
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgave: Historische Kring Ankeveen 's-Graveland Kortenhoef 

DE HISTORIE 

Zomer 2016 





 2 

 

Historische Kring Ankeveen 's-Graveland Kortenhoef 

 

 

32ste jaargang nummer. 3, zomer 2016 

 

 

Inhoud 3 Bij de voorplaat 

   4 Voorwoord  

   5 Het geheim van de smid 

   15 Schenkingen     

   20 Caerte van de Hollandse polder tot Anckeveen 

   29 Van Huizen gesproken  

   34 Colofon      

  

 

 

 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of repro-

ductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zon-

der voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebben-

de verboden, behoudens beperkingen bij de Wet gesteld. 
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Volop zomer in Ankeveen. G.F. van Schagen (1880 - 1968).  

 

Gerbrand Frederik van Schagen was van geboorte een Haagse schilder. Aan-

vankelijk begon hij in het vak van zijn vader als huis- en decoratieschilder. 

Hij volgde zijn opleiding aan de ambachtschool voor Decoratie, Hout- en 

Marmer- schilderen. Hij vervolgde zijn avondschoolopleiding tot kunstschil-

der aan de Haagse Akademie voor Beelden Kunsten.  Hij woonde vanaf 

1917 in Laren. Hij kreeg les van W.B. Tholen, een leerling van Gabriël. Hij 

schilderde, aquarelleerde en tekende voortreffelijk landschappen, aanvanke-

lijk in de trant van de Haagse School, maar naderhand in een eigen impressi-

onistische stijl. Zijn impressies deed hij overal in het land op en hij werkte 

in het Gooi, Zuid Limburg, Zierikzee, Veere, Enkhuizen, Hoorn, Leeuwar-

den en Giethoorn. Hij had enige moeite met de proporties van figuren, want 

deze zijn in verhouding vaak wat te groot. Gerben van Schagen hield veel 

van zonnige taferelen, zoals hierboven goed te zien is. 

 

Bron: De onvergankelijke Kijk op Kortenhoef van Carole Denninger 

Bij de voorplaat 
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Voorwoord 
 

Op 29 en 30 oktober van 10:00 tot 17:00 zal de Historische Kring in “De 

Drie Dorpen” te Ankeveen, een tentoonstelling organiseren, met als on-

derwerp ‘oude ambachten’.  Er worden zowel foto’s als gereedschappen  

uit de oudheidkamer getoond. 

Nu zijn er tal van ambachten die hiervoor in aanmerking komen, maar er is 

niet altijd voldoende materiaal om ten toon te stellen. De ambachten welke 

onder uw aandacht gebracht worden zijn o.a. turf, riet, schoenmaker, tim-

merman en smid. Vooruitlopend op de tentoonstelling heeft Jan Hendriks 

een artikel geschreven betreffende de grof- en hoefsmederij aan de Smids-

brug, die menigmaal het vuurtje flink heeft opgestookt.  

Er waren vroeger vele smederijen in de dorpen rondom ons. Het verhaal 

over de smederij aan de Smidbrug zal deel uitmaken van een thema uitgave 

over de smederijen in onze drie dorpen en zal tegen een geringe vergoeding, 

exclusief verkrijgbaar zijn op de tentoonstelling. 

Het tweede verhaal komt nog van de hand van Jan Veenman. Het was het 

laatste verhaal dat van hem ontvingen en zo goed als af. Wij zouden als re-

dactie er samen met Jan nog eens naar kijken of het nog aanpassingen ver-

diende, maar daar is helaas niets van gekomen. Het verhaal verdient echter 

zeker een plaats in onze periodiek. 

De nominaties voor het Stuk van het Jaar 2016 in het Gooi en de Vechts-

treek zijn bekend. Hierbij zit ook een tekening van jan Veenman. U kunt 

hier op stemmen op de site van het streekarchief.  

www.gooienvechthistorisch.nl/nieuws/actueel-nieuws/stem-op-uw-stuk-van

-het-jaar 

 

Opnieuw is Gerrie van Rijn in de geschiedenis van een huis en haar bewo-

ners gedoken. Ditmaal betreft het een woning in ‘s-Graveland, Noordereinde 

143. Een huis met een bewogen geschiedenis. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 
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Schilderij door Anton Smeerdijk (1885 - 1965) van de Smidsbrug, vernoemd  naar de daar gevestig-

de smederij. Rechts het bruggetje voor de paardentram. 
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Het geheim van de smid 
 

Het beroep van smid is net zo oud als het gebruik van (edel)metalen voor-

werpen. Bij de Grieken, Romeinen, Kelten en Germanen stond de smid be-

kend als een kundig en belangrijk persoon, die met de kunst van het smeden 

prachtige wapens en kunstvoorwerpen maakte. Voor boeren en ambachtslie-

den maakte hij uit grof smeedwerk werktuigen en gereedschap. Daarnaast 

was de smid door de eeuwen heen uitermate belangrijk voor het leger, want 

als vervaardiger van zwaarden, bijlen, harnassen en stormrammen was de 

kwaliteit van zijn wapens immers van doorslaggevende betekenis voor de 

overwinning. De sterkte van het metaal was het geheim van de smid. 

Vaak had hij meerdere ijzers in het vuur, die hij smeedde wanneer ze wit-

heet of roodgloeiend waren. Vervolgens nam hij ze in de tang en bleef er net 

zolang op hameren totdat hij tevreden was. Meestal had de smid een knecht 

in dienst, die onder andere voor het vuur zorgde. Zo gooide hij de kolen op 

het vuur en bediende met zijn voet de blaasbalg die het vuurtje flink op-

stookte. Tevens was hij het extra handje aan het imposante aambeeld, waar 

de smidshamer van zijn baas zijn karakteristieke geluid liet klinken. Sissend 

en dampend verdween het smeedwerk vervolgens in het koude water, waar 

de spanning uit het geschrokken en geharde metaal verdween. Vanuit de 

mist kwam tenslotte het beoogde eindresultaat tevoorschijn. 

