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BEZOEK OP DE TROMPENBURGH 

We schrijven het jaar 1682. 
Een karos heeft de lange, moeilijke weg van Amsterdam 
naar Gooiland afgelegd en nadert het dorp 's-Graveland. 
De inzittenden van het rijtuig, de admiraals Philips 
van Almonde en Willem Bastiaensz. Schepers, gaan wat 
meer aandacht aan hun omgeving schenken nu de paarden 
de lange zandweg door het dorp in zuidelijke richting 
zijn ingeslagen. Zij maken zich gereed hun opwachting 
te gaan maken bij hun chef, de luitenant-admiraal-gene-
raal Cornelis Tromp, die zijn krijgsmakkers heeft uit-
genodigd enkele dagen in de maand juni bij hem te ko-
men doorbrengen op zijn buitenverblijf de Hofstede 
Syllisburg. Zij verheugen zich erop hun zeemansbestaan 
een korte tijd te kunnen verwisselen voor het rustige 
landleven, dat sinds 1678 gedurende de zomer het leven 
van Tromp vormt. 
Zij kennen de voorgeschiedenis van het huis, waar zij 
gastvrijheid gaan genieten. Toen Tromp in 1667 huwde 
met Margaretha van Raephorst, sinds 1665 weduwe van de 
zeer vermogende medicus Dr.Joan van Hellemont, werd hij 
door dit huwelijk eigenaar van de fraaie buitenplaats 
de Hoge Dreuvik te 's-Graveland, die uit de nalaten-
schap van Dr.van Hellemont stamde. Het kostbaar inge-
richte huis werd in 1672 geplunderd door de Fransen, 
die daarmee hun haat tegen hun geduchte tegenstander 
Tromp uitleefden. 
Maar Tromp had de tijd, die hij ter beschikking had 
sinds hij de zeeën niet meer regelmatig bevoer, ge-
bruikt om in 1678 huis en park aan zijn ideeën te doen 
aanpassen, hetgeen omstreeks 1680 gereed kwam. 
Maar voordat alle plafond- en muurschilderingen waren 
aangebracht en het pand naar de smaak van Tromp en 
zijn gade was ingericht, werd het 1682. Dat was het 
tijdstip dat hij had uitgekozen om huis en park en 
vooral de achtkantige zaal, die naar de dorpsweg was 
gekeerd, aan zijn vrienden te tonen. 
De beide admiraals zijn dan ook zeer geinteresseerd 
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in wat zij t zien zullen krijgen als hun karos de 
zandweg door het dorp verlaat en naar links de oprij-
laan van het landgoed inrijdt. Door het jonge geboom-
te van de laan heen kunnen zij duidelijk de omtrek 
van het huis zien. Achter de zaal een smal verbindings-
stuk, dat aansluit bij het rechthoekige woonhuis. 
Op het dak twee terrassen met hekwerk via trappen be-
reikbaar als de brug van een schip, vanwaar men onge-
twijfeld een wijd uitzicht moet hebben over de omge-
ving. 
De laan buigt naar rechts en voert langs de vriende-
lijke hovenierswoning naar het huis, dat omringd is 
door een brede gracht, waarin aan weerszijden een 
eilandje ligt. 
Wat stijf na de lange rit in de karos, bereiken de 
twee admiraals over een lange, smalle dam de voordeur 
waar zij hun komst melden door er krachtig de klopper 
op te laten vallen. Tot hun verrassing worden zij, 
nadat een bediende de deur heeft geopend, in de lage 
vestibule begroet door hun vriend, de vice-admiraal 
Cornelis Evertsen de Jonge, die, uit het Utrechtse 
gekomen, eveneens tot de genodigden behoort en zo-
juist is gearriveerd. 
De bediende geleidt hen van de benedenverdieping, waar 
zich de keuken en de bediendenvertrekken bevinden, de 
statige, brede trap op naar de hoge woonverdieping. 
De nieuw-aangekomenen slaan een haastige blik om zich 
heen in de ruime bovenhal, waar zich in nissen in de 
muren vele grote en bovenin kleinere schildersstuk-
ken bevinden. Door de lange gang, waar fraaie pla-
fondschilderingen met vogelvoorstellingen hun aan-
dacht trekken en aan beide zijden geopende deuren hun 
een blik gunnen in grote kamers, worden zij door de 
verbindingshal naar de grote ontvangstzaal gebracht. 
Daar wacht hen Cornelis Tromp, deftig in 't zwart en 
met een kanten bef, zijn gade Margaretha van Raep-
horst, aan zijn zijde. De begroeting is hartelijk. 
Het verheugt Tromp zichtbaar om met zijn gasten weer 

