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In 1991 verscheen in het meinummer van deze periodiek van de hand 
van dhr J. Daams een artikel: 'de 's-Gravelandse kralen'. Tijdens de 
ledenvergadering van 'In de Gloriosa' op 22 maart j.l. hield ons lid 
J.M. Veenman een bijzonder leerzame lezing met als titel: 'Kralen uit 
Ankeveen'. Met zijn toestemming volgt hier een door de redactie 
uitgekozen gedeelte. Van beide dorpen nu het kralenverhaal. Na 
afloop van zijn lezing gaf dhr Veenman aan onze kring een zakje kralen 
en stukken koraal en marmer cadeau. Ook daarvoor bedanken we hem 
hartelijk. Wat onze verzameling zo langzamerhand al niet bevat! 

De redactie 

KlIZALIN UIT ANKEVEEN 

Perier en specerijen waren vooral in de zeventiende- en achttiende 
eeuw één van de voornaamste hanclelsproclukten. In heel Europa was 
daar, in een steeds toenemende mate voor de bereiding van voedsel 
en medicijn, behoefte aan. Sommige specerijen, zoals kruidnagel, 
nootmuskaat en foelie, waren zo fel begeerd dat ze letterlijk hun ge-
wicht in goud waard waren. Met de kennis van deze behoefte ('een gat 
in de markt' zouden we tegenwoordig zeggen) en een aangeboren 
handelsgeest richtte de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 
zich daarom al vrij spoedig, met tientallen zeilschepen op de eilan-
den gelegen in de Indonesische Archipel waar deze enorme rijkdom 
voor een habbekrats te koop was. Door dat de Hollandse scheeps-
lieden weinig aan Europese goederen te bieden hadden (veelal te duur 
of niet gewild) werden onder andere grote hoeveelheden gemunt of 
ongemunt goud ter betaling meegenomen. En verder (grotendeels 
voor eigen gebruik) bakstenen, kleding, voedsel, bier, wijn en tenslot-
te als geschenk voor de inlandse vorsten grote hoeveelheden (in Am-
sterdam geproduceerde) vijfhoekige, cylindrische blauwe kralen. Pri-
mitieve z.g. draadgewonden kralen van slecht glas met een diameter 
van 15 tot 18 mm. en een lengte van circa 25 mm. Deze kralen werden 
in grote hoeveelheden (verpakt in houten tonnen of kisten) op de 
heenreis nauwkeurig in het scheepsruim opgeslagen (meestal in de 
vertrekhaven Het Marsdiep bij Den Helder) om hierdoor de meest 
gunstige diepgang van het schip te verkrijgen zodat het zonder 
problemen oostwaarts kon koersen. 
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Daar tijdens de terugreis door de in gewicht lichte specerijen het schip 
te hoog in het water kwam te liggen (met soms noodlottige gevolgen), 
werd de juiste diepgang weer bereikt door het opslaan, in de altijd 
vochtige scheepsruimen, van grote hoeveelheden koraal hetwelk tij-
dens de terugreis werd opgevist in de omgeving van de 'Koraal 
eilanden', gelegen nabij de Australische kust. Daarna begon men weer 
de maandenlange terugreis naar de lage landen aan de Noordzee. 

De succesvolle, maar vooral ook goedkope (ruil-)handel in kralen 
werd al vrij spoedig overgenomen door de inmiddels opgerichte West 

Indische Compagnie (WIG). 
De vervaardiging van dit ideale, maar vooral ook goedkope, handels-
produkt, vond grotendeels plaats in Amsterdam hoewel ondermeer 
ook Weesp, Utrecht en Haarlem enige kleine fabriekjes bezaten. 
De Amsterdamse produktie werd mede gefinancierd door de Vlaamse 
koopman en lakenhandelaar de Wale die zich omstreeks 1600 vestigde 

in Amsterdam. 
De primitieve werkwijze in de kralenproduktie veroorzaakte grote 
hoeveelheden afval hetgeen betekende dat zij niet meer voor de ruil-
handel geschikt waren. En wat voor uiterst merkwaardige bestemming 
hieraan gegeven werd zullen we weldra zien. 
Door het huwelijk tussen Jan Baptista De Wale en Eva Wuytiers (een 
dochter uit het zeer vermogende geslacht Wuytiers) alsmede door het 
in de VOC ingebrachte kapitaal en de goed florerende lakenhandel 
brachten de koopmansfamilie De Wale in een zodanige positie dat zij 
zich weldra konden voegen in de rij van welvarende maar vooral ook 
zeer vermogende kooplieden. Door het huwelijk van Dirck De Wale 
(zoon van Jan Baptista De Wale en Eva Wuytiers) met de Vrouwe van 
Ankeveen, Machtildis Schaeck, kwam in het jaar 1669 de familie in 
het bezit van de 'Heerlijkheid Ankeveen' alsmede alle daaraan verbon- 
den titelsen rechten. Ingevolge het huwelijk heeft waarschijnlijk Dirck 
De Wale omstreeks het jaar 1669 zijn zomerverblijf genaamd 'Het 
Huys te Anckeveen' laten bouwen. Voor de inrichting van 'Het Huis' 
werden grote hoeveelheden kunstvoorwerpen gebruikt waaronder 
kostbare meubels, tapijten, schilderijen, boeken, gouden en zilveren 
sieraden. Ook aan een aantal beeldhouwers werd opdracht gegeven 
om de in Barokstijl aangelegde tuin te voorzien van een groot aantal 
marmeren beelden (totaal 42 waarvan 29 borstbeelden). Eveneens 
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't Huis te Ankeveen 

