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Van het bestuur en de redactie 

 

Voor u ligt weer een nieuwe periodiek. Deze uitgave is deze grotendeels ge-

wijd aan een artikel van Joop Glijn over de toneelvereniging DSO (Door Stu-

die Ontwikkeld), een vereniging welke deze maand november al weer tachtig 

jaar deel uit maakt van de geschiedenis van onze dorpen. Voor velen van u 

zal dit herinneringen oproepen aan al die mooie toneelstukken die zij in de 

loop der jaren hebben gespeeld. 

In deze uitgave geen rubriek 'levenslijn', maar aan een volgende wordt al 

weer hard gewerkt zodat u in de volgende periodiek weer kunt lezen over 

het leven van één van onze oudere inwoners. 

In deze periodiek vindt u ook een foto-impressie van onze tentoonstelling 

over verdwenen dorpsgezichten welke gehouden werd in "De Drie Dorpen". 

De tentoonstelling trok ook deze keer weer veel belangstelling. We zijn reeds 

alweer begonnen met te brainstormen over een volgende tentoonstelling. Heeft 

u echter zelf een leuk idee, laat het ons dan weten. 

Wilt u de foto’'s nog eens terug zien, dan kunt u via onze website de collec-

tiebank raadplegen. Hier vindt u zo`n 15.000 foto’s die u door kunt zoeken. 

Afdrukken kunt u tegen een kleine vergoeding verkrijgen bij ons verenigings-

gebouw. Heeft u zelf geen computer dan kunt u op een woensdagavond bin-

nen wandelen en navraag doen bij één van onze vrijwilligers die u graag be-

hulpzaam zijn bij het zoeken. 

Wist u dat wij ook beschikken over een bibliotheek met boeken welke iets 

met onze drie dorpen te maken hebben. Ook daarvoor kunt u naar ons vere-

nigingsgebouw komen en deze vrijblijvend inzien. Daarbij verzorgen wij ook 

nog een kopje koffie. 

Ook zijn wij altijd op zoek naar verhalen en anekdotes over onze drie dor-

pen en/of haar bewoners. Weet u nog zo’'n verhaal laat het ons dan weten. 

Rest ons nog om u veel plezier te wensen bij het doorlezen van deze perio-

diek 
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K o r t e n h o e f  

In het weekend van 25/26 oktober organiseerde de kring weer een fototen-

toonstelling in de "Drie Dorpen". Dit keer over verdwenen dorpsgezichten. 

Ook deze tentoonstelling trok weer veel publiek. Hieronder vindt u een korte 

impressie van dit weekend. 

Verdwenen dorpsgezichten 

Een fotoimpressie 

 

Welkomsttoespraak door voor-

zitter Frans van Giessen 

Opening door wethouder 

van cultuur mevrouw  

Sandra van Rijkom Bijpraten met de wet-

houder 

Er was beide dagen heel veel belangstelling 
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K o r t e n h o ef 

Bij de foto’'s werden 

natuurlijk ook veel 

herinneringen opge-

haald 

Ook was er ruimte 

om gezellig te kletsen 

onder het genot van 

een kopje koffie al 

dan niet met een 

royaal stuk appeltaart. 

Bij Wim Molleman 

konden wijzigingen of 

aanvullingen doorge-

geven worden welke 

hij direct in de com-

puter verwerkte. Zo 

hebben wij weer vele 

onbekenden kunnen 

achterhalen. Ook kon-

den foto’'s die men 

wilde hebben meteen 

afgedrukt worden. 
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Afgelopen zomer zijn er weer veel onderhoudswerkzaamheden aan ons vere-

nigingsgebouw verricht. Veel werk wordt gedaan door onze vrijwilligers met 

name Jan Schriek en Evert Roukens. 

Echter een aantal werkzaamheden moeten we uitbesteden aan aannemers. 

Ondanks dat wij voor grote werken natuurlijk een rekening krijgen wordt er 

toch vaak een stukje gesponsord. Onze dank gaat uit naar: 

Jeroen Molleman. Hij heeft het gebouw van zinken windveren voorzien. Maar 

ook heeft hij een reparatie gedaan aan het afdak bij de toegang en dat laat-

ste zonder daar enige kosten voor in rekening te brengen. 

Eric Griffioen. Hij heeft ons pand tegen zeer schappelijke kosten van nieuwe 

kozijnen met dubbel glas voorzien. 

Het schilderwerk is weliswaar gedaan door vrijwilligers maar de verf is ge-

schonken door Edward Smallenburg. 

Tijdens de tentoonstelling kregen we herhaaldelijk vragen en/of opmerkingen 

over het ontbreken van foto’'s van veranderde dorpsgezichten. Natuurlijk is het 

jammer, voor diegenen die bepaalde plekken zochten, dat dit niet getoond 

werd. Het is helaas zo dat wij vaak van deze oude situatie geen foto in ons 

archief hebben. 

Ook is het zo dat er geen foto getoond werd, wanneer de situatie te weinig 

verandering had ondergaan, of dat het woningen betrof waar eerst alleen wei-

land was. 

Denkt u dat u ons archief met ontbrekende foto’'s te kunnen uitbreiden dan 

zien we deze graag. U hoeft, indien u dit niet wilt, uw foto niet af te staan 

maar deze kan door ons ingescand worden, waarna u de foto weer mee kunt 

nemen. Graag zien we u met foto’'s in ons verenigingsgebouw. 

Door 'Cultuurcompagnie Noord-Holland' is een de archeologie fietsroute door 

de Gooi en Vechtstreek samengesteld welke bestaat uit twee aparte routes. 

Eén route gaat over een stuwwal (27 km) en de ander grotendeels langs water

(40 km).  De beide routes starten in ‘'s Graveland bij het bezoekerscentrum 

van Natuurmonumenten. Van hieruit kan men zowel de Vechtstreek als het 

Gooi goed bereiken. Deze fietsroute online op www.onh.nl en 

www.uitinnoordholland.nl.  Tot eind november is er ook een tentoonstelling 

aan geweid in het bezoekerscentrum. 

http://www.onh.nl
http://www.uitinnoordholland.nl
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K o r t e n h o e f 

Niet alleen bij een mens betekent 80 

jaar oud worden het bereiken van 

een gezegende leeftijd. Dit is in ze-

kere zin ook het geval bij een vere-

niging die een dergelijke mijlpaal 

bereikt. Deze vergelijking vooral ge-

zien in het licht van de grote veran-

deringen die alle sectoren van onze 

maatschappij in die periode van 80 

jaar heeft gekend. Ik sta eerst stil bij 

het ontstaan van de vereniging, om 

vervolgens in chronologische volgorde 

een terugblik te werpen op de hoog-

tepunten die DSO in die 80 jaar 

heeft gekend. Dit blijkt door de ge-

noemde maatschappelijke veranderin-

gen, vooral op sociaal/cultureel ter-

rein, een boeiende exercitie te zijn. 

