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ouwe Maonus hè, die wou z'n aige nog berge achter ons 
en die zal teugen die smeris: nou neem je mai veur 
die drie aiere en die twee krenge die daorginder vao-
re, die hebbe al wel vaiftig aieren in de boat, en 
die neem je niet. Jao sai tie, mor die kraig ik oak 
wel, die gaon d'r net zo goed an as jai! Jao, maor 
hai was verkeerd gestuurd, want wai hadde hem gesien 
hè. Nou en hem in de gaote houwe, en maor vaore hè, 
helemaol van die wetering, hélemaol naor bove. Maor 
hai was twee dobbers van ons iSf. Nou dan vaorden we 
weer een dobber verder, kwam hai ook aonvaore maar 
wi deeën et saomen en hái most et alleen doen. 
Zo hebbe we hem drie keer zo helemaol van die wete-
ring naor bove en terug, en ik seg tegen Jan, nou 
gaot ie helemá61 bai de bok, en we vaorden helemaol 
naor de wetering zo'n dobber in waor je niet uit kon, 
die doad liep hè, maor wai waoren met ze tweeën, en 
toen we boave aan die dobber waoren, met volle gang 
allebai zo hárd as je kon, zó tegen die akker op dat 
de boat die vloog midden op de akker hè en hup met-
een de één naor die kant en de ander naor dfe kant 
en flens! wai saoten in die andere dobber en vaorden. 
En toen kwam hai nog bovenan, en wai wisten dat et 
daor daad liep, maor hai niet, en hai kon alleen die 
boat niet over kraige, dus hái most weer terug om weg 
te komme hè. En wai gingen voor hem smoel uit en wai 
zochten die dobber weer op. Maor toen waoren we weer 
bovenan bal dat plain en daar was in de akker waor 
we langes vaorden een openingetje. En wai hadden hem 
goed in de gaoten gehouwe en daor was hai deurgegaon 
en toe was tie die blinde dobber uit, en ja nou moé 
we uitkaike, want nou wait je niet hoe hái het ver-
siert. 
Maor jao, wai kenne die polder drome, en wait je wat 
we vertrouwen het niet, hai gaat terug vlak bal de 
moale met se boatje leggen en dan hep tie ons hè. 
Maor daor graip tie naast want wai wete wel een an- 
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dere weg. Toen ben we die haile polder boven deur 
gegaon, helemaol achter bai de Hollandse kaoi, naar 
het land van Jan van Daik, en toe deur een sloat en 
so kwaome we bai de moale, en verdomd, een zeventig 
tachentig meter vóar de moale vandaan sat hai in se 
boatje een segaor te roken en op ons te wachten. 
Nou hadden we vroeger altaid zo'n hoed op, zo'n deuk-
hoed en we hadden achter bai de hooiberg de boat aan 
de kant gelegen, toe allebai de hoed volgelaoie met 
aiere, en toe achter de moale op dat trappie allebai 
de hoed neergelegen en toe weer naar binne in de 
moale. 
En smaondagsoggend, om een uur of half tien, daor 
komp de jachtopziener naor de moale toe. EI die kwam 
vaoder waorschuwwe hè. Hai sait: Denk terom Jan Hao-
ge, waarschuw de jonges dat ze dat laoten, want as 
tie ze kraigt, dan ken dat jouw wel es eén koei koste. 
Jao, hai probeerde je zoo bang te maoken, hái had 
gedacht: assie dát maor geloaft. 
Maor den andere dag waoren wai alweer aon 't aiere 
soeke in de polder. 

B.van der Kolk 

Zie: Jubileumnummer 1992 
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VAN EEN SCHEVE TOREN, DIE EEN BEETJE  

SCHEEF MOEST BLIJVEN, KORTENHOEF 1922  

Stelt u zich eens voor: u bent aannemer of archi-
tect en u krijgt het verzoek een scheefgezakte, ge-
metselde toren van, pakweg, 6 x 6 meter met muren 
van een meter dik (in het fundament nog zwaarder) 
en met een hoogte van zo'n 19 meter (exclusief de 
spits), recht te zetten. Vermoedelijk zoudt u zich 
op z'n minst wel vier maal bedenken alvorens aan 

Toren met de trans + 1900 
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een dergelijk karwei te beginnen. 
Toch is het gebeurd en wel in Kortenhoef, zo'n 70 
jaar geleden. 

