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EEN OLIFANT IN 'S-GRAVELAND 

Het meest gefotografeerde en met bewondering bekeken gebouw in 's-
Graveland is ongetwijfeld `Trompenburgh'. Bijna geheel omringd 
door water, fraai gelegen aan het Zuidereinde. Hoog boven het ge-
bouw torent een schitterende windwijzer in het model van een schip. 
Over dit schip met een bijzondere naam gaat dit verhaal. 

In 1653, om precies te zijn op 14 maart, maakt een schip de 'Witte 
Olifant' deel uit van een eskader oorlogsschepen onder leiding van de 
commandeur Jan van Galen. Het levert slag met de Engelsen voor de 
Italiaanse westkust. Het treffen vindt plaats bij Livomo. In de loop van 
de strijd raakt Jan van Galen zwaar gewond waarop de 23-jarige ka-
pitein Cornelis Tromp zijn schip 'de Maan' verlaat en het bevel over-
neemt aan boord van de 'Witte Olifant'. Negen dagen later bezwijkt 
Jan van Galen aan zijn verwondingen. Bij besluit van de Staten van 
Holland, november 1653, hij is dan inmiddels 24 jaar oud, krijgt 
Tromp de rang van Schout-bij-Nacht om te dienen onder de bevelen 
van het College der Admiraliteit van Amsterdam. 
Terwijl Tromp in de daaropvolgende jaren ver over onze landsgrenzen 
heldenfeiten wist te noteren, roem te vergaren en armada's te verslaan, 
moest hij in 1672 bij thuiskomst in 's-Graveland met lede ogen de ver-
woestingen, door de Fransen, van zijn hofstede Sylliesborg aanschou-
wen. Omdat Tromp de Fransen weigerde een brandschatting (een 
som geld om brand en plundering af te kopen) te betalen werden zijn 
bezittingen vernield. De hofstede ging eerst later Trompenburgh 
heten. 
De schrijver Tobias van Domselaer vermeldt in 'Het Ontroerde Ne-
derland', in 1674, dat Tromp ter plekke heeft gezegd dat van de tuin 
die met rijk geornamenteerde vazen versierd was: "het geboomte en 
plantagien binnen een tijdt van twee of drie jaren in zijn fleur zoo als 
het kort te vooren geweest was herstelt kon worden gelijk met het 
gebouw zou kunnen geschieden". Even leek Tromp verslagen. Maar 
zijn arm reikte ver. 

In mei 1674 stak Tromp weer van wal. Nu om de westkust van 
Frankrijk te bestoken. Terwijl grondtroepen op de hoogte van St.-
Nazaire en Nantes aan land gingen, bleef Tromp met zijn vloot van 36 
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schepen, die deel uitmaakte van een vloot van 100 schepen o.l.v. ad-
miraal Graaf van Horn, voor de kust liggen. De bedoeling was om het 
Lodewijk de Veertiende thuis in Frankrijk zo moeilijk te maken dat hij 
troepen uit Holland zou terugtrekken. Deze opzet lukte weliswaar ge-
deeltelijk, maar het verzet van de gemobiliseerde bevolking in Frank-
rijk was zo groot dat Tromp zijn troepen weer moest inschepen en zich 
moest terugtrekken. Niet eerder echter nadat hij nu op zijn beurt een 
brandschatting had geëist voor een bedrag van f. 140.000-. De Franse 
plaatselijke bevolking weigerde en beriep zich op onmacht. Tromp liet 
na een herhaalde eis het kasteel van het eiland Noirmoutier opblazen. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit een daad was die wraakgevoelens 
moest stillen voor de verwoestingen in 's-Graveland e.o. en de vernie-
ling of roof van bijvoorbeeld kerkklokken. En passant nam Tromp dan 
ook als compenserende oorlogsbuit zes kerkklokken uit Frankrijk mee. 
Van twee klokken is de verblijfplaats nog bekend. Een zeer fraaie klok, 
gegoten in 1661 en genaamd Suzanne, is afkomstig van de kerk Saint 
Philibert van Noirmoutier. De kerk dateert uit de 11 de eeuw. De klok 
hangt heden ten dage nog in de Ned. Hervormde Kerk van Kortgene 
op Noord-Beveland. 
De tweede klok nam hij mee richting 's-Graveland om daar de ge-
roofde klok van Loosdrecht te vergoeden. Deze klok met de naam 
Marie Anne hangt thans nog in de Ned. Hervormde Kerk van Oud-
Loosdrecht. 
Karel de Tweede van Engeland wist de acties van Tromp te waarderen 
en verhief hem in 1675 tot Baronnet. 
In 1676 ondersteunde Tromp de Denen tegen de Zweden, hij voerde 
het opperbevel over de gezamenlijke vloot, behaalde een glansrijke 
overwinning en veroverde Kristianstad. Hiervoor werd hij door de 
Deense Koning onderscheiden met de `Ordre den Oliphant'. Tromp 
had zo in de loop der jaren het een en ander aan titels en trofeeën 
verzameld. 
Wanneer we de originele uitnodiging lezen van zijn vrouw en hem, 
gericht aan vrienden om bij hen thuis te komen op vrijdag 17 februari 
1690, en we deze uitnodiging citeren dan krijgt men daar een indruk 
van: 

"Margareta van Raephorst, Gravinne van Sylliesborg, Gemalinne van 
Cornelis Tromp, Grave van Sylliesborg, Ridder van de Koninklijke 
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Deense Ordre den Oliphant, Baron net, Luytenant Admiraal Generaal 
over Holland en IVestvriesland, nodigen uit voor bezoek om als vriend 
in huys te komen aan de oostzijde van de Keysers grafi-  bij den Amstel". 

