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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 ontworpen, 

“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 acade-

mie in Amsterdam bezoeken. Daarna vestigde hij zich in Kortenhoef als land-

schapschilder. 

Willerding schilderde traditioneel, want in zijn optiek moest iedereen kunst begrij-

pen. Gaandeweg krijgt hij iets eigens: de kleuren worden meer Frans en de pen-

seelstreek breder. Door de forse vormen en sterke kleurcontrasten sluit zijn werk 

aan bij dat van Piet van Wijngaerdt en Floris Verster De verwantschap met Ver-

ster uit zich ook in gebruik van materiaal, zo gebruikte hij ook vaak waskrijt. 

Landschapmotieven zijn veruit favoriet, hoewel hij ook stillevens, bloemen en 

portretten schilderde en tekende. 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 

De sluis aan de Kwakel door Karel Willerding 
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Voorwoord 

Het eerste periodiek van 2019 bevat weer enkele interessante verhalen. 

 

Gerrie Luijer-van Rijn heeft een stukje geschiedenis geschreven over de  

“s-Gravelandse ijsclub, welke al in 1885 werd opgericht en een lange ge-

schiedenis heeft gekend, totdat de club in 1988, wegens tekort aan be-

stuursleden werd opgeheven, drie jaar na het honderdjarig!! bestaan. 

 

Jan Immerzeel is in het verleden van Kortenhoef gedoken aan de hand van 

de prenten uit de atlas  van Andries Schoemaker met bekende en onbeken-

de afbeeldingen. 

 

Tot slot heeft Gerrie Luijer-van Rijn een bijdrage geleverd over enkele 

burgemeesterswoningen. 

 

Bij het periodiek heeft u ook een uitnodiging ontvangen voor de Algemene 

Leden Vergadering. U bent van harte uitgenodigd. Na de pauze wordt er 

een diaserie getoond welke Jan Schriek heeft samengesteld en zoals altijd 

de moeite waard is. 

 

Door de Historische Kring wordt ook enkel malen per jaar een nieuwsbrief 

naar de leden verzonden. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail gestuurd. 

Heeft u wel een email-adres, maar deze nog niet bekend gemaakt? Ik nodig 

u uit om uw emailadres te sturen naar hk-ledenadm@kpnmail.nl. 

 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl
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De ijsbaan aan de Leeuwenlaan. Op de voorgrond links Evert Roukens en rechts 

Joop Glijn. Rechts van hen vlnr ? Steenvoorden, Annie Westgeest en Nelie van 

Wijk. 
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 Schaatsen in ’s-Graveland 
De ijsbanen in Ankeveen en Kortenhoef zijn natuurlijk bekend bij een groot 

publiek. Door de ligging zijn zij beide uitermate geschikt voor toertochten. 

Deze toertochten trekken schaatsers aan vanuit het hele land. Hoe anders 

was dit bij de ijsclub van ’s-Graveland. Deze ijsclub was de eerste in onze 

drie dorpen.  

De IJsclub “’s-Graveland” is opgericht op 4 januari 1885. Het eerste be-

stuur bestond uit de oprichters de heren: Rexwinkel, Bolderheij, Vos, Nelis, 

De Bree, Jansen en Wind. Er werd geschaatst op de polderbaan, achter de 

“Twaalf huizen” aan de Kortenhoefsedijk vlak bij de Kerklaan. Een mooie 

ijsbaan, maar hij had strenge winters nodig om er te kunnen schaatsen.  

’s-Gravelanders verzamelden zich hier voor het meedoen aan kortebaan-

wedstrijden, priksleeën, ringrijden en gekostumeerde ijsfeesten. Ook waren 

er regelmatig mooie arrensleeën op het ijs te bewonderen. De wedstrijden 

waren de eerste jaren alleen voor de heren. Pas in 1916 mocht ook de eerste 

vrouw aan de wedstrijden meedoen.  

 In 1895 werd het eerste lustrum gevierd. Dit feestje kostte de lieve som van 

10 gulden.  In het “Nieuws van de dag” van 30-01-1895 werd dit lustrum 

summier aangekondigd. 

