
HISTORISCHE KRING 
'IN DE GLORIOSA' 

ANKEVEEN 

's-GRAVELAND 

KORTENHOEF 

10e jaargang nr.4, november 1993 



IN DE GLORIOSA 

Historische Kring 
Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef 

10e jaargang nr. 4, november 1993 

CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
ISSN: 0927-829X 

Redactie: 

A.D. Wumkes, 
Oudergaard 164, 
1241 AZ Kortenhoef, 
tel. 035 - 561100. 

B.J. van der Kolk, 
Multatulilaan 66, 
1215 BK Hilversum, 
tel. 035 - 240412. 

Lay-out: 

G. van den Berg - Smits, 	tekst 



DE MARTINUSKERK AAN HET STICHTS END 
IN 1907 AFGEBROKEN. 

Piet Veenman (geboren op 15 november 1896 te Anke-
veen) vertelde op 23 september 1979 over: 'De sloop 
van het oude St. Maartenkerkje gelegen aan het 
Stichts End te Ankeveen in het jaar 1907'. 
"In mijn jeugd bezocht ik de openbare lagere school 
te Ankeveen. Er was trouwens geen andere keuze in het 
dorp. Meester Franssen was de 'bovenmeester' zoals 
hij tevens eerbiedig door de dorpsbewoners genoemd 
werd. De school lag een tiental meters zuidelijk van 
het kerkgebouwtje. Tijdens de sloop van de eeuwen-
oude kerk, in het jaar 1907, kwam ik daarom dagelijks 
langs de werkzaamheden en volgde nieuwsgierig de 
afbraak. Eenmaal verloor ik mijn alpinopetje gedu-
rende de sloperswerkzaamheden. Inde loop van de mor-
gen kwam dominee Lijssen met mijn pet in zijn hand 
vragen wie de rechtmatige eigenaar van het verloren 
goed was. Deze vriendelijke man voprkwam hiermede 
dat ik 's avonds thuis op een minder aangename manier 
vroeg-tijdig mijn bed mocht opzoeken. 
Het meest fascinerende moment van de sloop vond ik 
toen de oude fundering, waarop het kerkgebouw hon-
derden jaren lang rustte, bloot kwam te liggen. De 
fundering bestond uit een enorm aantal palen met een 
onderlinge afstand van niet meer dan enkele centi-
meters. Het leek wel een groot bos waarvan de bla-
derkruinen verwijderd waren. Het waren er, in mijn 
herinnering, zeker meer dan honderd en misschien 
zelfs honderden. Dit 'bomenlandschap' boeide mij zo 
dat ik er soms minuten lang dromerig naar zat de sta-
ren terwijl mijn fantasie vele eeuwen terug zweefde 
tot diep in de middeleeuwen toen misschien wel tien-
tallen mensen met de meest eenvoudige hulpmiddelen 
bezig waren om al deze palen diep in de Ankeveense 
bodem te plaatsen met de zorg dat het gebouw voor God 
en de mensen de komende eeuwen, vol van krijgshaftige 
en kerkelijke ontwikkelingen, kon trotseren. Als de 
dag van gisteren zie ik nog steeds dit kleine woud 
van kruinloze bomen voor me. De dennehouten palen 
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hadden een doorsnede van ongeveer 10 cm. Meester 
Franssen gebruikte deze afmeting bij de rekenles. 
'Hoeveel palen met een doorsnede van 10 cm. gaan er 
in een vierkante meter?' vroeg hij dan en gebruikte 
als voorbeeld enkele plakjes van een van de boom-
stammen uit de oude fundering. 
Door het zakken van het grondwaterpeil (onder andere 
veroorzaakt door het droogmalen van de Horstermeer-
polder in het jaar 1882) kwam de bovenkant (kopse-
kant) van de palenfundering boven het waterpeil te 
liggen en rotte dientengevolge langzamerhand weg. 
Het gevolg was dat in de daarop volgende jaren het 
kerkgebouw ernstig begon te verzakken, scheuren ver-
toonde en zelfs in de laatste jaren van haar bestaan 
gevaarlijk scheef begon te hangen. Toen tijdens de 
sloop de 'palenfundering' geheel bloot kwam te lig-
gen bleek hoezeer de eerdere veronderstellingen maar 
al te juist waren geweest. Alle palen waren aan de 
bovenkant vergaan en het mag een wonder heten dat dit 
kleine doch zware gebouwtje het nog zolang uitgehou-
den heeft. De indruk die mij echter het meest is bij-
gebleven is het moment toen de fundering geheel bloot 
kwam te liggen en je heel duidelijk kon zien dat de 
bovenkanten van de palen waren afgedekt met koeiehuid. 
Op verschillende plaatsen waren zelfs stukken van 
meer dan 25 cm. duidelijk te herkennen. Gedurende de 
bouw van deze kerk was het gebruikelijk dat er 
koeiehuiden over de bovenkant van de palenfundering 
gespannen werden om te voorkomen dat de natte specie 
(een extra toevoeging om het verhardingsproces te 
versnellen kende men toen nog niet) voortijdig zou 
kunnen wegzakken. Op deze_ eenvoudige constructie 
werd het gehele kerkgebouw geplaatst. En, indien het 
waterpeil door menselijk ingrijpen niet gewijzigd 
werd, kon men misschien nog eeuwenlang in alle een-
voud genieten van wat de Ankeveense ambachtslieden 
tot stand hadden gebracht. 
Ten tijde van de bouw van deze kerk, waarschijnlijk 
in de late middeleeuwen, was het gebruikelijk dat op 
het eind van het jaar een deel van de veestapel werd 
afgeslacht. (Reeds eeuwen lang wordt om deze reden 
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De kerk voor de sloping in 1907 
(tekening J.M. Veenman) 
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de maand november 'slachtmaand' genoemd.) Een be-
langrijke reden hiervoor was dat men in de winter 
over onvoldoende voedsel beschikte om de volledige 
veestapel te laten overleven. De vele ter beschik-
king komende koeiehuiden werden zorgvuldig geprepa-
reerd om ze in de bouw te kunnen gebruiken. Ik zag 
ze weer terug, vele eeuwen later..." 

