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INHOUD 

Zeister Bisons 	 Ton Coops 72 
Op de buitenplaats Gooilust verbleef destijds een menagerie van ex-
otische dieren. In de twintiger jaren verschenen er ook enkele dieren 
in Zeist. Nog steeds wordt men er daar aan herinnerd door naam-
geving en dergelijke. Ton Coops zocht het voor ons uit. 

Het Wapen van Cortenhoef 	 Wim Fecken 77 
Het gaat hier nu eens niet over een plaatselijk café.Hier moeten we 
voor naar Amsterdam. Wim Fecken stelt de vraag Wie was nou 
eigenlijk Boudewijn van Cortenhoef? Hij geeft ook het antwoord in 
een interessant verslag. 

De Ankeveense Sint Martinuskerk 	Jan M. Veenman 80 
Wie dit artikel heeft gelezen en vervolgens de Martinuskerk betreedt 
zal met andere ogen om zich heen kijken. De schrijver heeft niets 
overgeslagen en vertelt uitvoerig over de bouw en het interieur. De 
betekenis en gedachten die het geheel vormden tot wat het nu is. 

Bantam in veiling! 	 Frederik van Eeden j 85 
We moeten teruggaan naar de twintiger jaren toen de dichter 
Frederik van Eeden hevig verontrust was over mogelijke bebou-
wingsplannen. In 1984 kocht Natuurmonumenten Bantam van de 
Gemeente Bussum en daarmee werd dit fraaie gebied definitief 
veilig gesteld. Grenzend en deels overgaand in Schaep en Burgh is 
het nu een mooi wandelgebied. 

De Commandeur is getergd 	 Henk Schaftenaar 88 
Of over een incident aan de vooravond (1769) van de invoering van 

Reglement op de afsanderjen agter 's-Graveland ". Onze Histori-
sche Kring is dankbaar gestemd dat wij dit artikel,van de Historische 
Kring in Naarden, van de heer H. Schaftenaar, mochten overnemen. 
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Wetenswaardigheden 	 Daan Buitenhuis 98 
Een brief met een historisch geschenk bereikte ons en daar willen 
wij graag aandacht aan geven. De sleutel van het Regthuijs in Anke-
veen. Het was aardig gedacht en gezegd door de heer Valkier dat 
naar zijn mening zo'n bijzonder voorwerp bij de Historische Kring 
in de historische verzameling thuis hoort. En dat zijn wij helemaal 
met hem eens. 

Mededelingen van het bestuur 	 Het Bestuur 100 
Een taxatiedag voor kunst en antiek op zaterdag 14 september die 
misschien wel wat doet denken aan Kunst & Kitsch dat u ongetwij-
feld van de televisie kent. Het is één van de activiteiten in het kader 
van ons 20-jarig bestaan. Dan is er nog een evenement in november 
namelijk de wasserijententoonstelling. Mag u ook niet missen! 

Uit de krant van toen 	 Popko Biel 102 
Lastige mensen zijn vaak bijzondere mensen en andersom. En ze 
zijn van alle tijden. Dus ook van 1918. U moet het maar eens lezen. 
Het is een wonderlijk krantenverhaal uit een tijd dat nog weinigen 
een krant lazen. 

Eerste Stenen 	 Daan Buitenhuis 104 
Een onderwerp dat velen aanspreekt. Het graven in de historie, met 
het gevoel dat er nog zo heel veel onbekend is, maakt dat eerste 
stenen tot de verbeelding spreken. Ook de behoefte om een eerste 
steen te plaatsen bij een bijzondere gebeurtenis, lijkt een wens om 
aan hen die na ons komen een bericht door te geven. 

Wie weet het antwoord? 	 Jan Schriek 106 
Zou het dit keer weer lukken een aantal mensen uit de anonieme 
foto's te voorschijn te halen? Wie weet! De vorige keer heeft men 
ons goed geholpen. 
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ZEISTER BISONS UIT 's-GRAVELAND 

Het is weinig bekend dat in het begin van de vorige eeuw een paar 
's-Gravelandse bizons uit het toenmalige dierenpark van Frans Ernst 
Blaauw (1860-1936) op Gooilust furore maakten in Zeist. Wat was 
het geval. In 1926 had de gemeente Zeist het plan aan het 'Laantje 
zonder Eind!  bij het Zeister Bos een hertenkamp in te richten. Het 
voorstel daarvoor kwam aan de orde in de vergadering van de ge-
meenteraad en zou zeker zijn goedgekeurd, ware het niet dat burge-
meester Van Tuyll van Serooskerken meedeelde dat de heer Blaauw 
uit 's-Graveland hem twee bizons, een stier en een koe, had aange-
boden, als een schenking aan de gemeente Zeist. De burgemeester 
zei ingenomen te zijn met dit genereuze aanbod, omdat Zeist hier-
mee een primeur zou krijgen. Veel gemeenten in de omgeving had-
den een hertenkamp, dus als er een bizonpark in Zeist zou komen 
zou dat heel bijzonder zijn. Het zou de bekendheid van het dorp 
vergroten. Met zo'n aanbeveling ging de raad graag akkoord. De 
hertenkamp was van de baan, het zou een bizonpark worden. 

't zeisler Bisonp ark 
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Het betreffende terrein werd deugdelijk afgerasterd, er werd een on-
derkomen voor de dieren gebouwd, beplanting werd aangebracht. 
Blaauw had daarvoor een suggestie gedaan. Aan burgemeester Van 
TuyIl schreef hij: 
Het moet een aardig idee zijn in de weide van de Amerikaanse 
bizons ook Amerikaanse boomsoorten te planten. Ik adviseer 3 
tulpenbomen (Liriodendron tulipfera),  5 Amerikaanse eiken 
(Quercus coccinea), en 3 groene Douglassparren (Pseudotsuga 
Menziesii). Ze moeten in groepjes worden geplant, op tien meter van 
elkaar. Om elke boom moet een stevig hek komen met een doorsnede 
van minstens anderhalve meter. 
Op 11 september 1926 werden de twee bizons gebracht. Blaauw was 
daar zelf niet bij, maar liet nog dezelfde dag telegrafisch informeren 
hoe de dieren eraan toe waren en hoe het loslaten was gegaan. Hij 
adviseerde de hele dag toezicht te houden. Per kerende post vernam 
Blaauw dat alles in orde was. De bizons waren heel rustig en voor 
toezicht was gezorgd. 
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De jaren daarna ging het goed met de Zeister bizons. Uit de ouders, 
die Jupiter en Juno werden genoemd, werd in 1929 een dochter Vesta 
geboren. Toen Blaauw daarvan op de hoogte werd gesteld, stuurde 
hij Van Tuyll een felicitatie. 
De bisonvrouw deed dus haar plicht 
Ik hoop.. .met een verheugd gezicht 
Gedijen moge het lieve wicht 
Tot vreugde van heel Zeist en 't Sticht 
Spoedig daarna ging de hele Zeister gemeenteraad op bezoek naar 
Gooilust om de menagerie van Blaauw eens te zien.Vooral de bizons 
werden uitvoerig bekeken.Twee jaar later werd uit Vesta een bizon 
geboren. Ze kreeg de naam Ceres. Toen hij ervan hoorde stuurde 
Blaauw weer een van zijn gedichtjes aan Van Tuyll: 
Het doet mij, vriend 
Heel veel plezier 
't Gedrag van 't 
Goede bison dier 
Is 't kind een man 
Is het een vrouw 
Dat hoorde ik 
Nog graag van jou! 

Van Tuyll gaf snel een passend antwoord: 

Amice Blaauw 
Ik zeg u gauw 
Het kalf is een koe 
De stier, papa, 
Ook grootpapa 
Is blij en wel te moe. 