werd de plaats voorzien van een groot aantal grotten, fonteinen, 
waterwerken met bootjes en viskarren. I let geheel werd omringd door 
een groot aantal zitbanken. In de moestuin werden naast gewone 
fruitbomen ook een aantal exotische bomen geplaatst zoals olijven, 
dadels en granaatappelen. Om het gure Hollandse klimaat te kunnen 
weerstaan werd een orangerie gebouwd voor ondermeer 240 z.g. 
'oranjebomen' en 180 potgewassen. Tevens werd de tuin voorzien van 
'vijf en negentig broeyglazen en dertien lessenaers'. 
Hoewel we het misschien niet zouden denken, werden er weinig 
bloemen gebruikt. De kleuren in de 'Lusthof' werden ondermeer 
verkregen door de toepassing van resten van de in Amsterdam (veelal 
onder eigen beheer) geproduceerde blauwe kralen, stukken marmer 
en overige soorten van gesteente uit geheel Europa (veelal de over-
schotten van de beeldhouwers) maar ook (en het klinkt ongelooflijk!) 
de brokken koraal welke 20.000 kilometer van huis door de zeelieden 
werden opgedoken om als ballast, met het 'nieuwe geld', mee naar 
Amsterdam te varen. 

Het `Fluys' zelf maakte een statige indruk en lag op de plaats van de 
tegenwoordige St. Martinuskerk op het Stichts End te Ankeveen. 
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Tot het jaar 1753 bleef `De Heerlijkheid Anckeveen' in eigendom van 
de familie De Wale. In dat jaar overleed op de dertiende juli de laatste 
Ambachtsvrouwe uit het geslacht De Wale: Maria Elisabeth De Wale. 
Bij testamentaire schikking werd als erfgenaam aangewezen Godefri-
dus Franciscus Cromhout, heer van Werve en zoon van (de tante van 
Maria Elisabeth) Elisabeth Wuytiers. Per testament ontving hij 'de 
Heerlijkheid Anckeveen', de capel in de Rooms Katholieke Kerk op 
Holland, gelijk ook een bank in de Gereformeerde Kerk en de graven 
aldaar". De 'Heerlijkheid' werd geschat op f  3.000,-. '1-let Huys te 

Anckeveen met de bijbehorende huyscapel' op je 10.000,-. 
Op 17 oktober 1755 richt Godefridus Cromhout zich tot de Gedepu-
teerde Staten van Utrecht met het verzoek om 'Het Huys te Anckeveen' 
te mogen afbreken. Reeds in 1756 is het verdwenen. 

En nu 	anno 1995 

Bijna niets meer herinnert ons nog aan het zomerverblijf van één van 
Amsterdams rijkste kooplieden uit de zeventiende- en achttiende 
eeuw. Zoals gezegd... bijna niets meer. In de voortuin van de pastorie 
van de St. Martinuskerk liggen (inmiddels sterk verwaarloosd) nog 
de wapenstenen die de laatste Ambachtsvrouwe Maria Elisabeth liet 
inmetselen in de 12-huizen die zij tijdens haar leven liet bouwen voor 
de Ankeveners 'die de kost niet meer konden verdienen'. Gelukkig 
staat er ook nog steeds het inmiddels vele malen gerestaureerde 
'Regthuys' op het Stichts End en `De Plaats genaamt Engelenburgh' 
op het Hollands End welke beide ooit eens in eigendom waren van de 
familie. De fraaie grafsteen met ondermeer de tekst `de Weledele 
Jonkvrouwe Maria Elisabteh De Wale, vrouwe van Anckeveen' werd 
in de afgelopen zestiger jaren in stukken geslagen voor de verharding 
van het pad naar het R.K. kerkhof op het Hollands End. 'Sic transit 
gloria Mundi', `zo vergaat de roem der wereld.' Zelfs haar roepnaam 
werd vergeten, want de Ankeveense laan 'Elisabeth de Walelaan' 
draagt uitsluitend haar tweede en niet haar altijd gebruikte roepnaam: 

Maria. 
Over de rijkdom van 'Het Huys te Anckeveen' ligt thans het groen van 
de weilanden. Onder het groen liggen echter nog de schaarse resten 
van de zeventiende eeuwse baroktuin. Af en toe haal ik er enkele 
stukjes uit te voorschijn. 
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Sommige brokken (waarvan ik de vorm en de betekenis nimmer heb 
bepaald) zijn zo groot dat ik ze maar heb laten liggen. Het weghalen 
van deze brokstukken 7e'i immers een groot gat in het weiland 
veroorzaken hetgeen de eigenaar waarschijnlijk minder plezierig zou 
vinden. 

De inmiddels eeuwenoude brokken koraal uit de Zuidzee, marmer uit 
het noorden van Italië, bergkristal uit het Duitse Eifelgebied, graniet 
uit Scandinavië maar vooral de vele duizenden stukjes (blauwe) 
Amsterdamse kralen vertellen mij bij iedere opgraving weer over de 
eeuw van de grote zeevaart, over de ronselpraktijken, over de vaak 
gemene ruilhandel, over de kunst, de uitvindingen, de onderdrukking, 
de nijverheid maar ook over de pracht, en vooral ook over de praal, van 
één van Amsterdams rijkste kooplieden wonende temidden van de 
vaak straatarme Ankeveense bevolking. 