oude herinneringen te kunnen ophalen. Want hoewel 
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Tromp vlootcommandant was en eerste raadgever van de 
colleges ter admiraliteit, geraakte hij geleidelijk 
steeds meer op de achtergrond. De tijd, waarin hij in 
zware zeegevechten roem en lauweren oogstte, lag ver 
achter hem. De grote zaal toont ook, dat hij het thans 
van zijn herinneringen moet hebben. 
Nadat men, rustig gezeten, de nieuwste gegevens heeft 
uitgewisseld en Tromp's gade heeft gezorgd, dat het de 
gasten aan niets ontbreekt, toont Tromp zijn bezoekers 
met kennelijke trots, hoe hij de als ontvangst- en 
muziekruimte bedoelde zaal had doen maken tot een blij-
vende herinnering aan de beide admiraals Tromp en hun 
daden. 
Reeds de afmetingen hebben een ruimtewerking, die een 
indruk van grootheid en kracht wekt. De ingang is aan 
de oostzijde. Aan de drie zijden van de andere wind-
richtingen bevinden zich erkers. De totale lengte van 
de zaal, gemeten tot het uiterste van de erkers, be-
draagt, evenals de breedte, ruim dertien meter. Het 
hoogste punt van de koepelzaal meet negen meter. Ter-
wijl de rimpeling van het water in de gracht, besche-
nen door de zon, weerkaatst op het gewelf van de zaal, 
kunnen de drie gasten nu nauwkeuriger aandacht schen-
ken aan de vele schilderingen, die Tromp in de zaal 
heeft doen aanbrengen. De vier grootste wandruimten 
tussen de vele ramen worden ingenomen door olieverf-
schilderijen op doek, gevat in lijsten. De vier afge-
beeldenen zijn allen gezeten op een grote zeeschelp. 
Met eerbied beschouwen de gasten het schilderij van 
Tromp's vader, Maarten Harpertsz., die in augustus 
1653 in de zeeslag bij Ter Heide sneuvelde. Een ge-
lauwerde vrouwenfiguur houdt vader Tromp, die de ad-
miraalsstaf in de rechterhand heeft, een lauwerkrans 
boven het hoofd. Een ander schilderij toont de gast-
heer, eveneens met admiraalsstaf. Hiertegenover is de 
gastvrouw afgebeeld, in haar rechterhand een speer 
omhoog houdend, waarop een hoed met veer als symbool 
van de vrijheid. Het vierde schilderij toont Neptu-
nus, de god van de zee met zijn drietand. Onder de 
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schilderijen van de gastvrouw en Neptunus zijn in 
grisailles de wapens van de families Raephorst en 
Tromp aangebracht. 
Maar de blikken van de gasten dwalen al naar de sche-
pen in de erkers, die ze direct met vreugde herkennen. 
Acht Hollandse, vijf Engelse schepen en één Spaans 
schip, plus nog vele andere min of meer op de achter-
grond. Over verschillende van de Hollandse schepen 
hadden ze zelf het commando gevoerd. En hoger, boven 
de vier bogen naar de erkers, de zinnebeeldige voor-
stellingen van de werelddelen: in het zuiden Afrika 
met een olifant en een leeuw; in het oosten Azië met 
kamelen; in het noorden Amerika met een reuzenhagedis 
en in het westen Europa met als belangrijkste kenmerk: 
de grote koepelzaal van de Syllisburg!! (Koning 
Christiaan V van Denemarken had Tromp de titel Graaf 
van Syllisburg verleend). En dan wijst Tromp zijn gas-
ten op de beschildering van het koepelgewelf, waar 
musicerende dames en heren van rondom over een balu-
strade heen neerkijken op de toeschouwers in de zaal. 
Het is een bont gezelschap: Spanjaarden met een harp, 
een luit en castagnetten (een klein negerslaafje staat 
terzijde), Engelsen (de Engelse vlag hangt over de ba-
lustrade), Fransen, bewoners van de Baltische landen 
en Scandinaviërs met bontmutsen, Turken met tulbanden 
en de donkerkleurige bewoners van Brazilië met trian-
gel en bekkens. 
En hierboven zijn de vier elementen afgebeeld: lucht, 
water, aarde en vuur. Lucht: een zwevende vrouwenfi-
guur met vogels. Water: een vrouwenfiguur op een vis. 
Aarde: een vrouwenfiguur met de hoorn des overvloeds. 
Vuur: een mannenfiguur met stralenkrans en fakkel. 
En daarboven een mannenfiguur en een vogel in een 
vuurgloed; misschien de vogel Phoenix? 
Als de heren dit alles naar behoren hebben bewonderd, 
gaat men eerst de trappen op naar het dak, vanwaar 
men prachtig uitzicht heeft. Zelfs de Dom van Utrecht 
is te zien. En dan, na de plafondschilderingen in de 
woonvertrekken en in de hoge gang te hebben beschouwd, 
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daalt het gezelschap af naar de wit-betegelde dienst-
vertrekken gelijkvloers en naar de kelder, waar het 
bier en de wijnen zijn opgeslagen. De merken en soor-
ten geven aanleiding tot langdurige conversatie. 
Wij willen de heren daarbij niet storen en trekken 
ons bescheiden terug. 

H.L. en M.M.Houthoff-de Groot 

Het schoorsteenstuk (zie blz.27). 
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HET VERHAAL IS NIET WAAR!  

Hoe komen "verhalen" toch in de wereld? 
Een vage veronderstelling: "Zou het zo ook kunnen 
zijn?" gaat van mond a via de monden van b, c en d 
naar e en .... het is een onomstotelijk, vaststaand 
feit geworden: "Zo is het!" De fantasie speelt ook een 
grote rol, vooral, zoals een 's-Gravelander mij ver-
zekerde, in een dorp. Hij zei: "als ik bij de Noorder-
sluis val en m'n knie bezeer, ben ik bij de Zuider-
sluis dood." Ik laat het voor wat het is, maar vind 
het in ieder geval een vermakelijke uitspraak. 
In 1783 geeft Willem Haverkorn een zgn. "Hofdicht" op 
Hilverbeek uit en zegt daarin, dat de klok in het to-
rentje van de Hervormde kerk een geschenk van admiraal 
Tromp is. 
"De aeloudheid heeft niet min het denkbeeld nagelaten 
(Wanneer de klok luid, die de torenspits versiert) 
Van Dappren Tromp, dien held voor Neerlands vrije 

staaten, 
Door wien aan Sions huis dees gift geschonken wierd." 
Haverkorn moet dat ruim een eeuw na de bouw van de 
kerk in 's-Graveland hebben gehoord. Hoe dát verhaal 
in het dorpswereldje was gekomen? Maar het is niet 
waar! De klok is geen gift van dappren Tromp. In de 
rekeningen van de Polder staat, dat de Hoofdingelanden 
de door F.en P.Hemony gegoten klok voor ruim f300,-
hebben gekocht in 1658. En Tromp's relatie met 
's-Graveland dateert eerst uit 1667, toen hij trouwde 
met Mevrouw de Weduwe van Hellemont-van Raephorst, 
die na de dood van haar eerste man diens 's-Grave-
landse bezittingen erfde. 
Het torenuurwerk  lieten de Hoofdingelanden in 1680 
plaatsen door Hendrik Schut en zij sloten een con-
tract met Gerbert Gerbertsz. Kruijf, dat hij jaar-
lijks tien gulden zou ontvangen "wegens het onder-
houden van het horloge, staende op de 's-Gravelandse 
toren." Dertien jaar later was het behoorlijk mis met 
het "horloge". 
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"Den 16 july 1693 het werck tot de wijsers afgebroken 
door de lekkage en den 24 dito weder gestelt, daer-
over 1i dag gewerk." Voor een rijksdaalder! Toen kon 
het weer een eeuw mee, want in september 1785 is er 
een post, dat er ƒ300,- á f400,- onkosten aan het uur-
werk zijn gemaakt. 
Het uurwerk van 1680 is niet meer aanwezig. Het tegen-
woordige is + 1900 geleverd door de firma H.011and te 
Utrecht. Mocht de klok dan al geen geschenk van C.Tromp 
zijn, wel vermaakte hij bij uiterste wilsbeschikking 
(hij stierf in 1691) aan de kerk een boerderij, groot 
20 morgen, aan het Hollands End te Ankeveen en aan de 
armen van de gemeente f6000,-. 
En zo is er als slot dan toch een goed en juist ver-
haal over hem te vertellen. 