Vervolgens werden in 1932 nog Latona en Neptunus geboren. Er lie-
pen toen in het Zeister bizonpark zes bizons. Vooral bij geboortes 
leefden de inwoners mee. Honderden belangstellende Zeisters ston-
den urenlang langs het hek te kijken. De bizons van Blaauw waren 
populair. De padvinders in Zeist noemden zich zelfs 'De Bisons'. 
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De banketbakkerij van de familie Ruijs produceerde speciale koek-
jes die als 'Zeister Bisons' werden verkocht. Het waren broze koek-
jes in de vorm van een bizon, overdekt met een chocolade-laagje. De 
merknaam en de afbeelding op de verpakking waren zelfs gedepo-
neerd. Ze werden verkocht in blikken trommeltjes met de afbeelding 
van een bizon op het deksel. 
In 1939 overleed de laatste van de zes dieren. Het bizonpark werd 
daarna als sportpark in gebruik genomen. De stal van de bizons werd 
omgebouwd tot clubhuis. Het staat er nog met de naam 'De Bisons' 
op de gevel. Hoe was Frans Blaauw ertoe gekomen om juist aan 
Zeist zijn bizons te schenken? Burgemeester mr. C.J. baron Van 
Tuyll van Serooskerken was al eens op bezoek geweest op Gooilust. 
Blaauws echtgenote, Louise Blaauw-Six had sinds 1911 haar domi-
cilie in Zeist, nadat zij een halfjaar in een instelling voor geestes- 
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zieken opgenomen was geweest. Frans Blaauw had haar daar laten 
opnemen met een verklaring van krankzinnigheid, die de Leidse 
psychiater Jelgersma hem had verschaft. Toen zij na een half jaar 
onvrijwillig verblijf in de kliniek met behulp van haar neef prof. Jan 
Six was vertrokken, wilde zij niet meer naar haar echtgenoot en dus 
ook niet naar Gooilust terug. Zij nam haar intrek bij een tante in 
Zeist. Maar Blaauw gaf niet op. Hij wilde Louise opnieuw onder 
curatele laten stellen. Met een krankzinnigverklaring van de plaat-
selijke arts (in die tijd blijkbaar gemakkelijk gegeven) leek het hem 
in 1918 te lukken. Louise zou - opnieuw - voor onderzoek worden 
opgenomen, nu in de Psychiatrisch-Neurologische Kliniek van de 
Rijksuniversiteit van Utrecht. De psychiater dr. C. Winkler was daar 
hoogleraar-directeur. Die wilde echter beslist geen krankzinnigen-
verklaring afgeven, vooal wegens de voortreffelijke eigenschappen 
van mevrouw Blaauw-Six als mens. Na acht weken werd Louise 
Blaauw ontslagen uit de kliniek, en leefde haar leven verder in Zeist, 
tot teleurstelling van haar echtgenoot. Louise Blaauw-Six stierf in 
1934. 
De veronderstelling ligt voor de hand, dat Blaauw met zijn bizon-
aanbod in 1920 een minder sympathiek spelletje speelde. 
Het bizonpark lag aan het begin van de Woudenbergseweg, dat was 
hemelsbreed nog geen honderd meter van Louises woning aan de 
Wilhelminalaan. Men zei dan ook dat Blaauw de beesten had ge-
schonken om zijn naar Zeist uitgeweken echtgenote Louise voort-
durend met Gooilust te confronteren. 
Het was wellicht een vorm van plagerij, want Louise had nooit van 
die logge beesten gehouden. 

Ton Coops 
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HET WAPEN VAN CORTENHOEF 

Aan de Amsterdamse Herengracht nummer 342 zien we een prach-
tig herenhuis. In 1621 werd het gebouwd als een "breed fors huis 
met grote-trappen-gevel". In 1631 werd het bewoond door de wedu-
we van Dirck Geurtsz Dootshooft. Daarna woonde er als eigenaar 
haar aangetrouwde neef Boudewijn van Cortenhoef(1586-1652). 
Hij was secretaris van Amstelveen in 1607 en van Amsterdam vanaf 
1625 tot 1652.Boudewijn van Cortenhoef trouwde 1616 met Trijntje 
Dootshooft, een dochter van Dircks broer, Gerrit Geurtsz Dootshooft 
en in 1638 hertrouwd met Elisabeth Willemsdr Paludanis. In die tijd 
stond boven de ingang van het huis Het Wapen van Cortenhoef. In 
1719 kreeg het zijn huidige vorm met een fraai zandstenen gevel on-
der rechte kroonlijst met consoles. De gevel is verder voorzien van 
een gebeeldhouwde stoep een kelderpui als vensteromlijsting in de 
astravee en van een hek om het keldergat. Het pand onderscheidt 
zich door de in Amsterdam bijzonder zeldzame korfbogige vensters 
met rechte hoekjes. In 1955 en 1960 werd het huis gerestaureerd. 
Hierbij werden in de vensters weer een kleine roedenverdeling aan-
gebracht, zodat het op dit punt weer zijn voormalige aanzien heeft 
gekregen. 
Het huis heeft onder zijn dak nog al wat bekende bewoners gekend. 
Als eerste kan genoemd worden Helena Jacoba de Vicq, de dochter 
van Mr.René de vicq, (een Amsterdamse magistraat) en Maria Jacob 
van Goor. Zij huwde met Diederik Jacob baron van Tuyll van 
Serooskerke. Deze heeft op het kasteel Zuilen gewoond. Helena 
Jacoba de Vicq-Van Tuyll van Serooskerke werd de moeder van de 
schrijfster Bella van Zuylen. Bella onderhield een opgewekte brief-
wisseling met allerlei groten uit haar tijd, een geëmacipeerde vrouw 
die geen blad voor haar mond nam.Domela Nieuwenhuis (1846-
1919) beschrijft in zijn autobiografisch werk "Van Christen tot 
anarchist" (1910) zijn jeugdjaren op nummer 342. 
Wie was nu eigenlijk die Boudewijn van Cortenhoef? Hij was de 
zoon van Direk Tij mensz.Cortenhoeff. Kapitein der Burgerij in 1578 
(na de atteratie). Regent van het Oude-Mannen en Vrouwenhuis in 
1589. Brouwer op het Rokin "Int Duyfgen", achter het oude Wees- 
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Herengracht 342, naar de huidige situatie 
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huis, naast "het Wapen van Romen". Hij werd begraven op 20 sep-
tember 1595 in de Nieuwe kerk (op 't Hoog Koor). Hij trouwde met 
Sibille Evertsdr. Brenaert, een dochter van Evert Reynertsz en van 
Reymemch Claesdr. Hun zoon de al genoemde Boudewijn van 
Cortenhoeff werd gedoopt op 5 october 1586 in de Oude kerk te 
Amsterdam. Hij overleed in 1652. Bij zijn leven was hij in 1607 
secretaris van Amstelveen en "aencleven van dien." Secretaris van 
venstraten, "alwaer 't het Wapen van Cortenhoef boven de deur 
staet." Dat zou dan het pand nummer 342 zijn.Hij trouwde met 
Trijntje Geurtsz."in 't Dootshooft", en dochter van Aefgen Pietersdr. 
Comen. Hij hertrouwde in Woerden met Elisabeth Willemsdr. 
Paludanus of van Paluda na in Amsterdam gedane aantekening der 
ondertrouw d.d. 17 februari 1638. Zijn tweede vrouw woonde bij 
haar huwelijk in Woerden en was eerder weduwe van Bruyn van 
Cleeff. Zij vestigde zich vervolgens in 1667 na het over-lijden van 
Boudewijn van Cortenhoeff in Utrecht. Uit het eerste huwelijk kre-
gen zij een dochter, Eva van Cortenhoeff, gedoopt in de Oude kerk 
te Amsterdam op 19 september 1621 en overleden te Utrecht en 
begraven te Amsterdam in de Nieuwe kerk op 25 april 1 667.Eva van 
Cortenhoeff trouwde met een telg uit het voorname Amsterdamse 
geslacht Pauw, directe afstammeling van de familie die in 's-Grave-
land de hofstede "Nieuwerhoek" op kavel 27 in eigendom had. Haar 
gade was Reynier Pauw die zij op 04 januari 1640 in Ouder-kerk 
haar jawoord gaf. Na het overlijden van Reynier Pauw in juli 1651 
hertrouwde Eva van Cortenhoeff op 20 februari 1652 te Lopiker-
kapel met Petrus van Linghen uit Jaarsveld. Zij overleed in april 
1667 te Utrecht en werd begraven in Amsterdam op 25 april 1667 in 
de Nieuwe kerk. 

Wim Fecken 

Bronnen: 
Grachtenboek Herengracht. 
Buro Monumentenzorg Amsterdam. 
de Vroedschap van Amsterdam 1 Blz. 204. 
Gemeentearchief Amsterdam. 
Foto: Archief" in de Gloriosa" 
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DE ANKE VEENSE SINT MARTINUSKERK 

Er zijn heel wat woelige tijden aan vooraf gegaan toen de heer Chris 
van Blarcum op 15 april 1927 de eerste spade in de grond stak voor 
de bouw van een nieuwe parochiekerk aan het Stichts End te Anke-
veen.Eerst was er de middeleeuwse kerk in het midden van het dorp. 
Daarna volgde de schuilkerk en de zogenaamde schuurkerk op het 
Hollands End. Gezien de slechte staat waarin deze laatste kerk ver-
keerde was het pastoor J.M.P.H. Lokin die al direct bij zijn komst in 
1924 het besluit nam om te komen tot de bouw van een nieuwe 
parochiekerk. De heer Chris van Blarcum stelde spontaan de grond 
beschikbaar. Architect Th. J. van Elsberg uit Almelo maakte het 
ontwerp en voor een bedrag van fl. 81.000,-- (excl. tegelvloer, glas-
in-loodramen en het honorarium voor de architect en de opzichter) 
werd de bouwopdracht gegund aan de aannemer A.C. Beijer uit 
Amersfoort. De glas-in-loodramen werden geleverd door 'Corns. 
van Straaten. Ateliers voor geschilderd en gebrand glas en glas in 
lood te Utrecht' voor een bedrag van fl. 2.265,-- . Het metselwerk 
werd uitgevoerd door de gebroeders Splinter uit Ankeveen. Om een 
deel van de kosten te kunnen dekken werd een landelijke loterij ge-
organiseerd. De prijzen waren niet gering. Een villa of 1 complete 
stal vee, bestaande uit 12 koeien, 3 paarden, 2 varkens en 6 schapen 
ter waarde van fl. 5.000,-- was de hoofdprijs. Over de opbrengst en 
wie de winnaars waren staat helaas niets geschreven. Waarschijnlijk 
hadden de meeste mensen in de aanstormende crisisjaren andere 
dingen aan het hoofd dan mee te doen aan een loterij. Hoe het ook 
zij, op 7 mei 1928 was het zover en nam Mgr. H. van de Wetering 
de nieuwe parochiekerk en pastorie op plechtige wijze in gebruik. 
'Een kerkgebouw in het midden van het polderlandschap moet een 
strikt landelijk karakter dragen' was de mening van architect Th. J. 
van Elsberg. De bekende natuurdeskundige Jac. P. Thijsse was ken-
nelijk verrast over het resultaat en merkte enthousiast op: Dit kerkje 
met zijn langzaam oprijzende daken, met de kleine gotische ruitjes 
in de lage muren van de zijgangen, met zijn slanke, gesloten en fier-
hoge toren is van een mooie heldere landelijke stijl, eerlijk en wars 
van elke schijn. Opgetrokken in grijze waalsteen met blauwe kerk- 
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leien gedekt en staande in het wisselend lichtspel der Hollandse 
luchten is dit kerkje de trots van de pastoor en zijn parochianen en 
zal geen wandelaar kunnen passeren zonder er even getroffen naar 
staan te kijken'. 

