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DE SCHOOLMEESTERS VAN ANKEVEEN 

Het schoolmeestersgeslacht van Harderwijk 

In 1637 is Jan Gozens van Harderwijk schoolmeester 

-koster-voorzanger in Ankeveen. 

Met deze Jan Gozens begint een periode in de school 

van Ankeveen waarin, tussen 1 637 en 1758 niet min-

der dan vijf schoolmeester-voorzangers de naam van 

Harderwijk dragen. 

Het is een echt schoolmeesters-geslacht; voor zover 

in de doop- en lidmatenboeken is na te gaan, werden 

verschillende van Harderwijken ergens anders school-

meester en sommige meisjes trouwden met school-

meesters. In de lidmatenboeken van de Hervormde 

kerk van Ankeveen komt in de periode tussen 1643 en 

1804 de geslachtsnaam van Harderwijk 51 maal voor '. 

Van de twee schoolmeester-voorzangers van Anke-

veen in deze periode die andere familienamen droe-

gen, namelijk Gerrit Hendriks van Rhijn en Isaac 

Mets, had de eerste een moeder die van Harderwijk 

heette en de tweede was met een weduwe van een van 

Harderwijk getrouwd. De laatste maal dat we de naam 

van Harderwijk in de Ankeveense archieven tegen ko-

men is in 1811, als ene Jacob van Harderwijk overlijdt. 

Toen dominee Voet in 1711 zijn intrede deed in de - 
Ankeveens e gemeente, vond hij de administratie van 
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Het kind neemt het boek en speelt en leest 

Een leerling ( 17
e eeuw ) met het Haneboek, de 

eerste trap van het onderwijs. 



-6- 

doop- en lidmatenboeken niet bepaald conscentieus 

bijgehouden.IIij bevond „dat dezelve ( naemen ) in 

een zeer oud boek verwart en zonder ordere door 

malkander waren aangetekent, een boek dat losbladig 

en versleten was, waerin veele bladeren los lagen en 

rolden. "Hij schrijft dan alle namen in drie kwarto 

boekjes over. „Ik nam dan deeze moeyte op mij 

( daer was wat te schiften, te zoeken t ) en voltrok 

het tot den 1 januari 1711. "En verder „Volkomen 

kan ik het niet maken, want er zeer slegte aanteke-

ning der gedoopten is gehouden, bijzonder zijn er 

vele ten tijde van D.Neckius overgeslagen." 

In 1 744 schrijft ds.Voet alle aantekeningen tot dat 

jaar nog eens in zijn fraaie handschrift over in vier 

folioboeken in perkamenten banden. 

De eerste namen die in het lidmatenboek, dat in 1 643 

begint, worden opgetekend zijn die van Jan Gozens 

en Neeltje AertS zijn huisvrouw.Wanneer Jan Gozens 

van Harderwijk - of mogelijk al zijn ouders - in An-

keveen is komen wonen is dus uit het lidmatenboek 

niet na te gaan.In 1 643 is hij al getrouwd en in 1 646 

wordt hun ( eerste ? ) kind geboren: Gilsbert die in 

1 674 zijn vader als schoolmeester-voorzanger zal 

opvolgen. 

Het 5e  kind van Jan Gozens en Neeltje, de in 1 658 

geboren Heiltje trouwt later met de Ankevener 

Hendrik Gerrits van Rhijn.Een zoon uit dit huwelijk, 
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Gerrit, is in 1 703 weer schoolmeester in Ankeveen. 

Het is maar een korte periode geweest dat Jan Go-

zens na 1 643 schoolmeester-voorzanger is.Twee 

jaar later vinden we naast hem benoemd een zekere 

Harmen Jans van Harderwijk. Wat de reden is ge-

weest voor deze ongebruikelijke procedure wordt 

niet duidelijk.Ds.Voet schrijft over deze dubbele 

bediening - twee schoolmeesters in de kleine ge-

meente - in zijn klacht over de verarming van de 

Ankeveense kerk: „Noch al meer; men heeft ver-

scheidene jaeren twee voorzangers gehad, wijl den 

ouden Jan Gozensz van Harderwijk niet in staat was, 

hem Emeritus gemaakt en aen Harmen Jansz, voor-

zanger, toegelegt f 100, -- en den voornoemden Jan 

Gozensz ook f 1.00, -- jaarlijks uitgereikt." Naar 

onze begrippen niet zeer billijk om hierin de oorzaak 

van de verarming der kerk te zoeken als we bedenken 

dat het predikantsalaris f 600, -- bedroeg. 

De familiebetrekkingen van Harmen Jans met Jan 

Gozens is mij niet duidelijk. Mogelijk waren zij neven 

van elkaar.Harmen Jans wordt in het doopboek niet 

andere aangeduid, dus zonder de familienaam.De 4e  

schoolmeester-koster van Ankeveen in successie is 

dus Harmen Jans.In hetzelfde jaar dat hij in Anke-

veen benoemd wordt legt hij belijdenis in de kerk af. 

Op diezelfde zondag doet ook het Ankeveense meisje 

Trijntje Tijmens belijdenis. Zij is dienstbode bij de 
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predikant ds.Passchasius.Dertien jaar later trouwt 

Harmen Jans haar en trekken zij samen in het mees-

tershuis.Het oude kosterswoninkje van 1593 heeft 

plaatsgemaakt voor een echt schoolhuis. Maar goed 

ook dat de behuizing wat ruimer is dan voorheen, 

want Harmen Jans houdt er een complete schoen-

makerswinkel met knecht op na en heeft het er bij--

zonder druk mee. Trijntje is niet op haar mondje 

gevallen en heeft in de pastorie heel wat geleerd. 