Als in de 19e eeuw een einde komt aan de turfmakerij 
in Kortenhoef, honderden jaren één van de hoofdmid-
delen van bestaan in het dorp, vervalt een groot deel 
van de bevolking in armoede. De teruggang van de wel-
vaart die het dorp ooit kende, had niet alleen ge-
volgen voor de bewoners, maar ook voor een "gemeen-
schapsgebouw" als de kerk. 
De kerk raakte in verval. Begin van deze eeuw was 
de toestand van de toren zo slecht, dat stukken van 
de trans (de balustrade aan de bovenkant van de to-
ren) naar beneden vielen. De gemeente Kortenhoef, 
sinds de Napoleontische tijd eigenaresse van de to-
ren, beschikte niet over de middelen om de toren te 
restaureren. Daarop werd besloten de trans te slo-
pen. Helaas was de bouwvalligheid van de omloop niet 
het enige probleem. Kerk en toren waren verzakt en 
vooral de toren zakte steeds schever. Er moest iets 
gebeuren. In 1908 maakte architect J.F.L.Frowijn 
plannen om de toren te restaureren. De uitvoering 
van de plannen liet in eerste instantie op zich wach-
ten en werd later door de Eerste Wereldoorlog onmo-
gelijk gemaakt. 
In 1920 werd door architect A.A.Kok, wonende te Bus-
sum, opnieuw een plan gemaakt voor herstel van de 
toren. Dit plan werd in de jaren 1921-22 onder lei-
ding van de heer Kok - of: "de ingenieur", zoals 
men hem in Kortenhoef noemde - uitgevoerd. 
Uit onderzoek bleek dat de twee onderste verdiepin-
gen van de toren origineel waren, dat wil zeggen: 
uit de tweede helft van de 14e eeuw. De derde ver-
dieping en de spits waren 17e eeuws. Daar onbekend 
was hoe het bovenste gedeelte er in de Middeleeuwen 
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heeft uitgezien, werd besloten de toren terug te 
brengen in de 17e eeuwse toestand. 
Twee 18e eeuwse gravures van H.Spilman en foto's 
van rond de eeuwwisseling maakten dit beeld duide-
lijk. De trans werd weer opgemetseld echter met weg-
lating van de op de hoeken geplaatste "rare verho-
gingen", zoals de architect de torentjes op de hoe-
ken noemde. Er kwam een nieuw uurwerk in de toren 
en de wijzerplaat aan de westzijde boven de ingang 
werd vervangen door drie wijzerplaten aan de boven-
ste verdieping. Het loodzware kruis met de haan 
werd met behulp van drie aan elkaar gebonden leer-
tjes door Harmen Schouten van de spits gehaald om 
opnieuw verguld te worden. 
De grootste problemen van de restauratie deden zich 
voor bij de fundatie van de toren waarin vanzelf-
sprekend de oorzaak van het scheefzakken gezocht 
moest worden. 
De toren stond bij het eerste onderzoek 65 cm uit 
het lood. Om te beginnen werd een proefsleuf gegra-
ven langs de zuidzijde van de toren, de kant waar-
naar deze het meest overhelde. Een peiling van de 
bodem leerde, dat deze bestond uit een vier meter 
dikke laag bruin veen voordat het vaste witte zand 
werd bereikt. De fundering bleek van drooggestapel-
de zeer zachte steen te zijn, die met een enorme 
bult was uitgezakt. Toen de zaak tijdens het onder-
zoek uit elkaar begon te rollen, werd het gat snel 
weer dichtgegooid. Toen de toren nogmaals werd af-
gelood bleek hij, wellicht geholpen door het onder-
zoek, nog vijf centimeter meer scheef te staan. 
Het werd een hachelijke toestand. Over de mogelijk-
heid van omvallen werd niet gesproken maar wel ge-
dacht en er werd onverwijld naar gehandeld. 
Het gewicht van de toren bedroeg globaal 600.000 
kilogram, dus geen kinderwerk. Op een afstand van 
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zo'n vier meter werd een sleuf gegraven tot op het 
zand, waarin twee zware eiken balken werden gelegd 
om een vast punt te krijgen. Op deze liggende bal-
ken werd een rij zware stutten gezet, zodat na eni-
ge dagen de toren gestut was. Om te voorkomen dat 
het zware lichaam op de bovenkant van de stutten 
zou gaan scharnieren, ofwel dat 	de toren over 
de kop zou buitelen, werd nog een zeer lange stut 
gezet waartoe een oude molenroede van pas kwam. Het 
gevaar voor omvallen was nu geweken en de fundering 
kon weer worden blootgelegd. De bult in het metsel-
werk kwam weer tevoorschijn. 
Het hele fundament bleek opgebouwd uit losse steen-
stukken en liep door tot op het zand (vier meter 
diep) met hier en daar spaarbogen. Het geheel was 
zo verpulverd, dat het met honderden kilo's tegelijk 
onder de muur vandaan rolde. 
Harmen Schouten, één van de arbeiders, herinnert 
zich dat het zo verpulverd was, dat hij het gemak-
kelijk met een bats kon opscheppen. De moeilijkheden 
werden nog groter toen er een wel ontstond in de 
diepe donkere kuil. Zelfs brongas kwam naar boven, 
dat bij aanraking met vuur met een blauwe vlam brand-
de. Ondanks alle gevaren en moeilijkheden werd het 
gat verder uitgegraven en drooggehouden totdat mid-
den onder de torenmuur een stuk zand van drie meter 
bij één meter was blootgelegd. Hierop werd zo snel 
mogelijk een penant gemetseld van vier meter hoog, 
schuin toelopend tot het van boven tegen de onder-
kant van de anderhalve meter dikke torenmuur kon 
worden aangewerkt. 
Na drie dagen en twee nachten onafgebroken hard 
werken was dit metselwerk voltooid. Iedereen hera-
demde en ging voorlopig naar huis om het metselwerk 
enige weken de gelegenheid te geven te harden. Het 
ergste gevaar was geweken en het systeem was gevonden. 
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Stuk voor stuk werd een gedeelte van de toren ge-
stut, een stuk fundering weggebroken en door deug-
delijk metselwerk vervangen. 