Sint Martinuskeric, Ankeveen 	 .J. M. Veenman 

Kerk en pastorie zijn gebouwd op het terrein waar voorheen de voor-
malige heerlijkheid van de ambachtsvrouwe Maria Elisabeth deWale 
was gelegen. Tijdens de bouw werden delen van de fundering hier-
van aangetroffen alsmede een aardewerk kruikje uit de 12 eeuw. 
De drassige bodem belemmerde de bouwers niet het kerkgebouw te 
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plaatsen in de zogenaamde heilige linie. Dat wil zeggen met het 
hoofdaltaar (het priesterkoor) naar het oosten hetgeen staat voor de 
symbolische betekenis: daar werd het Licht en de Verlosser geboren. 
Het grondplan van de kerk is beknopt en overzichtelijk. Het herin-
nert aan de kruisvorm, doch met zeer korte armen. De grootste leng-
te van het gebouw bedraagt 34 meter, de grootste breedte, in het 
transept, 19 '/2 meter, de hoogste dakhoogte 17 meter. De entree van 
de kerk ligt aan de westzijde onder de voorbouw. Een dubbele deur 
geeft toegang tot het portaal van waaruit een middendeur en twee 
zijdeuren toegang geven tot de kerk. In de voorbouw is opgenomen 
het zangkoor, dat op een hoogte van 3,60 meter gelegen is en een 
breedte heeft van 8 meter en een lengte van 4'/2 meter. Het orgel op 
het zangkoor is afkomstig uit de voormalige kerkschuur op het Hol-
lands End. Het werd aldaar in het jaar 1826 geïnstalleerd door de 
bekende orgelbouwer Wander Beekes. Tijdens de overplaatsing in 
april 1928 werd niet zo nauw gekeken met de historische waarde van 
het orgel. Tegenwoordig buigt het kerkbestuur zich over het herstel 
en zoeken naar fondsen ter dekking van de hoge kosten. Boven de 
entree is een fraai glas-in-loodraam aanwezig voorstellende paus 
Gregorius en de patroonsheilige van de kerk Sint Martinus. Aan de 
rechterzijde (zuidzijde) van het entree bevindt zich de Mariakapel en 
aan de linkerzijde (noordzijde) de doopkapel. In de doopkapel zijn 
twee kleine miniatuur glasschilderingen te zien. De kerk heeft een 
breed middenschip van 101/2  meter hoog en twee smalle zijgangen 
die elk door drie pilaren van het middenschip worden gescheiden. 
Het interieur is opgetrokken in Friese baksteen en overdekt met 
kruisgewelven. Een brede triomfboog scheidt het priesterkoor van 
het middenschip. Het koor heeft een hoogte van 9 '/2 meter, een leng-
te van 8 meter en een breedte van 9 meter en ontvangt door vijf glas-
in-loodramen het licht. Alle in de kerk aanwezige glas-in-loodramen 
werden in 1997 door de bekende glazenier Jan Schepers gerestau-
reerd. Aan weerszijden van het hoofdaltaar is er in een kapelletje een 
zijaltaar. De banken staan over het algemeen in het middenschip. 
Het zuidtransept biedt een beperkte plaatsruimte. In het geheel zijn 
er ongeveer 300 zitplaatsen. Doordat de zijgangen Vrij blijven heeft 
men vanaf alle plaatsen een vrij uitzicht op het priesterkoor. Het 
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middenschip heeft boven de zijgangen aan weerskanten drie kleine 
glas-in-loodramen. Het noordtransept is sedert enige jaren voorzien 
van een klein muziek- en zangpodium. Bijna onopvallend hangt aan 
de westkant van het transept het rouwbord van de laatste 
ambachtsvrouwe van Ankeveen: Maria Elisabeth de Wale. In de 
kerk zijn tevens een aantal fraaie schilderingen en beelden te 
bezichtigen waaronder het houten Sint Martinusbeeld afkomstig uit 
de voormalige schuurkerk op het Hollands End. De toren staat in de 
rechterhoek aan de voorkant van het kerkgebouw en heeft een 
hoogte van 36 meter. De steenbouw heeft een hoogte van 19 meter. 
De lijnen van de toren lopen naar boven iets samen. Beneden aan de 
voet bedraagt de breedte 5,20 meter en bij het begin van de spits 5 
meter. De toren is voorzien van een klok en een fraai uurwerk. De 
klok werd in 1928 ten geschenke gegeven door Hendrik Koster en 
Alida Regina Vernooy bij gelegenheid van hun 25-jarig 
huwelijksfeest en droeg het randschrift 'Ik bid met de biddenden'. 
Triest was het moment toen op 14 mei 1943 deze 80 kg wegende 
klok door de Duitsers in beslag werd genomen. Op 8 mei 1948 
schonk 'Joannes van Dijk', zoals de inscriptie luidt, de kerk een 
nieuwe klok met hetzelfde randschrift als de klok uit 1928. 
Het beklimmen van de toren is niet al te moeilijk. Eenmaal op de 
hoogte van het uurwerk en de galmgaten wordt de inspanning rijke-
lijk beloond door het prachtige uitzicht. Vanuit deze positie lijkt 
alles veel fijner en kleiner gebouwd. Daar in het westen ligt de boer-
derij van Kemphorst en even links ervan ligt het ouderlijk huis van 
mijn grootvader Gerrit Veenman. Nadat zo'n beetje alle mensen uit 
het ouderlijk huis waren vertrokken begon langzamerhand de natuur 
zich het recht toe te eigenen om het weer in bezit te nemen. Onlangs 
is het gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe eigentijdse 
woning. In het midden ligt de ijsbaan. Achter de ijsbaan en het lage 
hout op de voorgrond liggen de plassen met helemaal in de verte de 
toren van de kerk in Nederhorst den Berg. Meer naar het noorden 
zien we het Hollands End waar eens de baljuw P.C.Hooft met zijn 
mannen kwam aanstormen om al dat uitdagende paapse gedoe in de 
schuurkerk eens een beetje te beperken. In het Oosten ontwaren we 
het golvende landschap van het Gooi met de kerktorens van Naarden 
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en Bussum. Gericht naar het zuiden zien we het oude dorp met heel 
in de verte het huis waar ik mijn jeugd doorbracht. Onstuimig maar 
prachtig tegelijk was de natuur er om heen wat mijn vader in 1952 
inspireerde om het de naam 'De Ruige Hoek' te geven. Daar ligt ook 
het Frans Fennishof, het Wim de Kwanthof, de Ned. Hervormde 
kerk met daarnaast het oude kerkhof en er schuin tegenover het 
eetcafé 'De scheve schaats'. Daar ligt ook het gezellige dorpscafé 
'Het wapen van Ankeveen': daar beneden ligt mijn dorp wat ik lief 
heb. 

Jan M. Veenman 
Ankeveen, 2002 

Wilt u meer weten over de boeiende kerkgeschiedenis van Ankeveen, 
KortenhoefofNederhorst den Berg koop dan het boek 'Een kansrijk 
bestaan' of 'De geschiedenis van de drie parochies tussen Gooi en 
Vechtstreek'. De auteurs van dit prachtige historische boekwerk zijn 
Jan Baar (Nederhorst den Berg), Ruud Bijlsma (Kortenhoej) en Jan 
Veenman ('Ankeveen). Het boek is te koop bij boekhandel CW 76 te 
Kortenhoef of tijdens kantooruren bij de pastorie van genoemde 
parochies. 
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BANTAM IN VEILING! 

