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Het meisje achteraan is Karin Vermeulen. Kent iemand de andere meisjes? 

Reacties graag naar koos@hk-kortenhoef.nl 
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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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Gerbrand Frederik van Schagen was van geboorte een Haagse schilder. Aan-

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

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

- schilderen. Hij vervolgde zijn avondschoolopleiding tot kunstschilder aan de 

Haagse Akademie voor Beelden Kunsten.  Hij woonde vanaf 1917 in Laren. 

Hij kreeg les van W.B. Tholen, een leerling van Gabriël. Hij schilderde, aqua-

relleerde en tekende voortreffelijk landschappen, aanvankelijk in de trant van 

de Haagse School, maar naderhand in een eigen impressionistische stijl. Zijn 

impressies deed hij overal in het land op en hij werkte in het Gooi, Zuid Lim-

burg, Zierikzee, Veere, Enkhuizen, Hoorn, Leeuwarden en Giethoorn. Hij had 

enige moeite met de proporties van figuren, want deze zijn in verhouding vaak 

wat te groot. Gerben van Schagen hield veel van zonnige taferelen, zoals hier-

boven goed te zien is. 

(Bron: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef door Carola Denninger-Schreuder) 

Bij de voorplaat 

Plas bij Ankeveen. G.F. van Schagen (1880 - 1968).  
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Voorwoord 

Voor u ligt weer een nieuw exemplaar van de periodiek met, hopelijk voor 

u, enkele interessante verhalen uit de geschiedenis van onze dorpen. 

 

Wim Fecken heeft onlangs een boek geschreven over de geschiedenis van 

het Wapen van Amsterdam. In deze periodiek vindt u daar een verkorte 

versie van. 

 

We zijn blij dat we kunnen vermelden dat  er een verhaal is aangeleverd 

door twee, voor u, nieuwe schrijfsters, Vera van Zanden en Marlies  

Goudriaan. Zij hebben onderzoek gedaan naar een periode waarin de be-

volking van Ankeveen dapper is opgetreden tegen de Fransen. Zij hebben 

de wetenswaardigheden vastgelegd in het artikel “De slag om Ankeveen”. 

Ook Jaap Wertheim heeft ondersteuning gegeven bij het tot stand komen 

van het artikel 

 

Gerrie van Rijn-Luijer heeft zich verdiept in de geschiedenis van het pand   

Ireneweg 20 waar zich in 1965een welbekende dorpsbewoner  vestigde. 

 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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Het voormalige Wapen van Amsterdam, nu restaurant Vlaar. 
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Geschiedenis van het 

 Wapen van Amsterdam 
door Wim Fecken. (Verkorte versie door Koos Voorn) 

Het tegenwoordige restaurant Vlaar aan het Noordereinde in ’s-Graveland 

stond lange tijd bekend onder de naam het wapen van Amsterdam zoals 

veel inwoners van onze dorpen ongetwijfeld nog weten. Minder bekend is 

dat het pand daarvoor bekend stond onder de naam Ruimzigt. Het pand kent 

een lange geschiedenis van minimaal driehonderd jaar. Wanneer het pand 

gebouwd is, is niet precies bekend.  

De eerste keer dat de mogelijke locatie van het pand wordt vermeld is in de 

Amsterdamse Courant van 16 augustus 1732 en betreft het een advertentie, 

waarin een nieuw gebouwd huis wordt aangeboden: 

De in de advertentie genoemde Abraham Alewijn woonde in die tijd op de 

buitenplaats Noord-Wolfsbergen, schuin tegenover het te verkopen pand. 

Later zou hier het buitenhuis Westerveld ontstaan, waarin het laatste ge-

meentehuis van ’s-Graveland kwam. 

Tegenover het te verkopen pand lag 

de buitenplaats Zuid-Wolfsbergen 

van Willem Sautijn (1703-1743) 

schepen van Amsterdam.  (foto links) 

Uit de archieven is bekend, dat Jo-

hannes Momma omstreeks 1720 in 

het eerder genoemde pand woonde. 

In een notariële akte van 1 februari 

1720 wordt hij genoemd als bewoner. 

Johannes Momma behoorde tot een 

belangrijk Amsterdams koopmansge-

slacht, dat zich bezighield met de be-

reiding en verwerking van lakens en 
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stoffen. Na het overlijden van zijn moeder, Maria Blommendaal, kwam 

Johannes in het bezit van het pand. Gezien de omschrijving in de adverten-

tie is het aannemelijk dat zijn ouders het pand hebben laten bouwen. 

Johannes Momma overleed in 1731, waarna het pand verkocht werd aan 

Mr. Dirk Sautijn, zoon van de eerder genoemde Willem Sautijn, die ook al 

eigenaar was van Zuid-Wolfsbergen, dat er tegenover lag.  

Het pand werd het op 6 november 1769 verkocht door Theadora Elisabeth 

Weveringh, weduwe van Johan Hubert van Meel, die het in 1765 gekocht 

had van Hendrik Nicolaas Sautijn. Zij verkocht het tezamen met Zuid-

Wolfsbergen.  

In 1785 werd het pand te huur aangeboden als “een proper en wel betim-

merd Huis met diversche vertrekken, zeer geschikt tot het houden van een 

FRANSCHE KOSTSCHOOL, of tot een aangenaam ZOMER- en WIN-

TERVERBLIJF” . 

