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VOORWOORD 

Elke vereniging heeft wel van die momenten waarbij 

je graag even stil staat. 

Zo ook de historische kring „In de Gloriosa" . 

Deze uitgave is namelijk zo'n „historisch" gebeuren , 

waar wij in dit geval even bij stil staan. 

Het aardige van een uitgave als deze is, dat de lezer 

op de hoogte wordt gebracht van de historische ont- 

wikkelingen en gebeurtenissen van de eigen omgeving 

( Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef ). 

Geprobeerd zal worden u zoveel mogelijk wetens- 

waardigheden te presenteren op een manier die u 

misschien ook enthousiast maakt. 

Enthousiast voor de geschiedenis van uw eigen dorp, 

de vroegere inwoners of dat wat ze heeft bewogen. 

In elke uitgave proberen we zoveel mogelijk van onze 

kennis over een bepaald onderwerp op schrift te stellen, 

maar mocht u aanvullend en/of corrigerende feiten 

kennen, laat ons dat dan weten om zo volledig mogelijk 

te kunnen werken. 

Wanneer u deze uitgave gelezen hebt, laat hem dan 

ook eens lezen door uw familieleden, vrienden of 

kennissen. Misschien dat ook zij graag iets meer 

willen weten over de historische kring en misschien 

besluiten lid te worden van onze vereniging. 
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VAN DE REDAKTIE 

Het is al geruime tijd onze wens de leden nader 

bij onze Historische Kring te betrekken. 

Dit boekje is daartoe opgezet zij het nog in wat 

eenvoudige vorm, maar het begin is er. 

Het is duidelijk; zonder UW steun kunnen wij 

niet werken.Van onze kant willen wij u informe-

ren, op de hoogte brengen van wat er zoal gaande 

is .Uw reaktie stellen wij zeer op prijs. 

Wellicht heeft u reeds vernomen dat wij het 

Lambertushuis aan de Kerklaan betrekken; sinds 

december 1983 is dit een feit.Hier zal ons werk 

gestalte kunnen aannemen. Het verzamelpunt van 

alle informatie. 

Onze komende jaarlijkse algemene ledenvergadering 

zal hier ook gehouden worden en wel op MAANDAG 

19 MAART a.s. aanvang 20.00 uur.Wij stellen uw 

aanwezigheid op prijs. 

RESERVEER DEZE DATUM IN UW AGENDA. 

Het is onze bedoeling 4x per jaar u ons boekje aan 

te bieden.In mei zal dit in combinatie zijn met T.V.E. 

n.a.v. de jaardag welke in 's-Graveland gehouden 

wordt.Hierover meer op de alg.ledenvergadering.Wij 

zullen u dan tevens informeren over de aktiviteiten 

gepland voor dit jaar. 
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Al heel jong heeft zij oog gehad voor de overdadig 

rijke kunstvoortbrengselen die het huis in Amsterdam 

herbergde Muur- en plafondschilderingen van Gerard 

de Lairesse, ,,grauwtjes" van Jacob de Wit, gouden 

en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen, kostbare 

meubelen en tapijten. Ze hield ervan, en heeft haar 

hele leven, ook in Ankeveen schilders en beeldhouwers, 

opdrachten gegeven haar omgeving te versieren.De 

huiskapel die zij op het Huis liet inrichten en waar de 

huiskapelaan pater Goedegebuer iedere ochtend mis 

kwam lezen, vertoonde al de 
18e  eeuwse weelde van 

altaarschilderingen, gouden monstranzen, miskelken 

en beeldhouwwerken. 

Daarbij was de ambachtsvrouwe een fervente boeken-

wurm een liefhebster die ongetwijfeld ook het fraaie 

uiterlijk van boeken waardeerde. In haar huis in 

Ankeveen heeft zij een uitgebreide bibliotheek. 

Ik vermoed, dat deze liefde voor lezen te maken 

heeft gehad met het feit dat zij als kind tamelijk 

eenzaam moet zijn geweest, zonder broertjes of 

zusjes, maar ook binnen het betrekkelijk kleine 

kringetje van rooms-katholiek gebleven rijke Amster-

dammers . Verwend is zij zeker, tegenspraak van 

anderen duldt zij niet, en voor haar personeel is zij 

ongemakkelijk streng. Ook opvliegendheid en koppig-

heid zijn niet haar minst opvallende karaktereigen-

schappen, maar voor de weinig met aardse goederen 

bedeelde geloofsgenoten is zij een engel. 
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Haar hele leven is zij ongehuwd gebleven.Was er 

geen geschikte huwelijks candidaat beschikbaar in 

de kleine Amsterdamse katholieke elite-kring ? 

Voor een enige rijke erfgename moeten we 

misschien ook nog andere motieven zoeken om 

haar celibatair blijven te verklaren. 

Streng rooms-katholiek opgevoed, heeft zij haar 

hele leven een verbitterde afkeer gehouden van 

protestanten, „geuzen" zoals zij ze beliefde te 

noemen, terwijl echte vroomheid en grote 

vrijgevigheid voor haar kerk en armen haar 

zeker niet mag worden ontzegd. Veel hield ze 

van kinderen, en ze had een diep ontzag voor de 

geestelijkheid. 

Met deze materieele en geestelijke bagage komt 

zij dan in 1715  naar Ankeveen om de rechten en 

plichten van Ambachtsvrouwe uit te oefenen en 

haar bezittingen te beheren. 

Natuurlijk heeft zij vroeger met haar ouders 

is zomers al eerder kennis gemaakt met de 

Ankeveense dorpsgemeenschap: zo'n 800-tal 

inwoners, wonend in een 90 huizen, met inbegrip 

van de openbare gebouwen, dus zo'n kleine 

,,Afke's tiental" gemiddeld per huisje. 