In ieder dorp was er wel een smid te vinden, zo ook in Kortenhoef, Anke-

veen en ’s-Graveland. Ook hier moesten immers paarden worden beslagen, 

hadden boeren werktuigen nodig en de polderwerkers hun specifieke ge-

reedschap. In tegenstelling tot Kortenhoef en Ankeveen is er in ’s-Graveland 

voor smeden altijd veel werk geweest, daar zorgden de buitenplaatsen wel 

voor. Hekken, hang- en sluitwerk, kachels en onderhoud aan koets en/of 

sjees. Ook leverde men aan de kuiper de metalen banden voor zijn tonnen, 

spijkers aan de timmerman en onderdelen voor schepen aan de scheepswerf. 

Verder waren er in ’s-Graveland nog enige stalhouderijen, zoals bij het Wa-

pen van Amsterdam, het Regthuis en bij het logement van Boeschoten op de 

hoek Herenweg / Cannenburgerweg. Naast deze voormalige herberg was 

overigens begin achttiende eeuw ook een wagenmakerij gevestigd, een soort 
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garage voor rijtuigen. Het is niet verwonderlijk dat zich hier later een sme-

derij vestigde, die van Reesink. Een stalhouderij bracht voor een smid name-

lijk altijd werk met zich mee; paarden beslaan en onderhoud aan de rijtui-

gen. 

De ’s-Gravelandse vaart en de straatweg van Amsterdam naar Soestdijk, 

waar het Noordereinde onderdeel van uitmaakte, leverde in ‘s-Graveland 

dus voor veel ambachtslieden werk op, zo ook voor de smid. En wat te den-

ken van de tientallen wasserijen die zich in de loop van de tijd aan weerszij-

de van de ’s-Gravelandse vaart zouden vestigen. Alleen daaraan had men de 

handen vol. In dit artikel wordt de smederij aan de Smidsbrug belicht. Het 

zal voor u geen verrassing zijn dat hier ooit een smederij heeft gestaan, de 

naam spreekt immers voor zich. 

 

Smidsbrug 

De herinnering aan dit ambacht is dus nog altijd in onze gemeente aanwezig: 

De Smidsbrug. Een naam die ook geschreven werd als Smitsbrug, Smits 

Brugge en Smeebrug. Tegenwoordig is het de naam waarmee het hele kruis-

punt wordt aangeduid, maar in feite was het de naam voor de brug die in het 

Noordereinde over de Oetgensvaart lag, nu Leeuwenlaanvaart. Deze zoge-

noemde noksloot kruist nog altijd het Noordereinde om in de ’s-Gravelandse 

vaart uit te komen. Tot 1939 lag hier de hoge en smalle Smidsbrug. Hoog 

omdat er boten met hooi of zand onderdoor moesten kunnen varen en smal 

omdat het in die tijd niet gebruikelijk was om met meer dan één (boeren)

wagen over een brug te gaan. Door tegenliggers werd zodoende altijd keurig 

gewacht, ook al omdat de paarden een iets langer aanloopje moesten maken 

om met hun zware vracht over de hoge brug te komen. Volgens ooggetuigen 

was dat altijd een spannende aangelegenheid, vooral wanneer de paarden 

steigerden. 

 

Naast de Smidsbrug lag de lage zogenoemde kleine Smidsbrug, de oude 

basculebrug van de voormalige paardentram. Deze lag gelijkvloers met de 

tramrails, zodat paarden, wagon en reizigers probleemloos de noksloot kon-

den passeren. Een tweede basculebrug lag iets verder, naast de kerkbrug bij 

de Nederlands Hervormde kerk. De bruggen werden in die tijd bediend door 

dorpssmid Sollman. Voor elke schuit die één van de twee bruggen wilde 
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passeren moest hij die met de hand opendraaien. Ondanks het contragewicht 

een stevig klusje. 

Vanwege de verkeersveiligheid werden beide bruggen in 1939 vervangen 

door één brede lage brug, waar later weer een brug voor het fietspad naast 

kwam. De Kortenhoefse brug, de oude hoge brug die over de ’s-Gravelandse 

vaart lag, bleef echter nog tot 1952 het straatbeeld ter plekke bepalen. Ook 

zij werd echter vanwege de verkeersveiligheid verbreed en verlaagd. Mede 

hierdoor ontstond een groot overzichtelijk kruispunt, dat onder de naam ‘De 

Smidsbrug’ verder ging. 

Omstreeks 1730 wordt de Smidsbrug al genoemd in verband met de verkoop 

van een huis met tuin ‘gelegen verbij de Smeebrug’ in ’s-Graveland. Het is 

dus aannemelijk dat er bij dit kruispunt van wegen altijd een smederij heeft 

gestaan, waarschijnlijk al vlak na de ontginning van het dorp. Dit zou bete-

kenen dat er op deze plek, aan het begin van het Noordereinde, zo’n drie-

honderd jaar een smederij aanwezig is geweest, de laatste eigenaar was de 

Firma G. Neef & Zonen die omstreeks 1943 het pand verkocht. Bij de wat 

oudere lezers onder u zal ook de naam van smederij Sollman wellicht niet 

Noordereinde bij de Smidsbrug met links smederij Sollman  

voorheen Van Putten. 
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geheel onbekend in de oren klinken. Zij zaten namelijk ruim honderd jaar bij 

de Smidsbrug, vanaf ongeveer 1810 tot 1926. De smederij kwam in de fami-

lie nadat Philip Sollman trouwde met de weduwe van Johannes van Putten, 

meester smid te ’s-Graveland. 

 

Van Putten 

In februari 1766 duikt de naam Van Putten op in een advertentie waarin een 

wagenmakerij te huur wordt aangeboden. Deze wagenmakerij, ‘staande op 

Stigt aan ’s-Graveland’, bestond op dat moment, volgens de omschrijving in 

de advertentie, al meer dan veertig jaar en betreft een pand op de hoek van 

de huidige Herenweg / Cannenburgerweg, waarover later meer. Inlichtingen 

waren te krijgen bij Johannes van Putten, meester smid te ’s-Graveland.  

Johannes van Putten was in 1724 in Utrecht geboren. Hij overleed op 26 

juni 1807 in ’s-Graveland en werd 83 jaar. Op jonge leeftijd vertrekt hij naar 

’s-Graveland om er als smidsknecht aan de slag te gaan. In het huwelijksre-

gister van ’s-Graveland komt hij driemaal voor, te weten: 1752 met Lijntje 

Eekhout, 1754 met Lijsbeth de Jongh en in 1780 met Jannetje de Haan. Hij 

krijgt vier kinderen, waaronder Adrianus die hem als meester smid opvolgt. 

