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KORTENHOEF IN 1815 

In 1815 ontvingen alle burgemeesters van de gemeen-
ten in de provincie Utrecht van het Departement van 
Oorlog een vragenlijst met 38 vragen, waarop zij ant-
woord moesten geven. De minister wilde blijkbaar we-
ten, hoeveel militairen er plaatselijk ingekwartierd 
konden worden, hoe de verkeersmogelijkheden en andere 
faciliteiten enz. waren. 
De beantwoorde vragenlijsten werden in het Provinci-
aal Archief in Utrecht bewaard. Toen deze naar het 
Rijksarchief werden overgebracht, hebben de ambtenaren 
van het Provinciaal Archief besloten de antwoorden op 
de enquête in een boekje uit te geven. (1972). 
Geïllustreerd met vele gravures is het een bijzonder 
aardige uitgave geworden met talrijke bijzonderheden 
over de Utrechtse gemeenten uit het begin van de vori-
ge eeuw. Daar hoorde toen Kortenhoef nog bij. Pas in 
1817 is Kortenhoef bij de provincie Noord-Holland ge-
voegd. Loosdrecht komt niet in het boekje voor, omdat 
dit toen nog Hollands was. 
De antwoorden op de vragen waren heel simpel. Voor de 
eerste 10 vragen waren deze als volgt: 

Vraag (beknopt) 	 Antwoord  
1.Bevolking 	 702 
2.Woonhuizen 	 102 
3.Buitenplaatsen 	 Geene 
4.Publieke gebouwen 	Geene 
5.Kerken 	 2. Een Gereformeerde en 

een Roomsche Kerk. 
(Gereformeerd werd pas 
later Hervormd genoemd) 

6. Boeren-en arbeiders-
woningen 

7.Kazernen,hospitalen 
en stallingen 

8.In te kwartieren man-
schappen 

Groote boerewoningen 
Klijne boerewoningen 
Keuters of arbeiders-
woningen 
Geene 

150 man 

Geene 
7 

57 
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9.Te stallen paarden 
	

30 
10.'s Lands magazijnen 
	

Geene 

Als er zo'n 700 mensen in 102 woningen wonen, blijkt, 
dat de gezinnen groot zijn en vrijwel steeds in kleine 
woningen wonen. Eertijds was dit anders geweest. Daar 
wijst een brief uit 1805, geschreven door de Schout van 
Kortenhoef aan het Comité van Financiën in Utrecht dui-
delijk op. Hij schreef namelijk, dat "door de verveening 
van de landerijen de oudtijds zo florissante boerderijen, 
die niet gering in de haard- en huisstedengelden bij-
droegen, van hare landen beroofd, in daghuurderswoningen 
veranderd waren". 
Veel bedrijvigheid was er niet. "Geen fabrij ken dan al-
leen een koehaar spinnerij voor de armen" is het ant-
woord op de enquêtevraag naar fabrieken. Er woonden toen 
4 timmerlieden, geen wagemakers, één smid, geen koper-
slager, één metselaar, drie bakkers, één kleermaker en 
een schoenmaker. Dit was het beeld van de ambachtslieden 
in 1815. 
Vraag 15 naar de wagens met één of twee paarden leverde 
het schamele antwoord van twee wagens, die met twee 
paarden konden worden bespannen, op."Karren tot vervoe-
ring van vragtgoederen waren er geene". In het hele dorp 
werden 10 paarden aangetroffen en Kortenhoef leverde 
geen slachtvee. De Kortenhoevers konden naar Amsterdam 
of Utrecht worden vervoerd met een "ordinaire veer-
schuyt". Drie windwatermolens zorgden voor de bemaling 
van het dorp; één windkorenmolen zorgde voor het meel. 
Het dorp was ongeveer een uur lang en een half uur breed. 
Het bestond uit twee polders, het "eene gedeelte De 
Grong en het andere gedeelte De Dorsseveen". De ligging 
van de polders ten opzichte van het boezemwater is 
3i á 4 voet. Uitwatering vond plaats op de Vecht via 
«drie watermolens, ieder met een molengang of watergang 
tot het drooghoude der landen". Over de winterwaterstand 
wordt gezegd, dat "De riviere de Vegt in welke deze 
polder uitwatert kan in wintertijd boven de ordinaire 
zomerstand opzwellen tot 12 á 14 duym". 
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Vraag 24 tot en met 28 hebben betrekking op landbouw, 
veeteelt en vervening. 

Vraag 	 Antwoord  
24.Soorten grond 	Bouwland geene. Wei of hooi- 

landen 286 morge 1) ongeveer. 
Bosschen 14 morge. Heyden geene. 
Veengrond ongeveer 40 morge. 
Plassen of uitgeveend water 
ongeveer 1384 morge. 

25.Soorten granen en 	Geene 
andere producten. 

26.Soorten houtgewas- 	Els, esgriend en wervenhout 
sen 	 geschikt tot rijswerken en 

brandhout. 
27.Soorten delfstof- 	Geene producten dan alleen 

fen 	 turf. De kwantiteit, die ge- 
woonlijkjaarlijks wordt opge-
leverd, is ongeveer 3000 
roede. 

28.0pbrengst koren en 	Koren geen, hooi in ordinaire 
hooi 	 tijden 350 000 ponden. 

Het is duidelijk, dat Kortenhoef in 1815 al grotendeels 
was uitgeveend. Jaarlijks wordt er volgens de enquête 
ongeveer 3000 roede geproduceerd. Een roede is in dit 
geval geen oppervlakte-maat voor het land doch van uit-
gespreid veen. 2) 
Vergeleken met de turfproductie van b.v. Tienhoven is 
dit heel weining. Dit is volgens de enquête 30 000 roede, 
die f.66 000, exclusief de belasting opbrachten. In een 
volgend artikel zal nader op dit onderwerp worden inge-
gaan. 
Uit het hierbij opgenomen gemeentekaartje van Kortenhoef 3) 
uit de Atlas van Kuiper (1867) blijkt duidelijk, welk een 
gering oppervlak aan wei- en hooilanden was overgebleven. 
Op de verlandende trekgaten en overgebleven legakkers 
werden de houtgewassen aangetroffen, in hoofdzaak als 

1) 1 morgen 	= 0.8 hectare 
2) 1 veenroede 	= 14 m2  
3) zie pagina 33 
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geriefshout gebruikt. Wervenhout was de in deze streken 
gebruikte naam voor wilgenhout. 
Het enige landbouwproduct dat wordt genoemd, is hooi, 
waarvan "in ordinaire tijden 350 000 ponden werd geoogst". 
Jammer genoeg is uit de gegevens voor Kortenhoef niet op 
te maken, hoeveel de opbrengst per morgen (= + 0.8 hec-
tare) bedroeg. Voor EEmnes, waar de hooioogst —9 miljoen 
pond bedraagt, wordt vermeld, dat dit werd geoogst van 
1700 morgen hooiland, hetgeen neerkomt op 5300 pond per 
morgen; een behoorlijke opbrengst, vooral dank zij de 
vrijwel jaarlijkse overstromingen door de Zuiderzee, die 
vruchtbaar slik achterlieten. 

vragen 29 tot en met 38 houden zich bezig met de wegen 
de waterstaatkundige toestanden. 

Antwoord 
Een weg lopende na Sgrave-
land, een dito lopende na Vree-
land, in het zomersaizoen zijn 
dezelve wegen goed,dog bij veel 
regen en in het wintersaizoen 
slegt,als zijnde veengronden. 
Na Sgraveland "uur lang,na Vree-
land 3/4 uur lang. Derzelver 
breedte ongeveer 18 voet. 
Na Sgraveland en Vreeland met 
de ordinaire veerschuyt en 
turfbokke;grooter vaartuyge 
kunnen niet door brugge en 
sluyse. 
Op de ordinaire vaart in het 
dorp kan niet dieper worde ge-
laden dan 3 voet. 
3 á 3i voet door 1 ordinaire 
schutsluys. 
Geene dan de ordinaire vaart in 
het dorp na Sgraveland. 
Geene 
Zodanige rivieren zijn alhier 
niet in deze gemeente. 

De 
en 

Vraag  
29 .Wegen 

30 .Verbindingen te 
water 

31 .Vaardiepte water-
wegen 

32. Schuthoogte water-
wegen 

33.Jaagpaden langs 
rivieren enz. 

34 .Overzetveren 
35 .Doorwaadbare 

plaatsen 
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36.Rivieren die in zee 	Kortenhoef wordt uitgemalen 
uitmonden 	 op de riviere de Vegt. 