J. M. Veenman. 
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VAN HUIZEN GESPROKEN... 

Elk huis heeft zijn geschiedenis, ook elk openbaar gebouw en als het 
een andere bestemming krijgt, is een hoofdstuk van zijn levensverhaal 
afgesloten en begint een nieuw. 
Onze historische kring moet daar op letten en dat bijhouden, wil niet 
na verloop van tijd de oorspronkelijke bestemming onbekend zijn 
geworden. 
Zo vragen wij nu uw aandacht voor het kleine flatgebouw Noorder-
einde 3, 's-Graveland. Waarvoor werd het in 1958 gebouwd? Dan 
moeten we terug in de tijd. Voor 1910 was door een vijftal dames voor 
onze 3 dorpen een vereniging 'Wijkverpleging' opgericht. 
Op 10 Januari 1910 werd door de contribuanten een vergadering 
belegd met het doel de vereniging te veranderen in een afdeling van de 
Noord-Hollandse Vereniging Het Witte Kruis'. Aldus besloot men, 
de statuten werden vastgesteld en genoemde datum is dus van deze 
afdeling de oprichtingsdatum. 
Het bestuur werd gevormd door de dames die indertijd het initiatief 
voor de wijkverpleging hadden genomen, te weten Mw Kaiser, Mw 
Jonker, Mw Plantenga en Mw Eschauzier. Eén van het vijftal, wier 
naam onbekend is, bedankte en burgemeester D.J.A. van Harinxma 
thoe Sloten nam haar plaats in. Dhr Garritsen van Kortenhoef en 
Dhr F.A. Franse (hoofd van de O.L. School te Ankeveen) werden aan 
het bestuur toegevoegd. 
Al te vlot verliep de start echter niet. De Gooi- en Eemlander meldt 
dat men een maand later bijeenkomt voor een buitengewone leden-
vergadering omdat in het bestuur zulke ernstige verschillen zijn over 
een artikel in de statuten, dat het 'en bloc' is afgetreden, behalve de 
secretaresse die het blijkbaar wat minder ernstig inzag. 
Men ziet echter kans de moeilijkheden op te lossen. De dames Jonker 
en Plantenga treden af en hun echtgenoten, de twee dorpsdokters, 
nemen hun plaats in. Het bestuur wordt uitgebreid met Mw Boot en 
Mw Blaauw-Backer. In plaats van Dhr Franse, die elders is benoemd, 
wordt de Ned. Herv. predikant van Ankeveen, Ds J.F. Lijsen gekozen. 
Zonder een eigen wijkgebouw viel natuurlijk niet efficiënt te werken. 
Nu was in 1884 door Mw J.E.Backer-de Wildt van Spanderswoud', 
Freule A.M. Six van `Bousigt' (waar nu de boerderij van de fam. 
Pelsma staat) en Jhr Mr C. Dedel te Amsterdam in 's-Graveland een 
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Wijkgebouw Noordereinde (nu) 213 met zuster K. Haveman 

chr. bewaarschool opgericht. De jonge 'Vereniging tot instandhou-
ding en bevordering van de christelijke bewaarschool te 's-Graveland' 
kocht in dit zelfde jaar van Mw Backer het huis t.o. Spanderswoud, 
nu Noordereinde 213 en daar vonden de kindertjes toen hun onder-
dak. Dit huis nu is de voorganger van Noordereinde 3. Want de 
belangstelling voor de bewaarschool verminderde in de loop der jaren 
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en zo kon de Kruisvereniging in februari 1914 van de bewaarschool-
vereniging Noordereinde 213 huren. Dit is dus het eerste wijkgebouw 
geweest en het is dat 46 jaar gebleven! Later is in de gevel een steen 
geplaatst met het opschrift 

Dr H. Jonker 1885 - 1925 

als herinnering aan het veertigjarig jubileum van de arts, die zo'n 
belangrijke rol vervulde in het werk van de wijkverpleging. 
Toen het niet meer voldeed aan de eisen van de tijd, werden plannen 
gemaakt voor een nieuw. In november -1956 wordt een comité 
gevormd 'ter voorbereiding van het te bouwen nieuwe wijkgebouw'. 
Maar er blijken te veel zenuwknopen en gevoelige plekken te zijn, 
zodat de burgerlijke gemeente 's-Graveland het bouwinitiatief over-
neemt. De gemeenteraad is er van overtuigd, dat de plaatselijke 
overheid op het terrein van de volksgezondheid primair een taak heeft. 
Het bestuur van de bewaarschoolvereniging, nog altijd eigenaar van 
het oude wijkgebouw, verkoopt dit en het wordt verbouwd tot twee 
woningen. Het bestuur geeft een belangrijke financiële bijdrage voor 