Niet alle notulen zijn bewaard gebleven. De eerste notulen die wel bewaard 

zijn gebleven, zijn die van de ledenvergadering op 29 oktober 1923. De 

heer Klokke was toen voorzitter (hij zou dit tot 1946 blijven). De ledenver-

gaderingen vonden veelal plaats in “Café Ruimzicht” aan de Kerklaan. La-

ter ook bij “Het Wapen van Amsterdam”. Bestuursvergaderingen werden 

vaak gehouden bij een van de bestuursleden thuis. Op deze 29e oktober 

waren er 70 leden aanwezig. Een groot deel van deze eerste notulen gaat 

over de gratis loterij en de prijzen die er ingebracht en gewonnen zijn. Zo 

won de heer De Vries de eerste prijs: een paar schaatsen, de tweede prijs 



 7 

 

was een portemonnee, vervolgens waren er prijzen als: een zakmes, een 

zakspiegel en tabakswaren.  

Interessanter zijn de notulen van een reeks  bestuursvergaderingen in janu-

ari 1924. Deze geven een mooi tijdsbeeld weer. Allereerst werd het door 

voorzitter Klokke gedane voorstel om een verbanddoosje te kopen voor 

ongelukken op het ijs, met algemene stemmen aangenomen (vergadering 

van 4 januari 1924). 

Twee dagen later was er een vergadering op zondag. Het had hard gevro-

ren en er werden afspraken gemaakt om een hardrijderij te organiseren. De 

inleg was  ƒ1,- en er waren flinke geldprijzen te winnen:  ƒ60,-,  ƒ30,- 

en  ƒ15,-. Er werden afspraken gemaakt om advertenties te zetten in de 

“Gooi- en Eemlander” en in “Het Nieuws van de Dag”. Door invallende 

vorst ging het uiteindelijk niet door. 

Op woensdag 16 januari kwam er weer strenge vorst en werden de plannen 

opgepakt. Wel moest eerst over een datum overlegd worden met de ijsclub 

van Loosdrecht. Er werd niet alleen een hardrijderij georganiseerd voor 

Het bestuur van de ‘s-Gravelandse ijsclub in 1910 
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volwassen mannen, maar ook een voor “zonen van leden” en wel in twee 

categorieën: 9-11 jaar en 12-14 jaar. Er waren leuke prijzen beschikbaar 

gesteld. Door invallende vorst gingen ook deze wedstrijden uiteindelijk 

niet door. 

Wat wel doorging was een ijsfeest op 8 januari. Hier was iedereen erg blij 

mee, want er was al in een paar jaar geen ijsfeest geweest. Het was in eer-

dere jaren de gewoonte om vanaf de Smidsbrug naar de ijsbaan te lopen 

onder begeleiding van de muziek gemaakt door de (toen nog) fanfare 

B.M.O.L. Dit jaar ging dat niet want de Kerklaan was veel te glad. Wel 

speelde de fanfare op het ijs. Er waren 39 paren die meededen met de 

Ringrijderij. De winst was voor Mejuffrouw J. van Kesteren en de heer J. 

van Kesteren. De prijs voor de dames was een kunstwerk en voor de heren 

een kistje sigaren. Aan de hardrijderij voor leden deden 17 mannen mee. 

De heer Veenendaal won. Rond half vijf werd het feestterrein verlaten we-

gen invallende duisternis. Het feest ging om 20.00 uur verder bij Beijer. 

Hier vond de prijsuitreiking plaats. Het was niet zo druk deze avond. Het 

De ‘s-Gravelandse ijsbaan, hier nog gevestigd achter de “Twaalf huizen” aan de 

Kortenhoefsedijk. 
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bestuur wijt dit aan het feit dat er twee dagen eerder een uitvoering in “de 

Tram” was geweest. Het was wel heel gezellig.  

De vereniging ging jaren door met het voorbereiden en uitvoeren van de 

werkzaamheden betreffende de ijsbaan. Wel werd er regelmatig gesproken 

over een andere plek voor deze ijsbaan. Tijdens de oorlog kwamen de acti-

viteiten op een laag pitje te staan. In 1943 is er nog wel een Algemene Le-

denvergadering geweest, maar hiervoor moest eerst vergunning worden 

aangevraagd bij de gewestelijke Politiepresident in Amsterdam. In de aan-

vraag staat de zin: ”de vergadering zal alleen toegankelijk zijn voor leden, 

terwijl het ter sprake brengen van politieke onderwerpen niet zal worden 

toegestaan.”  In 1944 is  er een verbod  op vergadering. De leden hoeven 

dat jaar geen contributie te betalen. Tijdens de ALV van 22 oktober 1945 

is agendapunt 3: jaarverslag van de secretaris. De secretaris was toen A. 

van der Meulen. Een aantal onderdelen uit dit verslag wil ik graag met u 

delen. 

