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CIP-gegevens: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, ISSN: 027-829X 

Doel: De Historische Kring heeft tot doel voorwerpen, afbeeldingen en 
archivalia betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland 
en Kortenhoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen en de 
belangstelling daarvoor te bevorderen. 

Realisatie: Er is veel uit te zoeken, te verzamelen, te rangschikken en te 
publiceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrek-
ken van informatie en/of materiaal en/of financiële steun. 

Lidmaatschap: 
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar 
Postbezorging van het periodiek buiten de regio kost € 6,00 extra en 
losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 4,00 per stuk. 

Redactie: Dhr. F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef 
035 656 2390; giessen.f@online.n1 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of repro- 
ductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende ver- 
boden, behoudens beperkingen bij de Wet gesteld. 
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Van het bestuur 

Vanaf begin mei 2011 mochten wij gebruik maken van de etalages van 
het voormalig kantoor van de ABN-AMRO Bank aan de Dodaarslaan in 
Kortenhoef. 
Onze eerste tentoonstelling had als onderwerp: "De tweede wereldoor-
log". 
In juni is onze tweede tentoonstelling ingericht, met als onderwerpen: "De 
plaatselijke middenstand en onze scholen". 
Eind september komt een eind aan ons gratis gebruiksrecht en wij danken 
de eigenaar van de ruimte hartelijk voor zijn vriendelijke medewerking. 
Hoe groot het enthousiasme van onze medewerkers is, bleek uit hun reac-
tie op het bericht dat wij de expositieruimte moeten verlaten. "Dan kun-
nen wij nog net een nieuwe tentoonstelling inrichten". En dat hebben ze 
meteen gedaan. 
U kunt nog enkele weken genieten van een deel van onze verzameling 
met de onderwerpen "wasserij" en "poldergereedschappen" en verder 
kunt u foto's bekijken en kennis nemen van enige algemene informatie. 
Wij nodigen u uit ook eens een kijkje te nemen op onze prachtige websi-
te: www.hk-kortenhoef.n1  
Voor een nadere kennismaking met onze plaatselijke geschiedenis en met 
onze enthousiaste medewerkers, bent u - op iedere woensdagavond van 
20.00 — 22.00 uur en op iedere laatste zaterdag van de maand van 13.00 — 
16.00 uur - welkom in het prachtige gebouw van onze Historische Kring, 
aan de Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef. Voor een persoonlijker gesprek 
kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden. Hun namen zijn 
op de laatste bladzijde van dit Periodiek vermeld. 

Van de redactie 

De redactie van ons Periodiek heeft versterking gekregen in de persoon 
van onze secretaris, de heer Koos Voorn. Met zijn inbreng, inzicht en 
kennis van informatica leverde Koos al een belangrijke bijdrage aan deze 
editie. 
Wij streven naar een opfrissing van "het Periodiek" en hebben met Koos 
een goede stap kunnen zetten in de gewenste richting. De werkgroep 
"Periodiek" zal spoedig bijeenkomen voor de volgende stap(pen). 
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's-Graveland, opt uyterste van Goylandt 

In het vorig nummer van ons Periodiek schreef de heer Jan M Veenman 
over het wapen van de (oude) gemeente 's-Gravelant, waarin een trap-
gans wordt afgebeeld en over de ontginning van het gebied. Wij vervol-
gen zijn verhaal. 

Ten ongelegen ure 

Ondanks de vele pogingen was het niet mogelijk tot een overeenkomst te 
komen. De Staten stelden tenslotte zelf maar een vorm van vergoeding 
vast. Wanneer de Gooiers bereid waren om binnen twaalf jaar het hoog-
veen van "het Tweede Block" te verwijderen konden zij voor altijd op een 
jaarlijkse grondrente van f. 650,-- rekenen. De Staten, die er van over-
tuigd waren dat de Gooiers tevreden waren met de jaarlijkse rentevergoe-
ding en verder niets tegen de inbreuk op hun gebruiksrechten zouden on-
dernemen, waren de mening toegedaan dat 's-Graveland binnen vier jaar 
ontgonnen en in cultuur gebracht zou kunnen zijn. Dit pakte anders uit. 
Zo'n jaarlijkse rentevergoeding leek wel aardig, maar het nam niet weg 
dat zonder toestemming gemeenschappelijke gronden waren verhandeld. 
Dat wekte argwaan op en het vertrouwen in een goede afloop van 
de onderhandelingen was daardoor tot een minimum gezakt. Zoals de 
ontginners bij de droogleggingen van de Noord-Hollandse meren de strijd 
tegen het water aangingen, werd het hier voornamelijk de strijd tegen de 
lokale bevolking: de inwoners van 's-Graveland en de Gooiers. Vooral de 
Hilversummers gedroegen zich bepaald niet rustig. Het tegendeel was 
eerder waar. Zij vonden dat de ontginning van deze smalle strook tussen 
de hoge zandgronden en de lager gelegen veengebieden een regelrechte 
inbreuk was op hun eeuwenoude gebruiksrechten. 

"Niets te maken met die rijke Amsterdammers", zullen de Gooiers ge-
dacht hebben. "Het gebruiksrecht van dit gebied werd ons geschonken 
door Graaf Floris V en daarvan moet iedereen met zijn handen afblijven. 
Trouwens die jaarlijkse rentevergoeding betekent zo weinig dat jullie die 
ook wel mogen houden". Toen na enige tijd bleek dat de eerste betalingen 
uitbleven, werd de argwaan nog eens bevestigd en volgde een nieuwe 
reeks van pesterijen en vernielingen. Dan waren er weer vernielingen op 
de grens van Loosdrecht, dan weer op de grens van Ankeveen of Korten- 
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hoef, er kwam gewoon geen eind aan. Alle medewerkers die hielpen de 
ontginning van 's-Graveland in goede banen te leiden, werden bedreigd of 
weggejaagd. De Hilversummers waren bang dat de komst van een nieuw 
dorp nadelig voor hen zou kunnen zijn. Alle nieuw aangevangen werk-
zaamheden werden ogenblikkelijk vernield. 

Op 2 januari 1633 besloten de Staten de verwoeste werken te herstellen. 
Wederom volgde een reeks van discussies en dreigementen. tussen verte-
genwoordigers van de Staten enerzijds en de Gooiers anderzijds. Tenslot-
te werd besloten de ontginners met rust te laten. Tevens werd afgesproken 
enkele inwoners uit Hilversum die in het gebied werkzaam waren niet 
meer te storen. "Het is beter bij de ontginners te werken dan zondags in 
de achterste bank van de kerk te zitten om je hand op te houden voor de 
"Gods genade" was de geldende regel. Ondanks alle goede beloften ver-
anderde er eigenlijk niets. Er werden steeds weer nieuwe plagerijen be-
dacht. Tenslotte liep het helemaal uit de hand en begonnen de Gooiers 
met scherp op de arbeiders schieten. Op verzoek van de ontginners lieten 
de Staten een kleine legermacht bestaande uit ruiters en voetvolk aanruk-
ken, om de rust in het gebied van 's-Graveland weer te herstellen. 
Een studie betreffende de ontginningsperiode werd gemaakt door oud Ge-
meente Ontvanger van 's-Graveland de heer G.P. Trojen. In zijn geschrift 
"De Gemeente en polder 's-Graveland", dat verscheen in het jaar 1890, 
deelt G.P.Trojen ons over de onlusten tijdens de ontginning van 
's-Graveland gedurende de dertigerj aren van de 17e eeuw het volgende 
mede: 
"de 12de maart van het jaar 1633 vertoonden zich eenige vermomde per-
sonen met roers gewapend in de scheysloot, gelegen tusschen de geoc-
troyeerde landen en Goyland, waarop de daar aanwezige werklieden de 
vlucht namen, doch werden door die lieden achtervolgd tot aan de crom-
me Rade achter Ankeveen (tegenwoordig: Cannenburgerweg), zoodat de 
arbeiders het handwerk moesten opgeven en door hen tot vijf malen toe 
schoten werden gehoord. Kort daarop zag men onder de poort van de 
hofstede van Benedictus Schaeck, ten ongelegen ure een van de raddraai-
ers een vuur ontsteken, klaarblijkelijk met het voornemen de poort van de 
hofstede te doen branden. Ook werden de glazen (ramen) eener woning 
van een der aannemers ingegooid. Zelfs de inkwartiering van een com-
pagnie soldaten en voetknechten baatten de ondernemers weinig Van enig 
herstel van de beschadigde werkzaamheden kwam overigens niets te- 
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recht" 
Met de hofstede van Benedictus Schaeck (ook genoemd: Bente of Benja-
min) wordt bedoeld "Het Huys te Anckeveen geleegen aen de Ancke-
veensche Dijck" hetgeen nadien bewoond zal worden de bekende Anke-
veense Ambachtsvrouwe Maria Elisabeth de Walé. Kennelijk was Bene-
dictus Schaeck op dat moment de nu al meer dan tien jaar voortdurende 
herrie aan de grens van het Gooi meer dan zat en verzocht de Staten over 
te gaan tot zeer dwingende maatregelen. 

