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Van de redactie 

* In het vorige nummer is in het artikel "Een historie van de Kortenhoef-
sedijk in het midden van de vorige eeuw" door omstandigheden geen foto 
geplaatst van de vleesmolen die door Piet Luijer aan de historische kring 
is geschonken. Wij plaatsen alsnog een foto van die vleesmolen op 
pagina 35. 

** In ons nummer 26e jaargang nummer 1 winter 2009 heeft Wim Fec-
ken een artikel geschreven getiteld: "In steen geschreven". Helaas zijn er 
wat onjuistheden ingeslopen en Wim heeft daarom op pagina 5 dit artikel 
nog aangevuld met enkele kanttekeningen. 

*** Jan M. Veenman heeft een interessant artikel geschreven over de ge-
schiedenis van onze streek. Hij neemt ons mee op een wandeling door 
onze omgeving in het jaar 1400. Op deze wandeling geeft hij een om-
schrijving van hetgeen de wandelaar ziet. 
Het artikel is echter te groot om het in één keer te plaatsen. Vandaar 
wordt het in gedeelten opgenomen in de komende periodieken. 

*** Met ingang van 1 juni 2010 hebben wij een nieuw telefoonnummer 

06-10448502 

Wij zijn overgestapt naar een prepaid mobiele telefoon. Wij hoeven dan 
geen abonnementskosten meer te betalén. Gelet op het gebruik is een 
abonnement in onze situatie te duur. 

****Op 11 september 2010 is de Open Monumentendag gepland 
Thema is: De smaak van de negentiende eeuw. 
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Oude ansichtkaarten 
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Nogmaals "In steen geschreven" 

In het periodiek nr. 1 van 2009 is een artikel opgenomen met bovenstaan-
de titel. Het is noodzakelijk omwille van juistheid van het eerdere ge-
schrevene hierbij kanttekeningen te plaatsen. Als eerste wil ik stellen dat 
het niet de bedoeling geweest is om het gehele geslacht van Leendert van 
Ackooy uit te zoeken en aan het papier toe te vertrouwen.. 
Door onzorgvuldigheid bij het citeren van de bronnen is het een en ander 
fout gegaan in het verhaal. 
De door mij gebruikte bron was een CD met indexen van gedigitaliseerde 
archiefbestanden van de voormalige gemeenten Ankeveen, 's-Graveland, 
Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en enkele omliggende ge-
meenten. 
Op pagina vijf werd gesteld dat er sprake was van een tweeling Maria en 
Leendert die beiden gedoopt zouden zijn op 3 november 1737. Gebleken 
is dat dit onjuist is! Wel werd Maria gedoopt op 3 november 1737 (DTB. 
15). Waarom ik Leendert als haar tweelingbroer met dezelfde doopdatum 
aan het papier toevertrouwd heb is gekomen omdat het me ontgaan is dat 
genoemde Leendert de vader was en een directe verwant van een geregi-
streerde doop. In de bron stond namelijk; "Leendert van Akoij pa 03 11-
1737." (GFD 15VWV). De genoemde Leendert heb ik aangezien als een 
broer van Maria. Het was niet de tweelingbroer van Maria maar haar va-
der, zie pa achter Akoij. En het spreekt voor zich dat het de doop van Ma-
ria betrof. 
Het kan dan ook niet zo zijn dat Leendert al op jeugdige leeftijd moet zijn 
overleden zoals ik in het artikel vertelde want in de bronnen wordt géén 
zoon Leendert als dopeling genoemd! 
Betreffende enige overlijdens registraties het volgende. Op 10 augustus 
1756 werd "aangegeven het lijk Adrianus kind van Leendert van Ackooy 
als behorende onder de classis van 6 gulden." (DTB 22 b) Op 7 september 
1756 werd "aangegeven het lijk Maria dogter van Leendert van Ackooy 
onder de classis van 6 gulden." (DTB 22 c) We zien hier dat Leendert van 
Ackooy dus drie kinderen in leven heeft gehad. Gehaald uit de doop-
trouw- en begraafboeken in het streekarchief te Hilversum. 
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Van belang is verder dat Leendert van Ackooy begraven is in de kerk! In 
DTB 17 a op blz. 29 staat over dat graf geregistreerd "1755 6 juni, Griet-
je Groot, huisvrouw van Leendert van Ackooij." 
"1770 20 september, Corn. en Govert Bosch geroyeerd en Leendert van 
Ackooy op zijn vrouw gezet, 2 diep." 
In zijn algemeenheid wil ik een kanttekening maken bij de bronvermel-
dingen. Het is mij gebleken dat bij een overlijden er correct een inschrij-
ving werd verricht en bij de impost op het begraven zocht ik daar dan te 
vergeefs naar. En andersom kwam dit ook voor. 
Als laatste de mooi gekalligrafeerde steen. Je kunt je afvragen of deze 
ooit het graf dekte van de familie van Ackooy in de kerk en na royering 
van het grafrecht op een of andere duistere manier buiten achter de kerk is 
terecht gekomen. Het blijft uiteraard een veronderstelling. 
Grafstenen met de door mij genoemde maat in het artikel lagen en liggen 
ook in de Ned. Herv. kerk in Nederhorst den Berg. 
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s-Graveland, opt uyterste van Goylandt 
door: Jan M.Veenman 

OP DE GRENS VAN HOLLAND EN HET STICHT 
UTRECHT 

ONDERWEG 

Het dorp 's-Graveland ontwikkelt zich vanaf de tiende of de elfde eeuw 
daar waar de Gooise zandgronden overgaan in het Hollands-Utrechts 
laagveengebied. Hoe merkwaardig het ook moge klinken: de naam van 
het dorp is ouder dan het dorp zelf. De ontginning van het gebied begint 
namelijk pas zo'n vijfhonderd jaar nadat hiervoor de eerste spade in de 
grond wordt gezet. "Het land van de Graaf' wordt wel eens beweerd en 
waarschijnlijk zit men er dan niet ver naast wanneer de oorsprong van de 
naam 's-Graveland wordt gezocht. Over de toenmalige rechtspositie van 
de buurtschap is weinig terug te vinden. Er lag een overmaat aan onver-
deelde grond hetgeen voor een groot deel het bezit was van "allerley 
jachtghedierte, als herten, hasen, conijnen, egels, allerley dassen, veldt-
muysen ende andere wilde gedierten". Niemand keek in die vroege perio-
de naar het gebied om, of het moest wat "gespuis" zijn, stropers of boe-
ren die na teleurstellingen elders het boerenbestaan hier wilden proberen. 

Wat zouden wij graag eens een bezoekje willen brengen aan die tijd om 
meer te weten te komen over het allerdaagse leven en werken van toen. In 
dit verband is het jammer dat de fotografie pas omstreeks het jaar 1840 tot 
ontwikkeling kwam. Wat hadden we bijvoorbeeld graag foto's willen be-
zitten om eens te kijken hoe het gebied in en rond `Gravelant' er vierhon-
derd, vijfhonderd of zelfs zeshonderd jaar geleden uitzag. Waarschijnlijk 
zullen de eerste in Nederland opererende fotografen op het eind of halver-
wege de negentiende eeuw, naar het oordeel van de leek, iets van tover-
kunst hebben gehad want geheimzinnig was hun vak zeker. Nou kon zo'n 
fotograaf door allerlei technische ingrepen het beeld sterk beïnvloeden 
maar over het algemeen was het resultaat toch hetgeen wij op ons netvlies 
geprojecteerd kregen. 
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De verassing van de fotografie is waarschijnlijk voor onze voorouders 
geweest, dat met deze techniek elk detail kon worden vastgelegd. En dat 
was zo bijzonder dat het boven de nuchterheid uitsteeg en eerder te ma-
ken had met de mystieke wereld. Degenen die, na voor de camera te heb-
ben geposeerd, hun welgelijkend portret zagen, moeten iets van een hui-
vering gevoeld hebben. Wat ze zagen, waren dubbelganger, personen zo-
als zij werkelijk waren, zonder opsmuk. Ongetwijfeld zullen ze een ver-
gelijking hebben gemaakt met het staan of zitten voor een schildersezel. 
In het laatste geval wisten zij per traditie dat hun min of meer kleurrijke 
beeltenis door de schilder op het linnen werd gebracht en dat zij tijdens of 
na afloop van de zitting konden zien hoe het werk vorderde en hoe de ge-
lijkenis als het ware in fasen tot stand kwam. Het zal ongetwijfeld zijn 
voorgekomen dat de poserende dacht of zei: "Houd nou op, want anders 
ga je te ver en wordt het resultaat er niet beter op". 

De landschapschilder die de laatste herinneringen aan het oer-landschap 
gelegen "opt uyterste van Goylandt" probeerde vast te leggen, maakte het 
beeld vaak indrukwekkender dan de werkelijkheid. Door middel van ge-
heimzinnige, diepdonkere schaduwpartijen transformeerde hij het panora-
ma tot een romantisch geheel en de personen die daarin voorkwamen tot 
evenwichtige figuren. Het is natuurlijk onzin hun ook maar iets te verwij-
ten. Hiermee zouden we de functie en de waarde van de beeldende kunst 
ontkennen. 

Vandaag zijn beide figuren — fotograaf en schilder - voor ons hoogst be-
langrijk. Zij zijn het medium om met het verleden in contact te treden. 
Hun beider motief was immers de indrukken die zij opdeden voor ons te 
bewaren. Wat wij nodig hebben is verbeeldingskracht. Die moet u zeker 
gebruiken. Daarmee kunnen we dingen weglaten en toevoegen. Van de 
fotograaf nemen we de details mee en zijn we niet huiverig de waarheid, 
die de schilder nog wel eens over het hoofd zag, onder ogen te zien. Zo 
ruimen we voor enige momenten de vele hindernissen uit de weg tussen 
onze tijd en de tijd van onze voorouders. Om ons tijdens de reis goed te 
kunnen oriënteren herschrijven we hier en daar oude plaats- en streekna-
men in hedendaags Nederlands. 
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Samen met onze fotograaf onze landschapsschilder en gewapend met on-
ze verbeeldingskracht, reizen we vervolgens dwars door de mist van het 
verleden, terug naar de tijd dat het Overmeer (Horstermeer) nog een 
woeste zee was, de Kortenhoefse en Ankeveense plassen nog verborgen 
lagen in de schoot van de toekomst en de bewoners van 's-Graveland nog 
nooit hadden gehoord van ontginningen "opt uyterste van Goylandt. 

