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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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Karel Willerding (1886-1974)  bewoonde het,  door Wouter Hamdorff ont-

worpen, “Huis in de zon” aan de Kerklaan in Kortenhoef, waar hij vanaf 
1920 zijn atelier had. Daarvoor werkte hij bij het sluisje aan de Kwakel. 
Hij was van Duitse komaf en zou aanvankelijk het hotelvak ingaan bij zijn 
oom, eigenaar van “Het Hof van Holland” in Hilversum. Hij voelde echter 

meer voor de kunst en mocht de academie in Amsterdam bezoeken. Daar-
na vestigde hij zich in Kortenhoef als landschapschilder. 
Willerding schilderde traditioneel, want in zijn optiek moest iedereen 

kunst begrijpen. Gaandeweg krijgt hij iets eigens: de kleuren worden meer 
Frans en de penseelstreek breder. Door de forse vormen en sterke kleur-
contrasten sluit zijn werk aan bij dat van Piet van Wijngaerdt en Floris 
Verster De verwantschap met Verster uit zich ook in gebruik van materi-

aal, zo gebruikte hij ook vaak waskrijt. Landschapmotieven zijn veruit fa-
voriet, hoewel hij ook stillevens, bloemen en portretten schilderde en te-
kende. 
Het merendeel van zijn werk is doortrokken van een zekere rust en stilte 

die eindeloos lijkt te duren. Hij was goed bevriend met Flip Hamers. 
(Bron: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef door Carola Denninger-Schreuder) 

Bij de voorplaat 

Karel Willerding “‘s-Gravelandse Vaart” 
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Voorwoord 

 

Wanneer u dit leest, is de tentoonstelling “Vervoer in en om de Drie Dor-

pen” al weer achter de rug. Dit was weer een groot succes mede door me-

dewerking van Ed Bast, die een oude trekker had neergezet en enkele klei-

ne voorwerpen als een step en kruiwagen. Ook Hans van de Berg willen 

we bedanken die, vlak voor de tentoonstelling, het aanbod deed om zijn, 

door hem gebouwde, modellen ten toon te stellen. Het betrof de paarden-

tram, de eerste lijnbus van ‘s-Graveland, een ijscokar en een motorfiets. 

Dit was voor ons de kers op de taart. Hans en Ed bedankt! 

 

Mooi aansluitend hierop is het verhaal van Joop Glijn over de beurtschip-

pers aan de ‘s-Gravelandse Vaart. In eerste instantie voor de HK Loos-

drecht maar, omdat het verhaal ook betrekking heeft op ‘s-Graveland heeft 

hij het ook aangeboden voor onze periodiek. Dit hebben wij in dank ont-

vangen en is nu voor u te lezen. Als u onze tentoonstelling over vervoer 

heeft bezocht zal het u zeker bekend voorkomen. 

 

Enkele weken geleden werden wij verrast door een gift van Constance de 

Haas-Staalman. Zij heeft een boek geschreven over de buitenplaats 

“Smirna” aan de Cannenburgerweg te Ankeveen en schonk een exemplaar 

daarvan aan de HK. Tevens kreeg de redactie toestemming van haar om 

gedeeltes over te nemen voor een verhaal in onze periodiek. Koos Voorn 

heeft er een uittreksel van gemaakt, zodanig dat het verhaal op zich in takt 

is gebleven.  

Gerrie van Rijn-Luijer neemt ons nu mee naar een pand aan de Leeuwen-

laan nabij Hilverbeek. Het wordt al lange tijd bewoond door Daan Buiten-

huis. Daan is natuurlijk een zeer bekende persoon voor onze vereniging en 

betrokken vanaf de oprichting en ook erelid. Daan heeft zelf vele verhalen 

geschreven voor onze periodiek, dus erg leuk dat het nu eens over hemzelf 

gaat. 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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De boerderij van Schoenmaker, voorheen de buitenplaats Smirna 
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Smirna 
Een onbekende buitenplaats aan de ’s-Gravelandse vaart 

(Overgenomen uit de “Biografie over Smirna”  door Constance de Haas) 

 

Inleiding 

In het stadsarchief van Amsterdam wordt een aankondiging bewaard van een 

vrijwillige verkoping van een “Aangenaam en welgesitueerd Buitenverblijf 

genaamd Smirna”. Dit buitenverblijf bevond zich precies op de grens van  

’s-Graveland en Ankeveen, aan de Ankeveense kant van de ’s-Gravelandse 

vaart, vallend onder het gerecht van Ankeveen. 

 

Dat het hier om een complete buitenplaats ging, valt uit de beschrijving op te 

maken. Zo was er, behalve een kapitaal herenhuis, ook een koetshuis met daar-

achter een kapitale stalling voor paarden en een aparte hooizolder met knechts 

kamer. Bovendien een moes- en bloementuin met hoog opgaande bomen en 

talrijke vruchtdragende bomen en “een grote Vichkom en fraai Prieel hebben-

de uitzicht over de Landerijen”. Ook het interieur met indeling van de ruimtes 

staat uitgebreid beschreven. Een kamp wei- of hooiland maakte ook deel uit 

van het buitenverblijf. Tezamen was het twee morgen groot.  

Waar lag Smirna precies? Zijn er nog oude kaarten waarop het te zien is? Wie 

heeft het gebouwd en wanneer? Wie heeft er gewoond? 

Een speurtocht in vele archieven waaronder die van Ankeveen, ’s-Graveland en 

Kortenhoef, diverse familiearchieven, de Historische kring “In de Gloriosa”, 

het stadsarchief Amsterdam en het historische krantenarchief, leidde tot het 

terugvinden van de vergeten buitenplaats. Uit dit onderzoek blijkt, dat het hui-

dige pand Cannenburgerweg 11 en 11a in Ankeveen – in de volksmond ge-

noemd boerderij Schoenmaker – vroeger buitenplaats Smirna was. 

 

Boerderij Schoenmaker is een langgerekt bakstenen, witgepleisterd pand, ge-

dekt met een pannen zadeldak, eindigend in een topgevel in het voormalige 

woongedeelte (de noordzijde) en in een mansardegevel in het voormalige be-

drijfsgedeelte (de zuidzijde) Het voormalige woongedeelte is gedeeltelijk on-

derkelderd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestempelt het als een 

Rijksmonument in de categorie agrarische gebouwen, daterend uit de 18e eeuw. 
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De voorganger van Smirna 

Naspeuring in het Stichts-Ankeveense archief, gecombineerd met dat van Am-

sterdam, leidde tot een interessante ontdekking. Op de plek waar nu Boerderij 

Schoenmaker staat, blijkt 350 jaar geleden al een ander huis te hebben gestaan. 

Van een buitenplaats was toen nog geen sprake. 

 

De vroegste, tot op heden, gevonden akte dateert van 3 februari 1676. In die 

akte verklaart de weduwe van Mercelis van Dueren, Christina de Wijse, een 

bedrag schuldig te zijn aan de weduwe van Nicolaes Blauwenhelm, Margare-

tha Laurentius. In onderpand geeft zij haar een “seeckere huyssinge hofstede 

bergh ende schuer nevens omtrent veertien mergen soo hoy als weylant daer 

aen behorende gelegen onder desen gerecht”. De akte vermeldt ook dat het 

sinds 20 augustus 1669 bij Van Dueren in eigendom is. 

In 1678 verkocht de weduwe Blauwenhelm haar bezit, dat zij eerst in onder-

pand had. De beschrijving luidde: een huis met weverij, de bepotingen, het 

hooi- en weiland groot omtrent[…?], gelegen tegen ’s-Gravenland onder het 

gerecht van Ankeveen. Interessant is te lezen dat het inmiddels een “weverije” 

betrof. Het is goed mogelijk dat zij de weverij daar heeft gevestigd. Haar over-

leden man Nicolaes Blauwenhelm (1622-1661) was afkomstig uit een familie 

van Amsterdamse lakenhandelaren. De locatie aan de vaart was ongetwijfeld 

gunstig vanwege het schone water en de trekschuitverbinding naar Amster-

dam. 

De weduwe verkocht haar huis met weverij aan Huibert de Wijse die in 1663 

trouwde met Gerbrecht van Outerff. 

 

Op 29 april 1718 transporteerden Gerbrecht van Outerff, inmiddels weduwe 

van Huibert de Wijse, en haar dochter Maria de Wijse, hun bezit aan Abraham 

Hogenbergh. Het bestond destijds uit een “huysinge wolleweverije”, schuren, 

berg en betimmeringen met het erf, de boomgaard en de landerijen daarachter. 

Ruim twintig jaar later, op 14 maart 1741 doet Abraham Hogenbergh het ge-

heel over aan Willem Bouman en Teunis de Lange voor 4.000,- gulden en 50 

dukaten. Zij verkopen het diezelfde dag nog, voor 1.200,- gulden meer, door 

aan Jan de Leeuw. De wolweverij wordt niet langer in de akte vermeld. De 

omschrijving is als volgt: “al de landerijen en de plaats met huis, stalling en 

schuur, strekkende van de Hollandse Rade tot de Heereweg en de ringsloot 

van de Horstermeer”. Het besloeg acht morgen. De vroegste kaart waarop de 

kavel te zien is stamt uit 1769. 
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Detail van een topografische 

kaart uit 1769. De bebouwing 

van de in cultuur gebrachte 

kavel staat al aangegeven. De 

grens tussen het Sticht en Hol-

land wordt aangegeven met een 

stippellijn. 

De ‘s-Gravelandse vaart, de 

Klapbrug, de Schutsluis en het 

Ankeveense pad staan vermeld. 

De buitenplaats Berg en Vaart 

bestaat nog niet. 

 

 

Nieuw opgetimmerd 

Jan de Leeuw draagt op 26 januari 1764 zijn bezit over aan Jens de Leeuw. 

Jens krijgt het volle eigendom over “een zeeckere Hofstede met zijn Heere 

Huijsinge, Stallinge en Wagenhuijs, annexe boerenwoningen, stallinge voor 

hoornvee, schuur met sijn vijver of viskom, benevens een boomgaard met ex-

ciese vruchtbomen, moestuijn en houtbos, met zijn vijf kampen wijland, groot 

8 morgen”. 

Uit deze omschrijving blijkt dat het geheel een verfraaiing heeft doorgemaakt. 

Er wordt inmiddels gesproken van een hofstede, een herenhuis, een wagen-

huis, een boomgaard en een vijver. Bij de overdracht was de uit ’s-Graveland 

afkomstige, maar in Amsterdam wonende, Jan Schoonhoven betrokken als 

gevolmachtigde voor Jan de Leeuw. 

Jens de Leeuw was in 1745 verhuisd van ’s-Graveland naar Amsterdam. Op 

12 maart werd hij daar als poorter ingeschreven. Hij was makelaar van beroep 

en diende als tussenpersoon in handel van onroerende en roerende goederen, 

zoals koffie, tabak en graan. Jens werd in 1761 benoemd tot één van de over-

lieden ofwel regenten van het gilde. In 1791 bracht hij het zelfs tot deken van 

het Amsterdamse makelaarsgilde. 
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Een belangrijke aanwijzing voor het reconstrueren van de historie van het 

pand werd gevonden in het Ankeveens belastingarchief. Daarin staat dat het 

herenhuis van Jens de Leeuw in 1768 “nieuw opgetimmert” is tot een huis 

met vier haardsteden. Het aantal haardsteden was bepalend voor de hoogte van 

de belasting. Wij kunnen er van uit gaan dat de toenmalige eigenaar, Jens de 

Leeuw, de opdrachtgever was van de nieuwbouw.  

Vervolgens rijst de vraag wie het gebouwd zou kunnen hebben. De eerder ge-

noemde Jan Schoonhoven, die als gevolmachtigde optrad voor Jens de Leeuw 

was, behalve makelaar, ook meestertimmerman van beroep . Zo verbouwde hij 

in 1774 de buitenplaats “Schoonoord” aan het Zuidereinde. Opmerkelijk is, 

dat de sober omlijste ingangspartijen van Schoonoord en Smirna overeenko-

men. Dit maakt het goed mogelijk dat Jan Schoonhoven de bouwer is geweest. 