Op het slot Muiden 
Op 2 april 1633 werd wederom een resolutie uitgevaardigd met het zeer 
dringende bevel "de ondernemers van de geoctroyeerde landen, genaemt 
's Gravenlandt voortaan met rust en vrede te laten, geen zoden en plaggen 
van daar te halen op straffe van een boete van f. 50,-- voor de eerste over-
treding, voor ten tweede maal f. 100,-- en voor de derde maal f. 150,-- , 
waarvan 1/3 deel aan de aanbrenger zou toekomen en de rest aan de offi-
cier". Een bepaald niet mis te verstane maatregel. Met een weekloon van 
enkele guldens per week valt uit te rekenenen hoe hoog de boetes wel wa- 
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ren. Het resultaat van al die herrie was dat 's-Graveland in 1634, dus ne-
gen jaar na het verstrekken van de vergunning, nog maar nauwelijks ont-
gonnen was. In het uiterste zuiden en noorden van het gebied waren enige 
terreinen geëgaliseerd en afwateringskanalen gegraven maar daar was het 
dan ook bij gebleven. In 1634 kwamen er twee akkoorden tot stand. Een 
met die van Naarden en een met de Gooiers. Nadat eerst de gerechtigden 
bij buurspraak waren gehoord, dat wil zeggen in de algemene vergaderin-
gen, werd onder streng toezicht van baljuw P.C. Hooft op het slot te Mui-
den het volgende overeengekomen: 

• De Gooiers zouden afzien van verdere gewelddaden en kregen het 
Tweede Block (het gedeelte ten zuiden van 's-Graveland) terug. Zij 
deden tevens afstand van de fl. 650,-- die zij jaarlijks voor dit ter-
rein aan rente zouden krijgen. 

• "Die van Goylant moeten doen maecken een vaert ende wegh, van 
ofte .... (de) .... alreets gegravene vaerte opwaerts strekkend .... tot 
aen het eynde van 's-Grctvelant": de latere in 1650 gegraven vaart 
en weg (Gooische of Beeresteinse vaart) moest dus uitkomen in de 
in 1634 al ten dele gegraven 's-Gravelandse vaart. 

• De Staten beloofden geen stukken meer uit te geven zonder uitdruk-
kelijke toestemming van het bestuur van de Gooiers. De Gooiers 
hadden het recht in de toekomst elke medewerking aan uitgifte van 
grond te weigeren. 

• 's-Graveland mocht voor het ontginnen van haar landen modder, 
klei en andere materie uit al de Naardense stadsgrachten en sloten 
baggeren evenals uit de Naardense haven. 

• De ingezetenen van 's-Graveland, al of niet uit het Gooi afkomstig, 
zullen géén recht hebben op de gemene gronden van Gooiland. 
Daar stond tegenover dat zij de voorrechten en vrijdommen moch-
ten genieten zoals algemeen bij de aanleg van nieuwe landen of be-
dijkingen werd toegestaan met tevens het recht van ambachtsheer-
lijkheid over de grond. Wel moest men jaarlijks aan de grafelijkheid 
10 stuivers per morgen betalen. 

In 1636 veranderde de jaarlijkse betaling van 10 stuivers per morgen in 
een, naar mijn mening, veel moeilijker begrip namelijk "de elfde 
schoof' (is gelijk aan 9,09 % van de opbrengst) 
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Voorkeur 

De organisatievorm, waarin de ontginning de eerste tien jaar was onder-
gebracht, was een soort "gemeenschap van belanghebbenden". Nadat er 
de nodige wallen, dijken en waterwegen waren aangelegd is er in het jaar 
1634 voor het eerst sprake van een polder, die vlak voordien moet zijn 
opgericht. Er zijn op dat moment acht ingelanden (grondeigenaren). Op 7 
juni 1634 was het werk zover gevorderd dat men de polder kon gaan ver-
kavelen. Op genoemde datum werden 27 kavels lopend in west-oostelijke 
richting alsmede de rechten en plichten van de ingelanden vastgesteld in 
de "Cavel Conditien van 'sGravenland geleghen in Goyland" en aldus 
afgegeven "t Amsterdam. By Broer Jansz. woonende op de Nieuwe-zijds 
Achterborghwal, in de silvere Kan". Alle kavels worden samengebundeld 
(en in sommige gevallen in de lengte gesplitst) tot zes loten van ieder 90 
morgen (ruim 76 ha.). Elk lot omvatte twee groepen van aaneengesloten 
kavels. Op 7 juni van dat jaar vond ten overstaan van de Amsterdamse 
notaris Jacob van Swieten de verloting van deze kavels onder de belang-
stellenden plaats. Ieder had recht op een lot, met uitzondering van drie 
heren, die slechts één lot deelden. Kennelijk heeft het gedrag van de 
Gooiers invloed gehad op de latere verdeling van het aantal percelen. 
Oorspronkelijk werd er gekozen voor 27 percelen. Toen echter in 1634 de 
verdeling zou plaatsvinden, kwamen er maar 8 ingelanden opdagen. 

Waarschijnlijk was voor een aantal de voorkeur uitgegaan voor een rustig 
plaatsje aan de Vecht of de Amstel in plaats van een buitenhuis op de 
grens van het onrustige Gooi. 
• Het eerste lot viel toe aan Cornelis van Davelaer, die de kavels 1, 2 

en de helft van 3 alsmede 24 en 25 verkreeg (ruim 80 ha). 
• Het tweede lot viel toe aan Abel Mathijsz. Burgh, die daarmee 4, 5 

en de helft van 3 alsmede 18 en 19 verkreeg (ruim 76 ha). 
• Het derde lot viel toe aan Benedictus Schaeck, heer van Anckeveen, 

die zijn deel voor een klein gedeelte in het gezamenlijk bezit stelde 
met Jonker Godert van Reede, Heer van Nederhorst en met Pie-
ter Cornelisz. Hooft, Drost van Muiden en Baljuw van Gooiland. 
Het wekte enige verwondering dat Hooft hierbij aanwezig was om-
dat hij destijds bij Don Emanuel, prins van Portugal, negatief over 
de ontginning had geadviseerd. De verdeling was als volgt: Bene- 
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dictus Schaeck verkreeg de kavels 6, 7 en de helft van 8, (ruim 42 
ha) P.C.Hooft en Goden van Reede samen de kavels 22 en 23 (ruim 
34 ha) 

• Het vierde lot viel aan Dr. Andries Bicker, die de kavels 9, 10 en de 
helft van 8 alsmede 20 en 21 verkreeg (ruim 76 ha) 

• Het vijfde lot viel toe aan Reijnier Pauw die hiermee de kavels 11, 
12 en de helft van 13 alsmede de kavels 26 en 27 verkreeg (ruim 85 
ha). 

• Het zesde en laatste lot viel toe aan Antonij Oetgens van Waveren; 
laatstgenoemde was echter niet bij de loting aanwezig, voor hem 
lootte Willem Hollesloot. Antonij Oetgens van Waveren verkreeg 
een aaneensluitend gebied in de vorm van de kavels 14, 15, 16, 17 

en de helft van 13 (ruim 76 ha). 
Schutters stuk van Bartholomeus van der Eist met als 4e LA Benedictus Schaeck 

Het dorp werd opgemeten door Nicolaas Bonifacius Parfijn. Ook Pieter 
van der Lee, schout te Kortenhoef en van beroep landmeter bewees 
's-Graveland goede diensten. Als aannemer trad in hoofdzaak op Pieters-
zoon Coopman. 

Het bestuur van de nieuwe polder 's-Graveland bestond uit de eerste zes 
hoofdingelanden te weten: Cornelis Davelaer, Abel Mathijsz. Burgh, Be-
nedictus Schaeck, Dr. Andries Bicker, Reynier Pauw en Antonij Oetgens 
van Waveren. 
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Het is opvallend dat de advocaat Jan Ingel, die volgens het octrooi uit 
1625 en de aanvulling ervan uit 1626 een aanzienlijk aandeel moet heb-
ben geleverd in de verlening van het octrooi, wordt uitgeloot. Sindsdien 
verdwijnt hij uit het 's-Gravelandse beeld zonder een spoor achter te la-
ten. Er zijn veronderstellingen dat dit alles te maken heeft met zijn positie 
als rentmeester bij Benedictus Schaeck die eigenaar was van het Huis te 
Ankeveen. Jan Ingel wilde kennelijk de goede verstandhouding met Be-
nedictus Schaeck niet riskeren door eveneens eigenaar te worden van een 
strook land in de directe omgeving van het bezit van zijn baas. Toch 
vraag ik mij af of dit de enige reden geweest kan zijn van zijn plotselinge 
afwezigheid. In dit verband waag ik mij een tweede veronderstelling toe 
te voegen. 

Zoals reeds in het voorgaande beschreven, was Mr. Jan Reyniersz. Ingel 
rentmeester bij de Heer van Anckeveen, Benedictus Schaeck. Opvallend 
mag zijn dat Benedictus Schaeck de enige in het gezelschap van de nieu-
we landeigenaren was die het roomskatholieke geloof aanhing. Ook Mr. 
Jan Ingel was rooms-katholiek en uitte zijn geloofsijver door een deel van 
zijn boerderij als schuilkerk ter beschikking te stellen. Hoewel aanvanke-
lijk iedereen vrijheid van goddienst bepleitte, kwam daar onverwachts in 
1581 een eind aan. Het uitvoeren van godsdienstoefeningen door leden 
van de roomskatholieke kerk werd formeel verboden en de goederen van 
deze kerk kwamen onder beheer van de overheid. Tijdens de Synode van 
Dordrecht in 1618 kreeg de hervormde richting officiële erkenning als de 
enige juiste leer. Toen tenslotte prins Maurits het Amsterdams stadsbe-
stuur had verwisseld door leden die de protestantse godsdienst aanhin-
gen, ontstond een korte periode van godsdienstige onverdraagzaamheid 
waaraan in 1635 een einde kwam. De nieuwe, strenge en dogmatische 
richting paste niet in de houding van de christelijk-humanistische levens-
visie van de vele regenten in stad en land. Ondanks deze plotselinge om-
mezwaai deed de overheid, en zeker die in Amsterdam, zijn best rust en 
orde te handhaven om zo de gunstigste omstandigheden voor de ontplooi-
ing van de economie te scheppen. Toen echter bleek dat de Staat alle 
openbare functies bij voorkeur toebedeelde aan lidmaten van de hervorm-
de kerk, ontstond een klimaat van grimmigheid en wantrouwen. Waar-
schijnlijk voelde ook de conservatieve Mr. Jan Ingel zich niet thuis in het 
over het algemeen hervormde gezelschap van nieuwe hoofdingelanden in 
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's-Graveland, en trok zich dientengevolge terug op de buitenplaats van 
zijn vader te Ankeveen en op zijn kantoor en woonhuis aan de Keizers-
gracht te Amsterdam. De positie van Benedictus Schaeck die in het bezit 
was van de kavels 6 en 7 en de helft van 8 werd, naar alle waarschijnlijk-
heid, hooguit getolereerd. Kennelijk zich aangetrokken tot het gezelschap 
van Benedictus Schaeck en Mr. Jan Ingel in Ankeveen trokken sindsdien 
verschillende katholiek gebleven Amsterdamse regenten en kooplieden 
naar het dorp Ankeveen om zich zowel in het Stichtse als het op Holland-
se deel te vestigen. De invloed van de Amsterdammers in de dorpen An-
keveen en 's-Graveland was groot. Waarschijnlijk is hierin ook de verkla-
ring te vinden dat sindsdien de Ankeveners de roomskatholieke en de 
nieuwe inwoners van 's-Graveland de hervormde richting hebben geko-
zen. Kenmerkend in dit verband is dat in dezelfde periode de late middel-
eeuwse naam "Oude Weg" (voor de tegenwoordige Herenweg) veran- 

derd werd in "Pape meent". 
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De Herenweg rond 1700 met op de achtergrond de "Kwakelbrug" 
Naar eer en geweten 

Wie waren zij eigenlijk, deze regenten en eerste bewoners van 's-
Graveland? Tot in het midden van de 17e  eeuw waren de meesten van hen 
actieve kooplieden. Enkel Mr. Cornelis van Davaeler en Abel Matthysz 
Burgh hadden zich reeds in de dertiger jaren uit zaken teruggetrokken. In 
de vijftiger jaren van dezelfde eeuw betoogt een verontrust rekest 
(verzoekschrift) van een groot aantal Amsterdamse kooplieden "onze stad 
wordt tegenwoordig geregeerd door een aantal regenten die van de han-
del niets afweten. Het zijn veelal renteniers die leven van hun pachten en 
interesten uit hun bezittingen en fortuinen en zijn daardoor niet meer op 
de hoogte van de handelsbelangen". De klacht was lichtelijk overdreven. 
Burgemeesters als de Bickers (we zullen ze straks nog in 's-Graveland 
tegenkomen) deden in die tijd nog zaken over de halve wereld. Toch ka-
rakteriseert het stuk de overgangstijd. Het volgende geslacht zal inder-
daad uit renteniers bestaan die overigens zowel door hun investeringen als 
door hun huwelijken nauw met de grote kooplieden en bankiers (en voor 
een aantal zo ook met 's-Graveland) verbonden bleven. In de eerste helft 
van de 17e  eeuw leefden de meeste kooplieden nog betrekkelijk eenvou-
dig. De Bickers zouden bijvoorbeeld in elk ander land hertogen en 
grandseigneurs zijn geweest wonende op grote kastelen. Hun inkomen 
was honderdmaal groter dan een willekeurige Duitse prins die prat ging 
op zijn titels en zijn voorouders. Toch bleven de Bickers rustig te midden 
van hun werven, brouwerijen en pakhuizen het grootste deel van het jaar 
wonen en aten, evenals de gewone burgers slechts eenmaal per week 
vlees. Intussen voelden zij zich — de regenten — "s lands vaderen". Hun 
zoons studeerden rechten in Leiden en wisten zich bestemd voor de dienst 
aan stad en gewest. Op een 'betrekkelijk' klein salaris maar vooral met de 
eer en de achting van de burgerij. 