Eerste steenlegging door Elisabeth Roëll van Sperwershof 
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de inrichting van het nieuwe wijkgebouw. Dit zal worden gebouwd op 
het terrein bij de Smidsbrug, dat is vrijgekomen door het afbreken van 
Smederij Sollman en dat heel gunstig, centraal gelegen is. 
Als architect wordt aangetrokken Dhr ani. de Kam te 's-Graveland 
Het is hem toevertrouwd om een gebouw te ontwerpen dat voldoet 
aan alle eisen die aan een wijkgebouw moet worden gesteld en dat ook 
door een rustige, eenvoudige vormgeving past in de naaste omgeving. 
De eerste steen wordt gelegd op 20 juni 1958 in tegenwoordigheid van 
de burgemeester, wethouders en raadsleden, het Witte Kruis-bestuur 
en genodigden onder wie de heer en mevrouw Roëll-Feith van 
Sperwershof. Hun dochtertje Elisabeth zal hem inmetselen. Dat men 
haar er voor heeft uitgekozen ligt voor de hand. De familie Roëll heeft 
al jaren warme belangstelling getoond voor dit werk ten bate van de 
volksgezondheid, met name Elisabeths grootmoeder mevrouw C.E.B. 
Roëll, baronesse Sloet van Oldruitenborgh. Het moment is aangebro-
ken! Met assistentie van de heren H.H. Lagerwey, de aannemer en G. 
v.d. Broeck, voorzitter van de vereniging, hanteert zij een zilveren 
troffeltje met inscriptie. En dat mag zij houden. In de loop van het 
volgende jaar is het gebouw klaar en ingericht en Zuster K. Haveman, 
de wijkverpleegster is er al gaan wonen. Haar voorgangsters waren 
achtereenvolgens Zr Balder, Zr Tollenaar, Zr Ganzinga en Zr Kroe-
ver. Op dinsdag 13 januari 1960, 's middags vier uur vindt de officiële 
opening plaats. Wij zijn er goed over ingelicht door de uitvoerige 
krantenverslagen. De Commissaris van de Koningin in Noord-Hol-
land dr M.J. Prinsen is uitgenodigd de opening te verrichten. Mr J.C. 
Bührmann van Weesp, waarnemend burgemeester van 's-Graveland 
en Ankeveen, heet hem en zijn echtgenote welkom en vraagt hem twee 
gedenkplaten in de hal te onthullen. Daarmee is het gebouw 'geopend' 
en kunnen de toespraken beginnen. Dr Prinsen toont zich, niet in de 
laatste plaats in zijn kwaliteit van ere-voorzitter van de Noord-
Hollandse Vereniging Het Witte Kruis, bijzonder voldaan met het tot 
stand komen van dit gebouw. Hij staat uitvoerig stil bij het belang van 
de Wijkverpleging die 'door allen voor allen' is en waarvan ieder dan 
ook lid moet zijn. Hij is vol lof over de wijze waarop de architect vorm 
aan het gebouw heeft gegeven en spreekt de hoop uit dat dit prachtige 
medische centrum belangrijke diensten aan de bevolking zal bewijzen. 
Burgemeester Bührmann dankt het bestuur van de Vereniging voor 
christelijk bewaarschoolonderwijs voor de vorstelijke financiële bij- 
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drage, het college van regenten van het Gereformeerde burger-
weeshuis te Weesp dat ook geldelijke steun heeft verleend (daar zal zijn 
burgervaderschap van Weesp niet vreemd aan zijn geweest - A.D.W.) 
en memoreert de grote gift van iemand die onbekend wenst te blijven. 
Nadat door nog andere sprekers goede woorden zijn gesproken, kan 
men het gebouw bezichtigen. Beneden is een grote wachtkamer waar 
de moeders die het consultatie-bureau bezoeken ook de kinderwagens 
kwijt kunnen. Aan de zuidzijde ligt de 'boxen-kamer' voor de baby's 
en kleuters die onderzocht worden in de er naast liggende dokters-
kamer. Beneden zijn ook het grote magazijn, een keuken en een 
isolatie-kamer waar bijv. een hoogtezon-kuur kan worden gegeven. 
Op de bovenverdieping heeft de wijkverpleegster haar woning en is de 
praktijk van de tandarts. 
Toen Zr Haveman met pensioen ging zijn er een paar tijdelijke 
krachten geweest tot op 25 mei 1970 Zr T. Leegsma haar entree 
maakte. Zij heeft er gewoond tot januari 1980. De functie van 
Noordereinde 3 (en van thans Kerklaan 9) werd overgenomen door 
het nieuwe wijkgebouw op Hoflaan 1. B. en W. van 's-Graveland 
droegen 28 augustus 1981 aan dhr E.F. Klein, aannemer te Korten-
hoef op het huis bij de Smidsbrug te verbouwen tot acht wooneenhe-
den onder architectuur van buro Ir J. Plas bv. De voor-, achter- en 
zijgevels werden in verband daarmee enigszins gewijzigd. De gedenk- 
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platen in de hal werden verwijderd en het is niet bekend waar zij 
gebleven zijn. Wij weten dus ook niet wat er op stond. En zo is het ook 
de eerste steen vergaan. Onbegrijpelijk waarom deze werd weggeno-
men. Zij is toch één met het gebouw, ongeacht een nieuwe bestem-
ming en interne verandering. 

Het spreekt vanzelf dat in het tweede gedeelte van dit artikel het 
Kruisgebouw op thans Kerklaan 9 besproken wordt, ook al staat het 
er niet meer, vervangen als het werd door de Rabobank. Tussen de 
huisartsen dr Jonker in 's-Graveland en dr v.d. Burck in Kortenhoef 
bestonden spanningen. Dat uitte zich o.a. hierin, dat de wijkverpleeg-
ster onvoldoende zorg besteedde aan de patiënten van dr v.d. Burck. 
Toen is in Kortenhoef in 1924 opgericht de Vereniging 'Onderlinge 
steun bij ziekte afdeling Kortenhoef der Noordhollandse Vereniging 
Het Witte Kruis'. Men benoemde eind december Zuster Weller als 
wijk- en kraamverpleegster, die op 3 januari 1925 met haar werk zou 
moeten beginnen. Haar installatie vond plaats in Café Van Hattum en 
zij nam voorlopig haar intrek in Hotel Beijer. 
Om de vereniging te kunnen financieren werd een fonds gevormd o.a. 
door het uitgeven van renteloze aandelen. Een aardige bijzonderheid 
is dat jonge moeders tijdens de duur van het kraambed tien eieren, 
dagelijks een liter melk en een paar maal een biefstukje kregen. Min-
der aardig is, dat veel gezinnen dus niet in staat waren zelf voor 
versterkende middelen te zorgen. Er heerste veel armoede. 
In de Gooi- en Eemlander van 7 mei 1929 staat een verslag van de 
jaarvergadering, geleid door voorzitter L. Meijering, waaruit blijkt dat 
de vereniging 374 leden telt. Als gevraagd wordt of het mogelijk is een 
wijkgebouw te stichten, luidt het antwoord: 'neen', daarvoor is het 
reservefonds nog te klein. Dr v.d. Burck krijgt de verdiende hulde 
en dank voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor de vereniging 
heeft gedaan. 
Maar alles verloopt vlotter dan men had gedacht en gehoopt. Want 
ruim twee jaar later staat in de krant een advertentie dat op 12 
december 1931 het wijkgebouw aan de Kerklaan officieel zal worden 
geopend en 's middags van half vier tot half zes te bezichtigen is. De 
opening vindt plaats onder grote belangstelling. Voorzitter H. Pasman 
heet in 't bijzonder, burgemeester J. Warmolts en dr B.S.H. Stieler te 
Hilversum, secretaris van het hoofdbestuur welkom. De laatste spreekt 
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de waardering uit voor deze nog zo jonge afdeling, die bij het 
hoofdbestuur hoog staat aangeschreven omdat hier hard gewerkt en 
veel goeds tot stand wordt gebracht. 1-lij hoopt spoedig een Witte 
Kruis-vlag te kunnen aanbieden als bewijs van erkentelijkheid voor 
deze afdeling. De gemeente-architect dhr J.H. Burger krijgt alle lof 
voor zijn ontwerp en de fa. Gijzel die het heeft uitgevoerd voor 'de 
nette en vlugge afwerking'. Dhr Gorter biedt aan om gratis de aanleg 
van de tuin en de beplanting om het gebouw te verzorgen. Apart wordt 
dhr J. Hafkamp Czn genoemd als secretaris van de adviescommissie 
van 's-Graveland. Dan is het tijd voor de thee en de bezichtiging. Het 
gebouw bestaat uit een gerieflijke woning voor de wijkverpleegster en 
- met aparte ingang - het consultatiebureau waar ook de hoogtezon 
wordt gegeven en de tandarts tweemaal per week spreekuur houdt, 
Zr Weller gaat er nog deze week wonen. Maar dat wordt een kort ver-
blijf. Reeds na een half jaar wordt zij opgevolgd door Zr T. Rijpstra 
en deze zal er jaren wonen in de grootst mogelijke verbondenheid 
met `háár' dorp. Nog spreekt zij, 93 jaar oud, met zichtbaar genoegen 
over vele Kortenhoevers als over: 'één van mijn bJ.by's'. 
In 1949 wordt aan het gebouw een wachtkamer gebouwd. De ge-
zondheidstoestand van Zr Rijpstra vraagt om vervroegd pensioen. Ik 
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noem nog Zr Huizer, die in 1956 komt en blijft tot 1 maart 1958. En 
dan begint het tijdperk van Zr A. Spapen, die niet minder dan Zr 
Rijpstra een uiterst toegewijde verpleegster is en na haar afscheid het 
wel-en-wee van haar dorp volgt. 

