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VAN DE REDACTIE  

In het vorige boekje kondigden wij aan, dat U als 

Mei-nummer de uitgave van „Tussen Vecht en Eern" 

zoudt ontvangen. De ijaardag  van deze stichting die 

op 19 Mei te 's-Graveland zal worden gevierd, heeft 

nl. de inhoud van haar periodiek bepaald.Alle arti-

kelen houden verband met onze drie dorpen. Maar 

het bleek te duur te worden. 

Redactie en auteurs hebben on.b echter de vrijheid 

gegeven de artikelen in een aantal nummers van 

ons eigen boekje op te nemen, zodat u -e toch te 

lezen krijgt. 

Wat dit nummer betreft, de samenhang van wat 

over ls-Graveland is geschreven spreekt voor 

zichzelf en Ankeveen en Kortenhoef zijn op heel 

eigen manier vertegenwoordigd. 
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DE EERSTE DIENST  

Op 7 Juli 1983 herdacht de Hervormde Gemeente van 

's-Graveland dat 325 jaar geleden in haar kerk de 

eerste dienst werd gehouden. 

Zondag 7 Juli 1658. 

Een zonnige zomermorgen, blinkende vaart, een 

blonde zandweg, hier en daar wat huizen, een herberg 

annex Regthuys, al opgaand geboomte. 

Stil, heerlijk stil. 

Dan ineens een heldere klank, een tweede, het zet 

door: dit luiden van de kerkklok, met een vér-dra- 

gende stem 	Zij komt ook uit de gieterij van de 

Gebroeders F. en P.Hemony !, in 1657 gevestigd te 

Amsterdam. 

De schoolmeester, tevens koster laat na enige minu-

ten het touw vieren, nog een paar klanken en de laatste 

sterft weg. 

Het is een uur voor het begin van de Zondagse, dienst, 

van de eerste dienst in de nieuwe kerk. 

De koster voelt iets van het grote van deze dag.Sinds 

vier jaar woonden er ze, veel mensen in het dorp, dat 

de 's-Gravelandse hoofdingelanden een commissie 

hadden benoemd, die moest zorgen, dat iedere Zondag 

een predicatie werd gehouden.Er kon geen zegen rus-

ten op het jonge dorp, als de inwoners niet „hun hart 

zetten tot des Heeren Woord." Het schoolhuis was er 

voor verbouwd, maar 't was behelpen geweest. 
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En nu stond daar deze kerk, Inin kerk ! 

Als de rijke Amsterdamse heren er niet voor hadden 

gezorgd, was zij nooit gebouwd, dacht de koster.Hij 

had wel met Daniél Stalpaert, wiens kerkontwerp 

gekozen was, gepraat, als hij kwam kijken hoe de 

bouw vorderde.Hij moest een groot man zijn ! 

Stadsbouwrneester van Amsterdam.... 

Het begint nu levendig te worden op de dorpsweg. 

Karossen komen aanrijden, de mensen verlaten hun 

huizen en gaan naar de kerk. Zij geven hun ogen goed 

de kost: daar komen de Ingelanden van de Polder aan 

en de Schout, de Schepenen en dát moet Ds Menso 

Joannis van Amsterdam zijn. 

Laten wij met de gemeente van 1658 naar binnen 

gaan. 

De ruimtewerking die de hand van de Meester ver-

raadt, is nó'g verrassender dan nu.De galerij is er 

immers niet en het orgel niet.Wat een weidsheid 1-

op zo'n betrekkelijk klein, kruisgewijs grondplan. 

De kansel staat in de noord-oostelijke hoek ( u ziet 

de „ogen" nog ).Er vóór het zgn. Doophuys, de 

omheinde ruimte, waarin de doop wordt bediend, 

met aan de balustrade de lezenaar van de school-

meester-voorzanger, die het psalmgezang aanheft 

en er in voorgaat. 

In hun overhuifde gestoelten aan de zuidzijde zetelen 

de Hoofdingelanden: Joan van Hellemont, de Bickers, 

Dirk Tulp.Schout en Schepenen, belast met de 
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rechtspraak, zitten in de „Schepenbank." 

Allen stemmig in het zwart met witte gepijpte kragen. 

De kerkeraadsleden, die we ook in hun eigen bank 

verwachten, zijn er niet, nóg niet. Eerst wanneer 

ruim een jaar later als eerste predikant van 's-Gra-

veland Ds Cornelis van Midlum is bevestigd, worden 

ook twee ouderlingen en twee diakenen gekozen. 

Graag had ik het U gegund, dat de zon viel door de 

kleuren van de gebrandschilderde ramen, door het 

gloeiende rood van het „glas" met het Amsterdamse 

wapen, door het fonkelende blauw en het warme geel 

van de familie-wapens der Hoofdingelanden. Maar zij 

zouden eerst in 1 660 luister bijzetten aan het kerk-

interieur om in het rampjaar 1 672 al weer vernield 

te worden. 