Bij het werk kwam aan het licht hoe de toren des-
tijds was gefundeerd. Op de plaats van de toren werd 
een sleuf gegraven van twee meter breed en vier me-
ter diep tot op het vaste zand. Onder de te maken 
torenmuur stapelde men twee dunne muren met een tus-
senruimte van twee meter, ieder anderhalve steen 
dik van zachte steen zonder mortel. De tussenruimte 
vulde men met puin en gruis van zachte, ondoorbak-
ken steen. De muurtjes werden naar boven naar el-
kaar toegehaald tot aan de bovenzijde een dikte van 
ongeveer anderhalve meter werd verkregen. Daarop ging 
men de zware toren bouwen. 
Bij de bouw van een dergelijk gebouw werden hele oven-
ladingen stenen gebruikt. Vaak werd zelfs ter plaat-
se een veldoven gebouwd. De volledige ovenlading 
moest dus opgemaakt worden, dat wil zeggen de hard-
ste tot de zachtste met een hoeveelheid gebroken en 
vergruisde steen. Deze werd dus opgemaakt aan de fun-
dering. 
In de loop der jaren werd de wonderlijke funderings-
constructie naar buiten uitgeperst. De toren zakte 
dan steeds dieper in de puinmassa weg. Het mag dan 
ook een wonder heten, dat de constructie nog zo lang 
dienst heeft gedaan. 