Zuster Rijpstra en Zuster Spapen in de deuropening 

De gevoelens die er in 1924 toe leidden dat men uiteenging, waren 
ruim twintig jaar later al lang verleden tijd. In 1947 stelt 's-Graveland 
een fusie van beide verenigingen voor. Kortenhoef ziet daar dan de 
noodzaak nog niet van in, maar verklaart wel altijd bereid te zijn tot 
samenwerking. Tien jaar later hebben de besturen een bespreking met 
enkele leden van het hoofdbestuur van de Provinciale Vereniging, 
maar men komt t.a.z. van de fusie niet verder dan het besluit: 'De zaak 
te laten rusten'. Die rust duurt weer tien jaar! Maar dan op 11 augustus 
1967, tijdens een bespreking met burgemeester J. Jansen van 's-
Graveland, gaat het bestuur van de Kortenhoefse vereniging in 
principe akkoord met een fusie. Een factor die in 's-Graveland 
meespeelt is, dat het gemeentebestuur wel van het kruisgebouw (dat 
de vereniging van de gemeente huurt) af wil en daarom voor een 
onderbrengen bij Kortenhoef geporteerd is. Nu komt er schot in de 
zaak. In januari 1968 doen B. en W. van 's-Graveland en de voltallige 
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besturen van beide wijkvercnigingen de uitspraak: Wij willen fuseren. 

Een commissie wordt benoemd die dit zal voorbereiden en tijdens een 

gezamenlijke ledenvergadering op 13 januari 1970 wordt de liquidatie 
van de bestaande verenigingen met algemene stemmen aangenomen 

en is de fusie een feit. De nieuwe vereniging: Afdeling Ankeveen, 's-

Graveland en Kortenhoef van de Provinciale Noord-Hollandse Ver-

eniging 'Het Groene Kruis' gaat op 1 januari 1971 van start. 

Over de volgende jaren zal ik kort zijn. Sedert 1980 worden de diensten 

verleend in het nieuwe gebouw op Hoflaan 1 waar op het naambord 

staat: 'Thuiszorg Gooi- en Vechtstreek'. Ons giro-strookje vermeldt: 

Kruisvereniging Gooi en Vechtstreek, Postbus 463, Huizen. 

Nieuwe tijden, nieuwe eisen, nieuwe organisatie. Het kruisgebouw 

van 's-Graveland kreeg een andere bestemming, dat van Kortenhoef 

werd afgebroken en maakte plaats voor de Rabobank. 

A.D. Wumkes 

Een woord van dank aan allen, met name aan mijn mede-redacteuren, die 
met hun hulp en inlichtingen mij in staat stelden dit artikel te schrijven. 
Schriftelijke bronnen: Een notulenboek van de Kortenhoefse vereniging en 
verslagen in 'de Gooi- en Eemlander', de oudste in het stadsarchief van 
Naarden, de jongere in het streekarchief te Hilversum. 
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UIT DE KERKERAAD GEKLAPT 

In het kerkeraadsboek van Kortenhoef lezen wij dat er op de vergade-
ringen allerlei problemen behandeld en ook opgelost worden. We be-
kijken de handelingen van 25 october 1716. 

Abraham van Zuijlen neemt sinds enige tijd het koster- en school-
meesterambt voor zijn vader waar. De kerkeraad is niet tevreden over 
hem. Hij is in de school dikwijls nalatig geweest in het onderwijzen van 
de jeugd. In zijn handel en wandel heeft hij niet de `sedigheid en 
vereiste godvrugtigheid' betracht. Het lezen van Gods Heilig Woord 
tijdens de kerkdienst wordt niet eerbiedig genoeg gedaan. De kerke-
raad oordeelt het nodig Abraham van Zuijlen te vermanen zich stich-
telijk te gedragen en zich te wachten van zulke dingen waardoor de 
gemeente 'met rede sou conne geërgert werden'. 
De vergadering stelt daarom regels op. 