Wel glansde de zon in de koperen kaarsenkroon, die 

nog het sieraad van de kerk is. 

De nieuwe gemeente was op het spoor gezet door de 

classis Amsterdam, een Amsterdams predikant 

leidt de eerste dienst.Als hij de preekstoel is opge-

gaan, maakt hij naar oud-synodale orde „den ingank 

totten gebede en de praedicatie" met het Votum: 

„Onze hulpe is in den name des Heeren, die hemel 

ende aerde gemaeckt heeft." 

Welke bijbel gebruikt hij voor de schriftlezing en 

de tekst van de preek ? 

Lezer dezes denkt: „Natuurlijk de Statenvertaling." 

Ja, maar 't was nog maar veertig jaar geleden, dat 
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de Dordtse Synode, die tot deze vertaling had beslo-

ten, was gehouden En de bijbel, op last van de 

Hoogmogende Heeren Staten Generaal overgezet, 

kwam eerst in 1637 te Leiden van de persen.Een 

gloednieuwe vertaling dus. 

Deze vertaling, deze bijbel ligt op de kansel: zwaar 

papier, eikenhouten, met gestempeld leer overtrok-

ken, band, koperen krappen en hoeken.Het boek kan 

de eeuwen verduren.En het is wé'zenlijk voor de 

gloednieuwe kerk.Een opengeslagen bijbel op een 

preekstoel--dat is wezenlijk voor een protestantse 

kerk en een protestantse godsdienstoefening. In haar 

wordt....de dienst des Woords gehouden. 

De vertalers hadden inderdaad getrouwelijk uit de 

oorspronkelijke talen, het Hebreeuws en het Grieks, 

in onze Nederlandse overgezet ( zoals het titelblad 

vermeldde ), zij het met het hun toen ter beschik-

king staande rnateriaal.Een werk van de eerste 

orde. En sonoor van klank, statig van ritme, toch 

gespierd en soms zelfs gebolsterd: vlees van het 

levende vlees der volkstaal.Geslacht na geslacht 

zou bij hun werk opgroeien. 

Als tekst heeft Ds Joannis Psalm 93 : 5 gekozen 

„De heilicheijd is Uwen huyse cierlik, Heere, 

tot lange dagen. 	Hij zal hebben gezegd, hoe blij 

ieder is met dit sierlijke huis, met deze kerk, die 

een sieraad is voor het nieuwe dorp. Maar, gaat hij 

voort, laten we niet blijven steken in wat de ogen 
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bekoort.De „heiligheid" is het ware sieraad, de 

kroon van deze kerk.En voor zijn preek liet hij zich 

daarbij verder leiden door de verklarende „kant-

tekeningen" van de Statenvertaling, die bij heilig-

heid opmerken: „te weten, daermede Gij uwe kinderen 

heylight ende verciert.Verstaet hier niet soo seer het 

uyterlick gebouw des Tempels ofte des Tabernakels 

als de levendige ( levende ) steenen, te weten de 

geloovige, die de ware Kercke Godts zijn." 

Gezizingen werd er ook.En of! In de kerken van de 

Reformatie was het lied een heel belangrijk deel 

van de eredienst geworden. Met haar lied predikte 

en bad en beleed de hele gemeente mee. In het lied 

werd het „algemene" priesterschap en wel dat van 

de gelovigen het allerduidelijkst. 

De gemeente zong in 1658 niet de psalmberijming 

waarbij veel oudere lezers van dit verhaal zijn op-

gegroeid.Eén voorbeeld: ,.'t Hijgend hert, der jacht 

ontkomen" ( Psalm 42 ).Want deze dateert van 1773. 

En eerst in 1961 zou worden gezongen: „Evenals een 

moede huide naar het klare water smacht." Op 

7 Juli 1658 klinken de psalmen in de berijming van 

de hand van Petrus Dathenus.Deze is van 1566 en 

een vertaling van het franse psalmboek van Marot 

en Beza.Zij heeft ook de melodieën van dit psalter, 

die in 1773 werden gehandhaafd en die ook zijn ge-

bleven in het hedendaagse Liedboek voor de Kerken. 

Wat dat betreft, hadden wij op die bewuste Zondag- 
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morgen zonder enige moeite kunnen meezingen. 

Met de woorden zouden wij wel moeite hebben: rat 

Want de berijming door Dathenus is gebrekkig en 

soms bizar.A1 te v,,ak kloppen ook woord- en muziek- 

accenten niet, is er geen harmonie.Maar 	zij 

stamt uit de eeuw waarin de brandstapels rookten, 

hagepreken werden gehouden, velen „ om land, om 

luid" werden gebracht. En mede door het oudtesta- 

mentische geloofslied in deze vorm hielden zij zich _____ --_---- 
staande. „Als een hert gejaagd, o Heere, dat verse 

water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zere, naar U, 

mijn God hooggeëerd." De psalmen van Datheen wer-

den geloofsgoed, zij zongen zich een plaats in het hart 

van het gereformeerde volk. En de grote Constantijn 

Huygens zag een eeuw later daar aan voorbij, toen hij-

overigens terecht en geestig- zijn bezwaren uitsprak: 

„Datheen, daar is de wereld zot na -'t mag wezen-

maar ik vrees 't is al tevreden op God na." 