Zeker is dit echter niet. 

 

Naam ”Smirna” 

Een krantenadvertentie uit 1769 laat zien dat het bewuste herenhuis de naam 

“Smirna” droeg. Het werd te koop aangeboden als het “welgelegen PLAISIER

-PLAASTJE, van ouds genaamd SMIRNA, met zijn nieuwgebouwde Heeren-

huizinge”. De verkoopveiling werd gehouden op 22 mei 1769. Jan Schoonho-

ven is hier bij betrokken als makelaar. Het huis werd niet verkocht en de fami-

lie De Leeuw bleef eigenaar. 

 

Jens de Leeuw woonde in Amsterdam en gebruikte Smirna als buitenverblijf, 

zo laat het belastingcohier van Ankeveen zien. Hij kwam, net als zijn buurman 

Hermanus Bos van “Berg en Vaart”, “zo nu en dan buijten”, staat er vermeld 

en werd niet meegeteld bij de telling van de gezinnen die binnen het gerecht 

van Ankeveen woonden.  

Jens de Leeuw overleed op 6 december 1792, getuige een begrafenisbriefje. 

Zijn neven Michiel en Jan jr. de Leeuw erfden het buitenverblijf. Jens werd 

begraven in ’s-Graveland op 12 december 1792. 

Advertentie in de Leidsche Courant d.d. 8 mei 1769 v 
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In de akte van boedel en nalatenschap van Jan de Leeuw jr. staat een opsom-

ming van meubels en voorwerpen uit de buitenplaats Smirna. Deze huisraad 

werd ’s-winters meegenomen naar de stad. Na de boedelscheiding van Jan jr. 

de Leeuw werd het buiten te huur aangeboden getuige een advertentie in de 

Amsterdamse courant van 26 april 1808. Twee jaar later wordt het pand in die-

zelfde krant te koop aangeboden. Het werd toen echter niet verkocht en pas op 

12 augustus 1816 ging het pand over naar een nieuwe eigenaar. 

 

De 19e eeuw. Wisselend eigendom 

Op 12 augustus 1816 verwerft Emanuel Joseph Collier de buitenplaats 

“Smirna” via makelaar Willem van Wouw. Deze Willem kocht de buitenplaats 

via een veiling voor 1925,- gulden en verkocht deze door aan Collier voor 

3165,- gulden. 

Twee jaar later, op 28 februari 1818, verkocht Joseph Collier Smirna aan Hen-

drik van Leuvenigh Willink voor 4300,- gulden. Hendrik van Leuvenigh Wil-

link was geboren in Amsterdam op 26 april 1788 en getrouwd met Catharina 

Bruin. Behalve Smirna bezat hij diverse buitenplaatsen, zodat deze aankoop 

voor hem vermoedelijk een belegging was. Al na een jaar bracht hij Smirna 

weer op een veiling. Het veilingbiljet geeft een uitgebreide beschrijving, zowel 

van exterieur als interieur. 

Per 26 oktober 1818 werd Jean Gosiaux voor 4500,- gulden de nieuwe eige-

naar. In 1824 verkoopt hij Smirna alweer aan de Amsterdamse advocaat An-

thonij Henricus Mulder. Uit de verkoopakte blijkt dat hij het pand zelf be-

woonde, en gebruikte het dus niet als buitenhuis. Als plaatsbepaling werd nog 

Detail uit belastingcohier uit Ankeveen. De twee onderste namen: Jens de Leeuw 

en Hermanus Bos “komen nu en dan buijten” Telling der huisgezinnen 1783 
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aangegeven dat de hofstede ten zuiden van de herberg “Het Bonte Paard” ligt. 

Gosiaux verkocht het geheel voor 4000 gulden, toch een flink verlies. 

Nog geen drie maanden later, op 5 november 1824, verkocht Mulder “Smirna” 

door aan chirurgijn-majoor Claas Meiners voor 5000,- gulden. Hij maakte dus 

een snelle winst. Claas Meiners woonde in Amsterdam aan de Prinsengracht 

en was getrouwd met de veel jongere Wilhelmina Carolina van Waeij. Zij 

werd op 10 mei 1789 gedoopt in Samarang. Lang heeft hij niet kunnen genie-

ten van het buiten want hij overleed te Ankeveen in 1826. 

Zijn erfgenamen zetten het vervolgens te koop, wat blijkt uit een advertentie in 

de Opregte Haarlemse Courant van 6 februari 1827. In de advertentie blijkt dat 

de naam door de familie Meiners was gewijzigd in “Nooit-Gedacht”. Ook valt 

er te lezen dat het huis “onlangs aanzienlijk vertimmerd”, was. Als aanbeve-

ling stond er dat het huis “een schoon uitzicht op de nieuw aangelegde straat-

weg van ’s-Graveland na Soest” had. Het huis werd echter niet verkocht en 

bleef in de familie. 

In 1853 gaat “Nooit-Gedacht” over in de handen van Antoni Bouman. Deze 

Bouman werkte in koloniale dienst als Ontvanger van de Inkomsten en Uitga-

ven van het Regiment te Samarang. Het ligt voor de hand dat hij de familie 

Van Waeij kende uit Samarang. In een advertentie van 5 april 1867 is te lezen 

dat er op het buiten een openbare verkoping zal plaatshebben op 16 april 1867. 

Hier blijkt de naam weer gewijzigd te zijn en heet het buiten nu “Samarang”. 

Tijdens de eigendomsperiode van de familie Bouman woedde er nog een hevi-

ge brand in de nacht van 21 op 22 april 1874. Een aantal buurpanden vatte 

vlam maar Samarang werd niet getroffen. De burgemeester van Ankeveen, 

M.C van Pellecom gaf in een brief aan dat er aanzienlijke schade was. Door de 

brand werd vernield: 

• De stalhouderij van W. Boeschoten. 

• De smederij van G. Reesink 

• De wagenmakerij van H. van der Pauw met hunnen woningen grotendeels 

ook inboedel. 

• Eene boerderij van de Heer P. Eijma met twee woningen, vijf schuren en 

vijf hooibergen. 

• Ongeveer 80.000 stuks turven 

• 17 stuks rundvee van de Heer Eijma. 

• Zeven paarden en vier runderen, elf verschillende rijtuigen, één lijkkoets 

en een aanzienlijke hoeveelheid stalgereedschap van Boeschoten. 
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De 20e eeuw. Van stoeterij tot woonhuis 

Buurman Pierre Joseph  

Eyma was al eigenaar van de 

buitenplaats “Berg en 

 Vaart”, dat al generaties 

lang in de familie was. Dit 

buiten ligt ten noorden van 

Samarang. Op 24 januari 

1899 verwierf Eijma de bui-

tenplaats “Samarang” voor 

7000,- gulden. Hij verhuisde 

naar zijn nieuwe bezit en 

noemde het “Berg en Vaart”. 

Zijn voormalig ouderlijk huis 

noemde hij voortaan “Oud Berg en Vaart” en zette het te huur. 

Pierre Joseph liet een steen inmetselen hoog in de zijgevel van de stal, vlak 

onder de daklijst met daarop zijn naam en het jaar 1898. Zijn voorvader Jo-

seph Eijma deed hetzelfde toen hij in 1816 de reeds bestaande buitenplaats 

“Berg en Vaart” verwierf. 

Pierre Joseph Eijma werd geboren op 9 augustus 1875 in Ankeveen en was 

een “Heereboer”. Hij had een paardenfokkerij en was actief in de Nederlandse 

draf- en rensport. De paardenstallen van Samarang kwamen dus goed van pas. 

In 1911 werd echter het wedden op paarden verboden en werd de stal opgehe-

ven. Hij was ook wethouder in Ankeveen, voorzitter van de Ankeveense pol-

der en lid van het pol-

derbestuur van de  

’s-Gravelandse pol-

der.  

In 1911 liet Eyma een 

ronde staal bouwen: 

de hygiënische boer-

derij “Berg en 

Vaart”. Architect was 

Th.E.B. Honders uit 

Nigtevecht. In de stal 

was plaats voor twin-

tig koeien. Het melk-

Pierre-Joseph Eyma met zweep, voor de deur 

van zijn huis 

  Hygiënische boerderij “Berg en Vaart”.  
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fabriekje leverde, voor die tijd zeer vernieuwend, de melk in flessen.  

In 1925 stopte Eyma met zijn modelboerderij en op 17 september van dat jaar 

vond de verkoop plaats van de herenhuizen “Berg en Vaart”, “Villa Nova” en 

“Oud Berg en Vaart” met alle bijbehorende koetshuizen, stallingen sier- en 

moestuinen en weilanden met een oppervlakte van 31 hectare. 

 

Periode familie Schoenmaker vanaf 1925 

Op 2 november 1925 werd de uit Loosdrecht afkomstige Willem Schoenma-

ker, gehuwd met Grietje Manten, eigenaar het herenhuis met stal “Berg en 

Vaart”. Hij verhuurde de percelen vervolgens aan zijn zoon Jacob (1898-

1969) die het melkveebedrijf voortzette. Na het overlijden van Willem ver-

krijgt Jacob de boerderij in eigendom. Jacob huwde met Cornelia W. Lekker-

kerker. 

Jacob Schoenmaker had vanaf 1934 zitting in de gemeenteraad. Vanaf 1946 

bekleedde hij een functie als wethouder en was tevens locoburgemeester. Ook 

was hij jaren kerkvoogd, lid van het polderbestuur en erelid van het schoolbe-

stuur. Hij werd hiervoor geëerd met een gouden eremedaille in de Orde van 

Oranje Nassau. 

In 1965 liet Jacob de stalruimte ombouwen tot pensioenwoning. Zijn zoon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezin Jacob Schoenmaker-Lekkerkerker (foto familiearchief) 
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Hendrikus nam de boerderij over, huwde Johanna Verlaan en nam intrek in het 

oude woongedeelte. 

In 1995 nam een zoon van Hendrikus en Johanna, Jacob Willem, de boerderij 

over en zette als vierde generatie het bedrijf voort. Ook Hendrikus renoveerde 

en verbouwde veel aan het pand. Zo werd de noordmuur vanaf de fundering 

weer opgebouwd omdat deze dreigde om te vallen. 

In 2005 vertrok Jacob Willem naar Groningen om daar verder te boeren. Het 

oude woongedeelte werd verkocht aan Charles Kotting en zijn vrouw Evelyn 

Koning. Zij renoveerde het huis met zorgvuldig uitgezochte historische mate-

rialen zodat het ook voor de toekomstige generaties behouden blijft. In 2017 

verkochten zij hun deel van dit historische pand en verhuisden naar Hilver-

sum. 

De pensioenwoning en het koetshuis bleven echter eigendom van de familie 

Schoenmaker. De ronde stal met het oude zuivelhuis wordt verkocht en ging 

over in handen van Pieter Jan Pier en Josseline de Groot. Zij lieten de gebou-

wen renoveren door architect Lex Rijkers, met behoud van de originele vorm. 

In 2008 werd dit een gemeentelijk monument. 

In 2015 vertrok Hendrikus Schoenmaker naar een verzorgingshuis in Hilver-

sum waarna zijn jongste zoon Kees Schoenmaker, na een grondige renovatie 

en uitbreiding, het voormalige staldeel en koetshuis betrekt, samen met zijn 

vrouw Beppie Tijsseling. 

 

Bron: 

SMIRNA Een onbekende buitenplaats aan de “s-Gravelandse vaart. 

Biografie van Cannenburgerweg 11 en 11a in Ankeveen. 

 

Over de schrijfster: 

Constance de Haas-Staalman (1951) studeerde af aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam in Erfgoedstudies en Architectuurgeschiedenis. Eerder rondde zij 

de docentenopleiding Geschiedenis af. Zij legt zich toe op het schrijven van 

huis biografieën, ofwel domografieën.  Levensverhalen van historische panden 

met hun ontstaans– en bewoningsgeschiedenis. 
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Schenkingen 

Van Piet Luijer, breinaalden voor het 

maken van fuiken. Oorspronkelijk van 

Manus van de Velden. 

Van Dick Hilhorst, schilderij van de 

boerderij van Hilhorst in Ankeveen. 