Toen de toren rondom van een nieuw fundament was 
voorzien, kwam een nieuw vraagstuk aan de orde: 
het rechtzetten van de toren. 
Door de werkzaamheden, vooral door het droogpompen 
van de sleuven, was de overhelling flink toegenomen. 
Het weggepompte water bevatte namelijk fijn zand, 
dat onder de fundering vandaan kwam. De toren stond 
inmiddels, ondanks het stutten, meer dan een meter 
uit het lood en dat bij een hoogte van nog geen 20 
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meter! 
Hoe kon nu zo'n zwaar stenen lichaam recht gezet 
worden? 
Eigenlijk heel simpel. Men was begonnen met de zuid-
muur en men had het nieuwe fundament daar strak te-
genaan gemetseld. Toen men het nieuwe fundament on-
der de noordmuur maakte, liet men dit enkele deci-
meters los van het metselwerk van de toren, ter-
wijl de open ruimte werd opgevuld met blokken hout. 
Toen nu alles goed versteend was, werd eerst de to-
ren voor alle zekerheid als in een krat verpakt, 
voorzien van stroppen zwaar balkhout. Kerk en to-
ren werden gescheiden door het wegbreken van de 
westmuur van het kerkgebouw. 
Nu kon het werk beginnen. 
Naast elk houtblok werd een ander blok gelegd, dat 
een centimeter dunner was. Daarna werd het dikke 
blok gekloofd en versplinterd. Zo werd heel langzaam 
het hogere blok, dat de zware last te machtig werd, 
samengeknepen en kwam de muur op het dunnere blok 
te rusten. Daar zette men dan weer een iets dunner 
blok naast en het weghakken van de dikste blokken 
kon weer beginnen. Men kreeg er aardigheid in, er 
kwam beweging in de toren. 

Toch staat de toren hedentendage nog altijd scheef 
en wel maar liefst 55 centimeter uit het lood in 
zuidelijke richting (opmeting januari 1992). Zou 
hij dan toch weer teruggezakt zijn, vraagt u zich 
misschien af. Dat is niet het geval. 
Na de overhelling ruim een halve meter te hebben 
teruggebracht, werd de opening tussen fundering en 
toren zorgvuldig dichtgemetseld. Wat was namelijk 
het geval? De Kortenhoevers wilden helemaal geen 
rechte toren! Hun leven lang hadden ze tegen een 
scheve toren aangekeken en dat moest maar zo blij-
ven, al mocht het dan wel iets minder zijn. En wat 
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Situatie na de torenrestauratie 

te denken van al die schilderijen die er van de sche-
ve kerktoren waren gemaakt en over alle gewesten 
waren verspreid. Zij zouden de werkelijkheid niet 
meer weergeven. 
En zo bleef de toren scheef. 
Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar het is 
waar gebeurd, in Kortenhoef, in 1922. 

Jan Immerzeel 
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Bronnen: 

- Gooi- en Eemlander van 2 augustus 1923, artikel 
door A.A.Kok, architect. 

- Documentatie-afdeling Rijksdienst voor Monumen-
tenzorg. 

- Vriendelijke mededelingen van Harmen Schouten 
(oktober 1983). 

- Collectie Historische Kring "In de Gloriosa". 

De toren zonder trans 
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NONNEF(V)EESTJES  

In het februarinummer zette ik u degelijke kost voor, 
namelijk grutten. Nu het luchtigste luchtigheidje. 
Als op de 's-Gravelandse landgoederen de oranje-
boompjes bloeiden, streelde de bloesem het oog en 
het reukorgaan. Zij stonden dan ook op de meeste 
buitenplaatsen in hun kuipen. De citrus werd hier 
te lande bijzonder gewaardeerd. De oranjebloesem be-
vatte een fijn geurende olie en daardoor streelde 
zij niet alleen oog en reuk, maar ook....de tong! 
Maar dan moest er eerst wel het één en ander gebeu-
ren. Hebt u ooit van "nonnefeestjes" gehoord? Waar-
schijnlijk niet. Laat ik u het recept mogen geven. 
Mejuffrouw G.Niemeijer, die in 1872 op "Hilverbeek" 
kwam als gezelschapsdame, schreef het op en het was 
aanwezig op "Jagtlust". 
Wij zien haar met de schaar in de hand naar een 
oranjeboompje lopen en zoveel bloesem afknippen als 
zij denkt nodig te hebben. Dan gaat zij naar de keu-
ken en wat zij daar doet staat in haar recept: 

"Een theeschoteltje oranjebloesem, de blaadjes 
afhalen en fijn knippen. 1 Wit van ei (stijf-
geklopt), 1 theekopje witte suiker (fijn ge-
stampt). Dit alles door elkaar mengen. De plaat 
ingesmeerd en met een klein theelepeltje het 
er opgelegen. De oven niet te heet, anders wor-
den ze bruin. Ik deed het altijd voor twaal-
ven als er niet gekookt werd. Voorspoed op je 
werk hoor!!!" 