Naschrift. 
Piet Veenman huwde in 1924 met Annie Hagen. In hetzelfde 
jaar bouwde hij zijn huis dat hij in de jaren '50 de naam 
gaf 'De Ruige Hoek'. Hij bleef bijna zijn leven lang in 
het dorp wonen. Zijn laatste levensjaren bracht hij door 
in een verpleeghuis te Weesp alwaar hij op 91-jarige 
leeftijd stierf. 
Opgetekend door Jan M. Veenman (Pzn.) en naar notities 
op schrift gesteld in augustus 1992. 
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CORTENHOEF NAAR DE BARREBIESEN... 

Reeds in de 18e eeuw trokken inwoners van Kortenhoef 
de wijde wereld in. Zij gingen wonen en werken in 'de 
West': Nederlands koloniale gebied. 
Johan van Oldenbarnevelt was tegenstander van de op-
richting van een West-Indische Compagnie. Hij be-
greep dat het de meesten niet om vreedzame koloni-
satie maar om het aanvallen van Spaanse schepen en 
het onderscheppen van de zilvervloten te doen was. 
Na zijn dood in 1619 en na het beëindigen van het 
twaalfjarig bestand met Spanje in 1621 kregen de 
strijdlustigen de overhand en werd de W . I . C . toch op-
gericht. Met als doel: handel en kaapvaart. Men hield 
daar zelfs afzonderlijke boekhoudingen van bij. In 
1674 werd als gevolg van mislukte kolonisatiepogingen 
die veel geld kostten, de compagnie ontbonden. De 
schuldeisers werden uitbetaald in aandelen die wei-
nig waarde hadden. 
Meteen werd een nieuwe W.I.C. opgericht. De kaapvaart 
liet men vallen, hoofdzaak was handel. De slavenhan-
del ging een steeds grotere rol spelen. Ook was de 
aanvoer van zout nog belangrijk in verband met de ha-
ringvisserij. 
Eén van de Nederlandse koloniën in de West was 'Eer-
bice', grenzend aan Suriname. Er wordt gemeld dat er 
in 1763 en 1764 een slavenopstand was, waarvoor troe- 

VERZEKERING 

Vergoedingen voor verminkingen in dienst van de W.I.C. 
vastgesteld op de vergadering der Staten-Generaal van 
12 april 1675: 

Voor het verlies van de 
rechterarm, 800 guldens 
voor de linkerarm, 
500 guldens 
voor het verlies van een 
been, 450 guldens 
voor beide benen, 
800 guldens 