Ik verschrok er waarlijk van: Bantam in veiling! Het mooiste stukje 
bosch in het gansche Gooiland. Mijn uitkomst en toevlucht, voor 
veel jaren al, wanneer de menschen mij vermoeiden en bezwaarden.. 
Mijn loover-kerk, waar ik eenzaamheid vond en rust vooral in de tij-
den, toen ik de gewijde bouwsels der heilige Kerk nog niet kende, er 
bijna elke dag uit het rumoerig Amsterdam in aanraking kwam. Op 
Bantam vond ik koelte in de zomer, schoon bladgeruisch in den 
storm en plechtige stilte bij rustig weer, prachtige tinten in het na-
jaar, machtige reusachtige woudreuzen, een dik groen donzen mos-
vloer, frissche vijvers en vaarten, geurige lelies-van-dalen duizenden 
bij elkaar en lustige voogels, nachtegalen, die daar altijd het eerste 
zongen en elk voorjaar broedden,allerlei aardige dieren, eekhoorns, 
konijnen, purperreigers en 	geen menschen. Mijn overburen, die 
op Bantam woonden en gewoond hebben waren altijd vriendelijk 
genoeg om een stilte zoekenden dichter zijn wandeling niet te mis-
gunnen. 
En daar stond ook die heerlijke "Kerk van ongekorven hout", die de 
bouwmeesters van kathedralen tot voorbeeld strekten, voor de tem-
pels die het Allerheiligste moeten beschutten. De beukenlaan die 
Bantam met Schapenburgh verbindt is stellig eenig in 't Gooi, mis-
schien wel in het land. Nooit zag ik zulke zware beuken, als zuilen 
in een tempelbouw gesteld. Hoeveel gelukkige uren bracht ik daar 
door aan het spiegelend water tusschen het donker groen der reuze-
juniperus struiken. En bijna altijd eenzaamheid en altijd nieuwe 
schoonheid.De eigenaars waren zoo verstandig daar de natuur met 
rust te laten, en te laten groeijen naar" her own sweet will". En nu 
	in veiling. 
Het is maar een klein stuk van ons vaderland, maar het geeft in een 
klein bestek de grootste verscheidenheid. Men ziet hoe schoon het 
gemengde bosch is, waar enorme sparren en zware dennen samen 
staan met de beuken, eiken, iepen, kastanjes in schoone harmonie. 
En waar zag ik zulk dik fluweelig mos, en zulke sierlijke varens aan 
De rand der beekjes of vijvertjes? Voor een twintigtal jaren maakte 
ik het volgende gedichtje op Bantam: 
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't Park is met zacht, groen-glanzend mos bevloerd, 
gansch niet Mei-looverkens bleekgroen besprinkt; 
Meiklokjes staan weerszij aan boc/it'ge paden, 
in 't donke slootjen blinkt 
de varen-stengel, langzaam los-gevoerd 
Wel duizend, duizend voogelen rondom zingen om 't schoonst en 
rits!en in de bladen, 
boom-reuzen stam, 
weeren den wind, die eeven 't bosch beroert. 

De boswachterswoning bij de ingang van het landgoed "Bantan, 

Maar Bantam was verbooden terrein. Particulier eigendom. Ons volk 
had er niets aan. Zoo zal menigeen spreken. Zeeker gun ik het volk 
gaarne een blijden dag tusschen de groene boomen, of op de wijde 
hei.En dat Bussum een andere plaats wordt en zijn landelijkheid van 
lieverlee verliest, ook daarin moet men zich schikken.Maar Bantam 
ligt aan den rand van 't Gooi en iederen vrijen zoomer-Zondag stort 
Amsterdam zijn vermaak zoekende bevolking oover ons uit. Bantam 
ontvangt den eersten storm der dagjesmenschen. En nu zou ik den 
leezer willen uitnoodigen om eens te komen zien op een Maandag-
morgen als de storm is oovergetrokken. Het Vrije bosch naast Ban-
tam is dan één voddenmand. Papieren, schillen, sinaasappel- en 
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pindareste, ook zelfs kleeren vond men er uitgespreid. Vermaningen 
of verzoeken baten natuurlijk niet De menschen hebben pret en het 
bosch en de hei is vrij. Er zijn nog ergere dingen dan papieren en 
schillen die ons pijnlijk stuiten in het vrije bosch. 
0, als dat boschje klappen kon 
wat melde 'tal vrijage 
zoo zong de schalksche dichter.Maar het bosch tegenover Bantam 
meldt helaas zooveel vrijage dat het op een zoomer-Zondagmiddag 
bijna ondoenlijk is om daar te wandelen. De ongegeneerdheid is er 
van dien aard dat ik mij schaam voor mijn gasten als ik hen een 
kijkje in het vrije bosch wil gunnen. Ja, als er geen mieren waren die 
in eenige maande al het papier kos-telijk verwerken het zou hier 
spoedig op een vuilnisbelt gaan gelijken. En moet nu Bantam ver-
kocht worden in perceelen. En dan vervormd tot een villa-park? Zal 
men er toe komen den stroom van menschen tegen te houden? Is een 
woud niet ten allen tijde als iets plechtigs en eerbiedwaardigs be-
schouwd? Is het bosch niet een Natuurmonument van grote waarde 
en beteekenis dat geèerbiedigd behoort te worden? En helaas wat is 
er van de meeste bosschen van Holland en Kennemerland geworden. 
Ieder gunt den stedeling graag zijn dagje buiten, zoo heelemaal 
buiten. Maar wie leert den stedeling eerbied voor het woud en zijn 
schoonheid? Aan het Noordzeestrand ruischt de machtige zee bij 
ieder getij de sporen van menschen uit. Maar maar het woud, dat 
niet zorgvuldig wordt ontzien en vrijgehouden van menschelijk vuil 
en vernielzucht, dat wordt spoedig ontoonbaar. Zal het 
Dr.Jac.P.Thijsse gelukken met zijn strijders voor 't behoud van 
natuurmonumenten dit zoolang geèerbiedigd stukje bosch in zijn 
schoonen vrijen toestand te behouden? Dan moeten de menschen 
eerbied worden geleerd.voor de schoonheden van hun eigen land. 

Frederik van Eeden 
Walden, 6 november 1923. 

Bron: De Bussumsche Courant 8 november 1923. 
Foto: archief "in de Gloriosa" 
Met dank aan Hans Blessing. 
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DE COMMANDEUR VAN NAARDEN IS GETERGD 

De Commandeur van Naarden is getergd, of over een incident 
aan de vooravond (1769) van de invoering van het 'Reglement 

op de afzanderjen agter 's-Graveland' 

Zeven jaar geleden schreef W.J. Kozijn, burgemeester van 's-Grave-
land, een verhaal over de illegale zandhandel in zijn dorp in de 18e 
eeuw (1). De aanleiding was een schenking uit de nalatenschap van 
de familie Six van enkele historische stukken aan zijn gemeente. 
Hieronder bevond zich een reglement op de zanderijen van 's-Gra-
veland van 29 maart 1770, waarin deze illegale zandhandel aan ban-
den werd gelegd. Het reglement, waarbij vooral de zandschippers in 
de tang werden genomen, werd de basis voor Kozijns artikel. 
Enige tijd geleden vond ook ik in het Algemeen Rijksarchief in Den 
Haag enkele stukken (2) over een conflict met de 's-Gravelandse 
'sluikzanders'. Deze affaire, waarbij de gemoederen behoorlijk ver-
hit raakten, ging aan het tot stand komen van bovengenoemd regle-
ment vooraf. Kennelijk was zij de druppel die de emmer deed over-
lopen. Tot dusver zijn de stukken over deze heikele kwestie, die zich 
in 1769 afspeelde, onopgemerkt gebleven. Daarom zijn ze nu het on-
derwerp van dit artikel. 
Na de aanleg van de trekvaarten naar 's-Graveland, Naarden en Hil-
versum werd er langs de westzijde van het Gooi opgrote schaal zand 
afgegraven en naar Amsterdam verscheept. Aanvankelijk concen-
treerde de graverij zich bij 's-Graveland, maar toen in de Staten 
besloten was de vesting Naarden te vernieuwen, werd in 1675 aan 
alle belanghebbenden gelast om uitsluitend nog bij Naarden af te 
zanden. Daar wilde men het voorterrein tot 1130 m uit de boorden 
van de buitengracht zodanig verlagen dat een overzichtelijk schoots-
veld werd verkregen en dat een inundatie tot de mogelijkheden zou 
behoren. Dat 'Groote Werk', van vitaal belang voor 's Lands defen-
sie, kreeg sindsdien zo'n prioriteit dat economische belangen moes-
ten wijken en de concurrentie vanuit 's-Graveland en Hilversum op 
den duur werd uitgeschakeld. Om dat te bereiken werden alle zand-
schepen van 15 last en minder naar Naarden verordonneerd en aan 
sluiswachters opdracht gegeven hierop toe te zien. Bij 's-Graveland 
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( 1  ) 

Extra& uit het Regiffer,  
der Refolutien van de Edele 
Mog. Heeren Gecommitteerde 
Raaden van de Staaten var 
Holland en Wefrvriesland 
genoomen op 

Den 29 Maart 1770. 