Geschilderd door de kruidenier  

Lagerwey in 1944. 

Diverse boeken van dhr. Vrakking 

Van Mevrouw van de Brink een 

wasstamper en een zaag 

Van Henk Verhagen een vlag-

getje van Kortenhoef 

Van Frans van 

Giessen, omre-

ken apparaatje 

Euro/gulden 

Van Ankie Hinloopen diverse oude documenten van o.a. de bijbelschool 
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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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Beurtschippers langs de 's-Gravelandse Vaart 

Door: Joop Glijn 

Het was in 1920 dat de broers Dirk en Jacob Portengen, boerenzoons af-

komstig uit Baambrugge, het huis en de zaak met woning overnamen van 

Arie van Rijn, die woonde aan het Noordereinde 259 in 's-Graveland.  

Jacob betrok het aangekochte huis met aanlegsteiger in 's-Graveland en 

zijn broer Dirk kocht in april 1921 een huis in Oud Loosdrecht, dat stond 

aan de toenmalige Nieuwendijk, thans de Oud Loosdrechtsedijk, dicht bij 

de vroegere ophaalbrug over de 's-Gravelandsevaart.  

Een paar jaar later namen de broers ook het beurtveer over van Jan Hen-

nipman, gevestigd in Oud Loosdrecht. Zijn boot had een vaste ligplaats in 

de 's-Gravelandse vaart, vlakbij de hierboven vermelde ophaalbrug. Jan 

Hennipman had een vergunning om te varen op Amsterdam en Utrecht. Na 

de overname van Hennipman noemden de broers Portengen hun bedrijf: 

'Gebr. Portengen, voorheen A. van Rijn, voorheen J. Hennipman'. 

 

De 's-Gravelandse Vaart 

De 's-Gravelandse Vaart werd  in 1634 gegraven als belangrijk middel van 

MS ‘s-Gravelander, 27 ton, afgemeerd in de Loosdrechtse vaart, vóór het huis van 

schipper Jan Hennipman. Het motorschip is gebouwd in 1881. 
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transport  bij het in cultuur brengen van, een door een aantal rijke Amster-

damse regenten en kooplieden aangekocht, stuk verwilderd heidegebied 

ten westen van Hilversum. Dit gebied werd wel 'de Gooyse vullingen' ge-

noemd. Deze aankoop kreeg de goedkeuring van de Staten van Holland. 

Het gebied was zo'n 600 morgen groot.  In die tijd werd met 'een morgen' 

de grootte van een stuk land aangeduid dat in één morgen kon worden ge-

ploegd.  

De nieuwe eigenaren gaven dit gebied de naam ‘s-Graveland'. Deze aan-

koop had vooral tot doel om het groeiende vermogen van deze rijke koop-

lui renderend te kunnen beleggen. Door het alsmaar uitdijende Amsterdam 

ontstond er bijvoorbeeld een grote behoefte aan zand, dat in het aange-

kochte heidegebied volop aanwezig was. Vervolgens was het de bedoeling 

om na de zandafgraving het gebied verder in cultuur te brengen. Het strek-

te zich in westelijke richting uit tot aan het grondgebied van de oude dor-

pen Ankeveen en Kortenhoef. Precies op de grens van hun grondgebied 

werd de 's-Gravelandse Vaart gegraven. Aan de noord- en de zuidgrens 

van het gebied, werden er in de vaart twee sluizen aangelegd, de Noorder- 

en Zuidersluis. Na de Zuidersluis liep de 's-Gravelandse Vaart in zuidelijke 

richting door tot aan de Oud Loosdrechtsedijk in Oud Loosdrecht. Pas na 

het graven van het Hilversums kanaal in 1934, opengesteld in 1937, kwam 

hier na driehonderd jaar verandering in. Via de 's-Gravelandse Vaart kon 

het van de 'de Gooyse vullingen' afgegraven zand per trekschuit worden 

vervoerd naar Amsterdam, waar het van pas kwam bij de verdere  uitbrei-

ding van de grachtengordel, waaronder de Heren-, Prinsen,- en Keizers-

gracht. Na het lossen van het zand voeren deze trekschuiten weer terug met 

Amsterdams huisvuil, dat in die tijd van een totaal andere samenstelling 

was dan het huidige, waardoor het  bijzonder geschikt was voor het bemes-

ten van het afgegraven gebied.  

 

We maken een sprong in de tijd naar het einde van de 18e en het begin van 

de 19e  eeuw, dus van de tijd van de trekschuit en de veerdiensten, naar de 

beurtvaarten via de ’s-Gravelandse Vaart. Uit historische gegevens is bij-

voorbeeld bekend, dat de Loosdrechter Dirk Stam al in de achttiende eeuw 

een regelmatige veerdienst onderhield op Amsterdam. Hij wordt in oude 

documenten vermeld als de veerschipper van Loosdrecht en 's-Graveland. 
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Ook hij was gevestigd langs de 's-Gravelandse vaart in Oud Loosdrecht.  

Tot in de 19e eeuw bleef dit beroep bij Stam in de familie. Echter, aan het 

begin van de 20e eeuw werd zijn veerdienst overgenomen door Jan Hen-

nipman, Een paar jaar later gevolgd door de overname van Van Rijn en 

Hennipman door de broers Dirk en Jacob Portengen. Zij kregen hiermee de 

beschikking over drie stalen motorpakschuiten. Dit waren de in 1882 ge-

bouwde 'Sperans Melio Ira' van Jan Hennipman, 'de Lastdrager' die aan 

Arie van Rijn had toebehoord en zelf waren de broers Portengen al in het 

bezit van de uit 1886 stammende 's-Gravelander'.  Deze motorpakschuiten 

hadden een beperkte diepgang, waardoor ze bij uitstek geschikt waren voor 

het bevaren van de 's-Gravelandse Vaart. Met de van Jan Hennipman over-

genomen 'Sperans Melio Ira', die in 1930 officieel notarieel werd omge-

doopt in de  'Elisabeth', was iets bijzonders aan de hand.  

