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A.D.WUMKES TACHTIG JAAR  

Het verheugt de Historische Kring zeer dat zij 
ook vanaf deze plaats onze jarige redacteur 
van harte mag gelukwensen met zijn 80e  verjaar-
dag. De heer Wumkes is ons eerste en enige ere-
lid en daarmee de uitzondering die wij graag 
maken om in ons tijdschrift een plaats in te 
ruimen voor dit "historische feit". 
Nu onze hoofdredacteur (want dat is hij) de 
leeftijd der "zeer sterken" heeft bereikt vin-
den wij het zinvol om onze warme belangstelling 
even op hem te richten. 
Het is natuurlijk geenszins de bedoeling om 
breed uit te meten wat onze Historische Kring 
aan hem te danken heeft, we zouden zijn be-
scheidenheid maar kwetsen. Maar als schrijver 
over de historie van 's Graveland, het dorp 
dat hem na aan het hart ligt, als ijverig hoofd-
redacteur steeds weer anderen uitnodigend en 
aanmoedigend om over de geschiedenis van onze 
dorpen te schrijven, zijn we hem al erkentelijk. 
De trouwe aanwezigheid op de woensdagse avon-
den van onze kring, waar steeds zijn enthousi-
asme over nieuwe vondsten blijkt, maar vooral 
zijn persoonlijkheid maken dat hij vele vrien-
den telt in onze kring. 
Het is ons daarom een vreugde,U, "onze" heer 
Wumkes van harte nog vele gezegende, gezonde 
jaren toe te wensen, als ons gewaardeerd ere-
lid, actief schrijver en hoofdredacteur, sti-
mulator in de Historische Kring maar bovenal 
als de warme stijlvolle mens met de grote hu-
mor, als onze goede vriend. 
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TUSSEN MOSTERD EN AZIJN 

Wie er een goede gewoonte van maakt de musea van ons 
land te bezoeken, komt tijd te kort. Er zijn er nogal 
wat. In de museumgids van 1989 staan er zo'n 800 vermeld. 
U kunt uitrekenen hoeveel tijd het zou kosten om ze al-
lemaal een keer te bezoeken. 
Zo dacht ik erover toen ik van Gogh, Cézanne en Toulouse-
Lautrec even liet voor wat ze waren en mij spoedde naar 
het Mosterd- en Azijnmuseum in Doesburg. Alleen al de 
gedachte "wat zal dát nou zijn" was voor mij een reden 
er een kijkje te gaan nemen. Of zou het gewoon de alom 
bekende nieuwsgierigheid zijn om te willen weten waar 
Abraham destijds de mosterd haalde? 
En als je dan dwaalt tussen oliepersen en roerkuipen 
dan gebeurt er iets. Het lijkt even of je een verschij-
ning krijgt. Tussen al die vaten en oude gereedschappen, 
Keulse potjes en flesjes met de penetrante geuren van 
mosterd en azijn om je heen, sta je plotseling oog in 
oog met een groot en indrukwekkend schilderij. Een kunst-
werk zó de aandacht vragend dat je er niet omheen kunt. 
Een schilderij dat een verzameling van oude, zware beuke-
bomen uitbeeldt, bomen gegroepeerd om een waterpartij. 
Links onder aan de lijst gehecht een kaartje waarop 
staat "Herfst, Villa Nova, 's-Graveland". Rechts onder 
op het doek de naam van de schilder E.R.D.Schaap. 
Je doet een stap achteruit om het beter in je op te ne-
men en dat alles met een gevoel dat een mengeling is van 
bewondering voor de schoonheid en opperste verbazing 
zo'n fraai doek aan te treffen in de even eerder geschet-
ste omgeving. 
De titel "Herfst" is het schilderstuk waardig. De herfst 
is zichtbaar in wat je herfstkleurende beuken zou noe-
men met daarboven, in een opening van het bladerdak, 
blauwe lucht met witte wolken. De afmeting, inclusief 
lijst, is maar liefst + 2,50 x 2 meter! 
Er zijn inmiddels natuurlijk al wel een paar vragen te 
beantwoorden. De mevrouw bij de entree van het museum 
vertelde desgevraagd dat het schilderij haar eigendom 
is, ooit gekregen van een vriendin. Gezien de eerder 
vermelde afmeting van het doek voor elke en dus ook voor 
haar huiskamer te groot. Zo kreeg het een plaats aan de 
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grote wand van de oude mosterdfabriek. En, voegde zij er 
aan toe, nu kunnen er nog meer mensen van genieten. 

Volgende vraag. Wie was toch schilder Schaap en wat was 
zijn "verhouding" met 's-Graveland? 
De Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880 
van P.L.Scheen kan ons daar meer over vertellen. 

Egbert Rubertus Derk Schaap werd op 4 juli 1862 te Nig-
tevecht geboren. Hij begon als leerling van de Rijks-
normaalschool in Amsterdam (1881-1884) en aan de Rijks-
academie aldaar (1880-1887) o.l.v. R.Stang, A.Allebé en 
B.Wijnveld jr. Hij woonde en werkte in verschillende 
plaatsen, t.w. Vreeland in 1887, Nigtevecht 1888, Amster-
dam 1889-1896. En dan voor het eerst in 's-Graveland. 
Na 1924 woont en werkt hij in Ankeveen en Kortenhoef. 
Hij woont in zijn Ankeveense periode in Villa Nova, thans 
nog bestaand aan de Cannenburgerweg 15. Hij woonde en 
werkte niet alleen. Hij was gehuwd met de schilderes 
H.J.W. van der Pek. Hij schilderde, tekende, etste en 
lithografeerde bosachtige landschappen, watergezichten, 
onder meer langs de Vecht en bloeiende vruchtbomen. Maar 
hij maakte ook stadsgezichten o.a. van Amsterdam. Hij gaf 
les aan C.J.Maks. Hij was lid van de kunstenaarsvereni-
ging "Sint Lucas" vanaf het jaar van oprichting (1880); 
bekleedde daar nog de functie van voorzitter en was lid 
van "Arti et Amicitiae" in de hoofdstad. Ook was zijn 
werk op tentoonstellingen te zien en te koop, o.a. in 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam (1887-1903). 
Als u die tentoonstellingen had kunnen bezoeken dan was 
de bewondering uitgegaan naar "Avond in het bos", "Een 
bosweg", het "Eikeblad", "Aan de Vecht", "Nazomer" (aqua-
rel), "Rhododendrons" en "Schemering" (aquarel). 