Ter bevestiging hiervan maak ik even 

een zijsprongetje naar de latere jaren 

1972/73, de periode dat de toenmali-

ge leden van DSO hun voormalige 

clubhuis bouwden, dat gelegen was 

achter de Julianaweg in Kortenhoef, 

In dit  clubhuis werd een fraaie 

wandschildering aangebracht, met 

daarop de tekst: ‘"Toneel is een weer-

spiegeling van de tijd, een poging tot 

herkenning". Dat deze wandschilde-

ring later meeverhuisde naar het hui-

dige clubhuis, ‘de Spelonk’, gelegen 

aan de Kwakel in Kortenhoef, houdt 

de beïnvloeding van de maatschappij 

op een toneelvereniging, levend. 

Op 19 november 2014 bestaat de toneelvereniging (DSO) 80 jaar. Joop Glijn 

heeft het verhaal van 80 jaar DSO opgetekend. Deze vereniging behoort al 

zolang tot de geschiedenis van onze dorpen dat het meer dan terecht is dat 

dit een plaats krijgt in onze periodiek. 

 

“DSO” (Door Studie Ontwikkeld)  

De toneelvereniging 80 jaar  

Portret van oprichter Jan Fokker  

geschilderd door Piet Boer 
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De oprichting 

De toneelvereniging werd op 19 no-

vember 1934 opgericht door de ’ 

's-Gravelander Jan Fokker en de  

Kortenhoever Gerrit Voorn. Vooraf-

gaande aan het 50-jarig bestaan in 

1984, vond de inmiddels op leeftijd 

gekomen Jan Fokker op de zolder 

van zijn huis aan het Zuidereinde, 

tussen wat oude spullen het school-

schriftje waarin hij  de oprichting van 

DSO had vastgelegd. Dit school-

schriftje bleek tevens waardevolle 

informatie te bevatten over de perio-

de tot na de oorlog, zoals  

programma’'s en recensies van de in 

die periode gespeelde toneelstukken. 

Door deze vondst kwam de vereni-

ging achter de namen van de eerste 

leden van DSO. Dit oude school-

schriftje werd daarmee een waardevol 

document. De vereniging werd opge-

richt tijdens de beruchte crisisjaren 

die aan de Tweede Wereldoorlog 

voorafging. Al vanaf zijn jeugd was 

Jan Fokker geïnteresseerd in toneel-

spelen en in het bijzonder het regis-

seren ervan. Die kwaliteit bleef in 

het dorp niet onopgemerkt en al op 

jeugdige leeftijd werd hij door bestu-

ren van plaatselijke verenigingen ge-

vraagd om de jaarlijkse uitvoering 

van hun vereniging na de pauze met 

een toneelstukje op te luisteren. Door 

De oudste foto van DSO uit 1936 met :  

Staand v.l.n.r.: Gerrit Voorn, Evert Grob, Eep Sluiters, Krijn Ledder, Anton Land-

man, Jan Simmerman en Krijn Voorhaar. Zittend v.l.n.r.:Henk Wilderdink, Sien 

van Dijk, Rie Voorn, Jan Fokker, Antje Callenbach, (wie?) en Rien Schut. 
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gebrek aan werk was er tijdens die 

crisisjaren veel armoede. Bovendien 

was er geen radio en al helemaal 

geen televisie. Degenen die het geluk 

hadden wel werk te hebben, deden 

dit van ’'s morgens vroeg tot ’'s 

avonds laat, inclusief de zaterdag. 

Door die situatie zorgde een uitvoe-

ring van een muziek- of zangvereni-

ging, met na de pauze een vrolijk 

toneelstuk besloten met een gezellig 

‘bal na’, voor de broodnodige ontspan-

ning. Voor het toneelstuk ronselde 

Jan Fokker een aantal dorpsbewoners, 

van wie hij wist dat zij toneelspelen 

leuk vonden. Daarnaast kon hij altijd 

rekenen op de Kortenhoevers Gerrit 

Voorn en Eep Sluiters, die een zaad-

handel had aan de Kerklaan in Kor-

tenhoef. Deze zaak werd jaren later 

overgenomen door Ben Pot. De uit-

voeringen werden in die tijd gegeven 

in de zaal van ‘Ruimzicht’, gelegen 

naast de zaadhandel van Eep Sluiters. 

Het succes van de toneelvoorstellin-

gen bracht Jan Fokker ertoe om op 

de verjaardag van zijn gehandicapte 

zuster, 19 november 1934, samen 

met Gerrit Voorn een toneelvereni-

ging op te richten. Ze gaven het de 

naam D.S.O. (Door Studie Ontwik-

keld). Er werd voorlopig geen bestuur 

geformeerd want dat vonden de he-

ren veel te omslachtig. De contributie 

werd vastgesteld van 0,10 cent per 

week. De beide oprichters kochten 

samen het eerste toneelstuk. Dat 

werd het blijspel  ‘"de Klaproos’".    

 

 

De beginjaren 

Het is ondoenlijk om in kort bestek 

stil te staan bij alle hoogtepunten 

tijdens het 80-jarig bestaan. Het wa-

ren er velen. Na de oprichting gaf 

ook DSO haar voorstellingen in 

‘Ruimzicht’. Dan was de belangstelling  

zo groot dat de kapper en de kruide-

nier op de bewuste zaterdagavond - 

de winkels waren in die tijd op za-

terdag nog tot laat in de avond geo-

pend -  bijna geen klandizie meer 

hadden. Iedereen zat bij de voorstel-

ling. In oktober 1939, een maand 

voor de viering van het eerste lus-

trum, werd Jan Fokker onder de wa-

penen geroepen. Het was Jan Schaf-

stal, de toenmalige waard van ‘Het 

Wapen van Amsterdam’, van afstand 

jaloers op de klandizie van ‘Ruimzicht’ 

tijdens de toneelvoorstellingen, die 

zijn kans waarnam. Bij  afwezigheid 

Medeoprichter Gerrit Voorn 
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van Jan Fokker nam hij niet alleen 

de regie over, maar zorgde er tevens 

voor dat de jubileumvoorstelling ge-

geven werd in ‘Het Wapen van Amst-

erdam’. 