In 1788 werd het latere Ruimzigt weer te koop aangeboden, samen met 

Zuid-Wolfsbergen. De eigenaar Henrij Clifford verkocht het toen aan  

Gerbert Kruijff, die gehuwd was met Aletta Maria Kool. Na het overlijden 

van Gerbert erfde zij het pand. Uit een schuldbekentenis van Aletta uit 

1808, blijkt dat zij een schuld had bij Cornelis van Sante uit Amsterdam. 

In die schuldbekentenis staat dat zij het huis als onderpand gaf voor de 

schuld. Dit staat beschreven als: “Een Huis, bestaande in vijf woningen 

met des zelfs thuijnen genaamd Ruimzigt, staande en gelegen binnen deze 

dorpe ’s-Graveland, tusschen de Voorweg en vaart over de hofstede Zuid-

Wolfsbergen, belend ten zuiden ’t dorps Schoolhuis en ten noorden de op-

losgrond van den heer A.C. Fabritius”. 

Hier komen we dus voor het eerst de naam Ruimzigt tegen. In 1812 ver-

kocht Aletta Maria Kool dit pand weer. De verkoop vond plaats in het 

“Rechthuis”, tegenover de Hervormde Kerk, waar Cornelis van der Pauw 

kastelein was. Het pand werd gekocht door C.F.G. Beckman voor zeven-

entwintighonderd gulden. Deze Beckman woonde op de Hofstede 

“Groenlust” op nr. 105. Na het overlijden van de vrouw van Beckman is 

geprobeerd om het bezit in ’s-Graveland te verkopen getuige onderstaande 

advertentie in de “Opregte Haarlemsche Courant” van 17 oktober 1825. 
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De verkoop ging echter niet door, omdat er op de dag van de verkoop on-

voldoende werd geboden. Het pand werd daarna verhuurd, totdat de kin-

deren van Beckman het huis in 1834 verkopen aan Mr. Arnoldus van Gen-

nep. Arnoldus was een ultra-conservatieve staatsman, in de periode vóór 

1848. Hij trouwde met Jacobina Maria van Schack. Vermoedelijk woonde 

hij er zelf nooit maar was het gekocht als belegging. In 1841 ging het weer 

in andere handen over. Koper was Cornelis Proot, die het in 1849 al weer 

van de hand deed. 

Het pand kwam nu in handen van Cornelia Maria Jukkenekke, die er een 

“jonge juffrouwen kostschool” begon, welke per 1 november 1854 werd 

beëindigd.  

Advertentie uit het Algemeen Handelsblad van 20 oktober 1954 

De verkoop vond weer plaats in het verderop gelegen Rechthuis van Evert 

van de Pauw. Het huis kwam nu in handen van Everardus Jansen.  Everar-

dus was op dat moment huisknecht bij de familie van Loon, op de buiten-

plaats Schaep en Burgh. Hij was getrouwd met Hendrika van Kesteren, een 

dochter van kuiper Zacharias van Kesteren die zijn bedrijf had tegenover 

de buitenplaats Spanderswoud, nu Noordereinde 177.  

Everardus ging niet verder met de kostschool voor deftige dames, maar 
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begon in het pand, na enige aanpassingen, een logement met tien kamers. 

De naam Ruimzigt werd nu gewijzigd in het Wapen van Amsterdam. 

Waarschijnlijk is dit een verwijzing naar de periodes die Everardus met de 

familie van Loon in Amsterdam verbleef. De buitenhuizen werden door de 

eigenaren voornamelijk in de zomer bewoond en ’s-winters verhuisde men 

weer naar Amsterdam. Het was gebruikelijk dat het personeel mee verhuis-

de. In 1855 werden ten noorden van het Wapen van Amsterdam twee hui-

zen te koop aangeboden. Daarvan koopt Everardus het huis naast zijn loge-

ment en laat daar een stal bouwen voor tien paarden. Het tweede huis werd 

gekocht door meester-schilder Jan Hafkamp. Weer vijf jaar later, op 15 

oktober 1861 breidt hij zijn bezit naar het noorden uit en laat hij naast de 

stal een koetshuis bouwen. 

Het echtpaar krijgt vier kinderen, een dochter en drie zonen; Johanna Ma-

ria (1856-1917), Sacharius Gerardus (1857-1927), Johannes (1858-1935) 

en Gerardus (1859-1898). 

Johannes en Sacharius Gerardus zijn beide politiek actief en bekleedden in 

Kortenhoef en ’s-Graveland diverse openbare functies. Vooral Johannes 

was zeer actief. Gedurende 42 jaar was hij onafgebroken lid van de ge-

meenteraad, waaronder een aantal jaren wethouder. Ter gelegenheid van 

zijn veertigjarig jubileum als katholiek raadslid en zijn inzet voor het ka-

tholieke leven in de gemeente ’s-Graveland en Kortenhoef, werd hem in 

1933 een hoge pauselijke onderscheiding uitgereikt; het erekruis Pro Ec-

clesia et Pontifici.  

 

 

Op 14 mei 1874 overleed Everardus op de leeftijd 

van vierenzestig jaar. Omdat de vrouw van  

Everardus twee jaar eerder al was overleden, en de 

kinderen nog jong waren, moest het bezit verkocht 

worden. Getuige een advertentie in de Gooi- en 

Eemlander van 30 mei 1874 werd de openbare 

verkoop gehouden op 11 juni 1874. Het bezit 

werd in tweeën verkocht te weten: 
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Nummer 1: “Een dubbel huis met des zelfs erf en tuin, waarin logement het 

Wapen van Amsterdam staande en liggende te ’s-Graveland aan de straat-

weg en de vaart, nabij de Kerkbrug”. 