In het Rijksmuseum te Amsterdam bevinden zich, al of 
niet tentoongesteld, "Felsenmeer", "Bloeiende weide" 
(1912) en in het Frans Halsmuseum te Haarlem "Buiig weer". 
Dan in het Stedelijk van Abbemuseum in Eindhoven "Land-
schap met bloeiende bomen", terwijl zich in het Goois 
Museum te Hilversum ook werk van Schaap bevindt. 
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Het boeiende en produktieve schildersleven van E.R.D. 
Schaap eindigde in Ankeveen op 24 mei 1939. 

Niet onvermeld dient te blijven dat Nelleke Woortman, 
fotograaf en werkzaam bij Natuurmonumenten, op mijn ver-
zoek bereid was enkele foto's van het vermelde kunstwerk 
"Herfst" te maken voor dit artikel en voor het archief 
van "In de Gloriosa". 

Tot slot nog dit. 
Er is weer iets tastbaars toegevoegd aan de historie van 
onze drie dorpen en dat was alle moeite waard. 
En als men mij zou vragen het voorgaand verhaal in één 
zin samen te vatten, dan zou ik dat als volgt doen: 
"Waar je in het Rijksmuseum tevergeefs naar zult zoeken, 
vind je tussen Mosterd en Azijn". 

D.Buitenhuis 
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DE KORTENHOEFSE KORENMOLEN 

In het februarinummer 1985 van "In de Gloriosa" verscheen 
een artikel over de geschiedenis van de drie Kortenhoefse 
watermolens. Naast deze drie poldermolens kende Korten-
hoef nog een vierde molen n.1. een korenmolen. Het was 
een zgn. grondzeiler-wipmolen die in de 18e eeuw de naam 
"De Lelie" droeg. 
De molen stond aan het einde van het Moleneind in de hoek 
die het Moleneind met de Kromme Rade maakt. In het pro-
cesverbaal van grensbepaling voor de gemeente Kortenhoef 
uit 1830 wordt de molen alsgrenspaal genoemd: "De grens 
met Loosdrecht liep langs de zuidzijde van de scheikade 
(Kromme Rade/Alambertskade), de Kortenhoefse korenmolen 
en een houten grenspaal op de Alambertskade markeren deze 
zuidgrens". De molen stond dus echt op het randje van het 
dorp. 
Wanneer we op deze lokatie anno 1990 om ons heenkijken 
lijkt het een vreemde plaats voor een korenmolen zo mid-
denin het plassengebied. 
Lang geleden was dat anders. Toen het moerasgebied ten 
oosten van de Vecht in de middeleeuwen werd ontgonnen en 
ontwaterd lag de veengrond dusdanig hoog dat landbouw 
heel goed mogelijk was. (Zie ook J.Daams. In de Gloriosa 
6e jrg. nr.4). In de rekeningen van de Grafelijkheid 
Holland uit 1345 vinden we dan ook aanzienlijke bedragen 
aan zgn. korentienden (een belasting op het verbouwde 
graan) terug, die opgebracht moest worden door de boeren 
van Dorscherveen (wat nu de zuidzijde van Kortenhoef is). 
De verbouw van graan in Kortenhoef gaat nog vele eeuwen 
door. In de 15e eeuw werden volgens het "kerckenregister 
tot Cortenhoeff" betalingen verricht in mudden rogge. 
In een verslag van een inspectie naar de waterwegen te 
Kortenhoef in 1592 wordt gesproken over "landen met coorn 
besayet" ten oosten van de Dijk. Ook nog in het jaar 1721 
in de tijd dat de vervening al in volle gang was, is bij 
de verpachting van de tienden door de ambachtsheer nog 
sprake van de verbouw van o.a. haver, rogge en boekweit. 
In het licht van het voorgaande was de lokatie van de 
molen dus helemaal niet zo vreemd. 
Wanneer de korenmolen is gebouwd is niet precies na te 
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gaan. Het eerste bericht over de molen stamt uit het jaar 
1650. In een stuk van de polder aangaande het onderhoud 
van waterwegen lezen we het volgende: " ----seecker eynde 
vaerts leggende bij de corenmolen---". 
Als we naar het type molen kijken dan valt ons iets op. 
Zoals al eerder vermeld ging het om een wip-korenmolen. 
Wipmolens, een klein type molen, werden vanouds hoofdza-
kelijk toegepast als poldermolen en slechts zeer zelden 
als industriemolen. De werkruimte in een wipmolen was im-
mers maar beperkt. Alle wipmolens die Nederland nu nog 
kent zijn dan ook poldermolens, op één na. Molen "'t Haan-
tje" in Weesp is een wip-korenmolen (maar dan wel een stel-
lingmolen). Deze molen is echter van oorsprong ook een 
poldermolen die later werd verplaatst en omgebouwd tot 
korenmolen. 
Dit zet ons aan het denken over de oorsprong van de Kor-
tenhoefse molen. Het lijkt heel goed mogelijk dat we ook 
hier te maken hebben met een omgebouwde poldermolen en het 
"toeval" wil, dat die in de 30er jaren van de 17e eeuw 
voorhanden was in Kortenhoef. In 1594 werden in Kortenhoef 
twee nieuwe wipmolens gebouwd waaronder de Dorscherveense 
wipmolen. Toen in de 17e eeuw de grote achtkante molens 