Na de priesterlijke zegen verlaat de gemeente wat nu 

„haar" kerk is, terwijl het nog in hen zingt: 

Uw heiligheid is een sieraad zeer schoon 

Uwes huizes, 't welk Heere, is Uw Troon. 

.A . D. Wwrikes 

„Heiligheid kroont Uw huis, Heer, ten eeuwigen 

dage" ( vertaling van Dr Ida Gerhardt en 

Dr Marie van der Zeyde ). 
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„ Toen Stalpaert my de kunst 
aldus liet zien en hooren...” Vondel 

DANIEL STALPAERT 

  

   

De Hervormde Kerk van 's-Graveland stond in de 

steigers.Op het oude dak werd gehamerd en geklopt 

en soms gefloten en gezongen - meer op de tonen van 

Hilversum 3 dan van Sweelinck - en Vondel zou toe-

passelijk gerijmd hebben: 

„Het is er als ins drock. 
DIeen sleept en d'ander vát." 

Stukken vermolmd hout lagen op de grond.Uit één stak 

nog een lange verroeste spijker van wel 20 cm.Nog een 

handgevormde van 1658 ? Best mogelijk. 

De leien waren in de loop der jaren wel eens vernieuwd, 

maar het eikenhouten dakbeschot trotseerde al drie 

eeuwen.Niemand minder dan Daniél Stalpaert had im-

mers het toezicht op de bouw gehad. 

Daniél Stalpaert.... Het zou aardig zijn, eens iets 

méér over deze bouwmeester te weten dan dat zijn 

naam verbonden is aan het paleis op de Dam en daarom 

een amsterdarnse straat siert. 

Een speurtochtje door de openbare leeszaal en twee 

universiteitsbibliotheken levert niet veel op. Was 

Daniél zo bescheiden of zo kleurloos, dat hij niet 

meer als een levend mens uit het bestofte verleden 

naar voren kan treden ? 

Een telefoontje naar de oud-directeur van Monu- 
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mentenzorg: dr.Rudolf Meischke: „Weet U misschien 

of er wel eens een schijnwerper op deze man gezet 

is ? " Hij wéét het. 

Onlangs verscheen een studie van de historische fa-

culteit van Leiden over 'De kerk van Oudshoorn', 

eveneens door Stalpaert gebouwd, en deze vermeldt 

enkele persoonlijke gegevens. 

Nu wordt Daniél opeens een mens van vlees en bloed. 

Wilt u met hem kennismaken ? Wij reizen vierhon-

derd jaar terug in de tijd en tweehonderd kilometer 

naar her Zuiden. 

„Brussel was toen nog een bruisende stad! " schal-

de het boven op het dak van de kerk uit de transistor 

van onze moderne timmerman. Maar het Brussel van 

de zestiende eeuw werd wat ál te bruisend voor de 

tapijtwever Jeremias.Het was immers bekend 

geworden, dat hij 'de nieuwe leer' was toegedaan g. 

Nu behoorde hij ook tot hen, die 's nachts angstig 

luisterden of niet voetstappen klonken in hun straat, 

stilhielden voor hun deur en de klopper dreigend zou 

aankondigen: de dienaren van de Inquisitie! De brand-

stapel rookte op de Grote Markt... 

Met zijn gezin week Jeremias Stalpaert uit naar de 

Noordelijke Nederlanden.Hij vestigde zich in Delft. 

Hier was het leven rustiger.  .Men merkte er niet zo-

veel van de Tachtigjarige Oorlog.En zijn stiel kon 

hij immers hier evengoed uitoefenen ? 

Waar vader Jeremias in fijne tinten voorstellingen 
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weefde in de tapijten, die de wanden der patriciërs - 

huizen moesten sieren, daar legde de zoon Pieter 

deze vast op het schilderslinnen. 

Pieter trouwde in Amsterdam met de antwerpse 

Beyken de Hertoghe.Een jaar na de geboorte van 

de kleine Jeremias moest hij - als zoveel jonge 

vaders in die tijd - zijn Beyken al ten grave dragen. 

Met Maeyken de Walperge bouwde hij een nieuw 

gezinsleven op. Uit dit huwelijk wordt Danin Stalpaert 

geboren, voorafgegaan door de zusters Hester en 

Marija en gevolgd door Pieter en Abraham. 

Daniél werd in het doopregister van de Nieuwe Kerk 

op de Dam ingeschreven op 22 maart 1615.De artistie-

ke lijn zette zich blijkbaar in hem voort, want hij 

noemt zich schilder in de akte van ondertrouw met 

Margrieta Francen.ln 1640 ligt Catrijn.e in de wieg. 