 

DSO tijdens de oorlogsjaren 

Op 31 augustus 1940 provoceerde 

Jan Fokker de Duitsers door op de 

dag van de verjaardag van Koningin 

Wilhelmina, een openluchtspel op te 

voeren, met als titel "De Steden-

dwinger’". De belangstelling nam de 

vorm aan van een manifestatie. Dit 

stoute stukje herhaalde hij in 1944 

met de revue: "Als het nou maar uit 

is!’". De teksten van deze revue wa-

ren van Jacques van Tol. Voor die 

teksten moest in die tijd de goedkeu-

ring worden verkregen van de door 

de Duitsers ingestelde Cultuurkamer. 

Deze instelling oefende censuur uit 

op wat wel of niet mocht worden 

opgevoerd. Maar thuis, aan het Zui-

dereinde, schreef Jan Fokker, samen 

met Nico van der Meer, tot diep in 

de nach t n ieuwe 

teksten voor deze re-

vue. De nieuwe inhoud 

ging als een lopend 

vuurtje door het dorp, 

met als gevolg dat in 

het zwaar verduisterde 

‘Wapen van Amsterdam’ 

en met een aantal dor-

pelingen buiten op de 

uitkijk, de zaal een 

week lang avond aan 

avond afgeladen vol 

zat. Aan het einde van 

de revue kwamen alle provincievlag-

gen op het podium, met aan het slot 

de Nederlandse driekleur. Alle aan-

wezigen gingen staan en zongen ver-

volgens ontroerd ‘het Wilhelmus’. Een 

absoluut hoogtepunt tijdens het be-

staan van DSO. 

In de grote zaal van “Ruimzicht” gaven de verenigingen vroeger 

hun uitvoeringen. 

Jan Simmerman werd op 15 mei 1946 de 

eerste voorzitter van DSO 
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DSO werd een officiële vereniging 

Pas na de oorlog werd DSO een offi-

ciële vereniging en wel op 15 mei 

1946. De eerste voorzitter was de ’ 

's-Gravelander Jan Simmerman, secre-

taris Jan Dekker, penningmeester Ger-

rit Voorn, en als algemene bestuursle-

den Jan van Velse en Jo van Dijk. 

Na de oorlog was Jan Fokker vele 

jaren lang niet alleen de succesvolle 

motor achter de toneelvereniging 

DSO, maar daarnaast was hij ook op 

andere terreinen met een sociaal 

doel, actief. In 1963 nam hij afscheid 

van zijn DSO, na bijna 30 jaar het 

gezicht van de verenging te zijn ge-

weest. Als regisseur beval hij bij het 

bestuur de jeugdige Joop Glijn aan. 

 

Geen zaal meer beschikbaar voor de 

uitvoeringen 

Tijdens de  60-tiger jaren van de 

vorige eeuw werden de verenigingen 

in onze dorpen geconfronteerd met 

ingrijpende verande-

ringen. Het begon 

met het niet meer 

beschikbaar zijn van 

de zaal van ‘Het 

Wapen van Amste-

dam’. De toenmalige 

waard, Ger Klijn, 

die overigens een 

prominent toneelspe-

ler was bij DSO, 

begon een speciali-

teitenrestaurant waar  

‘Kip aan ’'t spit’ werd 

geserveerd. Vanaf 

het eerste begin was het succes 

enorm. Het gevolg was wel dat de ‘ 

's-Gravelandse verenigingen, daar niet 

meer terecht konden voor hun jaar-

lijkse uitvoeringen. Toen  ook de 

eigenaar van ‘Ruimzicht’ de grote zaal 

sloot, resteerde er voor alle dorpsver-

enigingen uitsluitend nog de zaal van 

‘de 'Drie Dorpen’', gelegen aan de 

Cannenburgerweg. Maar in die 60-

tiger jaren gebeurde er nog meer. 

Bijvoorbeeld de  samenvoeging in 

1966 van de drie zelfstandige ge-

meenten Ankeveen, ’'s-Graveland en 

Kortenhoef, tot één nieuwe gemeente 

’'s-Graveland. Deze ontwikkeling ver-

sterkte de animositeit tussen ‘de Kor-

tenhoefse kraaien’ en ‘de ’ 

's-Gravelandse stoepenschijters’. Voor-

al de onderlinge verhoudingen tussen 

de beide muziekkorpsen ‘BMO’L en 

‘Amicitia’ was in die tijd legendarisch. 

Er ontstonden situaties als in de film 

‘Fanfare’ van Bert Haanstra. Nauwe-

lijks bekomen van deze  ontwikkelin-

Hier vierde DSO haar eerste lustrum. De waard was toen Jan  

Schafstal. Tijdens de oorlogsjaren gaf DSO hier de uitvoeringen. 
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gen, bracht de komst van de televisie 

de verenigingen opnieuw een zware 

slag toe.  Binnen de kortste keren 

bleef het tot dan hondstrouwe pu-

bliek op zaterdagavond ‘liever 'thuis 

voor de buis’' en speelde ook DSO 

opeens voor een halfvolle zaal. Toch 

hield de toneelvereniging zich in die 

moeilijke periode staande, dit vooral 

door de harde kern van hondstrouwe 

donateurs. Na enige jaren verminder-

de de behoefte aan ‘het "kassie" kij-

ken’ snel en nam de belangstelling 

om een avond gezellig uit te gaan 

weer toe. Binnen de vereniging reali-

seerde men zich overigens wel, dat 

de televisie toch een heel belangrijke 

concurrent zou blijven. Dit eiste van 

de vereniging om de toneelvoorstel-

lingen een kwaliteitsimpuls te geven. 

Die moest dan ook drastisch omhoog. 

Gelukkig gebeurde dit ook o.m. door 

het kiezen van een beter repertoire, 

gekoppeld aan een gedegen rolken-

nis. Daarnaast zetten alle verenigin-

gen de gemeente on-

der grote druk om het 

gebrek aan zaalruimte 

zo snel mogelijk op 

te lossen. Dit hielp, 

want binnen korte tijd 

werd in een weiland 

ten westen van het 

huidige winkelcentrum 

‘"de Meenthof’", een 

houten noodgebouw 

geplaatst. Het zaaltje 

met podium werd 

onmiddellijk intensief 

gebruikt.  

 

De fatale gevolgen van een zware 

storm, maar DSO had een eigen 

clubhuis.  

In het begin van de 70-tiger jaren 

van de vorige eeuw, wist DSO door 

een gesprek met burgemeester van de 

Walle, beslag te leggen op een hou-

ten noodlokaal van de School met de 

Bijbel, al was het lokaal door balda-

digheid van de jeugd inmiddels een 

bouwval geworden. Toch zagen de 

leden van DSO  de mogelijkheid om 

het te verbouwen tot een clubhuis. 