Nummer 2: “Een Koetshuis of stal met stalling des zelfs erf en uitrij aan 

beide zijden en het stuk grond aan de noordzijde daarvan aan de vaart, 

staande en liggende te ’s-Graveland, belend ten noorden Hafkamp.” 

De koper werd uiteindelijk Willem Boeschoten sr. die eigenaar werd van 

beiden percelen voor 8.990 gulden. Hij kocht de percelen voor zijn zoon 

Willem Boeschoten jr. In 1874 nam Willem Boeschoten jr. het geheel over 

van zijn vader. 

Een bijzonderheid welke het vermelden waard is; in de oude stenen schuur 

van meester-schilder Hafkamp bevond zich -linksonder aan de buitenmuur- 

een gevelsteen met de tekst “De eerste steen is gelegd door Ca Boeschoten 

oud 15 maanden op 23 september 1876”, De steen werd gelegd door Cata-

harina, het dochtertje van Willen Boeschoten jr. dat was geboren op 11 mei 

1875. Hieruit blijkt dat de schuur eerst eigendom was van Willem Boescho-

ten, voordat het in eigendom kwam van meester-schilder Hafkamp. Dit 

pand is in 2018 gesloopt, waarna de gevelsteen werd meegenomen door de 

sloper. Korte tijd daarna werd de steen aangeboden bij de Historische Kring 

In de Gloriosa en bevindt zich nu bij het verenigingsgebouw aan de Kerk-

laan. 
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Willem Boeschoten maakte van het Wapen van Amsterdam een pension 

hotel en café restaurant en wordt dan ook bekend als Hotel Boeschoten 

hoewel de naam het Wapen van Amsterdam ook behouden blijft. Naast dit 

pand had Willem Boeschoten ook een hotel/pension in Hilversum aan de 

Krugerweg 5.  Op 1 maart 1893 vroeg hij toestemming aan Burgemeester 

en Wethouders voor het bouwen van een veranda en op 10 maart werd 

hiervoor toestemming gegeven. 

In de Gooi- en Eemlander werd op 15 augustus 1891 een openbare verko-

ping van het Wapen van Amsterdam aangekondigd, welke plaats vond op 

donderdag 20 augustus 1891. Het hotel staat als volgt beschreven: 

Het sinds jaren door den Heer W. Boeschoten met goed succes uitgeoefend 

en zeer gunstig bekende hotel het Wapen van Amsterdam op het schoonst 

en meest bezochte gedeelte van ’s-Graveland, door paardentram gerieflijk 

verbonden aan het spoorstation Hilversum, met daaraan annexen lomme-

rijke en aangename tuin, met schoon uitzicht, groot 4 aren, 93 centiaren. 

Het hotel bevat 7 bovenlogeerkamers, 4 benedenkamers, een ruime koffie-

kamer, keuken, kelder en alle benodigdheden. 

De daaraan belendende ruime doorrijstal, met stalling voor 12 paarden, 

koetshuis, schuur en grond, waarin sinds jaren een drukke stalhouderij is 

en nog wordt uitgeoefend, groot 4 aren, 20 centiaren. 

 

De reden om het te koop aan te bieden is niet bekend. Uiteindelijk gaat de 

verkoop toch niet door en wordt het bedrijf door de familie voortgezet. 

Echter, in 1903 werd het hotel toch verkocht en wel aan Matthijs Cator, die 

het bedrijf op dezelfde voet voortzette. Hij bleef eigenaar tot 1920 waarna 

het hotel weer verkocht werd. De nieuwe eigenaar werd toen Theodorus 

Koperdraad. 

Theodorus Koperdraad had in Weesp een etablissement genaamd  

’t Loosje. In 1919 maakte hij plannen om naar ’s-Graveland te verhuizen. 

In 1918 was hij al begonnen om de inboedel van zijn etablissement te ver-

kopen omdat hij geld nodig had. Hij verkocht alles tot en met zijn kippen. 

Op 5 augustus 1920 werd hij voor 19.400 gulden de nieuwe eigenaar van 

hotel het Wapen van Amsterdam. Hij vroeg bij Burgemeester en Wethou-

ders een vergunning aan voor het schenken van sterk alcoholische drank, 



 12 

 

welke aanvraag in de vergadering van 1 september 1920 werd behandeld. 

Hier werd door de raad positief op gereageerd. 

Op 5 juli 1926 vroeg Koperdraad een vergunning aan voor het plaatsen 

van een serre in de tuin van hotel het Wapen van Amsterdam vergezeld 

van een bouwtekening. Overeenkomstig deze tekening werd de vergunning 

verleend. Ook vroeg hij vergunning voor het plaatsen van een keuken aan 

de achterzijde op het plat boven de koffiekamer. Koperdraad heeft in die 

periode flink wat verbouwd aan het pand. 

Ook werd het hotel veel gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Zo 

vergaderde de ’s-Gravelandse Tramweg Maatschappij er regelmatig. Ook 

werden er danslessen gegeven en kindervoorstellingen. Ook veel  vereni-

gingen kwamen daar hun uitvoeringen geven. Koperdraad was bij het pu-

bliek zeer gezien en was ook in ’s-Graveland spoedig een populaire figuur 

en toonde zich altijd een coulant zakenman.  