De gemeenteraad bestaat uit een schout, vijf 

schepenen en een secretaris met een bode.De 

freule heeft ambachtsheerlijke rechten in hun 

benoeming. 
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gebouwen omme daerin misse te doen.Dit wordt 

niet belet en zoude ik 't zelfs niet beletten, al hing 

het aen mij, maer zij moeten zich mijden van open. 

baere schandaele te geven en tegens de plakaeten 

van de souveraine overheit publiek te zondigen" 

In Ankeveen was in het openbare leven goed te 

merken dat de meerderheid van de bevolking 

katholiek was. Bij begrafenissen werd geknield en 

werden wierook en kaarsen gebrand.Op het kerkhof 

werd de kist, waarop een kruis was geschilderd 

rondom de kerk gedragen. En Ds. Voet stak zijn 

ergenis over deze zaken niet onder stoelen of 

banken, met name niet als deze ,, paepse stoutig-

heden" door de ramen van de huizen zichtbaar 

waren. Natuurlijk botste deze houding van Ds. Voet 

met die van de Ambachtsvrouwe zodat zij elkaar 

het leven vaak zuur maakten. 

De zo goeggeefse en gulle schenkster waar het 

rooms -kathlieke kerkgebouwen of armen betrof, 

verleende geen enkele medewerking in zaken waar 

,,geuzen" bij betrokken waren. 

Als er armen van Ankeveen of elders het huis van 

de freule opzochten om enige geldelijke bijstand, 

informeerde de ambachtsvrouwe bij het dienst-

personeel of het soms „geuzen" waren, in welk 

geval de bedelaars van ,,de plaets" werden ge-

stuard.Erger nog, zij bemoeide zich met de 

besteding van de kerkelijke gelden van de hervormde 
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kerk waardoor het kerkgebouw en de toren, maar 

ook de pastorie ernstig werden verwaarloosd. 

Dominee constateerde zelfs dat zijn achterkeuken, 

evenals de pastorie van een slecht onderhouden 

rieten dak voorzien, ,,beter met een tuinhark als 

met een bezem konde worden gezuiverd" .Een 

grote uitbarsting over dit soort moeilijkheden 

komt in Juli 173 6. 

Op die datum wordt als gewoonlijk in het koor van 

de hervormde kerk de jaarlijkse kerkerekening 

afgelezen in 't bijzijn van de ambtsdragers, 

diakenen en ouderlingen, maar ook van de am-

bachtsvrouwe en de schout die eveneens katholiek 

is 

Het twistpunt wordt nu de rekening over het herstel 

van een tuinhuisje in de tuin van de pastorie, dat 

in de herfststormen van vorig jaar omgewaaid is. 

Nu was dit één van de weinige genoegens die 

dominee zich zelf toestond, om op zomerse dagen 

in het tuinhuis te vertoeven en zijn gasten te 

ontvangen. 

Als de predikant dan omstandig uitlegt dat hij 

steeds zelf heeft bijgedragen in het allernoodzake-

lijkste onderhoud van kerk en pastorie uit eigen 

middelen en hij voet bij stuk houdt over het tuin-

huisje, wekt dit de woede van de ambachtsvrouwe. 

Verwijten klinken over en weer. De freule laat 

zich niets gezeggen van een ,,geus" .Haar boosheid 
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stijgt ten top als dominee met luider stem er op 

wijst hoe weinig zeggenschap de ambachtsvrouwe 

eigenlijk heeft in de aangelegenheden van de 

protestantse gemeente. 

Zij veegt in drift alle kerkerekeningen en boeken 

van de tafel en luid roepende : ,, dat verstae ik 

niet en dat wil ik niet" , verlaat zij met de schout 

het koor van de kerk.Buiten de kerk hebben zich 

- -Oh schande- - vele Ankeveners verzameld, die 

door de luide ruzie stemmen aangetrokken, mee-

gekeken hebben door de kleine ruitjes van het 

koor, hoe deze twist zou aflopen. 

De kerkerekening wordt verder onder een pijnlijk 

zwijgen afgehandeld. 

Na deze ruzie is de verhouding tussen ambachts-

vrouwe en predikant er niet beter op geworden. 

Wel poogde Ds .Voet nadien wat beter voor zijn 

rechten op te komen, o.a. bij het benoemen van 

een hulppredikant waar de freule beslist geen 

collatierecht op kon doen gelden. 

Maar toen door anderen getracht werd de ruzie 

weer bij te leggen met de bewering dat de freule 

aan de protestantse gemeente en kerk en aan 

Ds. Voet toch wel veel goeds gedaan had, kon 

dominee dat op tal van wijzen weerleggen : Drie 

kaarsekronen, indertijd door de Ambachtsvrouwe 

aan de kerk geschonken, zijn wel uit de eigen 

kerkelijke middelen betaald 
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En dominee zelf is immers in die drie en twintig 

jaar maar drie maal uitgenodigd om eens op het 

huis te komen eten 

Nooit werd mij" zegt hij zelf ,,00it eenig present 

uit haar hof van vroege vruchten gedaen" , ,,nooit 

eens een meloen gezonden" 

De tuinman van de freule werd eens door Ds.Voet 

verzocht hem een handvol oranjebloesem te bezorgen, 

maar de goede man bracht die steelsgewijze in zijn 

voorschoot naar de pastorie, met het verzoek dat 

dominee dit niet zoude laten uitlekken, want, ,, kwam 

de juffrouw daer agter, zeide de goe-man, hij zoude 

zeker van de plaets gejaegd worden" 

Ook werd bij het klimmen der jaren de tolerantie van 

Ds . Voet bepaald niet groter. Hij beklaagt zich in de 

kerkeraad er over dat de freule op Zondagmiddag op 

haar buiten harddraverijen had georganiseerd voor 

de dorpelingen. Het bleek evenwel een kinderfeestje 

op ,,de Plaets" te zijn geweest, gegeven door de 

Ambachtsvrouwe waarbij de kinderen met een stokje 

in de mond, waaraan leidsels waren bevestigd, 

wedstrijden hielden welk ,,paard" het hardste kon 

draven 

Zoals gezegd, een goede verstandhouding tussen de 

freule en de predikant is het nooit geworden.Vrede 

tussen hen beiden komt er pas als op de Nieuwjaars-

middag van 1753 Ds.Voet begraven wordt in de 

grafkelder van het hervormde kerkje, oh ironie 
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vlak bij de plaats waar de Ambachtsvrouwe slechts 

een half jaar eerder was bijgezet. 