37.Waar eb en vloed 	Geen 
merkbaar zijn 

38.Bekende hoogste 	Geen 
stormvloeden 

De toestand van het wegennet was in de hele provincie 
over het algemeen bedroevend, vooral in het winterseizoen. 
In de enquête komen 55 gemeenten voor. In 19 daarvan wor-
den de wegen 's winters onbruikbaar, niet bruikbaar, 
najaar en winter onbruikbaar, onberijdbaar, onder water, 
genoemd, meestal in het westen en zuiden van de provincie. 
Slechts enkele wegen zijn bestraat of bepuind. Geen flo-
rissant beeld. Maar dit geldt ook voor allerlei andere 
aspecten. 
In elk geval geeft deze "momentopname" uit 1815 een 
aantal bijzonderheden, die het ons mogelijk maken een 
beeld te vormen van Kortenhoef. 
In het boekje wordt wel gewaarschuwd voor het klakkeloos 
aannemen van alles wat beschreven wordt, gezien de moge-
lijkheid, dat de antwoorden wel beinvloed kunnen zijn 
door het niet willen verschaffen van alle gegevens ten 
behoeve van het Departement van Oorlog. 

J. Daams 

"De Utrechtse Gemeenten in 1815". Uitgave van de 
Provincie Utrecht. 1972. 
Mogelijk nog verkrijgbaar bij de Griffie. 

-9- 



'H�NOHLQVWH�NHUN�LQ�1HGHUODQG��
GH�*HUHIRUPHHUGH�NHUN�YDQ�$QNHYHHQ��
QDDU�HHQ�WHNHQLQJ�YDQ�-�9HHQPDQ��

�����



HET KERKJE VAN ANKEVEEN, DE NEGENTIGJARIGE  

GESCHIEDENIS VAN EEN PLAATS VAN HEIL  

Wie -geografisch gezien- spreekt over het kleinste van 
de drie dorpen, die samen de gemeente 's-Graveland vor-
men, heeft het over Ankeveen.Wie vervolgens rept van 
het Kerkje van Ankeveen, kan derhalve slechts het beeld 
oproepen van iets wat wel minimaal van afmeting moet 
zijn. En inderdaad, het kerkje, dat vermoedelijk het 
kleinste in Nederland is, had 30 zitplaatsen, bestemd 
voor de leden van maar 15 gezinnen. Het gaat hier over 
het Gereformeerde kerkje, in 1895 gebouwd op het erf 
van de familie N.Holdinga, die woonde aan wat nu heet 
het Hollands End te Ankeveen. Het kerkje staat er nog, 
zij het dan dat het de functie van kerk verloren heeft 
en nu deel uitmaakt van de woning nummer 26. 
Eigenlijk was het allemaal al begonnen in 1834. Vanaf 
dat jaar verspreidde zich vanuit het Groningse Ulrum 
een beweging door het land, die bekend werd onder de 
naam Afscheiding. Sommige leden van de Hervormde Kerk 
verzetten zich tegen de heersende opvattingen in die 
Kerk en scheidden zich van haar af onder leiding van 
Ds.Hendrik de Cock. Zij meenden dat, sinds de Hervorm-
de Kerk in 1816 een nieuwe organisatie had gekregen, 
onvoldoende vastgehouden werd aan de Dordtse Kerk-
orde van 1618/1619 en vooral aan de Drie Formulieren 
van Eenigheid, de op de Bijbel gegronde belijdenisge-
schriften der 17e-eeuwse vaderen. De Reformatie van 
toen diende voort te gaan en dat belijden moest dan 
ook leiden tot waakzaamheid tegen alle onzuiverheid in 
leer en leven. Moeizaam verwierven deze strenge Calvi-
nisten zich het recht hun denkbeelden om te zetten in 
het institueren van een eigen kerkgenootschap. 
De beweging liet ook Ankeveen niet onberoerd. In 1886 
maakte ne)g een groepering zich los van de Hervormde 
Kerk. Soortgelijke klachten als in 1834 vormden de aan-
leiding tot het ontstaan van de Doleantie. Een deel van 
de Dolerenden (klagenden), van wie Dr.Abraham Kuyper de 
leider was, verenigde zich met de Afgescheidenen en zo 
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traden ze vanaf 1892 naar binnen en naar buiten op onder 
de naam: Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Het ontstaan  
Wie in Ankeveen Gereformeerd was, was lid van de Gere-
formeerde Kerk van Nederhorst den Berg en ging aldaar 
ter kerke. Die van Ankeveen voelden dit echter als een 
inwoning en namen zich voor in hun dorpje een eigen 
Huis des Heeren te doen verrijzen. De Kerkeraad van Ne-
derhorst den Berg had er wel begrip voor, toen de al ge-
noemde broeder Holdinga bleef aandringen. Zij moeten 
zelfstandig hun weg gaan, "indien het opgaan te Neder-
horst den Berg hen te zwaar valt", oordeelden de broe-
ders aldaar blijkens de notulen van hun kerkeraadsver-
gadering. Zo schiepen "de getrouwgebleven leden" te 
Ankeveen, zoals ze zichzelf noemden, een plaats van heil 
voor hun Heer, die ook in dit dorp Zijn Kerk diende te 
hebben. 
In die gezindheid nu heeft op een donkere novemberavond 
in 1894, alvorens over te gaan tot de aanroeping van den 
Naam des Heeren, krachtig het derde vers van Psalm 84 
geklonken, dat het bestaan inluidde van de Gereformeer-
de Kerk van Ankeveen: 

"Welzalig hij die al zijn kracht 
en hulp alleen van U verwacht".... 

En dankbaar, maar ook trots, kon de heer Holdinga als 
scriba (secretaris) van de nieuw gevormde kerkeraad op 
de eerste twee bladzijden van het stevige notulenboek 
het volgende schrijven: 
"In het jaar 1800 vier en negentig den 14e van de maand 
november,des avonds ten 6 uren zijn te Ankeveen verga-
derd, onder voorzitterschap van den Weleerwaarden heer 
Ds.D.J.Karsten predikant te Amsterdam, met bijstand van 
den Kerkeraad van Nederhorst den Berg, die vertegen-
woordigd was door zijn scriba J.H.v.d.Hoeven, de ge-
trouwgebleven leden te Ankeveen, die tot die datum bij 
de Kerk van Nederhorst den Berg inwoonden"... 
En even verder: 
.w-erden de leden door den voorzitter gewezen op hun 

roeping, om tot openbaring te Ankeveen te komen 
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van de Gereformeerde Kerk en instelling van de ambten. 
Daar alle aanwezigen met die roeping instemden, werd 
overgegaan tot de verkiezing van de 2 ouderlingen en 
een diaken. Tot ouderling werden gekozen de Brs. N.Hol-
dinga en B.Neijssen en tot diaken Br. M.Holdinga. 
De voorzitter wenscht den gekozen Broeders den bijstand 
des Heeren toe in de uitoefening van hun ambt als ze 
daarin bevestigd zullen zijn en hoopt, dat de zoo diep 
vervallen Kerk weer opleven zal en tot bloei komen". 
Daaronder: "N.Holdinga, scriba". 
Hij en de twee andere mannen legden het fundament. Zij 
deden dat in een heilige overtuiging, zeker, maar zullen 
hun gevoelens niet mede zijn gevoed door het besef van 
de plaatselijke betekenis van het geheel: "die van 
Ankeveen" ontwikkelden een kracht, die gezien mocht 
worden? 
En.. .het wèrd gezien. Aangebouwd aan de woning van de 
familie Holdinga, rechts daarvan als men tegenover het 
huis staat, wás het er: klein, maar volledig, eenvoudig, 
maar stijlvol. Als een teken van mensen voor God en om-
gekeerd. Keurig werden pand en inboedel verzekerd. Toch 
zou het wel anders lopen dan de drie van 1894 zich had-
den voorgesteld. Tot in 1965 bleef het kerkje in ge-
bruik voor de eredienst, maar al in 1955 werd de zelf-
standige Gereformeerde Kerk van Ankeveen opgeheven en 
gevoegd bij die van 's-Graveland. Overigens maakte 
geen van de grondleggers deze verandering meer mee. 
Wat evenwel blijft is het feit, dat gedurende zo'n 
60 jaren het kerkje een aantrekkingskracht heeft uit-
geoefend op een groepje gelovigen, die er een groter of 
kleiner deel van de hun toegemeten tijd in hebben door-
gebracht. 