Op 19 februari 1933 overleed Theodorus Koperdraad aan de gevolgen van 

een longontsteking, op de leeftijd van 71 jaar. Bij de boedelscheiding werd 

het hotel toebedeeld aan Petrus Anthonius Johannes Schafstall. Zijn vrouw 

Het Wapen van Amsterdam in de tijd van Theodorus Koperdraad. 
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Johanna Maria Schafstaal-Koperdraad zette de zaak daarna voort onder 

haar naam. Aanvankelijk stond Johanna Maria als lerares voor de klas bij 

de Anthoniusschool te Kortenhoef, voordat zij deze baan verruilde voor 

die van uitbater van het Wapen van Amsterdam. 

Na de tweede wereldoorlog verkocht Johanna Maria het hotel. De nieuwe 

eigenaar werd Gerrit Lubertus Klijn. Op 1 oktober 1947 geeft Gerrit Klijn, 

ter ere van het door hem in gebruik genomen hotel het Wapen van Amster-

dam, een feest, waarbij de genodigden getrakteerd werden op optredens 

van verschillende verenigingen. De muziekvereniging speelde drie mar-

sen, de dames van het koor T.O.G. zongen enkele liederen, zo ook de R.K. 

gemengde zangvereniging. Verder speelde het kwintet Musurhy en hield 

een telepaat de aanwezigen op verrassende wijze bezig. 

Gerrit Klijn liet het koetshuis in 1975 bijna geheel vernieuwen. De buiten-

deuren aan de straatkant verdwenen en worden vervangen door ramen, Het 

dak werd vernieuwd en er kwam een dakkapel op. Het koetshuis diende 

daarna als zaal voor recepties en partijen. Vanaf 1962 nam Inze, de zoon 

van Gerrit, het hotelbedrijf over. Hij liet binnen en buiten verfraaien. De 

grote paardenkastanjes op het terras liet hij weghalen, alsmede de enorme 

beuk aan de overzijde van het Noordereinde, waar de parkeerplaats was 

gevestigd. Om de herinnering te bewaren aan de vroegere tijd dat er nog 

veel paarden gebruikt werden, liet hij een zandstenen drinkbak plaatsen bij 

het Koetshuis. Hij liet leilindes plaatsen en er kwam een koelsysteem op 

het dak van de serre. 

Beroemd was het 

restaurant om zijn 

Kip van ’t Spit. De 

kippen werden bereid 

aan het spit dat vóór 

de enorme open 

haard draaide. Meni-

ge gast zal nog den-

ken aan het feit dat 

hij of zij de lekkerste 

gebraden kip ooit at. 
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In de tijd dat Inze de scepter 

zwaaide is er op maandag 4 

augustus 1975 nog brand ge-

weest in het hotelgedeelte. 

Omdat er op twee verschillen-

de kamers binnen korte tijd 

brand ontstond, werd door de 

politie vermoed dat er van 

brandstichting sprake was. Het 

’s-Gravelandse brandweer-

korps, waar Inze zelf ook vrij-

williger was, wist erger te 

voorkomen zodat de zaak op 

de zaterdag daarna al weer 

open ging. 

 

 

Na 37 jaar stopte Inze in het jaar 2000 met het hotel en het werd verkocht 

aan, de uit Kortenhoef afkomstige, Marc Splint. Hiermee verdween ook de 

aloude naam het Wapen van Amsterdam en kreeg het restaurant de naam 

“Noorderlicht”. Het hotelgedeelte werd afgestoten en daar kwamen kanto-

ren in. In 2004 ging het restaurant over naar een nieuwe eigenaar, die er 

inmiddels een goedlopend restaurant van heeft gemaakt, onder de naam 

Vlaar  Het huidige medaillon aan de buitenkant van het gebouw, dat is 

aangebracht ten tijde van Th. Koperdraad, herinnert nog aan de oude 

naam. Hoewel de oude naam al bijna 20 jaar verdwenen is, duidt menige 

inwoner van onze dorpen het pand nog vaak aan als het Wapen van Am-

sterdam. 

 

Bron: Geschiedenis van het Wapen van Amsterdam en het Rechthuis in  

‘s-Graveland door Wim Fecken.  

 

Gerrit Klijn met zijn zoon Inze. 
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Schenkingen 
Afgelopen maanden hebben we weer veel gekregen om onze verzameling 

aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt. 

Margriet Koopmans-Schimmel, Soldeerbout met 

brander, schietspoel en mouwplankje. Dit laatste 

is nog gebruikt en mogelijk gemaakt door Teus 

Schimmel, vader van Kees Schimmel, beide 

kleermakers. 

Van bovenstaande schenkingen is de aantekening zoek geraakt wie het heeft ge-

schonken. Onze  verontschuldigingen daarvoor. Het betreft een aantal documen-

ten, twee fietsbelastingplaatjes en een krultang. Als uw naam alsnog achterhaald 

kan worden dan zal dat in de volgende periodiek hersteld worden. 

Jannie van Wijk-Neijsen, een tinnen 

bord van B.V. de Meent. 

Karin Groenestijn, Diverse boekjes en do-

cumenten waaronder een Heydelbergsche 

catechismus. 
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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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Het Zuidereinde van ‘s-Graveland, met rechts in de deuropening Kareltje Boeschoten voor 

zijn winkel met “Koloniale waren”. 
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De slag om Ankeveen – Rampjaar 1672 

door Vera van Zanden en Marlies Goudriaan. 