Postscriptum  

Nu wij toch met hem en zijn huis bezig zijn nog het 
volgende. 
De Trompenburgh passerend, zult U zich wel eens de 
vraag hebben gesteld, wie de beelden, die de onderbouw 
van de koepelzaal versieren, voorstellen. 
Zij zijn Flora, de godin van de lente en de bloemen, 
Bacchus, de god van de wijn, Ceres, de godin van de 
landbouw en Plutus, de god van de rijkdom. Het beeld 
met de trompet aan de mond, direct naar de weg toege-
keerd, is Fama, de Faam, de verpersoonlijkte Roem, die 
de loftrompet steekt. 
Men had voor een rijk buitenverblijf in een zo lande-
lijke omgeving minder toepasselijke figuren kunnen 
kiezen! 

A.D.Wumkes 
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KORTENHOEFSE BRANDWEER IN DE 18e  EEUW 

Alvorens in de historie van de gemeente Kortenhoef te 
duiken, wil ik U het begin van een berichtje in de 
"Wie? Wat? Waar?" (1984) niet onthouden, zodat na le-
zing van 174st volgende artikel het U duidelijk zal zijn 
geworden, dat er op het gebied van brandbeveiliging 
in de loop der jaren nog al wat is veranderd. 

UW BRANDWEER ZOEKT VRIJWILLIGERS!!!!  
Als er ergens bij U in de buurt brand uitbreekt of 
een ernstige aanrijding plaats vindt, een auto te wa-
ter raakt of een auto met gevaarlijke stoffen omslaat 
dan belt U de brandweer. Maar ook als bomen omwaaien 
of dieren in nood raken belt U de brandweer. De brand-
weer roept dan zijn."vrijwilligers" op. Mensen, die U 
misschien wel kent, die gewoon aan het werk zijn met 
een draagbaar oproepapparaat bij zich. Zij laten me-
teen alles en iedereen in de steek als hun "pieper" 
gaat. Omdat zij, die mensen zoals U, zo toegewijd zijn, 
is de brandweer altijd al na enkele minuten na alarme-
ring ter plaatse. Maar ook in hun vrije tijd volgen 
zij cursussen om in geval van nood U "goed en zeker" 
van dienst te kunnen zijn. 

Deze vrijwilligers zijn nodig als aanvulling op de 
reeds aanwezige brandweerlieden. De personeelsbezet-
ting waarnaar men streeft, is dertig man, nodig voor 
de gemeente Groot-'s Graveland. Laten we met dit ge-
geven in ons achterhoofd teruggaan naar de 18e  eeuw. 
Dan vinden we in het archief van Kortenhoef, dat zich 
in het gemeentehuis van 's-Graveland bevindt, enige 
gegevens, die betrekking hebben op het bestrijden van 
brand. In het jaar 1729 is men in de gemeente Korten-
hoef op bestuurlijk niveau doordrongen van het feit, 
dat op het gebied van brandbestrijding maar weinig of 
niets is geregeld. En wel, nadat er voor enige jaren 
tot tweemaal toe brand van enige omvang in het dorp 
was geweest: eenmaal in het dorp zelf, waarbij nogal 

wat huizen in de kerkbuurt werden verwoest; de tweede 
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maal werd een watermolen volledig in de as gelegd. 
Er was geen behoorlijk "brandbestrijdingsgereedschap", 
zoals men dat in die dagen noemde en er waren geen ge-
meentelijke verorderingen met betrekking tot het be-
strijden en voorkomen van brand. Het bovenstaande is 
eigenlijk de inleiding van een concept, waarin middels 
een zeventiental artikelen een "brandgereedschaplijst': 
en een wijkindeling van de gemeente (deze werd ver-
deeld in zes wijken) de brandpreventie- en bestrij-
dingsverordening gestalte begon te krijgen. 
In de "brandgereedschaplijst" werd bepaald, wie er in 
het bezit behoorde te zijn van bepaalde gereedschap-
pen, zoals een lederen brandemmer, een brandhaak met 
stok (lengte 15 of 16 voet), een ladder met resp. 20, 
22 of 24 sporten of een houten gieter. 
Bij het overtreden van een artikel kon men beboet wor-
den met een geldboete en evt. verbeurdverklaring van 
wat niet deugde. De artikelen 1 t/m 7 hebben betrek-
king op de regelingen m.b.t. de brandpreventie en de 
verzekering van voldoende water in de wintertijd. De 
overige artikelen hebben betrekking op de wijkinde-
ling, de wijkmeesters en hun taak, het "brandgereed-
schap" en de contróle daarop enz. 
Hier volgen de artikelen van het concept, gemaakt 
medio 1729, aangeboden aan de Hoogmogende Heren Staten 
's Lands van Utrecht, welke na onderzoek van de Heren 
Gedeputeerden het fiat krijgen op 18 november 1729, 
mits de gemeentebestuurders zorgden, dat de inwoners 
van het dorp goed en duidelijk op de hoogte werden 
gebracht van deze nieuwe gemeeáteverordening. 

artikel 1 

Niemand mag binnenshuis tegen of bij een houten schot 
een rieten of strooien dak enig vuur stoken of in 
potten of iets anders zetten om te branden. Tenzij 
dat meer dan 6 voet van het schot ligt en onder een 
opgaande schoorsteen of kistgat in de nok van het 
huis. Op poene van te verbeuren f0-15-0. De boete 
bedroeg dus vijftien stuivers. 
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2 

Niemand zal enig vuur in potten of anders op grond 
buitenshuis mogen zetten of stoken, 't zij in hokjes 
van hout, riet of simpel op de grond tegen de muur 
dan alleen in stenen hokken, tenminste aan drie zij-
den opgemetseld en met een plank of deurtje daarvoor. 
Deze moeten 12 voet van de woning verwijderd zijn en 
in het bezit van een schoorsteentje, zo gemaakt, dat 
geen vonk enige schade kan toebrengen op boete het 
onmiddellijk te moeten afbreken, te verbeuren en te 
betalen vijftien stuivers telkens. 