Daar werd ruim een jaar keihard aan 

gewerkt. Dat het een waardevol bezit 

was bleek vooral op 3 april 1973. 

Op die datum werd het de redding 

van de vereniging. Een paar dagen 

daarvoor was het clubhuis glasdicht 

gemaakt. Op genoemde datum ont-

stond er in de namiddag een vliegen-

de zuidwester storm, met als gevolg 

dat in de vroege maandagavond het 

dak van het houten noodgebouw op 

De restanten van de storm op 3 april 1973 worden nog tijdens 

de storm in veiligheid gebracht. 
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de Kerklaan terecht kwam. 

Een geluk bij een ongeluk 

was dat er zo vroeg in de 

avond nog niemand in dit 

gebouwtje aanwezig was. 

DSO had er de voorafgaan-

de zaterdagavond haar laat-

ste voorstelling gegeven. 

Daardoor verloor de toneel-

vereniging die avond haar 

decors en de eigen lichtin-

stallatie. Drijfnat en met de 

restanten terugkerend in het 

eigen clubhuis, gierde de 

storm om het gebouw. Maar wat 

heerste er die avond een trots gevoel 

dat de vereniging juist nu een eigen 

clubhuis had, compleet met een 

fraaie bar- en repetitieruimte. Door 

dit bezit ging DSO een nieuwe bloei-

periode tegemoet. Bovendien viel bij 

de gemeente het besluit  om een 

definitief dorpshuis te bouwen. Om 

dit te realiseren werd 

er een comité sa-

mengesteld en door 

de verenigingen vele 

acties op touw ge-

zet, waaronder een 

grote huis-aan-huis 

collecte. Totaal werd 

er een bedrag opge-

haald van fl.100.000,

-- gulden (!),  waar-

mee de financiering 

voor de bouw van 

een dorpshuis, rond 

was. 

 

Het 40-jarig jubile-

um in 1974. 

In een bomvol theater Gooiland werd 

het 40-jarig bestaan gevierd met de 

traditionele voorstelling van 

 ‘"Zeemansvrouwen" ’ van Herman 

Bouber onder regie van Joop Glijn. 

Tijdens die feestelijke avond werden 

Jan Fokker en Gerrit Voorn benoemd 

tot ere-leden van de vereniging, een 

Voorstelling “Zeemansvrouwen”van  Herman Bouber in Gooiland 

ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. 

De gezellige bar van het eigen clubhuis, welke gelegen was 

achter de Julianalaan 



 

2014 4  blad 17 

 

titel die zij beiden dubbel en dwars 

hadden verdiend. 

 

1974 – 1976 Een serie voorstellin-

gen in theater Gooiland 

Na het grote succes van de jubileum-

voorstelling, nam de vereniging het 

moedige besluit om tijdens de bouw-

periode van het dorpshuis, de half-

jaarlijkse voorstellingen voor haar 

donateurs voort te zetten in  theater 

Gooiland. Gezien de hoge zaalhuur 

was dit een uiterst riskante onderne-

ming, met daarnaast de onzekerheid 

of de donateurs wel bereid zouden 

zijn om tweemaal per jaar naar 

Gooiland te komen. Het werd echter 

een enorm succes. Dit grote theater  

zat bij iedere voorstelling bomvol en 

ons publiek genoot, zowel van de 

voorstellingen als de gezellige nazit 

in de foyer.   

Een onvergetelijke tijd.  

 

Opening van ‘De Dobber’ op 13 sep-

tember 1976. 

Na de opening van ‘De Dobber’ zette 

DSO gedurende 20 jaar haar bloeipe-

riode  voort. De uitvoeringen vonden 

aanvankelijk plaats tijdens twee op-

eenvolgende weekends, maar al snel 

besloot men dit om te zetten in een 

hele week. Daarvoor werd er in de 

zaal een tribune geplaatst, waardoor 

het publiek een prima zicht kreeg op 

het podium. Vanaf het begin werd 

het een groot succes. Tot het mo-

ment dat als gevolg van de uitbrei-

Dorpshuis “De Dobber”werd op 13 september 1976 geopend . Het was bijzonder 

succesvol. 
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 ding van winkelcentrum ‘de Mee-

nthof’ en de gevolgen van de 

energiecrisis, het gemeentebestuur 

besloot om nauwelijks 20 jaar na 

de opening, het zo centraal gele-

gen fraaie en ruim opgezette 

dorpshuis te slopen, om het in 

(te) sterk afgeslankte vorm te ver-

plaatsen naar de rand van het 

winkelcentrum. Niet veel later 

bleek al dat dit geen succes zou 

worden. 

 

Het 50-jarig bestaan in 1984 

Dit werd in  De Dobber gevierd 

met een feestelijke voorstelling 

van "Kabaal in Chioggia’" van 

Carlo Goldoni, onder regie van 

Heleen Kuis. 

Deze comedy kreeg een toepas-

selijke muzikale omlijsting en 

werd gespeeld in fraaie kostuums 

en in even zo fraaie decors van 

Piet Boer. Het werd dan ook een 

groot succes.  

Het 60-jarig bestaan  in 1994  

Dit jubileum werd in november 

1994 gevierd met ‘"De ingebeel-

de zieke’ van Molière", onder 

regie van Heleen Kuis. In de 

hoofdrol Pem Hafkamp±. Ook dit 

werd gespeeld in historische 

kostuums en in een fraai decor.  

 

Herdenking 50 jaar bevrijding  

Vervolgens had DSO het plan 

opgevat om in het voorjaar van 
De decorploeg van DSO v.l.n.r.: Otto van Dijk, 

Cor Hoogendoorn en Piet Boer 

Foto van : “De ingebeelde ziekte” van Molière 

ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan met 

v.l.n.r. Herman Stuijver, Pem Hafkamp en 

Joop Glijn 
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1995, ter gelegenheid van de herden-

king van 50 jaar bevrijding, het toe-

passelijke toneelstuk ‘"Het bittere 

kruid"' van Margo Minco op te voe-

ren. De regisseurs, Joop Glijn en 

Herman Stuijver, hadden een bijzon-

der idee voor ogen om dit toneelspel 

zo realistisch mogelijk op de planken 

te zetten. Dit idee vroeg om een 

groot aantal figuranten en daardoor 

een grote toneelvloer. De enige ge-

schikte locatie was sporthal ‘de Fuik’. 

Tijdens de intensieve voorbereiding 

bracht een van de regisseurs een 

bezoek aan het Instituut voor 

oorlogsdocumentatie’ in Amsterdam. 