Adrianus van Putten werd op 20 maart 1757 in ’s-Graveland gedoopt. Hij 

overleed op 5 april 1810 in ’s-Graveland en werd 53 jaar. In 1775 trouwde 

hij met Hendrikje de Liefde waarmee hij zeven kinderen kreeg, waaronder 

Johannes, de derde generatie van smeden in de familie. Een jaar na het over-

lijden van Hendrikje (1799) hertrouwde Adrianus met Jannetje Siebol. 

Johannes van Putten werd op 20 augustus 1780 in ’s-Graveland gedoopt. Hij 

overleed op 24 juli 1813 in ’s-Graveland en werd 32 jaar. Het overlijden 

werd aangegeven door smidsknecht Philip Sollman. In 1807 was Johannes 

gehuwd met Woutertje Posthouder, waarmee hij vier kinderen kreeg. Na zijn 

overlijden hertrouwde zij in 1814 met Philip Sollman.    

 

Sollman 

De familie Sollman (Soelman) kwam oorspronkelijk uit Nassau Dietz. Geor-

ge Philip Sollman (1756-1816) was van Duitsland naar Utrecht gegaan, 

waar hij in 1781 trouwde met Anna Geertrui Smenk. Hij was hoefsmid en 

woonde Buiten de Waardpoort. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, waaron-
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der Christiaan en Philip. Omdat de smederij van hun vader waarschijnlijk te 

klein was om aan drie man werk te bieden, kwamen de broers omstreeks 

1810 naar ’s-Graveland. Hier gingen zij aan de slag bij de smederij van Jo-

hannes van Putten. Wanneer deze in 1813 op jonge leeftijd komt te overlij-

den zet zijn vrouw de zaak met de twee broers Sollman voort. 

Christiaan Sollman was de oudste van het gezin en werd op 2 augustus 1782 

in Utrecht gedoopt. Hij overleed ongehuwd op 28 september 1838 in ’s-

Graveland en werd 56 jaar. Zijn broer Philip was de jongste van het gezin en 

werd op 9 juni 1793 in Utrecht gedoopt. Philip overleed op 30 juli 1859 in ’s

-Graveland en werd 66 jaar. In 1814 was hij gehuwd met zijn werkgeefster 

Woutertje Posthouder, de weduwe van Johannes van Putten. Het echtpaar 

kreeg zeven kinderen. Philip breidde zijn werkzaamheden uit met een voer-

mans-bedrijf. De smederij werd zodoende niet alleen een werkplaats voor 

smeedwerk, maar ook een plek waar onderhoud werd verricht aan rijtuigen 

en (boeren) wagens. Kortom, een smederij annex wagenmakerij, waar men 

ook een koets, sjees of tentwagen kon huren met of zonder voerman 

(koetsier). Het spreekt voor zich dat er voor het voermans-bedrijf ook een 

stal aanwezig was voor en met paarden. 

Bij zijn overlijden blijkt dat Philip er ook nog ander vee op nahield, naast 

Smederij Sollman aan het Noordereinde nabij de Smidsbrug. 
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smid was hij boer. Tijdens de publieke verkoop op 19 oktober 1859 worden 

uit de nalatenschap namelijk ook koeien aangeboden, vijftienduizend pond 

hooi, boerengereedschap en boerenwagens. Tevens werd er de inventaris 

van het voermans-bedrijf verkocht: Vigelante (koets), Barouchet (luxe 

koets), Chais (rijtuig), twee tentwagens en diverse tuigen, hoofdstellen en 

bitten. De smederij annex wagenmakerij bleef in de familie, die nam zijn 

zoon Christiaan over. 

Christiaan Sollman was de jongste van de zeven kinderen en werd op 1 no-

vember 1825 in ’s-Graveland geboren. Hij overleed op 1 februari 1893 in ’s-

Graveland en werd 67 jaar. Hij zou tweemaal in het huwelijk treden; in 1853 

met Jansje Boeschoten en in 1861 met Catharina Boeschoten, een nicht van 

Jansje. Met Jansje, die in 1859 was overleden, kreeg hij drie kinderen die 

jong kwamen te overlijden. Met Catharina kreeg hij zeven kinderen. Christi-

aan was niet de enige smid in het gezin, ook zijn broer Philip werd smid, en 

wel in Naarden. Na het overlijden van Christiaan zet zijn vrouw de zaak 

voort. In het bevolkingsregister staat ze omschreven als ‘hoofd ener smede-

rij’. De zaak wordt echter gerund door haar zoon Philip. 

Philip Sollman, de derde generatie van Sollman-smeden in ’s-Graveland, 

werd op 11 juli 1864  in ’s-Graveland geboren. Hij overleed op 10 januari 

1943 in Amsterdam en werd 78 jaar. In 1902 was hij in Baarn gehuwd met 

Anna de Wilde. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Na zijn huwelijk neemt 

hij de zaak van zijn moeder over en op 1 januari 1904 de wagenmakerij van 

Warnardus van der Pauw, nabij de Klapbrug aan de Herenweg. Op 1 juli 

1926 wordt de smederij aan de Smidsbrug en de wagenmakerij aan de He-

renweg verkocht aan de Firma G. Neef & Zonen. In een advertentie bedankt 

Philip zijn klanten voor het genoten vertrouwen. Na ruim een eeuw dooft 

hiermee het vuur in de smederij van de familie Sollman. 

 

Neef 

De families Neef en Sollman zijn aan elkaar verwant via de familie Boe-

schoten, de voormalige eigenaars van het logement op de hoek Herenweg / 

Cannenburgerweg. Wat dat betreft bleef de smederij aan de Smidsbrug toch 

nog in de familie. De Firma G. Neef & Zonen v.o.f. was in december 1920 

opgericht door Gijsbert Neef sr., samen met zijn drie zonen Cornelis, Hen-
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drik Gerrit en Gijsbert. 