We komen terecht op de grens van de veertiende en vijftiende eeuw. Wat 
weten we ervan? Bijna niets. Kennis vergaren over die periode is een bij-
na onmogelijke-opgave, zelfs de oude kaarten blijken niet geheel betrouw-
baar. Toch wagen we het erop want met hulp van geschiedkundige ver-
handelingen, geografische gegevens en analyses kunnen we nauwelijks 
verdwalen. Hooguit kan een struikrover ons overvallen maar hij zal tot 
zijn teleurstelling moeten vaststellen dat onze bagage slechts bestaat uit 
de gedachte te dwalen in het land van onze voorouders. 

Om een beeld te kunnen vormen van het gebied ten westen van 's-
Graveland maken we een voetreis vanuit Nederhorst den Berg naar Anke-
veen. In Ankeveen rusten we even uit in de plaatselijke herberg. Na het 
Angelus volgt het tweede deel van onze voettocht. Na tien minuten over de 
Ankeveense dijk in zuidelijke richting gelopen te hebben zien we het Over-
meer rechts van ons liggen. Op het eind van de dijk gaan we links af om 
vervolgens via de Oude Weg naar "Gravelant" te wandelen. Neen, we 
vergissen ons niet. De naam 'Gravelant' is immers veel ouder dan het 
dorp zelf Reeds in het jaar 1244 kregen de "prochianis de Gravelant" 
toestemming tot het bouwen van een eigen kapel en het aanleggen van 
een eigen kerkhof Op dit onderwerp komen wij tijdens onze voettocht uit-
voerig terug, doch ook elders in dit artikel wordt over de herkomst van de 
naam "Gravelant" nog het een en ander geschreven. Nadat we 
"Gravelant" gepasseerd zijn volgt het derde deel van de reis: een deel 
van het gebied ten oosten van 's-Graveland. 

Een naderend onweer maakt dat wij onze pas moeten versnellen. Voor 
ons zien we het heuvelachtige gebied van Gooiland met zijn eeuwenoude 
grafheuvels. Enkele bewoners vertellen ons dat het hier af en toe spookt. 
Tenslotte komen we aan in het hartje van Gooiland. Wat we daar meema-
ken behoort niet tot de sterke verhalen maar is tekenend voor de samenle-
ving in die lang verstreken tijd. Loopt u met ons mee? 
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DE EERSTE ONTGINNINGEN 

Nederhorst den Berg, 31 july 1400. 

Hoewel het al negen uur in de morgen is, hangt er nog een nevel over het 
land. Met al dat vocht krijgt het hoge gras het zwaar te verduren. Het is 
stil op de smalle landweg tussen Nederhorst den Berg en Hilversum. Ken-
nelijk is iedereen al aan het werk en dicht bevolkt is het land bepaald ook 
niet. De noordelijke en zuidelijke Nederlanden tellen nog geen 1,5 mil-
joen inwoners. Grote delen van het land zijn onbewoonbaar. Wanneer we 
in vogelvlucht het land zouden hunnen aanschouwen, zouden we op dit 
punt meer water zien dan land. Het Overmeer (Horstermeer), het Uiter-
meer (Naardermeer), het Abcoudermeer en even verderop het Bijmermeer 
en weer verder het Haarlemmermeer, het Beemstermeer en het Wormer-
meer. 

Het dorp Nederhorst den Berg wordt zo'n beetje gekenmerkt door het 
kasteel Nederhorst. Het kasteel is waarschijnlijk in de 12de eeuw gesticht 
hoewel men daar nog niet geheel zeker van is. Wel is het zeker dat het 
sedert de stichting een aantal veranderingen heeft ondergaan tot wat het 
geworden is zoals wij het vandaag zien. Naar ons bekend is wordt het 
kasteel al zo'n honderdvijftig jaar lang bewoond door het geslacht Van 
Wulven. Vermoedelijk stammen zij af van Alfert van Wulven die om-
streeks 1122 vermeldt staat onder de Rijksvrijheren of Baroenen van Kei-
zer Hendrik V. De vader van de tegenwoordige bewoner liet de naam Van 
Wulven veranderen in Van der Horst, waaraan het dorp haar naam ont-
leent. Het kasteel Nederhorst wordt sedert 1345 bewoond door de heer 
ridder Alfert van der Horst. Zijn vader sneuvelde in het jaar 1345 tijdens 
de Slag bij Stavoren tegen de Friezen. Ook de tegenwoordige bewoner 
werd door de Hollandse leenheer opgeroepen om tegen de Friezen te strij-
den. Ridder Alfert van der Horst is gehuwd met Mabelia van der Woude, 
de dochter van heer Jacob, heer van Warmond en vrouwe Elisabeth van 
der Does. Hoewel het gebouw veel indruk maakt in de directe omgeving 
is het voor wat betreft de bouwtechniek niet heel bijzonder. Dergelijke 
versterkte huizen werden hier en daar al in de vorige eeuw gebouwd maar 
in de afgelopen decennia zijn vooral de noordelijke gewesten er rijkelijk 
van voorzien. Het kasteel Nederhorst bezit alle kenmerken van het nieuwe 
type. 
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Nu er inmiddels weer enige stenen huizen in Nederhorst den Berg zijn 
bijgebouwd mag wel worden opgetekend dat het kasteel van Heer Ridder 
Alfert waarschijnlijk het tweede stenen huis van Nederhorst is. Het eerste 
stenen huis zullen we straks gaan bezoeken. Trouwens over stenen ge-
sproken: de Romeinen kende reeds de kunst van het steenbakken, maar 
met hen verdween ook deze techniek. Wat overbleef, waren de arena's. 
Pas in het midden van de 13de  eeuw maakten wij ons de techniek van het 
steenbakken eigen. 

Het kasteel is omgeven door een gracht en alleen over een gemakkelijk op 
te halen houten loopbrug bereikbaar. Deze brug komt uit op de eerste ver-
dieping, waar de toegangsdeur is. Vanaf de begane grond is het gebouw 
niet toegankelijk. De meeste huizen van dit oude dorp zijn uit hout en 
leem opgetrokken. De interieurs zijn sober: een houten tafel, een bank, 
enkele manden, wat kisten en nog wat huishoudelijke zaken vormen zo'n 
beetje het hele bezit. Een kleine 90 roeden (plm. 300 mtr.) noordelijk van 
het kasteel ligt op een heuveltje het kerkje van Nederhorst den Berg. De 
legende wil, dat nonnen uit Huizen, die moesten boeten voor hun zonden, 
met hun schort vol zand naar deze plaats liepen, hier hun schorten ledig-
den, en zo deze heuvel deden ontstaan. Wat er allemaal van waar is weten 
we niet, zeker is echter dat de heuvel behoort tot de meest westelijke van 
de Gooise heuvels. Het kerkje op de heuvel is gewijd aan Willibrordus. 
Alvorens de kerk te betreden heeft een ieder al een kleine boetedoening 
achter de rug. De 24 treden zijn steil genoeg om, vooral voor de oudere of 
invalide kerkganger, eenmaal boven, even op adem te komen. Het jaar 
1038 wordt genoemd als stichtingsjaar, dit naar aanleiding van het raad-
selachtige en helaas onafgemaakte randschrift rondom de noordelijke in-
gang. Met de beschrijving van het kasteel maakten wij u er reeds attent op 
dat het kasteel waarschijnlijk het tweede-  stenen huis is van Nederhorst is. 
Met zekerheid durven wij te zeggen dat het Willibrordus kerkje van Ne-
derhorst den Berg het éérste stenen huis van dit mooie dorp is en mis-
schien wel het éérste stenen huis van de gehele omgeving. Het woord 
"huis" heeft in dit verband echter een andere betekenis dan als gewoonlijk 
hieronder wordt verstaan. 

Vanaf het heuveltje hebben we een mooi uitzicht op het ons omringende 
land. In het westen zien we de rivier de Vecht die zich als een slang door 
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het landschap richting Utrecht beweegt. In het oosten zien we het Over-
meer en de lage landen rond het dorpje Ankeveen. In het zuiden het kas-
teel Nederhorst en in het noorden de uitlopers van het Uitermeer. Enkele 
inwoners vertellen ons dat het heuveltje ook gebruikt wordt als een soort 
vluchtheuvel in geval van overstromingen. Wij geloven het graag want 
de om het dorp slingerende rivier de Vecht zet, vooral in het najaar bij 
zware regenval, menigmaal grote delen van Nederhorst den Berg onder 
water. 

Naar men zegt zijn er voor enige jaren geleden zes inwoners van Neder-
horst den Berg als kruisvaarder naar Palestina vertrokken om aldaar de 
heilige plaatsen op de islamieten te heroveren. Sindsdien is er nooit meer 
iets van hen vernomen. In het Willibrorduskerkje wordt elke zondag ge-
beden voor hun behouden terugkeer. 

Vanuit het dorp lopen we in noordelijke richting door de Meerdijckspol-
der naar het buurtschap Uitermeer dat gelegen is aan de westzijde van het 
Uitermeer (Naardermeer). Nou is er met het buurtschap Uitermeer meer 
aan de hand dan doet vermoeden. Het verhaal gaat dat de Romeinen dit 
punt kozen voor het bouwen van een strategische versterking op hun le-
gerweg van Keulen, via Dorestad, Utrecht en Muiden naar het Noorden. 
Niet ver van Uitermeer hadden zij, aan de mond van de Vecht (Muiden), 
een tolhuis en daar zij de gewoonte hadden op geregelde afstand verster-
kingen aan te leggen ter verdediging van vaarten en wegen lijkt deze ver-
onderstelling niet al te gewaagd. Ook de nog bestaande ridderhofstede" 
Huys ten Bossche" versterkt onze mening dat in het jaar 1400 het buurt-
schap Uitermeer nog steeds van bijzondere strategische betekenis is. 