Daar wist hij de directie te bewegen 

om voor deze bijzondere toneelpro-

ductie een aantal zeer kostbare en 

beroemd geworden foto’s van de Jo-

denvervolging in Amsterdam, voor 

een korte periode beschikbaar te stel-

len. Wat men eigenlijk niet voor mo-

gelijk hield, lukte. Hij kreeg de foto’'s 

mee. De bedoeling was om hier-

van dia’'s te maken om deze le-

vensgroot te projecteren als achter-

grond van de verschillende scènes. 

Die kregen hierdoor een aangrij-

pende lading. De benodigde uni-

formen van Duitse soldaten werd 

in België gehuurd. Verder was het 

plan om ten behoeve van het pu-

bliek in de sporthal een grote tri-

bune te plaatsen en een kostbare, 

maar noodzakelijke verlichting in 

te huren. Dit totale plan omvatte 

een kostenplaatje dat de mogelijk-

heden van de vereniging te boven 

ging. Het  werd dan ook voorge-

legd aan het college van de voor-

malige gemeente ’'s-Graveland. Dat 

was bijzonder enthousiast en zorg-

de voor de noodzakelijke subsidie 

om deze bijzondere voorstelling ter 

herinnering aan 50 jaar bevrijding, 

mogelijk te maken. Het werd een 

onvergetelijk succes.  

 

Opening van De Dobber II op 1 

september 1997 

Tijdens de bouw van De Dobber 

Rivka Lewicki als Stella in een ontroerende scene  

in “Het bittere kruid”van Margo Minco 
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II gaf DSO haar voorjaarsvoorstelling 

van 1997 in theater ’'t Spant in Bus-

sum. Tot grote verrassing van de di-

rectie van dit theater was deze voor-

stelling van ‘Sex á la Meunière’, volle-

dig uitverkocht. Op 1 september 

1997, dus nauwelijks 20 jaar na de 

opening van  het eerste dorpshuis (13 

september 1976), werd in (te) afge-

slankte vorm De Dobber II toch fees-

telijk geopend.  Helaas werd al spoe-

dig duidelijk dat, mede als gevolg 

van de privatisering en de voor vere-

nigingen veel te hoge huurkosten, dit 

dorpshuis op geen enkele wijze zo 

succesvol was en zo intensief werd 

gebruikt als het vorige. Wel werd er 

in de zaal een fraaie, uitschuifbare 

tribune geplaatst, die het publiek op 

alle plaatsen een goed zicht geeft op 

het podium. Bovendien kreeg het 

gebouw vele extra voorzieningen. 

Nadat Albert Heijn totaal onverwacht 

de exploitatie van het dorpshuis in 

handen kreeg, waarbij o.m. de grote 

foyer met keuken verloren ging, 

kwam, hoe triest en hoe volstrekt 

onnodig ook, De Dobber in een sterf-

huisconstructie terecht. Ondanks die 

intrieste ontwikkeling bleef DSO, me-

de door steun van haar trouwe dona-

teurs, in De Dobber haar voorstellin-

gen geven. Vele succesvolle toneel-

producties zijn daar inmiddels voor  

het voetlicht gebracht.  

 

Het 75-jarig bestaan in 2009  

Dit jubileum werd gevierd met  vro-

De "nieuwe" Dobber geopend 1 september 1997 



 

2014 4  blad 21 

lijk Amsterdams volkstoneel, geschre-

ven door Jan van Blokland, met als 

titel: ‘"We blijven lachen op de  

Cuyp’", een vervolg van het eerder 

gespeelde ‘"Heibel op de Cuyp’" 

Heerlijk pretentieloos toneel, vol met 

Amsterdamse gein en gelardeerd met 

vele vrolijke liedjes. Het speelt zich 

af in een realistisch nagebouwd Am-

sterdams koffiehuis. Het publiek heeft 

er volop van genoten. 

 

Het 80-jarig bestaan in 2014 

Nog even en dan is het zo ver. Op 

19 november a.s. wordt DSO 80 jaar. 

Dit bijzondere jubileum wordt ge-

vierd  op 14-15-16-19-21 en 22 no-

vember a.s.. Dus met niet minder 

dan zes (!) uitverkochte voorstellingen 

in dorpshuis De Dobber. De jubile-

umproductie is het overbekende Am-

sterdams volkstoneel, ‘"De Jantjes’". 

Binnen de kortste keren waren de 

zes voorstellingen uitverkocht! Gezien 

het enthousiasme waarmee er al 

maandenlang wordt gerepeteerd en 

de populariteit van de liedjes uit ‘de 

Jantjes’, kan het niet anders dan dat 

de serie voorstellingen een groot suc-

ces wordt, waarmee op waardige 

wijze het 80-jarig bestaan wordt her-

dacht en gevierd. Proficiat bestuur en 

leden van DSO! 

Joop Glijn oktober 2014 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. De cast van het vrolijke blijspel  

 “We blijven lachen op de Cuyp” 
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Bij toeval vond ik onlangs in het 

streekarchief in Hilversum een vrij 

uitgebreide 's-Gravelandse correspon-

dentie aangaande de aanbieding van 

een schilderij ter gelegenheid van de 

ingebruikneming van het gouverne-

mentshuis in Haarlem in 1930. 

Het lijkt mij aardig de corresponden-

tie hier weer te geven. Aan de kunst-

schilders A. Smeerdijk, B. van Beek 

en K.J. Willerding werd op 13 januari 

1929 door het gemeentebestuur ge-

vraagd om een prijsopgave voor het 

maken van een schilderstukje van 

een mooi plekje in onze gemeente. 

De Raad had daarvoor een krediet 

beschikbaar gesteld van f. 150,-. 

 

Van 23 december 1929 dateert een 

schrijven van de heer A.W. Michels, 

Lid van Gedeputeerde Staten van 

Noord Holland. Michels is de con-

tactpersoon, zo blijkt uit de corres-

pondentie, voor de Staten en coördi-

neert de schenkingen. Hij schrijft aan 

de Burgemeester van 's-Graveland dat 

hij van terzijde vernomen heeft dat 

de gemeente als geschenk voor het 

nieuwe provinciehuis voor f. 150,- 

een schilderstukje wil aanbieden. Hij 

schrijft verder dat 's-Graveland met 

drie andere gemeenten is ingedeeld 

voor de gezamenlijke aanbieding van 

een wandtapijt in de aan de Staten-

zaal grenzende koffiekamer. Hij zegt 

dan: "ongetwijfeld zult u dit gehoord 

hebben van de burgemeester van 

Naarden. Indien uw gemeente nu 

afwijkt, brengt dit de Rijksbouwmees-

ter in buitengewone moeilijkheden. 

Juist om een chaos te voorkomen 

hebben wij omtrent de aard der ge-

schenken enige leiding willen geven. 