Gijsbert Neef sr. was op 17 maart 1851 in ’s-Graveland geboren. Zijn ouders 

waren kleerbleker Cornelis Neef en Johanna van Bruggen, in 1839 gehuwd 

in ’s-Graveland. Het echtpaar kreeg acht kinderen, waarvan Gijsbert de 

jongste was. Gijsbert overleed op 26 september 1932 in Ankeveen en werd 

81 jaar. In mei 1880 was hij in Amsterdam gehuwd met Hermina Susanna 

Swanenburg, ze kregen acht kinderen. Na hun huwelijk wonen ze korte tijd 

in Hilversum, in de Bussummerstraat. In Hilversum, waar Gijsbert werk-

zaam was in een smederij, hebben ze maar vijf maanden gewoond. In okto-

ber 1880 vertrekken ze namelijk al weer naar Ankeveen om er de smederij 

van Gerrit Reesink over te nemen. Gijsbert komt hier naast zijn zus Cathari-

na Wilhelmina Neef te wonen, die gehuwd was met Gerrit Boeschoten, de 

eigenaar van het logement op de hoek Herenweg / Cannenburgerweg. De 

smederij staat net om de hoek aan de Herenweg. Zijn andere buurman is 

wagenmaker Jordaan van der Pauw. 

De familie Van der Pauw zat hier vanaf 1766 en zou vier generaties lang - 

honderdvijftig jaar - dit mooie ambacht uitoefenen. Op 1 januari 1904 stopt 

Warnardus van der Pauw met de wagenmakerij en gaat verder als veehou-

Garage Neef hoek Cannenburgerweg en Herenweg. 
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der. De zaak wordt voortgezet door Philip Sollman, die aan de Smidsbrug in 

’s-Graveland een smederij annex wagenmakerij heeft. Wanneer deze in 

1926 de smederij aan de Smidsbrug en de wagenmakerij aan de Herenweg 

aan Neef verkoopt, blijft het ambachtelijk werk aan de Klapbrug behouden. 

En wat de smederij aan de Smidsbrug betreft, die is nog tot 1943 operatio-

neel geweest. 

Na de overname in 1926 zwaaide Hendrik Gerrit Neef (1883-1962) de scep-

ter in de smederij aan de Smidsbrug. Hij was de derde zoon van Gijsbert 

Neef sr. in de v.o.f. Zijn broers Cornelis en Gijsbert jr. waren werkzaam in 

de smederij annex wagenmakerij aan de Herenweg. Hendrik Gerrit Neef 

was in 1919 gehuwd met Adriana Elisabeth de Geus.  

 

Na hun huwelijk gaan ze in het Noordereinde wonen waar Adriana een win-

kel begint in galanterieën, huishoudelijke artikelen, speelgoed en ijzerwaren. 

Begin 1932 wordt het woon- winkelhuis grondig verbouwd, de heropening 

is op donderdag 28 april. Johanna Neef, de dochter van Hendrik en Adriana, 

zette naderhand de zaak van haar ouders tot 1998 voort. Het was een echte 

dorpswinkel waar bijna iedereen met veel plezier kwam en nooit met lege 

handen vertrok. Terwijl zijn vrouw de winkel runde, werkte Hendrik Gerrit 

(Henk) dus vanaf 1926 in de van Sollman overgenomen smederij aan de 

Smidsbrug. Iedere morgen werd hier om half zeven het vuur van de smidse 

aangemaakt. Meestal stonden er dan al een paar paarden, die beslagen moes-

ten worden, te wachten. Iedere boer, bakker, groente- of melkboer had in die 

tijd immers nog paarden. Teus Neef, een zoon van Henk, heeft voor school-

tijd menigmaal het vuur voor zijn vader aangemaakt. Daarna verwijderde hij 

de oude ijzers van de hoeven van de wachtende paarden. En dan snel naar 

school. Bij de smederij stond ook nog een grote schuur van de voormalige 

wagenmakerij. Hier stond voor het vervaardigen van wagenwielen en car-

rosserieën onder andere een lintzaag en een schaafbank. 

In de Tweede Wereldoorlog wordt de smederij door de Duitsers gevorderd 

om er hun paarden te beslaan. Een klusje dat zij zelf gaan uitvoeren, daar 

was Neef niet bij nodig. Omstreeks 1943 wordt het pand verkocht. Na drie-

honderd jaar gaat de Smidsbrug van de een op de andere dag verder zonder 

smederij. In 1958 verrijst op de plek van de voormalige smederij het  

’s-Gravelandse Witte Kruisgebouw, later (2000) verbouwd tot appartemen-

ten. 
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De familie Neef zou zich na de verkoop van de smederij aan de Smidsbrug 

concentreren, uitbreiden en moderniseren op de hoek Herenweg / Cannen-

burgerweg. Anno 2016 staat er met duidelijke letters Automobielbedrijf 

Neef & Zn. v.o.f. op de gevel van het voormalige logement van de familie 

Boeschoten. Werkplaatsen, showroom, parkeerplaats en woonhuis beslaan 

vandaag de dag de hele hoek Herenweg / Cannenburgerweg. Bijna drie eeu-

wen lang wordt er op deze plek dus al gesleuteld aan paardenkrachten en 

koetswerk. Echter, de oude smederij / wagenmakerij heeft in de loop van de 

tijd wel plaats gemaakt voor een modern garagebedrijf. 

 

Jan Hendriks 

De huidige Smidsbrug 
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Schenkingen  

 

Van Gerrie van Rijn, kaart  van Noord Holland 

 Van I. van Zalingen een Luchtfoto van Vacuplast  

Van Bert Brouwer turfgereedschap 

Dagboek van juffrouw Baljé via een nicht van haar 

Van Rita van de Broeck, een asbak van Heij 

Twee boeken met ansicht-

kaarten van Ellen de Soet 
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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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Langs de Googh Ankeveen 
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Langs de Googh Ankeveen 
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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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CAERTE VAN DE  
HOLLANDSE POLDER 
TOT ANCKEVEEN 
 

 
Op vrijdag 8 mei t/m zondag 10 mei 1992 vond er in het dorpshuis ‘De 

Dobber’ te Kortenhoef een bijzonder expositie plaats onder de naam 

‘Molens, wind en water in de drie dorpen’. De organisatie van de expositie 

stond onder verantwoording van de Historische Kring ‘In de Gloriosa’, 

Stichting de Molen van Gabriël, zuiveringschap Amstel en Gooiland en het 

Hoogheemraadschap Amstel en Vecht. Het doel was meer bekendheid te 

geven aan het werk van de waterschappen in Nederland, aan de Hollandse 

molen, maar in het bijzonder aan de molen ‘Gabriël’ in Kortenhoef en de 

molen ‘Hollandia’ in Ankeveen. 