Halverwege Nederhorst den Berg en de buurtschap Uitermeer kiezen we 
een smal pad. Links kijken we uit over eindeloos lijkende weilanden en 
rechts hoog opgroeiend hakhout. Om te weten hoe het hier zo'n ruim zes-
honderd jaar geleden uitzag beschikken we over een brief uit het jaar 875 
waarin de priester Harmakerus aan de monnik Gozelinus in Keulen over 
de streek waar we nu doorheen lopen onder andere het volgende schreef 

"Nadat ik in Trajectum (Utrecht) voor de belangen van het geloof ge-
zorgd had, voer ik met 
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een klein vaartuig de rivier de Fecht (de Vecht) af richting Muiden. Hier 
wonen overal Friezen, die enigszins anders spreken dan wij, zodat ik 
meerdere malen de bijstand van mijn mede broeders nodig had om hen 
te verstaan, en de prediking van het woord niet overal de vrucht had die 
men zou wensen. De schepen die vanuit Friesland naar Trajectum va-
ren, komen de Fecht op en dat geeft veel levendigheid in deze streken, 
zodat er gestadig koopmanschappen over en weer gevoerd worden. De 
oevers ten oosten en ten westen van de Fecht zijn laag en drassig, maar 
er zijn groene weiden met vee. Deze streken zijn arm wegens de ver-
woesting door de Noormannen. De kerk is echter in bloeiende 
staat hier, maar er heerst een verderfelijke verdraagzaamheid jegens de 
heidense bijgelovigheden die inzonderheid van de overzeese Friezen, 
een woest en onhebbelijk volk, dat geen juk kan dragen, hier overge-
plaatst worden. Want helaas, de zucht naar aardse goederen is zo groot, 
dat zij niet weigeren zullen met lieden handel te drijven, die zo weinig 
Christen zijn, dat zij zelfs hun tienden niet willen betalen". 

Ondertussen is de zon geklommen en doet de nevel wegtrekken. Alles 
Wij st er op dat het vandaag wel eens een warme dag kan worden. De zwa-
luwen zijn al lang wakker en scheren vrolijk langs te grastoppen om 
voedsel te halen voor hun hongerige kroost. Na ongeveer vijf minuten 
komen we bij een groot houten hekwerk waar we ons zigzaggend door-
heen moeten manoeuvreren. We zijn terechtgekomen op de Kees Jan 
Toonenkale (later genoemd de Dammerkade) die ons, zo vertelde men 
ons in Nederhorst den Berg rechtstreeks naar Ankeveen moet leiden. De-
ze meer dan 10 meter brede kade is een plek voor laag struikgewas, bloe-
men en kruiden, insecten en vogels maar tevens ook een vrijplaats voor de 
kruidenzoeker, de stroper en de houthakker. Het hoge hakhout heeft in-
middels plaats gemaakt voor een landschap met verlaten weilanden. Het 
gras staat in volle bloei. Na een kleine tien minuten gaans wordt de kade 
doorkruist door een klein kronkelig stroompje dat de naam Goo draagt en 
uitmondt in het nabij gelegen Overmeer. 

Langs het Goo liggen een aantal grindakkers (laag wilgenhout). Er zijn 
een paar mannen aan het werk. Gedurende de zomer is er weinig werk in 
het griend maar in de winter des te meer. De werkers verblijven dagen-
lang op de koude grindakkers en overnachten in de "schrankkeet"; een hut 
van wilgentakken. Aan de rand van het stroompje staat een klein houten 
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huisje waarvan het rieten dak schuil gaat onder het mos. Op het erf lopen 
enkele geiten rond. Er is niemand thuis. Vanaf deze plaats kunnen we dui-
delijk de oorsprong van de ontginningswerkzaamheden van het gebied 
waarnemen. 

Van de eerste ontginningen moet men zich niet te veel voorstellen. De 
ontginners probeerden tot het centrum van het gebied door te dringen 
door de aanleg van een met boomstammetjes verstevigde weg en tegelij-
kertijd het veengebied te ontwateren. Omdat het veengebied boven het 
rivierdal van de Vecht uitstak werden in westelijke richting lange parallel-
le sloten op een onderlinge afstand van ongeveer 100 meter gegraven, die 
direct of indirect afwaterden op de Vecht. De grond die door het graven 
vrij kwam, werd over het land uitgespreid. Aanvankelijk konden de ont-
ginners de sloten net zo ver doortrekken als zij dat zelf wilden; dat heette 
"recht van opstrek". Toen het volgens de eigenaars van het land, de bis-
schoppen van Utrecht, op deze manier een rommeltje begon te worden, 
werden de maximale lengtematen bepaald op twaalf of zes 
"voorlingen" (plm. 2.500 of 1.250 meter lang). Dat was technisch ook 
beter, want op deze wijze kon men aan het eind ervan een dwarswetering 
graven en boerderijen stichten zodat de ontginning een vast patroon 
kreeg. 

De plaats van de boerderijen werd zo gekozen dat ze vanuit alle windstre-
ken bereikbaar waren. Het bleek de meest efficiënte manier om de boel 
droog te krijgen. Zo ontstonden tenslotte de dwarsweteringen in het land-
schap maar tevens ook de Ankeveensedijk die in de noord-zuid richting 
door het dorp loopt. Ook vandaag de 31ste  juli van het jaar 1400 zijn de 
boeren nog steeds bezig om het land te verbeteren door de uit de sloten 
opgebaggerde modder samen met de mest uit de stal over het land te ver-
spreiden. Deze blubbermassa draagt de naam "toemaeck". Wij houden zo 
nu en dan wel even onze neus dicht vanwege de onwelriekende geur. Alle 
sloten, weteringen en kanalen bij elkaar zijn de stille getuigen van de ont-
beringen die de eerste kolonisten in onze streek moesten doorstaan. 

HET ANGELUS KLINKT 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over de ontginning van het ge-
bied waar we doorheen lopen maar veel tijd hebben we niet want er wacht 
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ons nog een lange voetreis. Maakt u zich echter niet ongerust, ook verder 
onderweg zullen we nog tal van boeiende en interessante zaken tegenko-
men waar we u straks nog graag het een en ander over willen vertellen. 
Inmiddels is de temperatuur, naar ons gevoel, tot boven de 30 graden Cel-
sius opgelopen en met zo'n warme dag weet je maar nooit hoe snel het 
weer kan veranderen. Toch willen we u over deze historische plek nog 
iets vertellen. Gepaard gaande met heel veel geruzie tussen Graaf Floris V 
en Gij sbrecht van Amstel (dit onderwerp zullen we op een andere plaats 
in dit boek nog wat uitvoeriger bespreken) werd omstreeks 1280 de Kees 
Jan Toonenkade aangetekend als de "Lant Scheyding" tussen Holland en 
het Sticht Utrecht. Het gevolg was dat we thans links van ons (richting 
noord) het uitgestrekte weidegebied behorende tot "Anckeveen onder 
Hollant" zien en rechts van ons (richting zuid) het weidegebied behorende 
tot "Anckeveen onder Stight". 

Om tegemoet te komen aan de steeds maar groeiende vraag op de markt 
in Naarden en Weesp naar eenden werd recentelijk in de Hollandse polder 
een eendenkooi aangelegd. De brede sloot die we links van ons zien, 
mondt hierin uit. De beheerder van zo'n eendenkooi, ook wel "kooiker" 
genoemd, heeft een plas nodig omringd door bomen. Hoog oprijzend als 
een soort donkergroen eiland in het lage lichtgroene rietland is het kooi-
bos vanaf ons standpunt duidelijk waar te nemen. Het terrein van de kooi 
is bekend om de vele die er broeden: reigers, ransuilen en aalscholvers. 
De vissers zijn de mening toegedaan dat de aalscholvers hun scherpe con-
currentie aandoen. In de praktijk schijnt dit mee te vallen en voeden de 
mooie grote vogels zich met, veelal zieke, paling uit het Overmeer en het 
Uiterrneer. 

Maar, er is nog veel meer te zien. Hoewel de afstand altijd nog zo'n acht-
negenhonderd meter bedraagt kunnen we in zuidelijke richting het door 
het zonlicht glinsterende water van het Overmeer zien. Wij houden het 
tijdens onze wandeling op de naamgeving: "Overmeer". We noemen het 
Naardermeer "Uitermeer". Veel eenden uit het Overmeer zoeken hun 
voedsel in de Hollands Ankeveense polder en wel, waarschijnlijk aange-
lokt door het gesnater van de vele soortgenoten, in de nabijheid van de 
eendenkooi. Welk lot de vogels daar te wachten staat, laat zich raden. 

Ook ons staat kennelijk nog wat te wachten want de schuimkoppen op het 
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water van het Overmeer, welke vanaf de plek waar we nu staan duidelijk 
te zien zijn, voorspellen niet veel goeds. Men is tegenwoordig met man en 
macht bezig om het meer in toom te houden want door de afslag van de 
slappe oevers neemt het water steeds meer weidegrond in bezit. Even bui-
ten de gevaarlijke zone van het meer zien we enkele houten visserswonin-
gen staan. Tussen wat wilgenbomen hangen visnetten te drogen. Naar 
men zegt is het vissen op het Overmeer nog altijd de moeite waard. Enke-
le vissers hebben zelfs het exclusieve recht op de visserij met sleepnetten. 
Evenals het Uitermeer is ook de het Overmeer in eigendom van de bis-
schoppen van Utrecht. Dat heeft consequenties. Wanneer in het voorjaar 
de vispenningen betaald moeten worden, is het gebruikelijk dat er door de 
vissers een grote hoeveelheid vis, zoals snoek, brasem, voorn en zalm aan 
de kloosterlingen ter beschikking wordt gesteld. Ook op Palmpasen, Witte 
Donderdag, Stille Zaterdag en op de Dies Rogationum (de drie dagen 
voor Hemelvaart) worden de vissers geacht zoveel snoek te leveren "als 
waartoe de heer proost hen kan pressen". In het westen zien we boven het 
geboomte van Ankeveen de kolossale toren van de Ankeveense kerk uit-
steken. Overigens kent het dorp geen grote gebouwen of schuren. We zijn 
inmiddels met al dat gepraat zijn we inmiddels in het dorp Ankeveen aan-
gekomen alwaar de Kees Jan Toonenkade overgaat in de Stichtse Kade 
die op haar beurt weer uitloopt in "Gravelant". 