Misschien levert het schilderen toch niet genoeg 

op ? Een notarisakte vertelt ons, dat Daniél gaat 

'makelen in aktién van de Ooost-Indische Compagnie', 

ongetwijfeld een profijtelijker bezigheid. 

Ook Daniél wordt al jong weduwnaar .Na vier jaar 

hertrouwt hij met Magteld Lodders, een elf jaar 

oudere weduwe van een houtkoper. 

Rond deze tijd moet Stalpaert zich als architect zijn 

gaan bekwamen, want in 1648 komt hij in aanmerking 

voor de post van stadsarchitect tegen een traktement 

van f 1660, -- per jaar. 

Magteld en Daniël overleefden beiden de pestepidemie 



-14- 

van 1663, die honderden slachtoffers eiste.Zij koch-

ten een erf aan de zuidzijde van de Keizersgracht; 

hier bouwde Daniël een groot huis en zij woonden er 

tot hun dood.Daniël stierf op 3 december 1676, zijn 

vrouw twee jaar later; beiden werden in de Nieuwe-

zijdskapel begraven. 

Dat Daniël Stalpaert zijn carrière als schilder begon 

en als bouwmeester eindigde, is voor die dagen niet 

zo ongewoon.Waarschijnlijk kreeg hij zijn bouwkun-

dige opleiding in de praktijk.Hij was de eerste stads-

architect.V66rdien stond aan het hoofd van het 

'fabrijck-ambt', zoals Openbare Werken toen heette, 

een 'fabrijck-meester', belast met het ontwerp van 

en toezicht op nieuwe bouw. Onder hem stonden 

'Meester Beeltsnijder', 'Meester Metselaer' en 

'Meester Timmerman'. 

De aanleiding tot Stalpaerts aanstelling was de bouw 

van het nieuwe Stadhuis ( nu Koninklijk Paleis ) en de 

toren van de Nieuwe Kerk. Die toren zou viermaal de 

hoogte van de kerk moeten bereiken, maar verder 

dan de eerste verdieping is dit ambitieuze bouwwerk 

nooit gekomen. 

Het nieuwe Stadhuis was door Jacob van Campen tot 

in de finesses uitgedacht. De lopende zaken kwamen 

echter in de handen van Stalpaert, die eigenmachtig 

beslissingen nam als er wijzigingen in het ontwerp 

gemaakt moesten worden.Gevolg: ruzie tussen de 

beide heren, helaas met het resultaat dat Van Campen 
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in 1654 zijn handen geheel van het werk aftrok. Het 

moet een bittere kwestie geweest zijn, waar de ton-

gen en de pennen druk over in beweging waren 

Sommige dichters zwegen in hun lofzangen op het 

'achtste wereldwonder' Van Campen dood, anderen 

hemelden hem op en tékenden Stalpaert zwart af. 

Ook Vondel, die door Stalpaert in het gebouw werd 

rondgeleid, gaf Van Carnpen niet de eer die hem 

toekwam.En Jan Vos dicht, onder een portret van 

Daniél, de volgende regels: 

"Dus siet men Stalpaardt, die noch "lijdt noch laster 

vreest, 

Maar 't Raadthuys aan het Y vertoont zyn wakkre 

geest. 

Hier hoeft hy Roomen noch Atheenen niet te wycken 

Vernuft wordt best gezien door levendige blycken. „ 

Bij de bouw van het amsterdamse stadhuis - Jacob 

van Carnpens visie immers - kon Stalpa erts stijl 

uiteraard niet uit de verf komen. Zijn eigen werken 

laten hem zien als een man met een ingetogen, wel-

overwogen bouwtrant, geschikt voor ontwerpen, die 

niet duur maar wel stijlvol moesten zijn. Een van zijn 

bekendste scheppingen is het nieuwe pakhuis van de 

Admiraliteit, gebouwd na de Engelse oorlog van 

1652-1654, 's Lands Zeemagazijn.Ook hier is met 

simpele middelen een monumentaal bouwwerk ge-

schapen. Het gebouw werd later in de wandeling de 

Marinewerf genoemd en is nu voor ons toegankelijk 



-16- 

als Scheepvaartmuseum. 

In particuliere opdracht bouwde hij kerken te 

Oudshoorn en 's-Graveland.Beide hebben veel 

gemeen: een gelijkarmige plattegrond in de vorm 

van een Grieks kruis, een sober exterieur, op de 

hoeken dubbele steunberen, ramen en deur zijn 

gaten in de muur.De enige decoraties zijn de bak-

stenen 'vertaling' van de kroonlijst, die rond het 

gehele gebouw loopt en de behandeling van het iets 

lagere voorportaal met blinde nissen. Kenmerkend 

voor Stalpaert is het vooruitspringend ingangspor-

taal, bekroond met fronton. 

Het dak van de 's-Gravelands e kerk heeft bijzonder 

sierlijke gebogen lijnen en doet - met enige fantasie 

aan een pagode denken. Is het te vr gezocht, hier de 

invloed van de toen juist opbloeiende handel met 

China te vermoeden ? 