Zij vindt het niet passen dat haar deftige Harmen 

nog elk jaar langs de huizen gaat om te „bedelen" , 

zoals zij zegt en brengt Harmen ertoe met twee col-

lega's uit Wilnis en ter Aa gezamenlijk bij de classis 

hier over te klagen. 

In de zestiger jaren gaat de classis Amersfoort, 

waar Ankeveen onder ressorteert, meer werk maken 

van visitaties aan scholen en kerken. In de bewaard 

gebleven rapporten komt Ankeveen enkele malen 

voor met op- en aanmerkingen over de Ankeveense 

school.In 1663 heet het: „De schoolmeester is goed, 

maar hij houdt nu ( op den 11 e  juli! ) al zes weken 

geen school en zegt dat hij daartoe verlof heeft van 

het gerecht. "Dat meester de zomervakantie zo vroeg 

laat beginnen is niet zo vreemd: er is maar een lid-

matenbestand van 35 in de hervormde kerk, terwijl 

er nog steeds roomse „bijscholen" bestaan.Maar 

vooral de noodzakelijke hulp die de kinderen in de 
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zomer moeten bieden in bedrijf en ambacht van hun 

ouders speelt een belangrijke rol. 

In 1665 is het al niet veel beter: ,,De schoolmeester 

breidt de tijd voor de normale vacantie wat te ver uit, 

hij belooft beterschap en zal ook de schoenmakers-

winkel niet meer in het schoolhuis houden." 

Zijn echtgenote, de snibbige Trijntje Tijmens is het 

er niet mee eens, zij geeft de deftige „scholachren" 

een grote mond en weet en passant ook nog iets 

venijnigs over het salaris van dominee te berde te 

brengen, die zij als dienstbode goed gekend heeft. 

Het commissie-verslag vervolgt dan: „ Zijn vrouw 

is vermaand behoorlijk respect te tonen tot de 

scholachren, in het bijzonder tegen de predikant." 

In 1669 blijkt dat de natuur toch sterker is dan de 

leer: „Het school is in de winter goed, zomers zijn 

er geen kinderen."De schoenmakerswerkplaats wordt 

dan wel niet meer in het schoolhuis gehouden, maar 

is nog steeds noodzakelijk als welkome aanvulling op 

meesters karige salaris. In 1671 heeft hij de schoen-

maker Marten Mullers uit Amsterdam in de kost die 

's winters zorgt dat de affaire niet ten koste van de 

schooldienst gaat.Bij het ouder worden heeft Harrnen 

Jans al heel wat hulp van Gijsbert Jans van Harderwijk, 

die zich bij hem in de school voor onderwijzer en voor-

zanger bekwaamt en hem zal opvolgen.Maar eerst ko-

men er nog moeilijke jaren voor Ankeveen. 
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Het jaar 1672, later door ds .Voet terecht het 

„fatale ja.er" genoemd, had ook voor Ankeveen 

ernstige gevolgen.Het dorp werd geheel gelhun-

deert en krijgsverrichtingen van de Franse en 

Staatse troepen brachten het dorp grote schade aan. 

Veel Ankeveners waren naar Amsterdam gevlucht. 

De kerkeboeken werden niet bijgehouden, zodat we 

niet weten of Harmen Jans in die tijd is overleden. 

Ook van Trijntje horen we nadien niets meer.Mis-

schien zijn ze wel naar elders gevlucht.Pas in 1674 

wordt er weer aantekening gehouden van geboorte 

en overlijden. Het schoolhuis heeft, evenals de kerk 

en de pastorie grote schade geleden, waarschijnlijk 

niet in het minst door de inundatie. Wanneer de kleine 

kerkelijke gemeente berooid en wel haar taak weer 

opvat, is Gijsbert Jans van Harderwijk schoolmees-

ter-koster-voorzanger van het dorp.In 1 674 is hij 

28 jaar en heeft zojuist belijdenis gedaan.Hij zal 

het zowel als schoolmeester en als koster niet ge-

makkelijk ge had hebben in de kleine arme Anke-

veense dorpsgemeenschap. 

Veel geld voor herstel van het schoolhuis en kerk-

gebouw was er niet en het aantal kinderen dat in 

deze moeilijke tijden gemist kon worden op de 

boerenbedrijfjes of in het vervenerswerk om „ter 

schole" te gaan, zal wel niet groot geweest zijn. 

Gijsbert Jans trouwt eerst tegen zijn 40e  jaar, in 
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1 685, met de Ankeveense jongedochter Marritje 

Gerrits van Rhijn.Zij is pas 23 jaar en dus wel 

wat jonger dan haar echtgenoot. 

Het doopboek van de hervormde kerk van Ankeveen 

vermeldt de geboorte van vier kinderen uit hun hu-

welijk, waarvan slechts Gerrit in leven blijft.Hij 

zal later als Gerrit Gijsberts evenals zijn vader 

weer het ambt van schoolmeester-voorzanger uit-

oefenen ( 1 710 ) 

Meester Gijsbert overlijdt in zijn 53e  jaar. Zijn 

weduwe is dan pas 31 jaar en overleeft hem nog 

bijna 50 jaar. 