 Het Gooisch Museum in Hilversum was zo vriendelijk de oude 17de eeuwse 

“Caerte van de Hollandse polder tot Anckeveen” voor deze bijzondere expo-

sitie tijdelijk ter beschikking te stellen. 

De expositie was voor mij een van de weinige momenten waarop ik de oude 
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polderkaart nog eens van zeer nabij kon bestuderen. Ik tekende en fotogra-

feerde de vele oude boerenhofsteden, bestudeerde nauwkeurig de beschadig-

de fragmenten en probeerde mij een beeld te vormen van het Hollands End 

in Ankeveen gedurende de 17de eeuw. Ik zag de witte en bruine zeilen van 

de zandschepen uit ’s Graveland, de turfbokken uit Ankeveen en de trek-

schuiten uit Amsterdam in ‘de Vaart van ’s-Graveland op Weesp’. Ik zag op 

het Hollands End ‘De Heer Lintelo sijn Plaats’ en de ‘Hoffsteede van Wy-

nand Blaaupot’. ‘Wat zou ik de kaart graag eens een korte tijd bij mij in huis 

willen hebben’ was tijdens het bestuderen er van voortdurend mijn sluime-

rende wens. Ik liet het erbij, realiserend dat deze wens tot de onmogelijkhe-

den behoorde.    

Mijn speciale belangstelling ging vooral uit naar dat deel van de kaart waar-

op ‘het huijs van mr. Bartelt Inghel, woonende naest aant Sticht van Uuij-

trecht’ stond en de Drost van Muiden, Pieter Cornelisz. Hooft op 7 juli 1644 

‘met den Schout ende twee schepenen der stede Weesp’ eens op onderzoek 

uit ging naar al dat ‘Paepse gedoe’ op het Hollands End.  

 

Over dit deel van het Hollands End is er in de loop van de laatste paar hon-

derd jaar heel wat te doen geweest. Er zijn allerlei twijfels over wat zich hier 

Detail van de kaart met rechts boven de boerderij Ingelenburgh. 
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allemaal heeft afgespeeld. De “Caerte van de Hollandse polder tot Ancke-

veen” brengt ons, voor zover de schilder ons niet op een dwaalspoor zet, 

misschien tot een klein stukje werkelijkheid. Op de hoek van de Stichtse 

Kade – Hollands End staat een eenvoudige boerderij met een trapgevel. De-

ze  bouwsteil werd veelvuldig in de 17de eeuw toegepast.. Links van het 

woonhuis is de stal te zien. Rechts een klein bijgebouwtje. Aan de noordzij-

de van de boerderij staat een grote (waarschijnlijk) boerenhoeve waarvan het 

hoofdgebouw geflankeerd wordt door twee bijgebouwen. Het hoofdgebouw 

ligt enigszins naar achteren. Een deel van het complex (aan de zuidzijde) 

wordt afgeschermd door een hoge stenen muur. Aan de westzijde van het 

gebouw staan enkele bomen. De toegang aan de wegzijde wordt afgesloten 

door een groot sierlijk hek of een brug. Opvallend is dat de vaart die vanaf 

de sluis bij het Polderhuis richting zuid, het Hollands End doorsnijdt, eindigt 

bij deze boerenhoeve. ‘Is dit de voormalige boerenhoeve van de bekende 

Amsterdamse advocaat Reynier Ingel, de rentmeester van de Heer van An-

keveen; Benediktus Schaeck geweest?’ vraag ik mij voorzichtig af. Het rent-

meesterschap van Reynier Ingel werd later overgenomen door zijn zoon Jan 

Hollands End 47 huidige boerderij “Ingelenburg” van dhr. Van Dijk. 
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wiens zoon Barthold van zo’n grote betekenis is geweest voor het katholieke 

deel van Ankeveen en het Gooi dat P.C. Hooft tenslotte, na tal van klachten, 

op de 4de juli 1644 met enkele van zijn mannen maar eens op onderzoek 

ging. Groot was de boerenhoeve in ieder geval wel. Waarschijnlijk zelfs zo 

groot dat er vele bezoekers gelijktijdig ontvangen konden worden. ‘Lag hier 

de oude ‘schuilkerk’ en was dit dan de boerenhoeve ‘Ingelenburgh’ waar-

over zoveel misverstanden bestaan?’ vroeg ik mij af.  Hopelijk geeft de ge-

schiedenis ons hierover nog eens een nadere verklaring. Onze weg vervol-

gend zien we aan de overkant van de boerenhoeve een hoog huis met een 

eerste en tweede verdieping. Zowel aan de westzijde als aan de zuidzijde 

van het pand is een deur met aan weerzijde enkele  ramen. 

De expositie eindigde op zondag 10 mei 1992,’s middags 5 uur. Ik was op 

dat moment aanwezig om de door mij voor deze expositie beschikbaar ge-

stelde documenten weer mee terug te nemen. De oude polderkaart werd door 

de organisatoren weer netjes ingepakt om door de heer Berend van de Kolk 

(een van de organisatoren van de expositie) de volgende dag bij het Gooisch 

Museum terug te bezorgen. Helaas bleek de deux-chevaux (2 CV ) van de 

heer van de Kolk te klein om de grote kaart te kunnen vervoeren. Omdat 

mijn auto iets groter was werd mij verzocht de kaart mee naar huis te nemen 

om deze de volgende dag bij het Gooisch Museum af te leveren. Ik beloofde 

Detail van de “Caerte van de Hollandse polder tot Anckeveen”.  
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het. 

Enkele momenten later reed ik met de kostbare kaart richting Ankeveen. 

Inmiddels was het 38 jaar geleden dat de kaart, na een avontuurlijke tocht, 

Ankeveen verliet om er waarschijnlijk nooit meer terug te komen. En nu.…? 

Nu rijd ik zomaar met de kaart achterin mijn auto naar Ankeveen. Onder het 

rijden keek ik even voorzichtig achterom om te kijken of het allemaal wel 

echt was. Ik gaf een tikje op de houten lijst en mompelde: ‘Zo ben je dan 

toch weer even terug in je oude dorp. Dat hadden we toch nooit gedacht’. 

Toen ik even later het omvangrijke stuk voorzichtig naar mijn zolderkamer 

sleepte merkte mijn vrouw Willy voorzichtig op: ‘Zeg Jan, als de kaart nu 

eens gestolen wordt of door een ongeval beschadigd raakt …. wat dan?’ 