4  
opgang begonnen te maken in deze omgevin n,Amsterdamse 
kooplieden in die gouden eeuw ook hun kaj3itaal in lande-
rijen in Kortenhoef begonnen te investeren, werden de mo-
lens vervangen door achtkante molens. 
In 1635 werd de Dorscherveense molen gesloopt en vervang-
en. Deze 41-jarige en dus nog vrij jonge molen zou----
U begrijpt waar ik naar toe wil doch dit soort theorieën 
behoeven vanzelfsprekend bewijs en dat ontbreekt tot nu 
toe. 
Terug naar de feiten. Over het wel en wee van de molen 
zelf vinden we in het gemeentearchief niet veel. De mo-
len was in particulier bezit dus stukken over b.v. onder-
houd zijn er niet. Toch zijn er wel wat stukken te vinden 
die met de molen te maken hebben zoals de rekening van 
het gemaal. Dit zijn rekeningen van zgn. imposten (accijn-
zen) die tijdens de geldverslindende 80-jarige oorlog wa-
ren ingevoerd. Het liefst werden natuurlijk belastingen 
geheven op eerste levensbehoeften om zo te zorgen voor ge-
garandeerde inkomsten. Zo leverde broodetend Nederland in 
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1810 meer dan 10% van "'s Lands Middelen" uit de belas-
ting op het gemaal. Iedereen die graan liet vermalen om 
brood van te bakken moest betalen. Het leeuwendeel kwam 
natuurlijk van de bakkers. In 1675 waren dat er twee in 
Kortenhoef. Verder blijkt uit de rekeningen dat bijna 1/3 
deel van de bevolking van Kortenhoef zelf zijn brood bakte. 
Vijftig jaar later had Kortenhoef reeds vier bakkers die 
in 1725 met het gerecht overeenkwamen dat zij er scherp op 
zouden toezien dat geen brood van buiten het dorp werd 
ingevoerd. Dat laatste was namelijk streng verboden en er 
stonden zware straffen op. Van brood uit b.v. Loosdrecht 
zag het gerecht van Kortenhoef tenslotte geen stuiver in 
de impostkas terechtkomen. 
Elk jaar werd een "Waarschouwinge" aangeplakt waarin de 
bevolking er op gewezen werd: 

"dat een sware boete jegens het inbrengen van buij-
tenbrood bij de placcaten is gestelt, zoo doen 
schout en geregte van Cortenhoeff de ingesetenen en 
alle andere bij desen waerschouwen dat niemand sich 
verstoute om brood of wel van buijten inde jurisdic-
tie van Cortenhoeff in te brengen en te consumeren". 

Op deze wijze werden niet alleen de eigen bakkers be- 
schermd maar indirect ook de "eigen" molen. 
Dat ook de bevolking veel belang bij "hun" molen had 
blijkt uit het volgende voorval uit het beruchte rampjaar 
1672. Jan Claesz. ten Hooren schrijft in 1674 in zijn 
"Historisch Verhael van de Fransche tyrannye..." het vol- 
gende: "Op deselfde saturdag d'achtste van die maant, 

(zijnde n.l. october 1672)sag men 't krioelen van 
krijgsvolk op de Hilversumsche heide, van daer een 
bende van hondert ruiters in de Loosdrecht quam af-
sakken die, een beleefde schijn toonende, in 't voor-
bij trekken ijder vermaenden niet te vreesen, noch 
uit vrees van gewelt, iets wech te vluchten, dewijl 
niemant eenig leet aengedaen sou worden". 

Of men werkelijk niets van de Fransen te vrezen had valt 
te betwijfelen. Op diezelfde 8e oktober kwamen in 's-Gra-
veland maar liefst 83 personen door het Franse geweld om 
het leven en werden verscheidene huizen in brand gestoken. 
Of de Kortenhoevers op dat moment van de slachting in 
's-Graveland op de hoogte waren of niet is niet bekent. 
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Hoe het ook zij,ze waren niet van plan de molen door de 
Fransen te laten verwoesten: 

"Maer vermitá degenen van Kortehoef, door het voordeel 
aengemaent, dat sij aen de koornmeulen van dat dorp 
hadden, onbeschroomdelijck aen hen de verdere deur-
tocht weigerden, soo moesten sij weer terugkeeren daer 
op sij sich omtrent de kerk van d'oude Loosdrecht be-
schans ten". 