Twee jaar later trouwt zij weer, nu met de nieuw-

benoemde schoolmeester-voorzanger, een gebrui-

kelijke gang van zaken in die tijd, zoals we dat I) o 

wel tegenkomen bij chirurgijnsweduwen in Ankeveen. 

Isaak Mets 1697--1 703. 

In 1 697 treffen we Isaak Mets aan als schoolmeester 

voorzanger in Ankeveen. Hij is getrouwd met de we-

duwe van Gijsbert Jans en met haar 8-jarige zoontje 

bewonen zij het schoolhuis.In hetzelfde jaar nog 

wordt hun dochtertje Maria geboren.Isaak Mets is 

van buiten het dorp Ankeveen gekomen, want de naam 

Mets komt niet voor in doop- of lidmatenboeken der 

hervormde gemeente.We weten verder niets over 

hem, ook niets over zijn kwaliteiten als school- 
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meester of koster.A1 voor 1703 moet hij zijn 

overleden, dus heeft hij zijn schoolmeestersarnbt 

niet lang uitgeoefend. 

Gerrit Hendriks van Rhijn 1703--1710. 

In 1703 was Gerrit Hendriks van Rhijn schoolmees-

ter en koster in Ankeveen. Hij is de oudste zoon van 

Hendrik Gerrits van Rhijn en Heiltje Jans van Har-

derwijk, de dochter van schoolmeester Jan Gozens. 

De familienaam van Rhijn -van Rijn- komt al vroeg 

in de 17e  eeuw voor in de Ankeveense dorpsgeschie-

denis en is tot nu toe een bekende en veel verbreide 

naam in ons dorp gebleven. 

Gerrit werd geboren in 1684 en als hij op 19-jarige 

leeftijd belijdenis doet, is hij al schoolmeester en 

voorzanger in de kerk.Hij heeft schoolgegaan bij 

zijn oom, Gijsbert Jans van Harderwijk en dat hij 

zijn „vak" geleerd heeft bij Isaak Mets ligt voor 

de hand. 

Hij trouwt met het Ankeveense meisje Metje Gerrits 

Kroost, ook haar familienaam was in de 17e  en 18e  

eeuw eveneens een zeer veel voorkomende in Anke-

veen.Enkele leden van dit geslacht kennen we als 

kerkmeesters en ouderling. 

Al in 1710 wordt hij, ik vermoed wegens ziekte, 

vervangen door Gerrit Gijsberts van Harderwijk. 

Gerrit Hendriks is dus maar 7 jaar schoolmeester 
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geweest. In de zomer van 1 713 overlijdt hij in de 

jeugdige leeftijd van 29 jaar. 

Gerrit Gijsberts van Harderwijk 1 71 0-1754. 

In 1 709 doet de kerkeraad van Ankeveen een beroep 

op de proponent Arnoldus Walradus Carolus Voet 

om de kleine gemeente van Ankeveen te dienen. 

Meer dan 40 jaar is hij hier predikant, bijna gelijk-

tijdig met de schoolmeester-voorzanger Gerrit 

Gijsberts, die in het voorjaar van 1710 als 21-jarige 

jongeman tot schoolmeester wordt aangesteld. Hij 

zal tot zijn dood in 1 754, nog geen jaar na het over-

lijden van ds.Voet, hier zijn ambt uitoefenen. In het 

eerste jaar is Gerrit Gijsberts ook nog diaken in de 

hervormde kerk, maar dat ambt legt hij al in 1 711 

neer, beide bezigheden zijn „niet te accorderen" , 

daar hij als koster tevens de kerkeraad als bode 

dient. 

In 1714 trouwt hij met Barentje Arents van Asselt, 

een meisje uit Harderwijk afkomstig. Vermoedelijk 

was voor de jonge ambitieuze schoolmeester de keus 

onder de -protestantse- jongedochters van Ankeveen 

niet zeer groot. 

Hun tweede zoon: Arent, in 1717 geboren vertrekt 

naar Harderwijk, eveneens als schoolmeester. Hij 

keert in 1754 weer terug, om zijn vader als school-

meester-voorzanger op te volgen in Ankeveen. 
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Van deze zoon hebben Gerrit en Barentje veel 

verdriet gehad.Arent, die zijn vader in Ankeveen 

assisteerde voor hij zelf schoolmeester werd, bracht 

talloze malen huisgezin en gemeente in opspraak door 

zijn „zeer booze en oplopende natuer" en frequente 

dronkenschap; hij terroriseerde zijn ouders en de 

kerkeraad, de predikant incluis. 

In het begin van de ambtsperiode van Gerrit loopt 

de salarisuitbetaling maar stroef in de berooide ker-

kelijke Gemeente van Ankeveen.In 1716 verzoekt hij 

namelijk aan de Staten van Utrecht dat zij de kerk-

meesters opdragen hem zijn jaarlijks tractement 

van f 120,-- vanaf 1713 ( ) uit te betalen.Waar-

van meester met zijn gezin die drie jaren geleefd 

heeft is niet meer na te gaan.Een ambacht heeft hij 

niet uitgeoefend zoals zijn voorgangers.Maar in 1719 

kwam een passender bijverdienste voor een school-

meester in die tijd: Pieter Ariensz Meister, de uit-

gever van de verklaringen voor de uitvoer der Anke-

veense turf was overleden en meester Gerrit werd 

in zijn plaats aangesteld. 