3 

Niemand zal tabak mogen roken, wanneer zij werkzaam 
zijn om turf, riet, hooi of andere brandbare stof in 
of uit de schuren, bergen, huizen of ander getimmer-
tens te laden of lossen. Boete 10 stuivers. 

4 

Niemand zal enige ashopen, ruigt,hout, riet, hooi, 
stro of andere brandbare stof mogen laten liggen 
aan de wegen of passages. Ook niet in de buurt van 
huizen, schuren en bergen, maar dit alles direct 
wegruimen op een plaats, waar de minste kans op brand 
bestaat. Tenminste 12 voet van brandgevaarlijke pun-
ten verwijderd. Bij gebrek aan ruimte zullen de brand-
meesters een plaats aanwijzen, alwaar een kuil of 
asbak te maken zal zijn. Boete 15 stuivers. 

5 

Niemand zal enige hete as of met vuur daarin op de 
ashopen mogen uitstrooien of enig ruigt of andere 
brandbare stof daarbij opleggen, zodat de ashoop 
rookt of smeult, op boete van telkens te verbeu-
ren vijftien stuivers. 
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6 

Al diegenen, die bakken, smeden of enig vuur voor 
hun beroep gebruiken, zullen hun ovens, schoorste-
nen en andere vuurplaatsen goed verzorgen en voor 
brand bewaren. Hun vuur wel uitdoven en steeds zor-
gen, dat niet de minste brand of ontbranding daar-
door ontstaat op boete van telkens te verbeuren 15 
stuivers en daarenboven hun gebrekkige ovens, schoor-
stenen onmiddellijk te moeten verbeteren en herstel-
len na de order van de brandmeesters. 

7 

's Winters als het vriest, wanneer daartoe een pu-
blicatie wordt gedaan, zal eenieder voor of naast 
zijn huis een gat in 't ijs moeten hakken, 4 voet 
in 't vierkant groot en dagelijks openhouden op 
boete van telkens zes stuivers. 

8 

Het dorp Kortenhoef wordt bij deze verdeeld in 6 
kwartieren of wijken, waarin de schout en geregte 
de wijkmeesters van tijd tot tijd zullen aanstellen, 
welke bij brand onmiddellijk de manschappen van hun 
buurt of wijk zullen moeten ontbieden om in persoon 
met het brandgereedschap (dat voor ieder vastgesteld 
is) te komen naar de plaats van de brand en aldaar 
alles te doen om de brand te blussen en goede orde 
te houden. Aantekenen of onthouden of er personen 
van hun wijk in gebreke zijn gebleven om tijdig te 
komen helpen om hen boete te doen betalen op straffe 
dat de wijkmeester zelf, wanneer hij dit niet op-
geeft en aantekent, de boete voor de nalatige zal 
moeten betalen. 

9 

De manschappen van iedere buurt zullen onmiddellijk 
moeten opkomen om te helpen en hierbij gehoorzamen 
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aan de orders van de wijkmeester, brandmeester of 
andere regenten van 't dorp, die aldaar aanwezig zul-
len zijn. Bij weigering, nalatigheid of ongehoorzaam-
heid worden telkens 15 stuivers boete opgelegd. 

10 

De huiseigenaren zullen het brandgereedschap, dat bij 
elk huis zal moeten zijn, volgens de hierna komende 
lijst, op hun kosten moeten laten maken. De bewoners 
zullen zolang zij in het huis wonen, dit gereedschap 
moeten bewaren, onderhouden en de gebreken doen repa-
reren en de kosten daaraan verbonden betalen. 

11 

Bij iedere contróle of schouw, welke schout en brand-
meesters jaarlijks in begin april en oktober zullen 
doen, nadat de dag voor iedere schouwdag bij publica-
tie zal zijn bekend gemaakt, zullen de bewoners der 
huizen, zo er meer dan één in een huis wonen, diegene 
die het naast aan de dijk woont, het brandgereedschap 
van leren (ladders), haken, emmers etc. aan de dijk 
brengen, de emmers gevuld met water, om gecontroleerd 
te worden op boete van ieder mankerend stuk te verbeu-
ren vijftien stuivers. 

12 

Wanneer aan het brandgereedschap een gebrek is of dat 
enig stuk weg of vermist is, zal dat gebrek moeten 
worden gemaakt volgens de orders van de schouwers op 
kosten van de eigenaar of de huurder. Tevens een 
boete voor ieder gebrekkig stuk van tien stuivers. 

13 

Een ieder zal .zijn brandgereedschap met zijn naam 
laten merken of tekenen op boete over ieder ongemerkt 
stuk van zes stuivers. 
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14 

Indien tijdens een brand enig gereedschap vermist 
wordt of bij abuis bij de verkeerde man is terecht-
gekomen, zal degene, die dit heeft, het aanstonds 
terugbrengen naar de plaats van de brand, opdat de 
rechtmatige eigenaar het kan meenemen op boete, dat 
de nalatige telkens zal verbeuren tien stuivers. 

15 

De boete op deze vallende, zullen schout en brand-
meesters, voor hun schouwen, genieten, indien zij 
deze schouw zelf hebben gedaan. 

16 

Zo zal degene, die de bekeuring doet over een over-
treding buiten de normale schouw deze boete kunnen ge-
nieten. Deze boetes kunnen door de bode zonder enige 
verdere rechtspleging worden ingevorderd. 

17 

Zo zullen schout en brandmeesters en ieder bijzonder 
in 't beboeten van de gebreken, op hun aantekening 
eed en bekrachtiging, geloof hebben, zodat daarop de 
executie en invordering gedaan mogen worden. 

18 

Maar zo iemand meent verongelijkt te worden, zal hij, 
na het betalen van de boeten en onkosten, degene die 
hij meent dat hem verongelijkt heeft voor de schout 
en schepenen van Kortenhoef mogen dagvaarden en ge-
woon tegen hem procederen om zijn onschuld aan te 
tonen. 

Indien, door kwaadaardigheid of door iemands werken, 
brand door schuld zou ontstaan en daardoor personen 
schade lijden, zo zullen de geringe boetes, in de voor- 
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gaande artikelen genoemd, de schuldigen niet vrij-
waren van de vergoeding van de schade, die hij andere 
door zijn schuld heeft toegebracht. 