Precies op de hoek van de Kees Jan Toonenkade en de Ankeveensedijk, 
staat een klein tolhuisje bedoeld om aan te geven dat als men zich verder 
in noordelijke richting begeeft, men het gebied betreed van de graven van 
Holland betreedt. De toltarieven zijn gering. Degenen die in het tolgebied 
woonachtig zijn, hoeven geen tollasten te betalen. Op de Ankeveensedijk 
aangekomen, gaan we rechtsaf. De meeste boerderijen staan een meter of 
tien van de dijk af. Achter bijna elke boerderij ligt een klein moerasbosje 
bestaande uit wat wilgen, essen, zomereiken en iepen die veelal bestemd 
zijn voor eigen gebruik of "ten eigen gerieven". De bosjes dragen dan ook 
de naam "geriefhoutbosjes". De meeste boerderijen hebben tussen het 
woonhuis en de stal een piepklein huisje, ook wel genoemd het 
"stillekijne", voor "een grote of kleine boodschap". 

Het dorp Ankeveen ligt er zo'n beetje als een "terra incognita" bij. Naar 
men verteld bestond het dorp al in de tiende eeuw. Een boerenhoeve met 
de Friese mansnaam (of in eigendom van) "Anne" of "Anke" zou met de 
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toevoeging "veen" de mogelijke geboorte kunnen zijn van de naam 
"Ankeveen". De kerk van Ankeveen heeft een toren van ongeveer 45 me-
ter hoog die ten westen buiten het eigenlijke kerkgebouw staat. Kerkge-
bouw en toren werden zo'n beetje in het midden van de dertiende eeuw 
gebouwd op de plek waar de vorige kerk stond. Zijn voorganger werd, 
naar alle waarschijnlijkheid, tijdens de strooptochten van de Kennemers 
in het jaar 1204 verwoest. Zoals met elke andere strijd ging ook hier heel 
wat aan vooraf. Gaat u maar even op het stoepje voor de ingang van de 
kerk zitten want om het allemaal te begrijpen willen wij u, in het kort, 
toch gaarne het een en ander hierover vertellen. 

In het jaar 1203 stieif de elfde graaf van het Hollandse huis: graaf Dirk 
VIL Hij was getrouwd met Adelheid, dochter van graaf Dirk IV van Kleef 
en Aleid van Brabant. Het echtpaar had één kind: Ada. Met haar begon-
nen de problemen, want het was in die tijd zeer de vraag of een vrouw de 
grafelijke titel mocht overnemen. Kennelijk was men de mening toege-
daan dat niet dochter Ada in aanmerking mocht komen maar eerder de 
broer van Dirk VII: graaf Willem. Dit was zeer tegen de zin van Adelheid, 
want zij wilde niet buiten spel gezet worden en nam haar toevlucht tot een 
list. Zij paaide een aantal vrienden met mooie beloften die tot doel had-
den Lodewijk, graaf van Loon, als toekomstig echtgenoot naar Holland te 
laten komen, opdat deze bij de hand zou zijn als Dirk de ogen voorgoed 
zou sluiten. Nauwelijks was hij overleden of zijn vrouw zorgde er voor 
dat haar toekomstige schoonzoon naar Dordrecht kwam, waar de familie 
woonde. Zonder de begrafenis van vader Dirk af te wachten trouwde Ada 
met Lodewijk. 

Graaf Willem was in Friesland toen hij van de dood van zijn broer ver-
nam. Hij reisde zo snel mogelijk naar Holland om het graf te bezoeken, 
maar toen bleek dat hij niet welkom was keerde hij ijlings naar Friesland 
terug. In Holland waren vele edelen ontevreden over de gang van zaken. 
Zij voelden zich door Adelheid en haar schoonzoon Lodewijk bedreigd. 
Bij de leiders van de beweging, Philips van Wassenaar en Jan van Rijs-
wijk, sloten zich veel ontevredenen aan. Men liet in het geheim Willem 
van Zeeland komen, want hij was bij de Zeeuwen zeer bemind. In Zierik-
zee werd hij tot wettige graaf uitgeroepen en de graaf van Loon werd van 
zijn rechten vervallen verklaard. In onze omgeving probeerden Wouter 

17 



van Egmond en Albert Banj aard de Kennemers aan Willems zijde te krij-
gen en zij besloten Adelheid en het jonge paar te overvallen. 

Eerst nu komen we dichter bij huis, Gijsbrecht van Amstel bood Adelheid 
en haar gevolg zijn diensten aan. In het holst van de nacht werden zij 
naar Utrecht overgebracht. Maar ook in Utrecht waren zij niet veilig. 
Ada vluchtte naar Leiden, vandaar naar Texel en vervolgens naar Enge-
land. Het zou jaren duren eer zij haar echtgenoot weer terugzag. 

De Kennemers, onder aanvoering van Wouter van Egmond en Albert 
Banjaard, begonnen uit woede een strooptocht, waarbij eerst huis en hof 
van Gijsbrecht van Amstel het moest ontgelden. Kennelijk kreeg men de 
smaak te pakken en trok plunderend en rovend vanaf Muiden naar Weesp, 
Nederhorst den Berg, Vreeland, Mijnen tot aan Breukelen. Alles wat zij 
tegenkwamen werd een prooi van hun wellust. De steden Muiden en 
Weesp werden met de grond gelijk gemaakt. Ook de landen gelegen ten 
westen en ten oosten van de Vechtstreek werden niet ontzien. De veen-
gronden branden vele dagen lang. Waarschijnlijk heeft ook het Gooi als-
mede het daartoe behorende buurtschap Gravelant het zwaar te verduren 
gehad. Waarschijnlijk is in deze periode ook de oude Ankeveense dorps-
kerk het slachtoffer geworden van de vele vernielingen. 

Sedert 1354 regeert het Beierse huis over Holland. Het is inmiddels twee-
maal voorgekomen dat het dorp ternauwernood aan een ramp is ontsnapt. 
Dat gebeurde in 1356 en in 1374. Plunderend en rovend trokken toenter-
tijd soldaten door de streek en pakte alles wat van hun gading was. Vooral 
de steden Muiden en Weesp werden zwaar gebrandschat, waarvoor enke-
le gijzelaars werden meegenomen. Ook veel andere plaatsen in de omge-
ving hebben van het oorlogsgeweld zwaar te lijden gehad. Pas in het jaar 
1375 besloten Arnold van Hoorne, de 49' bisschop van Utrecht, en her-
tog Albrecht van Beieren de strijdbijl neer te leggen. 

Aan de noordzijde van de Ankeveense kerk ligt het kerkhof. Wie het beta-
len kan laat zich in de kerk begraven. Voor de kerk brengt het extra geld 
op en voor de nabestaande is het eenvoudiger de laatste rustplaats te be-
zoeken om er voor het zielenheil van de overledene te bidden. De meeste 
bewoners van het dorp worden gewoon op het kerkhof begraven want be-
paald luxe heeft eigenlijk niemand het. Voor vele is er zelfs niet eens elke 
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dag werk. Rond de kerk liggen enkele boerderijen. Recht tegenover de 
kerk is een herberg met een groot uithangbord. Overigens staat er het 
woonhuis met werkplaats van de klompenmaker, de timmerman, de bak-
ker, de smid, de slager, de grutter, de touwslager en de pottenbakker. De 
meeste huizen en boerderijen zijn uit hout opgetrokken. Om de weersbe-
stendigheid te bevorderen zijn de gevels van een aantal woningen aan de 
bovenkant geteerd. Recht tegenover de kerk is er een herberg. Een soort 
luifel aan de voorkant nodigt de passant uit voor het drinken van een kan 
bier of het eten van een pannenkoek. 

Plotseling worden we bijna omvergelopen door 'n paar schreeuwende 
varkens. Een jonge man draaft achter de dieren aan. Bijna elk gezin in 
Ankeveen mest een of meerdere varkens, ze eten alles. Iedereen laat ze 
dan ook het liefst buiten lopen alles wat ze hier en daar eten, is winst. Tot 
enige jaren geleden kwamen varkens zelfs in de kerk. Daar sprak iedereen 
schande over. Nu liggen voor de kerkdeur roosters met brede openingen 
tussen de spijlen. "Dat houdt meteen de duivel op zijn bokkenpoten bui-
ten" vertellen enkele Ankeveners ons. 

Het leven in het dorp is enigszins redelijk te noemen. Voor drie stuivers, 
ongeveer het dagloon van een leerling, kan men een roggebrood van 4 
pond, 20 eieren of 15 haringen kopen. Voor 12 stuivers een half varken, 
eenderde last turf of een kwart vat bier. Voor een kleermaker is er in het 
dorp geen bestaan te vinden. De kleren gaan over het algemeen tientallen 
jaren mee, het is allemaal handwerk, ze zijn degelijk geweven en verande-
ring van mode vindt alleen plaats in steden zoals in Naarden, Weesp, Am-
sterdam en Utrecht. 

Voor de meeste dorpelingen duurt de werkdag lang. Op zomerdagen soms 
meer dan veertien uur. Het merendeel van de bevolking komt nauwelijks 
verder dan het Gooi. Hun aardrijkskundige kennis reikt niet verder dan de 
dichtstbijzijnde marktplaats. Daar trekt hij eens per week heen met een 
korf eieren, een mand met kippen, wat ganzen of enkele jonge biggen. De 
vissers en vogelaars onder de Ankeveense bevolking houden het geduren-
de de marktdagen, op de vangst van de vorige dag of dezelfde morgen. 

Enigszins moe van de wandeltocht rusten we uit in de dorpsherberg. Dat 
water in Ankeveen van een uitstekende kwaliteit is wordt bewezen door 
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heerlijk, zelfgebrouwen bier van de herbergier. We laten het ons uitste-
kend smaken. In het schijnsel van een ijzeren kaarsenpan zitten enkele 
mannen te dobbelen. De dobbelaars spelen niet altijd om geld maar ook 
wel om de vraag wie er moet beginnen met het lossen van een schip, om 
een baantje, of om een erfenis. Maar bij enkele duistere rakkers gaat het 
toch ook nog wel eens om de verdeling van gestolen goederen. 

Hoewel het oneerbiedig klinkt, is de herberg niet minder belangrijk dan 
het tegenoverliggende kerkgebouw. Vanwege de doorgaande route vanuit 
het westen komen er nog wel eens mensen rangs die op doorreis zijn en 
moeten overnachten. Dat zijn niet alleen marskramers, maar ook koeriers, 
rondzwervende ballingen, ambtenaren onderweg naar een rechtszetting, 
pelgrims en soms ook wel eens gevluchte misdadigers. Gewoonlijk slapen 
er vier of vijf mensen in een kamertje. Ondanks de kleine behuizing moet 
de Ankeveense herbergier, ingevolge bepalingen van schout en schepe-
nen, er altijd voor zorgen dat er een paar bedden voor den reysenden man 
ter beschikking staan, alsmede stalruimte voor tenminste drie paarden. 