Inmiddels moet het de 'aandachtige lezer' zijn opgevallen dat de fami-
lie Tromp iets heeft met olifanten. De grootvader van Cornelis Tromp 
was kapitein Harpert Maartenszoon. Hij diende onder Admiraal Jacob 
van Heemskerck en had het bevel over een schip met de naam '01i-
fantstromp' (olifantsslurf). Men kreeg in die tijd al gauw een bijnaam 
voor een betere aanduiding en dat verschafte hem, zo wil het verhaal, 
de toegevoegde naam Tromp. Zo stond hij dan ook al gauw bekend als 
Harpert Maartensz. Tromp. Zijn beroemde zoon ging Maarten Har-
pertsz. Tromp heten. 
Kleinzoon Cornelis Tromp behaalde zijn eerste grote overwinning 
met de 'Witte Olifant'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wind-
wijzer op Trompenburgh het schip de 'Witte Olifant' uitbeeldt. 

Waarom Witte Olifant?  
Witte dieren, albino's, werden o.a. door hun zeldzaamheid als heel bij-
zonder ervaren en dat was een van de redenen dat een schip naar zo'n 
dier werd genoemd. Zo voer Michiel Adriaansz. de Ruyter op het 
'Witte Lam' en er waren in die tijd schepen bekend als de Witte: Beer, 
Eenhoorn, Leeuw, Mol, Paard, Raaf en Valk. Maar ook de 'Witte 
Engel'. Soms hadden meerdere schepen dezelfde naam. De vraag rijst 
in dit geval: 'hoe wist men omstreeks 1650 reeds van het bestaan van 
witte olifanten en ontleende men daar wellicht een bijzondere beteke-
nis aan gezien het feit dat men daar een schip naar vernoemde?' 
De handelsscheepvaart naar het Verre Oosten kwam in 1592 voorzich-
tig op gang toen Cornelis en Frederik Houtman door een combinatie 
van 9 Amsterdamse kooplieden naar Lissabon werden uitgezonden 
'tot secrete informatie' inzake de Indische handel. Na hun terugkomst 
werd besloten tot de vaart en handel met Oost-Indië en de Molukken. 
In maart 1594 richtten de negen kooplieden in Amsterdam een 'Com-
pagnie van Verre' op. In het voorjaar 1595 vertrokken de eerste vier 
schepen, onder bevel van Cornelis Houtman, van Texel. Bijna 15 
maanden later bereikten ze Bantam. 
Het is bijna onvoorstelbaar wat een moed en navigatiekunst men 
moest bezitten om zulke tochten in die tijd, nu 400 jaar geleden, te 
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De windwijzer met de 'Witte Olifant' 
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maken. Men was gemiddeld zo'n halfjaar onderweg voor een enkele 
reis. Om een voorbeeld te noemen: drie schepen, 'Duifje', `Hollandia' 
en 'Mauritius' vertrokken op 25 februari 1597 voor de thuisvaart uit 
Bali en kwamen op 11 en 14 augustus 1597 op Texel aan. 

Niet lang daarna trachtte men via Indië contacten te leggen met Siam 
(Thailand). Hollandse kooplieden sloten in 1601 een handelsovereen-
komst met de koningin van Pattini, een vazalstaat van Siam. Enkele 
jaren later ontving prins Maurits vijf afgevaardigden van de koning 
Ekathotsarot uit de hoofdstad van Siam, Ajudhja. 
Zij bezochten o.a. Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. In de herfst van 
1610 gingen ze weer naar Siam terug. Al spoedig ontstond een le-
vendige handel, met name in rijst, van Siam naar Batavia. Omstreeks 
1650 werd aan de koning van Siam een meestertimmerman uitgeleend 
onder wiens leiding soortgelijke schepen werden gebouwd als de Ne-
derlandse schepen. Vanuit Bali en Bantam voer men regelmatig naar 
Siam. 
Op 2 februari 1653 vertrok een schip van 1000 ton uit Batavia, de 
'Witte Olifant'. Op 16 november 1653 liep het schip de haven van 
Texel binnen. Dit koopvaardijschip voerde dezelfde naam als het oor-
logsschip van Cornelis Tromp in de slag bij Livorno in hetzelfde jaar. 

Het is de moeite waard om in het Verre Oosten eens op verkenning te 
gaan naar de status en betekenis van een witte olifant. 
In Siam vereerde men de witte olifant als een heilig dier. Werd er in het 
oerwoud een albino-olifant gesignaleerd dan ving men dit dier en in 
betrekkelijk korte tijd had men het getemd. In een triomfantelijke 
optocht trok men dan naar de hoofdstad. Daar werd het dier met groot 
ceremonieel ontvangen door de koning, het hof en de priesters. Ver-
volgens gehuisvest in een prachtige nieuwe stal en gevoerd met het 
beste eten wat er voorhanden was, mals gras, het zoetste suikerriet, de 
meest rijpe bananen en zelfs een bepaald soort gebak. Zijn drinkwater 
werd geparfumeerd met jasmijn. 
De Siamezen geloofden dat bij de zielsverhuizing de zielen van su-
perieure mensen zoals koningen en helden de vorm van witte olifanten 
aannamen. Deze zielen kenden de gevaren die alle hooggeplaatsten 
bedreigen en wisten beter dan wie ook deze te voorkomen. Daarom 
kon de witte olifant bescherming, vrede en voorspoed brengen en 
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stond hij in zo'n groot aanzien. De hoogste orde die de koning ver-
leende, was dan ook `De Orde van de Witte Olifant'. 
De geschiedenis leert ons uit het voorgaande dat ruim voordat voor 't 
eerst een schip de 'Witte Olifant' werd genoemd Nederlanders aan het 
hof van de koning van Siam werden ontvangen en zo van e.e.a. op de 
hoogte zijn geweest. 

Er zijn nu nog altijd mensen die iets hebben met olifanten. Toen prin-
ses Juliana en prins Bernhard in Porto Ercole, gelegen op een schier-
eilandje aan de Italiaanse westkust, een aardig onderkomen lieten bou-
wen noemden zij het TElefante Felice', de gelukkige olifant. 
Wij doen het met een omhooggerichte blik naar de windwijzer op 
Trompenburgh, het schip de 'Witte Olifant', dat niet alleen de richting 
van de wind aangeeft maar ook, voor wie er ontvankelijk voor is, de 
steven wendt in de richting van bescherming, vrede en voorspoed. 