In de aanloop naar het Rampjaar had de Republiek der Zeven Vereenigde 

Nederlanden vooral geïnvesteerd in de versterking van de vloot, met name 

de oorlogsvloot. Vanaf 1664 wordt er voor achtmiljoen guldens besteed 

aan zestig nieuwe oorlogsbodems. De Republiek werd daardoor met goed 

getrainde manschappen de leidende zeemacht in Europa. In het voorjaar 

van 1672 weet Michiel de Ruyter een gecombineerde aanval van de Engel-

sen en de Fransen af te slaan. 

Er ontstaan grote steden. Handel, wetenschap en kunst kennen een bloeipe-

riode. 

Lodewijk de XIV heeft het gehad met de regenten in Den Haag. Johan de 

Witt had hem in 1668 met een internationaal verdrag De Zuidelijke Neder-

landen al ontnomen. 

(In 1650 is Willem II gestorven aan “de pokziekte”. Zijn zoon Willem 

wordt een week later geboren. Er is nu sprake van een stadhouderloos tijd-

perk in Holland). 

 

Lodewijk wilde die vernedering herstellen door samen met Engeland, 

Keulen en Münster het Republiekje op te rollen, de Witt af te zetten en  

Willem III als marionet aan te stellen als vorst. In 1670 sluiten ze het ver-

drag van Dover. Zowel over land als op zee willen ze de macht van de re-

publiek vernietigen. 

In april 1672 verklaarde Lodewijk X1V de Republiek de oorlog.                        

Het landleger in de republiek is behoorlijk verwaarloosd. Toen het Franse 

leger op 12 juni 1672 bij Lobith de grens overstak, leek de strijd snel ver-

loren. De Fransen omzeilen Maastricht en gaan direct de Rijnforten aan-

vallen, Dan is er slechts de IJssellinie tussen de vijand en het Staatse Le-

ger. Generaal Conde stoot door naar Muiden, Utrecht is omzeild.  

De Hollanders probeerden weerstand te geven ;dat was moeilijk omdat de 

andere legers veel groter waren: 120.000 man van Lodewijk de XIV de 

versterkt  met legers van Münster en Keulen en het leger van Engeland .                 
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Johan de Witt had gedacht 50.000 manschappen op de been te krijgen; het 

blijken er slechts 21.000 te worden. 

Een klein leger bij Muiden, Bodegraven, Goejanverwellesluis, Schoonho-

ven en Gorinchem. Johan Maurits is veldmaarschalk en Willem III leger-

aanvoerder. (De Hollanders hadden gedacht dat er eerst een aanval op 

Maastricht zou zijn vanuit de strategische gedachte dat er geen aanval zou 

komen uit de rug, zo hadden ze tijd kunnen winnen om hun leger op orde 

te krijgen). 

Op 20 juni werd Naarden zonder slag of stoot ingenomen. De legers van 

Münster en Keulen trekken via de Achterhoek, Overijsel en Drenthe naar 

Groningen  en Friesland. 

Juni 1672: De Franse huursoldaten zitten, bij de naar hen vernoemde, 

Franse Kamp. Ze dreigen met brandschatten en eisen dieren, kost en inwo-

ning.  Het leven in Ankeveen gaat gedurende de oorlogsdreiging tamelijk 

normaal door.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ankeveen zoals het er rond 1700 uit zag met de oude Martinukerk. 
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Men hoort steeds meer geruchten over de vijandelijke legers die steeds 

dichterbij komen en over plunderingen en “wreethedens” door de soldaten 

gepleegd. Er zijn al dorpelingen die in paniek besluiten naar Weesp of 

Amsterdam te vluchten. 

De Fransen willen doorstoten naar Amsterdam. De  Gooise boeren hadden 

de zeedijken doorgestoken, waardoor de polders vol water stonden. 

 Toen een Franse legermacht van 120.000 man ons land binnenviel, werd 

een brede strook land tussen de Zuiderzee en de Biesbosch geïnundeerd  

(onder water gezet). De (oude) Hollandse Waterlinie was een feit. 

Water als wapen  

Het was niet voor het eerst dat de Hollanders water als bondgenoot inzet-

ten in een strijd tegen een vij-

and. In de tachtigjarige oorlog 

tegen Spanje werd tijdens de 

belegering van Alkmaar  en 

Leiden in 1573 ook al met suc-

ces geïnundeerd. Het idee is 

simpel: door slechts 40 tot 

50cm water in de polder te zet-

ten worden ook alle andere 

sloten en riviertjes onzichtbaar. 

Aangezien de meeste 17e eeu-

wers niet konden zwemmen 

waren die bestaande watergan-

gen levensgevaarlijke valkui-

len. 

Een onverwachte onderdompe-

ling in een sloot betekende al-

tijd paniek en in veel gevallen 

de verdrinkingsdood voor mens 

en paard. Door de geringe 

diepte was het gebied ook niet 

toegankelijk voor grote vaartui-

gen. De paarden met kanonnen 

Oud-Hollandse waterlinie met de gebieden 

welke in 1672 onder water kwamen. 
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konden dit letterlijk niet trekken. 

Bij het Polderhuis bij de Loodijk zijn Staatse soldaten gelegerd. De Anke-

veense bevolking wordt direct betrokken bij de oorlogsvoering. De veen-

derij ligt gedeeltelijk stil en het dorpsleven is helemaal in de war. De 

maand mei wordt besteed aan de versterking van Naarden en Hinderdam. 