Het eten en vooral het drinken in de Ankeveense herberg is niet enkel 
voor de bezoeker maar ook voor de herbergier een belangrijke zaak. Zo 
is hij bijvoorbeeld verplicht om tegen een door schout en schepen vastge-
stelde prijs, uit kroezen en kannen te tappen die jaarlijks geijkt worden. 
Als de pinten en de maten te klein zijn, wordt al het schenkgerei in beslag 
genomen. Bij prijsopdrijving wordt de rest van het aangebroken vat (bier 
of wijn) door de schout in beslag genomen. Geen misselijke maatregel. 
Op onze vraag wat er na de inbeslagname, met de inhoud van het vat ver-
der gebeurde, gaf de herbergier ons geen antwoord doch haalde slechts 
met een vragend gezicht lichtelijk zijn schouders op. 

Ondertussen laten wij ons het eigen brouwsel goed smaken. Na ongeveer 
een half uur stappen we op met de bedoeling de Ankeveensedijk in zuide-
lijke richting te vervolgen. We zijn nauwelijks buiten of het Angelus be-
gint vanuit de hoge kerktoren te klinken. De pastoor die wij enige minu-
ten na het luiden toevallig aan de voet van de kerktoren aantreffen, vertelt 
ons dat met het luiden van het Angelus de menswording van Christus her-
dacht wordt. Dat gebeurt elke dag om twaalf uur precies. Weldra werd 
ons het een en ander duidelijk. Toen wij namelijk voor ongeveer drie-
kwartier geleden het dorp binnen wandelden verbaasden wij ons om de 
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bijna vijftig meter hoge kerktoren: "Wat moet die kleine Ankeveense ge-
meenschap nou met zo'n hoge kerktoren? Is dat niet een beetje opschep-
perig? "vroegen wij ons dan ook af. 

Het dorpsbestuur bestaat uit een schout en drie schepenen. De schout is 
zo'n beetje de spil om wie alles draait. Verder maken een doodgraver, een 
klokluider, een brandmeester, een nachtwacht en nog enkele andere figu-
ren deel uit van de dorpse samenleving. Evenals dat in andere plaatsen het 
geval is, wordt ook in Ankeveen een belangrijke plaats ingenomen door 
de Kerk. "Zonder geloof vaart niemand wel". Met deze uitspraak van de 
pastoor is iedereen het eens. Kerk en toren zijn zo'n beetje in het begin 
van de dertiende eeuw gebouwd en ook toen zal men even krap bij kas 
zijn geweest dan tegenwoordig. Vooruitstrevend was de bouw van kerk 
en toren wel. Waarschijnlijk was dat een uiting van zelfbewustzijn, om de 
naburige plaatsen te overtreffen. De bronzen luidklok was tot in Neder-
horst den Berg, Kortenhoef en "Gravelant" te horen. 

Uiteraard was die klok niet alleen om een ieder op te roepen voor het da-
gelijks Angelusgebed, maar ook om in oorlogstijd te waarschuwen wan-
neer de vijand in aantocht was is of wanneer er brand in het dorp is uitge-
broken en er dringend hulp gewenst was. Ook kon de klok, daar hoog 
in de toren, waarschuwen in geval van besmettelijke ziektes of andere ge-
varen. Maar hoe dan ook, te allen tijde kon men de gelovigen uit de gehe-
le omgeving bijeen roepen om te bidden voor vrede, gezondheid of om lof 
en dank uit te spreken voor een genezing en een goede oogst. De luidklok 
klinkt ook over de doden, het is tijd om weer eens gezellig in de herberg 
over de gestorvene te roddelen en naar de begrafenis te kijken. De bron-
zen stem daar hoog in die Ankeveense toren betekent vandaag voor ons: - 
Let op je tijd. We zijn inmiddels al ruim drie uur onderweg. 

LANGS HET OVERMEER 

De straffe wind laat zich door de hoge iepen aan weerszijden van het de 
Ankeveensedijk enigszins temperen. Weldra zien we het noord-westelijk 
deel van het Overmeer voor ons liggen. Evenals het Uitermeer staat ook 
het Overmeer in een open verbinding met de Vecht. Met behulp van wes-
tenwinden dringen vaak grote hoeveelheden Vechtwater het meer binnen 
waardoor deze af en toe een gevaar gaat vormt voor de omgeving. 

21 



Zoals we vanmorgen reeds vanaf de Kees Jan Toonenkade zagen gaat het 
ook nu weer behoorlijk tekeer. De aanrollende golven beuken voortdu-
rend op de slappe oevers. Vorig jaar nog moest de "waterwolf' die Kor-
tenhoef bedreigde met man en macht in bedwang gehouden worden. Eni-
ge vissers uit het buurtschap Overmeer, die met een sleepnet midden op 
het meer aan het vissen waren, zijn tijdens die helse storm verdronken. 
Vanaf de positie waar we nu staan zijn de houten visserswoningen aan de 
rand van het meer beter te zien dan enige uren geleden. In een klein 
bouwseltje achter de visserswoningen worden de visnetten getaand, dat 
wil zeggen: in taan gekookt waardoor ze langer houdbaar blijven. De vis-
sers noemen het gebouwtje "het taenhuys", het is voor gemeenschappelijk 
gebruik. Aan vis ontbreekt het er niet. Door de open verbinding met de 
Vecht en daarachter de Zuiderzee zwemmen de zalmen zelfs tot onder 
Kortenhoef en Ankeveen. Mens en dier varen er wel bij. Purper- en blau-
we reigers, lepelaars, kwakken en aalscholvers broeden al generaties lang 
bij honderden aan de westzijde onder Kortenhoef. De vogels zijn voor-
treffelijke vissers, die zich niet met ondermaatse baars of snoekvisjes te-
vreden stellen, maar knapen van vissen weten te bemachtigen. "Zij zijn 
erg schadelijk" luidde het oordeel van een paar Ankeveense vissers. 

In de broedtijd gaan er veel eierenzoekers uit Kortenhoef, Nederhorst den 
Berg en Ankeveen naar de vogelkolonies. Zij doen dat om een drietal re-
denen: a.) om de vogelstand onder controle te houden, b.) voor eigen con-
sumptie, c.) om een paar centen bij te verdienen op de markten in Hilver-
sum, Weesp en Naarden. Het is een fantastisch schouwspel: het oeverland 
met zijn vele rijzige boterbloemen, tientallen wilde eenden, futen en ander 
watergevogelte dansend op de golven en de vele gaggelende, kokkelende 
en kolderende rappe vliegers hoog in de lucht. Van aantallenvermelding 
zien we maar af, maar het is misschien toch nog wel interessant te vertel-
len, dat de donkere bank, die we ginds tegen het meer zien afsteken, in 
feite een armada is meerkoeten, die zich te goed doen aan waterplanten. 
We moeten ons haasten, de grijze lucht voorspelt niet .veel goeds. Af en 
toe schuift er een wolk voor de zon, waardoor we even minder last heb-
ben van de hitte. 

DE "OUDE WEG" 

"Op het eind van de dijk richting oost", had de waard van Ankeveense 
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herberg ons verteld, toen we hem de weg vroegen naar "Gravelant". Hij 
had zich niet vergist. Wij staan nu op de Oude Weg (later Herenweg ge-
noemd) en wandelen oostwaarts. Deze weg is de oudste weg van het dorp 
Ankeveen. Terwijl wij verder wandelen, vertel ik u in het kort de geschie-
denis van de Oude Weg. 

Zoals reeds eerder gezegd, zijn de ontginningswerkzaamheden van het 
gebied waar we thans vertoeven, begonnen vanuit de Vechtstreek. Ook 
Vreeland had hierin zijn aandeel. Vanuit deze plaats verliep de ontginning 
in oostelijke richting naar `Gravelane. Door afkalving van de oevers van 
het Overmeer is een groot deel van de Oude Weg verzwolgen. We kunnen 
vaststellen dat de Oude Weg niet alleen heeft gefungeerd als ontginnings-
basis voor Ankeveen en Kortenhoef maar tevens als de eerste verbin-
dingsroute tussen de Vecht bij Vreeland en het Gooise gebied. Het meest 
oostelijke deel van deze beslist historische route (de Herenweg), begin-
nende aan de uiterste zuidwestzijde van Ankeveen en zich uitstrekkende 
richting oost naar `Gravelane, is gelukkig bewaard gebleven. 
Na deze verklaring zetten we de pas er weer in. De weg slingert zich door 
een landschap van weilanden en sloten met hier en daar kleine boompar-
tijen bestaande uit berken-, eiken- en wilgenhout. Na ongeveer tien minu-
ten gaans zien we rechts van ons de Nieuwe Weg (later genoemd de Kor-
tenhoefsedijk) die naar Kortenhoef leidt. De namen van de polderwegen 
zoals de Oude Weg en de Nieuwe Weg verraden het planmatige karakter 
van de ontginning. 

In tegenstelling tot het meest oostelijke deel van de Oude Weg, dus nabij 
het Overmeer, staan er op het eind van de weg enkele burgerwoningen en 
boerderijen. Opvallend is de statige hoeve in de zuid-oost hoek, waar de 
Oude Weg en de Nieuwe Weg elkaar ontmoeten. Het is de boer kennelijk 
voor de wind gegaan want opvallend was het dat een deel van de boeren-
hoeve uit steen was opgetrokken. Ons verzoek om even binnen te mogen 
kijken wordt niet gehonoreerd. "Kom morgen maar terug, dan zijn jullie 
van harte welkom" roept een van de mannen op het erf ons toe. Moet je 
ze zien werken, het zweet gutst van hun voorhoofd. Het hooi moet voor 
het invallen van de avond binnen zijn, want "het onweér is niet van de 
lucht" 

Wordt vervolgd 

23 



De familie Der Kinderen 

Mede aanleiding tot bijgaand verhaal is een artikel in "Werinon" het peri-
odiek van de Historische Kring Nederhorst Den Berg van juni 2007 nr. 64 
van de hand van Els N.G. van Damme. 
In het betreffende periodiek verhaalde zij over Frans der Kinderen (1667-
1737) die in de protestantse kerk op de berg begraven is en-zijn grafsteen 
bij de herinrichting van de kerk in 2007 weer te voorschijn kwam. 
Els van Damme kon putten uit de familiekroniek beschreven in het jaar-
boek "Amstelodamum" van 1972, pagina 117-162. Hetzelfde jaarboek dat 
ook schrijver dezes in zijn bezit heeft. Het is een bron van kennis over de 
familie Der Kinderen. Wat genoemde schrijfster waarschijnlijk niet weet 
is dat een zoon van Frans der Kinderen, Jacob, en later zijn dochters kort 
bezitters zijn geweest van "Land en Boschsigt" aan de Leeuwenlaan in 's-
Graveland. Over hun 's-Gravelands buiten en de familie Der Kinderen 
gaat dit verhaal. 