DE Heeren van Echten en l-Iuydecoper van Maarlîeveen heb-
ben gerapporteert, dat fy, in gevolge en ter voldoening van 
haar Ed. Mog. Refolutie commifloriaal van den 10 Aunufty 

laatfileeden, wanneer by geleegentheid van laatit gedaane reiPe ter.. 
Infpetie van's Lands Fortificatiewerken tot Naarden, ook hadden 
gaan befigtigen den ftaat der verboode Affanderyen onder 's Gra-
veland en 1-ii1verfn, meede naauwkeurig onderfoek hadden ge-
daan, op en omtrent del reedenen van klagten, welke den Com-
mandeur van Naarden, C. van Gheel van Spanbroek, aan haar Ed. 
Ivlog. by fijne Miflive van den i AugufIy daar bevoorens had ge-
daan over de onagtfaamheid van den Schoot en Sluiswagter van 
'sGraveland, Jan ten Dam, waar door deefa Sluikfanderyen feer 
gefavorifeert waaren geworden; 

Gearrefleert 
het Re1ement 19 
op de ,lffandc-
!Y agter 
's G,avelaed, 
in deeJè gein-
fereert. 

Gedeelte van de titelpagina van het 'Reglement op de afsanderjen agter 
's-Graveland' uit 1770 

en Hilversum, waar toch geen grotere schepen konden komen, wer-
den de zanderijsioten door dammen of sluitbomen versperd. Bij 
Naarden daarentegen werd de afvoer van zand juist bevorderd door 
een belastingvrije passage door de trekvaart en andersoortige stimu-
leringsmaatregelen, zoals een tegemoetkoming in de kosten voor het 
uitdiepen van zanderij sloten en een subsidie voor het verschepen van 
zandsoorten waar minder vraag naar was. 
Aan een duidelijke regelgeving, een gedegen controle en het conse-
quent uitvoeren van sancties moet het in de eerste tientallen jaren 
van de Naardense zanderijen hebben ontbroken, want uit de ons na-
gelaten documenten blijkt dat er volop de hand werd gelicht met de 
bepalingen. Keer op keer lezen we over Hilversummers en 's-Grave-
landers die toch aan het afzanden waren. Meestal ging dat onder het 
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toegeknepen oog van de plaatselijke schout, die zelf ook wijzer werd 
van deze illegale praktijken. 'Een ducaat voor de schout van Hilver-
sum of 's-Graveland en je kan er zoveel zand laden als je maar wilt', 
zei men in Naarden in 1762. Een doom in het oog van de vesting-
commandeur van Naarden die belast was met de controle op de na-
leving van de maatregelen en steeds meer het gevoel kreeg dat hij 
aan het dweilen was met de kraan open. Reden voor hem om maar 
eens wat krachtiger op te treden. In 1769 was het zover. Gesterkt 
door een order van prins Willem V, die een jaar eerder al nadere 
bepalingen had uitgevaardigd om de ongeoorloofde zanderijen tegen 
te gaan, besloot kolonel Cornelis van Gheel van Spanbroek, de 
toenmalige bevelhebber ofwel commandeur van Naarden, de degens 
te kruisen met die lastige sluikzanders. 
Om het verhaal te kunnen volgen is het goed om te weten dat Van 
Gheel in deze kwestie verantwoording schuldig was aan de Haagse 
controleur-generaal Van de Graaff, die de directie over de vesting-
werken voerde. Die moest zich op zijn beurt weer verantwoorden bij 
een commissie (twee commissarissen) uit het dagelijks bestuur van 
de Staten van Holland en West-Friesland. Uit enkele brieven van 
commandeur Van Gheel aan zijn superieur wordt niet alleen dui-
delijk dat de sluikzanders hard worden aangepakt, maar ook dat deze 
de behandelingen niet pikken en zich heftig verweren. In de eerste 
week van augustus gaan er al allerlei praatjes door de stad Naarden. 
Die bereiken natuurlijk ook de commandeur en zijn voor hem 
allesbehalve vriendelijk: 'Men zal de commandeur van Naarden wel 
te grazen nemen, hij is bankvast, heeft een eigen huis, hetgeen men 
hem wel boven de kop zal verkopen!' En.... 'Meneer de controlleur 
met zijn luizen- en netenrok zullen we wel tot rede brengen. Men is 
lang genoeg gepest met bomen en dammen in de zanderij sloten en 
nu men in een openbare vaart door struikrovers wordt aangevallen 
en van het zijne wordt beroofd, is de maat vol! Al zal het een ton 
goud kosten, men zal procederen!' 
Sterker, er wordt door Jan ten Dam, sluiswachter en schout van 
's-Graveland, en zijn Naardense procureur Van Erkeli al besmuikt 
gelachen om de orders van de prins, de Staten, de controleur-
generaal en de commandeur. Zij menen met geen van hen ook maar 
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Het verloop van de trekvaarten waar-
over het Gooise zand in de 18eEeuw 
werd afgevoerd 1. De Kop van de Kar-
nemelksloot, 2. De sluis van Jan ten Dam, 
3. Het Gooise Gat waar Jan PerkWoonde, 
4. De sluis bij Uitermeer. 

iets te maken te hebben. Alleen de baljuw en schout zijn volgens hen 
bevoegd tot eventuele confiscatie. Ze wonen hier in een Vrij land 
met ieder zijn eigen grond en zand, waar ieder mee kan doen of laten 
wat hij wil.Van Gheel van Spanbroek is des duivels en vindt dat de 
s-Gravelandse vrienden maar weer eens getrakteerd moeten wor-

den op enkele dammen in hun zanderij sloten. Een sergeant met een 
man of acht wil hij derwaarts sturen om de opzichter van for-
tificatiën bij dat werk te beschermen en om de 's-Gravelanders het 
gezag van de Staten bij te brengen. Het zou bovendien een heilzame 
les voor hen zijn als ook Jan ten Dam en Van Erkeil eens een 
'duchtige neep' kregen. 
Ondertussen begrijpen we uit een brief van Van Gheel dat de geuite 
bedreigingen hem niet helemaal koud laten, want hij besluit om zijn 
huis in de Schipperstraat (Kloosterstraat, waar nu de Wevershof is) 
voor zesduizend gulden aan Gecommitteerde Raden (het dagelijks 
bestuur van de Staten) ten verkoop aan te bieden. Eigenlijk had hij 
hier ook nooit een eigen huis moeten betrekken, vindt hij. Wonen als 
huurder in een ambtswoning van het Land, een Commanderie, zou 
veel beter zijn geweest. Het had hem bevrijd van de voortdurende 
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onzekerheid dat men zijn huis inderdaad 'over de kop' zou kunnen 
verkopen. Ook op andere punten is hij niet zo zeker van zijn zaak. 
'Zou de baljuw zich inderdaad met het incident gaan bemoeien?', zo 
vraagt hij voorzichtig aan zijn superieur Van de Graaff. En passant 
raadt hij deze aan 'voortaan maar een ander pakkie aan te trekken' 
bij een volgend bezoek aan 's-Graveland; duidelijk viel zijn kleding 
bij een eerder bezoek daar niet bepaald in de smaak. Hoe de zaak zo 
uit de hand kon lopen, lezen we in een brief van 11 augustus. Op 31 
juli had de commandeur door soldaten een met zand beladen schuit 
in beslag laten nemen op de hoek van de Karnemelksloot en de 
's-Gravelandsche Vaart. De schippersknecht was gevlucht en daaruit 
wist men meteen al dat het fout zat. Later op de dag kreeg men de 
man te pakken en kon deze worden verhoord. Uit zijn bekentenis 
bleek dat er inderdaad zand illegaal van 's-Graveland naar Amster-
dam werd vervoerd. Het zand was afkomstig van de zanderij van de 
heer Bart en was zoals gewoonlijk door de openstaande sluis van Jan 
ten Dam gevaren en reeds verkocht aan zandopkoper Dirk de Soete-
laer die in Amsterdam op de Baangracht bij de Leidsche Poort 
woonde. De schuit werd naar de haven van Naarden opgebracht en 
onder de wacht aan de Amsterdamsche Poort tegen 's Lands grond 
muurvast aan de ketting gelegd. Het uitgeladen zand lag er naast. 
Het wachten was nu op het bevel de zandschuit te slopen en de on-
derdelen publiek te verkopen. Maar zover was het nog niet, want 
toen Jan ten Dam en andere belanghebbenden, onder wie Jacobus 
Coijsijn (die onder hypothecair verband 250 gulden in het pas drie 
jaar oude schip had gestoken) en de zandbaas van de heer Bart het 
nieuws hoorden, togen ze ogen-blikkelijk naar Naarden om via 
procureur Van Erkeil een poging te doen de zandschuit los te 
krijgen. Van Erkeil, die zes weken eerder vanwege zijn 
bekwaamheid tot procureur van de baljuw was gepro-moveerd, zag 
kennelijk wel brood in deze kwestie. Hij schreef een arrest uit 
waarin gesteld werd dat de zandschuit intact moest blijven om het 
recht van hypotheek te kunnen verhalen. Met dit arrest op zakging 
gerechtsdienaar Lambert Bos op zondag 6 augustus naar de woning 
van commandeur Van Geel om het hem voor te lezen. 
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Die wilde wat bedenktijd en zei hem dat hij de volgende dag terug 
kon komen voor een antwoord. 