Enkele schansen worden door de soldaten opgeworpen bij de Loodijk en 

het Polderhuis. De Ankeveners helpen daar mee. Maar het is al te laat…. 

De Fransen proberen via de Loodijk en de Weespertrekvaart Amsterdam te 

bereiken. Misschien zijn ze in staat het water via de dammen en sluizen in 

te perken. Op 9 oktober trekken de Fransen verder en stuiten in Ankeveen 

op de versterkingen van Prins Johan Maurits  van Nassau bij de sluis. Bij 

het Polderhuis aan de Loodijk trof het Staatsleger het Franse leger. De 

Fransen verliezen vijftig man en trekken naar Utrecht, het Staatse Leger 

verliest een kapitein. 

Koning Willem III langs de Hollandse waterlinie. 
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Wat betekende dit voor Ankeveners?                                                                    

Er waren veel mensen gevlucht naar Weesp en Amsterdam. Het land stond 

door de inundatie onder (zilt) water, waardoor het niet meer te gebruiken 

was als grasland en bouwland.                                                                                                

Er kon geen turf gestoken worden omdat de legakkers onder water ston-

den. De Fransen hadden alles verwoest, geplunderd en in brand gestoken. 

Door de inundatie is de opmars naar Amsterdam gestuit. Johan Maurits 

heeft het bevel over de Hollandse Waterlinie op zich genomen. De Staten 

beklagen zich over het vertrek van veel mensen. In Muiden en Weesp wa-

ren te weinig “vivres” en “noch haver noch hocay”. Ankeveen kreeg veel 

last van doortrekkende soldaten, die vivres, haver en hooy eisten. Willem 

III valt in september Naarden aan. Op 11 september capituleren de Franse 

troepen. 

Weer trekken de Staatse troepen door Ankeveen om een aanval vanuit 

Utrecht te kunnen afweren. Op 9 oktober vallen de Fransen aan. Ze deden 

een aanval op Ankeveen, waar overste Stockheim en zijn regiment post 

hield. ”Ze werden met zulk een onverschrokken moed ontvangen, dat zij  

-hoewel sterker in macht– zich met groot verlies moesten terugtrekken.” 

De Fransen trekken al brandschattend richting Ankeveen.  
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(Uit het Historisch Leesboek door  F. van Rijsens, 1900.)  

DE VERRASSING BIJ ANKEVEEN 

Het eerste burgerbloed had gestroomd: niet in den tegenweer maar in den 

aanval. Karel had aan het hoofd van zijn bende den Geinweg, dien Mijn-

heer met zijn knechten bleef vervolgen, bij het zijpad, dat naar Nichtevecht 

leidde, verlaten; was dit dorp, waar hij gewichtige berichten opving, door-

gemarcheerd en had bij Nederhorst den Berg de zekerheid verkregen, dat 

een deel der Franschen uit 's Graveland naar Ankeveen was gerukt, waar 

zij opnieuw de schansen bij het polderhuis aanvielen. Ze hadden nu ge-

schut meê gevoerd, wat in de verte merkbaar was, daar de grond bij wijlen 

dreunde…………... 

……………..Langs de smalle dorpsweg lag een breede strook land, de uit-

geveende plassen omzoomende, welke zich rechts in het verschiet vertoon-

den. Op dat land stonden in geregelde volgorde, zoo ver het oog reikte, de 

turfmijten met biezen gedekt. Elke dier mijten kon eene verschansing, voor 

“Elke dier mijten kon eene verschansing zijn”. 
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het minst eene bedekking zijn. Gelukkig was de avond gevallen. De lucht 

was echter helder en de sterren beloofden prachtig te zullen flikkeren. Het 

vele water in de talrijke vaarten en sloten weerspiegelde de zilveren licht-

jes en droeg er toe bij aan de duisternis de heerschappij te betwisten. Toch 

moest het gewaagd worden. ”Jongens”, beet Karel hen toe,  “een kuchjen, 

een zucht zelfs, brengt ons den dood. En nu, vooruit, achter mij aan!” 

Daar klonk in de nabijheid een Fransch kommando: het was hen als een 

vonnis des doods. Waren zij gezien? Gold het kommando, het kletteren der 

musketten, het spannen van de haan, het rammelen der sabels, het dreunen 

van den weeken veengrond onder den voetstap van honderden hen, de 

slecht gewapenden, de onervarenen, die weinig meer hadden dan wat fy-

sieke kracht in den armen en het verlangen in het hart om maag of vriend 

te wreken? Zou dat verlangen in zulk een oogenblik sterk genoeg wezen 

om weerstand te bieden aan de natuurlijke zucht tot zelfbehoud? Goddank! 

De achterhoede van den vijand rukte voort en verwijderde zich van het 

hoopken. Het kommando, dat hen zoveel schrik had aangejaagd, had een 

voorwaarts bedoeld. Slechts een kleine wachtpost bleef achter .Waar toe 

dat? vroeg Karel zich af. Hij luisterde: in de verte knalde het halve kar-

touw, daar knetterde het geweervuur.” Ze zullen het op dit oogenblik aan 

het Polderhuis benauwd krijgen!” Hij spiedde om de mijt heen. Daar ston-

den enkele soldaten: eenige op de trompen der musketten, andere op een 

groot zwart voorwerp op wielen rustend……….. 

Het blijkt een half kartouw te zijn, geschikt voor kogels van 24 pond. Het 

is een 16de – 17de eeuws kanon van gietijzer of gegoten ijzer, soms van  

Half Kartouw. 

kogels van een half kartouw. 



 27 

 

gegoten brons. Het wordt getrokken door een affuit met paarden ervoor. 

Dit kanon wordt buitgemaakt op de Fransen. 

Dit gebeuren, met alle zware overlast voor de Ankeveners had een zeer 

oorlogszuchtige stemming in het dorp opgewekt. Toen de Fransen op 26 

november wraak kwamen nemen, door het dorp te plunderen en te ver-

branden, begonnen bewoners met musketten en hooivorken de aanval. 

De Fransen naderden uit het zuiden en werden bij het Polderhuis ingeslo-

ten door de Staatse troepen. Ze trokken zich terug naar Loosdrecht. 

Op 24 december wordt Ankeveen voor de derde maal aangevallen. De 

winter is ingetreden, maar gelukkig voorkomt de dooi, dat de waterlinie 

doorbroken wordt. 

Ankeveen ziet er gehavend en geplunderd uit: boerderijen verbrand; verve-

nershuisjes gesloopt; het kerkgebouw gebruikt als paardenstalling (zowel 

door de Staatse als Franse soldaten); de pastorie beschadigd. Hooi en le-

vensmiddelen zijn schaars geworden. 

Pas in 1673 trekken de Franse soldaten zich terug. De Hollandse Oorlog 

wordt besloten met de vrede (verdrag) van Nijmegen op 10 augustus 1678. 

 

Bronvermelding: 

Straatnamen van Ankeveen.  Uitgave familie de Kwant.  

Rampjaar 1672.  Luc Panhuysen. Hoe de republiek aan de ondergang ontsnapte.                                                  

In de gekroonde trapgans. A.D.Wumkes. tweede herziene druk 1986.    

Rampen en plagen in Nederland 1400 -1940.  Pestbacillen, paalwormen en plun-

derende Moscovieters. Cor van der Heyden                                               

Het Naardermeer. Jac. P.Thijsse                                                                     

Gouden bochten. Juliette Jonker- Duynstee – Steven de Clerq                         

De oorlog van 1672.   R. Fruin                                                                          

Historisch leesboek door F.van Rijssen bij J.B. Wolters 1900  tweede druk.  

Ankeveen een duizendjarige in beeld. Comité 2000.                                       

Het “Fataele” jaar B.J. van der Kolk. Historische kring.                                       De 

Klokken luiden.1898 -1923  door J.C. Koning.                          
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Ireneweg 20 

Na de Tweede Wereldoorlog duurde het een aantal jaren voordat er in Kor-

tenhoef weer woningen gebouwd werden, maar rond 1951 werden er weer 

huizen gebouwd: de Beatrixweg en de Ireneweg. Aan de Beatrixweg kwa-

men duplexwoningen en aan de Ireneweg aan de even kant koop en aan de 

oneven kant huurwoningen. Ireneweg 20 werd door de eerste eigenaren 

gekocht voor fl. 9.000.  

 

Deze eerste eigenaar was de familie Teunissen. De familie Teunissen be-

stond uit vader, moeder en een dochter. Deze dochter woonde in Canada. 

Nadat haar echtgenoot overleden was, ging mevrouw Teunissen ook naar 

Canada. Het huis werd nog aangehouden voor het geval ze het daar niet 

naar haar zin zou hebben. Het beviel haar. In de tijd dat het huis leeg stond, 

werd het onderhouden door buurvrouw Boog. Zij zorgde ervoor dat het zo 

Van huizen gesproken 
door Gerrie van Rijn-Luijer. 
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schoon en goed onderhouden was, dat de nieuwe bewoners er zo in kon-

den. 

 

Gezin en werk 

Deze nieuwe bewoners kochten het huis in 1965 op een veiling voor fl 

35.000 nadat een goede vriend (Piet Raven) hen op deze veiling geatten-

deerd had. De nieuwe bewoners waren het gezin Hafkamp-Vernhout. Pem 

Hafkamp werd in Kortenhoef geboren op 16 december 1932.  Bij zijn ge-

boorte kreeg hij de naam Gerrit, genoemd naar zijn opa. Zijn zussen noem-

den hem al snel Pem en dat is zo gebleven. Wil Hafkamp-Vernhout is ge-

boren in Hilversum op 6 augustus 1934. Toen zij acht jaar was kwam het 

gezin in ’s-Gaveland  wonen, in het Noordereinde. Pem en Wil trouwden 

op 29 mei 1959. Na hun trouwen gingen zij in een van de Duplexwoningen 

aan de Beatrixweg wonen. In 1960 is oudste dochter Maud geboren.  

Pem had vijf zusters, zijn vader was vroeg overleden. De familie was eige-

naar van wasserij Helderoord aan de Emmaweg. Toen het lastig werd om 

het bedrijf draaiende te houden is besloten het bedrijf te verhuren aan fir-

Wasserij Helderoord aan de Emmaweg. 
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ma Raak, later de FAK. Nu staat er op deze plek een klein wijkje 

(Helderoord). Inmiddels woonde het gezin in de Cornelis de Wijsstraat.  

Pem kreg een baan aangeboden als bedrijfsleider bij een wasserij in Loe-

nen op de Veluwe. Hij ging hier met zijn gezin wonen. Zij woonden daar 

in een houten keet. Hier is in 1962 dochter Ellen geboren. Wil kreeg heim-

wee en wilde graag terug richting Kortenhoef. Dat kon want Pem vond 

werk bij wasserij Reijmerink (toen al van Dhr. Oosterman) en zij huurden 

een klein appartement boven het Plashuis in Loosdrecht. Het appartement 

bestond uit een kamer, twee slaapkamers en een kleine keuken. In  1964 is 

zoon Jan geboren. Het appartement was eigenlijk veel te klein en gezin 

was dan ook erg blij dat zij het huis op de Ireneweg konden kopen. Het 

was veel geld.  Pem heeft lang bij de wasserij gewerkt, het was zwaar werk 

en hij was er klaar mee. Hij ging heel iets anders doen, hij ging werken wij 

de SNS-bank. Hij moest hiervoor eerst een test doen in Den Haag. Hij 

slaagde hiervoor met lof. In korte tijd haalde hij de diploma’s die voor zijn 

nieuwe baan nodig waren en allemaal cum-laude; hij kon goed leren.  

 

Pem kreeg zijn eigen bankfiliaal, eerst in Breukelen en later in Loosdrecht. 

Toen alle kleine bankfilialen gingen sluiten, kreeg Pem een leuk aanbod 

van de bank, waardoor hij kon stoppen met werken op zijn 59ste.  

Wil werkte voor haar huwelijk bij een woninginrichter. Na haar huwelijk 

stopte zij met buitenshuis werken en werd huisvrouw. Toen Jan tien jaar 

was kwam ze haar oude werkgever weer tegen. Deze had net een nieuwe 

zaak geopend op het plein bij C&A. Een zeer exclusieve zaak. Hij vroeg 

Wil om langs te komen en een paar dagen later ging zij daar werken, ook 

toen de zaak zes jaar later verkocht werd aan de Heer Van der Weijden 

bleef zij daar nog tien jaar werken. In de Schoutenstraat was een klein mo-

dewinkeltje genaamd Tamara.  Wil ging daar graag naar toe en haar werd 

gevraagd om op maandag in te winkel te staan. Zij deed dit graag. Uitein-

delijk heeft zij hier gewerkt tot de zaak dicht ging.   

 

Pem en Wil: echte verenigingsmensen.  

Pem heeft gevoetbald bij SV ’s-Graveland en later in een seniorenelftal bij 

ASV. In Ankeveen had hij het erg naar zijn zin. Hij was medeoprichter en 

lid van de raad van elf van carnavalsvereniging de Schuimlikkers. Maar 

zijn grootste passie was toneelspelen. Hij deed dit de eerste jaren bij to-
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neelvereniging WIK (Willen is Kunnen) in Ankeveen. Later ging hij naar 

toneelvereniging DSO (Door Studie Qntwikkeld) in Kortenhoef. Pem was 

een geboren acteur. Hij heeft heel veel mooie rollen gespeeld, vaak samen 

met Joop Glijn. Het stuk ”Sunshine boys” was een van hun grootste suc-

cessen, maar ook bij de vele kluchten liet Pem zien dat hij dit heel goed 

kon spelen.  

 

Wil was al op haar 16e lid van zangvereniging  Excelsior in ’s-Graveland. 

Ook was zij lid van de jongelingsvereniging. Bij deze beide verenigingen 

werd ook toneel gespeeld. Hier was Wil gek op. Het was dus niet gek dat 

Wil lid werd van een toneelvereniging. Pem speelde toen nog bij WIK en 

Wil ging naar DSO, dan hadden ze geen oppas nodig en toch allebei een 

vrije avond. Wil deed ALLES bij DSO, ze speelde wel, maar niet heel 

veel. Wel heeft zij 30 jaar in het bestuur gezeten. De kaartverkoop was 

voor een belangrijk deel aan huis bij Wil. Gezellig was dat! Wil is nog 

steeds lid van DSO (maar nu erelid), al 50 jaar. Hiervoor is zij in dit voor-

jaar gehuldigd. 

Uitvoering bij DSO met Pem Hafkamp, Joop Glijn en Herman Stuijver. 
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En nu… 

Nadat Pem en Wil gestopt wa-

ren met werken hadden zij tijd 

om te reizen, ieder jaar gingen 

zij heerlijk twee keer op va-

kantie. Natuurlijk bleven zij 

ook actief bij DSO. Alles ver-

anderde toen Pem onverwacht 

overleed op 12 november 

2004. Er stond in november 

een voorstelling gepland waar-

in hij zou meespelen. Deze 

voorstelling is uitgesteld tot het 

voorjaar van 2005. Wil wilde 

niet in het huis blijven wonen, 

maar ook de gezellige straat, 

waar ze zolang samen woon-

den niet verlaten. Ze had ge-

luk. Een aantal jaren eerder 

werden de huizen met de oneven 

nummers in de straat afgebroken 

en er kwamen prachtige appartementen voor senioren voor in de plaats. 

Wil kon het appartement met nummer 7 huren.  Nummer 20 is nadat Wil 

het verkocht nog twee keer verkocht. Niet iedereen blijft dus zolang in de 

Ireneweg wonen, maar Wil woont er nog steeds met veel plezier: ”ik ben 

blij dat ik nog op de Ireneweg woon!”  

Wil Hafkamp als gastvrouw van DSO. 
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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) 
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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 
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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 
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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  