D. Buitenhuis. 

Bronnen: 

Scheepvaartmuseum Amsterdam. Gem. huis Kortgene. Historische Kring 
Loosdrecht. Monumentenzorg Mehrtens no.15. M. Mortsenson Landon: 
Anna and the King of Siam. 
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'HET OUDE KERKJE' VAN KORTENHOEF 

Met grote regelmaat kunnen we in de regionale bladen aankondigin-
gen lezen van uitvoeringen, lezingen, tentoonstellingen en andere 
kunst- en cultuurevenementen, te houden in 'Het Oude Kerkje' van 
Kortenhoef. De locatie 'Het Oude Kerkje' is zo langzamerhand een 
begrip geworden, dat elke kunstliefhebber weet te vinden. U kunt zich 
natuurlijk afvragen of de Kortenhoefse kerk deze benaming wel waar-
dig is en zo ja, hoe oud is de kerk dan wel? 
In de loop der tijden is zo nu en dan wel het één en ander over de 
geschiedenis van Kortenhoef gepubliceerd waarin ook bijna altijd de 
kerk ter sprake kwam. Alles op een rijtje zettend, wordt het dan, wat 
betreft de ouderdom van het kerkgebouw, alleen maar verwarrender. 
De Geheymschrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlanden 
(1759) komt wat betreft de ouderdom niet tot jaartallen of perioden: 
"De kap van de kerk is getimmert na de oude manier der kerkbouw-
kunde, en ofschoon al oud, echter nog sterk genoeg om lange jaaren 
staande te blijven." 
In 1772 verscheen er weer een dorpsbeschrijving van Kortenhoef 
(uitg. Tirion). Ook deze beschrijving zegt niet veel omtrent de ouder- 
dom van de kerk. En van de dorpsbeschrijving in het aardrijkskundig 
woordenboek van A.J. van de Aa (1839-1851) worden we ook al niet 
veel wijzer. 
In 1902 verscheen 'De ambachtsheerlijkheid Kortenhoef door B.J.M. 
de Bont, ambachtsheer van Kortenhoef. Deze laatste ambachtsheer 
van het dorp was bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van 'zijn' 
dorp en ploos veel oude archieven uit, vooral op zoek naar de ge-
schiedenis van de ambachtsheerlijkheid en de kerk. 
Hij ontdekte een op perkament geschreven charter d.d. 4 juni 1380, 
betreffende een geschil tussen de fabrieksmeesters der Heilige Stede te 
Amsterdam en Meester Godschalk, pastoor te Vreeland en rector der 
kapel van Kortenhoef. Hieruit kunnen we afleiden dat er in 1380 een 
kapel was in Kortenhoef die bediend werd door de pastoor van 
Vreeland. Een en ander zegt natuurlijk niets over het huidige kerkge-
bouw. De Bont suggereert dat de kerk waarschijnlijk eind 15e/begin 
16e eeuw is gebouwd. Waarop deze veronderstelling is gebaseerd ver-
meldt hij echter niet. Vermoedelijk heeft hij de datering van de kleine 
luidldok (1495 of 1498; de tekst op de klok is niet helemaal duidelijk) 
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verbonden met de bouw van de kerk. Maar volgens de heer Van den 
Hurk (zie artikel: De klokken luiden weer) staat er zeer zeker geen jaar-
tal op de klok en kan deze al voor 1400 zijn gegoten. Met de publikatie 
van De Bont komen we niet veel verder. Prof. de Rijk (1905) begint 
met overschrijven uit De Bont en Tirion en voor de meeste latere pu-
blikaties wordt ook gebruik gemaakt van De Bont en De Rijk. Tot 
1974 wanneer naar aanleiding van de restauratie van de kerk een 
boekje over de kerk verschijnt van mevrouw A.C. Fokkema-Siccama. 
Een aardig boekje, vol wetenswaardigheden over de kerk en de res-
tauratie, doch over de ouderdom van het gebouw worden we weer niet 
echt wijzer. Ook mevrouw Fokkema-Siccama gaat, net als De Bont, 
uit van het jaartal dat op de kleine klok zou staan. 
Ook de archieven geven helaas geen uitsluitsel. Het archief van het 
Kapittel van St.-Marie, ambachtsheer van Kortenhoef vanaf de 12e 
eeuw tot 1624, zou die gegevens dan moeten bevatten, maar helaas. 
Dit archief bevat wel een aantal kerkstukken, zoals een 15e eeuws 
kerkregister, 'inhouwende die pastoersreynten ende die Kerckereynten 
jaerlix'. Hieruit zouden we kunnen afleiden, dat Kortenhoef in de 15e 
eeuw een eigen kerk en pastoor had, maar dit zegt niets over het hui-
dige gebouw. 
In een ander stuk uit 1541 wordt gesproken over de parochiekerk van 
het Heilige Kruis te Kortenhoef. Het archief van de kerk zelf geeft 
eveneens geen uitsluitsel. Een groot gedeelte van dit archief werd 
helaas enkele decennia geleden als oude rommel, waar nooit iemand 
naar keek, achter de kerk verbrand. Het restant bevindt zich in het 
Streekarchief te Hilversum. Hierin zijn nog wel gegevens te vinden 
over het onderhoud van het gebouw maar vooral van de laatste drie 
eeuwen. 