Op 4 mei 1765 kwam Jacob der Kinderen in het bezit van het recht van 
erfpacht van negentien roeden land gelegen langs de sloot van de heer 
Creag en zeven roeden langs de Hilversumseweg, (de Leeuwenlaan). Het 
was belast met een erfpacht ten behoeve van Anthonij Oetgens van Wave-
ren, nu de heer Paulus Abraham Gillis, Nomine uxoris, (uit naam zijner 
vrouw) á raison van f.28,-. Verder kocht hij het huis en verder getimmer-
te, bepoting en beplanting op voornoemde erfpachtgrond en tevens de 
brug die over de vaart ligt om op het perceel te komen. 
Het werd nader gepreciseerd met als grens de sloot van Craeg ten oosten, 
zuidelijk en westelijk het land van Bonaventura Oetgens van Waveren en 
noordelijk de Middelweg (de Leeuwenlaaan) van 's-Graveland. 
De volgende condities waren verder van toepassing: hij mocht de vaart 
gelegen tussen zijn bezit en dat van Craeg bevaren. Verder mocht hij de 
brug behouden die over de vaart aan de Middelweg (Leeuwenlaan) ligt 
om met een rijtuig op zijn erf te komen mits hij maar een doorvaart liet 
voor een schip. 
Jacob der Kinderen betaalde voor zijn nieuwe 's-Gravelandse bezit f.4250 
Bron: ORA 's-Graveland mv. 3342 pag. 163-165. 
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In deze verkorte akte lezen we ook de naam van Mr. Paulus Abraham Gil-
les. Hij was aangetrouwd aan de familie Oetgens van Waveren. Hij huw-
de namelijk op 10 augustus 1742 in Amsterdam met Elisabeth Nicoletta 
Bregitta Oetgens van Waveren. Hiermee is duidelijk waarom de jaarlijkse 
erfpacht in handen gesteld moest worden van Gilles. Craeg was waar-
schijnlijk David Craegh's zoon Nicolaas. 
Met de sloot van Craeg werd bedoeld de huidige zandsloot en erfgrens 
tussen ':.lagtlust" en "Land en Boschsigt". De laatste naam is op deze wij-
ze in een akte geschreven wanneer er weer sprake is van verkoop van het 
perceel met opstal. 
Iets over de gebezigde maten.! Roede is 3,66 m. 1 Rijnlandse Roede is 
14,28 m. We hebben hier te maken met de Rijnlandse Roede. De per-
ceelsbreedte van Land en Boschsigt is dan 7x14,28=99,96 meter, dat is de 
maat gemeten tussen de perceelsgrenzen, ofwel de aanwezige sloten. De 
lengte van het grondgebied van Land en Boschsigt is 19x14,28=271,32 m. 
ook weer gemeten van af de sloot aan de voorzijde tot aan de sloot die 
grenst aan het huidige wandelweggetje van Schoonoord. Bij controle van 
de beide maten bleek dit aardig te kloppen. 
De huidige Leeuwenlaan was in vroeger tijd bekent als Hilversumseweg 
en Middelweg, de weg die 's-Graveland in feite in tweeën deelt. 

Lang heeft Jacob niet van zijn nieuwe bezit kunnen genieten want een 
jaar later op 8 juli 1767 werd het verkocht door zijn drie dochters. Te we-
ten Susanna, Margaretha en Anna Maria der Kinderen. Allen meerderja-
rig, ongehuwd en wonend in Amsterdam. Zij waren de erven "ab intesta-
to" van wijlen hun vader Jacob der Kinderen. Anders gezegd zij waren de 
erfgenamen van hun vader die zonder achterlating van een testament was 
overleden. 
De koper was de Amsterdamse koopman Isaac Passalaigne (Passalaique). 
De beschrijving van het pand was gelijk aan het eerste deel van de vorige 
akte. De verkoopprijs echter werd meer dan de oorspronkelijke koopprijs 
omdat de volgende goederen die in het huis of daarbuiten aanwezig waren 
meeverkocht werden. Het is aardig om die goederen hier nog eens te ver-
melden: "een schuijtje met desselfs tent en toebehooren, het tuijn en stal 
gereedschap, tuijnbanken, broeijbalcken, twee ledikanten met hun behang-
sels in de agter camer staande, de spiegel in de groote sijcamer, vijftien 
stuks stoelen in de agtercamer, de tinne kas in de keuken, aale de voet en 
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camer matten door het geheele huijs, de rustbank, een kast een spiegel 
met een swarte lijst, de ledige kas in de gang, een kuijkens hok, het Tuijn-
huijs, veertien stuks hoenders, twee sakken haver, een trapje in de stal, 
een glad en een verlakt cabinet, een spiegel met een vergulde lijst, eijsen 
(ijzeren Fk.) roeien en een groote wijnkist." 
Passalaique betaalde uiteindelijk voor Land en Boschsigt f.4200,- en voor 
de meubilaire goederen zoals omschreven stond nog eens f.320,- totaal 
f.4520,- 
Bron: ORA 's-Graveland mv. 3342 pag. 251-254. 

Als we nog even teruggaan naar beide koopakten van Jacob's bezit in 's-
Graveland, kunnen we nu concluderen dat Jacob maar één jaar plezier van 
zijn buitenhuis heeft gehad. Zijn invloed op de ontwikkeling en of vergro-
ting ervan moet dan ook als onbeduidend worden beschouwd. Dat werd 
anders toen Passalaique bezitter werd van Land en Boschsigt. 

Hierbij nog enige gegevens van de dochters van Jacob genoemd in de 
laatste akte. Susanna werd gedoopt op 5 decenber 1727 in de Oude kerk 
te Amsterdam. Doopgetuigen waren Frans der Kinderen en Neeltje van 
Vledder, de opa en oma anders gezegd de ouders van Jacob. (20-14). Zij, 
Susanna overleed op 20 april 1773 en werd begraven in de Nieuwe kerk, 
graf C. 253. (1060-11). Margareta werd gedoopt op 16 december 1729 in 
de Nieuwe Zijds Kapel. Doopgetuigen waren Adam der Kinderen en Ma-
ria Huijgens. (69-213v). Overleden op 4 november 1772 en begraven in 
hetzelfde graf als haar zuster. (1060-9v). Anna Maria der Kinderen werd 
gedoopt op 12 februari 1734 in de Westerkerk. Doopgetuigen daarbij wa-
ren Joh. Der Kinderen en Anna Maria Rogh. (110-224v). Zij overleed op 
30 november 1776 en vond haar graf in die van haar eerder overleden 
zussen. (1060-21). 
Het gezin van Jacob bestond enkel uit dochters. Buiten de al genoemde 
dochters was er nog een dochter, in wezen was dat zijn derde, die helaas 
maar kort in leven bleef. Het was Christina, geboren op 7 en gedoopt op 8 
juli 1731. Zij stierf nog geen jaar later in haar geboortestad Amsterdam op 
16 mei 1732 en werd begraven in de Engelse kerk aldaar op 20 mei. 
Betreffende de koper Isaac Passalaigne. In het gemeentearchief van Am-
sterdam bij zijn huwelijksinschrijving voorkomend als Isaac Passalaigue, 
trouwde in Amsterdam in 1764. Hij was een geboren Amsterdammer 
evenals zijn vrouw Helena Catharina Grill. Passalaigue overleed in 1774. 
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In officiële stukken van de Gerechtskamer in 's-Graveland werd hij Isaac 
Passalaigne genoemd 

Er is uiteraard veel meer over de personen voorkomend in de genoemde 
akten te vertellen maar omwille van de beperktheid van het artikel vind ik 
het hier niet de juiste plaats er meer over uit te wijden. 

Laat ik me verder beperken tot Jacob der Kinderen en zijn vader Frans der 
Kinderen. Jacob kennen we nu als een der hoofdpersonen in bovenstaande 
schepenakten. 
In het vierenzestigste jaarboek van het genootschap "Amstelodamum" van 
1972 is op pagina 117 tot en met 162 de familiekroniek en het geslachts-
register opgenomen die Frans der Kinderen, de vader van hiervoor ge-
noemde Jacob tijdens zijn leven aan het papier toevertrouwde. In die kro-
niek worden belangrijke gegevens vermeld die meer dan een nuttige aan-
vulling zijn op wat ik reeds eerder van de familie bijeen gesprokkeld heb. 
Daaruit de volgende citaten en wel om een duidelijker beeld van de fami-
lie Der Kinderen op het netvlies te krijgen. Vader Frans zegt ergens in de 
kroniek over Jacob zijn jongste van de zes zoons 
"Jacob was ook bijzonder flink: Doen hij nog geen 6 jaer out was, sij hij 
de vraegen op in de Engelsche Kerk in 't Engels, daer sij haer over ver-
wonderde. Doen de prediekant Do. Fids van stoel quam, vereerde hij hem 
met een gulde, een soetighijt voor een kindt." "Hij werd, toen hij dertien 
was in augustus 1713, op het diamant snijden bij Egberdt Le Febre be-
steed, maar na anderhalf jaar bleek dat Le Febre een prul was. Daarna 
kwam Jacob bij een oliekoper, die zijn toezeggingen later niet gestand 
deed, zodat Jacob toen met groot succes eigen zaken ging doen." 

Op 24 juli 1724 reist Jacob naar Zeeland, waarschijnlijk om daar familie 
te bezoeken, de dag voor dat Jacob afreist, hij is dan vierentwintig jaar, 
doet hij zijn vader Frans een verzoek. Hij vraagt hem het volgende: 

"Of ik wilde bij juffr. Van Vledder gaen om het Huwelijk aen haer te ver-
soeke, dewijl sij (juffr. Van Vledder Fk.) mondig was hadde wij met geen 
voogd te doen". 
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Toen Jacob uit Zeeland terug keerde ging zijn vader het aanzoek inder-
daad doen. Dat het werd gehonoreerd blijkt uit de onderstaande gegevens 
die ik vond in het Amsterdamse gemeentearchief. 

