verder 
schrijft hij dat hij in de jaren '70 vele malen het terrein heeft onderzocht naar 
'herinneringen aan die roemrijke jaren’. ‘Duizenden halve kralen, stukken na-

tuursteen 
uit alle delen van 
Euro- pa, alsme-
de stukken 
koraal uit de ko-

raalgebieden bij Australië waren het gevolg. Al deze stukken en brokken waren 
onderdelen van de tuin (kralentuin) of 'versieringen' bij vijverpartijen. 
De plaats van mijn vondst(en) werd op foto vastgelegd en tevens maakte ik en-
kele kleine schetsjes van het terrein.’ Het is misschien de start geweest naar 
een boeiend onderzoek van een verdwenen familie de Walé met haar ‘Huys', 
hof en overigens vele roerende en onroerende bezittingen. 
Zoals hierboven aangegeven zijn vooral de vele vondsten van glaskralen, schel-
pen en koralen zeer kenmerkend en tot de verbeelding sprekend. Van der Kolk 
noemt onder meer een ‘kralentuin en schelpengrot’ en qua inrichting 
‘huizenhoge leibomen, geschoren hagen en aan de voorzijde een parterre de 
broderie van gesnoeide buxusheggetjes’ (van der Kolk 1984, p. 101 en 105). De 
glaskralen zijn tot ver in het huidige weiland aangetroffen waardoor een glimp 

Afbeelding 7: Zegel van Maria Elisabeth de Wale, ‘zoals deze 

voorkomt op de Engelsche Acte’.  

Het origineel berust in het gemeente-archief van 
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In  vorige de uitgave zou het verhaal verteld worden van M. Roozendaal-

Beekman. Zij overleed echter begin 2014, vlak voor publicatie van haar le-

vensverhaal. In overleg met de familie is besloten om haar levensverhaal als-

nog te vertellen in deze uitgave van ons periodiek.  

Op 24 december 2013 is mevrouw Hermina Filippina Roozendaal-Beekman 

100 jaar geworden! Haar oudste zoon, de heer Benno Roozendaal, schreef op 

1 januari 2014 deze  

LEVENSLIJN 

Mevrouw Roozendaal werd op de 

kerstavond van 1913 in ’s-Graveland 

geboren als Mientje Beekman. Ze was 

het jongste kind, een nakomertje, 13 

jaar na haar jongste broer. Haar oud-

ste broer Aart is 102 jaar geworden, 

de op een na oudste broer Wim werd 

98 jaar, dan kwam Gerrit, hij werd 92, 

na hem Cor, hij werd  ” slechts”76 jaar 

en toen kwam onze Mien. Tussen de 

geboortes van deze kinderen is er nog 

een broertje dood geboren en een 

ander broertje is op 5 jarige leeftijd 

aan een leverziekte gestorven. In die 

tijd was het niet ongebruikelijk dat 

niet alle kinderen volwassen werden. 

Omdat Mien echt een nakomertje 

was heeft ze 

niet zoveel ge-

zinsleven met 

haar broers 

meegemaakt. 

Haar opa heeft 

haar vaak op 

zijn wandelin-

gen meegeno-

men en vond 

het maar niets 

I     n     t     e     r     v     i     e     u     w 
‘s-G r a ve l a n d 
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dat zij op 6 jarige leeftijd naar school 

moest. 

Mien woonde in een klein huisje 

aan het Noordereind. Weinig 

comfort, naar onze begrippen. 

Mien sliep onder de dakspanten 

en als het sneeuwde dan kon ze 

binnen een strook sneeuw op 

haar bed verwachten. Achter 

het huisje was een plaatsje met 

een wc-huisje, dat op de vaart 

loosde. In de vaart lag een boot-

je voor de overtocht naar het  

volkstuintje van haar vader. Hij 

was postbode, die twee keer per 

dag de post bezorgde, 6 dagen per 

week. Hij liep daarbij grote afstanden, 

ook over de lange oprijlanen naar de 

Op de achtergrond het huis van de fam. Beekman 

Noordereind rond 1920, V.L.N.R. Bakkerij later Bestebroer, fa. Birkhof, woningen o.a. bewoond 
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buitenplaatsen. Haar moeder heeft 

zich vooral beziggehouden met het 

huishouden. Voor het huis langs liep 

de paardentram naar Hilversum en 

liepen de kippen gewoon over straat. 

Regelmatig verdween er een onder de 

lange jas van een zwerver. 

Op de lagere school heeft zij reeds 

haar latere echtgenoot  Ben Roozen- 

daal leren kennen. Het zou nog heel 

lang duren voordat zij van haar ou-

ders toestemming kreeg om met hem 

te gaan. Kom als je 20 bent nog maar 

eens terug, kreeg ze van haar ouders 

te horen. En zo gebeurde het. 