En ,,Nu" ? 

Loop eens met mij door het Ankeveen van ,,Nu" 

door de Elisabeth de Walé laan, de Arnoud Voetlaan. 

In de voortuin van de pastorie van de Martinus kerk 

liggen de wapenstenen nog opgesteld, die de 

Ambachtsvrouwe liet inmetselen in de 12 armen-

huizen, die zij geschonken had voor de armen van 

Ankeveen, als een monumentje van haar milddadig-

heid.En ergens bewaart nog een Ankevener een 

snijraam met een levensboom uit een van die huizen. 

Bekijk eens de boerderij de Ingelenburg die wellicht 

meer dan 150 jaar de Ankeveens e katholieken als 

schuilkerk heeft gediend. 

Het nu gerestaureerde Regthuis staat er nog, eens 

eigendom van de freule.Ook het met riet gedekte 

vervenershuis in het midden van het dorp stond er 

al ten tijde van Maria Elisabeth.En zij heeft de 

boerderij ,,Brambergen" in 'S -Graveland nog in 

bezit gehad. 

In de hervormde kerk in Ankeveen vinden we nog de 

sluitsteen opgesteld afkomstig van het graf van 

Ds.Voet: ,,Grafkelder van den Eerw. Heer Arnoud 

Walraven Karolus Voet, predikant alhier 1709-753", 

met de geleerde spreuk uit Ovidius' Tristia 

Molliter ossa cubent ( ,,Zacht ruste zijn gebeente" ). 
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Ook de preekstoel die Ds. Voet zo vaak heeft 

beklommen prijkt hier nog, met het jaartal 1704. 

De nu verdwenen grafsteen van de Ambachtsvrouwe 

heeft hier vlak bij gelegen Hier leyt begraven de 

Weledele geboren Jonkvrouwe Maria Elisabeth de 

Wal, vrouwe van Ankeveen, geboren den 2e dec. 

1691, overleden 13 juli 1753. 

Het met bijdragen uit de nalatenschap van de 

Ambachtsvrouwe gebouwde Martinuskerkje is 

gesloopt, maar de huizen aan de Dammerkade 

zijn gemetseld van stenen van dat kerkje afkomstig. 

En in Amsterdam staat nog steeds het huis van de 

Wuytiers en de Cromhouten, aan de bocht van de 

Herengracht. Loop dan ook eens door de Amstel-

straat waar een geheel opnieuw geplante baroktuin 

U de omgeving van het Huis doet herleven. 

Maar dat kunt IJ ook als IJ de ts_Gravelandse  

buitens nog eens bekijkt, Hilverbeek bijvoorbeeld. 

En het koepeltje aan de Leeuwenlaan zou in 

Elisabeth's tuin gestaan kunnen hebben. 

Van de kralentuin en de schelpengrot uit de eens 

zo sierlijke baroktuin van ,,het Huis" is veel 

materiaal opgegraven en bewaard. 

Op luchtfoto's van Ankeveen zie je nog vaag de 

funderingspalen waar het huis gestaan moet 

hebben. 

En in enkele Ankeveense huiskamers hangen nog 

de ingelijste prentjes van Spilman, gravuretjes 
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van het huis te Ankeveen zoals ,, r zig vertoonde 

van voren en van agteren" omstreeks 1750. 

B.J.van der Kolk 

$ 
HUIS t ANEVEEj 
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DE TOL AAN DE ZUWE 

De Zuwe is ongetwijfeld én van de oudste wegen van 

Kortenhoef.Op de kaart van Joost Jansz. Beeldsnijder 

uit 1575, komt deze verbinding tussen Kortenhoef en 

Vreeland al voor.De overheid bemoeide zich in die 

tijd nauwelijks met de aanleg en het onderhoud van 

wegen. Het onderhoud werd meestal uitgevoerd door 

mensen, die daar direct belang bij hadden, zoals 

boeren, landeigenaren en plaatselijke bestuurders. 

De toestand van de Zuwe was aan het einde van de 

zeventiende eeuw zo slecht, dat hij na een periode 

van slecht weer vrijwel onbegaanbaar was en wagens 

in de modder bleven steken.De Schout van Kortenhoef, 

Rijck Louvre, die tevens Majoor Generaal over de 

steden en forten aan de Vecht was, had waarschijnlijk 

belang bij een goede begaanbaarheid van de Zuwe. Het 

was dan ook deze Rijck Louvre, die het initiatief nam 

om de Zuwe in een goede staat te brengen en te onder-

houden, mits de Staten van Utrecht hem toestonden 

een tol te plaatsen, om zo het één en ander te kunnen 

bekostigen. Dat dit verzoek werd ingewilligd, kunnen 

we lezen in de resolutin van de Staten van Utrecht 

van 25 Juni 1697 en 10 Juni 1698. 

Rijck Louvre bouwde vervolgens een tol met een 

tolhuis bij de brug over de ,,Soeten Inval" , de 

vaarverbinding tussen Kortenhoef Westzijde en de 

Wijde Blik.De tol werd verpacht en de tolbaas richtte 
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De tol aan de zuwe. 
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het tolhuis gedeeltelijk in als herberg. 

De Staten van Utrecht verbonden wel enige voor-

waarden aan het exploiteren van de tol.Zo lezen 

we in de resolutie van 1698: 

Dat den voornoemden Schout Louvre of sijns 

rechtshebbende verplicht sal of sullen zijn 

jaarlijcx ende alle jaar op een sekere hooghte 

ende peiji, bij die van den gerechte aen de 

brugge in de zuwen leggende te doen slaen of 

tekenen, des elve zuwenwegh te doen maken 

ende uijt de schouwe te houden van die van 

den gerechte van Cortehouff op de boete daar 

toe staende.Dat den schout Louvre of sijns 

rechthebbende jaarlijcx ende alle jaar sal 

moeten betalen aen de kerck van Cortehouff 

een somme van dertigh gulden, zullende 

ingaen na dat den toil daar van sal worden 

genoten. Dat daarentegen den voors. schout 

Louvre de gemelte zuwenwegh sal mogen 

beweijden ende met hout of bomen bepoten, 

ende die vermogen te doen kappen soo hij te 

rade sal vinden, mits de wegh onderhoudende 

op de schouwe van die van den gerechte van 

Cortehouff als voors. is. 