De secretaris moet verslag uitbrengen over de verrichtte werkzaamheden 

en gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Dit jaar zou ik feitelijk hiermede 

kunnen eindigen en denk hierbij aan het volgende: ”De kinderen op een 

school ergens in Nederland moesten een opstel maken met als onderwerp: 

“DE HOND” Jantje was hiermee in een wip klaar en deed hiervan kond 

aan den meester. Toen deze kwam kijken , zag hij op het vel papier de 

woorden: “Wij hebben geen hond, punt”. Hetzelfde zou ik van de ijsclub 

kunnen zeggen en dan in andere bewoordingen namelijk: Er zijn geen 

werkzaamheden geweest. De Algemene Ledenergadering werd in 1944 niet 

gehouden en ik meen er direct op te moeten wijzen dat er van de toezeg-

gingen op de Algemene Ledenvergadering van 1943 gedaan, niets terecht 

is gekomen.  

En verder: In 1944 is er geen contributie opgehaald, niemand zou zich 

echter hoeven te schamen om dit jaar twee keer te betalen. Het bestuur 

was echter het vorige jaar nog niet zeker waar onze contributie zou blijven 

en had geen zin om buurmans zak te spekken. Dat is ook de reden geweest 

waarom het bedrag voor de moffen is weggemoffeld maar het zou nu goed 

te pas komen. 
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Ook schrijft hij in dit verslag over het feit dat de leden van de ijsclub zich 

tijdens de oorlog goed gedragen hebben. Zij zijn schitterend door de zuive-

ring gekomen. En dat bij het controleren van de ledenlijst er bij sommige 

leden een D achter hun naam stond. Dit betekende dat het betreffende lid in 

Duitsland was en derhalve geen contributie hoefde te betalen. Ook staat hij 

stil bij het overlijden, in Duitsland, van een zoon van een lid.  Al met al een 

bijzonder verslag, 

maar daarom ein-

digt hij ook met de 

opmerking dat het 

jaarverslag van het 

komende jaar meer 

algemeen beschou-

wend zal zijn.  

In 1945 werd het 

60 jarig jubileum 

gevierd. Voor deze 

gelegenheid is er 

een lied geschre-

ven. 
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Nadat de oorlog achter de rug was, moest haast gemaakt worden met het 

zoeken naar een andere locatie voor de ijsclub. De schaatsers op de baan in 

de polder hadden last van het overstuiven van as, van de aangrenzende 

vuilnisbelt van de gemeente Hilversum. Al voor de oorlog werd gedacht 

aan een opgespoten ijsbaan tegenover wasserij de Lelie aan het Zuiderein-

de. Uiteindelijk is in 1947 besloten om een nieuwe, opgespoten baan te 

openen, niet aan het Zuidereinde, maar bij de Leeuwenlaan, achter het 

postkantoor. In december van dat jaar werden overeenkomsten afgesloten 

met Natuurmonumenten en met pachter J. van de Koppel. De huur  was  

 ƒ 150,-- per jaar. Het betrof een stuk grasland van 1 ha, deel uitmakend 

van Spiegelrust III. De ijsclub mocht een dijkje aanleggen als dit noodza-

kelijk was om de waterstand op peil te houden. Er was geld nodig om alle 

benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er werden renteloze aan-

delen verkocht voor een totaalbedrag van  ƒ 1.500,--. Dit bedrag was nodig 

om de dijkaanleg uit te diepen, schoeiingen te bouwen en de aanschaf van 

een pompinstallatie. Als de pomp werkte liep hij als een trein, maar hij was 

ook vaak bevroren en moest dan met brandende kranten worden ontdooid. 

Daarnaast werden er in korte tijd 130 nieuwe leden geworven. De werk-

zaamheden gingen 

voortvarend van start 

maar de club had toch 

te maken met een aan-

tal tegenslagen Uitein-

delijk kon de baan in 

1950 geopend worden 

getuige het hiernaast 

afgebeelde krantenbe-

richt uit de “Gooi en 

Eemlander” van 25 

januari 1950. 