Als tiener (14-15 jaar) werkte zij als 

dienster en baker in het gezin van 

haar oudste broer. Zij leerde daar al 

doende het huishouden  en ook en 

passant de zorg voor pasgeborenen. 

Of zij er voldoende waardering (ook 

financiële) voor kreeg is nog maar de 

vraag. 

Ben Roozendaal moest ook meteen 

na de lagere school aan de bak. Zijn 

moeder, vroeg weduwe geworden 

door de Spaanse griep, begon een 

textielwinkel. Ben reed met een trans-

portfiets met daarop een zware hou-

ten bak langs de dorpen met zijn 

koopwaar. Als compensatie voor het 

harde werken werd hem aangeraden 

daarnaast een muziekinstrument te 

kiezen. Dat werd een orgel. Dat heeft 

verder in hun leven een belangrijke 

rol gespeeld. Samen zijn ze jarenlang 

lid van gemengd kerkkoor Excelsior 

geweest, Ben was 40 jaar organist van 

de Hervormde kerk in ’ 

s-Graveland en ongeveer even lang 

leider van de zondagsschool. 

Mien Beekman 

Op de achtergrond het huis van de fam. Beekman 

Noordereind rond 1920, V.L.N.R. Bakkerij later Bestebroer, fa. Birkhof, woningen o.a. bewoond 

Ben en Mien Roozendaal 
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Na hun trouwen in 1936 zijn zij in 

1939 een textielwinkel begonnen aan 

de Kerklaan in Kortenhoef. Haar vader 

heeft Mien tijdens de wittebroodswe-

ken in hun huis verzorgd. Hij overleed 

een paar maanden na hun trouwen. 

Haar moeder is bij hen blijven inwo-

nen. Mien en Ben hebben 5 kinderen 

gekregen: Benno (1942), Mieke 

(1944), Frits (1946), Louis (1948) en 

Flora (1955). Het mag duidelijk zijn 

dat vooral de oorlogstijd heel zwaar 

was. Er waren nauwelijks inkomsten. 

Desondanks ging de zorg voor de kin-

deren en de beide moeders gewoon 

door. Andere spanningen waren o.a. 

de razzia’s, waarbij Ben moest onder-

duiken. Wel konden er soms textiel-

producten dichtbij of ver weg geruild 

worden voor voedsel. Eigenlijk was er 

altijd wel zorg om de rekeningen van 

leveranciers te kunnen betalen. Ben 

was allesbehalve een zakenman. Hij 

Manufacturenwinkel van Ben Roozendaal aan het Noordereinde in ‘s-Graveland 

Ben bij zijn bestelwagen 
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was eigenlijk altijd met zijn bestelwagen vol textiel onderweg in de dorpen ’ 

s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen. Mien en later hun dochter Mieke hiel-

pen de klanten in de winkel. 

In 1968 werd de zaak verkocht en verhuisde het gezin met nog een paar inwo-

nende kinderen naar de Mr. Johan Sandersonhof. Het voortuintje, maar vooral 

de achtertuin werd hèet paradijsje voor Mien. Bloemen zijn altijd heel belang-

rijk voor haar geweest. 

Ben overleed in november 1981 op de leeftijd van 68 jaar. Een groot gemis 

restte. Met haar ijzersterke geheugen hield Mien alles van haar kinderen, klein-

kinderen en achterkleinkinderen bij. Mien, inmiddels 100 jaar, heeft die interes-

se nooit verloren, al is het geheugen niet altijd meer zoals het was. Door haar 

grote doorzettingsvermogen heeft zij het tot november 2013 in haar huis 

“zelfstandig” kunnen volhouden, met hulp van haar kinderen, buurtzorg voor 

het zwachtelen van haar benen en een traplift voor het naar boven gaan. Het 

lopen met behulp van een rollator is inmiddels slecht geworden. Ze heeft nog 

op 92 jarige leeftijd een nieuwe knie gekregen. 

Na opname in ziekenhuis 

Tergooi we- gens een delier, 

is zij voor tij- delijke opvang 

in Zuiderhei- de terechtgeko-

men. Deze plek was haar 

vertrouwd, zij revalideerde er 

indertijd na de knieopera-

tie.  