(Ik wens mijn lezers ook graag voorspoed met de 
bereiding, maar wáár komen zij aan oranjebloesem?) 
De aldus ontstane kleine witte schuimpjes zijn 
heerlijk; fris en zuurachtig van smaak. Wel is het 
een genot van een moment: nauwelijks op de tong of 
ze zijn gesmolten en geconsumeerd. 
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Zou hun vreemde naam daar iets mee te maken hebben? 
Ik stel mij namelijk voor, dat in een klooster de 
"feestjes" van de "nonnen" niet lang duren. Alleen 
op feestdagen dronk men er vroeger thee en koffie 
met suiker en uit suiker bestaan de oranjebloesem-
schuimpjes hoofdzakelijk. 
Niet op elke buitenplaats werden de schuimpjen ge-
maakt. Men kon de bloesem ook naar de Hernhutters 
te Zeist zenden en voor een billijke prijs kwamen 
de trommels met de zeer speciale lekkernij terug. 
Maar dan nu de "v", de "nonneveestjes". Mijn Bel-
gische schoonzoon vertelde mij namelijk dat een 
oudtante van hem de schuimpjes ook placht te maken 
en ze "nonne-scheetjes" noemde. Daarmee zitten we 
midden in de Zuidelijke Nederlanden, waar voor een 
buikwind het woord "veest" wordt gebruikt. We heb-
ben hartelijk gelachen. Ik met mijn keurige "Bui-
tenplaats"-lezing, de tante en hij zich boertiger 
uitdrukkend en stellig met het gelijk aan hun kant. 
De sober levende nonnen, ingetogen in alles.... 
hun veestjes waren zo klein en vluchtig, dat deze 
zuiderburen heel realistisch en humoristisch er 
de naam voor onze schuimpjes aan ontleenden. 

A.D.Wumkes 
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MEESTER ADRIAAN VISSERS,  
HOOFDONDERWIJZER TE KORTENHOEF 

Wie heeft hem eertijds niet gekend: meester Adri-
aan Vissers. Vanaf 1925 tot 1936 hoofd der "School 
met den Bijbel" te Kortenhoef. 
Voor wij hierop ingaan eerst een korte situatie-
schets van het christelijk onderwijs te Kortenhoef 
rond 1900. 
Tot die tijd stond er achter de Nederlandse Hervorm-
de kerk aan de Kortenhoefsedijk een schooltje, be-
staande uit maar twee lokaaltjes. Hierin werd onder 
andere les gegeven door meester Hagemans. Hij trad 
veelal streng tegen zijn leerlingen op. Het gebruik 
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van de roede was hem niet vreemd! Lastige kinderen 
moesten over de knie, zo was zijn redenering. Men 
kan zich voorstellen dat de leerlingen dit niet 
prettig vonden. Ooit is het gebeurd dat een jongen, 
die dit lot onderging, meester Hagemans in zijn 
been beet. De reactie van de hoofdonderwijzer zal 
allesbehalve vriendelijk zijn geweest! 
Rond 1900 werd het schooltje afgebroken. 
Het heeft tot 1925 geduurd eer er weer een pro-
testants-christelijke school kwam. Tot die tijd 
werd er maar in één school te Kortenhoef les gege-
ven, te weten de openbare. 
In juni 1923 werd de "Stichting ter bevordering 
van een School met den Bijbel" opgericht. De voor-
zitter was ds.J.van Bruggen, predikant, secreta-
ris was de heer D.van de Velden, veehouder. De 
aanloopperiode verliep stroef. Door onderling ge-
krakeel was er nog al eens tegenwerking tussen 
(oud-)bestuursleden. 
Hoe dan ook, op 1 april 1925 startte de "School 
met den Bijbel" aan de Kortenhoefsedijk met een 
vijftigtal leerlingen, één onderwijzeres en het 
hoofd der school meester Adriaan Vissers. De school 
was gehuisvest op de plek achter de voormalige 
Burgemeester Wilderboerschool. 