Door dit heldhaftige optreden van de Kortenhoefse bevol-
king bleef de molen gespaard en zou nog ruim 300 jaar 
dienst doen. 
Ondanks het feit dat vanaf de tweede helft van de 18e 
eeuw de landbouw geheel verdween uit Kortenhoef, bleef de 
molen in bedrijf. In de 19e eeuw had de molenaar zelfs 
vaak een molenaarsknecht in dienst. 
De laatste korenmolenaar in Kortenhoef was Cornelis An-
dries Verhagen, afkomstig uit een molenaarsgeslacht in 
Varik (Gld.). Hij kocht in 1881 de molen en maalde daar 
tot 100 jaar geleden. 
Op 16 oktober sloeg de bliksem in de molen en brandde hij 
geheel af. Op 18 oktober van dat jaar schrijft burgemees-
ter M.C.van Pellecom het volgende: 

"De bliksem is geslagen in den windkoornmolen alhier, 
staande aan de grens dezer gemeente en het grondgebied 
van Loosdrecht. Deze molen was samengesteld uit hout, 
bekleed met riet, de kap uit hout vervaardigd en de 
voet van steen en was eigendom van de molenaar C.A. 
Verhagen alhier. De brandspuit was zoo spoedig doen-
lijk aanwezig en in werking doch de molen kon niet 
worden gespaard en is geheel afgebrand. Het daaraan 
grenzend huis van den molenaar, door hem en zijn gezin 
bewoond, is gered en heeft slechts eenige schade be-
komen. Volgens gedane opgave waren in de molen ook 
aanwezig 36 zakken met graan gevuld welke aan parti-
culieren toebehoorden en allen zijn verbrand. De molen 
was geassureerd voor een bedrag van f 3000,- bij eene 
te Amsterdam gevestigde brandwaarborgmaatschappij". 

Tot zover het verslag van de burgemeester. Ondanks het 
feit dat de molen was verzekerd, werd hij niet herbouwd. 
Het gezin Verhagen vertrekt 1i jaar later naar het dorp 
van hun herkomst, Varik. Zo'n 350 jaar had "de Lelie" 
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zijn dienst bewezen. Zelfs in de herinnering leeft de 
molen nu niet meer voort ofschoon een enkele oude Kor-
tenhoever zijn vader of grootvader wel eens over "hun" 
korenmolen heeft horen vertellen. 
Ook op de plaats waar hij eens stond herinnert niets er 
nog aan. Slechts de bordjes "Moleneind" aan het begin en 
eind van dit landelijke stukje Kortenhoefsedijk zal me-
nigeen doen hebben vermoeden dat hier eens een molen 
stond. 

Jan Immerzeel 
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21 OCTOBER 1868... .WAT EEN DAG! 

In het novembernummer van 1989 las u over A.N.van Pelle-
com. Nu iets over zijn zoon en dan met name over hem en 
"zijn raadhuis". 
Wie schrijft over het eerste raadhuis van 's-Graveland 
gaat in gedachten terug naar het begin van de 17e eeuw. 
Een van de eerste publieke gebouwen die dan in het dorp 
worden gesticht is een herberg die "Het Regthuis" wordt 
genoemd. Aan de overzijde wordt in 1657-1658 de kerk ge-
bouwd. Het is duidelijk waarom de herberg deze naam 
krijgt. Dr vergaderen schout en schepenen èn....houden 
er hun rechtszittingen. 
"Het Regthuis" zal een twee eeuwen lang de functie ver-
vullen van een soort gemeentehuis. Als in de loop van die 
tijd de bestuursvormen veranderen is het dr dat de se-
cretarie haar eigen plaats krijgt, de gemeente-ontvanger 
zitting houdt en de vergaderingen van burgemeester, wet-
houders en gemeenteraad plaats vinden. 
Het is duidelijk dat men gaandeweg uit deze jas groeit! 
Vooral als het dorp een ambitieuze burgemeester krijgt, 
die nadrukkelijk stelt dat hij en de raad "te dezer plaat-
se het eerste en meest eervolle Bestuur zijn". Daar hoort 
een gebouw bij "waardig om hen naar behoren op te nemen". 
Zijn naam is Marius Catharinus van Pellecom, geboren 2 
september 1819. We schrijven 1862 als door zijn toedoen 
de secretarie wordt overgebracht naar het woonhuis no.97 
en de burgemeester daar dagelijks is te spreken. Ook zijn 
daar voortaan de aangiften voor de burgerlijke stand. 
No.97 was het wóónhuis van de burgemeester! Hij nam ook 
de functie van gemeentesecretaris waar en dat hij nu 
"thuiswerker" was geworden gaf veel gemak. 
Maar zijn ambities reiken verder. Vijf jaar later ziet en 
grijpt hij zijn kans. Tijdens de vergadering van de ge-
meenteraad op 20 juli 1867 spreekt hij zich uit. "De on-
geschikte en bekrompen woning van de hoofdonderwijzer" is 
een aanloopje. Deze moet door een betere en meer geschikte 
worden vervangen. Het treft dat de huur van het huis er-
naast op 1 mei 1868 afloopt. Als beide huizen worden afge-
broken heeft men in de dorpskern dé plaats om een nieuwe 
hoofdenwoning en... .een gemeentehuis te laten bouwen! 
Want het is wenselijk en noodzakelijk dat hier een gemeen- 
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tehuis aanwezig is voor de raadsvergaderingen, een secre-
tarie en een geschikt ingericht lokaal voor het houden 
van de nachtwachtdienst. Tot dusver hadden de kosten hem 
weerhouden voorstellen te doen. Maar de gemeentefinanciën 
zijn thans zo allergunstigst dat hij nu wel met zijn voor-
stellen moet komen. 
Dat maakt de tongen los: "Het overleg is breedvoerig", 
lichten de raadsnotulen ons in. 
Met algemene stemmen worden de voorstellen aangenomen. 
De bouwsom zal tegen een billijke rente (5%) worden ge-
leend en de jaarlijkse aflossing duizend gulden bedragen. 
Op 3 september 1867 de verheugende mededeling dat begin 
1868 wordt begonnen met het afbreken van de huizen, op 
1 mei met de nieuwbouw en dat deze voor het aanbreken van 
de winter gereed moet zijn. 
De raadsleden buigen zich in hun vergadering op 28 okto-
ber over de tekeningen die gemaakt zijn door de heer J. 
Keijzer te Amsterdam. Hij is provinciaal opzichter bij 
Rijkswaterstaat. Ook liggen bestek en voorwaarden en de 
raming van de kosten ter tafel. De laatste bedraagt 

