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De vereniging heeft ten doel: voorwerpen, afbeeldingen 

en archivalia betreffende de historie van de dorpen 

Ankeveen, 's -Graveland en Kortenhoef te verzamelen, 

te archiveren en ten toon te stellen zomede de belang-

stelling daarvoor te bevorderen. 

Hoe bereikt de vereniging haar doelstellingen ? 

a) het beheren en tentoonstellen van genoemde 

verzameling 

b) het verkrijgen van voorwerpen en gegevens ter 

aanvulling van deze verzameling 

c) het houden van tentoonstellingen van historische 

voorwerpen, afbeeldingen en archivalia, tijdelijk 

door anderen afgestaan 

d) het documenteren van de verzameling onder a 

bedoeld, alsmede het verzamelen van foto's en 

historische gegevens met betrekking tot de dorpen 

Ankeveen, -Graveland en Kortenhoef 

e) andere niet met de wet strijdige activiteiten, wel-

ke het gestelde doel kunnen dienen. 
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EEN UNIEK UNIEK VERSLAG 

De dichter Gabriël Wijnand Smit ( 1910_-1981 

woonde van 31 Maart 1941 tot 13 December 1955 te 

ts_Graveland in het aardige huis thans no. 1 van het 

Noordereinde. Oudtijds was het de herberg ,, Landsigt" 

Hij vestigde zich hier dus in de oorlogsjaren. 

De gemeenteraad was toen door de bezetter op non-

actief gezet.De laatste vergadering--onder presidium 

van Graaf Schimmelpenninck ( van 1939 tot 1954 hier 

burgemeester )__werd gehouden op 28 Maart 1941. 

Op 3 December 1945 kwam de raad weer voor 't eerst 

bijeen. De voorzitter sprak vanzelfsprekend over de 

oorlog en het wonder van de bevrijding.Gabri1 Smit 

was een van zijn toehoorders.Vanaf die datum tot zijn 

vertrek naar Laren was hij namelijk raadslid.En een 

lid dat er zijn kon 1  Als hij- -ter zake kundig en heel 

geestig--het woord voerde, werd er geluisterd en. 	 

gelachen. 

Tijdens de bezettingsjaren ging uiteraard de gemeente-

administratie door en na de bevrijding kwamen de ge-

meenterekeningen successievelijk in de raad om te 

worden vastgesteld.De commissie's die ze hadden 

nagezien, brachten schriftelijk verslag uit van hun 

bevindingen.De H.H. H.A. de Heus, Joh.Ph.Klokke 

en G.W.Smit waren benoemd om de gemeentereke-

ning van 1943 na te zien.Smit, journalist, dichter 
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van de redactie van het stuk op zich.Ambtelijke 

stukken zijn doorgaans dor en droog maar uit Zijn 

pen kwam een verslag zo origineel en geestig als 

zelden voor gemeenteraden zal zijn geschreven. 

Het is bewaard gebleven en werd aan uw redactie 

ter hand gesteld.Het is eigenhandig door de auteur 

geschreven en bevat de handtekeningen van de drie 

commissieleden, Het is gedateerd 5 Februari 1946. 

De raad zal er plezier aan hebben beleefd Wij 

hopen: IJ ook, als u de passage's heeft gelezen, die 

wij er voor u uitlichtten. 

De redactie 

Verslag van de commissie tot het nazien van de 

Gemeenterekening 1943. 

De commissie tot het nazien van de Gemeente-

rekening over 1943 heeft deze rekening na contrôle 

in orde bevonden.Zij acht haar taak echter niet 

geëindigd voor zij enkele bedenkingen, welke naar 

aanleiding van sommige posten bij haar zijn opge-

komen, onder de aandacht van het college van B. en W. 

en de raad heeft gebracht. Deze bedenkingen zijn de 

volgende: 
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Voigno. 148 

De door de gemeente gemaakte telefoonkosten over 

1943 bedragen f 745, 50. In de maand Mei werd liefst 

voor f90,82 ,,vertelefoneerd".De commissie acht 

deze kosten zeer hoog; zij dringt er op aan om maat-

regelen te nemen, die het aantal telefoongesprekken 

tot het noodzakelijke beperken.Een strengere contrôle 

terzake lijkt haar minstens gewenst.De derde onder-

getekende ( G.W.S. ) heeft zich afgevraagd of het 

secretariepersoneel de zonnige lente maand heeft uit-

gezocht om dag en nacht ononderbroken zijn voorjaars 

gevoelens uit te zingen voor een zo nuchter apparaat als 

een telefoontoestel.Wanneer men bedenkt, dat een lo-

caalgesprek 2 cent kost, moet er --om die f 90, 82 

vol te krijgen- - ongeveer met nachtploegen gewerkt 

zijn.Deze ongemene ijver lijkt in sociaal opzicht niet 

geheel verantwoord. 

Volgno. 202--206 

De door de gemeente aan de brandweer verstrekte 

bedragen vormen tezamen een bedrag van ongeveer 

f 590, -- .De derde ondergetekende zou in dit verband 

het volgende willen opmerken: 

Hij vindt f 590, -- een redelijke som, --hij vraagt 

zich echter af of zij redelijk genoeg is. Tot zijn vro-

lijkste ogenblikken — genoten in zijn kwaliteit van 

t s _Gravelands  ingezetene--. behoort het uur, waarin 
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hij de brandweer in actie heeft gezien. Op  het 

Zuidereind stond een hooiberg in brand.Er kwam 

een auto met een wagen met slangen etc. , maar 

eerst wilde het geval niet werken, omdat de accu 

uit de auto verwijderd scheen te zijn.De hooiberg 

brandde lustig verder.Daarna was een troepje 

mannen enigen tijd bezig met het in- en uit elkaar 

schroeven van slangen, het monteren van kranen, 

maar toch voornamelijk met het zenuwachtig door 

elkaar lopen en het schreeuwen om het hardst. De 

hele geschiedenis maakte op de onpartijdige toe-

schouwer de indruk van een gezelschap, waarvan 

n lid zijn portemonnaie was kwijtgeraakt. Deze 

ene had uitgeroepen, dat zijn portemonnaie gestolen 

was en nu liepen allen radeloos in het rond om te 

zoeken. Zij waren erg nerveus en zij wilden allen 

graag bewijzen, dat zij gén dieven waren, maar 

zij waren ook erg achterdochtig, want iedereen zag 

iedereen voor de dief aan.De enige, die heel precies 

deed wat van hem verwacht werd, was de hooiberg: 

hij brandde tenminste.In ieder geval: zonder de 

goede bedoelingen van de diverse medewerkers in 

twijfel te trekken, kwam het de derde ondergetekende 

voor, dat enige systematische oefening en vooral ook 

enige discipline in dit opzicht zéér nodig was, ook 

al zou het bedrag voor de gemeente enigszins hoger 

worden.Hij dringt dus ernstig op mér toezicht en 
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mér oefening aan. 

Voigno. 210 

Het heeft de commissie verwonderd, dat voor 

straatverlichting  in het ,,verduisterde" jaar 1943 

een bedrag van f 400,-- is uitgegeven.Er schijnen 

gedurende enige tijd een paar gloeiende kopspijker-

tjes op palen langs de straat te hebben gestaan, maar 

de tweede ondergetekende heeft zich tijdens het nazien 

der rekening rustig laten ontvallen, dat het ,,hardstik-

kedonker" was.De andere commissieleden hebben 

geen reden om aan deze rondborstige uitdrukking te 

twijfelen en zij vragen zich af hoeveel een gewone 

straatverlichting wel kosten moet, wanneer een 

Egyptische duisternis de gemeente al op 5 400, --

komt te staan. Zij zouden in ieder geval terzake gaar-

ne enige opheldering wensen. 

Volgno. 39 en 226 

Onder deze beide posten staan de bedragen verant-

woord voor het keuren van vlees.Daarvoor is--aan 

de centrale gemeente ( Hilversum  ) ingevolge een 

getroffen regeling-- 5 929, 75 uitgegeven; de inkom-

sten bedragen 5 256, 20. De commissie vindt het ten-

slotte ten nadele van de gemeente geboekte bedrag 

Vrij hoog. Zij vraagt zich af of de centrale gemeente 

niet met een minder bedrag genoegen kan nemen; 
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de vleesrantsoenen zijn niet zo'erg hoog.Wie tegen-

woordig zijn door de distributie toegewezen vlees 

op zijn bord krijgt, moet vooral zorgen dat hij niet 

niest, want anders ligt het aan de andere kant van 

de tafel op de vloer. Hoe dan ook: kon in oorlogstijd 

niet van deze kostbare regeling tijdelijk worden 

afgeweken ? De commissie acht het niet juist, dat 

de gemeente betaalt voor het keuren van vlees, dat 

de ingezetenen niet anders dan likkebaardend in 

gulzige dromen kunnen eten.Dan moet de uitbetaling 

der verschuldigde keuringsgelden ook alleen in dromen, 

maar niet in de nuchtere, hongerige werkelijkheid ge-

schieden. 