Op 22 september 1724 ging Jacob der Kinderen in Amsterdam in onder-
trouw en trouwde op 8 oktober daaropvolgend in de Nieuwe Kerk met 
zijn stadgenote Margareta van Vledder. Hij was toen 24 jaar en woonde 
op de Voorburgwalgracht. Zij was 27 jaar woonde in de Kalverstraat en 
werd geassisteerd door haar zuster Neeltje van Vledder die getuige was. 
Haar ouders waren reeds overleden. (Fiche 563-38) 

Uit bovenstaand gegeven was het eenvoudig om Jacob's geboorteakte te 
vinden. Hij werd geboren in Amsterdam op 10 augustus 1700 en was het 
vierde kind van Francis (Frans) der Kinderen, goudsmid-juwelier, en 
Susanna van der Eijcke, een notarisdochter uit leiden. Hij werd gedoopt 
op woensdag 11 augustus daarop volgend in de Eng. Presb. kerk. (Fiche 
137-126). Getuigen bij zijn doop waren: zijn grootvader Adam der Kinde-
ren en echtgenote Aeltje Jueij, (Aeltie Yvey). Jacob overleed op 26 april 
1766 en werd begraven op 2 mei in de Nieuwe kerk, in een eigen graf C. 
253, le  klasse. (Fiche 1059-46) 

Margareta, zijn vrouw, werd gedoopt als Grietie op 12 juni 1697 in de 
Nieuwe Kerk. Twee dagen eerder zag zij het levenslicht. Haar ouders wa-
ren Pieter van Vledder, vleeshouwer, en Grietie (Grietje) Brouwers. Ge-
tuigen bij haar doop waren: Pieter van Breda en Grietie Brouwers. (46-
368) Margareta overleed 10 februari 1758 en werd op de 15e begraven. 
Tot zover de gegevens in het gemeentearchief van Amsterdam 

Volgens de familiekroniek was Jacobs vader, Frans, in het dagelijks leven 
goudsmid en makelaar in juwelen. Hij was een tijdlang lidmaat van de 
Engelse kerk. Zijn eerste vrouw Susanna van der Eyke overleed in 1719. 
Na haar dood hertrouwde hij op 6 november 1729 met de weduwe Chris-
tina Nunninks, geboren in Wesel en wonend op de Prinsengracht. Bij het 
tweede huwelijk trok Frans bij zijn nieuwe echtgenote in op de Prinsen-
gracht. Op 14 april 1735 stierf ook Christina Nunninks. Waar zij ter aarde 
werd besteld blijft mij vooralsnog duister. Zij was zeer welgesteld want 
aan onroerend goed en effecten werd haar nalatenschap alleen al op 
f.60.000,- getaxeerd. De nalatenschap ging naar familieleden, maar het 
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huis op de Prinsengracht had zij op 12 december 1734 bij legaat voor no-
taris Barels aan haar echtgenoot, Frans, gelegateerd. Bij akte van 14 juni 
1736 werd het aan hem afgestaan door de erfgenamen, samen met een 
schepenkennis van f.5000,- voor 1000 gouden ducaten, die hem volgens 
de huwelijkse voorwaarden toekwam. 

Het is aardig om te zien dat Frans enkele keren zijn testament liet wijzi-
gen. Vooral het laatste testament van 1734 is vermeldingswaard want 
daarin staat beschreven dat zijn jongste zoon Jacob "zijn goud zakhorlo-
gie"zal krijgen. 

Stellig was het de bedoeling van Christina Nunninks geweest, dat haar 
tweede echtgenoot Frans, op de Prinsengracht bleef wonen. Maar dat was 
dan een misrekening want op 2 maart 1736 deed Frans der Kinderen zijn 
tuin die hij eerder na enig aandringen van zijn eerste vrouw aan het Am-
sterdamse Otterspad had gekocht, en die hij in der loop van de jaren zeer 
had uitgebreid, voor f. 6.000,- van de hand. Die tuin lag net buiten de stad 
bij de Weteringspoort en niet ver van zijn vorige woning in de Hand-
boogstraat. De buurman Anthony Goetval werd er de nieuwe eigenaar 
van. Op 9 november van hetzelfde jaar nog volgde het huis op de Prinsen-
gracht, dat voor f.11.000,- eigendom werd van Hendrik Meyer. Wat de 
reden van Frans zijn vertrek was, blijkt niet uit de kroniek, maar zeker is 
dat hij Amsterdam verliet om zich in Nederhorst den Berg te vestigen. Uit 
alles blijkt dat hij zeer gesteld was op het buitenleven en daarom zal een 
huis in het landelijke Nederhorst den Berg hem zeer aangesproken heb-
ben. Dat hij daar maar kortstondig kon genieten van de stilte en de prach-
tige omgeving zal hij niet vermoed hebben want in de nacht van 4 op 5 
oktober, 's nachts om half drie, 1737 stierf Frans der Kinderen. Aldaar 
kochten zijn kinderen een graf in het schip van de kerk op de berg en 
vond hij er op 10 oktober zijn laatste rustplaats in graf nr. 29 op de vierde 
rij. Voor begrafenisrechten betaalden zijn dierbaren f.7-18-0 anders ge-
zegd zeven gulden en achttien stuivers. 

Frans der Kinderen wordt inderdaad genoemd in diverse overlijdens gege-
vens van de gemeente Nederhorst den Berg samen met de gegevens hier-
onder genoemd. Zie DTB nr.6, nr.15 en nr.16. Op 31 januari 1778 vond 
de vrouw van Lourens Verkerk, Marritje Lokhorst, de eeuwige rust in het-
zelfde graf waar Frans eerder in werd begraven. Lourens Verkerk zelf 
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ging op 14 december 1787 grafwaarts. Verkerk stond op de eerst genoem-
de datum vermeld als nieuwe eigenaar. Verder is tot 1829 bekend wie er 
verder in het graf werd begraven. 

In een eenvoudig boekje van de hand van Mr. P.C. Bloys van Treslong 
Prins en Mr. J. Belonje, deel W, genealogische en heraldische gedenk-
waardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland van 1930 
werd Frans der Kinderen vermeld als zijnde begraven in de kerk van Ne-
derhorst den berg. (Stadsarchief Naarden 261.12, GLO, B 89, 243) 

In 1937 is in genoemde kerk en houten vloer gelegd over de bestaande 
stenen vloer. Dit in verband met het aanbrengen van vloerverwarming. 
Het is jammer dat de aanwezige grafstenen eerder op deze manier aan het 
zicht werden onttrokken, zodat een grafzerk van Frans met hopelijk een 
inscriptie voorlopig buiten beeld bleef. Wanneer ik nu het volgende aan 
het papier toevertrouw is het inmiddels donderdagmiddag 10 mei 2007. In 
het dagblad "De Gooi-en Eemlander" las ik kort daarvoor dat de herin-
richting van de Ned. Herv. kerk in Nederhorst den Berg een aanvang gaat 
nemen. Reden dus om maar eens te gaan kijken. De houten vloer is reeds 
voor een deel verwijderd. Graf nr. 29 is snel gevonden en bestaat uit een 
in prima staat verkerende hardstenen zerk met genoemd nummer. Enkel 
de inscriptie Frans der Kinderen is daarin uitgebeiteld. De afmeting van 
de steen is 190x 67x 16,5 centimeter. Het lijkt alsof er een holle ruimte 
onder de steen aanwezig is. Dit zou kunnen duiden op een kelder. De 
steen ligt 100 centimeter vanaf de derde beuk aan de noordzijde van het 
schip. Nu de houten vloer verdwijnt en de grafstenen weer zichtbaar wor-
den moet gezegd worden dat velen de tand des tijds niet hebben overleeft 
misschien is het beter te spreken van een vernielende hand bij aanleg van 
de vloerverwarming. Tot zover de wetenswaardigheden uit genoemde 
kerk. 

Voor Frans der Kinderen was de belangstelling voor onze omgeving en 
met name 's-Graveland schijnbaar al vroeg aanwezig alleen blijft ongewis 

. waar of die vandaan kwam. Uit de familiekroniek wil ik nog enkele pas-
sages aanhalen. In zijn jonge jaren reed hij graag op de schaats. Zo reed 
hij in 1684 op de schaats met drie vrienden. Frans was ver vooruit toen hij 
op de Overtoom bij de herberg de "Plaats Royaal" door het ijs zakte. Als 
door een wonder werd hij op het nippertje gered. Is het niet tekenend dat 
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op de grens van 's-Graveland.en Hilversum aan het eind van de huidige 
Leeuwenlaan omstreeks 1680 een herberg stond met eenzelfde naam. 
Toeval? Het blijft natuurlijk gissen maar de Amsterdamse Heren zullen 

indertijd best wel eens royaal of in een joviale bui geweest kunnen zijn en 
de herberg op de grens van 's-Graveland en Hilversum met dezelfde naam 
hebben bedacht. Eerder al werd hij "De laatste stuiver genoemd". 
In het jaar 1682 overkomt Frans een bizar ongeluk. Op een avond gaat hij 
naar de Engelse kerk op het Begijnhof, midden in de stad en vertelt dan 
het volgende relaas: 
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"In 1682 hadt ick een seer raer geval, gaende op een avond met de meijt 
van mijn vader in de Engelse kerk. Ick ging in donker vooruyt met een 
test met veuur in mijn handt om een kaers op te steeke, viel ick in een 
graft daer daegs daeraen een in begraave sou worden, waardoor ick seer 
verschrickte, dewijl het seer diep was, en ick op een doodtkist neer viel. 
Ick klommer door veel moeite weer uyt. Doen ick viel moet ick seckerlijk 
geschreeuwt hebben, want de meijt die aen de deur stondt en wagten tot-
dat ick de kaers sou opgestoocke hebben, was op dat geluyt aenstondts 
weggeloopen, so sij seij, die ick in de Kalverstraet weer von, meer ver-
baest als ick. Het is mij wel bekoomen, niet tegenstaende ick seer ver-
schrickt was." 
De kroniek verhaalt van een tochtje naar 's-Graveland "om een vis-
sie" (waarschijnlijk werd bedoeld dat Frans zich een oordeel of een me-
ning wilde vormen over iets of dat hij eenvoudigweg op visite ging. Mis-
schien was zijn reisdoel wel het buiten "Land en Boschsigt?" Fk.). Want 
we hebben al kunnen zien dat hij en zijn vrouw veel van het buitenleven 
hield. Telkens zijn er beschrijvingen van tochtjes. Ter illustratie geeft 
Frans in zijn kroniek een 17e  eeuwse tekening weer, door hemzelf inge-
kleurd en verfraaid van 's-Graveland met het gezicht op de Dom in 
Utrecht. In hoeverre het met de werkelijkheid van toen overeenkwam laat 
te raden over. Maar dat het terrein van 's-Graveland enigszins heuvelig 
was komt overeen. Dat het vroegste 's-Graveland ook nog niet over derge-
lijk hoog opgeschoten groen bezat zoals vandaag de dag en dat je toen 
naar Utrecht kon kijken is aannemelijk. 