In 1736 wordt hij vanzelfsprekend aangesteld als 

„ klokkeluyder" om de klok te laten horen in geval 

van brand in Ankeveen.De ambachtsvrouwe Maria 

Elisabeth de Wale heeft nl. in dat jaar het dorp een 

brandspuit geoffreerd. 

Als in 1744 de dreiging van de heersende veepest 
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ook Ankeveen nadert, worden doordeweekse bid-

stonden gehouden, waarvoor meester elke woens-

dag te 6-uren de klok zal luiden en „aanstonds" 

in de kerk met het zingen van een psalm de dienst 

zal aanvangen. 

Ds.Voet besluit „ om redenen" dat voortaan de 

voorzanger ook de huwelijksproclamaties moet 

aflezen en dat dit zal gebeuren in de kerk en niet 

meer buiten bij het kerkhofhek - zoals zegt dominee - 

„ in de meeste steden en veel dorpen reeds een con-

stante praktijk is" ( Maar in het nabijgelegen 's-Gra-

veland gebeurde dit een eeuw later n6g, namelijk 

door de dorpsveldwachter bij het kerkhof ). 

Van „Geheymschrijvers" weten we het schoolgeld 

dat de Ankeveens e kinderen betaalden voor de lessen 

van meester Gerrit: 

voor leesen 	4 st. per maand 

voor schryven 	7 st. per maand 

voor cyferen 	11 st. per maand. 

Ik denk dat dit een heel opbrengen voor veel ouders 

is geweest, niet minder dan 22 stuivers per maand 

per kind ° En dat in een tijd dat de ,jongen" die 

bij de jaarlijkse schouw in de polder de hele dag de 

plank draagt voor de poldermeesters met 1 stuiver 

beloond wordt, evenals voor het - lopend - bezorgen 

van een brief naar Weesp. 

De scholieren zijn nog steeds niet zeer talrijk: 
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doorgaans zomers én 's winters een 50-tal.Ik ver-

moed dat deze toevoeging: zomers én 's winters 

meer een vrome wens is geweest. Gerrit is onge-

twijfeld een goede schoolmeester-voorzanger-

koster geweest.Slechts korte tijd na het overlijden 

van ds.Voet, sterft ook Gerrit Gijsberts van Har-

derwijk op 18 maart 1754 in de leeftijd van 65 jaar. 

Waarna ds.van Toll „uit naem van de kerkeraed" 

hiervan plechtig kennis geeft aan de ambachtsheer 

de Weledel geboren Heer G.F.Cromhout, Heere 

van de Werve en Ankeveen. 

Arent van Harderwijk 1754--1758. 

Op 30 juni 1754 wordt Arent van Harderwijk, de 

tweede zoon van Gerrit en Barentje opnieuw in zijn 

dienst gesteld als schoolmeester-voorzanger-koster. 

Er is echter heel wat aan voorafgegaan 

Al in 1745 blijkt Arent een deel van de taak van zijn 

vader te hebben overgenomen, zowel als onderwijzer 

als in de functie van voorzanger.Maar thuis heeft hij 

zowel met zijn vader als met zijn moeder constant 

ruzie.Of de oorzaak gelegen is in het feit dat hij als 

28-jarige jongeman nog steeds geen zelfstandige 

baan als schoolmeester heeft ? Een feit is dat bij 

de kerkeraad in april 1745 „is ingebragt van zeker 

Huisgezin daer Vader Moeder en Zoon sedert een 

geruime tijd zeer oneenig zijn geweest in zo verre 
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dat het alomme al te ruchtbaer is geworden en 

groot Schandael en ergenis heeft gegeven" . 

In juni is het weer mis geweest en Arent wordt 

aangezegd zich te onthouden van het Heilig Avond-

rnaal.In begin oktober worden opnieuw „zwaere 

klagten" tegen hem ingebracht, behalve dat Arent 

niet aan het Avondmaal mag verschijnen wordt hem 

ook „de lessenaer" als voorzanger voor zes weken 

ontzegt.Aan het eind van die oktobermaand belegt 

ds.Voet een „ extraordinaire" kerkeraads vergade-

ring.Sedert de vorige vermaningen van ouderlingen 

en predikant is Arent „wederom zijn oude gangen 

gegaen, met zich te verlopen in continuele dronken-

schap, questie te maken tegen zijn ouders" . 

„Zedert die tijd heeft hij het zo gruwelijk gemaakt 

dat het niet te beschrijven is" .In weerwil van deze 

uitspraak schrijft ds .Voet emotionele bladzijden vol 

over „zijne zeer booze stukken" . 

Het is inderdaad wel het een en ander wat .Arent zijn 

ouders, de kerkeraad, de predikant en de dorpsge-

noten aandoet: „Aen geduerige Dronkenschap, ver-

oorzaakt door Sterke Dranken den geheelen Dag te 

gebruiken, waerdoor zijn booze oplopende natuer zo 

is aengezet dat Hij geheele dagen heeft getiert, ge-

raest, gevloekt, huisraet in stukken geschopt en 

geslagen en alles gedaen wat een razende Mensch 

konde beginnen en uitvoeren" . 

„Zijn moeder menighmael heeft geslagen, haer 
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omvergeworpen, zijn vader met een mes nage- 

lopen" 	enz. 

De kerkeraad is unaniem van mening dat hier een 

depostement op zijn plaats was wegens onbekwaam-

heid tot de kerk en schooldienst.Na deze veelbewo-

gen kerkeraadsvergadering heeft Arent nog de moed 

om te verzoeken de kerkeraad te spreken.Dan wordt 

hem bij monde van een ouderling het depostement 

aangezegd, waarop Arent „met bars gezicht" zegt' 

zijn dienst neer te leggen „met vele woorden en 

discoursen" waarna hij met harde hand verwijderd 

moet worden. 

Dezelfde avond nog vertrekt hij naar Harderwijk. 

Hierna valt een stilte over deze zaak in de kleine 

Ankeveens e gemeente. Wat zullen Gerrit Gijsberts 

en zijn vrouw Barentje het moeilijk hebben gehad. 

Merkwaardig is dat Arent het in Harderwijk ineens 

goed maakt.Zoals later blijkt, werd hij al een week 

na zijn vertrek uit Ankeveen als stadsschoolmeester 

in Harderwijk aangesteld, zonder dat men hem ge-

vraagd had naar een attestatie of getuigschrift.Maar 

als hij het volgende jaar in het huwelijk wil treden 

heeft hij wel een attestatie van Ankeveen nodig.De 

predikant in Harderwijk ds.Wijnstok schrijft naar 

ds.Voet, die in een lange brief het „ onbetaeme-

lijke" van di verzoek verklaart. 

In 1749 kwam er weer een brief uit Harderwijk, 
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ds.Wijnstok betoogde namens Arent dat hij gaarne 

van de censuur ontheven zou worden. Hij, Arent, 

heeft volgens de dominee reeds ruim vier jaren 

binnen Harderwijk gefungeerd en.„naer aldaer 

zich in den Huwelijken Staet zich te hebben begeven 

met eene fatsoenlijke burgerdochter stil en orden-

telijk geleefd" . 

De kerke raad sluit, dat Arent, mits hij zelf een 

ootmoedig verzoek daartoe richtte, ontslagen zal 

worden van de censuur.Ds.Voet zelf draagt dan 

zeer veel bij tot een schikking, waarbij de kerke-

raad en de ouders van Arent gaarne genoegen ne-

men. 

Hij zelf vraagt „onder veele Traenen" vergiffenis 

aan zijn ouders, de predikant en de kerkeraad en na 

een „Hartelijk vermaen" van dominee wordt hij van 

de censuur ontheven en hem zijn attestatie uitgereikt. 

In 1754 overleed Gerrit van Harderwijk. 

Ds.van Toll heeft hiervan kennis gegeven aan de 

Ambachtsheer Godefriedus Franciscus van Crom-

hout, met het verzoek ten spoedigste weer een goed 

en bekwaam Persoon aan te wijzen.De Ambachts-

heer antwoordt dat hem bekend is, dat de overleden 

vrouwe van Ankeveen, Maria Elisabeth de Wale bij 

haar leven de voorzanger en kosterplaats had gege-

ven aan de zoon van de overledene.Of dit bij monde 

of bij acte was gebeurd was hem onbekend, maar 
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hij verzoekt vriendelijk deze wens van de Am-

bachtsvrouwe in te willigen. 

De kerkeraad besluit, mede gezien de loffelijke 

attestatie van de kerkeraad van Harderwijk, Arent 

te benoemen tot schoolmeester-voorzanger-koster, 

maar evenwel met toevoeging van een reeks verma-

ningen over zijn vroeger gedrag 

Al spoedig daarna komt hij met zijn vrouw Jannetje 

Lunterbosch weer naar Ankeveen om zijn school-

dienst te hervatten. 

Al met al moet Arent van Harderwijk, buiten zijn 

driftige aard en drankzucht een goed schoolmeester 

zijn geweest.De Harderwijkse predikant is vol lof 

over hem.Ook moet hij een goede intelligentie heb-

ben gehad: In 1754 verscheen het tijdschrift „Mathe-

matische Liefhebberye", waarin behalve school-

nieuws ook moeilijke rekenkundige opgaven behan-

deld en ingestuurd werden .Als één van de corres-

pondenten wordt Arent van Harderwijk genoemd. 

Enige tijd gaat het goed met hem.Maar al in 1756 

is het weer geheel mis .Hij heeft zich weer „ ver-

loopen in dronkenschap, de kinderen zelfs ditmaal 

niet opgezegd en weinig werk gemaakt om deze be-

hoorlijk te onderwijzen" .Hij uit weer „godloze 

lastertaal" tegen de predikant en „verfoeilijke 

lastertaal" tegen kerkeraadsleden.Steeds belooft 

hij onder het „storten van veele traenen" beter- 
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schap na scherpe vermaningen.Maa.r er verandert 

weinig in zijn levenswandel. 

Dan plotseling, in januari 1758, overlijdt hij. Zijn 

weduwe Jannetje Lunterbosch vertrekt reeds op 

19 maart weer naar Harderwijk met de kinderen. 

Het zal haar niet moeilijk gevallen zijn dit besluit 

te nemen: Arent's dood was bepaald een opluchting 

voor de Ankeveense ingezetenen, de kerkeraad in-

cluis, die zo veel met hem te stellen heeft gehad. 

Een lange periode van schoolmeester-voorzanger-

koster die de familienaam van Harderwijk droegen, 

werd op een wel zeer ongunstige wijze afgesloten. 

slot volgt 

B. J.van der Kolk 
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DE NACHTWACHT 

Er is iets in de mens waardoor hij nacht en 

duisternis verbindt met onveiligheid en gevaren. 

Inbraak, overvallen, brand 	waaraan men 

ook mag denken, men voelt zich in meerdere of 

mindere mate bedreigd. Ook de moderne mens is 

hier niet vrij van: „ dit huis is electronisch be- 

veiligd" ; de „ piepers" van de brandweer 	 

Onze voorvaderen hadden zo hun eigen maatrege-

len getroffen om 's nachts veilig te kunnen slapen. 

Bekend is de figuur van de nachtwacht met zijn 

( klassieke ) roep: „Bewaert je vier en keersie 

wel, dee klok heit tien - tien heitie klok 

Dat zal wel een oude roep zijn, ouder dan de 

ratelwachten en afkomstig uit de tijd toen nog 

in elke buurt de bewoners zelf wadthten en waar-

schuwden.Hij klonk ook over het water.Nacht-

wachten voeren rond in een schuitje en waarschuw-

den het scheepsvolk, dat zij hun vuur en kaarsen 

wél zouden bewaren.- De klepperman aan wie de 

nachtelijke veiligheid was toevertrouwd, maakte - 

zoals het woord zegt - gebruik van een klepper of 

ratel.Hieronymus van Alphen heeft een monumentje 

voor hem opgericht in zijn „Kleine gedichten voor 

kinderen" ( Utrecht, 1821 ). 
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De klepperman. 
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De Klepperman 

Zou ik voor den klepper vrezen, 

o ! Die lieve brave man 

Maakt, dat ik gerust kan wezen 

En ook veilig slapen kan. 

Moederlief, 'k geloof het vast, 

Dat hij op de dieven past. 

Schoon hij loopt door wind en regen, 

't Zingen wordt hem nimmer moe. 

Goede God ! geef hem Uw zegen;- 

Maar mijne oogjes vallen toe. 

Lieve Klepper ! hou de wacht 

Ik ga slapen: goede nacht. 

Op nieuwjaarsdag ging hij langs de huizen en bood 

zijn wensen aan: op rijm en meestal voorzien van 

een prentje dat betrekking had op zijn activiteit. 

De deurklopper werd op die dag dikwijls gehanteerd 

want in de steden gingen ook de torenwachters, as-

karmannen en lantaarnopstekers rond en „ 'k wens 

gelukzalig nieuwjaar, was de wens van allegaar" 

Onze krantenbezorgers doen het met hun simpele 

kaartjes eenvoudiger, maar 't principe is het 

zelfde: een fooitje vangen, een extraltje verdienen. 

Wat 's-Graveland betreft, ben ik in geschrifte de 

klepperman niet tegengekomen, maar wel - zie 
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boven - dat de dorpelingen zelf de wacht hielden. 

Voor mij ligt „Keure en Ordonnantie van 's-Gra-

veland" .Onder deze titel prijkt het gemeentewapen 

met een ongekroonde -, zich in marstempo voort-

spoedende trapgans.En dan: „Te Amsterdam bij 

Samuel Lamsveld, Ordinaris Stads Drukker en 

Boekverkooper, aan de Nieuwe Kerk 1739" .Wat 

in deze keur onder het opschrift „Wegens het 

Waaken" staat, schrijf ik voor u over .Het pittige 

proza is niet te evenaren en „de personen in 't 

doen van de Ronde" staan in hun activiteiten gedu-

rende november tot half maart in levende lijve voor 

ons.Wel heb ik voor uw leesgemak de paragraaf in 

onze spelling overgebracht. 

Wegens het Waken 

„Is goedgevonden en geresolveerd dat daartoe op-

geschreven zal worden en zich toe zullen moeten 

laten gebruiken alle manspersonen, achttien jaren 

en daarboven oud.Elf personen zullen iedere nacht 

de wacht hebben, te weten drie in. het wachthuis aan 

de Klapbrug, drie aan de Smidsbrug en vijf in het 

zuidelijkste wachthuis, welke de ronde zullen moeten 

doen zo en in dier voege als de reglementen daarvan 

gemaakt of nog te maken zullen vermelden.Elk die 

de wacht zal hebben, zal 's avonds voor de klok 
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10 uren aan zijn wachthuis moeten zijn op poene 

( boete ) van zes stuivers, en die in 't geheel 

achterblijft, verbeurt telkens dertig stuivers, 

welke boeten geprofiteerd zullen worden bij de 

wijk waarin de schuldige alsdan woonachtig zal 

wezen. 

Het zal gepermitteerd wezen om zijn wacht aan 

een van de andere rotsgezellen ( metgezellen ) te 

besteden, doch de boetes welke zodanig een zal 

komen te verbeuren daarvoor zal de besteder 

responsabel ( verantwoordelijk ) zijn.De personen 

in 't doen van de ronde zullen nauwkeurig op allee 

acht moeten geven; zij zullen moeten letten of ie-

mand zich versteekt of verbergt, de passerende 

mensen, bijzonder die met enige pakken beladen 

zijn die te moeten aanhouden en naar It wachthuis 

brengen om gevisiteerd te worden, en wijders ook 

de passerende rijtuigen te examineren met onder-

vraginge aan dezelve te doen, zonder dezelve daar 

geen kwaad vermoeden op is enigszins op te houden. 

Op het gezicht van brand zullen zij de ratels moeten 

laten gaan en daar nevens roepen brand, brand, 

brand en aan elk huis daar zij passeren zullen zij 

in zodanige tijd moeten aankloppen of schellen. 

Een ieder van de in- en opgezetenen worden gere-

commandeerd wanneer te hunnen huize braak, die-

verij of geweld geschiedt daar van met het afschie- 
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ten van pistool of roer, met de klok te trekken, 

of met andere tekenen te doen horen, kennisse te 

geven wanneer de wacht of ronde doende personen 

hare ratels zullen moeten laten gaan om de wacht 

van de andere wijk hier van te adverteren en zullen 

vervolgens hun moeten spoeden ter mede hulp van 

het gezin van waar het onraad gehoord is" . 

En zo konden de 's-Gravelanders met een rustig 

gevoel naar bed gaan.De wachten deden de ronde. 

„Wij gaan slapen: goede nacht." 

A.D.Wumkes 
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WIE KENDE IN KORTENHOEF NIET: 

Juffrouw „Kassie", 

Krijn de Eénduim, 

Jan „Kar" en 

Krijn de Ruiteheer. 

Dezer dagen - januari 1951 - hield de Heer 

D.N.Spaan uit Kortenhoef zijn vervolg-causerie 

over de geschiedenis van Kortenhoef voor de leden 

en genodigden van de genealogische kring Gooi- en 

Eemland. 

De heer Spaan voerde zijn gehoor nog even terug 

naar het oude schilderscafé „Het Rechthuis" .De 

oude W.G.Beyer was toen voor Kortenhoef, wat 

Hamdorff later voor Laren zou worden. Hij ging 

joviaal met de schilders om en dezen schonken hem 

vele van hun penseelvruchten, zodat de gelagkamer 

in een museum veranderde.Doch ook de dorpelingen 

kwamen in nauw contact met de schilders. Vooral 

Krijn Scheepmaker, alias „de Leugenaar" kreeg 

op zijn afgelegen molenerf vaak schilders op bezoek. 

Hij wilde echter persé gevraagd worden om vergun-

ning om te schilderen en het is meermalen gebeurd 

dat een schilder, die hij zonder dat hem verlof tot 

schilderen was gevraagd, ontdekte, hardhandig door 

hem werd verwijderd. 
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Toen in het laatst van de vorige eeu 	iets haar 

intrede deed, aanvankelijk nog met het hoge achter-

en kleine voorwiel, maakten de schilders ook graag 

van dit vervoermiddel gebruik. Het is toen nog al 

eens voorgekomen dat een schilder met fiets, schil-

derkist en pas voltooide studie in de vaart langs de 

weg belandde. 

De schilders, onder aanvoering van Victor Bauffe, 

hielden soms grote drijfjachten in de polder, waar-

aan vele dorpelingen als „drijvers" deelnamen. 

In de schafttijd liet Beyer dan grote potten erwten-

soep brengen, die temidden van ruigt en riet werden 

genuttigd. 's Avonds was er in het café nafeest waar 

om de buitgemaakte hazen en fazanten werd gebiljart. 

De doofstomme schilder ten Hoet was ook een trouw 

bezoeker van Kortenhoef. Men heeft maar ééns zijn 

geluid gehoord. 't Was toen een kunstbroeder door 

ongelukkig manoeuvreren voor zijn ogen met boot 

en al omsloeg en kopje onder ging. 

Aardig was ook de gewoonte van de schilders om 

midden in het plassendorp, dat hun zoveel inspira-

tie bood, tentoonstellingen te houden.Zij deden dat 

in hun eigenaardige houten ateliertjes, die overal 

verrezen. 

De bekende jeugdherberg „De Karekiet", op palen 

boven het water is zo'n oud schildersatelier, ge-

bouwd voor mevr.Mesdag van Calcar.Spreker heeft 
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wijlen Bernard A. van Beek vaak de borden met . 

„ tentoonstelling van schilderijen" aan de beide 

lindebomen voor zijn huis zien timmeren. 

Vervolgens behandelde spreker nog enige Korten-

hoefse geslachten, die verschillende generaties 

lang in dit dorp hebben gewoond of gewerkt. 

Uit het geslacht Bakker, via Loosdrecht in Korten-

hoef gekomen is vooral bekend geworden Pieter 

Nicolaas Bakker.Hij was tolgaarder op de Z uwe 

en woonde in het oude huis van Rijck Loevere. 

Maar hij was tevens raadslid, wethouder, voor-

zanger, brugwachter, bootjesverhuurder, café-

houder, boer en visser.Vele beroepen dus in één 

persoon verenigd, zoals op een klein dorp vaker 

voorkomt.Bakker met zijn bakkebaardjes kwam 

in de raadszaal op de hem eigen wijze voor de 

dorpsbelangen op, maar was ook, gezeten aan de 

stamtafel in zijn café, een onuitputtelijk verteller 

van allerlei dorpsanecdoten.In alle kranten stond 

indertijd hoe hij weigerde gehuldigd te worden bij 

zijn 25-jarig raadslidmaatschap. Terwijl de raads-

leden zaten te wachten, stopte de auto van een sla-

ger, door de burgemeester gestuurd, voor zijn deur. 

Bakker vond het echter beneden zijn waardigheid ze) 

afgehaald te worden en bleef thuis. 

De familie Boom verspreidde zich in de 18-de e,  uw 

van Ankeveen uit over Weesp, Nederhorst den berg, 
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Loosdrecht en Kortenhoef.De eerste Kortenhoefse 

Boom, Hendrik Boom Gerritszoon exploiteerde een 

nettenfabriek; zijn netten werden zelfs naar het bui-

tenland geëxporteerd. Zijn zoon, eveneens Hendrik, 

was „bestelhuishouder der brieven" en manufac-

turier.Hij ging te voet bij voorkeur 's nachts, naar 

Veenendaal om sajet te halen. 

Zijn vrouw haalde hij uit Nijkerk.Als hij aan haar 

vroeg: waar is dit of dat, antwoordde zij steevast: 

„In het kassie !" . Tot haar dood toe werd ze dan 

ook juffrouw Kassie genoemd. 

Abraham Nicolaas Boom vervulde tientallen jaren 

de functie van wegwerker.De Kortenhoefse Dijk 

werd enige malen per jaar door hem „begrint", 

hetwelk een nachtmerrie was voor de,  wielrijders. 

Hij was philosophisch aangelegd en had een zeer 

merkwaardige stem.Spreker slaakte hierbij de ver-

zuchting dat het mogelijk moest zijn de stem van 

verschillende dorpstypen op de plaat vast te leggen ' 

Jan Boom was bekend, omdat hij vele jaren met 

paard en wagen de melk naar de sedert lang ver-

dwenen melkfabriek te Vreeland reed.Algemeen 

werd hij daarom bestempeld met de naam „Jan Kar". 

Van Kortenhoef uit trokken de Booms naar Amster-

dam, Breukelen, Antwerpen en Amerika. 

Zeer bekend id de familie van den Broeck.In 1760 

kwam Aalbertus uit Loenen aan de Vecht naar 
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Kortenhoef als bakker en sedert die tijd is onaf-

gebroken door één van de Broeck brood in het 

dorp bezorgd.Deze familie leverde ook menige 

functionaris in kerk-, polder- en gemeentebestuur 

Eén der alleroudste families is de familie Hagen. 

Reeds omstreeks 1700 kwamen er al verschillende 

geslachten Hagen voor, deels R.K., deels N. H.. 

Ze woonden zeker al tijdens de hervorming in het 

dorp.Eens was er een Hagen klokkeluider. Deze 

tak was daarom meer bekend onder de bijnaam 

„klok" .Voor 100 jaar was er een Pieter Hagen 

die algemeen Piet Koppie genoemd werd.Hij was 

een kleine koopman en zijn stereotiepe vraag aan 

de deur was steeds: „Moet er altemet nog mosterd 

zijn, vrouw ? " 

Een andere Hagen werd „de Vrederechter" ge-

noemd.Hij was een ongemakkelijk heerschap die 

in zijn leven heel wat streken heeft uitgehaald. 

Toen de cholera heerste in 1839 en hij op een 

zondagmiddag voorbij het Hof van Holland kwam 

op de Kerkbrink te Hilversum, zag hij de rijke 

fabrikeurs op het terras zitten.Hij klampte zich 

aan het hek vast en deed of hij erg naar was.Men 

ging op het terras met de hoge hoed rond en 	 

Gerrit werd thuisgebracht met een vigelant en 

kreeg nog geld op de koop toe, doch hij mankeerde 

niets 
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De Fines kwamen uit Eemnes, via Ankeveen naar 

Kortenhoef.Flip Fine, die R.K. was, huwde om-

streeks 1800 met Tijmetje Mirakel uit Loosdrecht. 

Door haar werd de familie Hervormd. De visser 

Gijs Fine, eveneens met een zeer merkwaardige 

stem, was een bekend dorpstype.Hij werd met zijn 

geiten op een ansicht vereeuwigd. 

De Possen kwamen uit Loosdrecht. Jacob Pos, die 

in 1949 overleed, was een halve eeuw doodgraver 

en aanspreker.Maar hij was ook schoenmaker, 

rijwielhersteller, klokopwinder, vlag uitsteker, 

jachtopziener, jager, visser, verzekeringsagent, 

wisselloper enz. Hij won het in aantal ambachten 

van Klaas Bakker : 

De stamvader van de familie Schouten was Krijn 

Schouten, die omstreeks 1820 in Kortenhoef woon-

de.Bekend werd Krijn Schouten, die vele jaren 

koster van de Ned.Herv.Kerk was .Hij werd dan 

ook steeds „Krijn de Koster" genoemd. Ook wij-

len zijn zoon en kleinzoons werden en worden aan-

geduid met deze onofficiële naam. 

De Voorns stammen af van Krijn Voorn en Chris-

tina Wiek.Eens waren er zoveel Krijnen Voorn dat 

ze slechts door een bijnaam onderscheiden konden 

worden.Krijn de Eilander woonde op een eiland, 

Krijn de Eériduirn verloor als jager door een onge-

luk een zijner duimen. Krijn de Ruiteheer verwis- 
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selde als een der eersten, zijn boerse kleding 

voor een geruit confectiepak, Krijn de Tuinder 

kweekte groenten.Ook heden zijn er nog talloze 

Krijnen Voorn, zowel in Kortenhoef als in Hilver-

sum en Amsterdam, alle van de eerste afstammend. 

De familie Luijer is een zeer oude Kortenhoefse 

familie, die bekend is om haar aartsvaderlijke 

voornamen.Abraham, Izak en Jacob. 

Over de familie van de Velden, sprak spreker de 

vorige keer reeds.Een echte dorpsfiguur was 

echter nog Jurriaan van de Velden.Hij was meer 

dan een halve eeuw de dorpsbarbier.Onder 't 

scheren wist hij talloze gestorven en levende 

dorpsgenoten te imiteren. 

D.N.Spaan 