Er waren veel schaat-

sers die de weg naar 

de baan wisten te vin-

den. Op een donder-

dagavond in februari 
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1959 werd een hoogtepunt bereikt. Er waren ongeveer 1500 schaatsers op 

de baan. En nog een bericht uit 1959: 

 

 

 

 

 

 

In 1966 haalt de ijsclub de krant omdat de heer Gerbert Haselager afscheid 

neemt als bestuurslid van de club. Hij is dan 68 jaar, 55 jaar lid en heeft 33 

jaar in het bestuur gezeten. Hij werkte toen hij jong was bij oud-voorzitter 

Klokke en hij verdiende een beetje geld bij, met het rondbrengen van de 

convocatiekaarten. Met het kleine beetje geld dat hij hiermee verdiende 

kon hij zijn eigen lidmaatschap betalen.  

Bestuur ijsclub met Eep Sluiters, Gerbert Haselager, P.H. Klokke (voorzitter), 

Krijn Groen en Gerrit Hafkamp. Op de voorgrond hun echtgenotes. 
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In 1985 werd het 100-jarig jubileum alleen gevierd met een receptie in 

dorpshuis de “Dobber”. Het bestuur vond dat de leden geen groot feest 

verdienen, hoewel er geld genoeg voor was. Tijdens de laatste ledenverga-

dering waren er maar vijf leden op komen dagen, terwijl de club driehon-

derd leden had. Hoewel de club geringe mogelijkheden had en het vaak 

moest afleggen tegen de toertochten in Ankeveen en Kortenhoef, bleven 

veel mensen toch de weg naar de ijsclub vinden. De club heeft nooit subsi-

die aangevraagd en kon zichzelf prima redden. Daar is het bestuur trots op. 

Wel was ze altijd beter geweest in sneeuwschuiven dan in vergaderen, 

want dit laatste ging vaak op zijn Jan Boerefluitjes,  aldus bestuurslid  

“Grote” Piet Neijsen. 

 

De heer Haselager is niet het enige bestuurslid dat lang in functie bleef. 

Als je de presentielijsten van de vergaderingen bekijkt, kom je jarenlang 

dezelfde namen tegen. Dit is ook de grootste reden dat de 103e Algemene 

Ledenvergadering het besluit neemt om de vereniging op te heffen; het 

gebrek aan bestuursleden. Er wordt nog een voorstel ingediend om de ver-

eniging als “slapende” vereniging te laten bestaan en later, als er wél nieu-

we bestuursleden gevonden zijn weer activiteiten te organiseren. Er zijn 

echter te veel vaste kosten, waardoor dit sympathieke plan niet uitvoerbaar 

is.  

Op 16 december 1988 wordt de vereniging, met algemene stemmen, opge-

heven. Er wordt een liquidatiecommissie samengesteld. Afgesproken 

wordt  dat de resterende middelen ten goede komen aan: het Rode Kruis, 

Hardrijdersvereniging de 5 dorpen en de historische kring “in de Goriosa” 

 

Toegangskaartjes voor de ‘s-Gravelandse ijsclub 
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Het jongerencentrum Pluto heeft in maart 1989 besloten om het beheer van 

de ijsbaan over te nemen, hoewel het nog niet zeker is dat de ijsbaan dan 

aan de Leeuwenlaan blijft. Voor  ƒ 1.250,— hebben zij de hand weten te 

leggen op de trekkertjes en een ijsschuif, die de ijsclub eerder van de hand 

had gedaan. Of er ooit ergens geschaatst is onder verantwoordelijkheid van 

Pluto is mij niet bekend, maar wie het weet……. 

 

Bronnen:  

Archief ’s-Gravelandse ijsclub 

Diverse documenten uit de collectie van de Historische kring. 

Het laatste bestuur van de ‘s-Gravelandse ijsclub met vooraan vlnr W. Koomen, 

N.J. Steenvoorden en W. Voeten. Achter vlnr J. Westland, B.J. van de Kley, H. 

Flierman en P. Neijsen 
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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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Schenkingen 
Afgelopen maanden hebben we weer veel gekregen om onze verzameling 

aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt. 

Van Krijn 

Spaan, vlag van 

DOK en atribu-

ten van de dam-

club. 