Alleen 't bedrag dat elke gemeente 

kan of wil geven, dient zij zelf te 

bepalen." Heer Michels schrijft ver-

volgens: "ik zou het derhalve op prijs 

stellen indien 's-Graveland met  

f 150,- (of welk bedrag ook bepaald 

is) deelnam met Naarden, Blaricum 

en Huizen aan bedoeld wandtapijt. 

Dat Laren, Hilversum en Bussum daar 

niet bij zijn, komt omdat Laren een 

speciaal Larensch geschenk als cen-

trum van Larensche kunst wilde ge-

ven en de andere twee behooren tot 

de acht middelgemeenten, die een 

wandtapijt in de Statenzaal geven." 

Op 10 januari 1930 schrijft Michels 

een vertrouwelijk bericht aan de bur-

Wim Fecken brengt veel tijd door in archieven om verhalen over onze dor-

pen te verzamelen. Zo ook nu verrast hij weer met een leuke anekdote. 

Aanbieding schilderij 

Hoe komt een schilderij van E.R.D. Schaap in Haarlem 

‘s-G r a ve l a n d 
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gemeester. "Aangezien we met de 

Gooische gemeenten een grootere 

combinatie hebben kunnen maken 

voor 't bedoelde wandtapijt, is er 

geen bezwaar meer dat indien de 

Raad uwer gemeente iets wil doen, 

dit zelfstandig geschiedt. Ik meende u 

hiermede even in kennis te moeten 

stellen." 

Op 21 januari 1930 schrijft B. van 

Beek dat hij als antwoord op het 

schrijven van 13 januari j.l. een 

schilderij van 40x50 cm. kan aanbie-

den van een mooi plekje van onze 

gemeente tegen een prijs van f. 150,-

De volgende aanbieding is van de-

zelfde datum en van de hand van 

K.J. Willerding. Hij schrijft dat hij 

vier onderwerpen van 's-Graveland 

voorradig heeft. "Zeer goed begrijp ik 

dat voor dit doel een groot schilderij 

wel op zijn plaats zou zijn. In mijn 

bezit heb ik een doek groot 1 meter 

bij 1 meter, voorstellende een van de 

schilderachtigste gedeelten van  

's-Graveland namelijk de "Smidsbrug" 

met op den voorgrond een gedeelte 

van het oude polderhuis verder de 

oude huizen langs de vaart, als mid-

den motief de brug met zijn doorkijk-

je. Het is geschilderd in herfststem-

ming. Voor deze bijzondere gelegen-

heid zou ik dit groote schilderij voor 

het door den raad vastgestelde be-

drag beschikbaar willen stellen. Ver-

der heb ik bovengenoemd geval als 

sneeuwgezicht, maat 60x70 cm. 

Een gezicht op de pas gedempte 

brug in het Zuidereinde vanaf de 

vaartzijde 55x65 cm. Een vaartge-

zicht op de hoogte van het huis van 

schipper Sax. 

Bijzonder zou ik het op prijs stellen, 

als uw geacht college de schilderijen 

in mijn atelier zou willen komen 

bezichtigen. Mocht er voorkeur zijn 

voor een ander schilderachtig plekje 

dan ben ik ook gaarne bereid dat op 

het doek te brengen. In dit geval zou 

de maat ongeveer 70x80 cm. zijn. 

De juiste maat is afhankelijk van het 

onderwerp. Gaarne zie ik uw welwil-

lend antwoord tegemoet." 

 

Antoon Smeerdijk bleef niet achter 

met zijn aanbieding want die dateert 

van op 21 februari 1930. 

"Door ernstige ziekte was het mij niet 

doenlijk eerder gevolg te geven aan 

mijn voornemen U te antwoorden op 

uwe geachte letteren data 13 januari 

l.l. inzake schilderstuk. Verontschuldig 

mij dus, wanneer ik zulks nu ik ge-

lukkig herstellende ben, pas heden 

Bernhard van Beek in zijn atelier 
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kan doen. Het spreekt vanzelf dat ik 

als geboren en getogen  

's-Gravelander veel gevoel heb voor 

het maken van een schilderij van een 

mooi schilderachtig punt van het 

dorp, temeer daar zulks dan komt te 

hangen in het Provinciehuis te Haar-

lem. Ik wil daarom dan ook een bui-

tengewone aanbieding doen, namelijk 

een schilderij maken van een onder-

werp door U aan te wijzen of het 

aan mij overlaten tot een doekmaat 

van plusminus 60x80 cm. Voor een 

dergelijk werk vraag ik op tentoon-

stellingen of kunsthandel f. 500,-. Mij 

dunkt daar kunt u geen bezwaar te-

gen hebben aangezien u maar f. 150,

- moogt besteden. 

Gaarne uwe nadere bericht tegemoet 

ziende teeken ik hoogachtend." 

Kennelijk wilde B. en W. nog een 

bekende kunstschilder niet voorbij 

lopen want van 4 maart 1930 dateert 

een verzoek aan E.R.D. Schaap in 

Ankeveen voor de levering van een 

schilderstuk. Het luidt aldus: "de 

Raad dezer gemeente heeft in zijne 

vergadering van 19 dec. 1929 beslo-

ten een bedrag van f. 150,- beschik-

baar te stellen voor een cadeau voor 

het nieuwe gouvernementshuis der 

provincie Noord-Holland. Gaarne 

zouden wij van U vernemen of U 

voor dit doel een schilderstukje zoudt 

willen leveren, voorstellende een of 

ander gedeelte van 's-Graveland, te-

vens wat dan de prijs en groote van 

het schilderstukje zal zijn. Indien het 

mogelijk is, zouden wij gaarne voor 

maandag a.s. bericht van U ontvan-

gen." 

Op 10 maart 1930 schrijven burge-

meester en wethouders het volgende 

aan heer Michels, Lid van Gedepu-

teerde Staten. "Wij hebben de eer U 

Ed.Gr. Achtb. te berichten dat door 

Burgemeester en Wethouders aan den 

bekende kunstschilder E.R.D. Schaap 

alhier is opgedragen een schilderstuk 

te vervaardigen voorstellende een 

aardig gedeelte van ons dorp. 

Het schilderstuk in lijst zal ongeveer 

90 cm. bij 1.15 m. groot worden 

zoodat bij de meubileering van het 

gebouw hiermede rekening kan wor-

den gehouden." 

Bij brief van 10 maart 1930 bedankte 

het gemeentebestuur de eerder ge-Anton Smeerdijk 
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noemde kunstschilders voor hun aan-

bod. 