De 's-Gravelandse kerk ( waarover interessante 

bijzonderheden te vinden zijn in het boekje In de 

gekroonde trapgans van A.D.Wumkes ) kostte des-

tijds f 12.345, -- , waarvan f 1.500,-- door de 

Staten werden gesubsidieerd. 

De dakrestauratie, die in 1983 werd uitgevoerd, 

bedroeg wel een grijpstuiver méér, maar is door 

subsidie van rijk en gemeente en ook dank zij veler 

inspanning toch mogelijk gebleken. 

De huidige kerkvoogden tonen zich het beheer van 

Daniéls erfenis waard. 
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De ganzeveer in Daniél Stalpaerts hand zette zijn 

signatuur met een brede kras onder bestek en 

faktuur. 

Niet zwierig. 

Geen overbodige krullen. 

Maar sober, strak, duidelijk en stevig. 

Zoals zijn gebouw. 

Christine Aalders 



OP DE LEEUWENJACHT  

De illustratie bij deze artikelen zal U verrassen: 

wat een prachtig toegangshek tot het kerkplein! De 

forse zuilen zijn bekroond met hardstenen schild-

dragende leeuwen en U kunt zelfs op het ene schild 

de trapgans in het 's-Gravelandse wapen en op het 

andere de leeuw in het wapen van Holland onder-

scheiden.Het is de reproductie van een tekening 

van Hendrik Tavenier ( collectie Si x ), die leefde 

van 1734 tot 1807. 

De Polderrekeningen wijzen uit ( 28 juli 1665 ) dat 

de leeuwen door Pieter Pietersz., steenhouwer te 

Amsterdam werden geleverd voor f 48, --. 

Een gevoel van teleurstelling bekruipt de kijker 

echter als hij de mooie aquarel ( collectie Six ) 

beziet, die werd geschilderd door H.P.Schoute(n) 

de Jonge en waarop een totaal ander hek voorkomt, 

weliswaar met fraaie zuiltjes met wangstukken maar 

zonder leeuwen.De schilder leefde van 1747--1822. 

V66r zijn sterfjaar had 's-Graveland stormachtige 

gebeurtenissen beleefd en wel in „de Franse tijd" . 

Het Gooi was een van de laatste delen van het land 

dat bevrijd werd.In 's-Graveland werd het hoofd-

kwartier gevestigd van de Gooische landstormers, 

die met de Pruisische en Russische troepen Naarden 

belegerden, dat door een 2200 man bezet werd ge- 

houden.De kerkeraadsnotulen ( d.d. 29 maart 1814) 
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der Hervormde Gemeente leren ons, dat de kerk toen 

in gebruik was als „kruidmagesijn" .Het kerkhof was 

een soort artillerie-park.Er stonden kanonnen en 

houwitsers. 

De Fransen trokken 12 mei 1814 weg, Naarden was 

vrij en de 's-Gravelandse kerk werd kruitmagazijn 

af. Tijdens dat wel heel oneigenlijke gebruik van het 

kerkplein kunnen het hek en de leeuwen zwaar bescha-

digd zijn en vervangen door het hek op de aquarel, die 

Schouten dan na 1814 moet hebben geschilderd. 

In 1826 werd „Hilverbeek" het eigendom van Jhr.Mr. 

H.Six.De kerkmeesters werden gekozen uit de hoofd-

ingelanden. Is het te gewaagd te veronderstellen, dat 

hij opdracht gaf de leeuwen ( die maar ergens lagen ) 

naar zijn buitenplaats te brengen ? 

Waarom ik deze mogelijkheid opper ? 

Jkvr.C.I.Six herinnert zich, dat ± 1900 de leeuwen 

een plaatsje hadden naast de ijskelder op Hilverbeek 

Als daar in 1936 de boedel van Jhr.J.W.Six wordt 

geveild, koopt een Hilversums antiquair hen. 

Het is Jhr.P.J.Six die ze weer van hm koopt en een 

plaats geeft op „Jagtlust" 

In het jaar 1983 waarin het dak van de Hervormde kerk 

werd gerestaureerd en het 325-jarig bestaan van de 

kerk herdacht, gaf de Familie op „Jagtlust" de leeu-

wen cadeau aan de Hervormde gemeente. De bescha-

digde koppen en poten waren provisorisch hersteld. 

Er bestaan plannen om ze nu te laten restaureren. 
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We kijken er naar uit dat we hen weer in volle glorie 

zullen zien staan op een hen waardige plaats. 

Mijn naspeuren van de jaartallen vergeleek ik - gezien 

het onderwerp - met een leeuwenjacht. Het is heel goed 

mogelijk, dat ik schoten in de lucht heb gelost.Ik houd 

mij aanbevolen voor verbeteringen. 

Maar op deze safari was het er alleen om begonnen 

de gangen van de leeuwen na te gaan.En dat zij er nog 

zijn en dat zij terug keren naar hun territorium op het 

kerke-erf waar zij reeds in 1665 hun wapenschilden 

den volke toonden, stemt bijzonder dankbaar. Het is 

mij een eer deze dank namens de 's-Gravelandse 

gemeenschap uit te spreken. 