W. g. 
i s-Graveland, 5 Februari 1946 	H.A.de Heus 

Joh. Ph. Klokke 

Gabriël Smit 
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DE SCHOOLMEESTERS VAN ANKEVEEN 

Inleiding 

Het hier volgende is voornamelijk gebaseerd op de 

gegevens die archiefmateriaal van de Nederlands 

Hervormde kerk in Ankeveen mij verschafte ( Doop-, 

lidmaten- en kerkeraadsboeken ), aangevuld met wat 

meer algemene literatuur over het onderwijs op het 

platteland. 

Van de tijd v66r de reformatie is, wat het dorpsonder-

wijs betreft, maar weinig bekend daarom begint mijn 

verhaal omstreeks de reformatie-periode. Het jaar 

1 860 is als eindpunt gekozen, omdat toen de eeuwen-

lange verbinding verdween van het schoolmeesters - 

met het kosters - en voorzangers ambt in Ankeveen. 

De indeling is vrij willekeurig gekozen, het ,,bequaam" 

zijn van de schoolmeesters duidt slechts op de eis van 

de synode van 1618, dat zij de gereformeerde religie 

beleden en zegt niets over de capaciteiten van de 

onderwijzers en de kwaliteit van het onderwijs. 

,,Het schoolmeestersgeslacht van Harderwijk" omvat 

een periode van meer dan een eeuw, waarin steeds 

leden van deze familie, meestal van vader op zoon, 

school en kerk dienden. 

,,De Franse tijd" , gaf een omwenteling te zien in 

het denken over de persoonlijkheid van het individu, 
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de vaststelling van onderwijs-programma's en de 

eisen die men aan onderwijzend personeel had te 

stellen, maar deze veranderingen komen in Ankeveen, 

zoals in de meeste plattelands dorpen wel wat later. 

De „Napoleontische tijd" tenslotte bracht de effec-

tuering van de lager-onderwijs-wetten, opleidingen 

voor onderwijzers, verbeterde scholenbouw, zaken 

die op het dorps-onderwijs pas later dan in de steden 

hun invloed deden gelden. 

Bij verder onderzoek over de Ankeveense school-

meesters en het onderwijs zullen ongetwijfeld nog 

veel gegevens kunnen worden aangedragen. 

Zo is de invloed die de katholieke clerus op het dorps-

onderwijs bleef uitoefenen, in de vorm van ( verboden 

,,bijscholen" en de bemoeiingen van de ambachts -

vrouwen 

mbachts -

vrouwen en heren ( die allen katholiek waren ) inzake 

de benoemingen van de schoolmeester, niet verder 

uitgediept bij gebrek aan bronnen. 

Ook naar de kwaliteit en de persoonlijkheid van de 

meeste schoolmeesters - kosters kan men slechts 

gissingen maken. Al met al: een ,,schets" , die, naar 

ik hoop, behalve vele critische kanttekeningen ook 

vragen zal oproepen en bijdragen zal op leveren waar-

door een wat vollediger beeld kan ontstaan over dit 

gedeelte van ons vroegere dorpsleven. 
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Anckeveen, 1727 



kerk geweest. geweest.Reeds in 847 werd door paus Leo IV 

bevolen dat in elke parochie een school - geestelijke 

moest zijn, wat nog niet wilde zeggen dat toen, en 

nog ver daarna, veel werk gemaakt werd van wat wij 

nu als ,,dorpsonderwijs" kennen. 

Tot in de 1 6e eeuw beperkte het zich, ook in Ankeveen, 

tot zaken die van nut waren voor de eredienst.Zeker 

kregen kinderen les in het lezen van zangnoten, zingen, 

het leren van de catechismus, het opzeggen van gebeden 

en wat lezen. 

Een uitzondering in de dorpen was, als de pastoor zelf 

tevens schoolmeester was. Maar in Ankeveen hield, 

zeker in de laatste decennia voor de reformatie-periode 

de koster school. 

Wel zal dat onderwijs voor onze begrippen Vrij gebrek-

kig geweest zijn, maar dat in het midden van de 16e 

eeuw een deel van de dorpskinderen leerde lezen, is 

wel zeker.Aan schrijven kwamen de meeste kinderen 

niet toe, laat staan aan rekenen. 

De plaats waar onderwijs werd gegeven in Ankeveen 

was dus de kerk en de kosterswoning. Die kosterswo-

ning moeten we dicht bij de kerk en het kerkhof zoeken: 

een eenvoudig huisje, waar de koster wat land bebouw-

de, misschien een koe hield en zijn ambacht uitoefende. 

Door hem werden de kerk en het kerkhof onderhouden 

en hij begroef de doden.Ook luidde hij de kerkklokken 

voor de mis en op hoogtijdagen klepte hij driemaal 
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De oudste periode: voor en tijdens de reformatie. 

Het oudste offici1e bericht waarin Ankeveen wordt 

genoemd en dat wij tot nu toe kennen, dateert van 17 

april 1290. 

Het is een vidimus van een brief van de Officiaal van 

Utrecht, waarin het kapittel van St.Marie te Utrecht 

verklaart aan schepenen van Kortenhoef en Ankeveen, 

dat het gerecht over beide dorpen opgedragen is aan 

Aegidius Block en dat zij geen ander mogen erkennen. 

Al in het begin van de 14e eeuw is sprake van de paro-

chie Anckeveen, al kunnen wij ons daarbij nog zeker 

geen welvarend en bloeiend dorp voorstellen. 

Het Ankeveen uit die tijd zal, zoals nu nog goed te zien 

is een langgerekt gehucht zijn geweest; een pad met aan 

weerszijden sloten erlangs en hier en daar verspreide 

boerderijen en vervenershutten. 

In het midden van het dorp, ongeveer op de plaats waar 

nu het hervormde kerkje staat, was, vermoedelijk al 

in de tweede helft van de 14e eeuw een kerk gebouwd 

van steen en met leien gedekt, een korte vierkante 

toren met spits, wel wat gelijkend op de nog bestaande 

Kortenhoefse kerk. 

Op deze plaats in het dorp moeten we de eerste sporen 

van onderwijs en ,,school" in Ankeveen zoeken. 

Al sinds de oudste tijden van het christendom in de lage 

landen, was het geven van onderwijs een zaak van de 
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daags het Ave Maria. Voor al deze werkzaamheden 

genoot hij een klein doch vast inkomen. Maar voor 

zijn levensonderhoud moest hij ook nog kunnen reke- 

nen op bijdragen van de bevolking. 

Deze werden gegeven op hoogtijdagen, wanneer de 

koster huis aan huis ging om een bijdrage in geld of 

ook wel in natura op te halen.De koster-schoolmees- 

ter van Ankeveen placht dit uit noodzaak nog ver na de 

reformatie te doen ( 1 647 ). 

Uit Wilnis wordt vermeld dat de koster daar rondging 

met een kruikje wijwater om boeren en vee te zegenen. 

Ik denk dat onze Ankeveense kosters deze practijk ook 

uitoefenden, want bij de ,, visitatie" van 1 593 verzwijgt 

de koster zijn ,, paepsche ommegangh" wijselijk en 

geeft alleen zijn vaste inkomen op. 

Met dat schoolhouden van onze koster loopt het nogal 

los: alleen 's winters komen wat kinderen over het 

modderige pad naar de ,,camere" van de meester om 

wat meer kennis op te doen dan de gebruikelijke cate- 

chismus en het opzeggen van gebeden. 

Een enkele leerling bekwaamt zich in de ,, schrijfconste", 

waaraan de koster dan weer enkele stuivers verdient 

door het verstrekken van papier en inkt en het versnij- 

den van de benodigde ganzeveren. 