De duisterheden in deze of de aanvullingen of veran-
deringen, die in deze order als in de navolgende lijst 
van het brandgereedschap nodig mogen zijn, zullen door 
de schout en geregte van Kortenhoef te zijner tijd 
verklaard of veranderd worden. 

Hieronder volgt de wijkindeling van ons dorp en tevens 
de taak van de wijkmeester. 

ORDRE 

Voor de Wijkmeesters op den Brand 

Tot CORTENHOEF enz. enz. 

De lijst van het brandgereedschap geeft wijk voor 
wijk te zien, wat men per huis aan gereedschap nodig 
heeft. Ook het gereedschap dat door de gemeente aan-
gekocht zou moeten worden tbv. de onbewoonde huizen, 
de kerk, e.v. de pastorie, kosterij en niet te ver-
geten de polderhuizen en watermolens. 
Het begon als volgt: 

Volgt nu de lijste van brandgereedschap 
waervan de voetmaat is de Amsterdamse houtmaat. 

"In het quartier off wijck W1 be-
ginnende met de koornmolen en eijndigt met het huijs 
van de Smit 't Zietse Jansz Timmer incluijs. 
Is Wijkmeester 	(de naam kon met de pen worden 

ingevuld) 
Rijck van Alphen,voor de koornmolen en 't huis, moet 
hebben: 1 Leere brandemmer, 1 brandhaeck en een stock 

van 16 voet. 
Scheepmaker: een Leere brandemmer. 
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Jacob Mooy: een. Leere brandemmer 
Ernst Molencamp: een Leere brandemmer 
Jan Pieter Kroon: een Leere brandemmer 
De heer Carel Martens: een brandleer van 24 sporten." 

En zo gaat dat door tot alle woningen, wijk voor wijk 
genoemd zijn met daarbij de naam van de huiseigenaar 
of de tijdelijke bewoner. 
Na telling, door de opsteller van dit stuk, blijkt hij 
te komen op de volgende gereedschapsamenstelling: 
15 ladders, 20 haken, 107 leren brandemmers, 15 houten 
gieters, 9 zeilen en 2 waterbakken. De 9 zeilen, 2 lad-
ders, 2 waterbakken en 20 leren emmers werden gemerkt 
met de letter "K" (Kortenhoef) en opgeslagen in de 
kerk. De bode kreeg de opdracht hierop te passen en 
zonodig reparaties te laten verrichten. 
Als we kijken naar het toen aanwezige gereedschap, ko-
men we tot de ontdekking, dat het blussen van een brand 
in die tijd voornamelijk heeft bestaan uit het aandra-
gen en doorgeven van emmers water. Bij een brandje 
in het beginstadium had dit nog enige zin, maar als in 
zo'n brandgevaarlijke omgeving (veel huizen waren van 
hout)het brandje een brand werd, was het belangrijker 
de belendende percelen nat te houden. Meestal brandde 
het huis af; het werd omgetrokken met de aanwezige ha-
ken en daarna kon men evt. nablussen met de aanwezige 
gieters. 
In 1736 werd een nieuwe lijst van brandgereedschap ge-
maakt en als we die vergelijken met de lijst van 1729 
dan is het gereedschap gelijk gebleven. Wel zijn er 
wat namen veranderd, al is dat meestal de voornaam 
(de ouderen maken plaats voor de jeugd), maar de fa-
milienamen zijn hetzelfde gebleven, namen, die we ook 
nu nog in ons dorp tegenkomen zoals Moolencamp, van 
den Velden, Pos, Leeflang, Haagen, Smallenburg, Kalf, 
Klijn en van Vliet. 
Het is maar goed, dat er pompen zijn uitgevonden en 
ons dorp van deze vooruitgang heeft kunnen profite-
ren. Toen het een brandspuit kreeg; werd de manier van 
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blussen en de indeling van de manschappen hieraan 
aangepast. Ook hiervan zijn gegevens te vinden in 
het archief van Kortenhoef. Er zijn o.a. vier lijs-
ten met de indeling van het brandweerpersoneel. Zij 
dateren uit 1751, 1757, 1758 en 1760 en hebben de 
hierna volgende opschriften: in 1751 "Het Regelement 
van de brandspuyt tot Cortenhoeff." Van de drie ande-
re genoemde jaren is het opschrift: "Lijst van de per-
sonen, die behooren tot het probeeren van de Brand-
spuyt dat gedaan sal worden op resp. 19 Mei 1757, 
4 Mei 1758 en 15 Mei 1760 te beginnen snamiddags om 
3 uuren." Het brandweerpersoneel werd onderverdeeld 
in de navolgende groepen: Brandspuitmeesters - 
Brandmeesters - Assistenten - Brandwachten, Pompers-
Waterscheppers - Klokkenluiders - Lantaarndragers 
en als laatste de toch wel zeer belangrijke Repara-
teur van de pomp. Bij de brandspuitmeesters komen de 
namen voor van Jasper v.d.Helm, Gerrit Tijmensz Dor-
land en Jacob Pos. Brandmeesters waren o.a. Dirk 
Debues, Jacob Dirksz Korsz, Gerrit van de Brink, 
Albert van Wijk, Jan Leeflang, Dirk Janse van Loenen 
en Ansum Portengen. 
En zo zou ik nog verder kunnen gaan met het noemen 
van namen, want het is zo boeiend om aan anderen te 
laten weten, wat er van hun familie nog meer bekend 
is dan alleen maar doop, trouwen, overlijden en 
sterven. Maar omwille van de lengte van het geheel 
moet ik het toch bij het bovenstaande laten. 
En als we dan eens de moeite willen nemen om aan 
onze hedendaagse brandweer te denken, dan komen we 
tot de ontdekking dat het "gereedschap" wel wat ver-
anderd is en met zijn tijd meegegaan. Er zijn minder 
mensen nodig voor de drie dorpen, waaruit Groot-
's Graveland tegenwoordig bestaat dan vroeger voor 
het dorp Kortenhoef alleen. Op de lijst van 1757 
staan meer dan honderd namen, verdeeld over de in 
dit verhaal genoemde functies. 
En dan schrijft de opsteller van deze lijst nog: 
"Ik heb soo net niet kunnen weeten wie er al op dat 
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ent naar 's'Graveland woonen die moet UEd maar invul-
len en ook aan de Rade die Luiden laten comen want 
anders souden die wel meenen daar niet aan te behoren." 
En dan blijkt ook, dat het "proberen van de brand-
spuyt" op Hemelvaartdag plaats vond, want de hierbo-
ven aangehaalde regel werd gevolgd door: "Ued, moet 
op die selven middag van hemelvaartsdag tegen half 
twee uuren in 't regthuys...." 
Maar zeg nu eens eerlijk, lekker naar een "fikkie" 
kijken is er tegenwoordig nauwelijks meer bij, want 
het is nu zo, dat je in de krant leest dat er brand 
is geweest in je eigen straat. Het gaat allemaal ge-
ruisloos, geen klokgelui, geen sirenes. Voor het 
brandweerpersoneel waarschijnlijk wel zo prettig; 
zij kunnen werken zonder dat anderen hen in de weg 
lopen. En dat is ook wat waard. 