Adriaan Vissers werd op 18 februari 1872 geboren. 
Hij was getrouwd en het gezin telde vier kinderen: 
twee meisjes en twee jongens. 
Voor hij naar Kortenhoef kwam, was hij onderwijzer 
aan de christelijke school op het Noordereinde te 
's-Graveland geweest. 
Omdat de onderwijzerssalarissen tot 1923 tussen 
openbaar en christelijk onderwijs nog niet waren 
gelijkgesteld, bestierde hij te 's-Graveland ook 
nog een boekhandel annex rookgereizaak. Op deze 
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wijze trachtte hij zijn inkomsten enigszins op te 
vijzelen. 
Meester Vissers was een echt onderwijzerstype: men 
kon hem herkennen aan z'n overhemd met hoge boord, 
gesteven manchetten en rechtopstaand haar. 
Hij manifesteerde zich op diverse vlakken. Naast 
het lesgeven aan de hogere groepen nam hij deel aan 
verschillende activiteiten. Zo heeft hij in het be-
gin van zijn onderwijzersperiode te Kortenhoef 
een avondschooltje voor lager onderwijs opgericht. 
Dit schooltje was bedoeld voor jongeren rond de 
twaalf jaar en op de winteravonden werd les gegeven. 
Helaas was het geen lang leven beschoren: eens had-
den enkele kwajongens in het donker op het school-
plein een touw gespannen waarover de meester tot 
zijn schrik viel. Het gaf meester Vissers te denken. 
Hij overwoog en stopte na een korte periode met dit 
experiment. De jongeluibleken niet gemotiveerd ge-
noeg. 
Zeker niet onvermeld mag blijven dat meester Vissers 
een grote liefde had voor zang, hetgeen ook tot ui-
ting kwam in de oprichting van zelfs twee kinderko-
ren, één te 's-Graveland en één te Kortenhoef. Op 
de mooie zomeravonden werd buiten gezongen en bij 
kerkelijke hoogtijdagen in de Nederlandse Hervormde 
kerk te Kortenhoef. Ook organiseerde hij samenzang 
met de twee koren. Zelf was meester Vissers voorle-
zer en voorzanger in de Nederlandse Hervormde kerk. 
Reeds in die tijd waren de jongeren gecharmeerd 
van het "playback" zingen. Ook toen! Zo waren er 
eens enkele scholieren die dit lieten blijken door 
tijdens de zangles alleen mee te doen door middel 
van het maken van op maat passende lipbewegingen. 
Meester Vissers merkte dit maar, helaas, de jongens 
waren niet tot andere gedachten te porren. 
Jarenlang was hij voorzitter van de jongelingsver-
eniging. Zeer geliefd waren de "uitjes" voor de 
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jeugd. Met de bus van Jan Blom hebben zij veel 
van Nederland mogen zien! Amsterdam, de Scheve-
ningse pier enzovoorts. 
Niet minder bekend dan zijn voorliefde voor de 
zang was zijn dichtkunst. Zo kwam het voor dat hij 
in 1929 de notulen van de plaatselijke Vereniging 
Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 
en Gezondheidskolonies, waarin hij ook actief 
was, in dichtvorm voorlas. Bij oudere dorpsgeno-
ten is nog bekend en geliefd wat we wel kunnen noe-
men zijn 

Ode aan 's-Graveland 

'k Heb u lief,'s-Graveland,om uw stilte en uw rust 
Waar het leven zoo kalm in verloopt. 
Hier geen drukte en gewoel,geen gedreun en gedraaf 
Waarin spoedig de kracht wordt gesloopt. 
Hier geen straten en stegen, zoo dompig en kil 
Maar een uitzicht op weide en bosch, 
Gansch een brokje natuur,'t zij de winterkou heerscht, 
Of het groen prijkt in feestlijken dos. 

's Jagers roep klinkt zoo blij langs de vaart als 
het schip 

Weer met vracht bleekers vlijt roept te baat 
En de jeugd acht het nat element voor het spel, 
Als ze roeit of er visschen in gaat. 
Vaart en plas in het West, bosch en hei in het Oost, 
Wat genot geeft het al, die het mint. 
't Zij tot wand'len het noodt of de sport u bekoort, 
Is er een, die zijn lust hier niet vindt. 