Het gaat er zeer huiselijk toe, de kostersvrouw kookt 

de maaltijden in hetzelfde vertrekje en meester her- 

stelt schoenen tijdens de school uren, die worden 
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onderbroken wanneer hij als koster de klok moet 

luidden. Ook moet ,,het school" wel eens sluiten als 

de pastoor hem heeft laten roepen om hem ( de pastoor 

te begeleiden voor het bedienen van een stervende. En 

vele zijn de hoogtij- en feestdagen, wanneer de koster 

niet gemist kan worden in de kerk. 

Nu hadden in 1580 de staten van Utrecht de uitoefening 

van de rooms-katholieke godsdienst - ook in de pro-

vincie - al verboden. Maar in een geheel katholiek 

gebleven dorp als Ankeveen was er de eerste dertig 

jaar niets van dit verbod te merken, noch wat het 

kerkelijk leven, noch wat de ,, schooldienst" betrof. 

En dat, terwijl er in 1588 al een gereformeerde 

,,orde op de scholen" was verschenen. 

Maar de pastoors komen en gaan in Ankeveen en de 

kosters houden op hun wijze school en oefenen hun 

ambacht uit. 

Zo wordt in 1590 de herderlijke bediening van Anke-

veen opgedragen aan pastoor Lamb recht Stappert, 

afkomstig uit het land van Luik, ,,geboren in een 

stedeken Buystkerck boven Hasselt" en hier beroe-

pen door het kapittel van St. Marie te Utrecht die de 

Ambachtsheerlijkheid Ankeveen ,, ende collatie" bezat. 

Al in het eerste jaar van zijn benoeming strekte hij 

zijn zorg tevens uit over de naburige Gooische paro-

chies, waar, uitgezonderd het dorp Huizen, het pro-

testantisme weinig of geen aanhang had.De man die 
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hem terzijde staat is de eerste koster van Ankeveen 

wiens naam ons bekend is: Claes Jacobssen.TJat hij 

school heeft gehouden is wel zeker, zoals we zullen 

zien bij het ,,visitatie rapport" .Nog drie jaar blijft 

de situatie in Ankeveen onveranderd. Toen werd in 

1 593 door de predikant Johan Oudraat uit de stad 

Utrecht, waar de ,,nye leere" grote aanhang had, 

namens de kerkeraad aldaar, een verzoek tot de 

Staten gericht om ,, orde" te stellen op de bediening 

der kerken en scholen ten plattenlande.Hiervoor be-

reisden in de zomer van dat jaar drie predikanten en 

een ouderling het platteland van Utrecht, om informa-

ties in te winnen hoe het met het ( zeer traag ) verlo-

pende protestantiseringsproces verliep en hoe de 

situatie bij kerken en scholen - ook in het materiële - 

was. 

Het rapport kwam al in september 1593 gereed.Vijf-

en-vijftig dorpen waren bezocht en aangezien Ankeveen 

toen deels onder het Sticht viel, stelt het ,,Verbael" 

ons in staat iets meer te weten te komen ( soms in het 

negatieve ) over de Ankeveense ,, schooldienst" 

De pastoor blijkt in zaken van religie nog in het geheel 

niet protestants te denken en antwoordt op de vragen 

,,zeer confuselijk" Onze goede koster, Claes Jacobs-

sen geldt voor de commissie als ,, onbequaam" om de 

kinderen te onderwijzen; deze onbekwaamheid is echter 

duidelijk ,,onbequaamheid in de nye leere", want het 
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rapport rapport eindigde voor Ankeveen met het oordeel dat 

de schooldienst ,,anders" zal moeten worden geregeld. 

Per jaar ontvangt de koster ƒ 24, -- uit de kerkegoede-

ren voor zijn kostersambt, wat Vrij veel is in vergelij-

king met andere dorpen in het Utrechtse. De beloning 

bedroeg b.v. in Blauwkapel f 6,-- per jaar en vrij 

wonen, in Kortenhoef f 12, -- en in Breukelen f 5, --

en de opbrengst van de huis aan huis collecte - geen 

wonder dat de kosterschoolmeester uit Amerongen 

tevens herbergier is, een combinatie van ambten die 

de commissie ,,niet te accordeeren" vindt. 

Deze ( en andere aanmerkingen ) krijgen we uit Anke-

veen niet te horen, ook geen karakteristiek als in 

Bunschoten, waar de schoolmeester beschuldigd is 

van doodslag en een voortdurende ruzie met de pas-

toor heeft. 

Verder blijkt dat Ankeveen een goed onderhouden kerk 

bezit, een pastorie en een kosterswoning. Een ,, school-

huis" zoals een gebouw in Abcoude werd genoemd, was 

dus in Ankeveen niet aanwezig. Maar zelfs een ,,school-

huis met kosterswoning" stelde in die tijd nog niet veel 

voor. Meestal bestond het geheel uit een tweekamer Wo-

ning, een ruimte voor het schoollokaaltje en het slaap-

vertrek van de meester en zijn gezin. Overigens werd 

op het platteland in allerlei ruimten schoolgehouden; 

kerkportalen, stallen en schuren, vrijwel elke plaats 

was daarvoor goed genoeg. 



-22- 

Samenvattend krijgen we van Ankeveen de indruk van 

een nog in het geheel niet door de reformatie beinvloe-

de parochie, met een zeer actieve pastoor en een 

schoolregeling die maar weinig en mogelijk gunstig 

zal hebben afgeweken van wat in plattelandsdorpen 

gebruikelijk was. 

Pastoor Stappert heeft niet lang na het jaar 1600 zijn 

bediening in Ankeveen moeten staken.Of de eerste ons 

bekende koster uit Ankeveen: Claes Jacobssen zijn 

ambt nog lang nadien heeft waargenomen, weten we 

niet. Maar in 1614 treffen we als koster in Ankeveen 

aan de tweede schoolmeester in de rij: Cornelis Lauwen. 

Er is dan ook een predikant benoemd: Ds . Warnerus 

Henrici, die al eerder de kerk in Ankeveen gediend 

moet hebben en in 1619 naar Vreeland vertrekt. 

In deze tijd is het katholieke kerkgebouw al enige 

jaren door de hervormden in gebruik, alhoewel „er 

nog maar weinig of geene personen ter predicatie gaen" 

Van het schoolleven en de kosterswoning weten we uit 

deze jaren zeer weinig, zelfs niet of de schooldienst 

al ,,anders" is geregeld. Ik vermoed dat dit wel het 

geval is en dat koster Lauwen deze schooldienst heeft 

waargenomen. Zeker is hij hiertoe bekwaam geweest, 

want dominee verzoekt aan het kapittel van St. Marie 

om voortaan de kerkerekeningen te laten beheren door 

onze koster Cornelis Lauwen. 

Wat zeer waarschijnlijk is, is dat de katholieke jeugd 
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van Ankeveen in die roerige tijd onderwijs ontving, 

althans katholieke vorming kreeg van de vele gevluch-

te Jezuiëten die zich voornamelijk in Hollands Ankeveen 

schuil hielden. Enkele malen worden clandestiene „bij-

scholen" 

,bij-

scholen" vermeld, die in het hollands deel van Anke- 

veen met het kostersschooltje van Cornelis Lauwen 

gemakkelijk konden concurreren.Met het einde van de 

ambtsperiode van Cornelis Lauwen wordt een enkele 

eeuwen gelijk gebleven onderwijspractijk afgesloten. 

Door de invoering van de reformatorische onderwijs-

principes komen er in Ankeveen belangrijke verande-

ringen in het dorpsonderwijs. 

De eerste ,,bequame" schoolmeesters, 1618-1637. 

Na de nationale synode van Dordrecht in de jaren 

1618/1619 moeten alle te benoemen schoolmeesters 

een examen afleggen ten overstaan van de classis, 

verder wordt van hen geeist dat ze de ,,drie formu-

lieren van enigheid" ondertekenen, te weten de 

Heidelberger catechismus, de 37 Artikelen en de 

besluiten van de synode, de „Dordtse leerregels" 

Dit betekent voor Ankeveen dat de nu volgende koster 

schoolmeesters, tevens voorzangers in de kerk, de 

reformatie moeten zijn toegedaan, maar ook, dat de 

kinderen die ,,ter schoole" gaan in het practisch 

geheel katholieke dorp, protestants onderwijs krij- 
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gen.De nadruk komt nu te liggen in het leren lezen 

van de bijbel - in de gotische letters 1. - en het leren 

van de catechismus en gebeden.Een voorbereiding tot 

een functie in de maatschappij kwam pas op de tweede 

plaats.Wat dat betreft was er nog niet veel verschil 

met het onderwijs van voor de hervorming. 