Als de papieren bronnen geen uitsluitsel geven over de ouderdom van 
het gebouw blijft er nog meer één mogelijkheid over, en wel, dat het 
gebouw zelf zijn geheimen prijs geeft. Daar zijn natuurlijk wel onder-
zoek van deskundigen en gelegenheid voor nodig. Die gelegenheid was 
er tijdens de restauratieperiode 1967-1974. De afdeling 'Onderzoek 
en Documentatie' van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg greep 
die gelegenheid aan hetgeen resulteerde in een rapport van de heren 
H. Janse (architect) en H.J. van Nieuwenhoven die het gebouw in die 
periode nauwkeurig hebben onderzocht. 
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Het koor 
Het koor van de kerk, bestaande uit drie zijden van een achthoek, dat 
zonder steunberen is opgetrokken uit baksteen van het formaat 22,5/ 
23 x 10,5/11 x 4,5/5 centimeter, is slechts 21/2  steens dik. Als hoek-
blokjes in plint en waterlijst zijn stukjes R6mer tufsteen verwerkt. Dit 
materiaal is sinds omstreeks 1200 niet meer uit de Eifel ingevoerd en 
moet dus of van een voorganger van het gebouw afkomstig zijn, of van 
een andere sloop. 
In de zuidgevel werd een dichtgemetselde doorgang gevonden. Deze 
doorgang was afkomstig van de, begin deze eeuw, gesloopte sacristie 
waarvan buiten de zuidmuur ook funderingsresten zijn teruggevon-
den. Met de restauratie van 1967-1974 is deze sacristie herbouwd om 
dienst te doen als consistoriekamer. In de bodem van het koor werden 
funderingen teruggevonden van het hoofdaltaar en het sacramentshuis 
(van voor de Reformatie). 
Na grondige bestudering van materiaal en bouwwijze komt Monu-
mentenzorg tot de conclusie dat het koor gedateerd kan worden in de 
tweede helft van de 14e eeuw. Men acht het zelfs zeer waarschijnlijk 
dat het koor tot de in 1380 vermelde kapel heeft behoord. 

Het schip 
Het onderste gedeelte van de muren van het schip is opgetrokken uit 
dezelfde bakstenen als het koor. Ook bij het schip ontbreken steun-
beren. Tussen het schip en het koor zat boven de latere gemetselde 
korfboog nog de oorspronkelijke spitsboogvormige triomfboog. Hier-
uit kan afgeleid worden dat het schip oorspronkelijk met een spitsboog-
vormig houten tongewelf is gebouwd. De sporen van dit middel-
eeuwse dak tekenden zich ook nog heel flauw tegen de oostzijde van 
de toren af. 
Tengevolge van ernstige verzakkingen, vooral in de noordoostelijke 
hoek, moest het schip in de 17e eeuw geheel vernieuwd worden met 
behoud van de onderste delen van de muren tot ongeveer twee meter 
boven het maaiveld. Deze verbouwing is in 1640 uitgevoerd, zoals 
bleek uit het jaartal dat gesneden was in de strijkbalk tegen de triomf-
boog tussen koor en schip. Schip en koor waren vroeger gescheiden 
door een koorhek. Twee stijlen van dat hek, ruw gesneden in renais-
sance motieven, waarvan één gedateerd in 1541, staan thans naast de 
deur tussen koor en sacristie. 
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De toren  
Ook de toren is opgetrokken van dezelfde baksteen als het koor en het 
middeleeuwse schip en behoort met de kerk tot één ontwerp en zal ook 
aan het einde van de 14e eeuw gebouwd zijn. Volgens het rapport van 
Monumentenzorg is de klokkestoel in de toren uit de bouwtijd van de 
toren. Dit valt, volgens het rapport, af te leiden uit de speciaal voor de 
draagbalken van de klokkestoel uitgetande consoles in het verband 
met het metselwerk voor de torenmuur aangebracht. De klokkestoel 
biedt plaats aan twee klokken, de oudste met een diameter van 661/2  
centimeter en een grote klok met een diameter van 121 centimeter en 
een gewicht van zo'n 600 kilogram. Deze is echter gegoten in 1641 en 
het lijkt onwaarschijnlijk dat al vóór die tijd een dergelijk zware con-
structie, als de huidige klokkestoel, aanwezig was alleen voor de kleine 
klok. 
De architect A.A. Kok, die de restauratie van de toren in 1922/1923 
leidde, trok aannemelijker conclusies uit zijn onderzoek naar de bouw-
geschiedenis van de toren: 
"De toren bleek na langdurig onderzoek origineel te zijn tot de tweede 
waterlijst. De architectuurvorm wijst daarop. Het bovengedeelte was 
een moeilijk te definiëren stuk bouwwerk. Ten dele gothieke vormen, 
ten dele totaal mis. Toen een jaarsteen van 1650, afkomstig uit het bo-
vendeel van de toren werd teruggevonden, werd alles helder. Mogelijk 
na een brand, of om andere reden, was de toren tot den tweeden water-
lijst afgebroken geweest, en had men deze in de helft der zeventiende 
eeuw opgemetseld van het afgekomen materiaal, in namaak-oude vor-
men en met groote galmgaten en met een trans, dat is met een balus-
trade om de goot". 
Tot zover de visie van architect Kok, die het aannemelijk maakt, dat 
de klokkestoel niet 14e eeuws, maar 17e eeuws is. 

Uiteindelijk kunnen we, denk ik, wel concluderen, dat de term 'Het 
Oude Kerkje' wel op z'n plaats is. In beginsel gebouwd in de 2e helft 
van de 14e eeuw, met een in de 17e eeuw gewijzigde vorm van het schip 
en bovenzijde van de toren. Voor Monumentenzorg belangrijk als één 
van de schaarse voorbeelden van een weinig veranderde dorpskerk uit 
het einde van de 14e eeuw die we in Nederland nog kunnen aanwijzen. 
De omvang is nog immer de oude. Vooral het verhoudingsgewijs klei-
ne koor is opvallend. Andere 14e eeuwse kerken werden uitgebreid 
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omdat de bevolking toenam. In Kortenhoef kan men waarnemen hoe 
de eenvoudige 14e eeuwse dorpskerk er uit heeft gezien. 

J. Immerzeel 

Bronnen: 

Geheymschrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlanden, 
beginnende met die van de Provincie Utrecht. Uitg.: J.C. ten Bosch en W. 
Eleveldt, boekverkoopers, 1759. 
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, provincie 
Utrecht. Uitg.: Wed. Isaak Tirion, 1772. 
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden door A.J. van der Aa. Uitg. 
J. Noorduyn, 1839-1851. 
B.J.M. de Bont, de Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef. Amsterdam, 1902. 
J.A. de Rijk, Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken. Hilversum, 
1905. 
A.C. Fokkema-Siccama, Restauratie Herv. Kerk Kortenhoef. 1974. 
Gooi en Eemlander, 2 augustus 1923. De Kerk te Kortenhoef door A.A. Kok. 
Archief Kapittel St.-Marie, Utrecht. 
Archief Ned. Herv. Kerk Kortenhoef, Streekarchief Hilversum. 
Documentatierapport Kortenhoef Hervormde Kerk. Afdeling Onderzoek en 
Documentatie Rijksdienst Monumentenzorg. Door H. Janse en H.J. van 
Nieuwenhoven, 1975. 
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IN 1913 WINKELEN IN 'S-GRAVELAND 

In ons archief is een boekje "s-Graveland in Woord en Beeld', een uit-
gave van de Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer 
voor 's-Graveland en omstreken. Zonder jaar. Maar wij vermoeden 
dat het ± 1913 is verschenen. Er staan veel advertenties in en daarvoor 
vraag ik uw aandacht. Zij lichten ons immers in over de winkelstand 
van het dorp. Ik stel u voor om op een zomerdag van 1913 met mij in 
's-Graveland via deze advertenties te gaan winkelen. Die bezigheid 
biedt namelijk een aantal mogelijkheden. 'Winkelen' wordt in een 
Nederlands woordenboek omschreven als 'de winkels bezoeken of 
bekijken'. Per se kopen moet je niet. Het heeft iets prettig vrijblijvends. 
Men hoeft niet altijd in de beurs te tasten. Op stap dus. Wij beginnen 
in het Zuidereinde. 

Verloren tijd 
is Geld verloren 
Tijd bespaard 

is Geld bespaard 

Dit laatste zullen we ervaren door onze koloniale waren en comestibles 
aan één adres in te slaan en wel bij G. Rezjmerink. Hij houdt ons het bo-
venstaande nadrukkelijk voor in een paginagrote advertentie. En wij 
vinden bij hem "een sortering als in geen andere zaak ter plaatse". Wij 
worden geacht prijsbewust te zijn en kwaliteit en prijzen te vergelijken. 
"Er bestaat geen twijfel of wij zullen de zekerheid erlangen dat wij ons 
belangrijk bevoordelen door bij hem onze inkopen te doen". Biedt 
eens weerstand aan zulke stadhuistaal! 
Na al dit voordeel bestellen wij bij J. van der Velden in diens hoge huis 
aan de Beresteinse brug (nu nr 218) alvast onze winterprovisie aard-
appelen. Een volkstuin hebben we niet, vroege en late poters laten we 
aan andere klanten. Zijn aardappelhandel is in 1899 opgericht. Een 
vertrouwd adres. 
Bij F. Nagel (waarschijnlijk nu nr 122) vinden we stellig iets van onze 
gading. Hij is agent 'Burgers E.N.R. Rijwielen', verkoopt naaimachi-
nes, ijzerwaren, huishoudelijke artikelen, tuin- en landbouwgereed-
schappen en wij kunnen ook voor reparaties bij hem terecht. Maar wat 
de deur dichtdoet... hij geeft 'onderricht in wielrijden'. Wij hadden net 
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besloten voor onze oudste, dat lieve meisje van dertien, een fiets te ko-
pen. Maar om als vader je in 't zweet te draven, haar te houden en te 
keren tot vermaak van buren en kennissen, we zagen er als een berg 
tegenop. Nagel zorgt voor een mannetje. Fiets bij hem besteld. Hij is 
een goed psycholoog. 
De Brood-, Koek- en Beschuitbakkerij van A. Wernsen (nu nr 82) staat 
gunstig bekend. "Prima grondstoffen - Zuivere bereiding", daar kun 
je op aan. Maar wie koopt niet als G. Reijmerink II (nu nr 28) ons op 
de man af vraagt of we een goede spijsvertering willen? Natuurlijk, 
man. Welnu, houdt hij ons voor, "gebruik dan bij uw ontbijt Van Ar-
kels prima Honig Ontbijtkoek, in cartons verpakt â 25 cent per stuk. 
Gemaakt van zuivere bijenhonig, blank roggemeel en geurige spece-
rijen." De zandkoekjes van Van Arkel kunnen we ook bij hem krijgen 
voor 60 cent het pond en hij verzekert ons: "Eens geprobeerd - altijd 
begeerd." Dat gaan we dadelijk doen bij het eerstvolgende kopje koffie. 
De koffie slaan we in bij Stoom-koffiebranderij G. Kroon en Co. (waar-
schijnlijk nu nr 4) bij de Smidsbrug. We geloven graag dat hij ook een 
concurrerend adres is voor goede kwaliteiten kruideniers- en grutters-
waren met franco bezorging door het gehele Gooi, maar G. Reijme-
rink I is nu eenmaal óns adres. Wij hadden voor we bij Kroon binnen-
stapten, een praatje gemaakt bij j.K. de Haan (nu nr 8). Hij was nu wel 
een speciaal adres voor het maken van alle soorten broeiramen, broei-
bakken, kassen, fruitkistjes enz., maar hij wilde onze dakgoot komen 
repareren. Zijn specialiteiten waren iets voor de buitens en de Groen-
ten- en Vruchtenkwekerij `De Rade' (Emmaweg), eigenaar Lucas 
Koopman, kassen- en platglascultuur. Als vaste klant had hij ook `Soe-
ka Djadi', eveneens aan de Emmaweg, 'Eerste Westlandse kwekerij 
van fijne groenten en vruchten. Speciaaladres voor de Echte Kalamazoo 
cellen i (bleekselderij)'. Geen wonder, dat hij niet alleen aan particulie-
ren maar ook aan hotels en restaurants levert. Ondernemer is Willem 
Nout. De Nouts kwamen uit Indië, vandaar `Soeka Djadi' (d.i. 'Het 
wordt altijd wat'). Wij zijn inmiddels in het Noordereinde. 
Bij Ph. Solhnann (nu nr 3 v.v.) wordt net een paard beslagen. We rea-
liseren ons, dat de Smidsbrug haar naam ontleent aan de vlak bij haar 
gelegen smederij: 'Grof-, Hoef- en Kachelsmederij, Wagenmakerij'. 
Dat werk werd een tachtig jaar geleden allemaal nog gedaan en baas 
Sollmann was de eerste om de handen uit de mouwen te steken. Een 
'reiziger' (we spreken nu van 'vertegenwoordiger') kwam de smederij 
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binnen en vroeg aan de mannen -allen met zwarte gezichten en 