Van fam. V d Hurk voorzitters-

hamer van de Regenboogschool Van Albert Hendriks, het 

stuurwiel van de “Energie””  

Van Piet Luijer, foto Van anonieme gever, diver-

se CD’s en DVD’s 

Voorwerp gevonden op de Kra-

keelakker. Gever onbekend. 
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Van Hans Noppen, 

asbak 

Van Wendy de Kloet, hoepel en 

otterspeer. Was eigendom van 

Harmen Schouten 

Van Piet Luijer, enkele beschil-

derde bordjes 

Van Johan Landwaart, de letters van “De Dobber” 

Van de familie Heystee,  diverse documen-

ten en foto’s. 

Van de familie Veenman mochten we weer een aantal mappen met foto’s  

en wetenswaardigheden over Ankeveen ontvangen uit de verzameling van 

onze vroegere medewerker Thimo Veenman. 
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De atlas van Schoemaker 
(Door Jan Immerzeel) 

 

Met onze smartphones hebben we tegenwoordig altijd een camera op zak. 

Permanent rijden camera auto’s rond om opnames te maken van alles om 

ons heen voor Google en Streetview. Zo kunnen we van bijna alles beelden 

zien, voordat we er naar toe reizen voor bijvoorbeeld een vakantie. 

Al in de achttiende eeuw ontstond de behoefte om beelden te zien van de 

wereld buiten ons dorp of  stad. Niet voor niets vond de uitgave van 

“Tirion”, De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, waarvan 

de uitgifte begon in 1739 en uit maar liefst 12 delen zou bestaan, met tal 

van geïllustreerde stads- en dorpsbeschrijvingen,  grote aftrek. 

 In 1772 verscheen het deel over Utrecht, met daarin twee gravures van 

Hendrik Spilman van Kortenhoef. 

Ook al in de periode daarvoor was een aantal mensen bezig onze stads- en 

dorpsgezichten vast te leggen. Een heel belangrijke rol daarin speelde  
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Andries Schoemaker. Hij was geboren op 9 oktober 1660 in Amsterdam. 

Zijn voorvaderen waren linnenwevers en ook zo kwam hij als vanzelfspre-

kend in de textielhandel terecht. Daar is verder weinig over bekend, dan 

wel, dat het Andries Schoemaker financieel zeer voor de wind ging en hij 

aan geld eigenlijk nooit gebrek had. Dat stelde hem dan ook in staat om 

zich veelvuldig op zijn grote passie (het maken en verzamelen van stads- 

en dorpsgezichten) te storten. Hij was amateurhistoricus en mede door zijn 

aimabele karakter een geziene figuur in de wereld van oudheidkundigen, 

tekenaars en schrijvers in het Amsterdam van die tijd. Op 65 jarige leeftijd, 

twee jaar na het overlijden van zijn vrouw, stortte hij zich volledig op zijn 

hobby en begon hij met het verzamelen van afbeeldingen, gegevens en 

beschrijvingen van steden, dorpen en gebouwen in heel Nederland. In de 

ruim acht jaren die hem toen nog resten heeft Andries Schoenmaker nog 

een enorme hoeveelheid materiaal verzameld, die nu bekend staat als de 

Atlas van Schoemaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het verzamelen van de gegevens over de vele steden en dorpen ging 

Andries Schoemaker veel op reis. Op deze reizen liet hij zich vaak verge-

zellen door o.a. de tekenaars Cornelis Pronk en Abraham de Haen. Veel 

van de tekeningen uit de Atlas van Schoemaker zijn dan ook niet alleen 

Abraham de Haen Cornelis Pronk 
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van zijn eigen hand, maar ook van die van de Haen en van Pronk. Ook de 

huishoudster van Schoemaker ging vaak mee op de reizen, die meestal met 

een dicht rijtuig, getrokken door twee paarden, werden gemaakt. Soms 

ging ook nog een derde paard mee om onderweg nog uitstapjes te kunnen 

maken naar omliggende dorpen. De reizen duurde van enkele dagen tot 

vaak enkele weken. 

Zo tekende de Haen Kortenhoef in 1732 (boven). Als we de prent nader 

bekijken lijkt het duidelijk de basis voor de gravure, die Spilman later van 

het dorp maakte en die we hiervoor hebben gezien. Een zestal van de 

schetsboekjes die Pronk en de Haen tijdens de reizen met Schoemaker 

maakten zijn uiteindelijk in het Rijksprentenkabinet  terecht gekomen. De-

ze zijn in te zien via de site van het Rijksmuseum in Amsterdam. Een van 

de prenten is een tekening van Kortenhoef en ook hier zien we weer het-

zelfde beeld van kerk, twee ophaalbruggen, een draaibrug, twee pramen in 

de vaart en een trog voor een van de huizen. 

De figuren op de weg en in een van de pramen als ook het rijtuig met paar-



 22 

 

den bij de trog heeft Spilman er in zijn gravure ongetwijfeld zelf bij be-

dacht om de prent wat te verlevendigen. Van de tekenaars Schoemaker, de 

Haen en Pronk is bekend, dat zij alles zo nauwkeurig mogelijk naar de 

werkelijkheid probeerden vast te leggen of zoals Schoemaker het zelf 

noemde “naar ‘t leven getekend “. 

In datzelfde jaar 1732 werd ook het dorp ’s-Graveland door het gezelschap 

aangedaan. Ook hier weer gelijkende tekeningen van de Kerkbuurt op het 

Noordereinde waar ook later nog een gravure uit zou ontstaan. 

 

Het lijkt er op, dat deze schetsen onderweg werden gemaakt en dat ze later 

gebruikt werden voor de atlas van Schoemaker en ten behoeve daarvan 

werden nagetekend en ingekleurd. Dat hoefde natuurlijk niet onderweg te 

gebeuren. 

Als we de prenten in de atlas van Schoemaker bekijken zien we dat het 

dorp  's-Graveland al eens eerder werd aangedaan en wel in 1728. In dat 

jaar wordt dezelfde plek uit een andere hoek vastgelegd. Deze prent is ook 

van enige tekst voorzien. Het onderschrift van tekening suggereert zelfs 

een beetje, dat er in de herberg tegenover de kerk werd gegeten en moge-
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lijk zien we hier het rijtuig waarmee de heren tekenaars hun reizen maak-

ten. In elk geval is het geen passerend rijtuig, daar het paard ontbreekt.  De 

tekenaar (hier is niet duidelijk of de tekening van Pronk, de Haen of 

Schoemaker zelf is) weet onder de tekening wel te vermelden dat in de 

getekende herberg “Graaf Tromp” heerlijke baars was te eten, vers gevan-

gen in het Naardermeer.   

Tijdens de reizen werd niet alleen getekend maar ook informatie verza-

meld over de bezochte dorpen en steden, zodat de atlas van Schoemaker 

niet alleen een tijdsbeeld van de eerste helft van de 18 eeuw is, maar ook 

nog allerlei aanvullende informatie uit het verleden werd toegevoegd. 

Ook onder bovenstaande prent van de herberg in ’'s-Graveland is het een 

en ander bijgeschreven. Vaak gaat de informatie over het verleden, wat 

ook hier deels het geval is. Zo schrijft men over de kerk het volgende. “De 

kerk van dit dorp werd voor het grootste gedeelte in den jaare 1673 door 

de france in de asse geleght maar is sedert weder binelijk  opgebout”. 

Waarschijnlijk doelt Schoemaker hier op de onheilsdag op de 8e oktober 

van het jaar 1672 toen de Fransen verschrikkelijk huishielden in 's-

Graveland. Ds. Van Midlum schrijft over die dag het volgende:  
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“1672 den 8 en October hebben de fransze onze plaets geplondert, de 

overgebleven ingesetenen uitgekleedet en mishandelt en is also een gan-

sche verstroyinge onser gemeynte geschiedt, waar van de meeste sicg tot 

Amsterdam hebben nedergeslagen”. In het dorp overleefden 21 mensen de 

Franse furie niet en van degenen die gevlucht waren hebben het er 62 niet 

overleefd zodat uiteindelijk 83 ’s-Gravelanders de Franse verschrikkingen 

niet overleefden. 

 

Schoemaker schrijft verder nog over de ’s-Gravelandse vaart: “eene vaart 

die half hollands en half stichts is soo dat de hollandse bodem aan de eene 

en het stichts aan de andere kant en also het rechtsgebiet van weersijde 

door de vaart geschijden wordt”. Op de eerste kadasterkaart uit 1811 loopt 

de grens inderdaad als rode stippellijn door de vaart. 
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Aan begin of eind van het bezoek aan 's-Graveland werd ook Ankeveen 

nog even aangedaan. Ook hier weer een schets, gevolgd door een inge-

kleurde tekening. 

Aan de horizon zien we twee torentjes. Links de Ankeveense hervormde 

kerk en rechts zien we nog een tweede torentje. Ankeveen had altijd een 

grote katholieke gemeenschap. Dat was echter in die tijd niet geoorloofd 

en het kerken gebeurde illegaal in schuilkerken,  vaak boerenschuren. Dit 

zou in elk geval niet de aandacht hebben getrokken met een torentje. Wat 

we hier zien is dan ook geen kerk, maar de buitenplaats van de ambachts-

vrouw Elisabeth de Wale. Dit buiten stond ongeveer op de plaats waar la-

ter de katholieke kerk zou worden gebouwd. Van het grote buiten, gesloopt 

in 1755 is een tekening waarop inderdaad een torentje is te zien. 

 

Zo hebben we dankzij de reizen van Schoemaker, Pronk en de Haen een 

klein beetje beeld kunnen krijgen van onze drie dorpen in de eerste helft 

van de 17e eeuw. 

Als Andries Schoemaker in 1735 overlijdt laat hij maar liefst 2600 teke-

ningen en daarnaast  11 handschriften in 17 delen met allerhande stads- en 

dorpsbeschrijvingen na. Het grootste deel van zijn verzameling is tot op 
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heden bewaard gebleven, maar wel verspreid geraakt. De teksten bevinden 

zich in de Koninklijke Bibliotheek. De prenten zijn verspreid over diverse 

verzamelingen en archieven, maar zijn nu allemaal digitaal bijeen gebracht 

en in te zien via 'Het Geheugen van Nederland' op internet. Beslist een 

aanrader, deze  wandeling door de tijd. 

 

Bronnen: 

www.hetgeheugenvannederland.nl 

www.historischetopografie.nl 

A.D.Wumkes, In de Gekroonde Trapgans. 

Collectie Rijksmuseum. 

Beeldbank Noord-Holland 

Foto’s de Haen en Pronk: Wikipedia 

 

Op de volgende pagina nog een foto van een overzicht van de buitenplaat-

sen van ‘s-Graveland in 1730 met vermelding van de bewoners. 
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Vorig jaar is de ambtswoning van de gemeente Wijdemeren verkocht. 

Voor mij reden om eens af te wijken van mijn gebruikelijke format en in 

dit stukje een aantal “weetje’s” over een willekeurig drietal burgemees-

ters /ambtswoningen te beschrijven.  

Mr. Douwe Jan Andries baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester 

van ‘s-Graveland  en Ankeveen (Beesterzwaag 2-1-1869  - ’s-Graveland 

20-4-1945) woonde lange tijd in Huize Oostereinde aan de Leeuwenlaan. 

Van 1903 tot in 1939 was hij burgemeester van deze twee dorpen. Hij was 

de opvolger van Jhr. Jacob Petrus Hooft Graafland. Eerder was hij burge-

meester van Holten. Ook was hij: ”Kamerheer in buitengewone dienst van 

Koningin Wilhelmina”. Wat is/doet een kamerheer eigenlijk?  

Van huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 

Huize Oostereinde aan de Leeuwenlaan 
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Kamerheer zijn, is een erefuncties met als taak de advisering, voorberei-

ding en begeleiding van koninklijke bezoeken. Daarnaast kunnen zij de 

koning vertegenwoordigen bij bepaalde gelegenheden. In principe is er in 

iedere provincie en in de vier grote steden een kamerheer.  

De functie van kamerheer heeft zich in de loop van de 19e eeuw ontwik-

keld tot een loutere erefunctie, eerst voor leden van de adel, later ook voor 

aanzienlijke burgers. Voor de kamerheren was er vroeger ook een ceremo-

nieel uniform, in klein tenue en groot tenue. 

De burgemeester was een zoon 

van Mr. Binnert Philip baron van 

Harinxma thoe Slooten en Clara 

Maria de Beaufort. Zijn vader  

was 5 jaar lid van de tweede ka-

mer en 19 jaar Commissaris des 

Konings. De zoon van de burge-

meester is van 1939 tot 1971 bur-

gemeester van Nederhorst den 

Berg geweest. In 1943 dook hij 

onder, na ontslagen te zijn door 

de Duitse bezetters. Hij had de 

Duitse Winterhulp gesaboteerd 

door te “vergeten” de opdracht tot 

uitvoering te geven. In 1945 keer-

de hij weer terug.  Rond 1971  is 

Oostereinde omgebouwd tot een 

bejaardenhuis, ook in koetshuis 

kwamen een paar bejaardenwo-

ninkjes. In 1995 kwam het weer in 

particulier bezit.  De bank aan het 

begin van de Leeuwenlaan, naast 

de bushalte is opgedragen aan deze burgemeester.  