14.000,-. 
En dan gaat alles snel. 
Reeds op 29 november wordt de publieke aanbesteding ge-
houden en het werk voor f 11.859,- gegund aan J.van Vugt, 
aannemer te Naarden. Nu het zo meevalt zal een lening 
van 1 13.000,- worden aangegaan. 
En dan breekt de 15e april 1868 aan! 
Onder voorzitting van de burgemeester zijn om tien uur in 
vergadering aanwezig de H.H. A.v.d.Koppel, P.C.Lasonder, 
P.de Wilde, H.J.Veugelink en J.Zelvelder. 
De burgemeester houdt een toespraakje en daarna vindt 
het leggen van de eerste steen plaats door de zesjarige 
J.J.van Pellecom. 
Teruggekeerd van de kleine plechtigheid volgt een tweede 
toespraak van van Pellecom. Hij stelt dat burgemeester en 
raadsleden zich mogen beschouwen als "het eerste en meest 
eervolle Bestuur dat alhier is gevestigd. Het krijgt nu 
een gebouw ter beschikking, waardig dit bestuur naar be-
horen op te nemen". 
Daarna werd "ten regthuize alhier gezamenlijk het dejeu-
ner gebruikt". 
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De eerste steenlegging zou echter niet in de schaduw kun-
nen staan van het stuk theater dat op woensdag 21 okto-
ber 1868 werd opgevoerd. De burgemeester is er weer duide-
lijk de schrijver en regisseur van. Er is hard gewerkt en 
er zijn geen tegenslagen geweest zodat reeds op die datum 
het gemeentehuis en de woning van meester van Varik in ge-
bruik kunnen worden genomen. 
Laten we aannemen dat het een herfstdag was waarover nog 
de glans van de nazomer ligt. 
Al vroeg in de morgen zijn in het dorp de vlaggen uitge-
stoken. Om ruim elf uur worden de gemeenteraadsleden met 
twee rijtuigen van huis gehaald. In pontificaal gestoken 
stappen zij in, de paarden trekken aan en voorafgegaan 
door het (ingehuurde) "korps muziek" van het zevende regi-
ment Infanterie te Utrecht, dat het dorp met zijn pittige 
klanken vult, rijden zij naar het raadhuis. Voor en naast 
en achter de rijtuigen deint een erewacht van vijftig man-
schappen te paard! Zij dragen evenals de twintig manschap-
pen te voet oranjesjerpen waarop het wapen van de gemeente 
prijkt. Het is twaalf uur als de raadsleden uitstappen en 
zich op het bordes van het gemeentehuis posteren. Aan pu-
bliek op de dorpsweg geen gebrek. Aan de raadsleden wordt 
nu de tekst overhandigd van het lied dat hun wordt toege-
zongen door een aantal schoolkinderen onder leiding van 
de hoofdonderwijzer. De laatste regel luidt: 

Ontvangt den krans! 
Dan gaan de deuren van het raadhuis open, jonge meisjes 
in het wit komen naar buiten, strooien bloemen op het bor-
des en bieden -vrolijk het "Ontvangt den krans" herhalend-
ieder raadslid een lauwerkrans aan. Dat is dan tevens het 
moment waarop de burgemeester al zijn rhetorische registers 
opentrekt. In zijn dankwoord vergeet hij niemand. Hij 
wordt beloond met een luid en driewerf hoera! 
De erewacht trekt langs en dan is het tijd voor de inwen-
dige mens. In de raadszaal staat een dejeuner klaar, stel-
lig verzorgd door buurman "Het Wapen van Amsterdam". 
Een achttal genodigden zit mede aan. Weer neemt de burge-
meester het woord en deelt veel complimenten aan hen uit. 
Aan meester van Varik overhandigt hij de sleutels van zijn 
nieuwe huis. 
Gemeente-ontvanger Lasonder beantwoordt hem en de hoofd-
onderwijzer blijft niet achter. Nu wil men dan ook wel 
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graag toetasten. Om één uur gaat men naar het terrein te-
genover "Het Regthuis" om naar de volksspelen te kijken. 
Daar smullen de kinderen in de poffertjeskraam en doen met 
zaklopen verwoede pogingen om een prijs te winnen. Voor de 
jongelingen en manschappen is er mastklimmen. Het publiek 
vermaakt zich kostelijk. Het is spannend. In uiterste 
concentratie, met harde knieën en knuisten, heb je je bij-
na langs de met groene zeep ingesmeerde mast naar de top 
gewerkt... .je moet een hand los laten om een prijs te grij-
pen en het gaat toch nog mis, je roetst naar beneden. 
De ah's en oh's en de aansporingen zijn niet van de lucht. 
Inmiddels laat het muziekcorps in de met vlaggen en groen 
versierde tent voor "Het Regthuis" zich van tijd tot tijd 
horen. Voor de mensen, die in hun stille dorpje zo weinig 
gewend zijn en zo sober moeten leven, is het plezier vol-
maakt. Ook 's avonds is er feest. 
Om zeven uur brengt een gedeelte van de erewacht nog een 
serenade aan de raadsleden die weer op het bordes staan 
en krijgt als beloning de erewijn aangeboden. Van zeven 
tot negen geeft het muziekcorps van de infanterie een con-
cert in de tuin van "Het Wapen van Amsterdam". De muzikan-
ten blazen zich wel warm maar de toehoorders vinden het in 
kille herfstavond behaaglijk om naar hen te luisteren in 
de vertrekken van het logement. 
En dan tot slot het zelden of nooit geziene: Vuurwerk op 
de wei van Hilverbeek, besteld bij en afgestoken door fir-
ma van der Brug te Amsterdam. Als apotheose, in de prach-
tigste kleuren: 