 

 

MS “De Lastdrager” in de ‘s-Gravelandsevaart met aan het roer Goos Glijn sr.  
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Een onverwachte uitnodiging 

Een aantal jaar geleden werd de schrijver van dit artikel door Gijs Porten-

gen, de zoon van Jacob Portengen, bij hem thuis uitgenodigd. Daar vertel-

de hij me de volgende anekdote: 'De Loosdrechter Jan Hennipman was in 

1930 bereid zijn motorpakschuit, de 'Sperans Melio Ira', aan Dirk en Jacob 

Portengen, te verkopen, echter onder één voorwaarde en die was dat zij 

ook de schipper van deze pakschuit, Goos Glijn sr., van zijn vaders kant 

afkomstig uit een Oud Loosdrechts geslacht, jouw vader dus, in dienst zou-

den nemen. Zij bleken hiertoe bereid. Gijs vervolgde: 'Om in de huidige 

voetbaltermen te spreken, bij de overdracht van deze pakschuit werd ook 

jouw vader getransfereerd naar de zaak van de broers D en J Portengen'. 

Om zijn verhaal kracht bij te zetten legde Gijs de notariële akte van over-

dracht van deze stalen motorpakschuit aan de broers D. en J. Portengen, op 

tafel. Het transport vond plaats bij notariskantoor M.Kluwer en C.G.Pouw, 

gevestigd in Amsterdam. Gelijktijdig met deze overdracht werd ook de 

naam van het schip officieel gewijzigd in de 'Elisabeth'. Tot mijn verassing 

overhandigde Gijs mij het op tafel liggende Bewijs van Eigendom en de 

officiële naamswijziging van de motorpakschuit, de 'Elisabeth', met de 

woorden: 'Dit eigendomsbewijs mag jij hebben'. Het was een bijzonder 

moment. In het hierna volgende gesprek vertelde Gijs me dat hij er bijna 

zeker van was dat zijn oom Dirk dinsdags op Amsterdam en donderdags 

op Utrecht voer. Zijn vader Jacob 

deed dit vanuit ‘s-Graveland  

's maandags en donderdags op  

Amsterdam. Concurrent Piet Sax, die 

ook gevestigd was  in 's-Graveland, 

voer op woensdag en op vrijdag naar   

Amsterdam. Zijn woning met ligplaats 

voor zijn schip, lag schuin tegenover 

de inmiddels 360(!) jaar oude Nede-

derlands Hervormde Kerk in 's-

Graveland. Een reis naar  

Amsterdam v.v., duurde altijd twee 

volle dagen, waarbij werd overnacht 

in de roef van de schuit. 

Gijs Portengen 



 24 

 

De vaarroute vanaf Loosdrecht en 's-Graveland naar Amsterdam v.v. 

Vanaf Loosdrecht of vanaf 's-Graveland, liep de vaarroute naar Amster-

dam dus via de 's-Gravelandse vaart. Jarenlang kon dit onbelemmerd van-

uit Oud Loosdrecht, tot in 1934 het Hilversums kanaal werd gegraven, dat 

in 1937 werd opengesteld. Voor die tijd werd er vanaf Oud Loosdrecht 

geschut in de Zuidersluis in 's-Graveland. Na het schutten werd de schuit 

met een paard door de vaart getrokken. Het was namelijk niet toegestaan 

om tussen de Zuider- en Noordersluis in 's-Graveland de scheepsmotor te 

gebruiken. Het trekpaard liep in het midden van de grasbermen op een zo 

genoemd 'jaagpad'. Was de schuit leeg, of licht beladen, dan gebeurde dit 

soms ook door mankracht. Het jaagpad in de grasbermen, liep vanaf de 

Emmaweg, de Koninginneweg en de Cannenburgerweg. Om de in die tijd 

de nog hoge Smids- en Klapbrug te kunnen passeren, werd het paard even 

uitgespannen. Om meerdere redenen was het verboden om in de  

's-Gravelandse vaart de scheepsmotor te gebruiken. Die waren: De geringe 

Aangifte van naamswijziging 'Sperans Melio Ira’ in ‘Elisabeth’  

en de rechts eigendomsakte van de, toen nog 'Sperans Melio Ira’ 
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diepte van de vaart, waardoor een draaiende scheepsschroef de zwakke 

funderingen van de huizen langs de vaart kon beschadigen. Een andere 

belangrijke reden was de vuiligheid die door de aanwonenden in de  

's-Gravelandse Vaart werd geloosd. Tot in het midden van de vorige eeuw 

was er nog geen rioleringssysteem en ook nog geen ophaaldienst van huis-

vuil. Al het afval, groot of klein, kwam in de vaart terecht, of 's winters in 

de kachel. Aan het eind van het Noordereinde werd er geschut in de  

Noordersluis, alvorens het in de volksmond geheten 'Luie Gat' in te varen. 

Deze naam ontstond doordat schuiten, afkomstig uit Amsterdam, daar eerst 

moesten aanleggen in afwachting van de komst van een paard, dat de 

schuit door de vaart moest trekken. Dit wachten nam meestal veel tijd in 

beslag waardoor in de volksmond de uitdrukking:  'het Luie Gat' is ont-

staan.  

 

Op eigen kracht verder naar Amsterdam 

Vanuit 'Het Luie Gat' voeren de schuiten op eigen kracht onder de brug 

van de Loodijk door, sloegen vervolgens links af  om langs de Loodijk 

naar het sluisje bij Uitermeer te varen. Daar werd geschut om-via de Vecht

- Weesp te kunnen bereiken. Daar voer de schuit door de Weesper trek-

In het midden Joop Glijn sr. bij het laden van “Hilversum I” bij Verkade Zaandam 
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vaart en vervolgens via Diemen naar Amsterdam, waar werd afgemeerd bij 

'het 's-Gravelandse Veer'.  Dat was vroeger de vaste ligplaats voor de veer-

schepen van en naar  's-Graveland en Loosdrecht. De vracht naar Amster-

dam bestond onder meer uit wasgoed, afkomstig van de diverse wasserijen 

in 's-Graveland. Overigens had het Amsterdamse 'American Hotel' in Kor-

tenhoef een eigen wasserij, die gelegen was op de hoek van de Emmaweg 

en de huidige Zuidsingel. Uit Amsterdam vervoerden de schuiten veevoer 

voor de graanhandelaren Volkers en Zijpveld, gevestigd in Loosdrecht, 

balen kinine voor de kininefabriek 'Argesarie', gelegen aan de Gooise 

Vaart, en gasflessen voor de radiatorenfabriek, die in die tijd gevestigd was 

aan het bewuste 't Luie Gat' bij de Franse Kampweg.  