W. Abcouwer 

Noot: 
De gegevens werden verkregen uit het archief van de 
gemeente 's Graveland, waarin opgenomen het archief 
van het dorp Kortenhoef. 
Met dank aan de archivaris, die steeds weer bereid 
was zijn medewerking te verlenen. 
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ORDR E 
Voor de Wyckmeefters opden Brand 

Tot C OR.TENHOEF. 

Tot onbcgigting himt bat Cortenhoefi% 
takelt in 6. Buerten Of Wycken. 

De 1" Wyck begint met De Koornmolen , en eptinigt met 
het Oupsie ban in Smit t' Zietfe Janfz Timmer 

zit ze.  Wyck ban Om af/ en epnbigt met bet Dup0 ban 
Finybert de Rooy bp Dc 22tig bp Klaes Kroon. 

ce 3 Wyck ePnOlgt Wet bet Otip ban Dirck Voorn, 
Iltlaft Jacob Mooy, 

zie ¢C.  Wyck epubigt met be 25mg innen Dpck bp 3uffe. 
van Marcken. 

Me 5 Wyck epnbtgt met be 232ug innen Optil bp V. Ary 
van Outs. 

Ce 6 . Wyck tO ban Dact / tot bet Sluysje. 

	

Inde Wyck N° 	is WYckmeefter 

Het werck van yeder Wyckmeefter is: 

()num bp boo2bal ban Brand, attlaOtItO be Manfehap ban 
hut 11Dpck op te ontbieDen/ om in perfoon met han IE”anti-gereetfchap 

te komen ter Maft ban De 2151anD / Mimer alle Debbi»; Doen om De 13;anD 
te bluirchen / en goein mlne oraler haet aolck te honen. 

°ai out acu te manen of al baa anfthap/ en 232anb-
gerettfcijap Dart komt / tpDelprk om te helpen / en of pebet fijn Debboir Doet/ 
en De gebnerktge bekent te maken / om Die De Zoeten af te bmDeren. 

Zoo De ti9ptitmeefter Octet in nalatig itS / Met bP Oe Zoete 
bom De (chitine ['elft betalen. 

Zoo alle Oe i»anfebap ban peneal pck met opkomt! of 
aen De oijne tanDe IlDpckmeener ongehomfaem fO / fal peer fthulDtge berg 
beuren 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	0 - 5 	° 

EeDer5 23mnti-aeteetftijap moet geteetlient 5pn met fpn 
naem / op De boete 	ban 	- 	- 	- 	- 	- 	o - 6 o 

3n Dien bp bootbal ban 23tantt eentq 23tanti-geteafthap 
berbeert b3erb toeg-genomen/ Dte fat aenflont% Dat bakent:ie gereetfchap bc 
berini moeten Weligen/ ter plaetfe banne lf»anD/ op Dat Den regten ergen= 
Datpaermag binben/op went ban bp gier nalatige te betbeuren o  - 0 - 0 



IN EN OM DE WEEME 

Voor Ds. en Mevrouw 
Aalders, die in 1985 
Weeme-bewoners af 
werden. 

Opzettelijk gebruik ik dit mooie oude woord, alhoewel 
"pastorie" ook een goede benaming is. De dominee moet 
in de eerste plaats een pastor, herder, zijn. Maar 
weeme is "wee-hem" en dat wil zeggen "gewijd huis". 
Omdat de pastoor die de weeme bewoonde "gewijd" was 
in de zin van: de priesterwijding had ontvangen? Hoe 
dat ook is, gewijde huizen zijn de weemen zeker. Niet 
omdat hun bewoners zulke gewijde personen zijn, want 
pastoors, dominees en dominees-gezinnen zijn en be-
staan uit mensen, wien niets menselijks vreems is. 
Maar wel werden en worden zij bewoond door dragers 
van een gewijd ambt, door dienaren van Woord en Sa-
cramenten. En dan, er is aan elk huis en in het bij-
zonder aan een pastorie ook een binnenkant. Wat is 
daar niet allemaal doorleefd! Door de pastor en de 
zijnen zelf en dan ook door de herder in het herders-
huis met de gemeente, die hem daar wist te vinden. 
Van David staat in het eerste Samuëlboek, dat zich 
bij hem voegde ieder, die in moeilijkheden verkeerde 
en alle man, wiens ziel bitter bedroefd was. Dat mag 
men mutatis mutandis ook van de echte weeme zeggen. 
Veel oude pastorieën zijn gesloopt zonder dat het al-
lerbeste wat zij gaven ooit weggesloopt kon worden. 
De pastorie op Noordereinde 12 te 's-Graveland is 
gelukkig nog in al haar voornaamheid in wezen. Zeer 
ingrijpende veranderingen - zowel in- als uitwendig - 
hebben in ruim twee eeuwen niet plaatsgevonden. 
Haar voorgangster werd in 1660 gebouwd en wel voor 
ƒ2000,-! Maar reeds in 1768 verkochten de Hoofdinge-
landen het huis aan Wouter de Haan, metselaar tot 
's-Graveland voor f550,-. De afbraak begon op 25 
april en werd radicaal aangepakt: "En sal moeten in 