A. Voor het waarnemen van de kerkdienst. 
Hij moet Gods Woord eerbiedig voorlezen ende psalmen met 
aandacht zingen; zonder gemaaktheid in woord of gebaar; zonder 
met de ogen 'gins en herwaarts' door de kerk te kijken; zonder te 
spuwen, rochelen of de neus te snuiten; zonder onder de cathechi-
satie het uurwerk (de kerkklok) op te winden of rond te wandelen; 
zonder onder de preek uit de zak te eten of uit de kerk te gaan 
(behalve om dringende redenen); zonder tabak te roken in de 
kerk. 

B. Ook voor zijn werk als schoolmeester zijn er aanmerkingen op 
Abraham van Zuijlen. De volgende regels worden vastgelegd 
door de kerkeraad. 
De lessen mogen niet te laat aanvangen of te vroeg beëindigd 
worden. De meester mag niet uit de school lopen en zich door 
leerlingen laten vervangen. Hij mag de kinderen niet tegelijk 
hardop laten bidden, maar om beurten; nu de een dan de ander. 
De kinderen mogen niet 'onordentelijk' gestraft of 'uit passie' 
mishandeld worden. Ook mag er onder schooltijd geen tabak 
gerookt worden. Hierbij wordt gerefereerd aan 'de schoolordening 
ten plattelande' van 1676. 
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C. Abraham van Zuijlen moet in zijn `gansche handel' trachten een 
voorbeeld te zijn van 'godvruchtigheid', sedigheid, enz.'. 
Hem wordt verboden 	eenige --herge te gaan drinken in 
sonderheid op den sondag'. Hij mag niet familiair omgaan met 
mensen die ruw en onstichtelijk leven. Langs de weg mag geen 
tabak gerookt worden. 

Na dit vastgesteld te hebben, wordt Abraham van Zuijlen binnen-
geroepen en leest de predikant hem uit naam van de gehele kerkeraad 
de regels voor. Hij wordt ernstig vermaand; voor het welzijn van zijn 
eigen ziel als ook van zijn familie. Mocht hij de vermaningen in de wind 
slaan dan zou de kerkeraad genoodzaakt zijn middelen in het werk te 
stellen die haar en ook hem niet aangenaam zouden zijn. Daarop ging 
Abraham van Zuijlen, zonder iets te zeggen, naar buiten. 

J. Kloosterman-Dekker 

Bronnen: 
Streekarchief Gooi & Vechtstreek, collectie doop-, trouw- en begraafboeken 
Kortenhoef, mv. nr 32. Kerkeraadshandelingen 1706-1816. 
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DE ZAAK UDO 

Toen eind jaren '50 de wijk Munniksveen werd gebouwd, besloot het 
toenmalige gemeentebestuur van Kortenhoef, de straten te noemen 
naar voormalige schouten van het dorp Kortenhoef. Op zich een 
aardig idee, om straten te noemen naar mensen, die zich vroeger 
verdienstelijk hebben gemaakt voor het dorp. 
Wellicht was het onmogelijk een onderzoek in te stellen naar de 
werkelijke verdiensten van de heren schouten, want was dat wel het 
geval geweest, dan hadden we nu zeker geen Barent Udolaan gehad. 
Wat wil namelijk het geval? Schout Udo deugde niet, sterker nog, hij 
benadeelde het dorp willens en wetens, lichtte de dorpskas en vertrok 
met de noorderzon naar Indië, het dorp in schulden achterlatend. 
Voordat we verder op de zaak Udo ingaan, is het misschien nuttig, 
eerst iets over de rol van de schout in het dorpsbestuur te vertellen. 
Kortenhoef was een zgn. ambachtsheerlijkheid met aan het hoofd de 
ambachtsheer; deze "kocht" het dorp, d.w.z. hij kocht een aantal 
rechten, zoals het recht op tijns en tienden (belastingen), het tolrecht, 
het visserijrecht e.d., en ook het recht om een schout aan te stellen. 
De schout vormde samen met de schepenen en de buurmeesters het 
dorpsbestuur, met hem als hoofd. Hij was ook belast met het horen en 
onderzoeken van geschillen en geringe misdrijven, waarop kleine 
boeten gelegd waren, met de overdracht van landerijen e.d. en het uit-
voeren van uiterste wil. Vertaald naar onze hedendaagse functies was 
hij naast burgemeester dus ook nog officier van justitie, rechter en 
notaris. 
Naast deze taken, trad de schout ook nog op als gardermeester van het 
dorp, d.w.z. hij diende zorg te dragen voor de inning van de vele 
belastingen en voor afdracht van dat geld bij de betreffende instantie, 
in de meeste gevallen de Staten van Utrecht. En daar ging het fout bij 
Udo, maar daarover straks meer. Meestal had de schout een slechte 
naam, niet alleen omdat hij gardermeester was, maar vooral omdat hij 
een percentage van de opgelegde boetes kreeg en dientengevolge de 
misdaad provoceerde. 

Terug naar Barent Udo, die op 29 oktober 1704 de eed aflegde en 
daarmee de overleden schout Rijck Loevere opvolgde. Udo werd 
benoemd door de toenmalige ambachtsheer van Kortenhoef, jonk- 
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heer Silvester Heereman van Zuydwijk uit Utrecht. Deze ambachts-
heer, die zijn brieven aan het gerecht tekende als "Silvester Heereman, 
uw genegene vrindt", kocht de heerlijkheid in 1701, op slechts 23-
jarige leeftijd. Van de relatie tussen Heereman en Udo is ons niets 
bekend. Udo was niet afkomstig uit Kortenhoef, dus wellicht was hij 
een bekende van I leereman. 
Nog geen jaar na het aantreden van Udo ging het fOut. ( )p 2o oktober 
I 705 reed een wagen vanaf de Zuwe het dorp binnen, gevolgd door de 
nieuwsgierige blikken van dorpelingen, want het blijkt de deurwaarder 
van het Hof van Utrecht te zijn; wat zou die hier te zoeken hebben? 