 

De crisisjaren en de komst het Hilversums kanaal. 

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd Europa getroffen door een 

ernstige economische crisis. Hierdoor brak er in Europa een zeer langduri-

ge periode van grote onrust aan. Die mondde helaas uit in de Tweede We-

reldoorlog. De zware crisisjaren die hieraan vooraf gingen, hadden  ook 

gevolgen voor de beurtvaart in ons land. Die ontwikkeling werd versterkt 

door de snelle toename van het vrachtvervoer langs de weg. Bovendien 

was in 1934 het Hilversums kanaal gegraven, dat in 1937 in gebruik werd 

genomen. Dit laatste betekende voor 's-Graveland en Loosdrecht het einde 

van de beurtvaart en de veerdiensten via de 's-Gravelandse Vaart op Am-

sterdam v.v. In 1934 had dit tot gevolg dat de Gebr. Portengen besloten uit 

elkaar te gaan. Jacob Portengen werd in 's-Graveland expediteur en begon 

met één vrachtwagen. Zijn broer Dirk bleef aanvankelijk nog veerschipper, 

maar op een gegeven moment stapte ook hij over op de vrachtwagen. Deze 

ontwikkeling betekende 300 jaar na het graven van de 's-Gravelandse vaart 

in 1634, het einde van de bijzondere functie die de vaart eeuwenlang ver-

vulde bij zowel het personenvervoer via de trekschuit, als later gevolgd 

door de beurt- en veervaart op Amsterdam v.v.. 

 

Toch beurtschipper gebleven 

Beurtschipper Goos Glijn sr. kon zijn geliefde beroep gelukkig voortzetten 

bij de fa. Boelhouwer & Taling, die gevestigd was aan de Nieuwe Haven-

weg in Hilversum. Voor deze werkgever voer hij met het de 'Hilversum I',  

tweemaal per week via het Hilversums kanaal, de Vecht, het Merwedeka-
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naal, het IJ, om tenslotte de Zaan op te varen naar Zaandam en Wormer-

veer. Langs de Zaan lagen en liggen er nog altijd een aantal bekende fa-

brieken, zoals Verkade, Albert Heijn, Duyvis, Zwaardemaker veevoeder, 

de verffabrieken van Sabel en de Wit. Bij deze tweedaagse beurtvaarten 

overnachtte hij nog altijd in de roef van zijn schip. Bij Boelhouwer & Ta-

ling heeft hij tot 1963, tot zijn 65ste jaar, dit beroep uitgeoefend. De zware 

lichamelijke arbeid die dit met zich meebracht, werd tijdens zijn werkzame 

leven nog niet beschermd en verlicht door de tegenwoordige Arbo-wet. 

Het tweemaal per week laden en lossen van zijn schip van 67 ton, gebeur-

de gewoon met mankracht. In deze tijd kunnen we ons dit niet meer voor-

stellen Maar ondanks dit zware beroep, is hij tijdens zijn werkzame leven 

nooit een dag ziek thuisgebleven.   

 

Geraadpleegde bronnen: 

Een artikel van Gijs Portengen, 'Wij schrijven hier de geschiedenis'',  

'De buitenplaatsen van 's-Graveland' van Heimerick Tromp en Jacob Six  

'350 jaar Hervormde Gemeente 's-Graveland', B. Birkoff en ds. F.A.J.Heikoop. 

De “Elisabeth” in de ‘s-Gravelandse vaart tegenover de winkel van Annie Nieman 
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Leeuwenlaan 3, ’s-Graveland. 

Rijksmonument nummer: 523707. Met de omschrijving: “moestuin-

ensemble met tuinmanswoning en slangenmuur. Het moestuinensemble 

van het complex historische buitenplaats Hilverbeek vindt waarschijnlijk 

zijn oorsprong in een moestuinaanleg van rond 1731. De moestuin ligt ten 

oosten van het hoofdhuis en de tuinderswoning ligt tegenover het koetshuis 

langs de huidige toegangsweg. De slangenmuur bevindt zich langs de 

noordzijde van de tuin. Na de afbraak van de oorspronkelijke bouwhuizen 

op het voorplein van het huis werd in 1808 de huidige tuinmanswoning 

gebouwd. De slangenmuur is vermoedelijk gebouwd in de periode 1724 - 

1738 door Hendrick Bicker”. 

Van huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 
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Uit bovenstaande lijkt het alsof het huis vroeger bewoond werd door de 

tuinmannen van Hilverbeek. Volgens de huidige bewoners, Daan Buiten-

huis en zijn echtgenote Astrid Pijst, is dit echter niet het geval. Het huidige 

huis heeft jarenlang de functie gehad van champignonschuur. Pas in de 

oorlog, rond 1943, is het een woonhuis geworden en dat alleen maar omdat 

het landhuis “Groot Have” in Almen/

Lochem van barones Van der Borch van 

Verwolde gevorderd werd door de Duit-

sers. De barones had  contacten met de 

heer Van Tienhoven, toenmalig voorzit-

ter van Natuurmonumenten en vroeg 

hem of hij woonruimte had voor haar en 

haar gezin. Klein of groot, dat maakte 

niet uit, een schuur was voldoende, want 

zij had de middelen om het op te knap-

pen. En zo gebeurde het. Lang heeft zij 

hier niet gewoond, want ook dit huisje 

werd gevorderd door de Duitsers, nu om 

er Oostenrijkse soldaten in te huisves-

ten. De Oostenrijkse soldaten woonden 

er nog maar twee dagen toen op 2e 

kerstdag 1944 een V1 neerkwam in de 

boomtoppen van de hoge bomen langs de Leeuwenlaan en daar ontplofte. 