Ze zag ernaar uit om per 2 

januari 2014 weer tussen 

haar eigen spulletjes in De 

Boomberg te gaan wonen 

met, voor haar niet onbe-

langrijk, uit- zicht op de bin-

nentuin. He- laas is haar ver-

blijf in appar- tement 307 en 

de veilige omgeving van 
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In het archief van de HK zijn vele krantenartikelen opgeslagen met soms verrassende 

De twee winnaars werden hals over kop 
een paar en kochten... Het huis 
ANKEVEEN- Het witte huisje met zijn lindebomen er voor, dat aan de Heerenweg staat, 
dicht hij 's-Graveland, en het nummer 80 draagt, zou men wel het „huis met het gou-
den geluk" mogen noemen. Want dank zij het „goud", de 100.000 uit de staatsloterij, 
heeft zich daar achter die witte gevel een romance afgespeeld zoals men er nergens 
een zal kunnen vinden. Het  huisje zal, vermoedelijk al volgende maand, afgebroken 
worden, maar de wonderlijke trouwerij van Hendrikus Seras en Catharina Elunder zal 

Tweede romance had ook een 

koop tot gevolg 
In de „goeie ouwe tijd, ruim een eeuw gele-
den, was in dit huis dat rond eind 1800 werd 
gebouwd, zo schat men, een kleerbleker ge-
vestigd. Daar werkte, zonder met elkaar iets 
van doen te hebben, die Hendrikus en Cathari-
na, geboortig uit Olst, beiden uit Kortenhoef. 
Nu wilde het toeval dat beiden een gedeelte 
van een lot uit de Staatsloterij hadden, Het 
nog toevalliger toeval wilde bovendien dat 
juist op hun lot de honderdduizend viel. Hoe 
doortastend beide jongelui door dit geluk plot-
seling wel werden, bleek uit het kloeke besluit 
om voor het geld meteen maar dat witte-huis-
met-blekerij te kopen. En zo, zegt de overleve-
ring, zonder verkering of zo, trouwden ze toen 
maar met elkaar. Dit snelle onverwachte hu-
welijk tengevolge van een rijkelijk bedeeld lot, 
bleek zo vertellen de talrijke nazaten van het 
echtpaar Seras-Kluncier toch wel heel erg ge-
lukkig: zes kinderen kwamen er en velen in 
Kortenhoef, Ankeveen en ‘s-Graveland hebben 
die twee gelukkigen tot voorouders, 
 
Nog eens 
Het echtpaar bleef in het pand tot 10 septem-
ber 1896. Toen trok de zoon,ArnoIdus Hendri-
kus, 34 jaar oud, er in. Hij was getrouwd met 
Wilhelmina v. d. Ordel uit Leiden. Maar het 
huwelijk bleef kinderloos. Stug oefende ook hij 
vaders beroep, het  kleerblekersvak, uit en had 
er vier knechts bij in dienst. 

Maar het lot (ditmaal niet uit de staatsloterij) 
had toch weer iets bijzonders voor met dit 
witte huis. Weer speelde zich binnen zijn mu-
ren een romance af. Het Ankeveense meisje C. 
Keyer kwam wekelijks naaien voor de kinderlo-
ze familie Seras. Een van de vier knechts was 
B. v. d. Kley, En die twee mochten elkander zo 
goed dat zij fluks trouwden. En meteen koch-
ten zij het bedrijf van Seras. Dat was In 1916. 
Een jaar later echter vertrok het jonge paar al 
naar 's-Graveland, waar het nu nog een bedrijf 
heeft op het Zuidereind, zij het dan natuurlijk 
op heel wat andere leest geschoeid dan de 
oude kleerblekerij. 
 
Nummers 
Het was overigens met dat oude witte huis 
wat wonderlijk gesteld. In archieven is er niet 
bijzonder vee1 over te vinden. Men weet niet 
eens precies wanneer het is gebouwd. Wel 
staat vast dat er meer dan één gezin tegelijker-
tijd in woonde. Want kleerbleker Johannes 
Haselager, getrouwd met Wilhelmlna. Seras, 
woonde er in 1873. Waar dit gezin naar toe is 
getrokken, staat overigens weer nergens ver-
meld. Vermoedelijk zo ver weggegaan dat men 
het contact heeft verloren. Waarschijnlijk heb-
ben er ook Hagens, Kosters, Ketelaars en 
Hoetmers in gewoond. In anderhalve eeuw 
heeft het huis de nummers 14, 15, 151, 15a, 
26a, 32, 38, 42 en 48 gehad. En nu leest men 
er op de deurpost: 80. 
Ware het niet dat het huis onder slopershan-
den kwam, dan zou het nummer te elfder ure 

A n k e v e e n 
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het zorgcentrum, maar een zeer korte periode geweest. Het archief van de historische kring bevat vele historische foto’s van inmiddels 

verdwenen dorpsgezichten. In deze rubriek ziet u de invloed van de tand des 

tijd in onze dorpen. 