Dat wordt echter al snel duidelijk, als de wagen stopt bij het huis van 
de schout en Barent Udo gearresteerd en afgevoerd wordt naar 
Utrecht, de dorpelingen en 'zijn' schepenen ontsteld achterlatend. 
Wat nu? De volgende dag komen de schepenen en buurmeesters met 
de secretaris bijeen om te spreken over de ontstane toestand. Besloten 
wordt een brief te sturen naar Silvester Heereman om de ambachts-
heer in te lichten, want hij weet waarschijnlijk nog niets. De brief 
begint als volgt: 

"Op gisteren is OnSe schout Wo door panders van 't hoff van Utrecht met een 
wagen na Utrecht in gijselingh gebracht, zoo alhier die spraeck gaat, voor 
een perticuliere schuit van omtrent 20 ducatons, 't wekk hier wat opspraeck 
»weckt". 

U kunt zich de toestand vast wel voorstellen. De wagen rijdt weg 
richting Utrecht, de mensen midden op de weg achterlatend, druk 
pratend, over wat hij op zijn kerfstok zou hebben, en nog dezelfde dag 
gaan de praatjes door het dorp. 
Udo krijgt echter van zijn medebestuurders voorlopig het voordeel van 
de twijfel; de brief is dan ook zeker niet bedoeld "dat wij met desen iets 
souden willen uytwercken dat tot nadeel van onse schout streckt". 
Men voelt zich echter verplicht de ambachtsheer in te lichten, zodat 
hij een onderzoek kan instellen, naar wat er nu precies aan de hand is. 
Op 12 januari 1706 schrijft Heereman aan de secretaris, Elbert Mooy, 
dat Udo van zijn taak ontheven is en dat het gerecht Udo moet 
bewegen, het geïnde belastinggeld af te dragen, zodat het gerecht zijn 
verplichtingen, zoals de afdracht van het zeedijksgeld (Kortenhoef 
moest bijdragen aan het in stand houden van de dijken langs de 
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Zuiderzee) kon nakomen. Udo was dus blijkbaar wel weer vrij, 
ondanks het feit, dat hij schulden aan het gerecht had. 
De regenten in Kortenhoef hadden het vertrouwen in Udo nog steeds 
niet helemaal verloren. Zij gooiden het met hem op een accoordje. 
Pieter Backer zal op de betaaldag met Udo naar Weesp gaan om het 
zeedijksgeld te betalen. Wat betreft de andere schulden, die Udo aan 
het gerecht heeft, zoals geïnde belastingen op het gemaal, werd met 
hem overeengekomen, dat hij die in de maand april zou voldoen. 

Helaas, Udo maakte het vertrouwen niet waar en kwam niet opdagen 
in april, terwijl de schuld was opgelopen tot zo'n f 2500,-, Een fors 
bedrag, zeker voor een dorp, dat haar 'gouden eeuw' inmiddels ach-
ter de rug had. 

De financiële toestand in het dorp was in die tijd bepaald niet best. In 
1699 verzoekt het dorpsbestuur de Staten van Utrecht om verlaging 
vari de belastingen. In dat verzoek wordt uitvoerig verslag gedaan van 
de toestand van het dorp. 
". . . . dat Kortenhoef voor 20, 25, 30 en meer jaren is geweest een florerend 
dorp, versien van turffland, vervult met huysen en familiën die daer aen besig 
waren, en daer van bestonden. Nadat het tm:g-land is vermindert, en nu 
geizoegsaem wegh is, daer na sijn oock de familiën en huysen vermindert, sulx 
't sedert 20 a 25 jaren wel omtrent 40 huysen tot Kortenhoef weg geraeckt 
en afgebroocken sijn, en wel omtrent 70 a 80 familiën uijtgestorven off na 
andere plaatsen sijn vertrocken, sonder dat weder andere familiën off 
bewooners in plaatse comen". 
Van de 150 overgebleven gezinnen zijn er 25 aangewezen op de 
bedeling door de kerk en verkeren nog eens 50 û 60 gezinnen in grote 
armoede. U begrijpt, dat een dergelijke toestand de verontwaardiging 
over het optreden van Barent Udo nog groter maakte; maar we dwalen 
af, dus terug naar 'de zaak Udo', zoals de affaire in de briefwisseling 
inmiddels is gaan heten. 
Op zondag 17 oktober duikt Udo plotseling weer op en wordt on-
middellijk bij de nieuwe schout (op 18 maart 1706 was Johan Winckler 
tot schout aangesteld) ontboden. Het gesprek zal niet al te vriendelijk 
zijn geweest, maar na veel moeite en heen en weer gepraat, weet men 
vier verzegelde zakjes geld van hem los te krijgen, waarvan de inhoud 
wordt geschat op zo'n 800 gulden. 
Udo laat weten, dat hij van plan is binnen één â twee weken met de 
V.O.C. naar Indië te vertrekken, waarna Winckler hem op het hart 
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drukt, dat het gerecht niet zal gedogen dat hij iets van zijn inboedel 
meeneemt; Udo vertrekt, vier zakjes geld lichter. 
Als Silvester Heereman van het voorgenomen vertrek van Udo hoort, 
schrijft hij op 17 december een brief naar het gerecht van Kortenhoef, 
waarin hij hen verzoekt, om de persoon Barent Udo onmiddellijk te 
arresteren en beslag te leggen op zijn huis en inboedel. 
Udo zag de bui waarschijnlijk al hangen, want op dezelfde 17e de-
cember scheept hij in en vertrekt naar de Oost. 
De affaire Udo was daarmee echter nog niet achter de rug. De vrouw 
van Udo was nog altijd op het toneel en begon zich op een gegeven 
moment ook met de zaak te bemoeien. Zij wist de schepenen ervan te 
overtuigen, dat de winter niet de geschiktste tijd was om het huis en 
inboedel te veilen. Tevens zou zij van een goede vriend nog wat geld 
kunnen krijgen om de voor de publieke verkoop benodigde biljetten 
te laten drukken. 
Mevr Udo vertrok, en afgesproken werd, dat zij één á twee dagen voor 
nieuwjaar terug zou zijn om de zaak definitief te regelen. Toen met 
nieuwjaar nog niemand mevr Udo had gezien, trok men gezamelijk 
naar het huis van Udo, om poolshoogte te gaan nemen. Er was 
niemand thuis, maar na een rondje om het huis werd de kelderdeur aan 
de noordzijde van het huis open gevonden en besloot men om naar 
binnen te gaan. Ontsteltenis alom. De beste meubels, op wat huisraad 
na, waren verdwenen. 
Zij waren door mevr Udo om de tuin geleid en de heren schepenen 
voelden zich schandelijk bedrogen. Op twee januari werd de ambachts-
heer ingelicht en mevr Udo bankroet verklaard. Het huis werd 
verzegeld, hoewel er eigenlijk niets meer van waarde viel te halen. 
Wat de gevolgen van de 'zaak Udo' uiteindelijk voor het dorp zijn 
geweest, wordt niet helemaal duidelijk. Barent Udo vertrok op 17 
december 1706 in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie 
naar Indië. Zijn vrouw reisde hem begin 1707 achterna, een schuld van 
meer dan f1000,- en een huisje, dat weinig of niets zou opbrengen, 
achterlatend. 
Toch gaven de regenten van Kortenhoef het nog niet op. Op 7 juni 
1707 stelden zij, samen met Silvester Heereman, een resolutie op, 
waarin zij voorstelden, om de schuld van Udo bij de V.O.C. te vor-
deren, door beslaglegging op zijn tractement of soldij. 
Of het geld ooit is teruggekomen en wat er van Udo is geworden is tot 
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op heden niet bekend, maar hoe dan ook, als de Kortenhoevers uit die 
tijd wisten, dat Barent Udo in het dorp 'geëerd' wordt met een 'eigen' 
straat, al is het dan maar een klein straatje, zou het straatnaambordje 
er waarschijnlijk geen dag meer hangen; en terecht. 

J.C. Immerzeel 

BRONNEN: 
De Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef - B.J.M. de Bont. 1902. Oud archief 
Kortenhoef (Streekarchief Hilversum); mv. nr. L.2; mv. nr. L.9.4. Oud rech-
terlijk archief Kortenhoef (Streekarchief Hilversum); mv. nr. 3385. 
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EEN LINTJE VOOR DE ADMIRAAL 

In april van dit jaar daalde weer een wilde regen neer. Nu denk ik niet 
aan wat in Grasmaand op de weiden van ons goede vaderland viel, 
maar aan de 'Lintjesregen'. 
Hoge koninklijke onderscheidingen zijn ook wat het materiaal be-
treft waardevol, doch geen enkele kan ook maar in de verste verte ha-
len bij die, welke een 's-Gravelander ooit ontving. 

D. Buitenhuis vertelt in 'Een olifant in 's-Graveland' ('In de Gloriosa', 
nr 1, 1994) over de `Ordre den Oliphant' waarmee Cornelis Tromp, 
toen hij in 1676 de Denen had ondersteund tegen de Zweden en een 
glansrijke overwinning had behaald, werd onderscheiden door de 
Deense koning. En dat deze onderscheiding niet maar 'een lintje' of 
een papieren oorkonde was, komen we te weten in het artikel 'Een en 
ander uit den inventaris der nalatenschap van Cornelis Tromp' van 
Dr \V. Martin in 'Oud-Holland', juni 1901. Ik citeer daaruit het 
volgende: 
In een der aanwezige ijzeren kisten vond men 'een juweelkoffertje, met root 
leder overtrocken', waarin o.a. bewaard was `de ordre van den oliphant, 
siinde 1 oliphant aen 1 breet blaeu blom merant lint, den oliphant bezet met 
5 grote diamanten dikstenen aende regter szjde, voor op het hooft een 
langwerpige en om den slurf diverse kleijne steentjes.' 

De orde werd toen geschat op f. 3625,-. Tromp zelf had dit ereteken 
ook veel geld gekost, want hij moest bij het ontvangen er van 2000 
rijksdaalders betalen. Het verhaal gaat dat hij, die zeer aan geld 
gehecht was, toen zou hebben uitgeroepen: "Maar duivel! Het beestje 
komt mij een beetje duur te staan." 
Het koffertje bevatte verder nog dezelfde orde in het klein, waarde 
f. 350,-. 

A.D. Wumkes 
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WIE WEET HET ANTWOORD? 

De foto in het meinummer was van fam. Schouten Gijselen. 
Zittend: Nico, Moeder, Vader, Trijntje. 

Staand: Riek, Andries, Marie en jannetje. 
Zij hadden een strijkerij in nu witte pandje met luiken van 

Stomerij Gooi en Eemland bv, Zuidereinde 28, 's-Graveland. 
Zij streken ook voorfa. Smeerdijk. 

Graag uw reactie aan: 
J. Schriek, C. de Wijsstraat 17, Kortenhoef. Telefoon (035) 563506. 
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DOEL: De Historische Kring heeft ten doel voorwerpen, afbeeldingen en 
archivalia betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland en 
Kortenhoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen, zomede de 
belangstelling daarvoor te bevorderen. 
REALISATIE: Er is veel uit te pluizen, te verzamelen, te rangschikken en 
te publiceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, hetzij door informatie, dan 
wel financiële steun. Nieuwe leden heten wij van harte welkom! 
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