Alle ruim 150 ruitjes in het huis waren kapot. De Oostenrijkers verdwenen 

weer snel. In 1945 woonde ene mevrouw Nieuwenhuis ongeveer één jaar 

in het huis, maar hierna werd het weer een schuur. Het huis werd in 1952 

weer opgeknapt, waarna ir. Willem Eshuis, de toenmalige directeur van 

Natuurmonumenten, in het huis kwam wonen. Deze bewoonde het huis tot 

1968. Hierna kwam Daan Buitenhuis er wonen en hij woont er nog steeds, 

maar nu samen met zijn vrouw Astrid. 

Hoe kwam Daan hier zo terecht? Daan is op 2-11-1932 geboren in Arn-

hem. Al zijn voorouders kwamen van de Veluwe. Van 1961 tot en met 

1968  werkte hij als boswachter op Vlieland. In 1968 kreeg hij een baan 

aangeboden bij Natuurmonumenten. Het hoofdkantoor zat toen nog in 

Amsterdam. Daan vroeg waar hij moest gaan wonen en Natuurmonumen-

Barones Van der Borch van Verwolde 



 30 

 

ten zorgde ervoor dat hij in dit mooie huis kon trekken. Zijn Amsterdamse 

collega’s deden een beetje verbaasd over de nieuwe “dorpse” woonplaats 

van Daan. Later, toen het hoofdkantoor van Natuurmonumenten zich in  

’s-Graveland in de buitenplaats Schaep en Burgh vestigde en er veel mede-

werkers ook in ’s-Graveland gingen werken, waren zij jaloers op het zo 

mooi gelegen huis van Daan.  

Daan ging aan de slag als beheerder van alle landgoederen en plassen in 

Ankeveen, Kortenhoef en een stukje van Loosdrecht. Daarnaast moest hij 

zich ook bezig houden met de recreatieve inrichting van het gebied, zoals 

bepalen waar fiets- en wandelpaden moesten komen, ontwikkelen van be-

zoekerscentra en lezingen geven. Alles bij elkaar was het veel te veel werk 

voor één persoon. Daan moest kiezen tussen beheer en ontwikkeling en hij 

koos het laatste.  

Onder de vele medewerkers van Natuurmonumenten die van Amsterdam 

naar ’s-Graveland werden overgeplaatst was ook Astrid Louise Pijst, gebo-

ren in de Daniël Stalpaertstraat in Amsterdam. Daan en Astrid leerden el-

kaar hier kennen en zijn inmiddels bijna 29 jaar getrouwd. Astrid heeft 44 

jaar bij Natuurmonumenten gewerkt. Zij werkte bij personeelszaken en 

moest zich op oudere leeftijd nog verdiepen in het werken met computers, 

maar dat ging haar goed af.  

Daan en Astrid 
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Naast zijn werk heeft Daan altijd veel tijd besteed aan zijn vele hobby’s. 

In de tijd dat hij op Vlieland als boswachter werkte, werden er regelmatig 

gewonde vogels bij hem gebracht. Sommige vogels kon hij oplappen, 

maar ook heel veel niet. De binnengebrachte duiven waren een uitzonde-

ring. Zij redden het vaak wel. Daan vond dit fascinerend en wilde een 

postduivenvereniging oprichten. Hij 

zocht een aantal gelijkgestemden en 

postduivenvereniging “de Stormvo-

gels” werd opgericht, maar niet voor-

dat de burgemeester van Vlieland had 

bedongen dat er alleen vergunning 

voor de bouw van de duivenhokken 

kon worden gegeven als zij er alle-

maal hetzelfde uitzagen. Zo geschied-

de. Eenmaal in ’s-Graveland werd 

Daan lid van postduivenvereniging 

“de Plassenjagers”. Hij wilde dit pas 

na zijn pensionering doen, maar dat 

werd een paar jaar eerder, omdat dui-

venmelker Jan Ales overleed en 

Daan de duiven “moest” overnemen. 

Leden van de vereniging hielpen 

hem met het ombouwen van zijn schuur tot duivenhok. Naast duivenmel-

ker was Daan ook een konijnenfokker, hij fokte Hollanders. Nu heeft hij er 

nog twee voor de gezelligheid. Daan houdt ook van geschiedenis, hij was 

hier op Vlieland al actief mee bezig. In ’s-Graveland is hij vanaf de op-

richting al betrokken geweest bij de Historische Kring. Hij is zelfs erelid.  

Genoeg activiteiten dus zou je zeggen, maar het mooiste moet nog komen; 

de grootste hobby’s van Daan zijn tuinieren en vogels ringen. De tuin 

heeft hij zijn handen aan vol, hij is prachtig maar ook heel groot, dat zou 

je vanaf de voorkant niet verwachten. Voor het vogels ringen heeft Daan 

al 62 jaar een ringvergunning. Nieuwe vergunninghouders mogen alleen in 

een bepaald gebied ringen, maar Daan is nog van de oude garde en mag in 

heel Nederland ringen. Daan heeft hele bijzondere verhalen te vertellen 

over de vogels. Toen hij nog op Vlieland woonde heeft hij eens een koe-

Daan ringt een vogel 
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koeksjong geringd, later kwam er bericht uit Togo (Afrika) dat hij daar 

gespot was. Of de Zwartkop in zijn eigen tuin geringd en gespot in Mar-

rakech. Afgelopen zomer spotte hij in eigen tuin twee koolmezen, geringd 

in Gdansk (Polen) en Lithouwen. Ooit had hij in de voormalige boomgaard 

een terugmelding van een merel in Finland en later een kramsvogel in Ve-

netië. 

Daan kreeg in 2008 een lintje als waardering voor al zijn maatschappelijke 

activiteiten. En Astrid, zij bleef altijd op de achtergrond en vond dat prima.  

Gaan vogels de hele wereld over, Astrid en Daan hebben hun plek gevon-

den in ’s-Graveland en hopen nog lang op deze bijzondere plek te mogen 

wonen. Een plek waarvan ooit iemand zei :”jullie hoeven niet meer naar de 

hemel, jullie zijn er al”.  

Bronnen: 

Gesprek Daan Buitenhuis en Astrid Pijst 

https://drimble.nl/monument/s-graveland/31270/leeuwenlaan-5.html 

Daan bij de tentoonstelling over verenigingen bij het gedeelte over de  

postduivenvereniging 
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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  