Heer Michels werd al op 29 april 

1930 in kennis gesteld dat het schil-

derstuk gereed was. Beleefd werd 

verzocht op welke wijze het ge-

schenk moest worden aangeboden. 

"Indien U vooraf het schilderstuk 

wenscht te zien zal ik dat ook gaar-

ne vernemen" zo schreef de burge-

meester. 

Op 1 mei komt er alweer antwoord 

uit Haarlem. Michels schrijft : "In 

beleefd antwoord op uw schrijven 

van 29 april heb ik de eer u te mel-

den, dat u het schilderij, zoodra u dit 

meent te kunnen doen, gewoon kunt 

opzenden aan het Gouvernementsge-

bouw. Daar de grootste en belang-

rijkste helft der geschenken nog lang 

niet gereed zijn. Als wij het nieuwe 

gebouw half mei gaan betrekken, 

vindt er nog geen officiële opening 

plaats. 

Gedeputeerde Staten stellen zich voor 

de aanvaarding der geschenken nader 

te regelen en deze te doen samenval-

len met de officiële opening waarbij 

dan alle gemeentebesturen zullen 

worden genoodigd." 

Op 26 mei gaat er weer een bericht 

naar A.W. Michels in Haarlem. Het 

onbeduidende schrijfsel luidt: 

"Ed. Gr. Achtb. Heer, " 

"Het schilderstuk voor de provincie is 

gereed en hier tentoongesteld, zoodat 

het thans naar Haarlem kan worden 

overgebracht. Gaarne zou ik van u 

willen vernemen waar- en wanneer 

het geschenk kan worden gebracht. 

Het ligt in de bedoeling om het per 

auto te doen brengen." 

(Get.) "De burgemeester van  

's-Graveland." 

2e van links E.R.D. Schaap in de jury van de najaarstentoonstelling van de  

Vereniging St. Lucas. 4e van links(staand) Bernard van Beek. 
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Een officieel stuk ging waarschijnlijk 

bij de overbrenging van het schilderij 

mee. Het is gedateerd 's-Graveland 3 

juni 1930. 

"Wij hebben de eer U ten behoeve 

van het nieuwe Gouvernementshuis, 

aan te bieden een schilderstuk van 

een gedeelte onzer Gemeente 

(Smidsbrug met omgeving), vervaar-

digd door den kunstschilder E.R.D. 

Schaap te Ankeveen. Beleefd verzoe-

ken wij U Ed. Gr. Achtb. dit ge-

schenk van de gemeente 's-Graveland 

wel te willen aanvaarden." 

Op 11 juni berichtte het Provinciaal 

Bestuur van Noord Holland het vol-

gende: "Met groote ingenomenheid 

hebben wij kennis genomen van Uw 

terzijde aangehaalden brief. (De brief 

van 3 juni). Wij verzoeken u onze 

gevoelens van erkentelijkheid voor 

het daarbij aangeboden geschenk, dat 

wij in goede orde hebben ontvangen, 

te aanvaarden en over te brengen 

aan den Raad uwer gemeente." 

Het laatste aangehaald schrijven is 

van E.R.D. Schaap welk hij op 14 

juni 1930 van uit zijn woning, "Villa 

Nova", in Ankeveen schreef aan de 

Burgemeester en Wethouders van 's-

Graveland. 

"Weledel Achtbare Heeren." 

"Hierbij ingesloten gelieve u te vin-

den het door mij geteekende bevel-

schrift zijnde quitantie voor het door 

mij van uwentwege ontvangen bedrag 

ad. f. 150,- voor mij, door u gekocht 

schilderij. 

Dezer dagen heb ik daarvoor met 

den Hr. Michels een goede plaats 

gevonden in een der corridors van 

het Gouvernementshuis. In geen der 

vergaderzalen was plaatsing van 

eenig schilderij mogelijk. 

Ik betuig u mijnen dank voor de mij 

aangeboden afdruk der foto van be-

doeld schilderij. Dezes ontvang ik in 

goede orde terug. Met de meeste 

hoogachting heb ik de eer te zijn: 

E.R.D. Schaap." 

Het aangeboden schilderij met dub-

bele vergulde lijst zoals het heden in 

één der werkkamers van de Gedepu-

teerden in Haarlem hangt. 

Uit het schilderijen dossier van het 

provinciehuis: "liggend formaat olie-

verfschilderij, gevernist. Landschappe-

lijk dorpsgezicht. Voorplan: ongepla-

veide weg die naar een bruggetje 

leidt. Op de brug staat paard met 

wagen, opgeladen met hooi. Aan de 

weg liggen (middenplan) huizen die 

verschillen in hoogte, dak, enz. Naast 

de weg ligt een dito pad voor voet-

gangers. Het voetpad loopt langs een 

sloot/vaart en krijgt in het midden-

plan van het schilderij aan weerszij-

den een haag van Lindenbomen. Aan 

de overzijde van het water ligt een 

weiland. Een hierop gelegen huisje 

wordt in het water weerspiegeld. He-

lemaal rechts, op het voorplan staat 

een grenspaaltje met het wapen van 

's-Graveland met het jaartal 1930 
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eronder en de naam van deze plaats 

erboven. Waarschijnlijk een kwinkslag 

van de schilder, aangezien het schil-

derij in 1930 ten geschenke werd 

gegeven door de gemeente 's-

Graveland, ter gelegenheid van de 

ingebruikneming van het Paviljoen 

"Welgelegen" als Provinciehuis. Gesig-

neerd rechtsonder onder het grens-

paaltje E.R.D. Schaap." 

Het werk is in 1995 door de Haar-

lemse restaurateur Nico Boeijnk ge-

restaureerd. 

Commentaar op het schilderij dossier. 

Locatie kleine Smidsbrug, iets terug 

(niet weergegeven) de Smidsbrug de 

verbinding Kortenhoef-Hilversum ener-

zijds en de verbinding Bussum-

Loosdrecht anderzijds. De Smidsbrug 

is genoemd naar de eertijds aldaar 

wonende smid "Sollman." 

Op het schilderij is alleen de kleine 

Smidsbrug weergegeven. Op het 

voorplan: geplaveide weg met klin-

kerbestrating waarop een paard en 

wagen op de kleine Smidsbrug met 

hooi, die richting het noorden, gaat. 

Ter linkerzijde van de weg, zijnde 

het Noordereinde, staan de huizen 

van de dorpsbewoners waarvan er 

veel werkzaam waren in de vele 

Het schilderij van Schaap, wat werd aangeboden ter gelegenheid van de ingebruikneming van 

het gouvernementshuis in Haarlem in 1930.  
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kleinschalige wasserijen (25) die het 

dorp rijk was. Het hoge huis op de 

voorgrond is vanouds het polderhuis. 