handen- "Wie is hier de baas?" Antwoord: "Dat kun je 	 toch wel 

zien! Wie 't meeste zweet op z'n smoel heeft." 
Van aanpakken wist men ook in het goederenvervoer. De advertenties 

in "s-Graveland in \Voord en Beeld' luiden als volgt. 

A. van Rijn = J. Hennipman 
Beurtschippers. 

Dagelijksche dienst (behalve Woensdag) tusschen 

Amsterdam - 's-Graveland - Ankeveen 

Kortenhoef en loosdrecht 

Vertrek van Amsterdam: 

's Gravelandsche veer, des middags om 2 uur 

Telefoonnummer Amsterdam Noord 3844. 

Goederenvervoer 's-Graveland-Hilversum. 
Dagelijksche Dienst. 

Goederen worden aangenomen en afgehaald v. d. H.U.S.M. 

en voor de benoodigde papieren gezorgd. 

BESTELHUIZEN: 

HILVERSUM, Café Neef, Tel. 274. - 's-GRAVELANO huisnummer 204 
De Ondernemer, 

W. VAN RIJN. 
Gelieve steeds op bijgaande papieren te vermelden: 

.Pr W. VAN RIJN. 
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�YDQ�.RUWHQKRHI�EHWUHIW��KLHU�]LMQ�YHUVFKLOOHQGH�OH]LQJHQ�YDQ�KHW�
RSVFKULIW�LQ�RPORRS��PDDU�PHW�GH�EHVWH�ZLO�YDQ�GH�ZHUHOG�NXQQHQ�ZLM�
QLHWV�DQGHUV�OH]HQ�GDQ����$YH���*UDFLD���3OHQD���'RPLQXV���7HFXP�
��$PHQ��(U�VWDDW�]HHU�]HNHU�JHHQ�MDDUWDO�RS�GH�NORN��*H]LHQ�KDDU�XLWHU�
OLMN�LV�KHW�NORNMH�WURXZHQV�RRN�YHHO�RXGHU�GDQ�KHW�GRRU�X�JHQRHPGH�
������2QV�LQ]LHQV�LV�GH�NORN�DO�YRRU������JHJRWHQ��
'H�JLHWHU�YDQ�GH�JURWH�NORN��-RKDQ�'RS��ZDV�HHQ�8WUHFKWVH�JLHWHU��GLH�
GRRU�]LMQ�KXZHOLMN�YHUZDQW�ZDV�DDQ�HHQ�DQGHUH�8WUHFKWVH�JLHWHU��
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QDPHOLMN�$HOW�YDQ�0HXUV��'RS�QDP�GLHQV�JLHWHULM�QD������RYHU��'H]H�
JLHWHULM�ZDV�JHYHVWLJG�LQ�GH�1REHOGZDUVVWUDDW�WH�8WUHFKW��+LM�]RX�LQ�
�����RS�ELMQD����MDULJH�OHHIWLMG�RYHUOLMGHQ��(U�]LMQ�]HV�NORNNHQ�YDQ�KHP�
EHNHQG��ZDDUYDQ�GLH�YDQ�2YHUODQJEURHN��%DDPEUXJJH�HQ�+XL]HQ�RRN�
QRJ�EHVWDDQ���

3LHWHU�6HHVW�
(Q�WHQVORWWH�GH�YROJHQGH�LQIRUPDWLH�RYHU�3LHWHU�6HHVW��GLH�GH�EHOOHQ�YDQ�

/DQG�HQ�%RVFK
�HQ�
'H�7URPSHQEXUJK
�JRRW��]LH�QRYHPEHUQXPPHU�
�������
�(HQ�$PVWHUGDPVH�JLHWHU�GLH�PLQ�RI�PHHU�QRJ�DOV�QDYROJHU�GHU�+H�
PRQ\
V�NDQ�ZRUGHQ�JH]LHQ��=R�ZHUNWH�KLM�LQ������QRJ�PHW�PDWULM]HQ�
GLH�GH�+HPRQ\
V�KRQGHUG�MDDU�WHYRUHQ�DO�]RXGHQ�KHEEHQ�JHEUXLNW��
6�HHVW�NORNNHQ�]LMQ�GDQ�RYHU�KHW�DOJHPHHQ�RRN�VORUGLJ�HQ�VOHFKW�OHHVEDDU�
XLWJHYRHUG���
+HW�LV�ZHO�KHHO�ELM]RQGHU�GDW�HHQ�GHU�OHGHQ�OXLGHUV�XLW�KHW�8WUHFKWV�
.ORNNHQOXLGHUV�*LOGH��KHW�8�.�*��LV�LQ�RRUVSURQJ�GH�YDVWH�OXLGHUV�
JURHS�GHU�8WUHFKWVH�'RPWRUHQ��HHQ�NOHLQ]RRQ�LV�YDQ�GH�RS�GH�0DEL�
ORQNORN�JHQRHPGH�+HQGULN�.RVWHU��

+HW�VORW�YDQ�GH�EULHI�OXLGW���+RSHQGH�X�PHW�ERYHQVWDDQGH�DDQYXOOLQJ�
HHQ�JHQRHJHQ�WH�GRHQ������GH�VFKULMYHU�KHHIW�RQV�HHQ�JURRW�JHQRHJHQ�
JHGDDQ�HQ�ZLM�GDQNHQ�KHP�GDDU�KDUWHOLMN�YRRU��
0DDU�NXQW�X�]LFK�YDQ�GLW�DUWLNHOWMH�HHQ�DDUGLJHU�VORW�GHQNHQ�GDQ�KHW�
EHJLQ�YDQ�GH�EULHI���7XVVHQ�KDDNMHV��LV�KHW�X�EHNHQG�GDW�GH�*ORULRVD��
HHQ�LQ������GRRU�HHQ�
1HGHUODQGVH
�JLHWHU�JHJRWHQ�NORN�LV�GLH�]HOIV�LQ�
'XLWVODQG��]H�KDQJW�LQ�(UIXUW��DOV�EHODQJULMNVWH�ZHUNVWXN�RS�NORNNHQ�
JHELHG�YDQ�GH�0LGGHOHHXZHQ�ZRUGW�EHVFKRXZG"��
(Q�]R�NXQQHQ�ZLM�
RQ]H
�*ORULRVD�QLHW�DOOHHQ�]LHQ�EORHLHQ�DOV�HHQ�
EORHP��GRFK�RRN�KRUHQ�OXLGHQ�DOV�HHQ�NORN����C*ORULRVXV�D�
�EHWHNHQW�
RRN�QLHW�YRRU�QLHWV��
5RHPULMN
��

'H�UHGDFWLH�
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-DQ�0��9HHQPDQ��$QNHYHHQ��HHQ�EHHOG�YDQ�HHQ�GRUS�
8LWJ��(XURSHVH�ELEOLRWKHHN�=DOWERPPHO������

.RUWJHOHGHQ�YHUVFKHHQ�HU�YDQ�GH�KDQG�YDQ�-DQ�9HHQPDQ�ZHHU�HHQ�ERHN�
RYHU�$QNHYHHQ��(HQ�HYHQ�JURRW�HYHQHPHQW�YRRU�$QNHYHHQ�OLHIKHEEHUV�
DOV�]LMQ�YRULJH��SUDFKWLJ�JHwOOXVWUHHUGH�
*HWHNHQG�YHUOHGHQ
��'H�WLWHO�
YDQ�KHW�QLHXZH�ERHN�KHHIW�ZHHU�HHQ�GXLGHOLMN�]LQYROOH�GXEEHOH�EHWHNH�
QLV��C$QNHYHHQ��HHQ�EHHOG�YDQ�HHQ�GRUS
��'H�XLWJDYH�OLMNW�HHQ�EHHWMH�RS�
GH�XLWJHEUHLGH�YHUVLH�YDQ�GH�(XURSHVH�%LEOLRWKHHN�XLW�=DOWERPPHO�HQ�
LV�HYHQ�JRHG�YHU]RUJG��8LW�]LMQ�RQXLWSXWWHOLMNH�YHU]DPHOLQJ�DIEHHOGLQ�
JHQ�RYHU�$QNHYHHQ�KHHIW�-DQ�9HHQPDQ�HHQ�ELM]RQGHU�IUDDLH�VHOHFWLH�
VDPHQJHVWHOG��0DDU�PHWHHQ�DO�ELM�KHW�RSVODDQ�YDQ�KHW�ERHNMH�YDOW�KHW�
JURWH�YHUVFKLO�RS�PHW�GH�JHEUXLNHOLMNH�XLWJDYHQ��ZDDU�HQNHOH�UHJHOV�
WHNVW�GH�DIEHHOGLQJHQ�QDDU�RXGH�SUHQWEULHINDDUWHQ�EHJHOHLGHQ��'H�KHHU�
9HHQPDQ�KHHIW�HFKWHU�ELM�GH�DIEHHOGLQJHQ�HHQ�XLWYRHULJH�WHNVW�JH�
SODDWVW��'H�VFKULMYHU�KHHIW�LQ�]LMQ�YRRUZRRUG�KHHO�EHVFKHLGHQ�RSJH�
PHUNW�GDW�KHW�
DOOHHQ�PDDU�KHW�YDVWOHJJHQ�YDQ�HHQ�UHHNV�NOHLQH�VWXNMHV�
$QNHYHHQVH�KLVWRULH�LV��JHZRRQ�SODDWVHOLMNH�JHVFKLHGHQLV�GXV
�PDDU�GH�
WHNVWHQ�]LMQ�]HHU�ERHLHQG�HQ�PHW�YHHO�NHQQLV��PDDU�YRRUDO�YHUERQGHQ�
KHLG�PHW�GH�SODDWVHOLMNH�JHVFKLHGHQLV�JHVFKUHYHQ��+HW�JHKHHO�LV�HHQ�
HHUEHWRRQ�DDQ�
DO�GLH�SORHWHUHQGH��]ZRHJHQGH��EDJJHUHQGH�HQ�]ZH�
WHQGH�EHZRQHUV��GLH�RQGHU�GH�PHHVW�PRHLOLMNH�HQ�HUEDUPHOLMNH�RPVWDQ�
GLJKHGHQ��KHW�IXQGDPHQW�OHJGHQ�YRRU�RQ]H�WHJHQZRRUGLJH�ZHOYDDUWV�
VWDDW
��
9RRU�GH]H�ZHOEHZXVWH�NHX]H�]LMQ�ZH�-DQ�9HHQPDQ�YHHO�GDQN�YHUVFKXO�
GLJG��+HW�]LMQ�NRVWHOLMNH�YHUKDOHQ�JHZRUGHQ�ZDDUELM�KHW�RSYDOW�KRH]HHU�
GH�VFKULMYHU�]LFK�]HOI�KHHIW�LQJHOHHIG�LQ�OHYHQ�HQ�ZHUNHQ�YDQ�GH�$QNH�
YHQHUV�YDQ�WZHH�RI�GULH�JHQHUDWLHV�YyyU�RQV��+HW�LV�HHQ�ERHNMH�JHZRUGHQ�
RP�LQ�ppQ�NHHU�XLW�WH�OH]HQ�HQ�VWHHGV�ZHHU�DOOH�DIEHHOGLQJHQ�WH�EHNLMNHQ��
HHQ�YHUGLHQVWH�YDQ�GH�VFKULMYHU�ZDDUPHH�ZH�KHP�JUDDJ�FRPSOLPHQWH�
UHQ��
+HODDV�ZDV�KHW�ERHN�LQ�NRUWH�WLMG�DO�XLWYHUNRFKW��$OV�X�KHW�QLHW�WH�SDNNHQ�
KHEW�NXQQHQ�NULMJHQ��SUREHHUW�X�KHW�GDQ�WH�OHQHQ��ODWHQ�GH�XLWOHQHUV�
YRRU�DOOH�]HNHUKHLG�GDQ�ZHO�KXQ�QDDP�YRRULQ�]HWWHQ��

%�-��YDQ�GHU�.RON�
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*HHQ�.LQG�PDJ��]RQGHU�YHUORI��XLW�GH�6FKRRO�EOLMYHQ��

9L"��*HHQ�.LQG�PDJ�WH�ODDW�6FKRRO�NRPHQ��

(ON�.LQG�PRHW�JHZDVIFKHQ��JHNDPG��HQ�]XLYHU�JH�
NOHHG�]LMQ��

(HQ�.LQG�PRHW�YULHQGHOLMN�HQ�EHOHHIG�]LMQ��MHJHQV�LH�
GHU�

��2S�6FKRRO�PRHW�PHQ�IOLO�]LMQ��HQ�QLHPDQG�QRUHQ��

0HQ�PRHW�RSOHWWHQG�]LMQ��ZDQQHHU�DQGHUHQ�OFHUHQ��HQ�
RQWKRXGHQ��ZDW�PHQ�LQ�GH�6FKRROERHNMHV��OHHVW��RI�
YDQ�GHQ�0HHVWHU�KRRUW��

0HQ�PRHW�]LMQH�%RHNHQ�HQ�3DSLHUHQ�]XLYHU�EHZDUHQ��

0HQ�PRHW�QLHW�YUDJHQ��RP�QDDU�EXLWHQ�WH�JDDQ��GDQ�
ZDQQHHU�KHW�YROILUHNW�QRRGLJ�LV��HQ�GDQ�RRN�WHU�
IWRQG�ZHHU�ELQQHQ�NRPHQ��

0HQ�PDJ�QRRLW�OLHJHQ��

:DQQHHU�PHQ�LHWV�YLQGW��PRHW�PHQ�KHW�ELM�GHQ�0HHV�
WHU�EUHQJHQ��

'H�.LQGHUHQ�PRHWHQ�PHW�RUGF�XLW�GH�6FKRRO�JDDQ��HQ�
]LFK�RS�GH�LOUDDW�RI�ELM�GHQ�ZHJ�YUHHG]DDP�HQ�]H�
GLJ�JHGUDJHQ��
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'H�+LVWRULVFKH�.ULQJ�KHHIW�WHQ�GRHO�YRRUZHUSHQ��DIEHHOGLQJHQ�HQ�DUFKLYDOLD�
EHWUHIIHQGH�GH�KLVWRULH�YDQ�GH�GRUSHQ�$QNHYHHQ��
V�*UDYHODQG�HQ�.RUWHQKRHI�
WH�YHU]DPHOHQ��WH�DUFKLYHUHQ�HQ�WHQ�WRRQ�WH�VWHOOHQ��]RPHGH�GH�EHODQJVWHOOLQJ�
GDDUYRRU�WH�EHYRUGHUHQ��(U�LV�YHHO�XLW�WH�SOXL]HQ��WH�YHU]DPHOHQ��WH�UDQJ�
VFKLNNHQ�HQ�WH�SXEOLFHUHQ��%LM�DO�GH]H�DUEHLG�LV�XZ�KXOS�QRGLJ��KHW]LM�GRRU�
LQIRUPDWLH��GDQ�ZHO�ILQDQFLsOH�VWHXQ��:LM�EHJURHWHQ�X�JDDUQH�DOV�OLG��

/LGPDDWVFKDS�� PLQ�I�������SHU�MDDU�

%(67885��
9RRU]LWWHU��

6HFUHWDULV��

3HQQLQJPHHVWHU��

/('(1��
0�$��%RHYH�%DQW��
-�&��,PPHU]HHO��
%�-��YDQ�GHU�.RON��
-��/DQGZDDUW��
-��6FKULHN��
*�9��YDQ�9OLHW��
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%HUJVH�3DG����
5HLJHUODDQ�����
0XOWDWXOLODDQ�����
&��GH�:LMVVWUDDW�����
&��GH�:LMVVWUDDW�����
&��7URPSODDQ�����

7HOHIRRQ������������

&��YDQ�GHQ�9HOGHQ�GH�*URRW��
.RUWHQKRHIVHGLMN�����
�����/1�.RUWHQKRHI��
7HOHIRRQ���������������

9$&$17�

-��YDQ�5DDP�+DQVOHU��
5HLJHUODDQ�����
�����('�.RUWHQKRHI��
7HOHIRRQ���������������

$QNHYHHQ�
.RUWHQKRHI�
+LOYHUVXP�
.RUWHQKRHI�
.RUWHQKRHI�

V�*UDYHODQG�

%(=2(.$921'��
(ONH�ZRHQVGDJ�QD�������XXU�LQ�GH�6W��$QWRQLXVVFKRRO��LQJDQJ�(J��%ORFNODDQ���
.RUWHQKRHI��
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