Aan den rand van het Gooi beidt g'uw tijd met de hoop 
Dat voor U ook eens daagt meerdre bloei. 
Moge 't zijn, dat volharding bij eendracht bereik' 
Wat kan strekken tot welvaart en groei. 
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Zoo dan eenvoud en deugd met uw schoon gaan ge- 
paard, 

En de vriendschap er legt meen'gen band, 
Ja, dan hebben w'u lief en wij zingen uw roem, 
Want er is toch maar één 's-Graveland! 

Het werd onder andere gezongen door het Christelijk 
Kinderkoor "Jong Leven", waarvan hij de leider was, 
op 30 april 1927. Toen werd ter ere van de 18e ver-
jaardag van prinses Juliana in de 's-Gravelandse 
muziektent aan het begin van de Leeuwenlaan een 
uitvoering gegeven. Daaraan werkten mee "Jong Le-
Ven", het r.k. gemengd koor en dameskoor "St.Cae-
cilia" (directeur J.Stuyver), het dameskoor "Tot 
ons genoegen" (dir.P.Briill) en het christelijke man-
nenkoor "Crescendo", ook door P.Brl1 geleid. Fan-
farekorps B.M.O.L. besloot het concert met een aan-
tal nummers en begeleidde het "Wien Neerlands bloed", 

"door alle aanwezigen mede te zingen". 

Na een arbeidzaam leven ging meester Vissers in 
1936, 65 jaar oud, met pensioen. Hij verhuisde naar 
Hilversum en betrok een woning aan de Hilvertsweg. 
Dit betekende niet dat het stil zitten was gebla-
zen. Nee, hij was een verwoed visser, vooral op 
baars, en hij verzorgde graag de tuintjes in de 
omtrek. In de oorlog zette hij zich in voor de voed-
seldistributie te Hilversum. 
Op latere leeftijd vestigde hij zich in het verzor-
gingshuis "De Egelantier". Op zeven weken na zou hij 
91 jaar zijn geworden. Hij overleed op 1 januari 
1963 en werd begraven op de begraafplaats aan de 
Beresteinseweg. 
Met het heengaan van meester Adriaan Vissers nam de 
plaatselijke gemeenschap afscheid van een aimabele 
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man die zich op zijn geheel eigen manier liet 
gelden. 

Eric Haverkamp 

Het programma van eerdergenoemde uitvoering met 
volledige tekst van de gezongen liederen is in het 
archief van de Historische Kring. 
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"ACH LIEVE TIJD" 