21 OCTOBER 1868 
De ouderen gaan nu naar huis, het jongvolk doet nog een 
dansje. Dagen praat men er over na. 
De burgemeester legde het vast in de gemeenteraadsnotulen 
en we zijnhem dankbaar dat wij na ruim een eeuw nog van 
het feest kunnen meegenieten. Wat een beelden roept het 
niet op! 
Het raadhuis mocht er zijn. Met zijn hoge stoep, het forse 
timpaan met de wijzerplaat van het uurwerk, geflankeerd 
door sierlijke lauwertakken, het dakkoepeltje waarin de 
klok die samen met haar grote zuster in het torentje van 
de Hervormde kerk de tijd meldde.. .het was een charmant 
geheel. En vooral: de verhoudingen waren goed. Dat de ont-
werper in functie was bij Rijkswaterstaat maakt het gemak- 
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kelijk om de stijl waarin het gebouwd werd te bepalen: 
de "Waterstaatsstijl". Evenals veel in die tijd gebouwde 
kerken, die "Waterstaatskerken" heten, kan men in 's-Gra-
veland spreken van het "Waterstaatsraadhuis". En dat be-
tekent dat het een klassicistisch aanzien heeft met als 
het meest in het oog springende kenmerk het driehoekig 
timpaan of fronton van de tempels der oudheid. 
Om nog eens op van Pellecom terug te komen, het eerste 
raadhuis van 's-Graveland kwam op zijn initiatief tot stand. 
En daarvoor blijven wij hem dankbaar. 

A.D.Wumkes 

Noot: 

In 1824 bepaalde Koning Willem I dat geen nieuwe kerken 
gebouwd mochten worden zonder voorafgaande koninklijke 
goedkeuring. De uitvoering van het besluit werd opgedra-
gen o.a. aan de minister van Waterstaat, wat in de prak-
tijk betekende dat ingenieurs van Waterstaat de ontwerpen 
leverden. Vandaar de benaming: "Waterstaatskerken". 
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HET POLDERHUIS VAN ANKEVEEN 

Inleiding  
Het aanzien van Ankeveen, zoals het eeuwenlang daar in dat 
wijde, open polderlandschap lag, is ondanks veel verande-
ringen nog min of meer hetzelfde gebleven. 
De structuur van een langgerekt verveners dorp bestaat nog 
steeds. Anders is het gesteld met de oorspronkelijke ge-
bouwen, boerderijen en behuizingen in ons dorp. Echte "aan-
zienlijke" gebouwen heeft Ankeveen eigenlijk weinig gekend. 
Het wèl aanzienlijke "Huis" van de ambachtsheren en vrou-
wen heeft geen lang leven gehad; het mooie, oude St.Maar-
tens kerkje is in het begin van deze eeuw gesloopt. 
Maar het Rechthuis staat er nog en de Ingelenburg en de 
fraaie buitenhuizen langs de Cannenburgerweg en veel ande-
re waardevolle huizen en boerderijen. Maar ook de plaatsen 
in het dorp, waar door Ankeveners eeuwenlang "geschiedenis 
gemaakt" is, zijn de moeite van een historisch onderzoek 
meer dan waard. Zo is de plaats waar vroeger het "Gemeene-
lantshuis" stond voor veel Ankeveners nog een bron van 
herinneringenaan een heel andere tijd dan nu, een tijd 
waarin het gebouw een belangrijke plaats in het dorpsleven 
innam. De "ingang" van Ankeveen vanaf de Loodijk wordt nu 
gemarkeerd door een weinig dorps uitziend etablissemnent 
dat de naam "Chinese Muur" draagt. Een zo hoge ouderdom 
als de nieuwe naam suggereert heeft het Gemeenelantshuis 
niet gehad: een kleine driehonderd jaar. 
Het nu nog bestaande gebouw dateert uit de dertiger jaren; 
voor herinneringen aan het Gemeenelantshuis moet je bij 
wat oudere Ankeveners zijn. 
De functie van het Polderhuis is in het dorpsleven altijd 
heel belangrijk geweest, zowel in gunstige tijden als in 
oorlogstijd. Een plekje dat sterk verbonden was met het 
dorpsgebeuren door de eeuwen heen in Ankeveen. 