Naast de voorwaarden, die de Staten van Utrecht 

aan het plaatsen van de tol verbonden, stelden ze in 

dezelfde resolutie ook de tarieven vast.We lezen: 

Dat van ider wagen, cheze of ander rijtuijgh 
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voor 't gebruijck van de suwenwegh sal worden 

betaelt bij het openen van den boom ider reys 

eene stuijver.Dogh bij nacht of na sons onder-

gangh dubbeld.Voor ossen of koejen of paerden 

ider vier penningen.Schapen ende verkens twee 

penningen. 

Blijkbaar leerde de ervaring in die tijd, dat het innen 

van het tolgeld nogal eens wat moeilijkheden op kon 

leveren.De boete voor het ontlopen van de tolheffing 

was niet gering. We lezen hierover in de resolutie 

van 1698: 

Dat niemand de boomwachter sal mogen injuriren 

off qualijck handelen, maar bij het openen van de 

boom sijn stuijver sal moeten betalen op pene van 

vijfentwintig gulden te verbeuren, d'eene heifte 

ten behouve van de kerck van Cortehouff ende 

d'ander heifte ten behouve van den boomwachter. 

Rijck Louvre is van de tol nooit rijk geworden. Hij liet 

zijn weduwe aanzienlijke schulden na, zodat zij in 1705 

gedwongen was de tol met het tolhuis over te dragen 

aan de ,, gemeene geërfdens" van Kortenhoef. Later 

kwam de tol in beheer bij het fonds der geabandonneer-

de landen. Dit was een fonds waarin gelden werden 

gestort als men zijn land verveende en het daarna als 

waardeloos verliet, omdat de lasten hoger waren dan 

de opbrengsten. 

Aan het einde van de 18 e 
  eeuw liet het beheer van de 

tol nogal te wensen over.De schout van Kortenhoef, 
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Tol aan de zuwe ( schilderij ) 

Gezien vanaf Kortenhoef 
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H. Valkenburg, vaardigde op 12 Februari 1796 nieuwe 

regelementen uit, omdat de regelementen, vastge-

steld in de resolutin van 1697 en 1698 spoorloos 

blijken te zijn.Valkenburg schrijft hierover het vol-

gende 

Schout en Gerechtsleden van Kortenhoef 

overwogen hebbende, dat sedert onheugelijke 

tijden eene Tol op de Zandzuwe ten behoeve 

van 't dorp is gevorderd, doch dat niet tegen-

staande alle onderzoek daar omtrent gedaan, 

geen voetspoor te vinden is, op welke voet 

dezelve Tol geheven is. 

De rechten en plichten van de beheerder zijn in deze 

nieuwe regelementen in grote lijnen dezelfde als 

vroeger.Tevens worden nieuwe tarieven vastgesteld. 

Of de tol genoeg opbracht om de Zuwe naar behoren 

te kunnen onderhouden mag betwijfeld worden.Erg 

druk was het niet en veel gebruikers van de Zuwe 

waren vrijgesteld van het betalen van tolgeld. 

Kortenhoevers hoefden geen tol te betalen.Ook de 

ambachtsheren van Kortenhoef, Vreeland en 

Nederhorst den Berg waren vrijgesteld. Genees - 

heren, militairen en veldwachters hoefden ook 

niet te betalen.Bepaalde dagen van het jaar was het 

wel erg druk bij de tol.Zo trokken b.v. de veemarkt 

in Hilversum ( elke woensdag ) en de paardenmarkt 

in 's-Graveland ( elke 
1e  woensdag in Juni ) veel 

mensen vanuit de Vechtstreek naar het Gooi. Het 
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passeren van een paard kostte vijf cent.Koeien, 

schapen en varkens waren goedkoper, nl. én 

cent.Voor grotere kudden schapen gold een max. 

tarief van 50 cent.Er waren in de vorige eeuw 

namelijk nog schaapherders in Loenen en Vreeland, 

die met hun kudden over de Zuwe naar de heide-

velden van het Gooi trokken. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werd het drukker 

bij de tol. Dit was een gevolg van de aanleg van het 

Rijnspoor, de spoorwegverbinding tussen Amsterdam, 

Utrecht en Arnhem. In Loenen- -Vreeland kwam een 

station.De Zuwe was een onderdeel van de verbinding 

tussen dit station en Hilversum. Het Gooi ontwikkelde 

zich in die tijd o.a. als recreatiegebied, dat graag 

door Amsterdammers werd bezocht. Zo ontstond een 

vorm van openbaar vervoer tussen het station Loenen 

--Vreeland en Hilversum. We lezen hierover in 

Craandijk's ,Wandelingen door Nederland" het 

volgende 

Tussen Vreeland en Hilversum werd de dienst 

van de ,,diligence" geopend, de ,,geele 

glazenwagen van Buwalda", die langs égn der 

lelijkste wegen van ons vaderland, langs de 

open, rooden puinweg van Kortenhoef, den 

Amsterdams chen huisvader Zaterdagsmiddags 

naar de zijnen voerde om hem Zondagavond, 

uiterlijk Maandagmorgen, weer op te nemen 

en hem, geradbraakt en doofgerammeld, te 
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9UHHODQG�DI�WH�OHYHUHQ��

9HHO�ODQJHU�GDQ����MDDU�KHHIW�GH]H�YHUNHHUVGUXNWH�

LQ�.RUWHQKRHI�QLHW�JHGXXUG�,Q������ZHUG�QDPHOLMN�

GH�2RVWHUVSRRUZHJ�DDQJHOHJG��GLH�$PVWHUGDP�PHW�

+LOYHUVXP�HQ�$PHUVIRRUW�YHUERQG�+HW�ZHUG�ZHHU�

VWLO�RS�GH�=�XZH��

,Q�GH]H�VWLOOH�WLMG��DDQ�KHW�HLQGH�YDQ�GH���H��HHXZ��

ZHUG�.ODDV�%DNNHU�WROEDDV�DDQ�GH�=XZH��+LM�]RX�

GH�ODDWVWH�]LMQ�9HHO�RXGH�.RUWHQKRHYHUV�KHULQQHUHQ�

]LFK�KHW�WROKXLV�QRJ�DOV�ÄKHW�WROKXLV�YDQ�.ODDV�%DNNHU���

'H�WRO�EUDFKW�LQ�GLH�WLMG�QLHW�YHHO�RS�.ODDV�%DNNHU�

ZDV�GDDURP�QDDVW�WROEDDV�R�D��ERHU�HQ�YLVVHU�/DWHU�

JLQJ�KLM�RRN�ERRWMHV�YHUKXUHQ�0HW�GH�NRPVW�YDQ�KHW�

JHPRWRULVHHUGH�YHUNHHU�ZHUG�KHW�ZHHU�LHWV�GUXNNHU�

ELM�GH�WRO��(U�PRHVWHQ�RRN�QLHXZH�WDULHYHQ�NRPHQ�

YRRU�GH]H�PRGHUQH�YHUYRHUPLGGHOHQ��'H�ODDWVWH�

WDULHYHQ�ZDUHQ�GH�YROJHQGH��

YUDFKWDXWR� I�������

OX[H�DXWR� ¦������

DXWREXV� ¦������

WUDFWRU� ¦������

PRWRUULMZLHO� I�������

YRHWJDQJHUV�HQ�ULMZLHOHQ�ZDUHQ�JUDWLV��

9DQDI�KHW�EHJLQ�YDQ�GH]H�HHXZ�LV�LQ�1HGHUODQG�HHQ�

EHJLQ�JHPDDNW�PHW�KHW�RSKHIIHQ�YDQ�GH�WROOHQ�+HW�

ZHJHQIRQGV��]RDOV�KHW�IRQGV�GHU�ÄJHDEDQGRQQHHUGH�

ODQGHQ��ODWHU�ZHUG�JHQRHPG��EHVORRW�LQ������GH�

WRO�RS�WH�KHIIHQ�.ODDV�%DNNHU�]RX�LQ�KHW�WROKXLV�

�����



PRJHQ�EOLMYHQ�ZRQHQ�/DQJ�KHHIW�GLW�HFKWHU�QLHW�

JHGXXUG��,Q�KHW�EHJLQ�YDQ�GH�GHUWLJHU�MDUHQ�ZHUG�

EHVORWHQ�WRW�GH�DDQOHJ�YDQ�KHW�+LOYHUVXPV�NDQDDO�

HQ�GH�KXLGLJH�9UHHODQGVH�ZHJ�,Q������RQWHLJHQGH�

GH�SURYLQFLH�1RRUG�+ROODQG�KHW�WROKXLV�LQ�YHUEDQG�

PHW�GH]H�ZHUN]DDPKHGHQ��2QGDQNV�SRJLQJHQ�YDQ�

GH�VWLFKWLQJ�Ä�&XUWHYHQQH��RP�GLW�NDUDNWHULVWLHNH�

VWXNMH�.RUWHQKRHI�PHW�GH�RSKDDOEUXJ�HQ�KHW�WROKXLV�

WH�EHKRXGHQ��YLHO�KHW�LQ������RQGHU�GH�VORSHUVKDPHU��

-DQ�,PPHU]HHO�

�����
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'H�]RQ�VWRQG�DO�KRRJ�DDQ�GH�KHPHO�HHU�LN�RQWZDDNWH��

,HGHUHHQ�ZDV�DO�RSJHVWDDQ�HQ�LN�NOHHGGH�PH�RRN�]R�

JDXZ�PRJHOLMN�DDQ�RP�EHQHGHQ�DDQ�KHW�DOODQJ�EHJRQQHQ�

RQWELMW�GHHO�WH�QHPHQ��Ä=R�MRQJHQ�EHQ�MH�GDDU�

�]HL�

PLMQ�RRP�ODFKHQGH��WRHQ�LN�KDDVWLJ�ELQQHQNZDP��

Ä6RUU\�KRRU����PDDU���WDQWH�RQGHUEUDN�PH�HQ�

]HL�Ä�2S�MH�ODDWVWH�YDNDQWLHGDJ�KDGGHQ�MH�RRP�HQ�LN�

EHVORWHQ�RP�MH�PDDU�ZDW�WH�ODWHQ�XLWVODSHQ��'RH�PDDU�

UXVWLJ�DDQ�ZDQW�GH�SDDUGHQWUDP�YHUWUHNW�GDJHOLMNV�

WZDDOI�NHHU�YDQXLW�
V�*UDYHODQG�QDDU�+LOYHUVXP�HQ�

PLQVWHQV�HYHQYHHO�WUHLQHQ�YHUWUHNNHQ�SHU�GDJ�YDQXLW�

+LOYHUVXP�QDDU�$PVWHUGDP���

1D�PLMQ�RQWELMW�WH�KHEEHQ�YHURUEHUG��GDQNWH�LN�RRP�

HQ�WDQWH�YRRU�GH�WZHH�KHHUOLMNH�ZHNHQ�GLH�LN�ELM�KXQ�

KDG�PRJHQ�GRRUEUHQJHQ�$��]ZDDLHQGH�OLHS�LN�GH�

RSULMODDQ�DI�QDDU�GH�RSHQEDUH�ZHJ�+LHU�DDQJHNRPHQ�

GUDDLGH�LN�PH�RP�HQ�]ZDDLGH�YRRU�GH�ODDWVWH�PDDO�

QDDU�]H��RP�YHUYROJHQV�XLW�KXQ�JH]LFKWVYHOG�WH�

YHUGZLMQHQ��+HW�ZDV�KHHUOLMN�ZHHU�GLH�RFKWHQG�HQ�

WHUZLMO�LN�]R�RQGHU�GH�ERPHQ�OLHS�QDDU�GH�KDOWH�YDQ�

GH�SDDUGHQWUDP�ELM�GH�.ODSEUXJ�GDFKW�LN�DOZHHU�DDQ�
WKXLV��

%LM�GH�.ODSEUXJ�DDQJHNRPHQ��]DJ�LN�GDW�KHW�SDDUG�DO�

ZDV�LQJHVSDQQHQ�YRRU�GH�RSHQ�WUDP�,Q�GH�]RPHU�

UHGHQ�]H�QDPHOLMN�PHW�RSHQ�ZDJHQV�HQ�LQ�GH�ZLQWHU�

PHW�GLFKWH��

�����



Ä*RHGHQPRUJHQ�KHUHQ��HHQ�HQNHOWMH�+LOYHUVXP�

JUDDJ�´�Ä$OV�MH����FHQW�ELM�MH�KHEW��]DO�GDW�ZHO�

OXNNHQ��]HL�KRRIGFRQGXNWHXU�0HLMHU��Ä+RH�ZDV�MH�

YDNDQWLH�ELM�MH�RRP�HQ�WDQWH����YURHJ�NRHWVLHU�1HOLV��

WHUZLMO�LN�KHW�SDDUG�DDLGH��Ä3ULPD���]HL�LN��HQ�QRJ�

YRRU�LN�YHUGHU�ZLOGH�YHUWHOOHQ�ZDV�KHW�LQVWDSSHQ�
JHEOD]HQ��

(HQPDDO�JH]HWHQ��NHHN�LN�HHQV�RP�PH�KHHQ�RP�WH�

]LHQ�ZLH�HU�QRJ�PHHU�PHHUHGHQ��2QGHU�DQGHUH�
]DWHQ�GDDU�HHQ�SDDU�PRHGHUV�PHW�NLQGHUHQ�GLH�]R�

WH�]LHQ�LQNRSHQ�JLQJHQ�GRHQ�LQ�+LOYHUVXP�,N�ZHHW�

QRJ�JRHG�KRH�PLMQ�RRP�YHUWHOGH��GDW�WRHQ�GH�

SDDUGHQWUDP�ZHUG�RSJHULFKW��LQ������GRRU�GH�KHUHQ�
:�+H\EURHN�HQ�+�/�*HYHNH��GH�ZLQNHOLHUV�LQ�


V�*UDYHODQG�LQ�RSVWDQG�NZDPHQ�ZDQW�]LM�]DJHQ�PHW�

OHGH�RJHQ�GH�ZLQNHOHQGH�
V�*UDYHODQGHUV�QDDU�

+LOYHUVXP�YRRUELM�JDDQ�'DW�GH�SDDUGHQWUDP�HU�WRFK�

JHNRPHQ�LV��ODJ�YRRU�GH�KDQG�ZDQW�LQ�
V�*UDYHODQG�

ZRRQGHQ�YHUVFKLOOHQGH�KHUHQ�GLH�KXQ�]DNHQ�LQ�

$PVWHUGDP�KDGGHQ�HQ�GH]H�KDGGHQ�HU�GDQ�RRN�EHODQJ�

ELM�GDW�HU�HHQ�JRHGH�YHUELQGLQJ�ZDV�PHW�KHW�VWDWLRQ�

LQ�+LOYHUVXP��RP�YDQGDDU�GH�WUHLQ�WH�JHEUXLNHQ�
QDDU�GH�KRRIGVWDG��

,N�NQLNWH�JHPRHGHOLMN�QDDU�GH�GDPHV�HQ�JLQJ�WRHQ�

QDDU�EXLWHQ�]LWWHQ�NLMNHQ�RP�KHW�GRUS�QRJ�JJQ�NHHU�

DDQ�PH�YRRUELM�WH�ODWHQ�JDDQ��%LM�KHW�Ä:DSHQ�YDQ�

$PVWHUGDP��VWRSW�GH�SDDUGHQWUDP�SORWVHOLQJ��HHQ�
KHHU�VWDSW�LQ��+HW�V\VWHHP�YDQ�YDVWH�VWRSSODDWVHQ�
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NHQGH�PHQ�QLHW�'H�SDDUGHQWUDP�VWRSWH�RYHUDO�ZDDU�

LHPDQG�GRRU�HHQ�KDQGEHZHJLQJ�WH�NHQQHQ�JDI�WH�

ZLOOHQ�PHHULMGHQ��

,QWXVVHQ�]LMQ�ZH�ELM�GH�6PLGVEUXJ�DDQJHNRPHQ��+LHU�

PDDNW�KHW���P��EUHGH�HQNHOH�VSRRU�HHQ�ERFKW�QDDU�
OLQNV�GH�/HHXZHQODDQ�RS�+LHU�ELM�+XL]H�6WDGZLMN��

ZDDU�YURHJHU�GH�)UDQVH�NRVWVFKRRO�YDQ�GH�KHHU�

)�+�)�%DXGHW�VWRQG��ODJ�KHW�YURHJHUH�HLQGSXQW�

YDQ�GH�OLMQ�+LOYHUVXP��
V�*UDYHODQG�,Q������ZHUG�

GH�OLMQ�YDQDI�GH�/HHXZHQODDQ�GRRUJHWURNNHQ�QDDU�GH�

.ODSEUXJ�'H�UHPLVH�ELM�GH�.ODSEUXJ�HYHQDOV�GLH�ELM�

+XL]H�6WDGZLMN�ZDV�RSJHWURNNHQ�YDQ�PHWDOHQ�JROI�

SODWHQ�HQ�ERRG�GDQ�RRN�QLHW�PHHU�PRJHOLMNKHGHQ�GDQ�
DOOHHQ�KHW�VWDOOHQ�GHU�ZDJRQV��

$OV�ZH�GDQ�GH�ERFKW�QDDU�OLQNV�PDNHQ��ULMGHQ�ZH�

ODQJV�GLH�JH]HOOLJH�PX]LHNWHQW�PHW�KHW�IRQWHLQWMH�

HUQDDVW��0LMQ�WDQWH�YHUWHOGH�PLM�HHQV�GDW�HU�
V�]RPHUV�

YDQ�GLH�SUDFKWLJH�DYRQGFRQFHUWHQ�ZHUGHQ�JHJHYHQ�

GRRU�GH�SODDWVHOLMNH�PX]LHNYHUHQLJLQJ�%02/�9RRU�

PH�XLW�]LH�LN�QX�GLH�SUDFKWLJH�VWDWLJH�/HHXZHQODDQ��

,Q�GH]H�WLMG�YDQ�KHW�MDDU�OLMNW�KHW�ZHO�RI�MH�RQGHU�HHQ�

HUHERRJ�JDDW��]R�PRRL�JULMSHQ�GLH�ERPHQ�LQ�HONDDU��

+HW�SDDUG�PRHW�GLW��RQGDQNV�]LMQ�RRJNOHSSHQ��RRN�

JH]LHQ�KHEEHQ�ZDQW�]RQGHU�GDW�GH�NRHWVLHU�KHP�

DDQVSRRUW�]HW�KLM�HHQ�DDUGLJ�GUDIMH�LQ�+HW�OLMNW�ZHO�

DOVRI�KLM�GDQVW�RYHU�GH�NOLQNHUV�]R�YROGDDQ�WUHNW�KLM�

RQV�WXVVHQ�]LMQ�ZHLODQGHQ�YRRUW��=LMQ�KRHYHQ�NOHWWHUHQ�
HQ�]LMQ�WXLJDJH�ULQNHOW��PDDU�RQGDQNV�GDW�NDQ�KHW�GH�

�����



VWLOWH��GLH�GLW�ODQGVFKDS�XLWDGHPW��QLHW�YHUVWRUHQ��-H�

NDQ�KHW�JUDV�KRUHQ�JURHLHQ�+HW�UXLNW�KLHU�RRN�]R�

KHHUOLMN��HQ�QX�GULQJW�KHW�SDV�WRW�PLM�GRRU�GDW�LN�GLW�

DOOHV�YRRU�HHQ�MDDU�PRHW�PLVVHQ��

$OV�LN�XLW�PLMQ�GDJGURRP�RQWZDDN��IOLWVW�Ä-DJWOXVW��

DDQ�PLM�YRRUELM�HQ�GLW�GRHW�PLM�EHVHIIHQ�GDW�+LOYHUVXP�

LQ�DDQWRFKW�LV��9DQDI�GLW�PRPHQW�EHJLQW�PLMQ�KDUW�VQHO�

OHU�WH�NORSSHQ��ZDQW�ZHOGUD�]LMQ�ZH�ELM�GH�6FKXWWHUVZHJ��

GH�ZLVVHO�=RXGHQ�]H�RS�WLMG�]LMQ�"�

1RUPDDO�JHVSURNHQ�ZDUHQ�GH�GLHQVWHQ�YDQXLW�+LOYHUVXP�

HQ�YDQXLW�
V�*UDYHODQG�]R�JHUHJHOG��GDW�GH�WUDPV�PHW�

JHEUXLNPDNLQJ�YDQ�GH�ZLVVHO�DDQ�GH�6FKXWWHUVZHJ�

HONDDU�QLHW�NRQGHQ�KLQGHUHQ�RS�KHW�HQNHOH�VSRRU�%LMQD�

JHOLMNWLMGLJ�DUULYHUHQ�GH�SDDUGHQWUDPV�RS�GH�ZLVVHO��

-DPPHU��GHQN�LN��ZDQW�KHW�JHEHXUGH�RRN�ZHOHHQV�

GDW�GH�WUDP��GLH�XLW�+LOYHUVXP�YHUWURN��ELM�KHW�

VWDWLRQ�LQ�+LOYHUVXP�PRHVW�ZDFKWHQ�ZHJHQV�VWDJQDWLH�

LQ�GH�WUHLQHQORRS�XLW�E��Y��$PVWHUGDP�'DQ�ZDV�GH�

WUDP�XLW�
V�*UDYHODQG�DOODQJ�GRU�GH�ZLVVHO�HQ�DOV�

GH�RQWPRHWLQJ�YDQ�GH�WZHH�WUDPV�GU�ZDV��ZHUGHQ�

GH�SDDUGHQ�YHUZLVVHOG�HQ�PRHVWHQ�DOOH�SDVVDJLHUV�

RYHUVWDSSHQ�'LW�ZDV�QDWXXUOLMN�HHQ�KDFKHOLMNH�WRH�

VWDQG�PDDU�RRN�HHQ�]HHU�NRPLVFKH�:DQW�X�]LHW�KHW�

DO�YRRU�X��WZHH�YORHNHQGH�NRHWVLHUV�GLH�KXQ�RSVWDQGLJH�

SDDUGHQ�PRHWHQ�XLW��HQ�LQVSDQQHQ��(Q�GDQ�DO�GLH�YHU�

EDDVGH�JH]LFKWHQ�YDQ�GH�SDVVDJLHUV�GLH�PRHWHQ�

XLWVWDSSHQ�HQ�HHQ�EHHWMH�ODFKHQGH��PDDU�YDQ�ELQQHQ�

NZDDG��ODQJV�HONDDU�KHHQ�ORSHQ�QDDU�HONDDUV�WUDP��
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/DQJV�GH�NDQW�YDQ�GH�ZHJ�VWDDQ�HQNHOH�WRHVFKRXZHUV�

YROGDDQ�KHW�NOHXUULMNH�WDIHUHHO�WH�YROJHQ��


V�=RPHUV�JLQJ�KHW�DOOHPDDO�QRJ�ZHO�PDDU�
V�ZLQWHUV�

PHW�UHJHQ��LMV�RI�VQHHXZ�ZDV�KHW�HHQ�KHOH�EHGRHOLQJ�

RP�DOOHV�VRHSHOWMHV�WH�ODWHQ�YHUORSHQ��0HW�]ZDUH�

VQHHXZYDO�NZDP�HU�QRJ�HHQ�SUREOHHP�ELM��GDQ�PRHVW�

HHUVW�GH�EDDQ�VFKRRQJHYHHJG�ZRUGHQ�2PGDW�GDW�DOWLMG�

ZHO�GH�QRGLJH�XUHQ�LQ�EHVODJ�QDP��YROJGH�GH�WUDGLWLRQHOH�

DDQNRQGLJLQJ�GDW�GH�HHUVWH�GLHQVW�YHUYDOOHQ�ZDV�(Q�

GDW�PRHVW�]R�ZRUGHQ�YHUVWDDQ��GDW�GH�HHUVWH�XUHQ�

QLHW�JHUHGHQ�ZHUG��
$OV�GH�WUDPV�]R�ODQJV�HONDDU�ULMGHQ�JURHWHQ�GH�PHQVHQ�

YULHQGHOLMN��HHQ�HQNHO�ZRRUG�YDOW�HU��HHQ�NRUW�JHVSUHN�

HQ�GDQ�]LMQ�ZH�YRRUELM�,N�]LH�GDW�ZH�GH�.HUNEULQN�

QDGHUHQ��GDQ�GH�%XVVXPPHUVWUDDW�GRRU�RP�YHUYROJHQV�

YLD�GH�6WDWLRQVWUDDW�ELM�RQV�HLQGSXQW�WH�NRPHQ��

$OV�LN�XLWVWDS��]LH�LN�RS�PLMQ�KRUORJH�GDW�ZH�HU����
PLQXWHQ�RYHU�KHEEHQ�JHGDDQ��Ä=R�MRQJHQ����KRRU�LN�

HHQ�]ZDUH�VWHP�]HJJHQ��Ä]LMQ�ZH�VQHO�JHQRHJ�JH�

JDDQ���+HW�LV�NRHWVLHU�1HOLV��Ä-DZHO�KRRU���]HJ�LN��

HQ�ODFKHQGH�ORRSW�KLM�YHUGHU��
$OV�LN�HHQ�SDDU�PDDQGHQ�ODWHU�WKXLV�LQ�$PVWHUGDP�GH�

NUDQW�GRRUOHHV��VFKULN�LN�YDQ�GH�NRS��$IVFKHLG�YDQ�GH�

3DDUGHQWUDP�WH�
V�*UDYHODQG�����VHSWHPEHU�������

/DWHU�KRRUGH�LN�YDQ�PLMQ�RRP��GDW�HU�DDQ�GH�ODDWVWH�

ULW�YDQ�GH�SDDUGHQWUDP�HHIW�YRRUWLMGLJ�HLQGH�ZDV�

JHNRPHQ�%LM�KHW�Ä:DSHQ�YDQ�$PVWHUGDP��EORNNHHUGH�

PHQ�GH�UDLOV��VSDQGH�KHW�SDDUG�XLW�HQ�]HWWH�GH�ZDJHQ�

�����



'H�SDDUGHQWUDP�RS�GH�
V�*UDYHODQGVHZHJ�

�����



QDDVW�GH�UDLOV��,Q�KHW�Ä:DSHQ�YDQ�$PVWHUGDP��YLHUGH�

PHQ�PHW�YHHO�RUDQMHELWWHU�KHW�DIVFKHLG�YDQ�KHW�WUDP�

PHWMH�2S�KHW�KRRJWHSXQW�YDQ�GLW�IHHVW�KDDOGH�PHQ�KHW�

HLJHQOLMNH�IHHVWYDUNHQ�QDDU�ELQQHQ��7RW�JURWH�KLODULWHLW�

YDQ�DOOH�DDQZH]LJHQ�OLHW�PHQ�KHW�SDDUG�HHQ�SDDU�

URQGMHV�RP�KHW�ELOMDUW�PDNHQ�'H�VWHUNH�YHUKDOHQ��

RYHU�GLH�JRHLH�RXZH�EHOOHEHO��ZDUHQ�QLHW�YDQ�GH�

OXFKW�GLH�DYRQG�HQ�]R�ZDV�KHW�WRFK�QRJ�HHQ�YUROLMN�

DIVFKHLG�JHZRUGHQ��

M��D���K��

$)6&+(,'�

*RHLH�RXZH�EHOOHEHO�
0HW�MH�NORVVHQG�SDDUGMH��

0HW�MH�SLHSHQG�RQGHUVWHO�
(Q�MH�VODNNHQYDDUWMH��

*D�MH�QX�YRRU�DOWLMG�KHHQ��

*D�MH�RQV�YHUODWHQ��

.OLQNW�MH�EOLMH�PRUJHQJURHW�

1RRLW�PHHU�GRRU�GH�VWUDWHQ�"�

�����



*RHLH�RXZH�EHOOHEHO�

*D�MH�HU�YDQ�WXVVHQ��

*DDW�GH�JRHJHPHHQW�YRRUWDDQ�

,Q�EHQ]LQH�EXVVHQ�"�

(Q�ZDW�ZRUGW�HU�YDQ�MH�SDDUG��

.RPW�GDW�QRJ�LQ�ERQLV�

2I�]DO�KHW�RRN�PHUNHQ�GDW��

2QGDQN�
V�ZHUHOGV�ORRQ�LV�"�

2XGH�ILJXUDQW�GHU�VWUDDW��


W�.DQ�KHODDV�QLHW�DQGHUV��


W�,V�HHQ�PLMOSDDO�LQ�KHW�EHVWDDQ�
9DQ�GH�
V�*UDYHODQGHUV��

*D�PHW�RQ]H�EHVWH�GDQN��

2XZH�YULHQG��GDQ�KHQHQ��

:HHU�HHQ�VWXN�JHPRH
OLMNKHLG�
,V�PHW�X�YHUGZHQHQ��

&OLQJH�'RRUHQERV�

�����


