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Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van 

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

lijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen 

bij de Wet gesteld. 
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Hans van Moerkerken werd geboren in 1950 in Hilversum, dicht bij de 

kunsthistorisch belangrijke regio’s Kortenhoef en Laren. Hij was nog maar 
net vier jaar toen hij al achter de schildersezel plaats nam met een penseel 
in zijn hand. Vanaf  dat moment stond zijn toekomst vast. Zijn opleiding 
was in die zin klassiek, dat hij de omringende wereld in potloodschetsen 

vastlegde, net als veel vroegere schilders deden. Door zijn eigenheid en 
eigenzinnigheid werd hij op verschillende kunstacademies afgewezen,  
maar een schilderstalent vindt altijd wel zijn weg in de kunst. Net als veel 

schilders in het verleden, ging Hans werk van andere kunstenaars kopiëren 
als oefening om het vak te leren, met name kunstenaars uit de negentiende 
eeuw. Zo ontwikkelde hij zich al jong tot een begenadigd fijnschilder 
voortbordurend op de Hollandse schildertraditie. 

Hij was didacticus, maar ook een goede leermeester voor andere schilders, 
zoals Wouter van Soest en Frits Goosen. Zijn grote kennis van de schilder-
kunst resulteerden ook in restauratie opdrachten van schilderijen. Zijn 
werk kunt u bewonderen in galerie Trompenburg, aan het Zuidereinde 68a 

in ‘s-Graveland.. 

Bij de voorplaat 

Boerderij aan de Kortenhoefsedijk (Hans van Moerkerken) 
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Voorwoord 

Onlangs stond in het weekblad Wijdemeren een oproep aan de lezers om 

zich te melden als vrijwilliger bij de Historische Kring. Deze oproep heeft 

een voor ons onverwacht grote respons opgeleverd van  zeven vrijwilligers 

die een bijdrage willen gaan leveren aan o.a. de periodiek door onderzoek 

in de geschiedenis en stamboomonderzoek zodat we in de toekomst ook 

wat kunnen publiceren over de verschillende geslachten in onze dorpen. 

We zijn hier natuurlijk ontzettend blij mee. 

 

In deze periodiek weer drie verhalen. Van Wim Fecken de geschiedenis 

van het Gereformeerde Kerkje aan het Zuidereinde. Van Jan Hendriks een 

artikel over het strandje aan de Zuwe. Van Gerrie van Rijn-Luijer weer een 

bijdrage over een huis en haar bewoners, ditmaal Hollands End 5. 

 

In het weekend van 27 en 28 oktober organiseert de Historische Kring 

weer een tentoonstelling in “De Drie Dorpen” aan de Cannenburgerweg in 

Ankeveen. Het thema is dit keer vervoer in al zijn aspecten. Hoe ver-

plaatsten men zich vroeger en hoe vervoerde men haver en goed. 

Indien u daar een bijdrage voor kunt leveren in de vorm van foto’s houden 

wij ons aanbevolen. Of misschien heeft u nog een oud vervoermiddel dat u 

voor deze gelegenheid wilt uitlenen. Laat het ons weten! 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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Gereformeerde Kerk aan het Zuidereinde 
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Het Kerkje aan het Zuidereinde 
Door Wim Fecken 

 

In 's-Graveland bevinden zich twee Protestantse Kerken. De Kerk aan het 

Noordereinde en de andere bevindt zich aan het Zuidereinde. Van de ge-

schiedenis van de Kerk aan het Noordereinde is vrij veel bekend. Van het 

ontstaan van het kleine Kerkje aan het Zuidereinde is minder bekend. Met 

het hierna geschrevene wordt mogelijk de lacune wat opgevuld. Het waar-

om van nog een protestants Kerkje in 's-Graveland wordt duidelijk als we 

kennis nemen van het volgende:  

'Op 13 oktober 1834 ontstond er een splitsing in de Protestantse Kerk. On-

der leiding van de Groningse predikant Hendrik de Cock scheidden de Ge-

reformeerden zich af van de Hervormde Kerk, deze afscheiding heeft veel 

invloed gehad op het protestants-christelijke volksdeel van de moderne Ne-

derlandse samenleving en was de start van een reeks afscheidingen binnen 

de protestantse Kerk tijdens de 19e eeuw.' 

 

In de 'Kleine geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in 's-Graveland.' 

geschreven door T. en G. Leene  kunt u het volgende lezen: 

 

In 's-Graveland begint de geschiedenis medio 1837 met een aantal lidmaten 

die zich niet meer kunnen vinden in de liberale verkondiging van het 

woord. En zo ontstaat na enkele jaren een Gereformeerde Gemeente. 

De Kerk dateert van circa 1839, en ontstond toen Gemeenteleden van de 

Hervormde Kerk zich aansloten bij een beweging uit 1834 (de afschei-

ding). Gemeenteleden stapten toen uit de Hervormde Kerk omdat zij von-

den dat de Kerk te 'verlichte' interpretaties van de Bijbel toeliet en de 

overheid te veel invloed kreeg op het Kerkelijke gebeuren. De naam Gijs-

bert Smallenburg komt veel voor in die beginperiode. Aanvankelijk hield 

men samenkomsten in een boot in de vaart. Van mevrouw Johanna Judith 

Zeelt huurde men later een stenen schuur, gelegen achter Groenlust. Ge-

durende vele jaren is er telkens aan het Kerkje verbouwd en gebouwd tot 

de vorm die we nu kennen.' 



 7 

 

Enkele Gemeenteleden willen zich afsplitsen en na circa twee jaar weten 

zij met succes een eigen Gemeente met een Kerkgebouwtje te stichten. 

Hiermee volgden zij het voorbeeld van de Gereformeerde Gemeente Loos-

drecht die zich in 1834 al had afgescheiden. 

 

Op 17 juni 1838 schrijft de burge-

meester van 's-Graveland (Hendrik 

Poeraat Schimmel) een brief aan de 

Gouverneur (de Commissaris van de 

Koning) in de provincie Noord Hol-

land, J.M. baron van Tuyl van Seroos-

kerken, dat meer dan 100 personen in 

deze Gemeente zich afgescheiden 

hebben van de Hervormde Kerk. Op 

deze brief wordt, ook na herhaling, 

niet gereageerd 

 

 

 

Op 19 juni 1838 gaat er op-

nieuw een brief de deur uit naar 

de Gouverneur, waarin de bur-

gemeester melding doet van een 

Godsdienstige bijeenkomst van 

meer dan 20 personen; 

 

“zonder daarvan alvorens aan 

mij eenige kennisgeving te heb-

ben gedaan en alzo strijdig met 

het besluit Z.M. van den 5 Juli 

1836 Staatsblad N. 42.” 

 

 

 

Hendrik Poeraat Schimmel 

Baron van Tuyl van Serooskerken 
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De dienst vond toen plaats in het huis van Jacob Reijmerink; 

 

“hetwelk in de week tot wasserij gebruikt wordt en dus niet zeer wel ge-

schikt kan genoemd worden tot het houden van openbare Eeredienst.” 

 

Op 8 juni 1839 schrijft de burgemeester aan de Gouverneur van de provin-

cie Noord Holland een zeer uitgebreide brief, naar aanleiding van een 

schrijven van de Gouverneur van 30 mei jongst leden waarin hij aangeeft 

dat: 

 

“het getal der afgescheidenen alhier slechts 19 personen bedraagd, welke 

zich verdeelen in 9 huisgezinnen en dus zeer gering is in vergelijking der 

bevolking der bevolking welke 1140 zielen bedraagt en daarbij in aanmer-

king moet komen dat de helft van dat getal kwalijk aan de behoefte zoo 

voor hen zelve als voor hunne huisgezinnen kunnen voorzien.” 

 

“het lokaal hetwelk thans tot bijeenkomst der gemelde 19 personen dient, 

zo in het huis van Jacob Reijmerink hetwelk in de week tot wasserij ge-

bruikt wordt en dus niet zeer wel geschikt kan genoemd worden tot het 

houden van openbare Eeredienst, maar dat zij dan ook hebben verklaard 

een nieuw kerkgebouw voor hunne rekening te zullen daarstellen, zoodra 

de gestoorde uitoefening hunner godsdienst door zijne Majesteit zal zijn 

toegestaan waartoe volgens voorgeven reeds door mw. Zeelt, wed. IJssel-

dijk een stukje grond in deze gemeente gelegen en aan haar toebehorende 

aan hen om niet is afgestaan.” 

 

“dat gemelde afgescheidene blijkens de door mij hiernevens overgelegde 

staat niet vermogend genoeg kunnen worden geacht om een kerkje binnen 

hun eigen middelen te kunnen stichten ten einde eene afgescheidene ge-

meente uit te maken maar zulks waarschijnlijk zal geschieden ten koste van 

meer vermogende der afgescheidene buiten deze gemeente woonagtig en 

nog veel minder in staat zullen zijn , derzelve armen te onderhouden.”  

 

De burgemeester had kennelijk niet veel vertrouwen in de financiering 

waardoor mogelijk de gemeente moest gaan opdraaien voor de kosten. Hij 

verzoekt de Gouverneur dan ook om geen toestemming te geven voor het 
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stichten van nog een Kerk in ’s-Graveland, maar zou graag zien dat deze 

kleine Gemeente zich aan gaat sluiten bij Loosdrecht of Hilversum. Inmid-

dels was deze kleine Gemeente wel gaan bouwen aan een Kerkgebouw op 

het, inmiddels door mevrouw Johanna Judith Zeelt geschonken, stukje 

grond. 

 

Opnieuw diende zij, onder leiding van J. Reijmerink een verzoek in bij de 

burgemeester om het Kerkje officieel in gebruik te mogen nemen, waarna 

de burgemeester op 26 oktober 1839 weer een brief schrijft aan de Gouver-

neur;  

 

'Ter voldoening aan de missieve van den 21 dezer maand N. 291/15912 

heb ik de eer uwe Excellentie te informeere dat Gijsbert Smallenburg en 

Jacob Reijmerink, als ouderlingen en Fredrik Reijmerink Junior, als dia-

ken van de afgescheidene Christen alhier, mij op mijne afvraage aan hun 

gedaan, of zij zo lang het door hun ingediend verzoekschrift niet door Z.M. 

is toegestaan, het door hun opgebouwde kerkgebouw zoude inwijden en 

gebruiken, geantwoord hebben dat zij zich daar toe niet konde verbinden 

Het oude  Gereformeerde Kerkje aan het Zuidereinde zoals het is gebouwd is 1839 
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maar verzekerde mij dat zo lang de 

beslissing niet van wegens Z.M. 

was ingekomen zij daar van geen 

gebruik zoude maken, en hun te-

vens daarop kenbaar gemaakt dat 

bij aldien zij daar toe ook mogte 

overgaan zulks door mij zoude 

worde belet.' 

 

 

De Gouverneur uit Haarlem 

(inmiddels Daniël Jacob van 

Ewijck van Oostbroek van de Bilt) 

antwoord op het verzoek van Reij-

merink, afwijzend in een brief, ge-

dateerd den 21 maart 1840, verge-

zeld van een afschrift van de Ko-

ning. 

 

Het afschrift vermeldt onder anderen: 

 

'Wij Willem bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje 

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz, enz. 

'Gezien het rapport van onzen Minister van Staat, belast met de Generale 

Directie voor de zaken der Hervormde en andere Erediensten, van den 18 

October ll. N. 1, omtrent een aan denzelven door onze Staatsraad Gouver-

neur van Noord Holland ingezonden aan ons gerigt en daarbij overgelegd 

adres van J. Reijmerink, des inwoners van 's-Graveland, zeggen de van de 

thans erkende kerkgenootschappen afgescheiden te zijn en verzoekende 

toelating tot het inrigten eener Christelijke afgescheidene gemeente. Gezien 

het rapport van onze Minister van Justitie van 26 October ll. N.1.  

Den Raad van State gehoord advies van den 10 Januarij ll. N.10. Gezien de 

nadere rapporten van onze voornoemde Minister van den 11 en 21 dezes N. 

5 en 4. In aanmerking nemende dat de adressanten te gering in getal zijn 

om een kerkelijke gemeente uit te maken. 

 

Daniël Jacob van Ewijck van Oost-

broek van de Bilt 
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Tevens was de onderbouwing voor de financiering onvoldoende. Wel 

stond de deur nog op een kier, want als men voldoende kon aantonen dat in 

eigen onderhoud kon worden voorzien zou het verzoek alsnog bekeken 

worden. 

 

Op 6 mei 1840 kon de burgemeester dan ook een bericht aan de Gouver-

neur, sturen waarin hij onder anderen stelt: 

“Ik heb de eer uwe Excellentie te berigten dat de afgescheidenen dezer 

gemeente bereids voor hunne rekening een nieuw gebouw hebben daarge-

steld en ingerigt tot godsdienstoefeningen zoo ook dat zij reeds voorzien 

zijn van eene daarbij gelegen pastorie voor hunne leraar zijnde de hofste-

de Groenlust waaruit dus blijkt dat zij niet ontbloot zijn van middelen om 

het onderhoud eene leraar, en om te verkrijgene armen voor hunne reke-

ning te kunnen voorzien …….. en in aanmerking nemende dat zij door ver-

mogende personen zoals door Mevrouw Zeelt in ruime mate worden on-

dersteund zoo neem ik de vrijheid Uwe Excellentie te informeeren dat het 

voorkomt, het Z. M. mogt behagen gemeld verzoek toe te staan.” 

 

De Burgemeester van 's-Graveland 

ontving de op 2 december 1840 

geschreven brief uit Haarlem, bege-

leid door een brief van Koning Wil-

lem II; 

 

 'Wij Willem II bij de Gratie Gods, 

Koning der Nederlanden, Prins van 

Oranje Nassau, Groot Hertog van 

Luxemburg enz, enz.' 

'Op het adres van J. Reijmerink c.s. 

ingezetenen van 's-Graveland strek-

kende dat hun verzoek tot toelating 

tot het inrigten van eene Christelij-

ke afgescheidene gemeente; hetwelk 

bij besluit van den 29 Februari ll. 

N. 127 zoo als het was leggende, 

Koning Willem II 
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niet had kunnen worden ingewilligd, alsnu in gunstige overweging moge 

worde genomen. 

Gezien het rapport van onzen Minister van Staat belast met de Generale 

Directie voor de zaken der Hervormde kerk enz. van den 20 October 1840 

N. 4. 

Gezien het rapport van onzen Minister van Justitie van den 29 October 

1840 N. 2. 

Den Raad van State gehoord advies van den 16 November 1840 N. 10. 