voor een oog, 300 guldens 
voor beide ogen, 900 guldens 
voor de linkerhand, 
400 guldens 
voor de rechterhand, 
600 guldens 
voor de beide handen, 
1000 guldens 
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pen uit Nederland en Suriname naar Berbice werden ge-
stuurd. Na 1781 werd het herhaaldelijk door de 
Engelsen bezet en in 1815 aan hen afgestaan. Thans 
kunt u het in de atlas vinden onder de naam: Brits-
Guyana. In Berbice heerste een moordend klimaat: 
'Naar de barrebiesen gaan'. 
In de oud-rechterlijke archieven van Kortenhoef 
treffen we de naam Erardt Fredrik Nicolay aan. Hij 
was chirurgijn in deze plaats en kwam, evenals zijn 
eerste vrouw, Belitje Roseboom, uit Tienhoven. Ze 
trouwden op 17 oktober 1762. Hun zoon Johan Fredrik 
werd gedoopt op 17 april van het volgende jaar. Bij 
de geboorte van het tweede kind, Gijsbert, dat werd 
gedoopt op 4 april 1764, overleed de moeder. Uit de 
akte tot aanstelling van voogden over deze kinderen 
blijkt dat de ouders van E.F. Nicolay zijn overleden 
in de 'Barbiciën'. Dominee Gerardus Verweerd werd 
benoemd als één van de voogden. Hij was al sinds 1739 
predikant in Kortenhoef en zou dat tot zijn dood in 
1772 blijven. 
Ruim 3 maanden na de dood van zijn eerste echtgenote 
hertrouwde dokter Nicolay met de 19-jarige Cornelia 
Verweerd, een dochter van de predikant. Hij kocht in 
juli 1766 'zeecker Huys, berg en schuur met een 
tui jn, streckende voor ui jt de vaart over den dijck' . 
Toen op 14 december van dat jaar hun dochter Anna 
Cornelia werd gedoopt was het echtpaar Massé ge-
tuige. Dat waren de zuster en zwager van Erardt 
Fredrik Nicolay. 
Van zijn medische werk vermeld ik een lijkschouw, 
verricht op het lichaam van Gerrit Rijken, gevonden 
in de vaart bij de werf van Adriaan Koster. De arts 
constateerde: 'geenquetsuren, beenbreuken, kneusingen 
of eenige tekens van force'. 
Op 19 mei 1767 werd dominee Verweerd door het 
echtpaar Nicolay gemachtigd hun huis te verkopen: 
'staande op hun vertrek om zig met het schip genaamt 
Nesthinus gevoert wordende door capitain Marten Vis-
ser, na de colonie de Berbice te begeven'. 
Op 12 februari 1767 kocht Pieter Massé, die getrouwd 
was met Anna Theodora Nicolai, een huis in de Kerk- 
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buurt in Kortenhoef. Speciaal staat in de akte ver-
meld dat Massé en zijn buurman 'te samen moeten 
onderhouden en vernieuwen de stoep aan den dijk, 
alsmede de secraeten die er thans staan ten gebruijke 
van de bewoonders der bijden huysen'. 
Maar ook zij zullen de grote reis naar de Berbice gaan 
maken. Het echtpaar had toen al 2 kinderen: Cornelis 
Theodorus, gedoopt in juni 1768 en Petrus Theodorus 
gedoopt in september 1769. Reeds in juni 1769 con-
tracteerde de familie een dienstbode, om mee te gaan 
naar de kolonie Berbice. In de arbeidsovereenkomst 
staat dat Geertruij Nederlage, meerderjarige doch-
ter, geboortig van Schuttorp in het graafschap Ben-
them zich verbond om mee te gaan naar de kolonie 
Berbice 'in qualityt als dienstmeijt' tegen vrije 
passage naar genoemde kolonie en daarenboven 100 
gulden. Wanneer het haar daar niet zou bevallen kreeg 
zij weer vrije overtocht naar Europa. Verder zou ze 
vrije kost, drank en huisvesting genieten als ze zou 
verkiezen in de kolonie te blijven. 
Op 28 november 1769 verkocht Pieter Massé zijn huis 
aan Hendrik van Ligten, chirurgijn, voor f. 325,-. 
Hij verbleef toen al in Amsterdam in afwachting van 
zijn vertrek. Reeds op 15 juli 1776 werd de woning 
doorverkocht aan een volgende chirurgijn: Cornelis 
Kaagman. 
Wat de families Nicolay en Massé gedaan hebben in de 
kolonie 'Berbice' en hoe het hun daar vergaan is, is 
mij niet bekend. Misschien dat dit te vinden is in 
het archief van de sociëteit van Berbice (Algemeen 
Rijksarchief, Den Haag). 

J. Kloosterman-Dekker 

Geraadpleegd: 
Oud-rechterlijkarchiefKortenhoef (BijhetStreekarchief 
te Hilversum) 
Doop-, trouw- en begraafboeken Kortenhoef (Idem) 
Akten van indemniteit Kortenhoef (Idem) 
A. Helman: Avonturen aan de wilde kust. 
Ruud Spruit: Zout en slaven. 
Bibliotheek Amsterdam Historisch Museum. 

127 



e/ 
(APTI 13-41it  

114bei e),  

410' dw-lt 

c 

rrv 
'7 Ot. 

- 

...EVENALS 'S -GRAVELAND 

Het was een verrassing het artikel van mevrouw Kloos-
terman te ontvangen. Kortenhoef dus ook! In mijn 'In 
de gekroonde trapgans' kunt u in het hoofdstuk "s-
Graveland in Rio de Berbice' lezen hoe het een 's-
Gravelander -Matthijs van der Horst- verging, die 
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tussen 1730 en 1740 naar Rio de Berbice vertrok. En 
wel zo goed dat hij er twee plantages stichtte: 
`Horstenburg' en "s-Gravelant' . Een fragment van 
een kaart van Berbice uit 1740 gaat hierbij en een 
passage uit bovengenoemd hoofdstuk om u een indruk 
te geven van de omstandigheden waarin ook de families 
Nicolay en Massé hun nieuwe leven begonnen. 
"Horstenburg en 's-Gravelant lagen aan het 'Pad' dat 
langs de rivier de Can je liep. Het was een prachtige 
weg, afwisselend door savannen en bos en met een 
rijkdom aan aloë's en ananassen 'die het schoonste 
Gezigt en de aangenaamste Reuk der Waereld gaeven'-
naar het zeggen van een oud schrijver. De kolibrietjes 
flitsten er als juwelen van bloem naar bloem om ho-
ning, de bonte papegaaien streken er neer en tegen 
het vallen van de avond was er van alle kanten het 
langgerekte schreeuwen van de apen. De overgang was 
groot. Uit de Hollandse polder naar het oerwoud van 
'de wilde cust', voor blanken eigenlijk te wild, te 
heet, te moeilijk, althans in het begin. 
Het jaar zette in met een kleine regentijd, die een 
verademing was na de zengende hitte en het meedogen-
loze licht. Einde februari tot april een droog sei-
zoen. En dan begon het mateloze regenen, dat drie 
maanden duurde - wekenlang niets anders dan het ge-
stadige ruisen dat als een vochtige kilte in de har-
ten van de mensen kroop. Einde juli brak de vreemde 
betovering en was het tot half december weer zeer 
droog. 
Maar men leerde zich aanpassen en de naaste was er, 
het werk, en het leven toch naar eigen aard, met eigen 
inhoud en patroon. En als men langs de zwaarbeladen 
cacaobomen liep, de oogst begon en het verzenden, 
knikte men, als men 's avonds in de Spreucken 
Salomons las: De ziele der vlijtigen sal vet gemaeckt 
worden." 