 

Pompstation en elektri-

sche centrale te ‘'s-

Graveland. Uitgevoerd 

door de Ned. Mij. Voor 

Monierwerken “"de 

Amstel"” in Amster-

dam. De watertoren is 

in gebruik genomen in 

1911. In 1936 bestond 

hij 25 jaar en is ge-

sloopt rond 1948. 

 

 

Waar vroeger de voetbalvelden van SV 's-Graveland lagen zijn nu de asperge-

velden van de biologische kwekerij land en Boschzigt te vinden. 

 

Wat misschien min-

der bekend is, is het 

feit dat deze locatie 

ook beschreven 

wordt in het boek 

"De Tweeling" van 

schrijfster Tessa de 

Loo. 

 

Weliswaar staat er 

‘s - G r a v e l a n d 
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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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De zolder van ons verenigingsgebouw is een rijk gevulde schatkamer vol met 

voorwerpen, door de jaren heen geschonken door inwoners uit onze dorpen. 

Deze ‘oudheidkamer’ herbergt talloze verhalen over ons verleden. 

Historie op zolder 

Dit keer geen voorwerp van de zolder maar een markante blikvanger welke u 

ziet staan in de voortuin van ons verenigingsgebouw. Op de plaats waar kort 

geleden een boom is omgezaagd, heeft deze machine een mooie plaats gekre-

gen. Misschien heeft u al eens staan kijken en zich afgevraagd wat het is?  

Het betreft hier een voederbietensnijder. Dit is een al dan niet met de hand 

bediende machine, waar vroeger de voederbieten mee 

in stukken werden gesneden alvorens ze aan 

het rundvee werden gevoerd. 

De voederbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa) 

behoort tot dezelfde soort als de suikerbiet, maar heeft 

een laag suikergehalte. Ze stammen uit de 18e eeuw  

Vroeger werden er in Nederland en België veel voeder-

bieten geteeld. De bietenteelt is grotendeels verdrongen 



 

2014 2  blad 32 

In ons archief bevinden zich vele foto’s waar weinig of niets van bekend is. 

Meestal betreft het namen van personen. In deze rubriek tonen wij foto’'s 

waarvan wij hopen dat u~ons één of meerdere namen kunt geven of plaats en 

datum weet. 

De personen op de foto van de 

vorige maand blijken toeristen 

te zijn geweest die in Korten-

hoef een roeiboot gehuurd 

hadden. De namen zullen dus 

wel onbekend blijven. 

Wel hebben we een late reac-

tie op de foto uit de periodiek 

van 2013 aflevering 3. De visser is Geurt Pos en de foto is genomen aan het Mo-

leneind naast de boerderij van Piet Mur. 

Deze keer betreft het een groepsfoto van vermoedelijk een jeugdvereniging. 

Herkent u personen?  Mail de namen dan naar koos@hk-kortenhoef.nl of kom 
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Jan Veenman, voor enkele fraaie teke-
ningen van zijn hand en enkele boe-
ken. 
 
Hiernaast het interieur van de Her-
vormde kerk van Ankeveen 
 
 
 
 
Henk van Dijk, 22 foto’s van mannenkoor "Crescendo" 
 
Dhr. Veltman uit Baarn, diverse foto’'s van de familie Nelis. 
 
Mevr. M. Luijer, een ventilator uit de jaren 
'70. 
 

Mevr. Van Dijk-Hijman, een 
olielamp en strijkbout. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Henk van der Weijden, 2 hakbijltjes. 

Regelmatig 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.  
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Rob van de Berg, een oorkonde van zijn vader. Dhr. 

Van de Berg kreeg deze als dank voor zijn werk in 

dienst van de reservisten der 

Rijkspolitie. 

 

 

 

 

 

Ab Koelink, 3 metalen plaatjes op 
plank betreffende de jachtwerf 

van Bouman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jan Hendriks, het door hem geschreven   boek "Kapelaan 
in Kortenhoef" over de   katholieke kerk Sint Anthonius van Padua  
 aan de Kerklaan. 

  
Henk de Kloet, 173 dia’'s 
betreffende de buurtvereni-
ging, zoals hardroeien, tob-
bedansen, tilling varen en 
boegspriet lopen. 
 

Vervolg Schenkingen  
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Colofon 

Historische Kring Ankeveen-s-Graveland-Kortenhoef 

 

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

 

Doel: De Historische Kring heeft tot doel voorwerpen, afbeeldingen 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. 

Realisatie: 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-

matie en/of materiaal en/of financiële steun. 

Lidmaatschap: De contributie 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. 

 
Redactie: Koos Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum        

035 6211536 e-mail: koosvoorn@kpnmail.nl 

  Frans van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef  

  035 6562390 email: giessen.f@ziggo.nl 

 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie 

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

schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens 

beperkingen bij de Wet gesteld. 
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Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
                  Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