De Noordersluis in de 's-Gravelandsche Vaart, waar in de 18'eeuw schout en 
sluiswachter Jan ten Dam zijn streken uithaalde 

Intussen volgden de provocaties elkaar snel op. Lambert Bos ging na 
zijn bezoek aanVan Gheel direct naar de haven om bij de zandschuit 
het arrest publiekelijk voor te lezen. De volgende dag had hij zelfs 
het lef om zich op 's Lands grond te begeven om het arrest op de 
zandschuit te spijkeren. Van Oheel liet het daarop door zijn stok-
knecht verscheuren en zou nu het liefst de schuit meteen hebben la-
ten slopen om te spotten met Van Erkeils belachelijke arrest. Maar, 
wetende dat Van Erkeli een geraffineerde vakexpert was en dit dus 
niet uit onkunde had gedaan, probeerde hij zijn emoties in bedwang 
te houden en het geheel nog eens goed op een rijtje te zetten. Hoe zat 
het ook al weer precies? In de Vesting had hij al horen zeggen dat de 
's-Gravelanders zich zouden gaan beroepen op een vergunning uit 
1764, waarbij het aan hen werd toegestaan om binnen het eigen dis- 
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trict en ten behoeve van de 's-Gravelandse landerijen mest en zand 
te vervoeren. Het was immers nooit de bedoeling geweest om de 
's-Gravelanders te beletten zand op de eigen buitenplaatsen te ge-
bruiken noch het tot dat doel te laten weghalen op de heide achter 
hun eigen buitenplaats? Akkoord, maar meer zat er voor hen toch 
echt niet in. Op 13 september 1768 was dat ten huize van Jan Perk, 
een beurtschipper met belangen in de zandafgraverij die aan het 
'Gooyse Gat' woonde, door de twee commissarissen aan Jan ten 
Dam nog eens haarfijn uitgelegd. De commandeur met zijn majoor 
en opzichter alsmede de Naardense burgemeester waren daarvan 
nota bene zelf getuige geweest. Bij die gelegenheid werd nog eens 
heel duidelijk uiteengezet wat wel en niet kon. Hemzelf werd toen 
andermaal aangezegd de sluikhandel met alle mogelijke middelen te 
verhinderen. Op 4 november werd hem vervolgens bevolen bij iede-
re overtreding met 'sterke hand' op te treden. Twintig dagen later 
ontving hij zelfs een brief van de commissarissen met de mededeling 
dat hij zonder aanzien des persoons alle met zand beladen schuiten 
die uit de richting 's-Graveland en Hilversum kwamen aanvaren in 
beslag kon nemen en ze naar Naarden moest brengen om ze daar te 
lossen en slopen. Nee, zijn positie was ijzersterk, geen twijfel moge-
lijk. Enkele malen was hij op straat Jan ten Dam tegen het lijf gelo-
pen, die hem schaapachtig vroeg of er nog iets nieuws te melden was 
omtrent de zandsluikhandel. Waarop hij hem telkens verwees naar 
de duidelijke afspraken die ten huize van Jan Perk waren gemaakt. 
Hij had er nog aan toegevoegd dat als er al nieuws zou komen, hij 
hem dat wel schriftelijk zou laten weten. 
Groot was zijn verbazing toen hem korte tijd later ter ore kwam dat 
Jan ten Dam zijn sluis toch openhield voor zandschuiten, onder het 
voorwendsel dat de lading bestemd was voor landerijen in de buurt 
van Amsterdam, die toebehoorden aan de eigenaren van de 's-Gra-
velandse buitenplaatsen. Niet alleen een verkeerde interpretatie van 
de regels, maar ook nog eens een aperte leugen, concludeerde Van 
Gheel, en vond daarom de handelwijze van Jan ten Dam dubbel 
stra!baar.A1 behoorlijk getergd door de praatjes die door Naarden 
gingen en zwaar beledigd door het eigengereide optreden van Van 
Erkeil kwam Van Gheel er op 12 augustus ook nog eens achter dat 
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er dagelijks wel vijf zandschuiten op 's-Graveland voeren. Dit was 
de brutaliteit ten top! Direct al manschappen naar de kop van de 
Karnemelksloot sturen wilde hij nog niet, want dan had men meteen 
door wat er gaande was. Nee, het leek hem beter om er bij Uitermeer 
een paar tegelijk te pakken om Van Erkell en Jan ten Dam een flink 
lesje te leren. Maar hij moest nog even geduld hebben want de 
's-Gravelandse kermis was net begonnen en dan werd er door de 
zandschippers gedronken in plaats van gevaren. 
Enkele dagen later lijkt het lot van de in beslag genomen zandschuit 
bezegeld. Commandeur Van Gheel had majoor Thierens en Jan Ram 
weliswaar vooraf naar 's-Graveland gestuurd om aan de schippers-
vrouw een afkoopregeling aan te bieden, maar hoewel deze daarover 
zeer verheugd bleek, bleef de betaling uit. Twee Naardense burgers, 
Schriek en Tideman, hebben daarna nog een poging gedaan om de 
zandschuit te behouden en om 24 uur uitstel gevraagd. Maar toen 
deze in 's-Graveland bij schipper Dirk van Beuren en zijn vrouw 
aankwamen, wist het echtpaar niets uit te brengen. De mensen ble-
ken al benaderd door Gij sbert Antwerpen Verbruggen, een van de 
hypotheekverstrekkers van de schuit. Deze man, opgehitst door de 
kwaadaardige Van Erkell en de boerenslimme Jan ten Dam, had 
verteld dat het in een Vrij land niet geoorloofd was om als struik-
rovers onschuldige mensen aan te randen en hun bezit af te nemen, 
zoals nu met de schuit van schipper Dirk was gebeurd. Hij zou het er 
niet bij laten zitten en had er wel tienduizend gulden voor over om 
deze zaak tot op de bodem uit te spitten. Hij had er nog aan toege-
toegevoegd dat de baljuw daar reeds mee bezig was. En een arrest 
verscheuren was al helemaal uit den boze.Naarden zou nog voor een 
nieuwe zandschuit moeten opdraaien! Toen de heren met dit bericht 
bij Van Gheel in de Vesting terugkwamen, heeft de commandeur de 
schuit onverwijld naar het ravelijn achter de Zeebrug (het tegen- 
woordige Vestingeiland) laten varen en hem daar meteen laten slo-
pen. Van Erkell had vervolgens nog lopen pochen met tegenmaat-
regelen en gedreigd beslag te zullen leggen op de opbrengst van het 
gesloopte schip. In Weesp waren bovendien de aanplakbiljetten ter 
aankondiging van de verkoop afgescheurd. Voor alle zekerheid heeft 
Van Gheel toen op het ravelijn een sergeant met zes manschappen 
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als bewakers gestationeerd. Maar achteraf bleek deze maatregel 
overbodig. Er gebeurde niets meer. De storm was geluwd. 

Met een jaagpaard werd begin 20' eeuw nog een schip door de 's-Gravelandsche 
Vaart getrokken. Zo moet ook het zand in de 18e  eeuw zijn afgevoerd. 

Op 8 september schrijft Van Gheel een laatste brief over deze kwes-
tie aan zijn chef, de controleur-generaal Van de Graaff. De inhoud is 
grotendeels zakelijk en bevat aanbevelingen omhet sluikzanden voor 
eens en altijd te beteugelen. Maar in het begin van zijn geschrift 
worden zijn kwelgeesten Jan ten Dam en Van Erkeil toch weer op-
gevoerd en komt zijn gramschap opnieuw te voorschijn. Afstand 
nemen kan hij nog steeds niet. Ten Dam, vindt hij, zou als sluis-
wachter en schout subiet moeten verdwijnen. Van Erkeli zou wegens 
het kwetsen van de Staat zeer rigoureus gestraft moeten worden, 'die 
verwaande procureur in wiens tronie de livreikoorden staan geprent, 
die zijn papa te Amsterdam op de rug heeft gedragen'! Het liefst had 
hij hem als een Robinson Crusoë op het ravelijn willen achterlaten 
of hem boven de vestinggracht willen laten jonassen. In het laatste 
deel van zijn brief vraagt hij zijn chef om een persoonlijke gunst. Of 
hij in een sortie, op het banket van de borstwering van één van de 
bastions, een hutje van latwerk zou mogen bouwen om daar van de 
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zon te kunnen genieten. Hij zou het hutje met lindebomen wat willen 
laten overschaduwen om daar in alle stilte en eenzaamheid de orders 
over de zanderijen te kunnen bestuderen. Tegen een muur zou hij 
enkele latten willen timmeren voor de aanplant van een leiperzik, 
opdat hij volgend jaar bij het bezoek van de controleur-generaal hem 
tijdens de lunch een perzik zou kunnen presenteren. Aan het slot van 
zijn brief geeft hij Van ErkelI nog een laatste schop toe door te be-
weren dat als hij deze procureur bij een aanvraag voor de bouw van 
zijn hutje om toestemming zou hebben moeten vragen, deze onge-
twijfeld zou hebben gezegd 'Maak het maar'. Maar aan een derge-
lijke ondermaatse praktijk wil de commandeur zich niet bezondigen. 
Hij eerbiedigt 's Lands grond en dient officieel een verzoek in. 
Een halfjaar na de bovenbeschreven strijd wordt het 'Reglement op 
de afzanderijen agter 's-Graveland' door de Staten aangenomen. 
Door middel van een gedegen administratief systeem van beschik-
kingen zou voortaan het beleid worden gehandhaafd. Zand vervoe-
ren zonder officiële papieren was er niet meer bij. Overtreders 
wachtte verbeurdverklaring en verkoop van hun schip, terwijl een 
deel van de opbrengst zou gaan naar de sluiswachters of naar an-
deren die de aanhouding hadden geklaard. Overtreders zouden 
bovendien nooit meer een vervoersbewijs krijgen. Van de comman-
deur van Naarden werd als vanouds verwacht door te gaan met 
scherp toezicht. Of commandeur Van Gheel zijn hutje met leiperzik 
nog heeft mogen realiseren, hebben we niet kunnen achterhalen. Wel 
werd zijn krikkemikkige woning in de Schipperstraat door 's Lands 
overheid in eigendom overgenomen. Het huis werd sindsdien de 
Commanderie genoemd en Van Gheel kon slapen zonder de vrees 
dat Van Erkeil het pand 'boven zijn kop' zou kunnen verkopen. 

Henk Schaftenaar 
Bronnen: 
1. W.J. Kozijn, Fraude in de 18e eeuw in 's-Graveland of hoe de illegale 
zandhandel werd bestreden. In de Gloriosa, 12ejrg. nr. 1, februari 1995. 
2. Archieven van de Contrarolleurs, later Contrarolleurs-generaal van 's Lands 
werken en Fortificatiën in dienst van de provincie Holland en West-Friesland. 
Algemeen Rijksarchief Den Haag. 
Foto's: archief "In de Gloriosa" 
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WETENSWAARDIGHEDEN 

De Historische Kring wordt regelmatig verrast door briefschrijvers 
en schenkers. 
Soms gaat dat samen zoals in dit geval. Een historisch geschenk en 
een interessante briefvan de heer 1 Val/der uit Dordrecht. 
Hij schreef ons het volgende. 

Mede naar aanleiding van het artikel over het Regthuijs te Ankeveen 
in nr. 1 van februari 2002 van de hand van Jan M. Veenman, zend ik 
u hierbij ingesloten de sleutel van de oude voordeur van dit Regt-
huijs. 

"Sleutel voordeur het Regthuijs" 
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Ter verduidelijking kan ik u mededelen dat ik jarenlang secretaris-
ontvanger van de gemeente Ankeveen en later, na de samenvoeging 
op 1 augustus 1966, secretaris van de gemeente 's-Graveland ben 
geweest. Tevens was ik secretaris-penningmeester van de Stichtsch-
Ankeveensche Polder tot aan de opheffing van de polder. De Ge-
meenteraad van Ankeveen en het polderbestuur vergaderde altijd in 
het Regthuijs.De sleutel dateert uit de tijd dat het Regthuijs nog niet 
was gerestaureerd. Ik weet niet meer precies wanneer deze restau-
ratie heeft plaats gevonden.In ieder geval enige jaren voor de samen-
voeging op 1 augustus 1966. Tijdens de restauratie van het Regthuijs 
werd er vergaderd in een Directiekeet die in de tuin voor het Regt-
huijs was geplaatst. Na de restauratie kon de ouderwetse sleutel niet 
meer gebruikt worden. Door genoemde functie was ik enige tijd de 
sleutelhouder en daarna heb ik hem goed bewaard. Maar hij hoort 
thuis in het archief van Uw vereniging. Ik heb altijd al gedacht, die 
sleutel moet ik eens opsturen. Nu voeg ik de daad bij het woord. Ik 
hoop dat u het een waardevolle aanvulling van uw archief vindt. 

En dat vinden wij. Dank u wel 
Daan Buitenhuis 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

De Historische Kring "In de Gloriosa" bestaat dit jaar 20 jaar. 
Nu is 25 jaar meer een jubileum zult u misschien denken, maar 20 
jaar vinden wij toch wel een mijlpaal en daarom laten we dit niet 
ongemerkt voorbij gaan. 
Wij doen dat door een paar 
bijzondere activiteiten te or-
ganiseren, waar we u graag 
voor uitnodigen om ze te 
bezoeken. 

Op zaterdag 14 september a.s. is er een Kunst- en antiektaxatie-
dag in de N.H.Kerk aan de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef. U kunt 
hier terecht van 11.00 tot 16.00 uur. 
U kunt maximaal drie voorwerpen ter taxatie aanbieden, waarvoor 
per voorwerp € 1.- in rekening wordt gebracht. 
De toegang is voor leden van de Historische Kring "In de Gloriosa" 
gratis. Voor niet-leden bedraagt de toegang € 2.- 
Tijdens het eventuele wachten kunt u genieten van een expositie in 
de kerk. 
Deze expositie wordt verzorgd door de Stichting Kunstbezit 
's-Graveland die deze dag bij ons te gast is.Zij stelt hier ten toon een 
gedeelte van de schilderijencollectie van de voormalige gemeente 
's-Graveland. Laat deze kans niet voorbij gaan! 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november a.s. bent u welkom op een 
tentoonstelling over de wasserijen in onze dorpen van het verleden 
tot heden. Zeer de moeite waard! 
Wij kunnen nog wel wat materiaal gebruiken om deze tentoonstel-
ling zo volledig mogelijk in te richten. Wie van u heeft nog foto's 
van wasserijen, personeel enz. Ook andere zaken als voorwerpen, 
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gereedschappen, verpakkingsmateriaal, rekeningen e.d. zijn van har- 
te welkom. 
Van de foto's kunnen wij desgewenst reproducties maken. 
De tentoonstelling wordt gehouden in het Zorgcentrum 
Oudergaard te Kortenhoef. 
Open: vrijdag 9 november van 11.00 tot 21.00 uur. 
zaterdag 10 november van 11.00 tot 17.00 uur 

De toegang is gratis. Tot ziens! 

Schenkingen van het afgelopen kwartaal 

Van dhr. J.H. Uyterwijk kregen wij wat documenten, foto's en 
twee prentbriefkaarten. 

> Een verordeningsbord uit 1941, met de tekst 'beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden' van de voormalige gemeente 
Kortenhoef ontvingen wij van dhr. B. Birkhoff. 
Dhr. J. Voorn schonk ons een kalender met afbeeldingen van 
schilderijen van zijn hand. 

> Van dhr. H. Loohuizen kregen wij een aantal foto's, twee 
cassettebandjes met opnamen van preken van wijlen ds. 
A.D.Wumkes en een 's-Gravelandse keur uit 1959. 

> Een ingelijst schilderijtje van een huisje in het Dode Eind in 
Kortenhoef (het huisje van 'Jan Potje') kregen wij van dhr. J. 
Neijsen. 

> Van mw. R. Bouter kregen wij vier foto's van de ingestorte 
Swaentjesbrug in 's-Graveland. 

> Een waspers, een turfsteekijzer en een tot nu toe onbekend 
gebruiksvoorwerp ontvingen wij van 'Natuurmonumenten' via 
dhr. F. van Klaveren. 

> Dhr. T. Veenman schonk ons een aantal foto's en bidprentjes. 
> Van mw. B. Smallenburg kregen wij een onderzetter, gemaakt in 

de bakelietfabriek op de Koninginneweg in Kortenhoef. 
> Dhr. J. Schriek schonk ons het boek 'Het Land van Gooi en Eem' 

door A. L. Broer 
Het Bestuur 
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UIT DE KRANT VAN TOEN 

Kortenhoef 1918 

Filip,de schijndoode 

FilipVoorhaar, die te Loosdrecht woont, maar hier ter plaatse werkt, is al 
75 jaar, maar toch is zijn geest nog oproerig. N6g zeggen we, want ook 
vroeger was er met Filip geen land te bezeilen. Hij bezat steeds een 
bijzondere mate van eigenwijsheid, en, wat erger is, hij uitte zijn 
misnoegen over allerlei zaken steeds op onmiskenbare wijze. Waar hij ook 
in Kortenhoef woonde, overal had men al gauw genoeg van zijn 
onhebbelijkheid en dan duurde het niet lang, of hij werd uit huis gezet. Ten 
slotte, nadat hij zoowat een dozijn keeren van woning had verwisseld, blies 
hij de aftocht naar Loosdrecht, waar zijn huishuur door de gemeente 
Kortenhoef werd betaald. Bovendien trok de man f 2,- per week aan 
ouderdomspensioen, het armbestuur steunde hem en hij verdiende nog f 5 
â f 6 per week erbij met vrijen kost. Of nu zijn chronische ontevredenheid 
weer bovenkwam, of dat hij zoozeer naar het geliefd Kortenhoef terug 
verlangde, is niet duidelijk. Maar Woensdag laadde hij hutje en mudje op 
een kar en zoo ging de grijze vriend naar zijn dorp terug. Nu kwam aan het 
licht, waarom hij zulk een ontembaar verlangen aan den dag legde om 
weer hier te zijn. Eerstens beroemde hij er zich op, dat hij op den door hem 
gevolgden regel eene uitzondering gemaakt had, door de-zen keer 
vrijwillig te verhuizen. En dan, meende hij, stond er een huis van de 
gemeente aan de kade onbewoond.Daar wilde Filip inkruipen, doch de ge-
meente had inmiddels het huis aan een ander verhuurd. Dit evenwel vond 
de 75-jarige geen bezwaar en hij begon met enthousiasme den wagen af te 
la-den. Zijn heele hebben en houden plaatste hij op het erf, doch de 
bewoners weigerden natuurlijk den ongenooden huurder binnen te laten. 
De indringer maakte niet weinig spektakel en het duurde niet lang, of heel 
Kortenhoef liep te hoop. De rijksveldwachter en de gemeentepolitie 
kwamen er bij te pas en sleepten het hele zaakje van het erf. V. maakte 
zich verschrikkelijk nijdig en ging zoodanig te keer, dat hij bij het 
meubilairneerzeeg. Tijdens deze daling vertelde hij nog even, dat zijn 
hartkwaal verergerde van woede. De streken des heeren V. kennende liet 
men hem rustig liggen, maar na verloop van eenige tijd begon men zich 
toch ongerust te maken. ,,Wat ziet-ie wit" hoorde men. ,, Hij lijkt wel 
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dood" sprak een ander. En waarlijk, toen men Filip aanraakte, scheen het, 
dat de levensgeesten geweken waren. 
De man was slap als een vaatdoek en verroerde geen vin. Toen stelde de 
rijkspolitie een nauwgezet onderzoek in. Het leek er veel op, dat Filip nog 
ademde. En, om de proef op de som te nemen, stak de rijksveldwachter 
een kaarsje aan en hield dit bij het gelaat van den schijndoode. En daar 
kwam aan het licht, dat zelfs schijndooden geen warmte van brandende 
kaarsen kunnen verdragen. Want plotseling blies het lijk de kaars uit. 

In tusschen was de avond over Kortenhoef's dreven gedaald en 
daar het niet aanging, het levende lijk buiten te laten liggen, trachtten de 
politie-mannen hem met goede woorden weg te krijgen, ten einde 
Voorhaar in het gemeentehuis onderdak te verschaffen. Bij het hooren van 
dit voornemen, stierf Filip weer even snel, als hij was opgeleefd. Hij hield 
sich zoo dood als een pier,doch niettemin besloot men hem naar de cel in 
het gemeentehuis te brengen. Een doode te dragen is echter geen 
gemakkelijk karweitje en aan-gezien de afstand nogal groot was, werd een 
roeiboot gerequireerd. Men wikkelde den schijndooden Filip in één zijner 
dekens en liet hem neder in het vaartuig. Doch de wind blies hem blijkbaar 
nieuw leven in, want plots wil-de hij in het water springen. De 
gemeenteveldwachter voorkwam dit bad bijtijds. Het vrachtje ging nu, 
omstuwd door de bloem van Kortenhoef's bevolking naar het 
gemeentehuis, waar de vroede vaderen in hunne beraad-slagingen 
wreedelijk werden gestoord door het tumult. Burgemeester en raadslieden, 
allen snelden naar de ramen om getuige te zijn van de behouden aankomst 
des levenden doode. Een der raadsleden wilde de 75-jarige zelfs op een 
gevoelig lichaamsdeel geven, doch zoover kwam het niet. In de cel van het 
gemeentehuis kreeg Filip ruimschoots gelegenheid om er eens over te 
droomen, wat beter is, schijndood te wezen of je gemak te houden. De zon 
was allang onder, toen voor het raadhuis de menschen nog samenhokten, 
napratend over het zonderling geval. ,,Nu zouden ze zeker het huisraad wel 
weer naar Loosdrecht sturen?" meende men. En de veldwachter 
verzekerde met vorstelijk gebaar, dat dit geschieden zou. Af en toe hoorde 
men nog gerommel in de cel, als van een verwijders onweer. Doch een uur 
later was de oude rust weergekeerd en was het, of Kortenhoef nooit de 
emotie had gekend van den schijndooden Filip. 

Bron: de Gooi & Eemlander 1918 
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EERSTE STENEN 
In Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef 

In mei 1996 publiceerde ik een overzicht van alle mij bekende eerste 
stenen van de drie dorpen Ankeveen,"s-Graveland en Kortenhoef. 
De meeste stenen bevinden zich nog in de muren van huizen, enkele 
stenen op de zolder van "In de Gloriosa" en enkele stenen in parti-
culier bezit. Zoals ik al schreef, "alle mij bekende stenen", want je 
kunt er gemakkelijk een over het hoofd zien. 
De verleiding was groot om een steen als zijnde de oudste eerste 
steen aan te wijzen.. Zo dacht ik dat de oudste eerste steen in de Pas-
torie aan de Kortenhoefsedijk bevond, namelijk van 1 840.In februari 
1998 kwam er een vervolgartikel en werd de steen in het huisje van 
de farn.v.d. Lee, Hollands End 89, met een ietwat onduidelijke in-
scriptie, opnieuw gelezen en uitgeroepen tot de oudste steen, name-
lijk 20 maart 1806. 
Op 25 januari 1990 trok een zware orkaan over ons land. Een vallen-
de beuk verwoestte het theehuis/biljaartzaal (Capitool), stammende 
uit 1820, op Schaep & Burgh. Op Boekesteijn brak tijdens de orkaan 
brand uit en verwoestte een oude boerderij (nu bekend als bezoek-
erscentrum "s-Graveland"). Het voorste gedeelte van de boerderij 
bleef gespaard. In de gevel prijkt nog altijd de steen met de tekst: 

'THUIIJS 
BRAM 

BERGEN 
1634 

Omstreeks 1634 werden in 's-Graveland de eerste boerderijen ge-
bouwd. Zo kennen we op Hilverbeek de boerderij "Stofbergen" uit 
1636). 
De grond bij Brambergen werd voor weideland en voor akkerbouw 
gebruikt. Vooral boekweit werd veel verbouwd. Gedurende de zo-
mer verbleven de rijke families graag in 's-Graveland, waar het aan-
genamer was dan in de stad. De boerderijen waren voorzien van een 
zogenaamde Opkamer of Herenkamer zodat men beschikte over een 
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eigen vertrek (op de tekening het linkergedeelte). De steen herinnert 
ons aan het bouwjaar 1634. Of hij toen ook is gelegd of later toege-
voegd is niet bekend. Vermoedelijk wel als eerste steen gelegd want 
op de tekening ziet men onder de twee raampjes, in de rechtergevel, 
een klein vierkantje 

'tHu ijs Brambergen in 1636 getekend door Wendy Brinkworth 

Daan Buitenhuis 
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WIE WEET HET ANTWOORD? 
door Jan Schriek 

In het mei-nummer, zag u 22 zanglustige dames en een dirigent. 
Bijna allemaal hebben ze een naam gekregen en een paar met een 
vraagteken. 
Hier volgt de opsomming: 
1. Jo Dolder, 2. Mw. van Oostenrijk-van Doorn, 3. mw.van Rijn-
Haverkamp, 4. Corrie Toes, 5. Mw. Ebbing-van Oostenrijk, 6, Evie 
Reijmerink du Pre, 7. Alie Nelis-Voorn, 8. Riek Birkhoff, 9. Annie 
Heeringa Lintmeijer, 10. Rie Gijzel?, 11. Tinie Gijzel?, Lies Gijzel?, 
Feikjen Eekma? Riek Wittenberg-Reijmerink?, 12. Jopie Voorn, 
13. Geziena Reijmerink, 14. mw Groen, 15. Marie Birkhoff, 16. Jans 
van Weenen, 17. mw. de Jong, 18. mw.Wallenburg, 19.?? 20. Pierre 
Brüll (dirigent), 21. mw. Raven, 22. Mw. van Doorn- van Straaten, 
23. mw. Boekschoten. 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
De antwoorden kwamen van: mw. Ebbink- van Oostenrijk, 
Mw. Roosendaal, mw. v.d Broeck (Vreedenburghgaarde), 
Mw. v.d. Broeck (Kerklaan). 

De nieuwe vraag:  
Zeven dames en één heer. 
Is het een toneelgroepje? 
Wie weet één of meer namen van deze personen en/of de naam van 
de toneelvereniging? Waar, (welk dorp/gebouw), werd het stuk 
gespeeld en wanneer(jaartal)? 

Wij zijn benieuwd! 

Uw reactie graag naar Jan Schriek, C. de Wij sstraat 17, 1214 BW 
Kortenhoef, tel. 035-6563506 of iedere woensdagavond tussen 
20.00 uur en 22.00 uur in ons gebouw aan de Kerklaan 89, tel. 035-
6569293. 
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