Bij een logeerpartij van een dag of zes van zijn vrouw samen met enige 
andere juffrouwen op het plaatsje van Pieter Bourse te 's-Graveland raakt 
zijn vrouw bij een "spelevaart te water en drijft op haar rokken naac de 
overkant van de vaart." Ongetwijfeld zal dat goed zijn afgelopen want 
anders had Frans daar vast meer over verteld. In de 's-Gravelandse archi-
valia ben ik nog nimmer een Pieter Bourse tegengekomen en blijft hij 
voorlopig een "mistery gast". 
Hoe verging het nu Jacob, de kortstondige eigenaar van "Land en Bosch-
sigt". Als dertienjarige knaap kreeg hij in 1713 zijn eerste baantje. Hij 
ging werken als leerling diamantsnijder. Dat het niet goed ging lag niet 
aan Jacob maar meer aan zijn patroon. Als klerk op een kantoor ging het 
beter. Maar ook dat liep toch niet geheel naar wens van Jacob's vader. Op 
diens dringend advies begon Jacob in 1722 een olie- en traanhandel in een 
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kelder aan de Burghwal. Het jaar daarop 1723 verhuisde hij met zijn han-
del naar een ander huis op dezelfde Burghwal. De familiekroniek zegt 
daarover: "Het is het derde huis van de Lijnbaansteeg en hij neemt zijn 
broers Emanuel en John in april 1726 bij hem in huis." Op 19 augustus 
1727 staat hij als Poorter van de stad ingeschreven. Op 11 juli 1736 
twaalf huizen verderop op de N.Z. Voorburgwal, "daar waar de Walvis in 
de gevel staat," koopt Jacob een huis voor f.20.000,-. Het pand staat te- 
genover de Nieuwstraat. Aldaar staat hij als olieverkoper in de boeken. 
Zijn jaarinkomen wordt dan geschat op f.35.00,-. Tot aan zijn overlijden 
in 1766 woonde hij daar. We kunnen concluderen dat de olie- en traan-
handel Jacob geen windeieren opleverde en dat het hem zeer goed gegaan 
is! 

Bij leven stond Jacob dus bekend als oliekoopman. Hij was welgesteld en 
stond te boek als kapitalist. In huis had hij twee dienstboden. Zijn jaarin-
komen werd geschat op f.3500,-. (Naar huidige maatstaven zal dit onge-
veer €.120.000 geweest zijn Fk.) Dit volgens het "kohier der personele 
quotisatie over 1742 in Amsterdam, door Mr. W.F.H. Oldewelt." 

Dankzij het eerste stukje in de kroniek weten we dat Jacob begaafd was 
met een helder verstand. In zijn jonge jaren was hij een snelle leerling en 
dat zal zich naarmate hij ouder werd navenant ontwikkeld hebben. Dat hij 
in het vak van diamantsnijden niet doorging of het beroep van zijn vader 
en grootvader, de goudsmeedkunst liet voor wat het was, moet gezien 
worden in het licht van de vaderlijke sturing. Zijn vader had eerder al ge-
zien dat twee andere zoons in het nobele vak sneefden. En ook voor Jacob 
wilde hij kost wat kostte zoiets zien te voorkomen. Zijn visionaire blik 
was in deze juist. Jacob had meer koopmansbloed in de aderen stromen. 
Vandaar zijn advies "in de olie te gaan." Met die olie- en traanhandel wer-
den producten uit walvistraan bedoeld. Hierbij moeten wij ons realiseren 
dat de walvisvaart een lucratieve bezigheid en goudmijn was voor ieder-
een die zich daarmee bezig hield. De traanprijzen bleven onveranderd 
hoog door de grote vraag. 

Jacob is ruim twee en vijftig jaar geworden. Kocht op 5 mei 1765, één 
jaar voor zijn overlijden het buiten aan de huidige Leeuwenlaan dat door 
de volgende koper Isaac Passalaique "Land en Boschsigt" is genoemd. In 
de nadagen van zijn leven moet hij evenals zijn vader Frans gedacht heb- 
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ben een onbezorgde oude dag tegemoet te kunnen gaan buiten Amster-
dam. Had misschien wel grootse plannen om zijn buiten verder te ontwik-
kelen. Het was hem helaas niet gegeven en moest het overlaten aan zijn 
opvolger. 

Wim Fecken. 
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Vleesmolen 

In het vorige nummer van ons periodiek heeft Piet Luijer een artikel ge-
schreven, getiteld "Een historie van de Kortenhoefsedijk in het midden 
van de vorige eeuw". Dit naar aanleiding van de schenking van een vlees-
molen door hem. Het was de bedoeling om een foto op te nemen, maar 
omdat er op dat moment geen foto beschikbaar was, plaatsen we nu 
alsnog een foto van de bewuste vleesmolen. 
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Schenkingen 

Jan M Veenman 
Drie boeken over Ankeveen 

De heer Laboyrie: 
Boek: "Veldbiologische studie Kortenhoef' 

Mevr Beijer: 
Een foto met daarop Café Ruimzicht aan de Kerklaan 

Mevr. Carole Denninger: 
Diverse foto's, tijdschriften en diverse andere zaken van de bekende 
kunstschilder Bernard van Beek 

Mevr. De Haan: 
Diverse foto's 

Piet Neijsen: 
Een ansichtkaart met daarop de Kerklaan 

De heer Bonga: 
Een DVD met daarop filmbeelden van de bevrijding van 's-Graveland en 
Kortenhoef in mei 1945 
Deze films zijn gemaakt door de vader van de heer Bonga, die gemeente-
secretaris is geweest van 's-Graveland. 
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Uit de krant van toen (1959) 

8-3-1952 
Aanhe$teding 

KORTENHOEF. — Gistermorgen is 
hier in opdracnt van het gemeente-
bestuur van Kortenhocf, door architect 
T. H. Burgers aanbesteed, het bouwen 
van een brandweergarage. die zal ko-
men te staan ongeveer tegenover de 
woning van. kunstschilder Smeerdijk 
aan de Kerklaan. Ingeschreven werd 
als volgt: 

Lamme en Veldwijk, Ankeveen f16.445 
Fa. Willemsen en Romviei. Ankeveen 
,t 16.669; Fa Post, Hilversum f  16.700; 
Fa. Vonk en van Kampen, Hilversum 
ƒ 16.399, H. La.lerwei,j, Ned. den Berg 
,ƒ 16.995; Fa. J. C. v. Kooien en Zn., 
Ned. den Berg f  16.446; Fa. Gebr. de 
Geus, Ned. den Berg ƒ 15.824; Fa. 
J. v. d. Pol. 's Graveland f  16.774; W. 
Gijzel en Zn., 's Graveland f  16.650; 
Fa. K. v. Groen, 's Graveland ƒ 17.068; 
A. Hagen, 's Graveland t  16.970; Fa. 
W. Marknorst, Baarn f  18.000: Fa. W. 
v. d. Geer, Breukelen 1 185S0; Fa. 
Bout, Huizen ƒ 16.854. De gunning is 
aangehouden. 
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OUD EN NIEUW 

Koninginneweg in de jaren vijftig. Links op voorgrond het oudemannen-
huis. Later werd dit een kleuterschool. Rechts woonde de familie van 
Diggelen. Het huis in het midden was de winkel van Annie Nieman 

Tegenwoordig vindt u op dit punt de " van Pellecomhof'. 

38 



DOEL: De Historische Kring heeft tot doel voorwerpen, afbeeldingen en archivalia betref-
fende de historie van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef te verzamelen, te 
archiveren en ten toon te stellen, en 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. Nieu-
we leden heten wij van harte welkom! 

BESTUUR: 
Voorzitter 

Secretaris: 

Penningmeester/ 
Ledenadministratie: 

Mevr. C. van den Velden-de Groot, 
Kortenhoefsedijk 43, 1241 LN Kortenhoef 
Telefoon: 035 — 6562525 
E-mail: c.vd.velden@kpnplanet.n1  

Mevr. G.V. van Vliet, 
Cornelis Tromplaan 26, 1243 LA 's-Graveland 
Telefoon: 035 — 6562653 
E-mail: vivianvanvliet@hetnet.n1  

Dhr. C. Boekschoten 
Hoflaan 32, 1241 XM Kortenhoef 
Telefoon: 035 — 6561858 
E-mail: kees.boekschoten@planet.n1  

Suikerpot 2, 	1241 HK 	Kortenhoef 

	

C. de Wijsstraat 17, 1241 BW 	Kortenhoef 

	

Noordereinde 145, 1243 JM 	's-Graveland 

Dhr. A.D. Wumkes t Dhr. M. van Ee, 
Dhr. J.C. lmmerzeel, Dhr. S.F.C. Kessel, 
Dhr. D. Buitenhuis, Mevr C. van den Velden-de Groot 

Dhr. J.B. Koster, Dhr. J. Schriek, 
Mevr M.A. Boeve-Bant 

Elke woensdag, vanaf 20.00 uur, elke laatste 
zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. 
Tel. Verenigingsgebouw: 035-6569293 

Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 
E-mail: hkgloriosa@hetnet.n1  
Site: www.hk-kortenhoef.n1 
Girorekening nr.: 1493.86.419 

Dhr. H.B.C. Verhagen 
Dhr. J. Schriek 
Dhr. B. Wallenburg 
Dhr. J.C. Immerzeel 

ERELEDEN: 

LEDEN VAN VERDIENSTE: 

OPENSTELLING VOOR 
BEZOEK: 

BEZOEK-POSTADRES: 
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