Een verzamelwerk over de geschiedenis van het Gooi  

Begin oktober 1992 presenteerde de uitgeverij Waan-
ders uit Zwolle het eerste nummer van "Ach lieve tijd", 
een historische serie over het Gooi. 
Dit werd met een feestelijke bijeenkomst in het Sin - 
germuseum in Laren gevierd, waarvoor onder veel ge-
nodigden ook uw redactie was gevraagd. Uitgeverij 
Waanders - "uitgevers, drukkers en boekverkopers sinds 
1836" - is een bedrijf waar geen historisch geinte-
resseerde aan voorbij kan als het gaat om werkelijk 
subliem uitgegeven historische werken. Ik noem al- 
leen al de "Documentaire 	20e eeuw", de "Jaarboeken 
Monumentenzorg" of het "Nederlands kunsthistorisch 
jaarboek" (al 40 delen) en vele andere. Maar vooral 
de lange reeks "Ach lieve tijd", die al zo'n zeven-
entwintig steden en streken in Nederland omvat, heeft 
door zijn opvallende kwaliteiten zeer de aandacht ge-
trokken. 
En nu liggen de drie eerste afleveringen over het 
Gooi al voor me. Ik weet niet waarover ik het meest 
enthousiast ben, over de heldere tekst, de keuze van 
de talrijke illustraties of de voortreffelijke uit-
voering. De tekst is duidelijk voor een "breed" pu-
bliek bestemd, prettig om te lezen en informatief 
op een goed niveau. De vele illustraties in zwart-
wit en kleur geven veel "bekende" afbeeldingen, maar 
evenzovele onbekende, waarvoor ongetwijfeld een 
moeilijke keus aan is voorafgegaan uit een overwel-
digende hoeveelheid materiaal. De uitvoering van het 
geheel is boven alle lof verheven. 
Als de verzameling compleet is hebt u werkelijk een 
prachtige uitgave over het Gooi in handen. 
De redactie, waaronder we voor ons als historische 
kring enkele zeer bekende namen tegenkomen, onze 
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streekarchivaris mevrouw Karin Abrahams, de heer 
Ed van Mensch en de heer D.Dekema, verdient alle 
lof voor haar inzet. 
Er zullen in totaal 15 delen verschijnen, waarvan 
er iedere maand één uitkomt. De eerste drie num-
mers behandelen: De Gooiers en hun rijke historie, 
De Gooiers en hun verkeer en vervoer en De Gooiers 
en hun oorlogen en rampen, terwijl het vierde, 
prachtig geïllustreerde nummer de Gooise kunstenaars 
behandelt. 
De prijs per aflevering is zonder meer laag te noe-
men voor wat er voor geboden wordt: f.6,95. 
Tenslotte kan ik deze uitgave aan de lezers van 
harte aanbevelen, niet alleen om de teksten en het 
mooie illustratiemateriaal, maar ook om de stimu-
lerende invloed op het onderzoek naar de geschie-
denis van onze dorpen - er liggen veel verbindingen 
met het Gooi. 
Al met al is hier een dankwoord zeker op zijn plaats 
en dan met een buiging naar de redactie van deze 
uitgave èn drukkerij-uitgeverij Waanders. 

B.J.van der Kolk 
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WIE WEET HET ANTWOORD? 

Wie kan informatie geven over bijgaande foto? 
Een schoolklas? Zo ja, van welke school en uit welk 
dorp dan wel? Misschien een schoolreisje? Of is 
het een bepaald clubje? Ook graag het jaartal! 

J.Schriek, 
Corn.de Wijsstraat 17, 
tel. 63506 

Mijn vraag is de volgende: 
Tegenover de zogenaamde "Twaalf huizen" aan het be-
gin van de Kortenhoefsedijk lag vroeger een perceel 
land dat werd gebruikt als volkstuintjes. 
Men noemde het: Bloedakker.  
Dit is een zwaar beladen naam. Hij herinnert aan 
de akker die de overpriesters kochten van het geld 
dat Judas ontving voor zijn verraad van Jezus. Toen 
hij berouw kreeg, bracht hij het aan hen terug. 
Als bloedgeld mocht het niet in de offerkist van 
de tempel en zij kochten er een stuk land voor als 
begraafplaats voor vreemdelingen. "Daarom heet 
dat land Bloedakker tot heden toe." (Mattheus 27:28). 
Weet iemand om welke reden men deze naam aan boven-
genoemd perceel heeft gegeven? 

A.D.Wumkes 
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DOELSTELLINGEN 

De Histonsche Kring heeft ten doel voorwerpen, albeeldingen en archivalia betreffende 

de hiStorie van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland en Korienhoef te verzamelen, te ar-

chiveren 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 ar-

beid is uw hulp nodig, hetzij door inffirmaiie, 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: VACANT 

Penningmeester: 
	

J. van Raam-Hansler, 

Reigerlaan 42, 1241 ED Kortenhoef. 

Telefoon 035-60446. 

LEDEN: 

M.A. Boeve-Bant, 

J.C. Immerzeel, 

B.J. v.d. Kolk, 

J. Landwaart, 

J. Schriek, 

G.V. van Vliet, 

BEZOEKAVOND: 

Bergse Pad 6, 

Reigerlaan 26 

Mu ltatuli laan 66, 

C. de Wijsstraat 13, 

C. de Wijsstraat 17, 

C. Tromplaan 26, 

Ankeveen. 

Kortenhoef 

Hilversum 

Kortenhoef 

Korter hoe 

's-Graveland. 

Elke woensdag na 20.00 uur in de St. Antoniusschool, ingang E. Blocklaan, 

Kortenhoef. 

Bankrekening nr 
	

Girorekening nr. 

38.82.88.930 
	

544.86.37 