In aanmerking genomen: dat de adressanten een ter uitoefening van de 

Eeredienst geschikt gebouw hebben gesticht en zich daarenboven nog eene 

woning tot pastorie bestemd hebben aangeschaft. Dat zij bij hun vorig 

adres een reglement op het kerkbestuur en de inrigting hunner gemeente 

hebben overgelegd. Dat genoemd adres door hun individueel was geteek-

end terwijl de naamteekeningen waren gecertificeerd door den Burge-

meester van 's-Graveland. 

Dat zij daarbij hebben verklaard, zelve te zullen zorgen voor de behoeften 

van hunne Eeredienst en armen zonder ooit aanspraak zullen maken op 

toelage uit 's Rijks schatkist, noch op eenige goederen, inkomsten regten of 

titels van het Hervormd, of eenig ander Nederlandsch kerkgenootschap. 

Dat zij mitsdien voldaan hebben aan hetgeen bij het 2e lid van het Konink-
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lijk besluit van den 5 juli 1836 N. 75, ter verkrijging van toelating is ge-

vorderd. Hebben besloten en besluiten: 

 Art. 1 De verzochte toelating wordt aan adressanten verleend en 

mitsdien vergund het bestaan binnen de gemeente van 's-Graveland van 

eene Christelijke afgescheidene gemeente bestuurd volgens de bepalingen 

van het hieraan gehecht reglement. 

 Art. 2 Deze gemeente zal hare Godsdienst oefeningen houden in het 

door de adressanten gestichte kerkgebouw, gelegen nevens de hofstede 

Groenlust te 's-Graveland hetwelk op haren naam zal worden overgedra-

gen, waartoe wij bij dezen authorisatie (toestemming) verleenen. 

 Art. 3 Te erkennen als eerst benoemde opzieners J. Reijmerink en 

G. Smallenburg, mitsgaders als Diakenen Fr. Reijmerink en K. van Dijk 

en toe te staan dat de predikdienst voorloopig worde waargenomen door 

den bedienaar des woords bij de gemeente der afgescheidene Christenen 

te Utrecht, H.P. Scholte.  

 Art. 4 De gemeente van afgescheidene Christenen van 's-Graveland 

is onderworpen aan alle wettelijke bepalingen en Gouvernementsverorde-

ningen, welke met betrekking tot alle andere kerkgenoodschappen of ker-

kelijke gemeente in dit Rijk in het algemeen thans bestaan of in het vervolg 

mogten worden vastgesteld. Onze Minister van Staat voornoemd is belast 

met de uitvoering van dat besluit, waarvan afschriften zullen worden ge-

zonden aan onzen Minister van Justitie en aan den Raad van State tot in-

formatie.' 

'S Gravenhage den 19 November 1840.'      

 'Get. Willem' 

'De Minister van staat belast met de Generale Directie voor de zaken der 

Hervormde en andere Eerediensten.'      'Get. Van 

Palland van Kappel' 

'Voor overeenkomstig afschrift, De Secretaris en adviseur bij het Departe-

ment voor de zaken der Hervormde Kerk enz. '    

  'Get. Jansen.' 

'Voor eensluidend afschrift     De Griffier der Staten 

van Noord Holland.' 

'A.J. van der Heim.' 
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Bronnen:  

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) te Hilversum:  

  inv.139 in en uitgaande stukken.  

  inv. 865, brievenboek. 

Wikipedia 

 

De gemeente bijeen. Let ook op de gewelfde koepel (foto Annette Kempers ) 
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Schenkingen 

Bert van de Pol, gevelsteen uit het, in-

middels gesloopte, pand van Hafkamp 

aan het Noordereinde 

Piet Vrakking, divers timmergereedschap 

Mevr. Balk, apparaat om flessen te kurken 

Dhr. Hemmes, een zgn. “oplegger” om turf te 

stapelen na het op maat steken. 

Jasper en Melinda Haselager , fietsenrek 

van Restaurant “De Oude Herberg” 

Op de vraag wat dit voorwerp is heb-

ben we een antwoord gekregen. Het is 

een kurkboorslijper 



 16 

 

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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Zwembad de Wijde Blik 
Door Jan Hendriks. 

 

In 1961 liet de Gemeente Kortenhoef door de Nederlandsche Heidemaat-

schappij een plan ontwikkelen voor een (volks)zwembad aan de rand van 

de Wijde Blik. B&W wilde in die tijd een einde maken aan de stroom bad-

gasten die zich op warme dagen langs de oever van de Wijde Blik kwamen 

verpozen. Vooral het feit dat de zedelijkheidsnormen, nota bene langs de 

openbare weg, minder nauw werden genomen, was een doorn in het oog. 

Het zwembad aan de rand van de Wijde Blik kon er wat dat betreft niet 

snel genoeg komen. 