Direct achter de huizen stroomt de 's

-Gravelandse vaart. Niet te zien op 

het schilderij. 

De notabelen van de 's-Gravelandse 

buitens hebben samen met de burge-

meester van het dorp en die van 

Hilversum gezorgd dat de eertijds 

mulle zandweg van 's-Graveland via 

Hilversum naar Soestdijk in 1828 

bestraat werd. Vandaag de dag ge-

heel geasfalteerd. 

Geheel links zien we de toren van 

de R.K. kerk van Kortenhoef. Kerk en 

toren zijn gebouwd in 1880. 

Het zogenaamde voetpad rechts naast 

de brug is het oude tracé van de 

paardentram die zijn laatste rit maak-

te in 1923. 

De dubbele rij bomen zijn beukenbo-

men die vanwege ouderdom en we-

gens gevaar van omvallen zijn omge-

haald ca. 1979-'80 Ervoor in de 

plaats werden eikenbomen geplant. 

Rechts naast de bomenrij ligt de zo-

genaamde noksloot een natuurlijke 

afwatering van de rechtsachter gele-

gen landerijen . Het witte huisje 

rechts staat er nog steeds en is van-

ouds een huiswasserij geweest. Een 

van de vroegste eigenaars was Hen-

drick Bicker. In de verte zien we 

rechts naast de bomenrij de pastorie 

van de Ned. Herv. kerk en daar ach-

ter het kleine torenspitsje van de 

kerk. 

Van een grenspaaltje zoals afgebeeld 

op het schilderij is mij niets bekend. 

Het lijkt mij niet aannemelijk dat dit 

er ooit gestaan heeft. De gemeente-

grenzen waren verder weg gelegen. 

Dus toch een kwinkslag van de schil-

der. 

Het gehele dossier betreffende het 

schilderij is samen met het commen-

taar op het schilderijdossier van de 

provincie zelf, door ondergetekende 

inmiddels overhandigd aan de conser-

vator van het provinciehuis. 

Als laatste, Bussum en Hilversum 

hebben in 1930 samen met andere 

grotere gemeenten gezorgd voor de 

aanbieding van een wandtapijt. Ook 

dit is nog steeds aanwezig in het 

Provinciehuis. 

Kortenhoef, juni 2014.   

      

Wim Fecken. 

 

Schilderij met lijst 
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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 

In de vitrines in het verenigingsgebouw staan veel bijzondere vondsten welke 

in onze dorpen zijn opgegraven. Veel van deze voorwerpen zijn afkomstig uit 

het huisvuil dat in de 17e eeuw door Amsterdam gestort werd om de gaten 

op te vullen die door de zandwinning ontstonden. Het zand werd gebruikt om 

het centrum van Amsterdam uit te kunnen breiden. Dit gebied was erg moe-

rassig. Eén van die vondsten is een baardmankruik welke u op bijgaande foto 

afgebeeld ziet.  

 

Over Baardmankruik 

Een Baardman kruik is een steengoed kruik met op de hals een afbeelding 

van een man met een baard. Waar-

schijnlijk is de man met de baard een 

wildeman, die in de eeuwen daarvoor 

al aardig vaak op verschillende voor-

werpen stond afgebeeld. Er worden in 

de literatuur allerlei suggesties gedaan 

uiteenlopend van God tot Karel de 

Grote, van geestenverdrijver tot stads-

bestuurders. Wie het ook is, hij 

spreekt tot de verbeelding. De meeste 

baardman kruiken zijn gemaakt in de 

16e en 17e eeuw, vooral rondom 

Keulen en Frechen, en komen voor in 

verschillende groottes. Baardman krui-

ken werden gebruikt als drinkkruik. 

Ook bier werd gedronken uit dit soort 

kruiken. Maar ook andere goederen 

werden er in bewaard, de VOC ver-

voerde er bijvoorbeeld ook kwik in.   

Koos Voorn 



 

2014 4  blad 31 

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. 

Uit het archief 
Op de foto uit deel 1 2014 is nog een 

reactie gekomen van mevr. Uithol-

lindeman. Het betreft hier mevrouw Lin-

deman van de Zuwe vooraan in de boot 

met familie uit Brabant.  

 

 

 

 

Het antwoord uit de vorige periodiek is gekomen van…………………………… verschillende mensen. 

Het betreft hier Krijn Voorn (Krijn de Ruitenheer) met de zoon van dominee 

van Rhoon. 

 

De nieuwe opgave betreft twee 

mannen die waarschijnlijk be-

zig zijn om een brug aan te 

leggen. 

 

Weet u wie dit zijn? 

 

Ook de locatie waar de foto is 

genomen willen we graag we-

ten. 

 

Laat het ons weten via email 

of kom even langs bij het ver-

enigingsgebouw. 
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Regelmatig ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van foto-

materiaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen.  

Schenkingen  

Wij hebben weer meerdere schenkingen ontvangen.  

Onze dank gaat naar: 

Johan Vermeulen, diverse voorwerpen 

en gereedschappen. 

Annie Stam-Voorn, diverse gereedschap-

pen 

Vivian van Vliet, grote schaaf 

Henk de Kloet, diverse voorwerpen, 

tegeltje 30 jaar wielerronde en di-

verse documenten en foto’s 
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 Ad Reijmerink, een koperen plaat met voorstelling 

van een bleker. Met water uit de sloot wordt het 

loog eruit gespoeld om daarna in de open lucht te 

drogen op het bleekveld 

Jaap Wertheim, enkele grammofoonpla-

ten van Amicitiae en een LP met op 

de hoes een schilderij van Flip Ha-

mers. 

Elly Voorn, voorwerpen welke gemaakt zijn, ver-

moedelijk door onderduikers, in de oorlog 

Piet Pos, een zeer fraai 

exemplaar van een pop, 

voorstellende zijn vader 

Henk Pos, welke gemaakt 

is naar een schilderij van 

Flip Hamers (rechts) 

Vooral de gelijkenis is 

frappant. 
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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 archi-

valia 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 pu-

bliceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrekken 

van informatie en/of materiaal en/of financiële steun. 

Lidmaatschap: De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  

Postbezorging van het periodiek buiten de regio kost € 7,50 extra en 

losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel CW76 en bij de HK voor  

€ 4,50. 

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

       035 6211536 e-mail: koos@hk-kortenhoef.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. 

 

Dit periodiek is een uitgave van de Historische kring Ankeveen/'s-Graveland/

Kortenhoef "In de Gloriosa" 



Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23  

info@dedriedorpen.nl  

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  

mailto:info@dedriedorpen.nl