A.D.Wumkes 



-23- 

HET WAPEN VAN 's-GRAVELAND  

van edele trapgans via zwaan tot gewone gans. 

Het octrooi waarin de Staten van Holland en West-

friesland aan de Hoofdingelanden, Schout en Gerechte 

van 's-Graveland toestemming verlenen het door hen 

voorgestelde wapen te voeren, dateert van 12 juli 1641. 

Op het document is een wapen getekend in grijs met 

een vrij grote, gekroonde vogel in een blanco veld op 

een ( gras ? ) grond.De vlektekening op rug en vleu-

gels duidt op een Trap.De hals is echter te lang en 

de poten te kort, bovendien heeft hij vier tenen, waar-

van er een naar achteren wijst. 

Met die tekening is dus al iets mis. Een Trap heeft 

nl. drie tenen, allen naar voren gericht. Toch neem 

ik voorlopig twee dingen aan: ten eerste dat het de 

bedoeling was de Grote Trap, ( Otis tarda ), ook wel 

„trapgans" geheten te portretteren, een tot de rallen 

behorende vogel, die in ons land ook wel „wilde kal-

koen" wordt genoemd. Ten tweede dat men in de 17e 

eeuw en vroeger meer de kans had deze vogel in het 

vrije veld te zien of als jachtbuit te bemachtigen. 

Paulus Merula ( 1605 ) schrijft over de Grote Trap 

in ons land: „Trapgansen komen over in de herfst. 

De velden die sy vele 'tsamen innemen, schijnen 

mit schapen overdeckt te sijn".Die vergelijking met 

schapen komt in de ornithologische literatuur vaker 

voor, juist wanneer men een troep van deze vogels 
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op enige afstand ziet. 

In het „Jacht-Bedrijff" uit 1636 wordt, merkwaar-

digerwijs, de Grote Trap samen met twee soorten 

echte ganzen, de Rotgans en de Brandgans, genoemd. 

Op blz.67 staat: „De Trapgansen werden onder 

d'Edele Vogele in 't 33e art: van den Placcaete ge-

stelt, en verboden te schieten". 

De rest van de tekst duidt er op dat de vogel in 

oudere tijd in het wilde veengebied een broedvogel 

was, maar als zodanig verloren gegaan.De schrijver 

rangschikt hem toen al onder de wintergasten of om 

het met zijn woorden te zeggen onder de „ winter-

tocht-vogelen" . 

Omtrent de kleuren van het wapen wordt in 1641 dus 

niets vermeld. Meer dan een eeuw later deelt de 

Stads- en dorpsbeschijver bondig mee over het wa-

pen van 's-Graveland: een trapgans in zilver. 

Waren de bestaande -verwarring over „trap-" en 

andere ganzen plus het feit dat er in het 17e eeuw-

se document geen sprake is van kleur er de oorzaak 

van dat toen het wapen van 's-Graveland op 26 juni 

1816 opnieuw werd geregistreerd en beschreven 

deze luidde: „veld van keel ( rood ), beladen met 

een trapgans van zilver, gekroond van goud" . 

Uit de begeleidende brief van de burgemeester van 

's-Graveland, d.d. 26 oktober 1815 blijkt, dat deze 

het slecht getekende wapen met het octrooi van 1641 

als gegevens had opgestuurd. In de brief is sprake 
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van een trapgans, over kleur wordt niet gerept. 

Het beest dat nu wordt afgebeeld is wonderlijk: de 

bek is te kort en te dik voor de snavel van een trap-

gans, hals en lijf lijken op die van een zwaan en er 

lijken wel zwemvliezen tussen de tenen te zitten. 

Hebben de bewoners van 's-Graveland hun vogel 

daarna voor een zwaan aangezien ? Werd café 

„ 't Swaentje" daarnaar genoemd ? 

Na de samenvoeging van de dorpen Ankeveen-

's-Graveland en Kortenhoef tot de Gemeente 

's-Graveland werd het nieuwste wapen geregistreerd 

( 20 juli 1967 ).Onze trap is nu een gewone witte gans 

geworden.De beschrijving van het samengestelde 

wapen luidt: „Een ingebogen, tot de bovenkant van 

het schild reikende punt van azuur, beladen met een 

snoek van goud; aan de rechterzijde van de punt in 

keel een omgewende trapgans van zilver, gekroond 

van goud; aan de linkerzijde van de punt in zilver 

een ooievaar van azuur" . 

De grote trap of trapgans 

Op grond van oude gegevens kan men aannemen dat 

de grote trap in de middeleeuwen in Nederland tot 

de broedvogels heeft behoord, ook in het Gooi. 