-25- 



De N.H.Pastorie aan het Noordereinde te's-Graveland 
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't geheel tot én uijt de gront afgebroken sijn en soo, 
dat daar niets meerder van 't oude werk sal moeten ge-
vonden worden na den 21e Maij 1768." Alleen de regen-
waterbak moest onbeschadigd bewaard blijven. W.de Haan 
kwam ook weer te pas aan het bouwen van de nieuwe pas-
torie. Hij ontving voor het metselwerk f4793,-, Jan 
Oostwaard, de timmerman, staat geboekt met f3847,-
en de schilder en glazenmaker Jan Suijderhuijs met 
f474,-, totaal f9114,-. Het werk moest begin april 
1769 klaar zijn en toen het huis er in zijn volle glo- 
rie 	stond, was het de trots van 's-Graveland en kon 
het met ere zijn plaats innemen in de rij van de hof-
steden. Tijdgenoten roemden het als "Een der schoonste 
pastorieën uit de provincie Holland." 
De fijne oude sfeer is bewaard gebleven. Dan denk ik 
in het bijzonder aan het opkamertje boven de kelder en 
aan de kelder zelf, die een plint heeft van blauw-
witte tegels met kinderspelen er op als steltloper, 
blindemannetje, hoepelen, tollen enz. Er zijn zware 
balkenzolderingen en in een van de bovenkamers is een 
aardig schouwtje. Tussen deze en de er achter gelegen 
kamer ligt een smalle ruimte met een venstertje, nau-
welijks een kamertje. Het is "het pruikenkamertje"! 
Daar werden dominee's pruiken gepoederd; mevrouw kon 
het stuiven van de poeder niet tolereren in de echte-
lijke slaapkamer. Doch vooral het stuc-schoorsteen-
stuk in de beneden-achterkamer met de voor een weeme 
wel zeer passende symbolen als kruis en slang, bijbel 
en bazuin is Het sieraad van het tuis. 
De Kortenhoefse kunstschilder B.van Voorden, die enige 
jaren in de weeme woonde, wijdde aan het huis de vol-
gende regels: 

De pastorie van 's-Graveland  

De pastorie ligt er voornaam 
onder 't oud en hoog geboomte 
en heeft allure, 
Ik schrijd door 't hoog vertrek 
met stucwerk Louis Seize 
dat spreekt nog klare taal 
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en door de marmeren gangen 
gaan mijn wankele schreden 
tot in het duister van de kelder 
met zijn plavuizen grijs en plinten 
rijk aan kinderspelen. 
Het alles grijpt mij aan 
en voedt het diep besef 
te moeten leven 
in een volstrekt stijlloos heden. 

De Hoofdingelanden hadden ook oog voor de allernaaste 
omgeving van het huis. De Polderrekeningen vertellen 
ons dat weer. In 1699 is er een post voor een "tuin-
huis van de predicant." Was het een vurige wens van 
Mevrouw van Midlum, de eerste dominee's vrouw van 
's-Graveland? Het was de tijd van de tuinhuizen en de 
theekoepels, want je ging maar niet zo in de zon zit-
ten als je van de zomer en de buitenlucht wilde ge-
nieten. Vooral de teint van de dames moest worden ont-
zien. Het tuinhuis zal bescheiden zijn geweest en wel 
zijn opgetrokken op het aangewezen plekje, de zuidoost 
hoek van de tuin met het uitzicht over de weiden. Tot 
in de vijftiger jaren van onze eeuw stond daar een 
prieel, wel een opvolger van het tuinhuis uit 1699; 
wegens totaal verval in 1959 opgeruimd. 
In 1760 worden "een volière en een vischkaar voor de 
predicant" geboekt. Een kaar, waarin men de vis levend 
hield, was natuurlijk bijzonder practisch en leverde 
wat de plaatsing betrof geen enkele moeilijkheid op. 
De pastorietuin was (is) aan drie kanten pmgeven door 
sloten. Aan vis geen gebrek. In wijde omtrek water en 
nog eens water. En welke relatie's onderhield Mevrouw 
van Midlum met haar overbuurman, de waard van de her-
berg "Graaf Tromp" inzake zijn vis-inkoop? In heden-
daagse termen: Hij hield er een bekend vis-restaurant 
op na. Oordeelt U zelf: "De herberg op 's-Graveland 
over de kerk, hier konden de liefhebbers van een zootje 
baars uijt de Naardermeer gehaald, gedient worden." 
("Beschrijving en afbeelding der steden en dorpen etc. 
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in West Vriesland", deel II van A.Schoemaker). Maar 
de volière is toch wel zo'n charmant gebaar van de 
Hoofdingelanden! Er spreekt ook waardering en gene-
genheid voor de weeme-bewoners uit, want anders doe 
je zo iets niet. De vogeltjes zullen gekwinkeleerd 
en gekwetterd, gezongen en gefloten hebben dat het 
een lust was. 
Maar de in 1704 aangekochte zonnewijzer gaf aan de 
tuin het ware cachet. Zonnewijzers hebben iets. Niet 
alleen, omdat ze de ware zonne-tijd aangeven. "Ik 
wijs alleen de zonnige uren aan", staat op sommige te 
lezen; noorderlingen hebben geen betere vriend dan de 
zon. Doch er is ook een andere kant. Op de zonnewijzer 
van de Zweedse schrijfster Selma Lagerltif staat: "Mig 
leder solen, Eder skuggen", "Mij leidt de zon, U de 
schaduw". Daarover is men dan nog niet uitgedacht: 
men leest de tijd af aan, de tijd wordt aangewezen 
door 	schaduw! 
Maar ik vertel al te lang over het mij zo dierbare 
huis. Ik geef de 's-Gravelandse weeme de wens mee 
die ik eens las op een gevelsteen in een oude pasto-
rie in de Groninger Ommelanden, het Latijnse twee-
regelige vers: 

Ite procul Mars, Vulcane, hinc simul Aeole ferus, 
pax sit huic domui, cum pietate fides. 

Dit is: 

Spoedt U vanhier Mars en Vulcanus: 
Vanhier gij wilde Aeolus! 
Dezen huize zij vrede, godsvrucht gepaard aan geloof. 

x
oorlog, onweer en storm 

A.D. Wumkes 
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BOEKBESPREKING 

Dr.Willem van Hilten, "Een paar 'holle voeten' voor de 
kinderen van Jannetje van Hilten". 
Uitg. Dr.W. van Hilten, Noordwijk aan Zee 1985. 
form. 20.6 x 29.2 89 pag. illustr., tabellen. 