Van "slegt out huissie" tot Gemeenelantshuis (1651-1672)  
De geschiedenis van het polderhuis begint voor ons in 1651, 
het jaar waarin Polder en Molenmeesters van Ankeveen een 
reeds lang bestaande herberg, gelegen aan de Loodijk, aan-
kopen. De plaats van het herbergje was uitzonderlijk gun-
stig gelegen, bij de ingang van het dorp en aan vaart en 
weg naar 's-Graveland en Amsterdam. 
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Hier konden reizigers van en naar Amsterdam, Naarden, 
Weesp en Utrecht hun rijtuig afspannen en overnachten. 
Maar ook de schippers die van 's-Graveland zand naar Am-
sterdam vervoerden kwamen hier langs, de turfschippers op 
Naarden en de wassers en blekers uit 's-Graveland en Anke-
veen. De stad Weesp was eigenaar van dit huisje dat al van-
ouds een herberg moet zijn geweest. Ten tijde van Ds.Pa-
schasius (1643-1670) is er al sprake van een "waard". 
Bij de doop van een kind in 1647 wordt de vader genoemd: 
"Cornelis de Weerd in Holland" en de moeder Hilletje. 
Ds.Paschasius was weinig concentieus met zijn doopaangif-
ten. Later (in 1711) verbetert Ds.Voet hem door erbij te 
schrijven: "de naem is Meerkoot". Kennelijk was de haams-
aanduiding een beroepsaanduiding; zo komen we aan onze 
familienamen. 
Maar in 1651 vindt de officiële koop plaats van het huisje. 
De officiële koopakte is bewaard gebleven: "Op huijden de 
eerste februari 1651 sijn de Ed.Heeren Burgemeesteren ende 
Regierders der Stede Weesp ter eenre en d'ondergeschreven 
polder en molenmeesters van Anckeveen overeengekomen en 
veraccordeert"... Het huisje blijkt vanouds "Het Donckers-
huis" te hebben geheten en wordt nu bewoond door Cornelis 
Claesz, gezegd Meerkoot. De omschrijvingen in de koopakte 
van de belendingen verbaast ons enigszins: "streckende van 
de Anckeveense dijk af tot de nieuw te graven sloot ten 
halve -als waar de heerewegh ten Noorden ende Eem pieter 
van Lourens ten zuijden naest belend sijn". 
Die heerewegh (zonder hoofdletter) is natuurlijk de Loodijk 
en heeft niets te maken met de huidige Herenweg (die over-
igens toen nog Papemeent heette). Maar de naam Loodijk is 
al zeer oud, al in 1396 is het de grens tussen het rechts-
gebied van Naarden en van Gooyland. Mogelijk is de aandui-
ding ontstaan na de aanleg van 's-Graveland als aanduiding 
dat hierlangs de "Heren" naar hun buitenverblijven reden. 
Wat het uiterlijk van dat "Donckershuis" aangaat denk ik 
dat veel Hollandse landschapsschilders uit de 17e eeuw 
maar ook Pieter Breughel, een ruime keus bieden in boeren-
herbergen die onze fantasie hierover bevredigen. Een grote 
behuizing is het zeker niet geweest; de prijs die de pol-
dermeesters ervoor betaalden was maar gering: 250 carolus 
guldens met een erfpacht van 10 guldens perjaar en een 
verponding van 5 guldens "ten behoeve dezer stede Weesp". 
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Maar wat was het een vooruitziende blik van polder- en 
molenmeesters om juist op deze plaats een polderhuis te 
willen vestigen. De locatie voor een herberg was ideaal 
maar de ligging van een Gemeenelantshuis -vlak bij de be-
langrijke sluis en drie bruggen van de polder- was niet 
minder gunstig, wat ook al blijkt uit het feit dat enkele 
eeuwen lang deze plaats niet gewijzigd is. Dat die in oor-
logstijd ook nog strategische waarde had, blijkt uit de 
verdere geschiedenis van het huis. 
De bewoner en waard 	Cornelis Meerkoot, wordt door 
polder en molenmeesters tegelijk gecontracteerd om aller-
lei diensten voor het polderbestuur te verrichten. Hij 
wordt brugge- en sluiswachter, hij brengt de schouwbrieven 
rond en plakt ze aan en is tevens de heren van dienst met 
maaltijden en consumpties bij vergaderingen. Aangezien de 
heren van mening zijn dat alleen al het waardschap een 
ruime broodwinning betekent op zo'n gunstige plaats, moet 
Cornelis Meerkoot zo'n driehonderd gulden huur per jaar 
opbrengen, een bedrag dat wat wonderlijk afsteekt bij de 
koopprijs die de heren hadden bedongen. Maar ze hebben 
grootse plannen met het Donckershuis. In de volgende ja-
ren werken gravers, metselaars en timmerlieden aan het 
vervallen huisje om er een waardige behuizing van te ma-
ken; waardig om er te vergaderen voor polder- en molen-
meesters, maar ook beter geschikt als herberg. In 1658 
staat er nog op rekening een bedrag van f 1.318,-, maar 
dan zijn ook de "timmeragiën" en verbeteringen vrijwel 
ten einde. 
Voor de waard, Cornelis Meerkoot, is een reglement opge-
steld waar hij zich aan moet houden. Behalve dat hij 
sluis- en brugwachter is, moet hij ook zorg dragen voor 
de beschoeiingen, het hek naar de Meent gesloten houden 
voor koeien die daar niet mogen weiden, hij mag geen vis-
tuig in de sluis hangen of jagen op de dijk. Wel moet hij 
zorgdragen dat hij de heren polder- en molenmeesters op 
hun halfjaarlijkse vergadering voor eigen rekening "een 
goede zoode visch" op tafel brengt (en dan niet uit de 
sluis gevist). Verder moet de waard zich niet bemoeien 
met het innen van import of het "gaderen" van andere in-
komsten voor de polder. In 1669 wordt nog eens duidelijk 
vastgesteld dat de penningmeester van de polder, Jan 
Jansz Ham, niet meer dan van iedere gulden maar één stui- 
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ver in rekening mag brengen "zonder de polder met meerder 
te belasten". De diensten worden genoemd: 't garen van 't 
Zeeburghgeld, het meulengeld, het schouwen, biljetten en 
brieven schrijven. 
Aan het polderhuis worden nog steeds kleine verbeteringen 
aangebracht. Ik denk dat het ongeveer hetzelfde uiterlijk 
heeft gehad als het latere, na het rampjaar weer opgebouw-
de huis. Er was op de bovenverdieping een aparte kamer ge-
reserveerd uitsluitend voor de vergaderingen van polder-
en molenmeesters waar geen ander toegang had, ook de waard 
niet. Hier werden de dikke rekeningenboeken van de polder 
bewaard, de eigendomspapieren, de resolutie-boeken en de 
polderkaarten. Hier werden de uitvoerige vismaaltijden ge-
noten na de hálfjaarlijkse schouw, waarvan de rekeningen 
-ondanks de gratis "zoode visch"- soms tot over de f 50,-
beliepen. Maar het waren dan ook zeer deftige heren, die 
poldermeesters. We komen in het resolutie- en rekeningen-
boek veel bekende namen tegen van Amsterdammers die bezit-
tingen in de polder hadden, gekocht wegens geldbelegging. 
Namen als Cornelis Tromp, de advocaat mr.Jan Ingel, Abel 
Mathijsz Burgh, mr.Jan Hulft, Jan van Linteloo, Wijnand 
Blaupot en vele anderen. 
Zij waren in staat de belangen van de polder -en dus ook 
hun eigen belang- met veel inzicht en inzet te verdedigen 
als het nodig was. Zo wordt in 1671 de sluiswachter van de 
Uittermeerse sluys "geinsinueert dat hij de sluys niet 
meer openlaat als (alleen) met Ebbe, en veel minder de 
sluysdeuren vast moet binden "Opdat wij niet met Vechtwa-
ter beswaerd worden". Een eventuele schade -van onderge-
lopen landen- zal aan hem worden verhaald. En de polder-
meesters zullen "clagen Daert Behoort". 
In 1671 ,met de dreiging van oorlogsgeweld op de achter-
grond, worden veel nieuwe werken aan de molen verricht, 
een nieuwe watergang en twee nieuwe sluisdeuren. Verder 
wordt de vaart in Ankeveen verdiept: "zodat een volladen 
pontschip met zeepzide als of vuylnis zal moeten deurvarenl 
In het, het volgende jaar al werkelijkheid geworden oor-
logsgeweld, wordt Ankeveen niet gespaard. Innundatie van 
de polder, aanvallen van de Fransen tot drie maal toe op 
het dorp, vernielingen en brandstichting brachten het dorp 
dichtbij de totale ondergang. Het Polderhuis werd in brand 
gestoken zodat alleen de fundamenten bleven staan. 