Bovendien moet de soort vaak de aandacht van de 

mensen hebben getrokken door de aanwezigheid als 

wintergasten, d.w.z. trappen die in de herfst van 
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elders ( Midden- en Oost-Europa ) hier naar toe 

kwamen om te overwinteren. Vaak in troepen. Dit 

lezen we in een oud handschrift - te dateren anno 

1636 - : datse eertijts hier inde wilde veenen, als 

oock de Granen, plachten te voeden en te broeden, 

maer tsedert de landen soo gepopuleert zijn blijven 

daer geene meer maer keeren met d'andere vogelen 

Oostwaerts aen. 

De vogel voelt zich thuis in open landschappen op 

droog terrein met kort gras en onkruidveldjes.De 

oude landbouwmethode volgens het drieslagstelsel 

schiep voor de vogel een gunstig biotoop. Bepaalde 

gewassen, o.a. koolzaad, trekken de trap aan.Dit 

bleek in de winter van 1978/1 979 toen de vogels in 

ons land weer eens als wintergast verschenen. Het 

blijkt ook uit het boven genoemde handschrift: 

„sitten sij meest in 't raepsaet inde kool, oft op 

den taruw die jongh en soet is oft inde wintergarst" . 

Wat het Gooi betreft waag ik te veronderstellen dat 

de grote trap voor de oorspronkelijke drogere veen-

gebieden van 's-Graveland een karakteristieke ver-

schijning was. Het overgangsgebied langs de weste-

lijke flank van het Gooi, eenzaam als het daar lag, 

vormde een aantrekkelijk biotoop voor trappen van 

herfst tot voorjaar hier te gast. Bleven deze vogels 

dit gebied opzoeken in de zeventiende eeuw toen hier 

zand gewonnen werd en de ontginning op gang kwam ? 

Ik betwijfel het.Voor de trap veranderde het land- 
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schap in ongunstige zin.De vogels kwamen hier 

niet meer.Zo ging het trouwens in heel Nederland. 

Maar één is er gebleven: de trapgans in het wapen 

van 's-Graveland.En helaas, ook hier heeft de trap 

het veld moeten ruimen 

Dr.W.K.Kraak 
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Nog eens „DE AMBACHTSVROUWE" 

Voor het eerste nummer van ons periodiekje schreef 

I3.J.van der Kolk „De Ambachtsvrouwe van Ankeveen" 

Hij eindigde met: „En NU " ? en somde op wat nog 

aan haar herinnert.Maar dat slot was in het manuscript 

langer, doch werd wegens gebrek aan plaatsruimte niet 

opgenomen. 

Zijn mederedacteur vindt het echter te mooi om niet in 

dit nummer af te drukken. 

Maar er is nog meer, doch dát moet ik U 

voortcíveren.Kom eens op een warme zomeravond, 

als de stilte in het dorp gevallen is met mij leunen 

over het hek van het weiland achter de kerk, Daar zie 

je „het Huis" van Ankeveen weer staan in de lichte 

maannacht.Misschien hoor je ook de klanken van een 

spinet, mogelijk zie je de freule met haar gasten, die 

zich verpozen op het bordes, bij de vijver of in de 

schelpengrot. 

En loop eens op een stormachtige novemberavond 

langs het Bergse Pad, of de Dammerkade.De grote 

plassen op het modderige pad herinneren U aan af-

gelopen zondag, toen dominee aankondigde geen huis-

bezoek te kunnen doen wegens de menigvuldige regens. 

Misschien ziet U een roeibootje tersluiks aan de walle-

kant meren: een stroper die zijn karige dagloon in de 

turfmakerij moet aanvullen uit de polder. Misschien 
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komt U de zwaarlijvige Dasa.Voet ach nog tegen op 

het modderpad, wegens een consciëntieus bezoek, 

gebracht aan een zieke, maar nu hunkerend naar de 

lange nacht en zijn geschiedenisboeken. 

En die verfrissende voorjaarsochtendwandeling langs 

de Loodijk ? 

U ziet net als „ toen" de toren van Naarden over de 

Meentgronden en net als „toen" de watermolen. En 

over de hobbelige keien van de dijk hoort U de karos 

naderen die de Ambachtsvrouwe naar haar zomer-

verblijf in Ankeveen zal brengen. 

B. J.van der Kolk 
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IN MEMORIAM KLAAS SPAAN  

Klaas Spaan is niet meer 

Maandag 19 maart j.l. werden we opgeschrikt door 

de tijding, dat hij, getroffen door een zware hart-

aanval, in het ziekenhuis was opgenomen. Liet zijn 

toestand aanvankelijk een lichte verbetering zien, 

nadien verergerde deze weer ze., dat aan herstel 

niet meer gedacht kon worden: in de nacht van 

dinsdag op woensdag overleed Klaas. 

Klaas werd geboren op 8 maart 1904. 

Zijn vader, Wouter Spaan, was oorspronkelijk bij 

het onderwijs werkzaam geweest, doch kwam door 

omstandigheden in de kruidenierswinkel van zijn 

vader Dirk Spaan. 

Het werd een goed lopende zaak, waar nagenoeg 

alles verkrijgbaar was. 