‘Och…..’antwoordde ik terwijl het zweet van mijn voorhoofd liep ‘maak je 

niet ongerust want dit komt echt nooit meer voor’ Eenmaal op zolder reali-

seerde ik mij pas goed dat ik onverwachts de kaart zomaar in mijn eigen 

huis had. 

De volgende morgen stond ik al vroeg op om met een vergrootglas en een 

leeslamp er boven alle details van de vele boerderijen op het Hollands End, 

het oude Polderhuis met zijn paardenstal, het huis van de chirurgijn, de mo-

len aan de Loodijk en de ‘cowboys’ op de Hilversumse Meent uiterst nauw-

keurig te kunnen bekijken. ‘Wie was de schilder’ vroeg ik mij af. Waar-

schijnlijk heeft hij de kaart in opdracht van het polderbestuur vervaardigd. 

Toen het oude Polderhuis op het eind van de 19de eeuw een grondige ver-

bouwing onderging werd de kaart zomaar uit de Polderkamer verwijderd om 

verder een zwervend bestaan te gaan leiden. Het waren de heren J. Verhoe-

ven en F. Fennis die de kaart voor verder verval hebben behoed waarna ze 

geheel gerestaureerd in het Gooisch Museum ons vandaag en hopelijk in de 

verre toekomst kan vertellen over de welvaart op het Hollands End voordat 

de vervening in het begin van de 18de eeuw er een eind zou maken. En nu, 

na zo’n driehonderd jaar,  is de welvaart op het Hollands End weer terugge-

keerd en behoort zij wederom tot het welvarendste deel van Ankeveen. 

Mijmerend met mijn hoofd over de kaart zweefde ik in gedachten terug naar 

die woelige 17de eeuw. Plotseling sta ik tussen de vele boerderijen midden 

op het Hollands End. De zon rolde een fonkelende baan uit over het Anke-

veense polderland. In het noorden, net boven de  wazige horizon, laat zich 

voorzichtig de toren van Naarden zien. 

De meeste boerderijen staan op een erf door water omringd als op een ei-

land. Naar het erf leidt vanaf het Hollands End een bruggetje dat veelal be-

staat uit enkele planken terwijl er voor de welgestelde een sierlijke ophaal-

brug is. De meeste boeren vervoeren het vee en de melk per schuit, door de 
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smalle slootjes en de brede dorpsvaart. Enkele boerenwoningen bezitten een 

naar verhouding hoog opstekende kap met riet of stro gedekt. De meeste 

voorgevels zijn hoog opgemetseld terwijl de achtergevels bestaan uit hout 

met overnaads bevestigde planken. Bij enkele boerderijen zijn de zijmuren 

niet hoger dan een meter. De meeste zijn echter zelden in een keer gebouwd. 

In de loop van de tijd wordt al naar behoefte het nodige toegevoegd of soms 

het onnodige verwijderd. Echt grote woningen bezitten de heer Lintelo, de 

heer Blaaupot, de heer Inghel en enkele andere welgestelde boeren of Am-

sterdamse kooplieden. Slechts enkele kunnen zich de luxe van een pronkka-

mer en een aparte slaapkamer permitteren                                            

Hier en daar staat een lantaarn. In het najaar en in de winter komt er een 

lantaarnpaalopsteker die met een laddertje een brandende kaars in de lan-

taarn plaatst. De kaars brandt meestal slechts enkele uren.  Wie er daarna 

nog op uit wil moet zelf zijn eigen licht meenemen of zich laten begeleiden 

door een toortsdrager om vooral bij slecht en donker weer niet in de sloot te 

lopen of te struikelen door de vele gaten in de zanderige weg. 

Gastvrij zijn de meeste bewoners van het Hollands End beslist. Het ziet er 

Detail van de “Caerte van de Hollandse polder tot Anckeveen”. 

Een koe weidend op de meent. 
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binnen allemaal netjes uit. In de woonkamer staan de stoelen allemaal keurig 

in het gelid tegen de muren. In het midden staat een grote eikenhouten tafel. 

Aan de wanden hangen aan enkele grote haken wat koperen en tinnen kan-

nen, net als in een museum. De open haard is betegeld en heeft voor de 

brandveiligheid een rechtopgaand rookkanaal. Aan het plafond hangt een 

kleine koperen luchter voorzien van kaarsen. In de hoek van de kamer staat 

een grote kast met enkele porseleinen borden en wat glaswerk. De ouders en 

de jongste kinderen slapen in bedsteden langs de wand. Onder de bedstede is 

een kleine opslagplaats. Alle overige personen in huis slapen boven in een 

eenvoudig houten bed. Bij grote gezinnen slapen er meerderen in een bed. In 

de woonkeuken staat eveneens een grote eiken tafel met tegen de wand een 

bank en een soort van kinderstoel. Op het fornuis in de hoek staan enkele 

pannen en een ketel. De vloer is belegd met plavuizen en veldkeitjes, die een 

bepaald motief vormen. Er lopen wat kippetjes rond die zo vanuit de stal de 

woonkeuken kunnen inlopen. 

Voor belangrijke inkopen gaan de bewoners van het Hollands End naar 

Weesp of Naarden. Soms wachten zij op de jaarmarkt of de  kermis die eens 

per jaar midden in het dorp, in het najaar, wordt georganiseerd. Op zulke 

momenten zijn dan de meest uiteenlopende zaken te koop. In de zomerdag 

komen er nog wel eens reizende kooplieden langs die van alles in de ‘kiep’ 

of ‘mars’ op hun rug meedragen. Voor de boerenknecht blijft er weinig tijd 

voor ‘vermaeck’ over. Hij komt vaak pas om 8 uur in de avond thuis en 

moet de volgende dag om 5 uur in de morgen weer beginnen. Zijn woning is 

overigens maar enkele passen lang en breed en zijn bezittingen worden niet 

opgeborgen in een fraaie kast maar in een gewone houten kist. De gemiddel-

de leeftijd van de meeste bewoners van het Hollands End bedraagt nog geen 

40 jaar. 

Rond het Polderhuis is het een drukte van belang. Zojuist is de trekschuit uit 

Amsterdam aangekomen. Enkele bewoners van het Hollands End die voor 

zaken naar Amsterdam zijn geweest stappen vermoeid uit. Toch was de trek-

schuit een stuk geriefelijker dan de stotende, schuddende en krakende dili-

gence. Enkele knechten sjouwen de zware bagage naar een boerenkar die bij 

het Polderhuis staat. Terwijl enkele scheepsjager de paarden verwisselen 

drinken de reizigers naar ’s-Graveland een tin bier of een glas wijn in de 

oude herberg. Enkele anderen vermaken zich op de kolfbaan achter het Pol-

derhuis. Boven in de herberg is de polderkamer waar maandelijks het pol-

derbestuur bijeenkomt. In de polderkamer hangt een grote geschilderde kaart 

van het Hollands End met de tekst “Caerte van de Hollandse polder tot Anc-

keveen” Hoewel het tot in het midden van de vorige eeuw nooit voorkwam 

dat hooggeplaatste personen het Polderhuis bezochten kwam er de laatste 
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decennia van de vorige eeuw verandering in door het bezoek van de hoofd-

ingeland Cornelis Tromp die, sinds hij in ’s-Graveland woont,  tot zijn over-

lijden in 1691 een regelmatige bezoeker was van de bestuurvergaderingen. 

Ook de laatste tijd wil het nog wel eens voorkomen dat de voormalige bur-

gemeester van Amsterdam, Mr. Hendrik Bicker, die eveneens hoofdingelan-

den is, van zijn hofstede ‘Schaep en Burgh’ in ’s-Graveland voor de be-

stuursvergadering naar het Ankeveense Polderhuis komt. 

Weer terug op het Hollands End ga ik nog even bij de chirurgijn op bezoek. 

Voor zijn woning hangt een uithangbord met daarop de afbeelding van een 

lancet en een schaar. Een grote koperen bel achter de deur kondigt luidt en 

duidelijk mijn bezoek aan. In zijn winkel staat een tafel en een soort van 

scheerstoel. Aan de wand hangen enkele glimmend gepoetste koperen bek-

kens met links en rechts daarvan planken met zalfpotjes, dozen met allerlei 

pillen en poeders,  zwachtelrollen enz. De herbergier van het Polderhuis had 

mij al verteld dat de chirurgijn bij voorkeur operaties als aderlaten, uitsnij-

den van gezwellen, zetten van beenbreuken, verbinden van wonden enz. in 

zijn winkel verricht. De chirurgijn die achter een soort van toonbank staat 

volgt met grote ogen, zwijgzaam mijn bewegingen. “Uit welke eeuw kom jij 

Detail van de “Caerte van de Hollandse polder tot Anckeveen”.  

Een ruiter in de polder. 
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in Godsnaam” vraagt hij mij plotseling na zo’n minuut of vijf.  “Wat een 

vreemde kleding draag jij, wat een merkwaardig kapsel heb je en hoe kom je 

aan zo’n vreemde bril op je hoofd en wat is dat voor een merkwaardig in-

strument om je pols?” voegde hij vol verbazing en in een rap tempo er aan 

toe. Hij wenkte mij wat dichterbij te komen. Het klamme zweet brak mij 

ondertussen uit. Ik liep snel de winkel uit en zette het op een lopen, zo hard 

ik kon….   Binnen enkele minuten was het hele Hollands End in rep en roer. 

‘De duivel is losgebroken, de duivel is losgebroken……’ riep iedereen mij 

na. 

‘Wanneer breng je het schilderij nou eens terug?’ vroeg Willy mij onver-

wachts. En zonder mijn ogen van het schilderij los te laten merkte ik als ont-

wakend uit een akelige droom op ‘Ja, ja ….maar die chirurgijn op het Hol-

lands End wilde mij te grazen nemen….’ Hoofdschuddend verliet Willy het 

kleine zolderkamertje.  

Zorgvuldig deed ik even later de verpakking weer om de kostbare kaart en 

legde het voorzichtig op de achterbank van mijn auto. Kleine houten paaltjes 

langs de stoeprand verhinderde mij, mijn auto vlak voor de deur van het 

Gooisch Museum op de Kerkbrink in Hilversum te parkeren. Ik reed naar 

het dichtbij gelegen parkeerterrein aan de Zon en Maanstraat en laadde 

voorzichtig het kostbare stuk uit. Er kwam een man van het aan de Zon en 

Maanstraat grenzende veilinggebouw Van Spengen naar mij toe en vroeg 

‘Zal ik het even van u overnemen?. Wij gaan het taxeren en dan hoort u van-

zelf wel wat het ongeveer moet opbrengen’.  Ik bedankte hem vriendelijk 

voor het aanbod en manoeuvreerde vervolgens met de oude “Caerte van de 

Hollandse polder tot Anckeveen” met enkele grote sprongen door het druk-

ke verkeer, richting museum. 

 

Jan Veenman  

Ankeveen, juni 1992 
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Van Huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn 
 

Noordereinde 143 ’s-Graveland, voorheen nummer 195. 

 

Door mijn buurvrouw, Wil Hafkamp, 

werd ik er begin dit jaar op gewezen 

dat het huis, waar zij het grootste 

gedeelte van haar jeugd heeft door-

gebracht, te koop stond. Zij vertelde  

dat  dit een bijzonder pand is, omdat 

er vroeger kerkdiensten in werden 

gehouden. Toen ik op de site van de 

Historische Kring keek was hier 

geen informatie over te vinden. Er 

staan 17.656 foto’s op de site, maar 

er is geen een foto van dit woonhuis 

toen het nog een kerkje was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pand als kerk 

Welke kerk was er in dit pand gevestigd? Als u het boek  “Knielen op een 

bed violen”  van Jan Siebelink hebt gelezen, of als u in het voorjaar de ver-

filming hiervan heeft gezien, moet u zich voorstellen dat het zo een soort 

kerk was. Het boek gaat over een gezin waarvan vooral de vader een heel 

calvinistisch geloof heeft. Hij neemt zijn gezin hierin mee. Het gezin gaat 

niet naar een kerk, maar er worden thuis diensten gehouden. In het huis op 

Noordereinde 143 kwamen er ook gelovigen van een soortgelijke geloofsge-

Noordereinde 143 
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meenschap bij elkaar. De kerk werd door de dorpelingen beschouwd als een 

zware kerk, met de daarbij behorende strenge regels. Iedere week kwam er 

een aantal gezinnen uit de omgeving bij elkaar. Veel kunnen dit er niet ge-

weest zijn, want er hebben ongeveer twintig stoelen gestaan. Ook was er een 

heuse preekstoel.  Er is verder weinig bekend over de tijd dat dit huis als 

kerk dienst deed. Ook Henk Kreunen, een van de latere eigenaren van dit 

pand en zoon van een moeder die naar deze diensten ging, heeft nooit iets 

van zijn moeder gehoord over het ontstaan van deze kerk en wanneer en 

waarom het houden van deze diensten gestopt is. Er zijn tot op heden geen 

foto’s gevonden van het interieur en dus jammer genoeg ook niet van de 

preekstoel die het huis toch bijzonder maakte.  