De beloning 

De regenten wisten wat goed was voor het volk. De kleine man moest 
klein gehouden worden. Een soort bevoogding die tegenwoordig door 
niemand meer geaccepteerd zou worden maar die toen vanuit een vorm 
van geloofsovertuiging voortkwam en veelal als vanzelfsprekend aan-
vaard werd. "Wees tevreden in den stand, waarin de Here U plaatste, met 
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Uw bescheiden deel" stond er immers met sierlijke letters op een houten 
bord in de kerk en velen accepteerden de situatie waarin zij verkeerden. 
Arm werd je in de zeventiende eeuw al gauw. Het waren de boeren die in 
de knel kwamen als twee slechte jaren elkaar opvolgden, vissers waarvan 
de viskorven door stropers werden leeggehaald, afgedankte wevers die 
waren getroffen door een crisis in de kledingindustrie, slachtoffers van 
godsdienstoorlogen en slachtoffers van burgeroorlogen. 

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd er "redelyk 
goed" voor de armen gezorgd zijn. Er waren verhalen te over: de moeder 
die na de dood van haar man met een huis vol kinderen achter is geble-
ven; de oude man wiens kinderen naar elders waren vertrokken en nu 
verkommerde van armoede; de soldaat die invalide is geraakt en nooit 
meer aan het werk komt. Er waren allerlei instanties waarop een beroep 
gedaan kon worden. Spijsuitdelingen, armenhuizen en diaconieën. De 
inkomsten kwamen uit de rente van de kerkbezittingen, schenkingen, na-
latenschappen, legaten, collectes, huishuren en verpachtingen. Tenslotte 
speelden religieuze motieven een rol, door iets te geven aan de armen 
werd de zielenheil van de donateurs veiliggesteld. 

Het huishoudboekje 

Daar tegenover was er bij de regenten de innerlijke drang te regeren zon-
der zich door anderen van stuk te laten brengen. Zonder enige schroom 
werden familieleden en aanhangers op sleutelposities en winstgevende 
posities geschoven. De corruptie vierde hoogtij. De franse gezant 
d'Estrades merkte in dit verband eens op dat hij "bij de Amsterdamse re-
genten niemand had aangetroffen die je met geld niet van inzicht kon 
doen veranderen". Iedereen vond dit de gewoonste zaak van de wereld en 
we waren in het Europa van de zeventiende en achttiende eeuw zeker niet 
de enigen maar vooral ook niet de ergste van Europa. Niet omdat we zo-
veel beter waren, maar de grote mate van persvrijheid spijkerde iedereen 
die te ver ging direct aan de schandpaal. En deze straf was hoogst onaan-
genaam. 

Het is in dit verband interessant eens na te gaan hoeveel een koopman of 
regent nu eigenlijk verdiende. Och .... we zijn nu eenmaal toch aan het 
roddelen over onze kooplieden en regenten en te weten wat een ander ver- 
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dient heeft steeds onze warme belangstelling. Soms is het een kwestie van 
jaloezie en soms een kwestie om de eigen maatschappelijke positie te 
toetsen. Hoe het ook zij, op deze wijze kunnen we een goed beeld vormen 
van de eerste Amsterdamse 's-Gravelanders. 

Het minimum inkomen voor een gemiddeld gezin (man, vrouw en twee 
kinderen) bedroeg ten tijden van de ontginning van 's-Graveland zo'n 
f. 300,-- per jaar. In het midden van de zeventiende eeuw had ongeveer de 
helft van de Amsterdamse bevolking een inkomen van tussen de f. 300,--
en f. 600,--. Dit betekende dat men voortdurend moeite had de eindjes aan 
elkaar te knopen. Er was een groot verschil tussen het inkomen in de win-
ter en in de zomer. Zo verdiende bijvoorbeeld een scheepstimmerman in 
Amsterdam in het jaar 1625 in de winter 20 en in de zomers 26 stuivers 
per dag. Een metselaar verdiende in de winter 18 en in de zomer 24 stui-
vers. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw komen ook de lonen in 
's-Graveland een beetje in beeld. Er is nauwelijks verschil met zo'n hon-
derd en vijftig jaar geleden waar te nemen. De 's-Gravelandse scheeps-
timmerman Jacobus van Buren verdiende in het jaar 1785 in januari en 
februari 18 stuivers en in juli, augustus en september 26 stuivers per dag. 
Een leerling timmerman, met de naam Simon, ontving in hetzelfde jaar in 
gedurende de winter 8 stuivers + "1 stuiver speulgeld" en gedurende de 
zomer 10 stuivers per dag. Naar het aantal werkuren per dag werd niet 
gekeken. Het was gewoon van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat. Ver-
der geen gezeur. Het jaar telde gemiddeld 310 werkdagen. De volgende 
belangrijke vraag is dan: "Wat kunnen de 's-Gravelandse werknemers 
voor het verdiende geld kopen?" De historici die de loop van het beste-
dingspatroon bestuderen geven met betrekking tot de prijs van de meest 
dagelijkse levensbehoefte zoals brood, melk en boter daar nauwelijks ant-
woord op. 

Vastgesteld kan echter worden dat bij een gezin van man, vrouw en drie 
jonge kinderen men gemiddeld het hele inkomen kwijt was aan allerlei 
huishoudelijke zaken. Op 14 juli van het jaar 1640 ontving de 
's-Gravelandse dagloner Claes Corneliszn die gehuwd was met Maertje 
Dircks het loon voor 1 week werken te weten 120 stuivers. Het is niet be-
kend waaruit het werk bestond en hoeveel uren hij daarvoor in de weer 
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was. Ook is niet bekend waar hij precies woonde. Ondanks de (voor die 
tijd) redelijke honorering kwam hij er toch aan tekort. Ik heb gezocht naar 
een gemiddelde uitgave van een overeenkomstig gezin in dezelfde perio-
de en vond het volgende huishoudboekje: 

weekhuur 10 stuivers, 

7 roggenbroden van 4 pond a 6 stuivers, 

een pond boter 10 stuivers, 

7 maal daags 5 kop aardappelen a 4 stuivers, 

7 pond meel of havergort voor de avondpap a 2 stuivers en 2 

cent, 

karnemelk 6 stuivers, 

melk 4 stuivers, 

koffij en suikerij 4 stuivers, 

een pond vet 7 stuivers, 

1 pond zout 1 stuiver en 3 cent, 

olie 4 stuivers, 

een half pond zeep 3 stuivers, 

brandstof (inclusief sprokkelhout) 7 stuivers, 

saaijet, garen, band 2 stuivers, 

tabak en barbier 4 stuivers. 

Totaal 148 stuivers en 2 centen. 

Afbeelding van een stuiver uit ca 1600 

Hij kwam dus 28 stuivers en 2 cent ( = E 1,42) tekort. Het is mij niet be-
kend hoe hij het tekort aanzuiverde. Er zijn natuurlijk tal van mogelijkhe-
den. Waarschijnlijk verdiende zijn vrouw Maertje Dircks er nog iets bij. 
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Hoewel tegen een geringe vergoeding (het werd gekort op het loon) was 
het gebruikelijk dat de eigen huishoudwas in het wasproces in de wasserij 
meegenomen kon worden. Omdat er in het huishoudboekje 3 stuivers aan 
zeep werd betaald, zal Maertje waarschijnlijk niet in een wasserij en ble-
kerij werkzaam zijn geweest. Misschien was dat in een weverij of bij een 
bierbrouwer of in de huishouding van een van de buitenplaatsbewoners. 
Hoe het ook zij: er moest terdege bijverdiend worden, dan wel bezuinigd. 
Dit laatste was voor een gezin met drie kinderen nauwelijks mogelijk. 

Even voorstellen 

Een modale buitenplaatsbezitter had in dezelfde periode een jaarinkomen 
van f. 7.500,-- tot f. 10.000,--. Uit de belastinggegevens over het jaar 
1625 valt op te maken dat de meeste Amsterdamse 's-Gravelanders be-
hoorden tot de financieel krachtige groep van zo'n 150 Amsterdamse 
huishoudens met een gemiddeld jaarinkomen van een slordige f. 18.000,--
of meer. Van deze 150 waren achtentwintig gezinshoofden lid van de 
stadsregering, vijfentachtig waren kooplieden en acht rentenier. Van de 
overigen waren er zes bierbrouwer, vijf fabrikant, vier wijnkoper, twee 
advocaat en een was makelaar. Van de anderen kennen we het beroep 
niet. Omgerekend naar de huidige maatstaven beschikken de eerste bewo-
ners van onze buitenplaatsen over een gemiddeld jaarinkomen van 2 mil-
joen gulden. Voor zover bovengenoemde cijfers een conclusie toelaten, 
lijken ze aan te geven dat de inkomensverhoudingen tussen de eenvoudi-
ge en zeer sober levende volksklasse aan de 's-Gravelandse vaart en de 
welvarende elite op de buitenplaatsen meer dan omvangrijk was. Het zal 
dan ook voor menigeen vreemd geweest zijn de "Heeren uit Amsterdam" 
op de aanvankelijk eenvoudige boerenhoeven te zien rondstappen. Waar-
schijnlijk ontdeden zij zich in 's-Graveland van al die potsierlijke kledij 
waarin zij in de stad de kooplieden uit "de gansche waereld" tegemoet 
traden. Geen pruiken, lakense pakken, fraaie kragen en alles wat dies 
meer zij in 's-Graveland. Hier konden zij zichzelf zijn in hun eenvoudige 
kloffie, en zag je soms het verschil niet "tusschen een borgher, boer of 
koopman". 

Genoeg gesproken over onze kooplieden en regenten uit de stad. Ik ga 
hen nu aan u voorstellen: 
1. 	Mr. Cornelis van Davelaer (1582-1640): Heer van Petthem en 
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koopman te Amsterdam. 
2. Abel Matthysz. Burgh (1579-1646): Zoon van een Amsterdamse 

bierbrouwer. Hij huwde in 1609 met Maria Cornelisdr. Queeckel. In 
Amsterdam bekleedde hij onder meer de functie van: Regent van 
het Aalmoezeniers Weeshuis, kapitein der burgerij en commissaris 
van de Desolate Boedelskamer. 

3. Benedictus Schaeck (1587-1661): Heer van Anckeveen en koop-
man te Amsterdam. Hij huwde te Amsterdam op 20 juni 1615 met 
Elisabeth Dirckdr. Sperwer, geb. in 1588 en dochter van Claes Rey-
niersz., koopman op het Rokin "in de Sperwer". In dit huwelijk 
moeten we m.i. de verklaring zoeken voor het latere Sperwershof te 
's-Graveland. Door aanhuwelijking kwam het in eigendom van het 
geslacht De Walé (te Ankeveen) 

4. Godard van Reede ( 1588 -1648): Kanunnik ten Dom te Utrecht. 
Heer van Nederhorst, Vredelant, Cortehoef, Horstwaert, Overmeer 
enz.. Gevolmachtigde voor het opstellen van de algemene vrede van 
Munster. 

5. Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647): Nederlands letterkundige. 
Baljuw van Naarden en Gooiland, Drost van Muiden en Hoofdoffi-
cier van Weesp en Weesperkarspel 

Pieter Cornelisz. Hooft 
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6. Dr. Andries Bicker (1586-1652): Heer van Engelenburg. Bewind 
hebber VOC. Commissaris Wisselbank. Bestuur Admiraliteit Am 
sterdam. Lid dagelijks bestuur Staten van Holland. Van 1627 tot 
1649 was hij tienmaal burgemeester van Amsterdam. Hij ijverde 
voor vrede met Spanje in het belang van de handel. 

7. Mr. Reynier Paauw (1585-1658): Raadsheer van de Hoge Raad 
van Holland. 

8 	Antony Oetgens van Waveren (1585-1659): Rentenier. Oud Bur- 
gemeester van Amsterdam 

Weldra ontstaan de volgende buitenplaatsen: 's-Gravenhoek (Mr. C. van 
Davelaer), Swaenenburgh (Mr. C. van Davelaer), Schaep en Burgh (A. 
M. Burgh), Boekensteyn (B. Schaeck), Brambergen (B. Schaeck), Sper-
wershof (B. Schaeck), Spanderswoud (A. Bicker), Noord-Wolfsbergen 
(R. Paauw), Zuid-Wolfsbergen (R. Paauw), Stopbergen en Hilverbeek (A. 
Oetgens van Waveren), Spieghelrust (A. Oetgens van Waveren), Land en 
Boschzigt (`Jagtluse met 'Heilust') (A. Oetgens van Waveren), Schoon-
oord en Groenlust (A. M. Burgh), Syllisburg (later Trompenburgh) en 
Rondom Bedrogen (later Gooilust) (voor een deel: A. Bicker), Bousigt 
(met Rondom Bedrogen — later Gooilust — voor een deel P. C. Hooft en G. 
v. Reede), Beeresteyn (met een deel van Bousigt) voor een deel Mr. C.van 
Davelaer), Nieuwerhoek en Veld en Akker (R. Pauw). 

Langs de "Lange Wegh" 

In 1634 waren de onregelmatigheden tussen de bewoners van het Gooi en 
de ontginners van 's-Graveland behoorlijk verminderd. De 
's-Gravelandse pachtboeren hadden geen rechten meer op de Gooise ge-
meenschappelijke gronden en Goois grondbezit kwam niet voor. Toch 
waren er nog enkele zaken waar de Gooiers niet de hand in hebben gehad. 
Af en toe werden er, ondanks de overeenkomst die er was, toch stukken 
grond verkocht of voor zandafgraving uitgegeven. De Gooiers vonden 
het allemaal goed, mits een flink deel van de opbrengst in de kas van de 
Erfgooiers terecht kwam. Die konden daarmee weer de kosten die betrek-
king hebben op de afwatering van de meenten, betalen. Zo zijn bijvoor-
beeld, voor de afvoer van zand en weverijproducten, de Gooische Vaart 
(nu Berensteinse vaart geheten) en de weg ernaast omstreeks 1650 aange-
legd door de Hilversumse `afzander' Jan Perk. 
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Wat betreft de impost (belasting) krijgen de 's-Gravelanders in 1649 nog 
eenmaal voor een periode van 15 jaar vrijstelling op "ruwe wa-
ren" (accijns op bouwmaterialen). Het belastingvoordeel was voor de hui-
zenbouw van groot belang. In 1634 stonden er nog slechts een paar schu-
ren. De ingelanden worden dan volgens artikel XXVI van de "Cavel Con-
ditien" van 8 juli 1634 verplicht "binnen veerthien Maenden ten minsten 
twee goede Huysmans Huysen op de Cavel te stellen behalven de Schuy-
ren die daer alreede staen". Indien dit niet werd nagekomen zal een jaar-
lijkse boete gevorderd worden groot 200 gulden "soo langhe hy de voor-
schreven timmeragie niet en sal hebben gestelt". Omdat dat allemaal nog-
al snel moest gebeuren werden de meeste huizen van hout gebouwd, 
evenals de bruggen, sluizen (de aanleg hiervan wordt nog elders in dit 
boek besproken) en overige bouwwerken. 

De ontgonnen gebieden werden behalve als weiland, vooral voor het ver-
bouwen van boekweit gebruikt. Deze productie moest er voor zorgen dat 
de boerenbedrijven rendabel waren. Enkele oude transportaktes delen ons 
mede dat er achter de boerderijen ook grote boomgaarden voorkwamen. 
De landerijen werden bewerkt door pachtboeren wier boerderijen een paar 
honderd meter van de `Langhe Wegh' (Zuidereinde en Noordereinde) af 
stonden. Gedurende de zomer diende een deel van de boerderij tevens als 
een soort zomerhuis voor de Amsterdamse eigenaren. In het begin bleef 
de bewoning beperkt tot het zogenaamde "herenverblijf', een aange-
bouwde opkamer, in de hofstede. 

Boerderij Stopbergen 
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De boerderij Stopbergen, die vroeger niet bij Hilverbeek hoorde, is hier 
een voorbeeld van. In de loop van de tijd verrezen er steeds meer grotere 
maar vooral ook comfortabeler huizen. "De eerste generatie is zuiver on-
dernemer", zegt Jhr. van Lennep in zijn studie "Late Regenten". Het ging 
hen slechts uitsluitend om de financiële beleggingsresultaten. 

Pas in de periode 1670-1700 ontstonden de eerste buitenhuizen: eerst nog 
eenvoudige lage gebouwen, die later uitgebouwd en verfraaid werden. Er 
waren ook uitzonderingen: zo is van "Schaep en Burgh" bekend dat het, 
reeds tijdens de bewoning van de eerste eigenaar, een inrijpoort met por-
tiersloge had, benevens een herenhuis, boerderij, paardestallen, 
"Plantaadj ie" (park) en een hovenierswoning. 

Trompenburgs paleisachtige gedaante dateert van na 1672, het jaar dat de 
Fransen hier vreselijk te keer gingen. De meeste thans bekende buiten-
plaatsen werden na het vertrek van deze troepen gebouwd. Het recreatieve 
aspect werd pas van belang in de achttiende eeuw. De kaart van de ge-
broeders Ottens (1734) laat ons de tuinen en parken zien. 

De recreatieve functie krijgt echter nooit een overheersende plaats. Het 
agrarische belang blijft domineren en wint aan het eind van de achttiende 
eeuw steeds meer terrein. De buitens "Berenstein", "Nieuwerhoek" en 
"Veld en Akker" in het uiterste zuiden van 's-Graveland worden met tuin 
en al gesloopt ook met het doel landbouwgrond te creëren. De parken ne-
men slechts een klein deel van de totale oppervlakte in beslag. Bijna ieder 
buiten heeft een boerderij. In 1768 is er sprake van 17 boerderijen waar-
van er 16 behoren aan de buitens. In dat jaar telt 's-Graveland 16 buitens. 

Een tegenvaller 

Ondanks alle tegenwerking door de Gooiers was het afzanden van 
Graveland door de Amsterdammers vrij snel gebeurd. In 1657 (de 's-
Gravelandsevaart was toen reeds 16 jaar in gebruik) was het terrein op 
een paar delen na in cultuur gebracht. De in dat jaar nog woeste delen ble-
ven in de oorspronkelijke toestand en zijn tot heden veelal hoger dan het 
direct omliggende gebied. Zoals reeds eerder beschreven was de bestem-
ming van het zand voor het merendeel Amsterdam. Toch zal waarschijn-
lijk ook een deel aangewend zijn voor eigen gebruik, enerzijds voor de 
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egalisering van bepaalde moerassige delen in het gebied, anderzijds voor 
de bouw van boerderijen en buitenhuizen. 

De zandwinning zou financieel een tegenvaller geweest te zijn. Een en 
ander valt op te maken uit de grote hoeveelheid verzoeken om "vrijdom 
van impost op Ruwe Waren" die met de regelmaat van een klok in Den 
Haag binnenkomen. Ook Jhr. F. J. E. van Lennep maakt in zijn boek 
"Late Regenten" met de tekst "..... de ontginning heeft in het begin vol-
strekt geen winst opgeleverd ....." melding van een fmanciële tegenvaller. 
De oorzaak ligt waarschijnlijk in Amsterdam. De in 1625 voorziene grote 
stadsuitbreiding was reeds in 1640 voor een groot deel achter de rug. Kort 
nadien werd de stad overvallen door een aantal epidemieën die op een 
verschrikkelijke manier hun tol eisten. In het jaar 1656 brandden er enke-
le dagen achtereen 180 pektonnen op verschillende plaatsen in de stad, 
een afweermiddel tegen de builenpest, die dat jaar 16.727 doden (oftewel 
10% van de bevolking) eiste. De stadsgeschiedschrijver Caspar Comme-
lin vertelt ons: "De stank op het kerkhof van de Amsterdamse Wester-
kerk, dat te klein was om de vele doden te kunnen bergen, was verschrik-
kelijk. De sterfte was zo enorm en zo bedreigend dat veel voorname men-
sen uit de stad naar hun buitenplaatsen aan de Vecht of 's-Graveland 
vluchten". 

Overigens kwam builenpest in geheel Europa voor. In Londen eiste de 
ziekte ongeveer 20% van de bevolking. In het jaar 1656 lag de bouw van 
woningen en aanverwante activiteiten in verschillende delen van de stad 
Amsterdam stil, omdat de betrokkenen waren overleden. De behoefte aan 
zand nam dus sneller af dan was voorzien. Toch zette men de zandwin-
ning in en rond 's-Graveland voort tot in het begin van de twintigste 
eeuw. De hoeveelheden zand die tussen 1625 en 1640 werd aangevoerd 
zou nooit meer gehaald worden. 

's-Graveland is altijd nauw verbonden geweest met het Gooi en Amster-
dam. De relatie met de stad bleef merkbaar en zichtbaar. Zij bestond uit 
stromen kapitaal: investeringen, opbrengsten uit bezit, goederen -onder 
andere zand- en diensten (waaronder wasserijen en blekerijen). De koop-
lieden en de regenten uit de stad bleven vele generaties lang de belang-
rijkste werkgevers van de 's-Gravelandse bevolking. Ze beheersten ook 
de politiek in het dorp. Zij waren eigenaar van de grond en daarom werd 
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de polder door hen bestuurd. Vele Amsterdamse regenten kregen na (en 
ook vaak reeds voor) hun aftreden in de stad een functie in het 
's-Gravelandse bestuur. Tot in de twintigste eeuw waren ze betrokken bij 
het wel en wee van het dorp. Ook zelfs voor wat betreft de inrichting en 
de planning van het landschap gold hun invloed. Het gebied werd inge-
richt volgens hun wensen en verlangens, die soms winst (afzanding, agra-
risch grondgebruik) maar, voornamelijk in de latere tijd, ook recreatie in-
hielden. 
De 's-Gravelandse vaart was de levensader die het dorp verbond 
met steden en dorpen in de omgeving en met de stad aan de AmsteL 

Fragment van de Caerte ende metinghe [.J  van sekere bossen ende bul-
lynchen gheleghen in Goeylant', Floris Jacobs, 1597. De linker begren-
zing van de donkergekleurde regio met 'vullinghen' is vermoedelijk onge-
veer de huidige locatie van de 's-Gravelandse Vaart. 
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Indien u niet in het bezit bent van een 
computer om het elektronisch aan te 
leveren dan kan dit natuurlijk ook op 
papier. Dit kunt u dan afgeven bij de 
HK aan de Kerklaan of opsturen naar 
het postadres Kerklaan 89, 1241 CL 
Kortenhoef. 

Wie van u is een schrijver in de dop 

U heeft hiervoor kunnen genieten van een verhaal wat geschreven is door 
Jan Veenman, die een getrouwe leverancier is van copij voor deze perio-
diek . Vele stukken zijn al van zijn hand gekomen. 

De Historische kring kan bogen op een aantal goede schrijvers waar wij 
heel blij mee zijn maar dit team kan ook wel wat versterking gebruiken. 

Heeft u ook zelf een verhaal, anekdote of een stukje geschiedenis dat be-
trekking heeft op Ankeveen, 's-Graveland of Kortenhoef of zijn inwoners 
daarvan, en denkt u dat dit ook leuk is om met andere lezers van onze pe-
riodiek te delen? Zet dit dan eens op papier lever dit in bij de kring aan de 
Kerklaan (dit kan iedere woensdagavond) of mail dit naar mail- 
adres:hkgloriosa@hetnet.nl.  In overleg met de redactie zal het dan in één 
van de toekomstige periodieken geplaatst kunnen worden. 

De verhalen welke u heeft hoeven beslist niet lang te zijn. Kleine anekdo-
tes zijn ook van harte welkom. 
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Mysterie van een Kortenhoefs raam 

Het internet gaat steeds een belangrijker rol spelen in ons bestaan. Velen 
van ons communiceren al via de computer, we doen onze bankzaken per 
internet en natuurlijk is het een enorme bron van informatie. 
Ook de archiefdiensten hebben de enorme mogelijkheden van dit medium 
ontdekt en maken er ook steeds meer gebruik van. Zo worden steeds meer 
fotocollecties op het net raadpleegbaar, zoals de beeldbank van de provin-
cie Noord Holland, waar veel foto's, prentbriefkaarten en ook topografi-
sche kaarten van onze drie dorpen zijn te vinden. 
Ook kunt u op de website van "In de Gloriosa" een groot deel van de fo-
tocollectie van de kring bekijken. 

Het oudste archiefmateriaal over Kortenhoef bevindt zich in het Utrechts 
archief Kortenhoef maakte tot in de 19de eeuw deel uit van Utrecht. Juist 
dit archief is inmiddels erg ver met het digitaliseren van hun materiaal. 
Niet alleen foto's, maar ook heel veel akten van documenten zijn hier ge-
scand en eenvoudig bij u thuis op het scherm te krijgen en desgewenst te 
bestellen. 

Naast het gemak niet meer naar Utrecht af te hoeven reizen om het mate-
riaal in te zien, biedt de site uitgebreide zoekmogelijkheden. Een zoekop-

dracht "Kortenhoef' resulteert in 
526 Resultaten. Dit bestaan voorna-
melijk uit notariële akten en doop-
trouw en begraafakten. In de lijst 
met onderwerpen werd mijn aan-
dacht getrokken door het 
"Monumenta van Buchel". Onder 
deze titel schreef de Utrechtse oud-

0 heidmirmaar Aernout van Buchel 
(1565-1641) een boek met tekenin-
gen, voornamelijk in kleur, aange-
vuld met beschrijvingen van de graf-
zerken, wapenborden, inscripties en 
andere historische bijzonderheden 
van hoofdzakelijk de kerken in 
Utrecht. Het boek telt 300 bladzijden 
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en is geheel in het Latijn geschreven. Het meeste materiaal dat Buchel in 
het begin van de 17de eeuw aantrof en beschreef is inmiddels verloren ge-
gaan en zijn werk is dus een belangrijke historische bron. 

Aernout van Buchel studeerde enige maanden in Leiden, maar zette zijn 
studie in 1585 in Frankijk voort. Daar kwam hij in contact met onderzoe-
kers die gefascineerd waren door romeinse mines, inscripties en hand-
schriften. Hij vertrok naar Rome, waarhij allerlei wetenswaardigheden 
over gebouwen, inscripties en kunstwerken noteerde. In 1588 keerde hij 
teug naar Utrecht. Aangezet door de sloop en vernielingen van gebouwen 
en kunstwerken na de Reformatie begon hij in tekst en tekeningen vast te 
leggen wat hij tegenkwam aan bedreigde opschriften, grafzerken, wapen-
borden en andere opmerkelijke zaken. 

Tussen 1610 en 1620 stelde hij zijn `Monumenta'samen, die dus geheel 
gescand en vertaald via het Utrechts Archief te raadplegen is. 

Aernout van Buchel bezocht ook de kerk in Kortenhoef. Hij trof daar een 
tweetal wapens aan. Ook deze wapens zijn in de loop der tijd verloren 
gegaan en voor zover bekend ook nooit beschreven. 

Aan de noordzijde van de kerk lag destijds een zerk met in de steen ge-
beeldhouwde wapens,die ooit in kleur geschilderd waren. De kleuren wa-
ren bij het bezoek van Van Buchel al flink vervaagd. Verder was de zerk 
voorzien van de volgende tekst: 
'Hier ligt begraven Maria, dochter van mr. Jacob van Beusichem, in zijn 
leven raad en rentmeestergeneraal van het gewest Utrecht en vrouw van 
Aernt de Hont, schout van Kortenhoef, zij overleed op 27 augustus 1590. 
Aan God alleen zij de eer'. 
Het bestaan van deze zerk was tot nu toe niet bekend. Bij eerdere inventa-
risaties zijn nooit oudere zerken aangetroffen, dan uit het jaar 1647. 
In dat jaar werd de vloer overgelegd. Een 9-tal stenen zijn uit de periode 
kort na deze restauratie (1647 — 1649). De rest is van later datum. Wel-
licht is men in 1647 daadwerkelijk met een geheel nieuwe vloer begonnen 
en is alles van voor die tijd geruimd. 
De in Buchels werk genoemde Maria stamde kennelijk uit een geslacht 
met status. In elk geval had men het belangrijk gevonden haar afstam-
ming op de steen te vermelden. Verder blijkt, dat zij de echtgenote van de 
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schout, Aernt de Hont, geweest 
te zijn. Deze schout was tot 
dusver ook niet bekent. 
In 1585 werd Adriaen Lenerts-
soen schout en van 1592 tot 
1610 was Daem van Outshoorn 
schout in Kortenhoef. 
Daarnaast trof Van Buchel in de 
kerk een raam aan met de wa-
pens van de familie Lalaing, 
met de wapens tussengevoegd 
uit fragmenten die ergens an-
ders vandaan zijn gekomen. 
Dat zich in de Kortenhoefse 
kerk ooit een (gebrand) 
schilderd raam bevond was tot 
nu toe onbekend. Mogelijk zijn 
meer ramen beschilderd ge- f  

c;10 	 :Ie weest met afbeeldingen. Van 
 

Buchel was vooral geïnteres- 
seerd in heraldiek en beschreef 	 r(4.: 

dan ook in het bijzonder de , 
door hem aangetroffen wapens. 
De aanwezigheid van de wa-
pens van de familie Lalaing 
roept natuurlijk de vragen op: 
"Wie was deze familie, en wat had deze familie met Kortenhoef te ma-
ken"? 

Een kleine speurtocht naar hen gaf niet echt een antwoord maar leverde 
een toch wel opzienbarend beeld op. Het was bepaald niet zomaar een 
familie. Oorspronkelijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden (het hui-
dige België), manifesteert de familie Lalaing zich in de 16de eeuw op zeer 
hoge posities in de Nederlanden. Zij behoorden tot de hoge adel en be-
kleedden ten tijde van de 80-jarige oorlog belangrijke ambten. 
Anthony van Lalaing  (1533-1568) was graaf Van Hoogstraten en een per-
soonlijk vriend van de vader des vaderlands, Willem van Oranje. Deze 
Anthony was tevens stadhouder van Holland en Utrecht. Hij was de twee- 

ht:44art, 	o 
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Enig verband tussen deze ede- 
len en het raam in de Kortenhoefse kerk is tot op heden niet te vinden. 
Culemborg en Zuylen zijn redelijk in de buurt, maar dat is dan ook alles. 

Een nog vroegere Lalaing komt nog wel wat dichter in de buurt. Deze 
Anthonie van Lalaing (1480-1540) was heer van Montigny, ridder van het 
Gulden Vlies en vriend van Philips de Schoone. Ook hij was stadhouder 
van Holland, Zeeland, West-Friesland en later ook van Utrecht. Daarnaast 
was hij naaste medewerker van de landvoogdessen Margaretha van Oos-
tenrijk en later van Maria van Hongarije. In 1509 werd hij benoemd tot 
baljuw van Gooiland. Ook al kunnen we Kortenhoef niet tot Gooiland 
rekenen, deze Lalaing komt behoorlijk dichtbij. 
Hoe het ook zij, het waarom van dit raam zal wel altijd een mysterie blij-
ven, maar ook dat maakt het grasduinen in de geschiedenis van het dorp 
juist zo aardig. 

Jan Immerzeel 

de echtgenoot van Elisabeth, 
vrouwe van kasteel Culemborg. 

Een ander lid van de familie 
was George van Lalaing (1550-
1581), beter bekend als graaf 
Van Rennenberg. Hij was stad-
houder van Friesland, Gronin-
gen, Drenthe en Overijssel. De-
ze Lalaing was ook ooit eige-
naar van slot Zuylen nabij de 
Utrechtse Vecht. 

Graaf Karel van Lalaing was 
vanaf 1540 lid van de Raad van 
State en van 1549 tot 1556 gou-
verneur van Henegouwen. 

2011 2 blad 27 



Uit het archief 

Van onderstaande foto is de middelste man onbekend. Wie weet wie dit 
is. De foto is genomen bij de oude Smidsbrug. 

Rechts op de foto staat dhr. van Oort die diende bij de rijkspolitie in 's-
Graveland. Links staat de dorpsveldwachter van 's-Graveland dhr. van de 
Meent. 

Oplossingen kunt u mailen naar www.hk-kortenhoef.n1 of sturen naar ons 
postadres: Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef. U kunt dit natuurlijk ook 
melden tijdens een bezoekje aan het verenigingsgebouw dat iedere 
woensdagavond voor u open is. 
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Uit het archief 
Ook een vraag over een nog betrekkelijk recente foto. 
Wie is de dame hier naast dhr. Jan van Asselt op onderstaande foto. Het 
antwoord kunt u mailen naar www.hk-kortenhoef.n1 of sturen naar ons 
postadres: Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef. U kunt dit natuurlijk ook 
melden tijdens een bezoekje aan het verenigingsgebouw dat iedere 
woensdagavond voor u open is. 

Oplossing vorige vraag 
De oplossing van onze vorige vraag (in de periodiek van winter 2010) 
over de foto van een bord met de tekst "Tarief der Tolheffing" blijkt te 
staan in het, in 2003, verschenen boek "Het bos van Blaauw"geschreven 
door Ton Coops 
Het getoonde bord stond omstreeks 1909 bij het tolhuisje van Gooilust dat 
door de heer Blaauw werd verhuurd aan Hendrik Scholte. Hendrik werk-
te , net als zijn vader op de buitenplaats Gooilust. 
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Enkele mededelingen 

Contributiebetaling over het jaar 2011. 

Bij ons vorig periodiek trof u een afzonderlijk bericht aan inzake de con-
tributie. 
Als u toen een brief heeft ontvangen, is door u een automatische incasso 
afgegeven en het bedrag op 2 augustus van uw rekening afgeschreven. 

Als u toen een nota heeft ontvangen, verzoeken wij u het minimum be-
drag van de contributie ad E 15,00 per kalenderjaar, te voldoen door over-
schrijving naar onze Rabobankrekening, nummer 149.386.419. Uiteraard 
alleen indien u dat nog niet heeft gedaan. 
Hartelijk dank daarvoor! 

Gevraagd en gebleven, gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-1980 

Bij de Stichting Tussen Vecht en Eem verschijnt op 7 september a.s. het 
boek Gevraagd en gebleven, gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-
1980. Deze publicatie is samengesteld door antropologe-journaliste Sofie 
Coronel en historicus Hans Mous. De basis vormen de levensverhalen die 
14 gastarbeiders hebben willen vertellen. 

Onder dezelfde titel is ook de tentoonstelling samengesteld. Aan de hand 
van foto's, citaten en documenten komen thema's aan de orde als werken, 
wonen, religie en recreatie. 

De tentoonstelling is ondermeer te zien in: 

1 september 2011 t/m 8 oktober 2011 	Bibliotheek Hilversum 
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Schenkingen 

Wij hebben meerdere schenkingen ontvangen. 

Onze hartelijke dank aan: 

Van Mevr. van Vliet een boek "Wandeling door Gooi en Eemland en 
Omstreken" van Prof. J. A. de Rijk e.a. Een uitgave van Gebr. Klene. 

Van Elly Bol-Cozijnsen diverse voorwerpen van autorijschool 
"Murmiksveen". 

Van René van Dijk diverse voorwerpen uit de inboedel van "Radio Henk 
van Dijk" de voormalige winkel op de hoek van de Oranjeweg en Emma-
weg. 

Van Karin Beers diverse voorwerpen uit de nalatenschap van haar moe-
der Mevr. Reisch-van Rijn. 

Van Krijn Spaan het 2e deel uit de serie "Verhalen uit het prachtige Kor-
tenhoef'. "Van de Korenmolen tot de Sluis" Deel één is nog verkrijgbaar 
bij Krijn maar ook bij de 11K aan de Kerklaan 89. 

Van de fam. Molleman de ingebonden jaargang 1908 van het tijdschrift 
"Buiten". 

Al deze giften zijn te bezichtigen aan de Kerklaan 89 iedere woensdag-
avond en iedere laatste zaterdag van de maand. 
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voorzitter: Dhr. F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef 
035 656 2390 	giessen.f@on1ine.n1 

secretaris: Dhr. K. Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 
035 621 1536 	koosvoorn@telfort.n1 

penningmeester en ledenadministratie: 
Dhr. C. Boekschoten, Hoflaan32, 1241 XM Kortenhoef 
035 656 1858 	keesboekgloriosa@ziggo.n1 

leden: 	Dhr J Immerzeel, Kortenhoefsedijk 69, 1241 LR Kortenhoef 
Dhr. J. Schriek , C. de Wijsstraat 17, 1241 BW Kortenhoef 
Dhr. H. B. C. Verhagen, Suikerpot 2, 1241 HK Kortenhoef 
Dhr. B. Wallenburg, Noordereinde 145, 1243 JM 
's-Graveland 

ereleden: Dhr. D. Buitenhuis, Dhr M. van Ee, Dhr J.C. Immerzeel, 
Dhr S.F.C. Kessel, Mw. C. van den Velden-de Groot, 
Dhr A.D. Wumkest, 

leden van verdienste: Dhr. J.B. Koster, Dhr. J. Schriek, 
Mw. M.A. Boeve-Bant, Mw. V. van Vliet 

bezoek— en postadres: Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere 
laatste zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 06 1044 8502 
mail: 	hkgloriosa@hetnet.n1 
website: www.hk-kortenhoef.n1 
bank: 	Rabo 149.386.419 
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