Voor het eerst in 1 61 9 vinden we dan in Ankeveen als 

,,bequaam" schoolmeester - koster - voorzanger 

genoemd: Lubbert Hermans van Ghoor, in de resoluties 

meestal kortweg aangeduidt als ,,Mr.Lubbert" .Hij is 

met enkele andere dorpsschoolmeesters een van de 

eersten die de lijst voor de classis Utrecht ondertekent. 

De in 1593 genoemde kosterswoning is dan misschien 

niet zo geschikt om ook als schoolhuis te dienen, want 

reeds in januari 1620 verzoekt Mr. Lubbert om de dan 

nog leegstaande pastorie te mogen bewonen.Er is nog 

steeds geen predikant in Ankeveen, ook al omdat er 

nog zo weinig protestanten in het dorp wonen. 

Nog aan het einde van 1619 besloten gedeputeerde Sta-

ten om de Maarschalk van Abcoude en de schout van 

Ankeveen aan te schrijven, dat zij beter de ,, kwade 

handelingen van het steeds groeiende aantal papen, 

monniken en Jezuiëten binnen Ankeveen en Abcoude 

tegen gaan". 

Mogelijk heeft meester Lubbert door verhuizing naar 

de pastorie - van kraken was toen nog geen sprake - 

deze willen beveiligen tegen en voor protestanten 
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onaanvaardbare bewoning door ,,paepen".Of was het 

alleen maar een poging om zijn status te verhogen in 

een dorp zonder predikant ? 

Eveneens in 1619 klaagt mr. Lubbert over de aanwe-

zigheid van twee zogenaamde ,,bijscholen", onge-

twijfeld gevestigd op Hollands Ankeveen.Enerzijds 

kan dit een aanwijzing zijn, dat het onderricht van 

mr.Lubbert niet zo'n hoog peil bereikte, ook is heel 

wel aannemelijk dat het ,,grote aantal Jezuiten" op 

het Hollands End de oprichting van de ( verboden  ) 

bijscholen in de hand werkte in het geheel katholieke 

Ankeveen.De ouders hielden natuurlijk voorkeur voor 

katholiek onderwijs. Veel later, in 1775 wordt er weer 

van een ,,paepse" bijschool gerept.Het lijkt mij aan-

nemelijk dat al die jaren door, naast de officiële ge-

reformeerde school, clandestien onderwijs gegeven 

werd in katholieke zin door Jezuiten-paters. 

Mr. Lubbert van Ghoor zal het in de luttele jaren dat 

hij in Ankeveen koster - schoolmeester was, niet ge-

makkelijk hebben gehad.Het handjevol leerlingen dat 

hem toevertrouwd was, zal hem minder zorg gegeven 

hebben dan de voor de hand liggende tegenwerking van 

ouders bij een zeer moeizaam verlopend protestanti-

seringsproces in Ankeveen. 

In 1621 is mr. Lubbert vertrokken of overleden. 

In de volgende negen jaar is Otto van Broeckhuyzen 

schoolmeester - koster - voorzanger in Ankeveen. Hij 



-26- 

ontvangt een salaris van flOO,  -- 's jaars, waarvoor 

hij dan ook wel het één en het ander te doen heeft. 

Wat zijn onderwijsfunctie betreft; de schooltijden wa-

ren in de zomer van acht tot elf uur en van één tot 

vier uur. In de winter ,,naar gelegentheid van tijd en 

plaats" .Deze laatste lestijden waren in Ankeveen 

voornamelijk van toepassing.Er was zes dagen school 

in de week met twee vrije middagen.De meester mocht 

geen Vrij geven op roomse feestdagen.B uiten de school-

uren bleef hij verantwoordelijk voor mogelijke baldadige 

streken van de kinderen. Meester moet de kinderen 's zon-

dags in de school laten bijeenkomen om naar de kerk te 

gaan en 'S maandags de kinderen over de preek interpel-

leren. In ieder geval moeten de kinderen leren schrijven 

en wat cijferen. 

Als koster had hij de kerk schoon te houden, het kerk-

hof te onderhouden, in de winter tweemaal per zondag 

stoven te zetten en voor de aanvang van de kerkdienst 

drie maal de klok te luiden. 

Als voorzanger moet meester ,, op stichtelijke wijze" 

een gedeelte uit de bijbel voorlezen en daarna de ge-

meente voorgaan in het zingen van de Davids psalmen. 

Verder is hij nog doodgraver, zorgt hij voor het toren-

uurwerk en houdt de boeken van doop en begrafenis bij. 

In 1625 verzoekt hij de Staten augmentatie van zijn 

jaarlijkse inkomsten.Dit verzoek wordt terug verwe-

zen naar de Ankeveense kerkmeesters.Ik neem aan dat 
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hem die verhoging is toegestaan, want zijn opvolger 

ontvangt f 120,-- 'S jaars. 

Het salaris dat de pastoor in 1593 ontving is nu opge-

trokken tot f 600, -- voor de predikant. 

In 1625 vraagt Otto van Broeckhuyzen aan de classis 

van Utrecht of het door hem gebruikte boekje, dat hij 

,, Benedicite en de zeven psalmen" noemt, toegestaan 

is voor schoolgebruik in Ankeveen. Het antwoordt is 

voor meester wel enigszins onbevredigend, daar de 

classis hem antwoordt ,,dat in de provincie Utrecht 

alleen schoolboeken waren toegestaan die niet strij-

dig waren met de christelijke religie" 1  Zoek dat 

zelf maar uit meester 

Maar al in de ,,schoolorde van 1588" werden ,,de 

zeven boetpsalmen" als toegestaan genoemd ,, mits 

zonder pausselijke additien" .Het gebed Benedicite 

was zeker een dergelijke ,,additie" .Dat had mees-

ter Broeckhuyzen toch wel kunnen weten 

We weten niet of Otto van Broeckhuyzen is vertrok-

ken uit Ankeveen, of aldaar overleden. Na hem komt 

de „dynastie" van de familie van Harderwijk in 

Ankeveen lesgeven en voorzingen. 

B.J.van der Kolk 
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In november 1950 hield wijlen de Heer D.N.Spaan uit 

Kortenhoef een lezing voor de afdeling Gooi- en Eem-

land van de Genealogische Vereniging. 

Een uitvoerig verslag verscheen in ,,Het Gooi en Om-

meland" van 21-11-1950.Het is zo de moeite waard, 

dat wij hier voor een ,,herdruk" zorgen. 

KORTENHOEF: VAN OUDSHER AL EEN LAND VAN  

VRIJHEID  

De naam Kortenhoef luidde in oude charters „C urte-

venne 

,Curte-

venne" .Later werd het Curtehoven en C ortenhoeff. De 

naam ,, Curtevenne" zal wel niet wijzen op een eigen-

naam, want uit de geschiedenis is geen persoon Coert 

op te diepen, die met Kortenhoef te maken had.De be-

tekenis zal dus wel zijn Korteveen, zoals we ook ken-

nen Hoogeveen, Lageveen, Overveen, Nieuwveen, enz. 

Het latere ,,hoef" komen we ook tegen in Egmond aan 

den Hoef. Men bedoelt er land mee, dat op een of ande-

re manier bruikbaar is voor het menselijk bedrijf. 

Kortenhoef was van oudsher een ambachtsheerlijkheid. 

Deze aanduiding is reeds ontstaan in de Frankische 

tijd.Nadat Karel Martel, die hofmeyer, dat is zoveel 

als eerste minister, bij de Frankische koning was, 

door een staatsgreep zelf aan de macht was gekomen, 

gaf hij verschillende gebieden in leen uit, o.a. aan de 

bisschoppen van Utrecht.Deze kregen zodoende naast 
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hun geestelijke ook wereldlijke macht. Deze bisschop-

pen op hun beurt gaven weer stukken land uit in onder-

leen.Werd het hoge Gooi eens bezit van het klooster 

te Elten, de bisschoppen van Utrecht schonken de lage 

landen van Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den 

Berg aan het kapittel van Sint Marie te Utrecht. 