Veel ingelanden waren naar Amsterdam gevlucht. 
Pas in 1674 begint weer de opbouw van het zwaargetroffen 
dorp en de polder. 
Het zal nog lang duren voor men de schade enigszins te 
boven is. 

(wordt vervolgd) 

B.J.v.d.Kolk 
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POOLENBURG 

Wist u dat 's-Graveland nog een vierde "burg" rijk is 
geweest? 

Je woont in een dorp met drie "burgen", alle drie genoemd 
naar een eigenaar: Swaen (Jan de), Schaap (Gerard) en 
Tromp (Cornelis). Je hebt een blekerij aan het Ankeveense 
Pad en heet Pool. 
Wat kan er tegen zijn om jouw bedrijf 

POOLENBURG 
te noemen?, naast Swaenenburgh, Schaepenburgh en Trompen-
bergh. 
Barend Pool was een tevreden man. Tenminste.. .als hij... 
Hij liet op zijn blekerij een bord aanbrengen met het 
volgende rijm: 

Ik ontvang de massa vuil 
En zend ze schoon ter stede. 
Ontvang ik dan mijn loon, 
Dan ben ik wel tevreden. 

Als de bennen met de schone was, die per schuit naar Am-
sterdam waren vervoerd, aan de adressen werden afgeleverd, 
zal het niet gemankeerd hebben aan het ontvangen van het 
loon en kon Pool wel tevreden zijn. 
Maar aan alle werkzaamheden komt een einde en zo droeg hij 
op 10 mei 1765 zijn bedrijf over aan Jan ten Dam. 
Het blijft in diens familie tot de weduwe Wessel ten Dam 
het in 1824 verkoopt aan Gijsbert Smallenburg. 
In 1856 komt het in handen van Cornelis Smallenburg en 
deze verkoopt het op 23 mei 1881 aan Jhr.Dedel. 
Dan zal Poolenburg wasserij af zijn geworden en verdwijnt 
de naam in het vergeetboek. 
Om dan nog eens even op te duiken in dit boek(je). 

A.D.Wumkes 
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DOELSTELLINGEN 

De Historische Kring heeft ten doel voorwerpen, afbeel-
dingen en arch.,valia betreffende de historie van de 
dorpen Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef te verzame-
len, te archiveren en ten toon 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 informatie dan wel financiële steun. 
Wij begroeten u gaarne als lid of donateur! 

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

BESTUUR: 

Voorzitter: 	C.van den Velden-de Groot, 
Kortenhoefsedijk 43, 1241 LN Kortenhoef. 
Telefoon 035-62525. 

Secretaris: C.J.Sanders, 
Hoflaan 28, 1241 XM Kortenhoef. 
Telefoon 035-62470. 

 

Penningmeester: J.van Raam-Hansler, 
Reigerlaan 42, ED Kortenhoef. 
Telefoon 035-60446. 

LEDEN:  

M.A.Boeve-Bant, Bergse Pad 6, 	Ankeveen 
J.C.Immerzeel, Reigerlaan 26, 	Kortenhoef. 
B.J.v.d.Kolk, 	Multatulilaan 66, 	Hilversum. 
J.Landwaart, 	C.de Wijsstraat 13, 	Kortenhoef. 
J.Schriek, 	C.de Wijsstraat 17, 	Kortenhoef. 

BEZOEKAVOND: 	Iedere woensdagavond in de St.Antonius- 
school, ingang Eg.Blocklaan, Kortenhoef. 

Bankrekening nr. 	 Girorekening nr. 
38.82.88.930 	 544.86.37 
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