De aanleiding voor Dr.van Hilten om dit boek te schrij-
ven is al even gedenkwaardig als de manier waarop de 
uiteindelijke resultaten van zijn onderzoek in handen 
van vele Ankeveners kwamen. 
Het overkomt amateur-genealogen (mensen die op speur-
tocht zijn naar namen en gegevens van hun voorouders) 
nog al eens, dat hun onderzoek eindigt in een gemeente 
waar de stamouders zich in vroeger eeuwen vestigden en 
waar de onderzoeker rijkelijk materiaal vindt om zich 
over hun woon- en leefomstandigheden een beeld te kun-
nen vormen. Ook de heer van Hilten was zover gekomen, 
dat zijn familieonderzoek hem had geleid naar Ankeveen, 
waar zijn voorouders Harmen van Hilten en Jannetje 
Veenman zich in 1740 hadden gevestigd. Ook hij vond in 
de Ankeveense kerkeboeken van de hervormde gemeente ge-
gevens te over om zich in hun levensomstandigheden te 
kunnen verdiepen. Het merkwaardige was nu, dat uit de 
diaconieboekenbleek dat gedurende zo'n vijf en dertig 
jaar (van 1749 tot 1784) het echtpaar van Hilten met 
hun negen kinderen bijna geheel werden onderhouden 
door de Ankeveense diaconie. Steeds meer geinteresseerd 
in deze onverwachte vondst verdiepte van Hilten zich 
verder in deze gegevens. Het bleek hem, dat diaconie-
gelden in de vorm van kleding, huishuur en "eetbare 
waeren" tot een totaal bedrag van f.2500,- aan het ge-
zin van Hilten waren verstrekt. Zeker geen kleinigheid 
in die tijd, toen in Ankeveen veel armoede geleden werd 
en er slechts een 90-tal lidmaten van de hervormde kerk 
waren. Van Hilten berekende, dat dit verstrekte bedrag 
in hedendaagse waarde uitgedrukt een honderdvoudig be-
drag zou opleveren! 
Getroffen door het feit, dat deze zaak grote financiele 
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offers voor de toenmalige protestantse gemeente van 
Ankeveen heeft gevergd en dat dankzij deze steun aan 
het gezin van Hilten zij van de hongerdood werden ge-
red, besloot de heer van Hilten zijn erkentelijkheid 
te tonen. Hij zou deze geschiedenis opschrijven en in 
boekvorm aan de hedendaagse kerkleden aanbieden. Tege-
lijkertijd zou dan iets over de geschiedenis van de 
Ankeveense kerk te boek worden gesteld, die zo'n be-
langrijke rol heeft gespeeld in dit verhaal. 
En wat is het een bijzonder boeiende vorm van erkente-
lijkheid geworden! Zoals het boek voor ons ligt, een 
keurig geillustreerd geschrift, kunnen we zelf onze 
dank aan de vroegere Ankeveense diaconie niet onthou-
den, die ons zo'n aardig historisch verhaal over de 
toenmalige situatie "in handen speelde." 
Want we kunnen niets anders dan waardering en lof over 
dit boek uitbrengen. In 15 korte hoofdstukken voert 
van Hilten ons rond door het toenmalige Ankeveen met 
zijn armoede, maar ook met zijn saamhorigheid in de 
kleine protestantse gemeente. Aan de predikant, de be-
kende dominee A.W.K.Voet, die de Ankeveense gemeente 
van 1709 tot 1753 diende, is apart aandacht gewijd. 
Hij is degene geweest, die de kerkeboeken in een keuri-
ge staat heeft gebracht, de doopboeken herschreven 
heeft en in zijn fraaie handschrift de kerkeraadsno-
tulen uitvoerig heeft bijgehouden gedurende zijn gehele 
ambtsperiode. 
Na een korte inleiding over de geschiedenis van Anke-
veen en de Ankeveense kerk, volgen de hoofdstukken 
over Harmen van Hilten, zijn gezin, de doopgetuigen. 
Speciale aandacht wordt geschonken aan de vragen: 
"Hoe rijk was de diaconie van Ankeveen" en "Wat heeft 
het de diaconie van Ankeveen daadwerkelijk gekost." 
Natuurlijk is de genealogie van de van Hiltens uitvoe-
rig besproken. Het boek besluit met de huidige nako-
melingen van de familie van Hilten en enkele uitvoeri-
ge genealogische tabellen. 
De illustraties zijn met zorg en smaak gekozen, veel 
copieën van het verzorgde handschrift van Ds.Voet 
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verlevendigen de tekst. 
Al met al een bijdrage over een stuk geschiedenis van 
de 18e eeuw in Ankeveen, uiteraard beperkt door de doel-
stelling, die een voorbeeld is, hoe erkentelijkheid tot 
uitdrukking kan komen in een historisch geschrift. 
Het is niet het eerste historische manuscript over de 
geschiedenis van Ankeveen, maar een dergelijke aanlei-
ding om iets in deze geest te publiceren zal wel uniek 
blijven. 

Op 29 januari 1985 heeft Dr.van Hilten zijn boek aan-
geboden aan de leden van de hervormde kerk van Ankeveen* 
Een historisch en feestelijk moment. Het is een sombere 
winteravond, maar de kerk is feestelijk verlicht door 
kaarsen in de fraaie kaarsekronen en Jan Veenman heeft 
uit zijn rijke collectie,prenten en foto's over de kerk 
van Ankeveen opgehangen. Behalve de gemeenteleden vul-
len de vele belangstellenden de kerk. Ds.van Walbeek 
leidt de heer van Hilten in door een korte toespraak. 
Dan volgt een diapresentatie, die nog eens de lijn van 
het onderzoek illustreert, met als laatste dia het ge-
boortekaartje van Dr.van Hilten zelf: ik ben U, nazaten 
van de Ankeveners, die mijn voorouders geholpen hebben 
bijzonder erkentelijk. Jan Veenman vertelt daarna over 
de geschiedenis van de kerk naar aanleiding van de op-
gehangen afbeeldingen. Tenslotte worden de boeken uit-
gereikt en zo ontvingen de nazaten van de Ankeveners, 
die in 1755 het gezin van Hilten-verblijdden met een 
paar extra "holle blokken" na 230 jaar uit erkentelijk-
heid een boek over deze historie terug. 

*Voor belangstellenden was het boek beschikbaar tegen 
kostprijs: f 10,-. Daar op dezelfde avond dat het boek 
beschikbaar kwam, het reeds geheel was uitverkocht, 
hopen we dat nog eens tot een herdruk kan worden be-
sloten. 

B.van der Kolk 
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