Als je het dorp Kortenhoef binnenkomt vanaf de Vreelandseweg, is het 

eerste huis aan de rechterkant vroeger bewoond  geweest door burgemees-

ter Van Nes van Meerkerk. Jacob Evert van Nes van Meerkerk werd gebo-

Burgemeester Van Harinxma thoe 

Slooten 
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ren op 9 juni 1902 in Alkmaar. Hij 

woonde lange tijd in Haarlem. Op 3 

februari 1936 werd hij geïnstalleerd 

als burgemeester van Kortenhoef, hij 

was toen pas 34 jaar. Tot die tijd was 

hij als volontair werkzaam op de ge-

meente secretarie van de gemeente 

Hillegom. In de bezettingsjaren heeft 

hij zich bijzonder onderscheiden in 

het verzet.  Zijn woning was een van 

de middelpunten van het Gooise ver-

zet. Vanuit de woning was er prima 

zicht op de strategisch belangrijke 

brug over het kanaal.  Velen vonden 

in de oorlogstijd in de woning  een 

goed onderkomen. Ook heeft hij tij-

dens de oorlog zijn functie een tijd 

neergelegd, omdat hij moest onder-

Bank  Leeuwenlaan, opgedragen aan burgemeester Harinxma thoe Slooten 

Nes van Meerkerk 
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duiken. Na de oorlog plant hij op de hoek de splitsing van de Kortenhoef-

sedijk en het Dode Eind een herinneringsboom. Op 1 oktober 1951 krijgt 

hij eervol ontslag in verband met zijn gezondheidstoestand. De laatste ja-

ren van zijn leven brengt hij door in een ziekenhuis in Oestgeest. Hij over-

lijdt in Oestgeest op 52 jarige-leeftijd. 

Het huis op de foto van de volgende pa-

gina staat aan het Noordereinde tegen-

over “het Wapen van Amster-

dam” (tegenwoordig restaurant Vlaar). 

Het is een tijdje bewoond geweest door 

Burgemeester Jansen (links). Jan Diderik 

Jansen werd geboren in Nieuwvliet op 

22-3-1911, hij overleed in Breda op 83-

jarige leeftijd. Zijn vader was dominee. 

Zelf koos hij voor een ambtelijke carriè-

re. Hij heeft 40- jaar in overheidsdienst 

gewerkt waarvan 30 jaar als burgemees-

De woning van Nes van Meerkerk aan de Kortenhoefsedijk 
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ter.  In oktober 1964 werd hij 

benoemd tot burgemeester van 

de gemeente, Kortenhoef,  

‘s-Graveland en Ankeveen. 

 Woonruimte was er niet direct. 

Er was een huis beschikbaar in  

’s-Graveland, maar dat vond hij 

te klein en daardoor ongeschikt. 

Hij was in zijn vorige gemeente 

’s-Gravenpolder beter gewend. 

Hij bewoonde daar een oude 

dokterswoning met een zitkamer, 

een eetkamer, keuken, 2 badka-

mers, 4 slaapkamers en de vroe-

gere wacht- en spreekkamer en 

de vroegere apotheek. Daarnaast 

een flinke tuin met oprijlaan en 

een boomgaard met 100 fruitbo-

men. De burgemeester noemde 

het zelf :”de mooiste woning van Zeeland.” Doordat er geen geschikte wo-

ning was, ging de burgemeester eerst een tijd “op kamers”. Bij een particu-

lier in Ankeveen huurde hij een kamer. Zijn vrouw en twee zonen bleven 

voorlopig in Zeeland. Door de weeks was hij in onze drie dorpen en in het 

weekend ging hij met zijn auto richting Zeeland. In 1966 werden 

Kortenhoef en Ankeveen samengevoegd met de gemeente ’s-Graveland en 

van deze gemeente ‘s-Graveland was hij burgemeester vanaf de samenvoe-

ging tot 1976.  

 

Woont u ook in een voormalige ambtswoning, boerderij, winkel of in een 

“gewoon” huis en heeft u een bijzonder of een gewoon verhaal over de 

(eerdere) bewoners van uw huis, laat het ons weten, misschien kan ik het 

gebruiken voor een volgend artikel “over huizen gesproken”.  
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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  