A.D. Wumkes 
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GOEIE OUWE BELLEBELLEN 

Toen in september 1923 de 's-Gravelandse paardetram 
haar laatste rit had gemaakt vice versa van de Klap-
brug naar het station te Hilversum, kreeg zij als af-
scheid een alleraardigst vers mee van de populaire 
liedjesdichter en -zanger Clinge Doorenbos. In de 
eerste regel spreekt hij haar aan met 'Goeie ouwe 
bellebel' . Ja, zo was het. Hoe vaak werd er niet aan 
de bel getrokken?! Al bellend werd de route afgelegd. 
Maar in 's-Graveland klonken nog heel wat meer bellen 
dan die van de paardetram en ook al heel wat langer. 
Toen de 'huysmans huysen' van de begintijd, de eerste 
helft van de 17e eeuw uitgroeiden tot de buitenplaatsen 
met hun huispersoneel en plaatswerkers ging het niet 
meer zonder bel. In de grote huizen gaf zij opdrach-
ten aan het personeel en kondigde zij de vaste uren 
voor de maaltijden aan. Aan de plaatswerkers meldde 
zij de werk- en schafttijden. Dit mag nu verleden 
tijd zijn, de meeste buitens bezitten hun bellen nog 
en het leek ons dienstig een inventaris van hen op 
te maken. Juist omdat zij met eigen tong een stukje 
van die verleden tijd, van de historie van ons dorp 
vertelden. En n6g wordt aan hun allemansendje ge-
trokken. Ook is het een passend vervolg op het klok-
kennummer in augustus van dit jaar. De eerste buiten-
plaats die wij aandoen is 

Swaenenburgh 
Toen het buiten van 1958 tot 1974 bewoond werd door 
de heer en mevrouw Dooi jes-de Graaf had het huis een 
bel. Iedere morgen om tien uur trok mevrouw aan het 
klokketouw "en dronken wij samen met allen die bij 
ons waren koffie", zoals zij ons schreef. 
De familie vertrok in 1974 naar Canada en liet circa 
30 kilometer van de stad Galgary een prachtig huis 
bouwen, bijzonder mooi aan een rivier gelegen. 
De naam Swaenenburgh en de bel verhuisden mee en ook 
daar werd zij om tien uur geluid voor het geurige 
rustpunt op de morgen. Tijdens de repatriëring van 
de familie ging zij mee terug en nu hangt zij in een 
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Bij de muur van 'Queekhoven' 
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Het 'torentje' van 'Queekhoven' 
met de 'swaentjes' 
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uitbouw van Huize Swaenenburgh te Kamperveen, be-
woond door de heer A. Dooijes jr. Op de bel staat geen 
opschrift. 
In de periode van 1958 tot 1974 werd bij de ommuurde 
tuin (die men historisch en mooi 'Queekhoven' noem-
de) een koepeltorentje gebouwd met daarin een klok, 
volgens de heer Dooijes jr., aangekocht als 'komend 
uit een kerk'. Dit klopt wat de grootte betreft. Tus-
sen twee geornamenteerde randen staat: Petit et 
Fritsen me fuderunt d.w.z. Petit en Fritsen (19e 
eeuwse klokkengieters) hebben mij gegoten. 
De klok heeft geen klepel. Door een vernuftig elek-
tronisch systeem slaat een ijzeren hamer tegen de 
rand de hele en halve uren. Aan twee zijden van het 
torentje bevindt zich een wijzerplaat. 

Schaepenburgh 
Het randschrift van de bel is: Soli Deo Gloria. Geen 
jaartal. God alleen de eer. Onze calvinistische 
voorvaderen schroomden niet deze geloofsbelijdenis 
op hun grote en kleine klokken te laten aanbrengen. 
Zij mocht het land worden ingeluid. Op drie 's-Grave-
landse bellen komt dit randschrift voor. De heer J. 
van den Bovenkamp, die het zelf nog allemaal heeft 
meegemaakt, gaf ons een rooster van het bellen op de 
buitenplaats. 
's Zomers begon het werk om 6.00 uur maar dan werd 
er niet gebeld. De eerste bel klonk om 8.00 uur; dan 
was het brood eten, een schafttijd van drie kwartier, 
en dan klonk de bel om 8.45 uur weer. De bel van 12.00 
uur liet horen: etenstijd, en dat betekende een pauze 
van anderhalf uur. Was zij voorbij 	de bel! Om 
18.00 uur klonk zij als muziek: het zat er weer op, 
tenminste 	wat had men 's avonds vaak nog niet te 
doen bijvoorbeeld op het eigen lapje grond. 
In de winter waren er vanzelfsprekend wat wijzigin-
gen in verband met het licht en donker worden. Dan 
werd 's morgens om 8.30 uur gebeld en moest men om 
9.00 uur weer beginnen. Van 12.00 tot 13.00 uur mid-
dagschaft en de laatste bel ging als het donker begon 
te worden. 
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Boekesteyn 
Op Boekesteyn zijn drie bellen geweest. De bel van 
het huis zelf (zonder opschrift en versiering) is nog 
aanwezig binnenshuis. Niet bewaard gebleven zijn de 
bellen op het huis van de tuinbaas (thans Noordereinde 
281) en een kleine aan de tuinmuur. 