 

Het pand in eigendom.  

Het huis is gebouwd in 1923. Vóór 1923 heeft er een rijtje kleine huisjes 

gestaan. Dit is onder andere te zien op een schilderij van Pieter Gerardus van 

Os uit 1818 dat te zien is in het Rijksmuseum. Het huis werd gebouwd door 

Hendrik Kreunen. De eerste steen is gelegd door zijn zoon Cornelis Kreunen 

zoals in de gevel te lezen is. Cornelis werd geboren op 9 december 1916, en 

trouwde op 30 maart 1944 met Jopie Boom. Samen kregen zij een zoon, 

Henk. Op 22 oktober 1947 is Cornelis 

overleden. Hij is dus maar 30 jaar gewor-

den. Vader Henk is tachtig geworden en 

overleed in 1969. Het huis werd nagelaten 

aan kleinzoon Henk, die met zijn moeder 

ook in het Noordereinde woonde namelijk 

tegenover de kerk, achter/boven de siga-

renwinkel die jarenlang in het bezit is ge-

weest van de familie Kreunen. Henk ver-

kocht het huis toen de laatste huurder naar 

huize Bruchelen verhuisde. Toen ook de 

sigarenwinkel jaren later verkocht werd 

ging hij met zijn moeder op de Kerklaan 

wonen. Jopie Kreunen- Boom overleed in 

2005. 

 

 

 

Gevelsteen van nummer 143 
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Het pand als woonhuis 

Ruim voor de tweede wereldoorlog, nadat het huis geen kerkbestemming 

meer had, werd het boven bewoond door Kees Schimmel en zijn vrouw 

Lammie van Ginkel. Beneden hadden zij een kleermakerij. De toonbank 

stond onder de preekstoel. Tijdens deze tijd speelden kinderen graag in deze 

ruimte o.a. natuurlijk domineetje.  In 1946 vond er een driehoekruil plaats. 

Kees Schimmel ging naar het huis van zijn vader, het gezin Vernhout, dat in 

buurhuis (nummer 145) woonde ging naar Noordereinde 143 en Teus 

Schimmel, de vader van Kees ging op 145 wonen.  De preekstoel zat nog in 

het huis toen het gezin Vernhout in het huis kwam. Het gezin Vernhout had 

in 1946 vier kinderen: Atie, Wil, Bob en Elly. Jaren later kregen zij nog een 

nakomertje, Esther. Vlak nadat het gezin hier kwam wonen is het huis gron-

dig verbouwd. De preekstoel werd weggehaald en de voordeur werd ver-

plaatst. Deze zat eerst in het midden van het huis zoals op de onderstaande 

foto te zien is. Ook kwam er een kamer en suite.  

Rechts op de foto Evert Roukens voor het huis met nummer 195, later dus 143. 

Links Lia Burger en Rietje Hafkamp. 
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Het was een fijn huis om in te wonen. De kinderen konden heerlijk spelen 

op het toen nog stille Noordereinde en natuurlijk in het tegenoverliggende 

bos. Heel veel inwoners van Loosdrecht, ’s-Graveland en Ankeveen kenden 

vader Vernhout, vooral omdat hij jarenlang op de fiets het ziekenfondsgeld 

bij de mensen thuis opgehaalde. Het huis had geen achterom. Die fiets 

moest in een soort halletje staan. Iedere avond was er in huize Vernhout het-

zelfde ritueel: wie de volgende ochtend het laatste weg ging moest zijn fiets 

het eerst in het halletje zetten en alle andere fietsen werden er op volgorde 

tegenaan gezet.  Nadat haar man in 1963 overleed heeft mevrouw Vernhout  

nog jarenlang in dit huis gewoond. Het was een heel groot huis. Zo groot 

zelfs, dat zoon Bob met zijn vrouw Wil jarenlang boven hebben gewoond. 

Daar zijn ook twee kinderen geboren. Later hebben er nog een onderwijze-

res, mevrouw Roukens en verschillende kleinkinderen boven gewoond. Me-

vrouw Vernhout genoot hier erg van. Toen zelfstandig wonen niet meer ging 

is ze overgestoken naar huize Bruchelen. Kleinzoon Jan die toen al zes jaar 

boven woonde, moest op zoek naar andere woonruimte. Mevrouw Vernhout 

is op 11 februari 2008 overleden op de leeftijd van 100 jaar.  

 

Een huis met een bijzondere geschiedenis. Zoals gezegd, is het jammer dat 

er geen foto’s zijn van het interieur van het huis toen er nog een preekstoel 

in stond. Ik hoop dat er mensen zijn die er toch nog ergens een in een verge-

ten fotoalbum hebben zitten en deze met ons willen delen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Gesprekken en /of mail met: Wil Hafkamp-Vernhout, Bruin Wallenburg, 

Evert Roukens en Henk Kreunen. 

Rijksmuseum: https://www.rijksmuseum.nl/nl/mijn/verzamelingen/178176--

jan-immerzeel/s-graveland/objecten#/SK-A-3230,1 



 33 

 



 34 

 

Colofon 
postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laat-

ste zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 035 621 15 36 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19  

 

voorzitter:  

Vacant 

secretaris:   

Koos  (K) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum            

 06 237 640 60  koos@hk-kortenhoef.nl 

penningmeester en ledenadministratie:   

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

06 –512 56 949      hk-ledenadm@kpnmail.nl    

leden:   

Jan Immerzeel, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg, Jaap Wertheim 

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:  

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Koster†, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet 

 

Lidmaatschap:  
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  
Postbezorging buiten de regio kost € 7,50 extra  

 

Redactie:  

Gerrie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan 

Hendriks 

 

Contact redactie: 

06 237 64 060  koos@hk-kortenhoef.nl 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl


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  