Het kerkje  
Laten we in gedachten het gebouwtje eens betreden op 
een door-de-weekse dag omstreeks 1950. 
Komend uit het zuiden hebben we het kerkje onmiddellijk 
herkend aan de drie boogramen. Boven de deur aan de voor-
kant prijken de woorden die de naam van de kerk aange-
ven op een wit bord. Over een bruggetje komen we bij 
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het woonhuis, lopen er langs en bereiken via het erf 
de achterdeur. Valt in het algemeen in een Protestantse 
kerk de soberheid van het interieur op, hier temeer, 
waar een minimum aan financiële middelen slechts het al-
lernoodzakelijkste toelaat. Een consistorie oftewel 
kerkeraadskamer ontbreekt. Als zodanig doet de woonkamer 
van de koster en kosteres dienst. De kerkruimte van 6 
bij 4 meter is zó gevuld, dat men bij binnenkomst het 
eerst getroffen wordt door de aanblik van de preekstoel. 
Daarop rust een Statenbijbel, uitgegeven in 1868 bij 
G.van Velzen jr. te Kampen. Vóór de kansel bevindt zich 
nog een lezenaar, die bevestigd is aan een hek. Enkele 
houten banken bieden plaats aan 30 kerkgangers. In 1963 
zullen ze worden vervangen door de meer wendbare stoe-
len. Vanuit de bank heeft men zicht op de 3 collecte-
zakken, die als "hengelstokken" hangen tussen de preek-
stoel en het schoolbord, waarop men de te zingen psal-
men, de eventuele gezangen, de bijbellezingen en de 
tekst, waarover gepreekt of gelezen wordt, kan gewaar-
worden. Aan beide zijden van de kansel staan 2 banken 
voor de kerkeraadsleden, de ouderling(en) en de diaken 
(en) dus, terwijl aan de tegenoverliggende korte zijde 
van het gebouwtje een harmonium (alweer van de Holdinga's) 
staat tussen de potkachel en een klein bankje voor wie 
echt helemaal achteraan wil zitten. Er is aan alles ge-
dacht: er is een Avondmaalsstel, bestaande uit zilveren 
schalen en bekers en de doopschaal, die met een soort 
van arm aan de kansel is bevestigd. In eerdere jaren 
hield de ouderling de schaal vast, als de predikant 
doopte. En zo kan men zich goed voorstellen, als men 
het gehele interieur nog eens in zich opneemt, hoe 
hier het geloofsleven in stand gehouden werd. In deze 
ruimte werd gezongen en gespeeld, gebeden en gegeven, 
gelezen en gepreekt, gedoopt en het Avondmaal gevierd 
en huwelijken werden er ingezegend. Kortom, hier werd 
geloofd, dat het leven van elke dag rust in de handen 
van de Schepper en Verlosser en dus zocht men hier de 
rust van de Godsdienstoefening. Op deze manier en op 
deze plaats werd God naar Zijn wil gediend, zo meenden 
deze getrouwen. 
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Het interieur, naar een tekening van J.Veenman 
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De zondag  
De stilte in dit kerkje die er heerst op een werkdag, 
wordt op de dag des Heeren, de zondag, verbroken, als 
soms 20, meestal 30 gemeenteleden via de achterdeur 
binnenkomen. Waarom àchterom? Is het, omdat dat het 
meest practisch is, over de brug, over het erf de kerk 
in? Of omdat de voordeur moeilijk bereikbaar is in de 
smalle ruimte achter de sloot? Is het, omdat men zo pal 
op het westen regen en wind geen vrij spel wil laten? 
Of is er een heel andere reden? Achterom binnenkomen, 
dat doet men ook bij elkaar. Je bent vertrouwd en dus 
welkom. Geldt dat dan niet destemeer voor wie het Huis 
van God betreedt? Je bent er nooit vreemd, je wordt er 
gekend en bemind. Om 10 uur precies wordt het stil: een 
ouderling treedt binnen en de dienst vangt aan. Het is 
een zogeheten leesdienst. Een door een "begenadigde" 
dominee geschreven "predicatie" wordt door de ouder-
ling voorgelezen. Soms wordt er echt geluisterd, soms 
wordt er veel gemist, want een leesdienst is per defi-
nitie saai en de gedachten dwalen gemakkelijk af. 
Tussendoor klinken de gewijde liederen uit het hart en 
de mond van de gemeente. Na de dienst verzamelen kerke-
raad en gemeenteleden zich in de voorkamer, waar de 
koffie wordt gedronken. In deze gemeenschap mist men 
een eigen predikant, maar in de middagdienst mag men 
rekenen op de komst van een dominee "van elders", 
meestal uit een naburige gemeente, gelegen in de Clas-
sis: een verband van Gereformeerde Kerken in een wijde 
boog om Hilversum heen. Tegen half drie is hij aanwe-
zig in de gezelligste consistorie die men zich kan 
denken. Daarna wordt het een èchte kerkdienst. 
De gemeente laat zich opnieuw opnemen in de stroom van 
de Woordverkondiging. Als de Eerwaarde een zekere faam 
heeft, komen er wel zo'n 40 gelovigen op af en is het 
veel te vol in de kerk en op een fraaie zomernamiddag 
ook veel te warm. Dan worden er stoelen bijgehaald uit 
het huis van de koster of staan mensen buiten. Door 
de open deur sluipt een poes in en uit, verbindt de 
wereld met de kerk, waar midden in het groene polder- 
land de verhouding tot God en de naaste breed wordt 
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uitgemeten door de gewaardeerde predikant. 

Ankeveen  
Vormden de Greformeerden van Ankeveen niet een kwets-
bare minderheid in die zestig jaren van betrokkenheid 
bij hun eigen kerkje? Hadden ze niet, letterlijk en 
figuurlijk, de positie van eilandbewoners in de wijde 
gemeente Weesperkarspel? Keken de vele Rooms-Katho-
lieken en de gevestigde Hervormden niet vreemd aan te-
gen deze geloofsconcurrenten in hun dorp? Wel vreemd 
tegen het verschijnsel, zeker in het begin, maar niet 
tegen henzelf. Ze werden er niet op aangekeken; ze wer-
den geaccepteerd, want de Ankeveners zijn tolerant, 
Heel weinigen hadden het breed. Voor allen gold, dat er 
hard gewerkt moest worden voor het dagelijks brood. 
Zulk een situatie schept verdraagzaamheid; men wist zich 
boven geloofsovertuigingen uit verbonden als groente-
telers, polderwerkers, rietsnijders en veeboeren. Maar 
verder dan de tolerantie ging de liefde ook weer niet. 
En dat betekende, dat een zo kleine gemeente wel over 
veel geestkracht moest beschikken om het kerkelijk be-
drijfje gaande te houden. 
De drie notulenboeken getuigen van deze strijd en het 
is de moeite waard een aantal zaken uit dat verslag te 
lichten: 

De localiteit  
Nadat nog in december 1894 de drie broeders in het 
ambt zijn bevestigd door ds.Karsten en deze hun heeft 
gewezen op de "verantwoordelijkheid om de kudde Gods te 
weiden met gewilligheid en een volwaardig gemoed, niet 
als heerschappij voerende, maar met nederigheid en oot-
moed des harten", wordt door de Kerkeraad de gelegen-
heid geopend om zich te laten inschrijven. Maar op dát 
moment is er nog geen plaats van samenkomst. In die-
zelfde winter komt br. Neijssen evenwel met het voor-
stel "om schriftelijk een verzoek te rigten aan de 
deputaten der hulpbehoefende kerken met het oog op het 
bouwen van een localiteit". Of dat ook tot financiële 
steun van de zijde der Deputaten heeft geleid, wordt 
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uit de notulen niet duidelijk. Maar wel wordt met vreug-
de verhaald, dat ene Ds.Bouman van Amersfoort f 300,-
toezegt aan de Kerk van Ankeveen, "tegen 4 percent ren-
ten en aflossing". Hiermee kan men vooruit. Br.Holdinga 
stelt voor om het werk te laten opnemen door "J.Hagen, 
meester Timmerman" te Ankeveen, "en zoo mogelijk te 
laten voltooien", maar de vergadering neemt dat voor-
stel niet aan. "Om tot een eindbeslissing te komen 
stelt de Praeses voor om door twee een opgaaf te laten 
doen en wel door J.Hagen en W.Grotendorst van Schrave-
land". Daarmee kan de vergadering zich verenigen en 
veertien dagen later wordt door Hagen "bestek en teke-
ning ter inzage gegeven van het kerkgebouw, hetwelk 
door hem niet minder dan f 515,- en eenige centen kan 
worden gebouwd, buiten de zitplaatsen". De Kerkeraad 
gaat accoord en de plaatsgenoot, ofschoon geen geloofs-
genoot, kan aan de slag. In de notulen van 6 augustus 
1895 staat: "Steld br.Neijssen aan de vergadering voor 
om tot een overeentekomen voorwaarde te komen met Br. 
N.Holdinga, op wiens erf het kerkgebouw is verrezen. 
De eigenaar staat dit terrein af met een stukje daar-
aan verbonden voor een Consistoriekamer en de overweg 
over zijn draaibrug, voor den tijd van 30 Jaren voor 
drie Gulden per jaar". Holdinga heeft wel enige bezwa-
ren en wenst de zaak nog nader te onderzoeken. Men 
leest er niet meer van, totdat in 1901 met Notaris Bos 
te Vreeland is onderhandeld om het Kerkgebouw op naam 
van de Kerkeraad te doen overschrijven. 
Intussen is men zo ver, dat het geld voor de zitplaat-
sen in de kerk moet worden geind, maar hoe? Besloten 
wordt om "Vier maal per Jaar met gesloten bus door de 
gemeente rond te gaan, zoodat ieder in de gelegenheid 
is te geven naar vermogen". De grote mate van geloof 
van deze gemeenschap verhindert niet, dat men nadenkt 
over een solide verzekering van gebouw en inboedel. 
De polis is bewaard 	 . In diezelfde 
maand october wordt tijdens de Kerkeraadsvergadering 
door Br.Holdinga "een brief ter tavel gebragt, gerigt 
aan de Kerkeraad, inhoudende het gegeven Avondmaalstel 
met doopbekken als blijvend geschenk aan de Gerefor- 
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meerde Kerk op Hollandsch Ankeveen, gemeente Weesper-
carspel". Wie de gever was is onbekend. Het ziet er 
allemaal erg bemoedigend uit, wanneer ook de vergoe-
dingen zijn geregeld, die de fam.Holdinga ontvangt 
voor logies van sprekers en het wekelijks op orde bren-
gen van het kerkgebouw. Het hoogste loon, dat voor dit 
laatste werd betaald, was f 25,- per jaar...en dát werd 
bepaald in 1947. Daarvóór was het heel lang f 10,-. 
Maar de liefde waarmee het werk gebeurde was er niet 
minder om. In de loop der jaren rezen ten aanzien van 
het gebouwtje twee problemen. Het eerste ontstond al 
vrij spoedig, namelijk in 1901, toen men pas goed merk-
te, hoe afgelegen het kerkje lag. Er waren er die liever 
naar naburige plaatsen gingen om te kerken dan naar 
Ankeveen. Er is serieus overwogen het kerkgebouw te ver-
plaatsen, maar het is er nooit van gekomen. Als er aan-
gepast moest worden dan maar door de kerkgangers. 
Het tweede probleem hing samen met de vergankelijkheid 
van alles, dus ook van het huis van God. Het kerkameu-
blement moet geschilderd, al in 1902 en via vrijwil-
lige bijdragen komt men aan het benodigde bedrag. 
In 1926 komen de bovengenoemde Deputaten met f 200,-
over de brug voor het opknappen en schilderwerk van de 
kerk. En zo blijft het onderhoud steeds het nodige 
vragen. 

Manslidmaten  
De jaren door is het de grootste zorg geweest van de 
Kerkeraad om mannenbroeders te vinden die bereid waren 
een ambt (ouderling of diaken) te vervullen. Deze 
werden, indien ze "zich een benoeming lieten welgeval-
len" lid van de Kerkeraad en vergaderden gemiddeld zo'n 
acht keer per jaar om de kerk te besturen. Een benoe-
ming door de Kerkeraad volgde na een gehouden verkie-
zing van ambtsdragers, meestal na afloop van een mid-
dag- of avonddienst, terwijl slechts "stemgeregtigde 
manslidmaten" hun keuze mochten bepalen. Het ging steeds 
om 2 ouderlingen en 1 diaken en als er dan ook nog een 
tweetal werd gesteld, was in zo'n kleine gemeente de 
keus zeer beperkt. Broeders als M.Kruyswijk en P. 
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Holdinga dienden in het ambt dan ook 35 á 40 jaren... 
zij het met tussenpozen. Soms was de ene ouderling, de 
andere scriba en de diaken de derde, die een beslis-
sende stem kon hebben. Later werd de predikant van 
's-Graveland aangezocht om in de functie van Consulent 
(de gemeente beschikte immers niet over een eigen domi-
nee) de vergaderingen te leiden. 
Bij de verkiezingen in januari 1897 ontstond een unieke 
situatie: "Voor ouderlingen worden gekozen Br.Neijssen 
met vijf stemmen en Brs. K. en N.Holdinga ieder 3 stem-
men. Dit in herstemming komende is de uitslag 't zelfde. 
Om tot een gewenschte uitslag te komen word met eenige 
opmerkingen van Br.Neijssen door de vergadering beslo-
ten tusschen deze twee Brs. te loten". Het lot viel op 
K.Holdinga.... 
Niet iedere gekozene is gelukkig met een uitslag. In 
1913 laat Br.W.Portengen weten, "dat hij de benoeming 
niet aanvaardt, daar hij zich niet bekwaam acht voor 
zulk een gewichtig ambt". De notulant vervolgt: "De 
Voorzitter gaat met deze mededeling niet accoord en 
deelt hierover zijn leedwezen mede en zegt, dat de Heere 
wel bekwaam zal maken; doch Br.Portengen blijft bij 
zijn besluit het ambt niet te aanvaarden". Steeds duikt 
dit probleem in de boeken op, maar meestal zwicht de 
benoemde onder de druk, want de Kerkeraad staat zeer 
kritisch tegenover eventuele bezwaren. Dat moet ook wel; 
het is eigenlijk een kwestie van zelfbehoud. Waar ver-
stand en gevoel van de verkozene onvoldoende argumenten 
leveren voor de stap over de drempel, geeft het geloof 
de doorslag. 
Hoe moeilijk het echter is om de Kerkeraad in stand te 
houden, blijkt in november 1950. Br.A den Besten, die 
bijna 3 jaar een voortreffelijke scriba is geweest, 
gaat de burgerlijke en dus ook de kerkelijke gemeente 
verlaten. De enige, die in aanmerking komt om in het 
ambt te dienen, is Br.P.Holdinga Sr. Maar één van de 
Kerkeraadsleden verwoordt zijn bezwaar: "zegt, dat hij 
dit niet prettig vindt. Niet om de persoon, maar naar 
aanleiding van het feit, dat het weer een familiekwes-
tie wordt, o.a. vader op zoon". Desondanks besluit de 
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.HUNHUDDG�GH]H�%URHGHU�DDQ�GH�JHPHHQWH�YRRU�WH�VWHOOHQ��
9HHUWLHQ�GDJHQ�ODWHU�NRPW�GH�UDDG�LQ�VSRHGYHUJDGHULQJ�
ELMHHQ��'H�YRRU]LWWHU��&RQVXOHQW�'V�-�&�'HUNVHQ��GHHOW�
PHH��GDW�%U�3�+ROGLQJD�QLHW�JHQHJHQ�LV�KHW�DPEW�YDQ�
RXGHUOLQJ�WH�YHUYXOOHQ��$OV�UHGHQ�YRHUW�KLM�RQGHU�DQGH�
UH�DDQ��GDW�]LMQ����MDULJ�RXGHUOLQJVFKDS�LQ�GH]H�JHPHHQ�
WH�QLHW�GLH�YUXFKWHQ�KHHIW�JH]LHQ��GLH�YHUZDFKW�PRFKWHQ�
ZRUGHQ��PDDU�GDW�KLM�LQWHJHQGHHO�PRHVW�FRQVWDWHUHQ�GDW�
GH�OLHIGH�LQ�GH�JHPHHQWH�VWHHGV�PLQGHU�ZHUG��0HQ�YRHOW�
QX�KHW�]ZDDUG�YDQ�'DPRFOHV�ERYHQ�KHW�KRRIG�KDQJHQ��ZDQW�
KHW�YULMZHO�HQLJH�DOWHUQDWLHI�LV�GH�VDPHQYRHJLQJ�YDQ�
GH�JHPHHQWH�PHW�GLH�YDQ�
V�*UDYHODQG�RI�1HGHUKRUVW�GHQ�
%HUJ����1X�ZRHGW�EHVORWHQ�RP��KHHO�GHPRFUDWLVFK��GH�
JHPHHQWHOHGHQ�KLHULQ�RRN�HHQ�ZRRUGMH�WH�ODWHQ�PHHVSUH�
NHQ��2S�]RQGDJPLGGDJ����QRYHPEHU��QD�GH�GLHQVW��YHU�
JDGHUW�GH�JHPHHQWH��
�'H�&RQVXOHQW�RSHQW�QD�GH�NHUNGLHQVW�GH]H�YHUJDGHULQJ�
HQ�JHHIW�YHUYROJHQV�HHQ�NRUW�RYHU]LFKW�YDQ�GH�PRHLOLMN�
KHGHQ��ZDDULQ�GH�.HUNHUDDG�]LFK�EHYLQGW��+LM�YUDDJW�
]LFK�DI��RI�HU�QRJ�HHQ�UHFKW�YDQ�EHVWDDQ�LV�YRRU�RQ]H�
JHPHHQWH�QX�RQV�OHGHQWDO�ZHHU�WHUXJ�LV�JHORSHQ�HQ�RRN�
GDQ�GH�OLHIGH�]HOI�LQ�GH�JHPHHQWH�]R�ZHLQLJ�ZRUGW�JH�
]LHQ��7\SHUHQG�LV�E�Y��GH�XLWGUXNNLQJ��GLH�QRJDO�HHQV�
JHKRRUG�ZRUGW��
����LV�HU�SUHHNOH]HQ��QHH�GDQ�NRP�LN�QLHW�����,V�HU�
QRJ�ZHO�HHQ�EDQG��GLH�RQV�DOV�EURHGHUV�HQ�]XVWHUV�VD�
PHQELQGW"�2I�GULMIW�GH]H�JHPHHQWH�RS�HQNHOH�SHUVRQHQ�
GLH�QRJ�EHUHLGW�]LMQ�GH]H�JHPHHQWH�LQ�KHW�DPEW�WH�GLH�
QHQ"�7UHIIHQG�KLHUYRRU�LV�KHW�IHLW��GDW�GH�RXGHUH�EUV��
DOV�E�Y��3�+ROGLQJD�HQ�0�.UXLVZLMN�QD�HHQ�MDUHQODQJH�
DPEWVSHULRGH�GH�PRHG�PLVVHQ�]LFK�ZHHU�GLVSRQLEHO�WH�
VWHOOHQ��%U�3�+ROGLQJD�]DJ�QRJ�ZHO�DQGHUH�PRJHOLMNKHGHQ��
WHJHQ�KHW�DPEW�YDQ�GLDNHQ�E�Y��KDG�KLM�JHHQ�HQNHO�EH�
]ZDDU��%RYHQGLHQ�]RX�KLM�JDDUQH�GH�PHQLQJ�YDQ�GH�JHPHHQ�
WH�KRUHQ�RYHU�KHW�ZHO�RI�QLHW�DDQVOXLWHQ�ELM�HHQ�RP�
OLJJHQGH�JHPHHQWH��2RN�YRQG�KLM�KHW�QLHW�MXLVW��GDW�
IHLWHOLMN�QX�ELM�KHP�DOOHHQ�GH�EHVOLVVLQJ�NZDP�WH�OLJ�
JHQ��1D�GH�PHQLQJ�JHKRRUG�WH�KHEEHQ�EOHNHQ�SUDFWLVFK�
DOOHQ�YyyU�KDQGKDYLQJ�GHU�NHUN�WH�]LMQ��WHUZLMO�HHQ�
HQNHOH�GDDU�HHQ�YRRUZDDUGH�DDQ�ZLO�YHUELQGHQ��GDW�]H�
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GDQ�RRN�WZHHPDDO�QDDU�GH�NHUN�]RXGHQ�NRPHQ��%U�3�+RO�
GLQJD�KRRSWH��GDW�QD�GH�SUHHN�HQ�GH�JHPHHQWHYHUJDGH�
ULQJ�DOVQRJ�HQNHOH�EURHGHUV�]LFK�EHVFKLNEDDU�]RXGHQ�
VWHOOHQ�YRRU�KHW�DPEW��]RGDW�KHW�PRJHOLMN�]RX�]LMQ��
YLD�HHQ�WDO��GDW�GH�JHPHHQWH�GDDURYHU�]RX�NXQQHQ�VWHP�
PHQ��'H�YRRU]LWWHU�PHUNW�RS��GDW�GH]H�]LFK�GDQ�ELM�GH�
.HUNHUDDG�EHNHQG�]RXGHQ�PDNHQ��+LHURS�VOXLW�GH�YRRU]LW�
WHU�GH�YHUJDGHULQJ�HQ�JDDW�YRRU�LQ�GDQNJHEHG���
2S���GHFHPEHU�NRPW�GH�.HUNHUDDG�ZHHU�ELMHHQ��QX�WH�

V�*UDYHODQG��WHQ�KXL]H�YDQ�'V�'HUNVHQ��0HQ�]RX�QX�KHW�
HUJVWH�YUH]HQ��PDDU�]LHGDDU�����'H�YRRU]LWWHU�GHHOW�
PHGH��GDW�%U�3�+ROGLQJD�KHW�DPEW�DDQYDDUG�KHHIW�DOV�
RXGHUOLQJ��+HWJHHQ�GH�.HUNHUDDG�WRW�GDQNEDDUKHLG�VWHPW���
+HW�JHYDDU�LV�YRRUORSLJ�ZHHU�JHZHNHQ�HQ�KHW�LV�3�+RO�
GLQJD�GLH�QDDU�GH�PHQV�JHVSURNHQ��GH�SRVLWLH�YDQ�GH�JH�
ORRIVJHPHHQVFKDS�KHHIW�JHUHG��+LM�GLHQW�ERYHQGLHQ�DOV�
VFULED��DO�ZRUGW�]LMQ�KDQG�VRPV�ZDW�PLQGHU�YDVW��

+XLVEH]RHN��
5HJHOPDWLJ�EH]RFKWHQ�GH�RXGHUOLQJHQ�GH�JHPHHQWHOHGHQ�
RP�GH�RQGHUOLQJH�EDQG�WH�YHUVWHUNHQ�HQ�GH�VWDQG�YDQ�
KHW�JHHVWHOLMN�OHYHQ�WH�SHLOHQ��(HQ�VWHUNH��VRFLDOH�
FRQWUyOH��ZDV�RQYHUPLMGHOLMN��2QUHJHOPDWLJH�NHUNJDQJ�
RI��HHQ�RQNHUNHOLMNH�ZDQGHO��ZHUGHQ�VQHO�JHVLJQDOHHUG�
HQ�NRQVHNZHQW��PDDU�WRFK�PLOG��EHVWUHGHQ��6RPV�OHLGGH�
GLW�WRW�FRQIOLFWHQ��ZDDUELM�LQ�KHW�XLWHUVWH�JHYDO�GH�
.HUNHUDDG��WRW�FHQVXXU�ZHUG�XLWJHGDDJG���ZDW�LQKLHOG�
GDW�GH�DIJHGZDDOGH��DDQ�GH�JHPHHQVFKDS�YDQ�GH�.HUN�
ZHUG�RQWWURNNHQ���2QWURHUHQG�LV�KHW�VRPV�WH�OH]HQ��KRH�
GDW�ODDWVWH�YLD�PRQGHOLQJH�HQ�VFKULIWHOLMNH�YHUPDQLQJHQ�
JHWUDFKW�ZHUG�WH�YRRUNRPHQ��(pQ�NHHU�GHHG�]LFK�KHW�RP�
JHNHHUGH�YRRU���KRH�WH�KDQGHOHQ�PHW�LHPDQG��GLH�]LFK�
NHUNHOLMN�JHGUDDJW��PDDU�QLHW�LV�DDQJHVORWHQ"����
0DDU�JHZRRQOLMN�JROG��GDW�KHW�DOOHPDDO�EHWHU�]RX�NXQ�
QHQ�HQ�PRHWHQ��GH�YDVWH�ELMGUDJHQ�]LMQ�]R�ODDJ��GH�OHHV�
GLHQVWHQ�]LMQ�]R�VDDL��GH�(YDQJHOLVDWLHDUEHLG�ODDW�WH�
ZHQVHQ�RYHU��DDQ�GH�=HQGLQJ�NRPW�PHQ�QLHW�WRH��0DDU�
PRHGLJ�WUHNW�GH�.HUNHUDDG�GH�JHPHHQWH�YRRUW�RS�KHW�
VSRRU�GRRU�&KULVWXV�XLWJH]HW��7HJHQ�DOOH�VWRUPHQ�LQ�
RRN�WHJHQ�GLH�YDQ�GH��RQHHQLJKHGHQ�ELQQHQ�GH�JHPHHQWH��
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RYHU�KHW�EHVWDDQVUHFKW�YDQ�GH�HLJHQ�.HUN��PHW�DOV�JH�
YROJ�HHQ�GDOHQG�DDQWDO�NHUNJDQJHUV��

1RWXOHQ��
8LW�GH�QRWXOHQERHNHQ��ZDDUYDQ�KHW�JURRWVWH�HLJHQOLMN�
DOV�.DVERHN�KDG�PRHWHQ�GLHQHQ��URGH�HQ�EODXZH�YHUWL�
FDOH�OLMQHQ�ORSHQ�GRRU�DOOH�YHUVODJHQ�KHHQ��NRPHQ�LQ�
WHUHVVDQUH�GHWDLOV�QDDU�YRUHQ��
�,Q������QRGLJW�GH�+HUYRUPGH�SUHGLNDQW�YDQ�$QNHYHHQ��
'V�9HHQKXL]HQ��SHU�EULHI�GH�*HUHIRUPHHUGHQ�XLW�RP��ELM�
OHHVGLHQVW�RQGHU�]LMQ�JHKRRU�WH�NRPHQ�����0DDU�GH�.HUNH�
UDDG�JDDW�HU�ZLMVHOLMN�"��QLHW�RS�LQ��
�'H�QRWXOHQ�YDQ�HHQ�YHUJDGHULQJ�LQ������]LMQ�]R�NRUW��
GDW�PHQ�PDJ�DDQQHPHQ��GDW�GH�]DNHQ�ELQQHQ�HHQ�NZDUWLHU�
DIJHKDQGHOG�ZDUHQ��:HO�RYHUZHHJW�PHQ�DOWLMG�]RUJYXOGLJ�
RI�PHQ�HHQ�JLIW�]DO�VFKHQNHQ�DDQ�HHQ�LQVWHOOLQJ�GLH�
YRRU�HHQ�ILQDQFLsOH�ELMGUDJH�DDQNORSW��'H�ZHLQLJH�PLG�
GHOHQ�GLH�GH]H�.HUN�KDG�LQ�DDQPHUNLQJ�JHQRPHQ��YDOW�GH�
RIIHUYDDUGLJKHLG�RS�DOV�HOGHUV�GH�QRRG�QRJ�JURWHU�LV�
GDQ�LQ�$QNHYHHQ��+HW�]LMQ�OXWWHOH�EHGUDJHQ��GLH�ZRUGHQ�
JH]RQGHQ�QDDU�KXOSEHKRHYHQGH�NHUNHQ�LQ�ELQQHQ��HQ�EXL�
WHQODQG��QDDU�ZH]HQ�HQ�W�E�F��OLMGHUV�YDQ�HHQ�DQGHUH�
*HUHIRUPHHUGH�.HUN��QDDU�GH�.HUN�YDQ�5RWWHUGDP��DOV�GLH�
JHWURIIHQ�LV�LQ������RI�QDDU�HHQ�7HKXLV�YRRU�2QJHKXZGH�
0RHGHUV�YODN�QD�GH�RRUORJ��PDDU�HU�VSUHHNW�HHQ�RSUHFKW�
&KULVWHOLMNH�JH]LQGKHLG�XLW��
�9DQ�GH�7ZHHGH�:HUHOGRRUORJ�PHUNW�PHQ�LQ�GH�QRWXOHQ�KHHO�
ZHLQLJ��,Q�VHSWHPEHU�������ZRUGW�GH�YUDDJ�EHVSURNHQ��
KRH�KHW�PRHW�PHW�GH�&DWHJLVDWLH�PHW�KHW�RRJ�RS�GH�YHU��
GXLVWHULQJ���'H�HHQLJHQ�RSORVVLQJ�]RX�ZH]HQ�DOV�$XNMH�
+ROGLQJD�KDDU�NDPHU�GDDUYRRU�]RX�ZLOOHQ�DIVWDDQ��1D�
RQGHU]RHN�KLHUYDQ�ZRUGW�GLW�JRHG�JHYRQGHQ���,Q������
NRPW�GH�&ODVVLV�PHW�GH�JHGDFKWH��GDW�KHW�EHWHU�]RX�]LMQ�
RP�GH�*HUHIRUPHHUGH�.HUN�YDQ�$QNHYHHQ�RS�WH�KHIIHQ���
+HW�YRHOW�DOV�HHQ�GRONVWRRW�LQ�GH�UXJ��'H�&ODVVLV�YLQGW�
GDW�HU�]RYHHO�EH]ZDUHQ�]LMQ�RP�GH�]HOIVWDQGLJH�NHUN�
YRRUW�WH�ODWHQ�EHVWDDQ��PDDU�YULMZHO�DOOH�%URHGHUV�HQ�
RRN�GH�&RQVXOHQW�YDQ�GiW�PRPHQW��'V�3�%RHV��YRHOHQ�HU�
KHOHPDDO�QLHWV�YRRU��(Q�GXV�EOLMIW�KHW�NHUNMH��,Q�KHW�
]ZDDUVWH�RRUORJVMDDU������OH]HQ�ZH�LQ�GH�QRWXOHQ��GDW�
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GH�YRRU]LWWHU�HHQ�FDXVHULH�KRXGW�RYHU�JHEHGVPRHLOLMN�
KHGHQ�����HHQ�QRJDO�QDDU�ELQQHQ�JHNHHUG�RQGHUZHUS��
QHLJW�PHQ�WH�GHQNHQ��2SPHUNHOLMN�LV��GDW�QD�GH�YHUJD�
GHULQJ�YDQ����GHFHPEHU������GH�HHUVWYROJHQGH�SDV�SODDWV�
YLQGW�RS����VHSWHPEHU�������HHQ�VWLOWH�Qi�GH�VWRUP��]R�
OLMNW�KHW��
�:DW�YDOW�HU�QRJ�PHHU�WH�YHUKDOHQ"�+HW�LV�DDUGLJ�RP�WH�
ZHWHQ��GDW�RS���PDDUW�������RPWUHQW�HHQ�YHU]RHN�RP�
VWHXQ�YRRU�GH�(YDQJHOLVDWLHDUEHLG�WpJHQ�GH�2O\PSLVFKH�
6SHOHQ�YDQ�$PVWHUGDP�ZRUGW�EHVORWHQ�HHQ�FROOHFWH�WH�
KRXGHQ���
�(Q�RRN��GDW�RS�GH�YHUJDGHULQJ�YDQ����IHEUXDUL������
HHQ�EULHI�WHU�WDIHO�OLJW�YDQ�%XUJHPHHVWHU�HQ�:HWKRX�
GHUV�YDQ�:HHVSHUNDUVSHO�DDQJDDQGH�HHQ�YHU]RHN�YDQ�+��
.RVWHU�HQ�3�/HXUV��WRW�KHW�RSULFKWHQ�YDQ�HHQ�YXLOQLV�
LQULFKWLQJ�RS�GH�EHNHQGH�SHUFHOHQ�WHJHQRYHU�
W�.HUN�
JHERXZ��'RRU�'V�%RHV�ZRUGW�JHYUDDJG�RI�GLW�QRJ�RQJH�
ULHI�NDQ�JHYHQ�YRRU�GH�GLHQVW�GHV�]RQGDJV��%U�.UXLV�
ZLMN�PHHQW�KLHUWHJHQ�WH�PRHWHQ�SURWHVWHUHQ��GDDU�GH�
RQGHUYLQGLQJ�JHOHHUG�KHHIW�GH�VWDQN�HQ�YOLHJHQSODDJ��
ZHONHQ�EHOHPPHUHQG�]RXGHQ�NXQQHQ�ZHUNHQ�YRRU�GH�NHUN�
JDQJHUV���0HQ�VFKULMIW�GLW�QDDU�%��HQ�:���OLFKW�KHW�OD�
WHU�PRQGHOLQJ�WRH�HQ�YHUGHU�ZRUGW�HU�PHW�JHHQ�ZRRUG�
PHHU�RYHU�JHUHSW��
�$DQGDFKW�YRRU�KHW�PLQGHU�RSYDOOHQGH�LQ�GH�ZHUHOG�YHU�
ULMNW�KHW�OHYHQ��+HW�RQWEUHNHQ�YDQ�GLH�DDQGDFKW�VWHOW�
WHOHXU��KHW�NOLQNW�ZDW�ELWWHU��ZDQQHHU�PHQ�OHHVW�LQ�GH�
QRWXOHQ�YDQ�GH�.HUNHUDDGVYHUJDGHULQJ�YDQ����MXOL�������
�%LM�GH�URQGYUDDJ�LQIRUPHHUW�ppQ�GHU�OHGHQ�RI�LHPDQG�
VRPV�HHQ�XLWQRGLJLQJ�KHHIW�JHKDG�YRRU�KHW����MDULJ�
SUHGLNDQWVMXELOHXP�YDQ�'V�%RHV�XLW�7LHQKRYHQ��+LM�
YLQGW�KHW�EHYUHHPGHQG��GDW�$QNHYHHQ�QLHW�DDQZH]LJ�ZDV��
+HW�EOLMNW�HYHQZHO��GDW�GH]H�JHPHHQWH�YHUJHWHQ�LV������

'H�ODDWVWH�MDUHQ��
9RRU]RYHU�GH�NUDFKW�RP�YRRUW�WH�JDDQ�YDQ�PHQVHQ�DI�
KLQJ��RQWEUDN�KHW�QX�MXLVW�GDDUDDQ��,Q�GH�QRWXOHQ�YDQ�
���RFWREHU������VWHOW�%U�1�+ROGLQJD�GH�YUDDJ�RI�HU�QRJ�
YHUNLH]LQJHQ�PRHWHQ�ZRUGHQ�JHKRXGHQ�YRRU�DPEWVGUDJHUV��
�1D�HHQLJHQ�EHVSUHNLQJHQ�KLHURYHU�NDQ�QRJ�JHHQ�EHVOXLW�
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JHQRPHQ�ZRUGHQ��JH]LHQ�GH�ZHLQLJHQ�NHXV�YDQ�PDQVOLG�
PDWHQ��GLH�KLHUYRRU�LQ�DDQPHUNLQJ�NXQQHQ�NRPHQ���
$OV�KHW�NHUNHUDDGVOLG�%U�7�%LNNHU�DQGHUKDOI�MDDU�OD�
WHU�GRRU�YHUKXL]LQJ�QDDU�1HGHUKRUVW�GHQ�%HUJ�]LMQ�DPEW�
PRHW�RSJHYHQ��SURHIW�PHQ�GH�]RUJHQ�XLW�GH�ZRRUGHQ��RS�
JHWHNHQG�RS����PDDUW��������0HW�KHW�RRJ�RS�KHW�YHUWUHN�
YDQ�%U�%LNNHU�ZRUGW�QRJ�EHVSURNHQ�KRH�KHW�LQ�GH�WRH�
NRPVW�PRHW�JDDQ��GDDU�HU�JHHQ�EURHGHU�2XGHUOLQJ�NDQ�
JHYRQGHQ�ZRUGHQ���=HV�ZHNHQ�ODWHU��9HUGHU�ZRUGHQ�QRJ�
HQNHOH�EHVSUHNLQJHQ�JHYRHUG�RYHU�GH�PRJHOLMNH�VDPHQ�
YRHJLQJ�PHW�GH�.HUN�YDQ�
V�*UDYHODQG��$DQ�GH�&ODVVLV�
]DO�DGYLHV�HQ�PHGHZHUNLQJ�ZRUGHQ�JHYUDDJG��GDDU�GH�
DPEWHQ�QLHW�QDDU�EHKRUHQ�NXQQHQ�ZRUGHQ�YHUYXOG��2RN�
PHW�GH�NHUNYLVLWDWRUHQ�]DO�GH]HQ�]DDN�ZRUGHQ�EHVSURNHQ���
+HW�HLQGH�LV�RQDIZHQGEDDU��$O�LQ�GH�QRWXOHQ�YDQ�GH�
YROJHQGH�YHUJDGHULQJ�����MXOL�������LV�GH�NRJHO�GRRU�
KHW�NHUNMH��2S���MXQL������KDG�GH�&ODVVLV�GH�LQVWUXF�
WLH�DDQYDDUG��GLH�]RQGHU�FRPPHQWDDU�GRRU�GH�VFULED�RS�
ppQ�YDQ�GH�ODDWVWH�EODG]LMGHQ�YDQ�KHW�GHUGH�QRWXOHQ�
ERHN�LV�QHHUJHVFKUHYHQ��=H�KRXGW�LQ��GDW�GH�&ODVVLV�
HHQ�FRPPLVVLH�YDQ�GULH�SHUVRQHQ�EHQRHPGH��GLH�PHW�
EHLGH�NHUNHQ�RYHUOHJ�SOHJHQ�PRHW�LQ]DNH�GH�WH�WUHIIHQ�
UHJHOLQJ�YDQ�GH]H�VDPHQYRHJLQJ��(U�YROJW�QRJ�ppQ�YHU�
JDGHULQJ�YDQ�GH�.HUNHUDDG�YDQ�$QNHYHHQ�HQ�ZHO�RS����
RFWREHU�������8LW�GH�QRWXOHQ�GDDUYDQ�YDOW�QLHWV�WH�YHU�
PRHGHQ�YDQ�KHW�HLQG��JHZRQH�]DNHQ�NRPHQ�DDQ�GH�RUGH��
'H�DDQYUDJHQ�RP�ILQDQFLsOH�VWHXQ�ZRUGHQ�EHKDQGHOG��HHQ�
FROOHFWH�ZRUGW�JHSODQG�RS�KHW�URRVWHU�YRRU���������
WHU�VSUDNH�NRPHQ�GH�HHUVWYROJHQGH�$YRQGPDDOVYLHULQJ�
HQ�GH�]RUJ�RYHU�KHW�IHLW��GDW�HHQ�]XVWHU�YDQ�GH�JH�
PHHQWH�VLQGV�KHW�GRSHQ�YDQ�KDDU�NLQG�QRJ�QLHW�ZHHU�LQ�
GH�NHUN�LV�JHZHHVW��'DDURYHU�]DO�]H�DDQJHVSURNHQ�ZRUGHQ����
9DQ�KHW�LQ������DDQJHVFKDIWH�QRWXOHQERHN�EOLMIW�KHW�
JURRWVWH�GHHO�RQEHVFKUHYHQ��

7RFK�JLQJ�GH�NHUN�QLHW�XLW�DOV�HHQ�QDFKWNDDUV��7RW�
LQ������ZHUGHQ�HU�QRJ�PLGGDJGLHQVWHQ�JHKRXGHQ�RQGHU�
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YDQ�GH�NHUN�YDQ�
V�*UDYHODQG��
7RHQ�HYHQZHO�GLYHUVH�JH]LQQHQ�YHUWURNNHQ�XLW�$QNHYHHQ�
EUDQGGH�GH�NDDUV�JHKHHO�RS��+HURLVFK�KDG�PHQ�LQ������
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KHW�/LFKW�RQWVWRNHQ��LHWV�YDQ�WUDJLHN�]LW�LQ�KHW�YHU�
ORRS��1DWXXUOLMN��RRN�LQ�
V�*UDYHODQG�KDG�GH�+HHU�=LMQ�
+XLV��PDDU�3�+ROGLQJD��ZLHQV�QDDP�YHOH�PDOHQ�YRRUNRPW�
LQ�GH�RXGH�ERHNHQ�YDQ�KHW�NHUNMH��VSUDN�LQ�GLH�GDJHQ�
HUJHQV�RS�HHQ�ZHJ�LQ�$QNHYHHQ�%U�:LOOHPVH�DDQ���0DQ��
KHW�PHHW�ZHO��PDDU�KHW�LV�]y�MDPPHU������%HLGHQ�ZDUHQ�
]HHU�YHUNQRFKW�DDQ�ZDW�KLHU�WRW�VWDQG�ZDV�JHEUDFKW��

'LW�DUWLNHO�]LM�HHQ�JHVFKUHYHQ�HHUEHWRRQ�DDQ�HHQ�JURHS�
YROKDUGHQGH�&KULVWHQHQ��YRRU�ZLH�RRN�JHOGW��GDW�WRW�
KHW�RQPRJHOLMNH�QLHPDQG�LV�JHKRXGHQ��
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0U�-DQ�YDQ�
V�*UDYHQZHHUW�������������ZDV�LQ�]LMQ�WLMG�
HHQ�EHNHQG�OHWWHUNXQGLJH��=LMQ�EHODQJULMNVWH�ZHUN�LV�
ZHO�GH�YHUWDOLQJ�YDQ�+RPHUXV
��,OLDV��HQ��2G\VVHH���
JHHQ�JHULQJH�SUHVWDWLH�HQ�QRJ�DOWLMG�EUXLNEDDU�HQ�OHHV�
EDDU��+LM�SOXELFHHUGH�VWDDWNXQGLJH�JHVFKULIWHQ�VFKUHHI�
GULH�GHOHQ�UHLVKHULQQHULQJHQ��YHUVFKHLGHQH�WRQHHO�
VWXNNHQ�HQ�YHHO�SRs]LH�HQ�GDDUPHH�LV�GH�OLMVW�QRJ�QLHW�
FRPSOHHW��(Q��RP�LQ�GH�WHUPLQRORJLH�YDQ�GLH�WLMG�WH�
EOLMYHQ��KLM�OLHW�]LMQ�OLHU�RRN�UXLVHQ�RS�
V�*UDYHODQG�
VH�WRRQ��JHwQVSLUHHUG�GRRU�ZDW�KHP�GDDU�WURI�HQ�JHOXN�
NLJ�PDDNWH��GH�KHHUOLMNH�QDWXXU�HQ�GH�YULHQGVFKDS��
+LM�LV�QRJ�MRQJ��DFKWHQWZLQWLJ�MDDU�HQ�MHXJGLJ�HQWKRX�
VLDVW��DOV�KLM�LQ�DXJXVWXV������ORJHHUW�RS��*RRLOXVW��
ELM�GH�IDPLOLH�&RUYHU�+RRIW��-DQ�&RUYHU�+RRIW�LV�GDQ�
KRRIGLQJHODQG�YDQ�GH�3ROGHU��'DW�YUDDJW�HYHQ�DSDUWH�
DWWHQWLH��RPGDW�WLMGHQV�GH�)UDQVH�RYHUKHHUVLQJ�KHW�
FROOHJH�YDQ�KRRIGLQJHODQGHQ�LQ������ZDV�DIJHVFKDIW�ELM�
GHFUHHW�YDQ�GH�5HSUHVHQWDQWHQ�YDQ�KHW�9RON�YDQ�+ROODQG��
(HUVW�LQ������NUHJHQ�GH�LQJHODQGHQ�ZHHU�KHW�UHFKW�KXQ�
EHODQJHQ�WH�GRHQ�EHKDUWLJHQ�GRRU�YLHU�KRRIGLQJHODQGHQ��
+HW�ZDUHQ�GH�+�+��$�:�EDURQ�6WUDDOPDQ��RS�7URPSHQEXUJQ���
-�&RUYHU�+RRIW��RS�*RRLOXVW���-KU�+�%DFNHU��RS�6SDQ�
GHUVZRXG��HQ�EDURQ�6QRXFNDHUW�YDQ�6FKDXEXUJ��GRRU�]LMQ�
YURXZ��HHQ�&RUYHU�+RRIW��LQ�KHW�EH]LW�YDQ�%HHUHVWHLMQ��
KHW�KXLV�ZHUG�LQ������DIJHEURNHQ���
-DQ�YDQ�
V�*UDYHQZHHUW�GXV�ORJp�RS�*RRLOXVW�HQ�YLD�
]LMQ�JDVWKHHU�LQ�FRQWDFW�JHNRPHQ�PHW�GH�EHZRQHUV�YDQ�
GH�DQGHUH�EXLWHQV��7HU�JHOHJHQKHLG�YDQ�KHW�YDVWVWHO�
OHQ�YDQ�GH�3ROGHUUHNHQLQJ�ZHUG��DOWKDQV�LQ�������HHQ�
GLQHU�JHJHYHQ�WHQ�KXL]H�YDQ�HHQ�GHU�KRRIGLQJHODQGHQ��
ZDDUELM�KHW�EHSDDOG�QLHW�]XLQLJ�WRHJLQJ��:DW�OLJW�PHHU�
YRRU�GH�KDQG�GDQ�GDW�RRN�GH�JDVW�YDQ�GH�&RUYHUV�ZRUGW�
XLWJHQRGLJG�DOV�RS���DXJXVWXV�ELM�GH�+HHU�HQ�0HYURXZ�
%DFNHU�'HGHO�RS�6SDQGHUVZRXG�KHW�VPDNHOLMN�VORW�YDQ�
KHW�EDWLJ�VORW�YDQ�GH�MDDUUHNHQLQJ�]LFK�DIVSHHOW��'H�
PDDOWLMG�]DO�QRJ�KRRJJHVWHPGHU�HQ�IRQNHOHQGHU�]LMQ��
LQGLHQ�KLM�HHQ�WRDVW�JDDW�XLWEUHQJHQ��(Q�GDW�PDJ�PHQ�
YHUZDFKWHQ�DOV�PHQ�HHQ�GLFKWHU�DDQ�WDIHO�KHHIW��
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Hij beschaamt de verwachtingen niet. Als hij opstaat, 
het woord vraagt, de stilte valt en hij begint te de-
clameren, knikt men tevreden: "Zo is het goed...." 
Men had gevoel voor finesse! 
Zijn toast is bewaard gebleven en verdient het om hier 
te worden afgedrukt. Het is een stuk gelegenheidspoëzie 
dat er wezen mag en de hand van de literator verraadt. 
Na anderhalve eeuw leest men het nog met genoegen, áls 
men het namelijk leest met gevoeligheid voor historie 
en de eigen sfeer en stijl, die iedere tijd nu eenmaal 
heeft. 

Men heeft van ouds in Nederland 
Geen huis gebouwd, geen boom gepland, 
Geen twist verzoend, geen ramp ontgaan, 
Geen zaak beslist, geen schuld voldaan 
Of altijd moest de lieve wijn 
Het zegel der verbindtnis zijn. 

Het schijnt ons allen dan niet vreemd, 
Dat Heeren! als gij visie neemt 
Van 't batig slot der rekening, 
De werkzaamheid van uwen kring 
Ook uitloopt op een feestbanket 
Door 't hoofd des Raaden voorgezet. 

Maar dat gij ook aan andren denkt, 
Wanneer gij 't lichaam laafnis schenkt, 
Dat ge andren, min verhoogd dan gij, 
Niet weert van zulk een drinkpartij, 
Dat is een glorierijke daad, 
Die mijn begrip te boven gaat. 

Doch als men dus bij disch en wijn 
Der ingelanden gast mag zijn, 
Dan is het ook des gasten zaak, 
Dat hij zich regt verdienstlijk maak, 
En met den beker in de hand 
De welvaart drink van 's-Graveland. 
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Ik drink dan, Trompenburger heer! 
Uw deftig ambt, uw huis ter eer. 
Ik drink, 6 Gooilust! al dat goed, 
Dat mij uw meester smaken doet, 
Ik drink u, vrolijk Berestijn! 
En, Spaanderswoud! uw goede wijn. 

Ik drink de schaapjes op de hei, 
Ik drink de koetjes in de wei, 
Ik drink de boekweit op uw land, 
Ik drink uw hooi, zoo 't niet verbrandt, 
Ik drink de schouen van dit oord, 
En wat ons allen 't meest bekoort. 

4 Augustus 	 w.g. 
1818 
	

Van 's Gravenweert 

De disgenoten zullen gul zijn geweest met hun bravo's 
en de glazen werden weer snel gevuld om te worden ge-
heven op de 

Welvaart van 's-Graveland! 

A.D.Wumkes 
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DOELSTELLINGEN 

De Historische Kring heeft ten doel: 
voorwerpen, afbeeldingen en archivalia 
betreffende de historie van de dorpen 
Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef 
te verzamelen, te archiveren en tentoon 
te stellen, zomede de belangstelling 
daarvoor te bevorderen. 
Er is veel uit te pluizen, te verzamelen, te 
rangschikken en te publiceren. Bij al 
deze arbeid is Uw hulp nodig, hetzij door 
informatieve, dan wel financiële steun. 
Wij begroeten u gaarne als lid of 
donateur! 

Lidmaatschap 	min. f 15,--per jaar 
Donateurschap 	min. f 5,—perjaar 

Bezoekavond: Iedere woensdagavond in 
het Lambertushuis, Kerklaan 28, 
Kortenhoef, vanaf 20.00 uur, werkavond. 
Belangstellenden zijn dan welkom. 

BESTUUR 

Voorzitter: 
Cl. van den Velden-de Groot, 
Kortenhoefsedijk 43, 
1241 LN Kortenhoef. 
tel. 035-6 25 25 

Secretaris: 
P.M. de Ruig, 
Egidius Blocklaan 49, 
1241 BT Kortenhoef. 
tel. 035-6 24 84 

Penningmeester: 
J. van Raam-Hansler 
Reigerlaan 42 
1241 ED Kortenhoef 
tel. 035 - 6 04 46 

Leden: 
J.C. Immerzeel, 
Reigerlaan 26, 
1241 ED Kortenhoef. 
tel. 035-6 32 91 

A. Scherpe!, 
Minckelerstraat 164, 
1223 LE Hilversum. 
tel. 035-85 20 26 

B. Wallenburg, 
Noordereinde 145, 
1243 JM 's-Graveland. 
tel 035-6 01 25 

M.A. Boeve-Bant 
Bergse Pad 6 
1244 PS Ankeveen 
tel. 02945-13 19 

Centraal adres: 
In de Gloriosa, 
Historische Kring, 
Postbus 31, 
1243 ZG 's-Graveland. 

Bankrek. nr.: 
38.82.88.930 

Girorek. nr.: 
544.86.37 