Vanaf midden jaren 1950 was het (water)bermtoerisme langs de Wijde 

Blik feitelijk onbeheersbaar geworden. Wat eerst nog leek op onschuldig 

pootjebaden, ontaarde op een zonnige dag al vrij snel in massaal zwemmen 

en zonnebaden langs de waterkant. En omdat er langs de Vreelandseweg 

onvoldoende parkeergelegenheid was, kwam de verkeersveiligheid regel-

matig in het geding. Honderden auto’s stonden her en der in de berm en 

even zoveel fietsen lagen langs de waterkant. En wat te denken van al dat 

afval aan het eind van zo’n dag! 

Strandje bij de Zuwe. (Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek) 
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In juli 1949 beschreef een verslaggever van De Gooi- en Eemlander wat 

voor impact zo’n mooie zomerse dag had.  

 

Het mooie weer van gisteren heeft velen naar het plassengebied ge-

lokt. Reeds vroeg in de voormiddag trokken duizenden wielrijders 

vanuit de omliggende Gemeenten naar hier om in de polder of op de 

Wijde Blik te toeven. Ook de NBM-bussen hadden het zeer druk met 

het vervoeren van liefhebbers van de watersport. 

De vraag naar een roeibootje was weer zeer groot en velen moesten 

door de bootjesverhuurders worden teleurgesteld. Velen vonden 

enige uren wachten op de thuiskomst van een bootje echter geen 

bezwaar. 

Op de Wijde Blik was het zeer druk met zeilen, roeien, kanovaren en 

zwemmen. Langs de Zuwe, vanaf het Badhuis tot aan de grens van 

Vreeland, waar het water van de Wijde Blik aan de weg ligt, was het 

een bonte mengeling van jong en oud. Men schatte het aantal men-

sen op minstens zesduizend.  

Gezien bovenstaande is het begrijpelijk dat B&W van Kortenhoef aan de 

rand van de Wijde Blik zo spoedig mogelijk een verantwoord recreatiege-

Strandje bij de Zuwe. (Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek) 
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bied wilde ontwikkelen, inclusief een openlucht zwembad. De Nederland-

sche Heidemaatschappij kwam in 1961 met het plan om dit langs de  

Vreelandseweg te ontwikkelen, in de bocht bij de afslag Nederhorst den 

Berg. Eind 1962 wordt dit plan door de Provinciale Planologische Dienst 

van Noord-Holland afgewezen in verband met de mogelijk toekomstige 

verbreding van de Vreelandseweg. 

Als alternatief werd daarom ook gekeken naar een strook grond gelegen 

ten oosten van de doorvaart Hilversums-Kanaal/Wijde Blik. Volgens 

B&W was het een ideale plek voor een openlucht zwembad, waarbij ver-

der nog gedacht werd aan een standplaats voor caravans, een hotel, motel 

of botel, dan wel een combinatie daarvan. Toegang tot het recreatiegebied 

kon worden verkregen door de parallelweg door te trekken, maar zoals 

gezegd werd juist op dit punt rekening gehouden met een mogelijke ver-

breding van de Vreelandseweg. Omdat al snel bleek, dat er binnen Het 

Plassenschap geen draagvlak was om geld bij te dragen aan het plan voor 

een openlucht zwembad in de Wijde Blik, besloot B&W om de oeverrecre-

atie nader te bezien. 

 

Collectie Historische Kring In de Gloriosa 
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In de jaren 1960 ontdekken steeds meer mensen het met wit zand opgespo-

ten stukje strand, gelegen ten oosten van de eerder genoemde doorvaart 

aan het Wijde Blik. In de volksmond staat het al gauw bekend als  

’t Strandje. Het werd één van de meest geliefde zwemplaatsen in de toen-

malige Gemeente ’s-Graveland, ook voor inwoners uit de wijde omgeving. 

Op mooie dagen recreëerden hier honderden mensen. Het was voor veel 

gezinnen een ideale plek, omdat de kinderen hier veilig in het ondiepe wa-

ter konden spelen. Het spontaan ontstane strand was voor Vereniging 

Curtevenne in 1968 de reden om bij B&W navraag te doen, betreffende de 

stand van zaken van het openlucht zwembad nabij de doorvaart. Het ant-

woord was, dat de accommodatie van de zwemplaats nog in onderzoek 

was.  

 

Overdekt zwembad 

Gelijktijdig met het plan voor een openlucht zwembad, was er een plan 

voor een overdekt zwembad. In 1955 was er door de Gemeenten Korten-

hoef én ’s-Graveland al eens gekeken naar de mogelijkheid voor een geza-

menlijk cultureel centrum, genaamd Prinses Irene. Het complex omvatte 

een aantal vergaderzalen en een gymzaal, die tevens als ontspanningszaal 

Sporthal de Kwakel (Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek) 
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(600 zitplaatsen) kon worden gebruikt. De bij de gymzaal behorende twin-

tig douchecellen, zouden bij wijze van badhuis een publieke bestemming 

krijgen. Bijna niemand had in die tijd immers een douche. 

Het cultureel centrum is er nooit gekomen, evenals een overdekt zwembad. 

In 1968 was hiervoor het initiatief genomen door Stichting Zwembad de 

Kwakel. Zij hadden het oog laten vallen op een stuk grond, gelegen hoek 

Kerklaan/Parklaan. Hier zou de zwemsportschool met het instructiebad 

moeten verrijzen. Architect E.J. Jelles uit Amsterdam ontwierp een ge-

bouw, waarin plaats was voor een 25-meter bad en een klein instructiebad. 

De bouwkosten werden geraamd op 500.000 gulden. De exploitatiekosten 

werden geschat op zo’n 120.000 gulden per jaar. Daar stonden aan inkom-

sten slecht 90.000 gulden tegenover. De inkomsten moesten onder andere 

komen uit schoolzwemmen, zwemlessen, vrij zwemmen en zwemclubjes 

voor ouderen en huisvrouwen. Vooral de kleinschaligheid van het zwem-

bad maakte de exploitatie onrendabel. Zodoende werd er door B&W ook 

nog gekeken naar een grotere opzet van het zwembad, met bijvoorbeeld 

een zonneweide en openluchtbad. De meest geschikte plek daarvoor was in 

die tijd het terrein van het gymlokaal aan de Julianaweg. 

Ondertussen was er in 1970 door een aantal moeders een actiecomité ge-

vormd. Zij waren groot voorstander van een plaatselijk overdekt zwembad, 

maar hadden net als iedere andere burger al twee jaar niets meer vernomen 

van de initiatienemers van Zwembad de Kwakel. Door het actiecomité 

werden zo’n 1.500 handtekeningen opgehaald. Het mocht niet baten. Later 

kwam op de plaats van het beoogde zwembad een sporthal (De Kwakel), 

nu Van Heumenhof. 

Terug naar de Wijde Blik. In juli 1984 wordt door Vereniging Curtevenne 

bij B&W van ’s-Graveland een plan ingediend voor de ontwikkeling van 

een recreatiegebied ten oosten van de eerder genoemde doorvaart. Men 

borduurde voort op de weg die eertijds door de Gemeente Kortenhoef ver-

geefs was ingezet. De problemen bij ‘t Strandje en langs de oever van de 

Wijde Blik waren volgens Curtevenne onbeheersbaar geworden. Op druk-

ke dagen parkeerde men niet alleen in de berm langs de Vreelandseweg, 

maar ook op het fietspad, de parallelweg en langs de oever van de Wijde 

Blik. Op het fietspad was er soms geen doorkomen aan. Overal stonden 
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fietsen en aanhangwagentjes, waarmee surfplanken werden vervoerd. Het 

moerasbos en de oevers werden vernield en overal lag afval. Verder was 

het al heel gewoon dat er bij ’t Strandje motorjachten tussen de spelende 

kinderen afmeerden. Dit had tot gevolg dat de waterkwaliteit ter plaatse 

sterk achteruit ging en ‘t Strandje als zwemgelegenheid minder geschikt 

werd. Deze situatie was ontstaan toen de drijfbalken en kettingen, die de 

afzetting vormden van de ingang van de ondiepe kom, successievelijk ver-

dwenen. 

Het plan van Curtevenne omvatte op de eerste plaats een groot parkeerter-

rein aan het eind van de parallelweg. Langs de oever van het parkeerter-

rein, in de Wijde Blik, kwamen aanmeerpalen voor motor- en zeiljachten; 

ernaast was een surfstrand bedacht. Het oude Strandje bleef intact en be-

hield zijn functie als badstrand. Hier stond ook een kiosk en enige toilet-

ten. Het ondiepe water bij ’t Strandje werd afgeschermd door een strek-

dam, waarachter de kinderen veilig in het water konden spelen. Verder was 

nog het idee om langs de doorvaart een terrein te creëren voor de zeever-

kenners, inclusief eigen haven en clubgebouw. 

De kosten werden geraamd op 3,4 miljoen gulden. Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland, die het plan veel te grootschalig vond, stelde in 1987 

een subsidie van maximaal 150.000 gulden beschikbaar. Vanwege deze 

Plan voor het ontwikkelen van een recreatiegebied in 1984 

( Collectie Streekarchief Gooi en Vechtstreek) 
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verhoudingsgewijs geringe subsidie werd zelfs een afgeslankte versie van 

het oorspronkelijke plan niet haalbaar. In mei 1987 besluit B&W dan ook: 

‘Bij gebrek aan direct concreet uitvoerbare plannen, vooralsnog af te zien 

van verdere actie richting strandje Wijde Blik.’ 

In 1991 en 1999 wordt het plan van Curtevenne weer even uit de la ge-

haald. Achteraf gezien was het namelijk een prima plan op een goede plek. 

De ene keer noemde men het een regionaal dagrecreatiecentrum en de an-

dere keer een recreatiestrook. Hoe het ook zei, telkens werd uitgegaan van 

het oorspronkelijke plan van Curtevenne. Het kreeg alleen telkens een 

nieuw jasje. In 1999 neemt een stuurgroep, naar aanleiding van het nieuwe 

bestemmingsplan, de recreatie in en rond de Wijde Blik weer eens onder 

de loep. Er is op dat moment goede hoop dat ’t Strandje ditmaal wél een 

upgrade krijgt. Wederom heeft men het over parkeerplaatsen, een surf-

strand, een ligweide, een kiosk, toiletten en picknicktafels. De kosten wor-

den geraamd op 2 miljoen gulden. Echter, men krijgt de exploitatie niet 

rond. Vrijwilligers knappen nadien regelmatig de verwaarloosde, maar 

zeer geliefde zwemplek op. 

De Zuwe anno 2018 
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Vreemd genoeg heeft het idee van een mooi recreatiegebied langs de oever 

van de Wijde Blik nooit ter discussie gestaan. Er was binnen de Gemeente 

Kortenhoef en later binnen de gemeente ’s-Graveland voldoende draag-

vlak, zelfs bij de provincie Noord-Holland. Het was met name het vraag-

stuk rondom het beheer, de exploitatie, dat de plannen iedere keer deed 

strandden. Zowel gemeente als provincie zagen hierin geen taak voor de 

overheid, waardoor het plan keer op keer onderin de la verdween. 

Vanaf 2001 heeft Natuurmonumenten, die dat jaar het beheer over de Wij-

de Blik kreeg, ’t Strandje opgeknapt en bijgehouden. De tijd kabbelt ver-

volgens ruim tien jaar voort, totdat er in 2012 door de (inmiddels) gemeen-

te Wijdemeren wordt besloten om de oeverrecreatie langs de Wijde Blik 

uit te breiden met een groenstrook c.q. ligweide. Aan het einde van de pa-

rallelweg wordt hiervoor een gedeelte van het moerasbos verwijderd. Het 

nieuwe terrein krijgt een schoeiing, wordt ingezaaid met gras, de parallel-

weg wordt verlengd en er komen enige parkeerplaatsen. Ten slotte worden 

er afvalbakken geplaatst en een zwemtrapje om makkelijk het water in en 

uit te kunnen gaan. In juli 2013 werd het voor het publiek opengesteld.  
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Hollands End 5. 

Deze keer weer een rijksmonument: Hollands End 5. 

Het monumentnummer is 17386, de beschrijving als volgt: 

 

 

 

 

 

Deze keer beschrijf ik niet alle bewoners van het huis, maar alleen de kap-

pers. 

Van huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 

Gepleisterd pand onder met riet gedekt 

zadeldak, dat rechts aansluit tegen een 

puntgevel.  

Opkamer rechts. 17e of 18e eeuw.  
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Het is enkele jaren voor het jaar 1900 als Jan Wiggers op bovengenoemd 

adres een kapperszaak/scheersalon begint, in de volksmond “de scheerwin-

kel”. Hij ging in eerste instantie in de kost bij Arie Keyzer, maar al snel 

ging hij bij de zaak wonen. Hij leerde het vak van zijn vader. Naast zijn 

kapperszaak was hij ook koster van de R.K. Kerk. Behalve voor knippen 

en scheren (natuurlijk met het mes), kon je in de zaak ook terecht voor ta-

bakswaren, Kerkboeken en rozenkransen; een bijzondere combinatie. Toen 

Koopmanschap in 1918 met zijn kruidenierswinkel stopte ging Jan ook 

kruidenierswaren verkopen. Hij was van alle markten thuis.  

De scheersalon zag er eenvoudig maar sfeervol uit. De grote koperen bel 

kondigde de komst van klanten aan. Via een smal gangetje kwam je bin-

nen. Er lag een gewone planken vloer. Aan de wand hingen vergeelde por-

tretten en tegen de muur stonden enkele stoelen, een bankje en een kastje 

met daarin allerlei kappersbenodigdheden. In het midden van de “salon” 

stond een houten keukenstoel, waarvan de achterkant door een plaatselijke 

timmerman voorzien was van een op- en neerschuifbare hoofdsteun. Het 

verhaal gaat dat het binnen vrij donker geweest moet zijn want Jan begon 

met het knippen van de voorkant van je haar. Daarna moest de klant met 

stoel en al omdraaien naar het vensterlicht, voordat de rest van het haar 

Vlnr: Anna Torsing, Cornelis Wiggers, Jaantje Wiggers, Evert Hilhorst, Henk 

Wiggers en Juriaan Wiggers 
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geknipt kon worden. Op zaterdagavond was de “salon” tot elf uur ’s-

avonds open. Met een biertje erbij werden de dorpsnieuwtjes en de politiek 

besproken.  

In 1919 kwam zijn zoon Henk meewerken in de zaak. Jan kon het toen wat 

kalmer aan gaan doen. Henk had al wat ervaring, want meteen na de lagere 

school ging hij werken bij kapper Wilhelmus in de Bussummerstraat in 

Hilversum, een afstand welke hij altijd lopend aflegde. Na nog bij enkele 

andere kappers te hebben gewerkt en nadat hij zijn dienstplicht had ver-

vuld, kwam hij bij zijn vader werken. Toen Jan in 1931 overleed nam 

Henk de zaak over. Jarenlang leek de tijd stil gestaan te hebben. De zaak is 

lang ouderwets gebleven. Van moderne technieken als friction 

 (hoofdhuidmassage), wassen en andere behandelingen moet Henk niets 

weten. Het bleef bij knippen en scheren. Dit deed Henk ook bij de mensen 

thuis. Ook was het toentertijd gebruikelijk dat de barbier in huis kwam om 

overledenen te knippen en te scheren.  

Henk liet bijna alles zoals het was. 

Bijna alles want hij voerde wel met-

een een nieuw scheertarief in. Het 

nieuwe tarief werd een dubbelje voor 

een scheerbeurt. Lang niet iedereen in 

het dorp was hier blij mee. Sommigen 

beweerden dat je bij een barbier in de 

Horstermeer voor een stuiver terecht 

kon. Henk trok zich er niets van aan: 

“in Hilversum of Bussum betaal je 15 

cent en in de eersteklas salons zelfs 

20 cent” aldus Henk. Henk trouwde 

op latere leeftijd en zijn vrouw heeft 

er uiteindelijk voor gezorgd dat de 

zaak een moderner aanzien kreeg.  

 

Ik vond een leuk bericht in de Gooi- 

en Eemlander van 20 januari 1955. Ik 

wil u dit niet onthouden (links) 
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Net als zijn vader was Henk een echte dorpsfiguur. Hij was ongeveer vijf 

jaar lid bij fanfarekorps “De Vriendschapskring” waar hij op de sopraan-

sax speelde. Hij oefende in de winkel waar zijn instrument altijd klaar lag. 

Ook is hij tien jaar lang lid geweest van de gemengde zangvereniging 

“Onder Ons”, welke toen onder leiding stond van Piet van Schie. Henk 

was hier ook alle tien de jaren secretaris. Hij was vanaf de oprichting lid 

van de plaatselijke afdeling van de KAB, de vroegere werkliedenvereni-

ging.  

Het was vroeger de gewoonte dat overledenen begraven werden door de 

buurtbewoners. Henk nam deze taak vaak op zich en hij heeft bij de R.K. 

begrafenisvereniging St. Barbara vele plaatsgenoten naar hun laatste rust-

plaats gebracht.  

Gerard van de Aar in zijn kapperszaak 
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In mei 1965 stopt Henk, na 46 jaar, met de zaak. Een tijdperk werd afge-

sloten. Wel bleef in het pand een kapperszaak gevestigd, want Gerard van 

der Aar en zijn vrouw namen de zaak over. Werden er voorheen alleen 

heren geknipt; nu konden ook de dames in hun eigen dorp naar de kapper. 

Dit was een weelde voor het dorp, want een dameskapper was er nog 

nooit. De dames moesten altijd naar de omliggende dorpen. Vanaf dat mo-

ment heette de zaak: “Coiffures Marian”. 

Begin jaren ‘80 verkocht Gerard het pand aan Anton Keetelaar, hiermee 

kwam een einde aan rij kappers op dit adres. Gerard  opende een kappers-

zaak op het Noordereinde, later verhuisde zijn  bedrijf naar de Meenthof in 

Kortenhoef. Ook Gerard was, net als zijn voorgangers, nauw betrokken 

met de activiteiten in het dorp. Zo stond hij op de verkiezingslijst van de 

KVP en was hij actief in de Winkeliersvereniging. Hij maakte zich in 1988 

sterk voor de vernieuwing van de Meenthof. Samen met andere onderne-

mers vond hij dat de opzet van het uit begin jaren ‘70 daterende winkel-

centrum volstrekt achterhaald was; het was versnipperd en er was slechte 

parkeergelegenheid.  

Hollands End 5 is inmiddels een woonhuis geworden, maar gelukkig is er 

nog wel een kapper in Ankeveen op Stichts End 56A. Een kapsalon waar 

je wél terecht kunt voor de “moderne zoals ”technieken” zoals friction, 

wassen en zelfs kleuren en alles wat er tegenwoordig bij komt kijken. 

 

Bronnen: 

Geschreven informatie van Dhr. Veenman 

Gooi- en Eemlander 20-1-1955 

http://rijksmonumenten.nl/monumenten 
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Colofon 

postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laatste 

zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 06 237 640 60 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de 

  Gloriosa te Kortenhoef 

 

voorzitter:  

Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kortenhoef 

06 533 06 135  jaapwertheim@gmail.com  

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 Dekker, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg 

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 € 9,50 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  