Hij huwde met Christina v.d. Velden, de dochter 

van de dorpstimmerman, die voor hem de huis-

houding verzorgde Hoewel zij 33 jaar jonger was 

dan haar man, was dit huwelijk bijzonder goed te 

noemen. Na enkele jaren huwelijksgeluk stierf haar 

man aan longontsteking. 

Juffrouw Spaan, zoals zij door de inwoners van 

Kortenhoef werd genoemd, bleef achter met twee 

zeer jeugdige kinderen, Dirk en Klaas, resp. 4 

en 2 jaar oud. 

Daar zij een zakelijk inzicht miste en nogal 
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altrurstisch ingesteld was, verliep de winkel en werd 

al spoedig overvleugeld door de concurrenten. 

Toch stond het voor haar vast, dat de jongens, die 

behoorlijk intelligent Waren, „door moesten leren" . 

Zij kwamen, omdat er in Hilversum nog geen kweek-

school was, op de z.g. Normaalschool, waar zij 

beiden de onderwijsbevoegdheid behaalden. 

Ook in die tijd was het zeer moeilijk een baan bij 

het onderwijs te krijgen: Klaas kwam in de winkel. 

Hij had echter meer interesse voor flora en fauna 

in de Kortenhoefse Polder, dan voor de artikelen in 

de winkel. 

Een nieuw gevonden plantje te determineren, of de 

vondst van een nest met zeldzame vogels, gaf hem 

meer voldoening dan een drukke winkel. In dit ver-

band memoreer ik het in 1934 opgerichte Natuur-

Historisch Museum aan de Kortenhoefsedijk, dat 

honderden bezoekers trok uit alle delen van het land. 

Voor verschillende natuurminnende verenigingen en 

gezelschappen trad hij op als gids en wist op boeien-

de wijze de schoonheid van de natuur aan zijn toe-

hoorders over te brengen. 

Als correspondent van de Gooi- en Eemlander schreef 

hij vele „In Memoriams" van overleden dorpsgeno-

ten. 

Eind vorig jaar verscheen van zijn hand het boekje 

„Zo zag ik mijn dorp" .Het geeft op treffende wijze 

weer, hoe de autochthone bevolking leefde, woonde 
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en werkte. 

Klaas was ook een kenner van de Neuellandse 

literatuur en de verschillende stromingen daarin, 

met name „De Tachtigers" .Een groot bewonderaar 

was hij van de Franse astronoom Camille Flammarion: 

de kat droeg de naam „Flam" 

Maar wat kon hij fulmineren tegen sommige journa-

listen, die door hun stijl- en spellingfouten blijk 

gaven de Nederlandse Taal niet te beheersen 

Bij alles wat vermeld werd mogen we de Damclub 

zeker niet vergeten.Een bloeiende vereniging, die al 

50 jaar bestaat en waarvan Klaas é'é'n der oprichters 

is. 

Thans is het laatste hoofdstuk van zijn levensboek 

geschreven: zijn werk is voltooid. Moge hij thans de 

rust gevonden hebben, die men in dit leven niet kent. 

De doot die spaert noch zoete jeught 

noch gemelijcken ouderdom. 

Zij maeckt den mont des Reedners stom 

En ziet geleertheit aan noch deught. 

( J . v. d. Vondel ) 

Kortenhoef, april 1984 	 J.Haverkamp 
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Van de KLAPBRUG naar de SMIDSBRUG  

In het vorige nummer eindigde het artikel over de 

Paardentram met een liedje van C:linge Door enbos. 

Onze dorpsgenoot Dhr.K.J.M.Blommesteijn maakte 

het volgende: 

van de Klapbrug 

naar de Smidsbrug 

reed een leuke kleine paardetram 

sjokke, sjokke, sjokke, sjokke 

tjokke, tjokke vol 

van de Smidsbrug naar de Kerkbrink 

en dan verder weer tot aan 't station 

sjokke, sjokke, sjokke, sjokke 

tot men daar niet verder kon, 

en het paardje draafde lustig 

het koetsiertje trok eens aan de bel 

als de tram soms erg vol zat 

moest je duwen bij palace-hotel 

van de Klapbrug naar de Smidsbrug 

reed een leuke kleine paarde-tram 

sjokke, sjokke voortgetrokken 

door een oude knol 

reed je voor je lol. 
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zeg mensen u ken.: allen toch 

die oude paardetram ? 

ik zou wel willen dat eens r_cg 

die oude vriend terugkwam 

we gaan vanavond daarom weer 

naar de goede oude tijd 

en doen we net of voor één kéér 

de paardetram weer rijdt. 

vanavond op dit grote feest 

gaan uw gedachten terug 

wij toveren u weer voor de geest 

de tram bij de Smidsbrug ! 

Zo was 't vijftig jaren terug 

in die goede oude tijd 

nu zijn er stoplichten bij de brug 

voor onze veiligheid. 

K. J. M. Blommesteijn 