Sperwershof 
De twee villa' s op Sperwershof hebben geen bel en ook 
het huis dat in 1947 werd afgebroken bezat er geen. 
Volgens mededeling van jhr. J. Roëll lette men in de 
tuinen van deze buitenplaats op het bellen door de 
`tuinvrouw' van Boekesteyn. Wie het niet mocht we-
ten, men noemde de echtgenote van de tuinbaas de 
'tuinvrouw' . 

Spander swoud 
Helaas zijn de bellen van Spanderswoud niet meer aan-
wezig, maar het is bekend dat een op de woning van 
de tuinbaas (nu nummer 159) stond voor het tuinpersoneel 
en een op het dak van het buiten aan de noordkant bij 
de keuken voor de bewoners. 

Westerveld 
Het Gemeentehuis heeft geen bel in de betekenis die 
wij er in dit artikel aan hechten en het is ons niet 
bekend of het er een bezat toen het nog villa was. 

De pastorie op Noordereinde 12 
Hier hangt op de zolder in een simpel klokkestoeltje 
een klokje ter grootte van een flinke scheepsbel. Het 
luidtouw komt via de boven- in de benedengang uit. 
Het is een haast onmisbaar stuk in het omvangrijke 
huis. Als het tijd is om op te staan, er gegeten zal 
worden, dominee uit de studeerkamer om de een of 
andere reden beneden moet komen (en verzin maar wat 
u wilt) , even trekken aan het allemansendje en het 
effect is verzekerd: het klinkt door 't hele huis. 
En ook hier ten tijde van de familie Wumkes: klokke 
tien de koffiebel voor het traditionele tienuurtje 
net als op Swaenenburgh. De bel heeft geen opschrift. 
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We rijden de Leeuwenlaan in 
De Leeuwenlaan, altijd mooi, kent toch duidelijk 
twee hoogtijden per jaar. Als rond Koninginnedag in 
onze dorpen de kastanjes kaarsen krijgen duurt het 
gewoonlijk nog veertien dagen voor de Leeuwenlaan is 
overdekt met groen. De tweede helft van oktober neemt 
het blad al weer afscheid om de recycling rond te 
maken. Je waant je dan, als het zonlicht meewerkt, 
in een goud overgoten gaanderij. Links en rechts de 
vensters naar de open ruimte van Hertenkamp en 
Spiegelrust. De overgang van polder naar bos. Oude 
beuken, eiken en linden. De Leeuwenlaan heeft aan het 
begin, bij de Smidsbrug, nog zo'n jong uiterlijk van-
wege de linden die hier zijn geplant nadat de wis-
selplaats van de paardetram werd opgeheven. Tegen-
over het huis Hilverbeek is de laan ook zichtbaar een 
boometage lager. De hier geplante linden zijn de 
opvolgers van de zware beuken die op 26 december 1944 
door een stuurloos geraakte V1 werden onthoofd. 
We zijn nu al weer bijna vijftig jaar verder in de 
tijd. Iedere zondagochtend, om half twaalf heen en 
om half één terug, klepperden paardehoeven van een 
groep van zo'n twaalf ruiters onder leiding van Her-
man Kruis over de brug van Hilverbeek. In de vroege 
ochtend is Teus Neef dan al met zijn sulky in tegen-
gestelde richting over de brug gegaan. Een romanti-
sche onderbreking van de dagelijkse bolide-ruis over 
het asfalt dat de sporen van karren en koetsen be-
dekt. De geluiden om het grote huis beperkten zich 
door de eeuwen heen tot hondegeblaf, een pauweschreeuw 
of de roep van een uil. Af en toe overstemd door het 
geluid van een luidbel. Hoog opgehangen aan de zuid-
westzijde van het huis. 
Misschien kan de bel met inscriptie ons iets ver-
tellen over de ouderdom van het huis. Historici ver-
schillen n.l. van mening over de bouwdatum van het 
huidige huis. De vroegste datum die wordt veron-
dersteld is 1725. Henrick Bicker kocht de buitenplaats 
Hilverbeek in 1724. De bel draagt als randschrift 
Anno 1721. Waarschijnlijk heeft ze dus haar stem al 
van een eerder gebouwd huis laten horen. In 1668 
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noemt Alida Oetgens van Waveren in haar uiterste 
wilsbeschikking een eerder huis Hilverbeek 'mijn 
hooffstadt Hilferbeecq in Schravelandt'. Zou een bel 
haar uitvaart hebben begeleid? Omstreeks 1817 ex-
ploiteert Hendrik Smiers het huis als hotel en wel-
licht luidde men de bel wanneer de gasten aan tafel 
werden genodigd. In de dertiger jaren stond het grote 
huis lange tijd leeg en zweeg de bel. In 1939 werd 
het klokketouw in handen gegeven van de familie 
H.W.L. Frowein-gravin H.M.T.H.J. Wolff Metternich. 
Op de avond van de 30ste september 1923 toen de 
'Belleber haar laatste rit maakte, en bij van Boe-
schoten op het Noordereinde de bel luidde, ratelden 
aan de tram de 'Riedelsbellen'. We kunnen ons voor-
stellen dat tijdens die laatste rit over de Leeuwen-
laan de tuinbaas L. van Overeem, vanaf 1899 de tuin-
baas van de familie Six, in de stal van de tuinmans-
woning, ten afscheid, aan het lange touw heeft 
getrokken om de bel te luiden. Deze bel werd voor het 
personeel dat buiten op het landgoed werkte geluid 
op de schafttijden. Een fraai uitgevoerde bel met in 
de bovenste rand staande musicerende putti (engel-
tjes of naakte kinderfiguurtjes) tussen bladranken 
met druiventrossen. Daaronder het opschrift I A D 
Grave Fecit Amsteldam Anno 1728. Daaronder een band 
met reflecterend motief van acanthusbladeren. Op de 
bandnerf een vrucht als peer, kers, appel of bloem 
als tulp. De tuinmanswoning dateert van omstreeks 
1808 en werd onder één dak met het koetshuis en de 
stal door Hendrik Muilman gebouwd. De bel heeft ver-
moedelijk eerder op een ander gebouw gehangen en werd 
gegoten door de Amsterdamse klokkengieter I(an) 
A(lbert) D(e) Grave die in de achttiende eeuw de 
voortzetter was van Hemony's gieterij. 

Oostereinde 
We vervolgen onze weg langs de Leeuwenlaan. Huize 
Oostereinde, zonder bel. Dr. D.P.R.A. Bouvy wist te 
melden dat er tot 1943 een bel aanwezig was met het 
opschrift 'Soli Deo Gloria Anno 1656'. Versiering 
ontbrak. Van welk gebouw kwam deze bel, zo vragen we 
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ons af. Misschien wel van het in 1808 afgebroken 
Spiegelrust? De eerste steen van Oostereinde herin-
nert aan de eerste bewoner vanaf 1904. Een 's-Grave-
landse burgemeester, baron Harinxma thoe Slooten die 
vanaf dat moment de `Bellebel' dagelijks jarenlang 
voorbij zijn huis zag gaan. 

Wilgenhof 
Even verder Wilgenhof. Een trieste aanblik. Een ge-
kraakt pand, zonder bel, gevuld met 20-eeuwse 
belhamels. 

De Bellebel heeft andere fraaiigheden gezien dan 
wij. Zij kwam dagelijks langs het buitentje `Fidelio' , 
dat stond tussen Wilgenhof en Vijverhof.  . Het werd ge-
bouwd voor de familie Keij, houthandelaar te Hilver-
sum. Toen de familie het huis verliet en in Wilgenhof 
ging wonen, werd Fidelio door de familie Praetorius, 
bankiers te Amsterdam, bewoond. Rond 1930 werd Fide-
lio afgebroken. 

Land en Bosch 
We komen langs de theekoepel en bereiken het huis 
'Land en Bosch'. Hier was het dat de start van de 
`Belleber op uitbundige wijze werd gevierd op 29 mei 
1887, gecombineerd met de koperen bruiloft van de 
toenmalige bewoner Willem Heijbroek. Ongetwijfeld 
is toen de bel geluid die aan de zuidzijde van het 
huis hangt. Een bescheiden bel zonder versiering, 
met de inscriptie Pieter Seegt Amstelodam Anno 1765 
Me Fecit. Ze wordt nu nog steeds geluid op vaste tij-
den volgens het rooster van het Conferentieoord. 

Jagt lust 
Tenslotte bereiken we het laatste landgoed in de rij. 
Jagtlust waar de 'sfeer van Six' nog voelbaar aan-
wezig is. Alles goed verzorgd en het aanzien waard. 
Bellen hadden kennelijk niet de grote voorliefde van 
de familie want er hangen twee eenvoudige bellen, op 
het huis en op de tuinmanswoning. Beiden zonder 
versieringen of opschriften. 
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Terug naar de Smidsbrug bij het Noordereinde, waar 
we onze weg langs Zuidereinde vervolgen. 

Schoonoord 
Aan een bijgebouwtje hangt de bel ten gerieve van het 
tuinpersoneel. Het opschrift is moeilijk te ontcij-
feren: Melchoir de Hazs (Haze?) me fecit an(??) -M. 
de H. heeft mij gemaakt an(no)----. Met randen van 
bloem- en bladfestoenen. 

De Trompenburgh 
Het zou bijzonder zijn als wij, staande bij de bel 
op het platte dak, konden zeggen: "Onze grote vloot-
voogd heeft vast ook zelf wel eens aan het touw 
getrokken." Of: "Mevrouw Tromp luidde de bel al in 
1680." Maar dat is een mooie droom. Op de bel staat: 
Pieter Seest te Amsterdam 1763. Pieter Seest was een 
zeer bekende Amsterdamse klokkengieter. Uit zijn 
atelier kwamen o.a. ook de klokken van de Hervormde 
kerken te Hilversum, Blaricum en Huizen. En de bel 
van 'Land en Bosch'! De bel is dus uit later tijd. 
In 1953 kwam de familie Houthoff op de buitenplaats 
wonen. Waren de kinderen ver in de plaats en moesten 
zij thuiskomen, de bel riep hen. Ruim 15 (!) jaar wa-
ren er mensen over de vloer die restauratiewerk-
zaamheden uitvoerden. De bel verzamelde hen voor de 
koffie- en theepauzes. 

Gooi lust 
D'e bel op het dak van Gooilust heeft als opschrift: 
Soli Deo Gloria 1696. Zij is dus afkomstig uit de tijd 
die voorafging aan het tegenwoordige, aan het einde 
van de 18e eeuw gebouwde huis. De bel is versierd met 
engelenkopjes en festoen- en bladmotieven. Zij wordt 
in het huis geluid. Ten tijde van de heer F. Blaauw 
werd zij gebruikt als iemand uit de plaats naar het 
huis moest komen, ook de heer des huizes zelf als daar 
om zijn tegenwoordigheid gevraagd werd. 

Was er in 1881 aan de linkerzijde van het huis nog 
een bel? De tekening 'Pappa laat Otto bellen aan het 
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huis op Gooilust' laat het vermoeden. Het is niet de 
bel op het dak. Maar wat op de tekening staat zal toch 
wel geen fantasie zijn. 

De tekening! 
Het naast Gooilust gelegen 'Bousigt' (eind 1800 af-
gebroken en nu de locatie van de boerderij van de 
familie Pelsma) werd toentertijd als zomerverblijf 
gehuurd door Anna Maria en Henriette Cornelia Six te 
Den Haag. Beide dames tekenden voortreffelijk en in 
de door hen nagelaten albums staan verscheidene te-
keningen van Bousigt en Gooilust. Meer dan eens lo-
geerde hun jongste broer met vrouw en zoontje Otto 
bij hen. De tantes maakten in 1881 een album met 
twaalf gekleurde tekeningen waarop Otto de hoofdfi-
guur is. Wat het kleine mannet je op de wandel met zijn 
vader al niet beleefde! je komt langs de zijkant van 
Gooilust en daar hangt een bel.... Pappa tilt je op, 
je kunt bij 't touw, je trekt, en wat er dan ge-
beurt... eerst schrik je even, maar dan weet je van 
geen ophouden en je schatert het uit. 

Op wat oudtijds de woning van de tuinbaas was, nu Zui-
dereinde 47, staat een bel ten gerieve van de tuin-
lieden. Zij heeft geen opschrift. 

En dan hebben wij nu al bellebellend in een 
sukkeldrafje ons eindpunt bereikt. 

D. Buitenhuis 
A.D. Wumkes 
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"ACH LIEVE TIJD" 
Boekbespreking 

In het mei-nummer van 'In de Gloriosa' van dit jaar 
trof u een bespreking aan van de historische reeks 
'Ach lieve tijd' over duizend jaar Gooi en Gooiers, 
verzorgd door de uitgeverij Waanders in Zwolle. Er 
waren toen vier afleveringen verschenen: Duizend 
jaar het Gooi, de Gooiers en hun rijke historie, hun 
verkeer en vervoer, hun oorlogen en rampen, en de 
Gooiers en hun kunst. 
De nu volgende aanvulling op de bespreking hangt sa-
men met het feit dat er nu al de elfde aflevering is 
uitgekomen. De volgende onderwerpen zijn hierin 
behandeld: De Erfgooiers, De Gooiers en hun geloof, 
hun sport en vertier, hun natuur en landschap, hun 
handel en visserij, en de Gooiers en hun huizen. 
In deze aflevering zijn de beloften die de eerste 
vier nummers ons gaven geheel waargemaakt. Als u deze 
delen zelf hebt aangeschaft, zult u zeker net als uw 
redactie vele malen het plezier hebben ondergaan om 
de bundel weer eens door te bladeren, de fraaie af-
beeldingen weer te bekijken, en in de tekst inspi-
ratie hebben opgedaan bij de onderwerpen die zeker 
ook voor onze dorpen van belang zijn. Het is dui-
delijk dat er veel parallellen lopen tussen de Gooi-
geschiedenis en onze dorpshistorie. Natuurlijk kon-
den niet alle afleveringen even ver teruggaan in de 
tijd, niet over alle behandelende onderwerpen zijn 
die 'duizend jaar Gooi' bekend. 
Maar dat is hier ook niet zo belangrijk. Het gedeelte 
van de Gooi-geschiedenis waar wel veel van bekend is, 
spreekt ons ook meer aan, niet in het minst door het 
rijke illustratie-materiaal. De nu verschenen num-
mers zijn èn qua inhoud èn uitvoering op hetzelfde 
hoge niveau gebleven als de eerste afleveringen. 
Hebt u de vroegere nummers nog niet aangeschaft, dan 
is het dank zij het beleid van de uitgevers, nog 
steeds mogelijk alle gemiste nummers te kopen bij de 
boekhandel. Al met al een boekverschijning over het 
Gooi waar u nog jaren lang naar zult teruggrijpen: 
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een lees- en kijkplezier over een onderwerp dat ie-
dere historisch-belangstellende zal aanspreken. 
De goed gekozen selectie uit de overstelpende hoe-
veelheid feiten en illustraties maakt dit boek tot 
een in de beste zin van het woord populaire inbreng 
in de geschiedenis van het Gooi. Een inspirerend 
voorbeeld dat ons als historische kring voor ogen kan 
staan als het gaat over de geschiedschrijving van 
onze drie dorpen. 

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

Dein het mei-nummer geplaatste foto: 'Weet u wie dit 
zijn?', bleek de openbare school in Ankeveen te we-
zen, op schoolreisje, omstreeks 1956. Hoofd de heer 
Molsbergen. 

Op mijn vraag naar de naam 'bloedakker' kreeg ik een 
reactie: hier zou de gala hebben gestaan! Een uit-
daging voor onze Kortenhoefse historici om te onder-
zoeken of dit mogelijk is. Want hier schuilt dan wel 
een hele rechtsgang in vorige eeuwen achter. 
Waarschijnlijk is wat nu volgt een veronderstelling 
die nergens op berust en waar men alleen maar vraag-
tekens achter kan plaatsen. Maar ik wil u de infor-
matie die deze en gene misschien interesseert niet 
onthouden. 
Het is bekend dat in de middeleeuwen aan kloosters 
of kerken een stuk land, een akker in bezit werd over-
gedragen als boete of 'zoen' (verzoening) voor toe-
gebrachte verwondingen of zelfs doodslag. En dan 
sprak men van 'bloedland' of 'bloedakker'. Kan dit 
ook hier het geval zijn geweest en het bedoelde per-
ceel als 'bloedakker' in bezit is overgedragen aan 
de Kerk van Kortenhoef? 
Dan zou deze benaming het wel bijzonder lang, nl. een 
vijf eeuwen hebben uitgehouden! 

Dan vindt u nu weer een nieuwe foto waarop de heer 
J. Schriek graag uw antwoord ontvangt (Corn. de Wijs-
straat 17, telefoon 035-563506). 

A.D. Wumkes 
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DE COLLECTIE-VAN DE BROECK 

Op 16 april jongstleden overleed ons lid mevrouw Ada 
van de Broeck uit Weesp. Mevrouw van de Broeck stamde 
uit een familie, die zich aan het einde van de 18e 
eeuw in het dorp Kortenhoef vestigde. De 'van de 
Broecken' bekleedden in die 200 jaar veelvuldig be-
langrijke bestuursfuncties in zowel gemeente- als 
polderbestuur. Van jongs af aan was Ada geïnteres-
seerd in de geschiedenis van het dorp en zij begon 
al inde jaren twintig met het verzamelen van krante-
knipsels, prentbriefkaarten e.d. Oude aktes, brie-
ven en 'Openbare Bekendmakingen' (ook uit de 19e en 
18e eeuw) wist zij voor het nageslacht te bewaren. 
Daarnaast speurde zij in archieven, waaruit zij al-
lerlei wetenswaardigheden opdiepte. Tot haar dood 
ging zij door met het verzamelen over Kortenhoef, wat 
resulteerde in een collectie van achttien dikgevulde 
ordners, alles keurig gerangschikt en gedateerd. 
Mevrouw van de Broeck was zich terdege bewust van de 
hoge historische waarde van haar verzameling en liet 
reeds tijdens haar leven vastleggen, dat zij de ver-
zameling aan de Historische Kring 'In de Gloriosa' 
wilde nalaten. Wij zijn niet alleen bijzonder ver-
heugd met deze omvangrijke verzameling, maar ook met 
het vertrouwen dat mevrouw van de Broeck in ons 
stelde, wat betreft het beheer en toegankelijkheid 
van haar collectie. 
De verzameling van de Historische Kring (en daarmee 
nu dus ook de 'collectie-van de Broeck') is voor ie-
dereen, ook niet-leden, elke woensdagavond in te 
zien op de zolder van de Antoniusschool in Kortenhoef. 

Het Bestuur 
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DOELSTELLINGEN 
De Historische Kring heeft ten doel voorwerpen, afbeel-
dingen en archivalia betreffende de historie van de dor-
pen Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef te verzamelen, 
te archiveren en ten toon te stellen, zomede de belang-
stelling daarvoor te bevorderen. Er is veel uit te plui-
zen, 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 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: 

C. van den Velden-de Groot, 
Kortenhoefsedijk 43, 
1241 LN Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 562525. 

VACANT 

J. van Raam-Hansler, 
Reigerlaan 42, 
1241 ED Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 560446. 

LEDEN: 
M.A. Boeve-Bant, 
J.C. Immerzeel, 
B.J. van der Kolk, 
J. Landwaart, 
J. Schriek, 
G.V. van Vliet, 

Bergse Pad 6, 
Reigerlaan 26, 
Multatulilaan 66, 
C. de Wijsstraat 13, 
C. de Wijsstraat 17, 
C. Tromplaan 26, 

Ankeveen 
Kortenhoef 
Hilversum 
Kortenhoef 
Kortenhoef 
's-Graveland 

LEDENADMINISTRATIE: 
D. Beyaard, 	Telefoon 035-561102 

BEZOEKAVOND: 
Elke woensdag na 20.00 uur in de St. Antoniusschool (in-
gang Eg. Blocklaan), Kortenhoef. 

Bankrekening nr 	 Girorekeningnr 
38.82.88.930 	 544.86.37 