Kortenhoef en de buurten Rade en Riethoven vormden 

n rechtsgebied, een ambachtsheerlijkheid. Ofs choon 

er ook heerlijkheden waren met ,,hoge rechten" , waar 

o.a. ook ,,gericht" mocht worden over lijfstrafbare 

zaken, de heren van Kortenhoef bezaten slechts „lage 

rechten", zoals het jacht- en visrecht, het tol- en 

windrecht, het recht van het heffen van cijnsen en 

tienden enz. Zij mochten schouten aanstellen, die de 

,,kleine misdrijven" konden berechten, voogden 

over de wezen mochten aanstellen, landerijen moch-

ten transporteren enz.De heren konden de heerlijke 

rechten in eigen beheer nemen; ze konden ze ook 

verpachten. 

,,Aan de galg" met de galg. 

Eenmaal in 1676 gingen ze in Kortenhoef hun be-

voegdheid te buiten, want toen werd er een galg op-

gericht. Het „hals-recht" bezaten ze er niet en de 

Staten van Utrecht deden het straftuig fluks weer 

afbreken. 
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'H�KHUHQ�9DQ�$PVWHO�ZDUHQ�HYHQHHQV�OHHQPDQQHQ�

YDQ�GH�8WUHFKWVH�ELVVFKRSSHQ�HQ�EH]DWHQ�YHOH�JRHGH�

UHQ�URQGRP�.RUWHQKRHI��=LM�HLJHQGHQ�]LFK�ZHO�HHQV�

UHFKWHQ�WRH��ELMYRRUEHHOG�WLHQGHQ��GLH�WRHNZDPHQ�DDQ�

GH�NHUN�YDQ�6LQW�0DULH�WH�8WUHFKW�+LHUXLW�YORHLGHQ�

VRPV�LQJHZLNNHOGH�JUHQVJHVFKLOOHQ�YRRUW�'H�.RUWHQ�

KRHIVH�DPEDFKWVKHHU�%��-�0�GH�%RQW��HHQ�RQYHUPRHLG�

VSHXUGHU�LQ�GH�RXGH�DUFKLHYHQ��RQWGHNWH�RPVWUHHNV�

�����HHQ�ODWLMQV�VWXN��ZDDULQ�RYHU�ppQ�GLHU�JHVFKLOOHQ�

JHKDQGHOG�ZRUGW�+HW�ZHUG�RSJHVWHOG�LQ������HQ�KLHULQ�

ZRUGW�YRRU�KHW�HHUVW�GH�QDDP�Ä&XUWHYHQQH��JHQRHPG��

'H�.RUWHQKRHYHUV�]RXGHQ�GXV�RPVWUHHNV������KXQ�

����MDULJ�EHVWDDQ�NXQQHQ�YLHUHQ��=H�]LMQ�1DDUGHQ�GXV�

GH�EDDV��

+HW�NDSLWWHO�YDQ�6LQW�0DULH�IXQJHHUGH�YHOH�HHXZHQ�DOV�

ÄDPEDFKWVKHHU��YDQ�.RUWHQKRHI��1D�GH�+HUYRUPLQJ�

JLQJHQ�GH�UHFKWHQ�RS�GH�3URWHVWDQWV�JHZRUGHQ�NHUN�

RYHU��)ORULVVDQW�LV�KHW�EH]LW�HFKWHU�QLHW�PHHU�LQ�GH]H�

ODQJGXULJH�RRUORJVWLMG�HQ�GH�NHUN�YHUNRRSW�GDDURP�

KDDU�EH]LWWLQJHQ�YDQ�UHFKWHQ�RYHU�.RUWHQKRHI��2YHU�

PHHU�HQ�1HGHUKRUVW�DDQ�*RGDUG�YDQ�5HHGH��

:DWHUZHJ�QDDU�1DDUGHQ��

'H]H�*RGDUG�YDQ�5HHGH�KHHIW�GH�.RUWHQKRHIVH�ODQGHQ�

YHHO�YHUEHWHUG��+LM�]RUJGH�YRRU�HHQ�EHWHUH�DIZDWHULQJ�

HQ�OLHW�GH]H�YHUELQGHQ�PHW�1DDUGHQ��
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1D�]LMQ�RYHUOLMGHQ�JLQJ�GH�KHHUOLMNKHLG�GRRU�HUIHQLV�

RI�YHUNRRS�WHONHQV�LQ�DQGHUH�KDQGHQ�RYHU�'H�QDDP�

YDQ�GH�DPEDFKWVKHUHQ�*HUULW�6FKDHS�HQ�&RHQUDHG�

%XUJK�]LMQ�YHUHHXZLJG�LQ�Ä6FKDHS�HQ�%XUJK��WH�


V��*UDYHODQG��

'H�HHUVWH�DPEDFKWVYURXZ�ZDV�&DWKDULQD�YDQ�+HHUH�

PDQ�YDQ�=X\GZLMN�=LM�YHUNRFKW�GH�KHHUOLMNKHLG�

��PDDU�VFKRQN�GH�NRRSVRP���DDQ�GH�UHJHQWHQ�YDQ�KHW�

6W�3LHWHU�*DVWKXLV�WH�$PVWHUGDP�9RRU�GH�WZHHGH�

PDDO�NZDP�.RUWHQKRHI�GXV�ZHHU�LQ�KHW�EH]LW�YDQ�HHQ�
ÄLQVWHOOLQJ
���

(HQ�YURPH�SDHGDJRRJ�����

'H�WRHQPDOLJH�NRVWHU�HQ�VFKRROPHHVWHU��$EUDKDP�

YDQ�=X\OHQ��ZDV�HU�DOV�GH�NLSSHQ�ELM�RP�GH�GHIWLJH�

UHJHQWHQ�KHW�HHUVW�WH�YHUZHONRPHQ�HQ�ZHO�LQ�HHQ�

EULHI��GLH�OHWWHUOLMN�ÄGUXLSW��YDQ�YURRPKHLG�'DW�

OHHU�HQ�OHYHQ�ELM�$EUDKDP�QLHW�ELMVWHU�PHW�HONDDU�

LQ�RYHUHHQVWHPPLQJ�ZDUHQ��EOHHN�XLW�GH�NODFKW��HQ�

NHOH�MDUHQ�ODWHU��GLH�'V�+X\JHQV�ELM�GH�UHJHQWHQ�WH�

EHUGH�EUDFKW�2YHU�Ä%UDP��ZRUGW�KLHULQ�JH]HJG��
GDW�ÄKLM�X\WVSDGW�LQ�DOOH�*RGORRVKH\G���+LM�ZHUG�

GLHQWHQJHYROJH�WHQVORWWH�XLW�]LMQ�DPEW�RQWVODJHQ��

'H�WLHQGH�DPEDFKWVKHHU�$EUDKDP�1LFRODDV�YDQ�

3HOOHFRP�ZDV�YRRU�.RUWHQKRHI�JHHQ�RQEHNHQGH��+LM�
GHHG�LQ������PHW�HHQ�SOHFKWLJH�SURFODPDWLH�]LMQ�
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LQWRFKW��GRFK�ZDV�UHHGV�LQ�GH�1DSROHRQWLVFKH�WLMG�HQLJH�

MDUHQ�DOV�SUHGLNDQW�DDQ�.RUWHQKRHI�YHUERQGHQ�JHZHHVW��

+LM�ZDV�HHQ�JHYLHUG�UHGHQDDU�HQ�HHQ�QLHW�RQYHUGLHQVWH�

OLMN�GLFKWHU��
'H�YROJHQGH�DPEDFKWVKHHU�ZDV�GH�UHHGV�JHPHPRUHHUGH�

KHHU�'H�%RQW��0HQLJ�RXG�DUFKLHIVWXN�ZHUG�GRRU�KHP�XLW�

GH�YHUJHWHOKHLG�RSJHGLHSW��

6WULMG�RP�HHQ�NHUNEDQN��

$OV�HHQ�ELM]RQGHUKHLG�JHOGW��GDW�GH�NDWKROLHNH�KHHU�'H�

%RQW�HHQ�IHOOH�VWULMG�YRHUGH�RP�GH�RYHUKXLIGH�EDQN�LQ�

GH�+HUYRUPGH�NHUN�'H]H�EDQN�ZDV�]�L��YDQ�GH�DPEDFKWV�

KHHU�+LM�JURQGGH�]LMQ�UHFKW�RS�GH�]LQVQHGH�LQ�GH�YHU�

NRRSDNWH�YDQ�GH�+HHUOLMNKHLG�GRRU�GH�0DULD�NHUN��GDW�

GH�YHUNRRS�JHVFKLHGGH�ÄPHW�DOOH�KDHUH�DSSHQGHQWLsQ��

GHSHQGHQWLsQ�HQGH�WRHEHKRRUHQ��QLHWV�GDHUYDQ�XLWJHVRQ�

GHUW�RIWH�JHUHVHUYHHUW���+HW�NHUNEHVWXXU�HUNHQGH�]LMQ�

UHFKW�RS�GH�EDQN�QLHW�2P�GLW�ÄWH�KDQGKDYHQ���]RX�'H�

%RQW�JHGZRQJHQ�]LMQ�RP�ÄWLMGHQV�HHQ�NHUNGLHQVW�PHW�

GH�KXOS�YDQ�HHQ�GHXUZDDUGHU�GH�EDQN�LQ�EH]LW�WH�QHPHQ����

=XON�HHQ�RSVFKXGGLQJ�LQ�HHQ�NHUNJHERXZ�NRQ�KLM�HFKWHU�
QLHW�PHW�]LMQ�*RGVGLHQVWLJH�SULQFLSHV�RYHUHHQ�EUHQJHQ��

]RGDW�KLM�]RQGHU�YDQ�]LMQ�UHFKW�DIVWDQG�WH�GRHQ�LQ�GH�EH�

VWDDQGH�WRHVWDQG�EHUXVWWH��
'H�%RQW�OLHW�DDQ�GH�=�XZH�HHQ�ODQGKXLV�ERXZHQ��ZDDULQ�

GH�ZDSHQV�YDQ�DOOH�YURHJHUH�DPEDFKWVKHUHQ�LQ�JODV�LQ�
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lood werden aangebracht.Dit huis werd gesloopt ten-

gevolge van de kanaalaanleg. 

De schouten waren natuurlijk ook belangrijke perso-

nages in de dorpsgeschiedenis. 

In de kerk ligt o.a. begraven de schout Rijck Loeve-

ren.Hij zwaaide de dorpsscepter omstreeks 1700.0p 

zijn grafsteen staat: „Rijck Loeveren, Majoor-Gene-

rael over de steden en forten aen de Vecht, etc. , 

Schout tot Cortenhoef" . 

In hem waren dus een burgerlijk en een militair ambt 

gecombineerd. 

Zuwe verbeterd dank zij tol. 

Rijck Loeveren wilde verbetering brengen in de zeer 

slechte toestand van de Zuwe, de weg door het moeras-

sige land naar Vreeland en de Vecht.Hij vroeg en kreeg 

van de Staten vergunning tot het heffen van tol en liet 

bij de tol een tolhuis bouwen.Daarbij verplichtte hij 

zich de weg berijdbaar te maken. 

Rijk werd deze Rijck van zijn onderneming niet, want 

zijn weduwe bleef in grote zorgen achter en verkocht 

in 1705 alles aan de „gemeente" . 

„Wije Blick" pas na vervening. 

Inmiddels was in Kortenhoef, dat oorspronkelijk dit 



�����

JRHG�HQ�VOHFKW�ZHLODQG�EHVWRQG��GH�YHUYHQLQJ�EHJRQQHQ��

+HW�YRON�YHUEUDQGGH�Ä�]LMQ�PRHU���,-YHULJ�ZHUG�YDQ�

ZHJH�GH�YUDDJ�QDDU�WXUI�HQHU]LMGV�HQ�GH�MDFKW�QDDU�JHO�

GHOLMN�JHZLQ�DQGHU]LMGV��KHW�ODQG�LQ�ZDWHU�YHUDQGHUG��

2QGDQNV�GH�EHSDOLQJHQ�GDW�Ä�YRRUODQGHQ��HQ�Ä�OHJDN�

NHUV��RQDDQJHURHUG�PRHVWHQ�EOLMYHQ��ZHUGHQ�GH]H�

UHJHOHQ�yI�RYHUWUHGHQ�yI�HU�ZHUG�WHQVORWWH�WRFK�RQWKHI�

ILQJ�YDQ�YHUOHHQG��]RGDW�GH�JURWH�SODV�DOV�ÄGH�:LMH�

%OLFN��NRQ�RQWVWDDQ��

2S�YHOH�SODDWVHQ�JURHLGHQ�GH�SODVVHQ�LQ�GH�ORRS�GHU�

MDUHQ�ZHHU�GLFKW�'LW�LV�KHW�]�J��ÄYHUODQGLQJVSURFHV����

+LHUGRRU�LV�LQ�.RUWHQKRHI�HHQ�ULMNH�IORUD�HQ�IDXQD�RQW�

VWDDQ��ZDDUGRRU�KHW�GRUS�HHQ�JURWH�YHUPDDUGKHLG�KHHIW�

JHNUHJHQ�ELM�GH�QDWXXUOLHIKHEEHUV�'H�KHHU�6SDDQ��GLH�

YHHO�DDQ�YRJHOVWXGLH�GRHW��KHHIW�KHW�HHUVW�LQ�.RUWHQKRHI�

KHW�EURHGHQ�YDQ�KHW�SUDFKWLJH�EODXZERUVWMH�YDVWJHVWHOG��

,Q�/RRVGUHFKW�]LMQ�GH�UHJOHPHQWHQ�ZDDUVFKLMQOLMN�PHHU�

RQWGRNHQ�GDQ�LQ�.RUWHQKRHI��]RGDW�GDDU�JURWHUH�SODVVHQ�

RQWVWRQGHQ��ZDDUYDQ�GH�]HLOVSRUW�QX�NDQ�SURILWHUHQ��

9ULMKHLG�ERYHQDO���


V�*UDYHODQG�ODJ�WXVVHQ�KHW�KRJH�*RRL�HQ�KHW�9HHQGRUS�

.RUWHQKRHI�LQ�3DV�LQ�GH�]HYHQWLHQGH�HQ�DFKWWLHQGH�HHXZ�

ZHUG�
V�*UDYHODQG�RQWJRQQHQ�HQ�YHUUH]HQ�HU�GH�EXLWHQV��

'H�EHZRQHUV�YDQ�WV�*UDYHODQG�VWRQGHQ��YRRUDO�LQ�GHQ�

EHJLQQH��PLQ�RI�PHHU�RQGHU�GH�GUXN�YDQ�GH�YRRUQDPH�
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KHUHQ��YDQ�ZLH�]RZHO�GH�PLGGHQVWDQG�DOV�GH�DPEDFKWV�

OXL�HQ�GH�SODDWVZHUNHUV�DIKDQNHOLMN�ZDUHQ�9RRU�KHQ�

JROG��ÄPHW�GH�SHW�LQ�GH�KDQG�NRPW�PHQ�HU����'H�.RU�

WHQKRHYHUV�GDDUHQWHJHQ�ZDUHQ�HHQ�UXLJ�YRON��PDDU�

PHW�HHQ�JURRW�RQDIKDQNHOLMNKHLGVJHYRHO�9DQ�RXGVKHU�

ZDUHQ�GH�PHHVWHQ�NOHLQH�]HOIVWDQGLJHQ��GLH�PHW�WXUI�

HQ�]XLYHO��ULHW�HQ�UXLJW��ZLOG�HQ�YLV�GH�NRVW�YHUGLHQ�

GHQ��

/HHIODQJ�HQ�6FKHHSPDNHU�GH�VWDPYDGHUV�YDQ�GRUSH�

OLQJHQ��

'H�KHHU�6SDDQ�EHKDQGHOGH�YRRUWV�HQLJH�EHNHQGH�.RU�

WHQKRHIVH�JHVODFKWHQ�'H�JHVODFKWHQ�/HHIODQJ�HQ�

6FKHHSPDNHU�WHOGHQ�YURHJHU�YHOH�YHUWHJHQZRRUGLJHUV�

LQ�.RUWHQKRHI��7KDQV�NRPHQ�]H�HU�QLHW�PHHU�YRRU��

7RFK�]RX�PHQ�NXQQHQ�]HJJHQ��GDW�QDJHQRHJ�HONH�.RU�

WHQKRHYHU�YDQ�GH]H�JHVODFKWHQ�DIVWDPW��+HW�ZDUHQ�

JHVODFKWHQ�YDQ�ZDWHUPROHQDDUV�HQ�ERRWERXZHUV��

-DJHUVODWLMQ��

%HNHQG�ZDV�.ULMQ�6FKHHSPDNHU��ZDWHUPROHQDDU�RS�

GH�GHUGH�PROHQ�'H]H�VWRQG�HUJ�DIJHOHJHQ��.ULMQ�

KDDOGH�HHQV�SHU�ZHHN�LQ�]LMQ�URHLERRW�EURRG�LQ�KHW�

GRUS�+LM�ZHUG�.ULMQ�GH�/HXJHQDDU�JHQRHPG�YDQZHJH�

]LMQ�RQJHORRIOLMNH�YHUKDOHQ��(HQ�JURWH�VQRHN�]DJ�KLM�
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YDQ�GH�HQH�VORRW�RYHU�KHW�ODQG�QDDU�GH�DQGHUH�ORSHQ�

ZDQW�GH�SRWHQ�YDQ�HHQ�RSJHVORNW�JHLWMH�ZDUHQ�GRRU�]LMQ�

EXLN�JHJURHLG�8LW�HHQ�JURWH�VWUXLN��GLH�DO�HHQ�SDDU�GD�

JHQ�LQ�]LMQ�RSHQ�KDDUG�ODJ�WH�VPHXOHQ��NURRS�WHQVORWWH�

QRJ�HHQ�OHYHQGH�KDDV�HQ]��

*HVODFKW�9DQ�6FKRXWHQ��

2RN�GH�0RR\V�NRPHQ�LQ�.RUWHQKRHI�WKDQV�QLHW�PHHU�

YRRU��=LM�YRUPGHQ�HHQ�JHVODFKW�YDQ�LQWHOOHFWXHOHQ��GDW�

WDOULMNH�GRUSVPDJLVWUDWHQ�RSOHYHUGH��0HHUPDOHQ�ZDV�

HU�HHQ�-DFRE�RI�HHQ�(OEHUW�0RR\�VFKRXW�,Q������VWLHUI�

HU�HHQ�VFKRXW�(OEHUW�0RR\��GLH�]HV�DPEWHQ�ZDDUQDP��

]RDOV�LQ�GLFKWYRUP�WH�OH]HQ�VWDDW�RS�HHQ�ERUG�LQ�GH�NHUN��

LQ�VLHUOLMNH�OHWWHUV�JHVFKUHYHQ�HQ�ZDDUVFKLMQOLMN�RRN�

JHGLFKW�GRRU�GH�VFKRROPHHVWHU�-DQ�5RRV��2PGDW�KLM�GH�

]H�]HV�DPEWHQ�JHWURXZHOLMN�YROEUDFKW��ÄPDJ�GDDUYRRU�

KHW�QDJHVODFKW�]LMQ�JHDFKW���EHVOXLW�GH]H�VFKRROPHHV�

WHU�]LMQ�JHGLFKW��

,Q�RYHUHHQVWHPPLQJ�PHW�GH]H�ZHQV��ZHUG�HHQ�HUH�

VDOXXW�JHEUDFKW�DDQ�GH�LQ�GH�]DDO�DDQZH]LJH�+LOYHU�

VXPPHU��GH�KHHU�5HQRX��HHQ�DIVWDPPHOLQJ�YDQ�GH]H�

VFKRXW�(HQ�DQGHUH�(OEHUW�0RR\�RYHUOHHG�RQJHYHHU�LQ�

�����+LM�ZDV�WRHQ�ELMQD�KRQGHUG�MDDU�+LM�ZDV�Ä�YHH�

GRFWRRU��YDQ�EHURHS��PDDU�VWHOGH�RRN�Ä�UHPHGLsQ�

YRRU�PHQVHQ��VDPHQ�+LM�EHKDQGHOGH�GH�WDOULMNH�SDDU�

GHQ�YDQ�GH�EXLWHQSODDWVHQ�LQ�KHW�*RRL�HQ�GH�9HFKWVWUHHN��
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+LM�ZDV�RRN�EHURHPG�GRRU�]LMQ�GUDQNHQ�WHJHQ�GH�

KRQGVGROKHLG�2S�]LMQ�RXGH�GDJ�YRRU]DJHQ�GH�EHZR�

QHUV�YDQ�GH�
V�*UDYHODQGVH�EXLWHQSODDWVHQ�XLW�SLs�

WHLW�YRRU�]LMQ�SDDUGHGRNWHUVFKDS��KHP�HONH�ZLQWHU�

YDQ�NDUUHYUDFKWHQ�EHXNHEORNNHQ�6SU��WRRQGH�HHQ�

JHKHHO�JHVFKUHYHQ�UHFHSWHQERHNMH�YDQ�GH]H�KHHU�

0RR\��
'H�IDPLOLH�%H\HU�]HWHOGH�YHOH�WLHQWDOOHQ�MDUHQ�LQ�GH�

EHNHQGH�KHUEHUJ��GLH�WKDQV�LQ�DQGHUH�KDQGHQ�LV�RYHU��

JHJDDQ��

*DEULsO�RQWGHNWH�KHW�GRUS��

'H�HHUVWH�%H\HU�ZDV�GH�NRVWEDDV�YDQ�GH�VFKLOGHU�

*DEULsO�'H]H�RQWGHNWH�.RUWHQKRHI��QDGDW�KLM�GRRU�

GH�)UDQV�'XLWVH�RRUORJ�JHGZRQJHQ�ZHUG�3DULMV�WH�

YHUODWHQ��+LM�PDDNWH�ELM�%H\HU�YHOH�EHURHPGH�VFKLO�

GHULMHQ��GLH�WKDQV�YHUVSUHLG�]LMQ�RYHU�DOOH�JURWH�

PXVHD�LQ�GH�ZHUHOG�'H�KHUEHUJLHU�EHGRQJ��DOV�GH�

VFKLOGHUV�KXQ�NRVWJHOG�QLHW�NRQGHQ�EHWDOHQ��ZHO�HHQV�

HHQ�VFKLOGHULM�RI�KLM�NUHHJ�HU�DI�HQ�WRH�HHQ�FDGHDX�
ELM�YHUWUHN�YDQ�HHQ�VFKLOGHU�=R�NUHHJ�KHW�FDIp�HHQ�

PRRLH�FROOHFWLH��ZDDUGRRU�KHW�HHQ�]HNHUH�YHUPDDUG�

KHLG�YHUZLHUI��+HW�SRUWUHW�YDQ�GH]H�RXGH�%�H\HU�HQ�

]LMQ�YURXZ�ZHUG�GH�DDQZH]LJHQ�JHWRRQG�9DQ�GH�.RU�

WHQKRHIVH�HQ�1HGHUKRUVW�GHQ�%HUJVH�9DQ�GH�9HOGHQV�

HQ�YDQ�GH�
V�*UDYHODQGVH�VFKRXWHQ�9DQ�GH�9HOGHQV��



�����

YRQG�GH�VSUHNHU�RQODQJV�LQ�KHW�5LMNVDUFKLHI�WH�+DDU�

OHP�GH�QDPHQ�YDQ�GH�JHPHHQVFKDSSHOLMNH�VWDPRXGHUV��

'LW�HFKWSDDU�+HUPDQXV�YDQ�GH�9HOGHQ��0DUUHWMH�9OHX�

JHO�WURXZGH�LQ������WH�
V�*UDYHODQG��

'H�9DQ�GH�9HOGHQV�ZDUHQ�LQ�.RUWHQKRHI�HHQ�JHVODFKW�

YDQ�ERHUHQ��YLVVHUV��WXUIPDNHUV�HQ�ULHWVQLMGHUV��=LM�

OHYHUGHQ�RRN�WLPPHUPDQVED]HQ��SROGHUPHHVWHUV�HQ�

NHUNIXQFWLRQDULVVHQ�%ODXZ�RS�*RRLOXVW�NUHHJ�XLW�GLW�

JHVODFKW�GH�EHNHQGH�GLHUHQYHU]RUJHUV��

7DOULMNH�JHHVWLJH�DQHFGRWHQ�RYHU�GLYHUVH�YHUWHJHQ�

ZRRUGLJHUV�YDQ�DO�GH]H�IDPLOLHV�ZHUGHQ�GRRU�GH�VSUH�

NHU�JHPHPRUHHUG��GLH��QDGDW�YRRU]LWWHU�9HUPDDN�DOV�

WRON�YDQ�GH�DDQZH]LJHQ�KHP�GDQN�KDG�JHEUDFKW��RS�

GLHQV�YHU]RHN�EHORRIGH�]LMQ�FDXVHULH�LQ�GH�ORRS�YDQ�

GH�ZLQWHU�WH�]XOOHQ�YRRUW�]HWWHQ��

'�1�6SDDQ�

'LW�LV�JHEHXUG�HQ�KHW�YHUVODJ�YDQ�GH�YHUYROJ�FDXVHULH�

OLJW�NODDU�YRRU�RQV�QRYHPEHU�QXPPHU��
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+HW�LV�LHGHU�YRRUMDDU�ZHHU�HHQ�JHQRW�RP�WH�OXLVWHUHQ�

pQ�WH�NLMNHQ�QDDU�HHQ�]LQJHQGH�VSUHHXZ�,N�NHQ�KDDVW�

JHHQ�EOLMGHU�YRJHO�
6D�EOLLG�DV�LQ�SURWWHU
���]HJW�PHQ�

LQ�)ULHVODQG��
]R�EOLM�DOV�HHQ�VSUHHXZ
��2YHU�]LMQ�

SUDFKWLJ�JHVSLNNHOGH�SDNMH�JOLMGHQ�JURHQH�HQ�EODXZH�

PHWDDOJODQ]HQ�:LMGHU�NDQ�]LMQ�VQDYHO�RRN�DO�QLHW�

RSHQ�HQ�GH�NODQNHQ�VWURPHQ�XLW�KHW�NORSSHQGH�NHHO�

WMH�WHUZLMO�KLM�H[WDWLVFK�PHW�]LMQ�YOHXJHOV�VODDW��

0DDU����LN�KRRU�GH�OLMVWHU�����QHH��KHW�ZLQWHU�

NRQLQNMH����GH�WMLIWMDI�����GH�URHS�YDQ�GH�ZLHOH�
ZDDO����QX�WRFK�GXLGHOLMN�GH�JUXWWR�(Q�]R�JDDW�GDW�

PDDU�GRRU��DDQHHQJHUHJHQ�PHW�NRUWH�FDGHQVHQ��

,PLWDWRU�LQ�GH�HUH�DIGHOLQJ�=�HOI�JHPDDNW�RI�YULM�

EHZHUNW�QDDU�DQGHUHQ��PDDU�EOLM��]R�EOLM�DOV�HHQ�

VSUHHXZ���7HUZLMO�LN�YDQ�KHP�JHQLHW��EUHQJW�GH�SRVW�
KHW�QXPPHU�YDQ�Ä�7XVVHQ�9HFKW�HQ�(HP����GDW�LV�

JHZLMG�DDQ�RQ]H�GULH�GRUSHQ�%LM�KHW�HHUVWH�GRRU�

EODGHUHQ�YDOW�PLMQ�RRJ�RS�GH�VFKHWV�YDQ�'U�.UDDN�

RYHU�GH�YRJHOULMNGRP�LQ�RQV�JHELHG�+LM�QRHPW�GH�

VSUHHXZHQZRONHQ
�PDDU���HQ�GDDU�LV�KHW�PLM�QX�

LQ�
W�ELM]RQGHU�RP�WH�GRHQ���KLM�FLWHHUW�RRN�GH�YRO�

JHQGH�SDVVDJH�XLW�KHW�ERHN�YDQ�'U��YDQ�+HQJHO�

��������
� ��Ä
W�9DQJHQ�YDQ�GH�VWXUQXV�YXOJDULV�

��VSUHHXZ���LV�KLHU�HHQ�WDN�YDQ�LQGXVWULH��
V�*UDYH�

ODQG�EHORRIW�LQ�GH�UHJHO�GH�ULMNVWH�YDQJVW�9DQGDDU�
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JDDQ�GH�JHYDQJHQHQ�QDDU�GH�SRHOLHUV�WH�$PVWHUGDP��

XLW�ZLHU�ZLQNHOV�]LM�DOV�
OLMVWHUV
�QDDU�GH�FRQVXPHQ�

WHQ�JHEUDFKW�ZRUGHQ���0RRL�ERHUHQEHGURJ� ���LV�KHW�

FRPPHQWDDU�YDQ�'U�.UDDN��
0HQ�]DO�RRN�KLHU�YRRU�KHW�VWULNNHQ�YDQ�OLMVWHUV�

��VSUHHXZHQ������ZHO�GH�]RJHQDDPGH�
EHXJHOV
�YDQ�

ZLOJHQWHQHQ�PHW�OLMVWHUEHVVHQ�DOV�ORNPLGGHO�HU�LQ�

KHEEHQ�JHEUXLNW��GLH�PHQ�LQ�GH�ERPHQ�KLQJ�2I���

PRJHOLMN���OLMPVWRNNHQ��0LVVFKLHQ�]LMQ�RRN�YHOHQ�

JHVQHXYHOG�LQ�GH�VODJQHWWHQ�YDQ�GH�YLQNHQEDQHQ�RS�

6FKDHS�HQ�%XUJK�HQ�6SDQGHUVZRXG��

$OV�KHW�DOOHHQ�RP�VSUHHXZHQ�JLQJ��EHGLHQGH�PHQ�

]LFK�LQ�YURHJHU�HHXZHQ�RRN�YDQ�
�VSUHHXZHSRWWHQ
���

0HQ�]LHW�]H�VRPV�DIJHEHHOG�RS�RXGH�VFKLOGHULMHQ�

HQ�JUDYXUHV��'H]H�XLW�NOHL�JHEDNNHQ�SRWWHQ�PHW�

HHQ�YULM�ODQJH�KDOV�ZHUGHQ�DDQ�PXXU�RI�VFKRRU�

VWHHQ�JHKDQJHQ�RP�]R�DDQ�VSUHHXZHQ�QHVWJHOHJHQ�

KHLG�WH�JHYHQ��0DDU�KHW�PRHW�LQ�HHUVWH�LQVWDQWLH�

ZHO�EHGRHOG�]LMQ�JHZHHVW�RP�DDQ�MRQJH�YRJHOWMHV�WH�

NRPHQ�YRRU�HHQ�OHNNHU�KDSMH�
0HW�HHQ�VSUHHXSRW�

DDQ�KHW�KX\V��YDQJW�PHQ�YRJHOV�NOH\Q�HQ�JURRW
�

��-DFRE�&DWV���'RRU�HHQ�RSHQLQJ�LQ�GH�WHJHQ�GH�

PXXU�JHSODDWVWH�]LMGH�YDQ�GH�SRW�NRQ�PHQ�GH�MRQJH�

VSUHHXZHQ�HU�JHPDNNHOLMN�XLW�QHPHQ�6RPV�GLHQGHQ�

]H�HFKWHU�DOOHHQ�RP�EURHGJHOHJHQKHLG�WH�YHUVFKDIIHQ��

(U�]LMQ�QO��VSUHHXZHSRWWHQ�EHZDDUG�]RQGHU�HHQ�RSH�
QLQJ�ZDDUGRRU�PHQ�GH�YRJHOV�XLW�KHW�QHVW�NRQ�QHPHQ��
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(Q�HU�EHVWRQG�]HOIV�HHQ�W\SH��GDW�JHKHHO�LQ�GH�PXXU�

ZDV�LQJHPHWVHOG��]RGDW�KHW�XLWKDOHQ�YULMZHO�RQPRJH�

OLMN�ZDV��9RRUORSHUV�YDQ�RQ]H�WHJHQZRRUGLJH�QHVW�NDVW�

MHV�]RX�PHQ�]H�GDQ�NXQQHQ�QRHPHQ��

+RRJJHDFKWH�6WXUQXV�9XOJDULV��

/LHYH�6SUHHXZ��

9RRU�PLM�EHQ�MH�DOOHV��

EHKDOYH�
YXOJDULV
��DOOHGDDJV��JHZRRQ��,N�SULMV�MH�DOV�

HHQ�WRRQEHHOG�YDQ�EOLMGVFKDS�2RN�MRXZ�OHYHQWMH�KHHIW�

HHQ�HLQGH��0DDU�LN�EHQ�HU�GDQNEDDU�YRRU��GDW�LQ�
V�*UD�

YHODQG�GH�YDQJVW�YDQ�MRX�HQ�MH�VRRUWJHQRWHQ�JHHQ�
WDN�

YDQ�LQGXVWULH
�PHHU�LV�HQ�PHW�MRX�JHHQ�ZLQVWJHYHQG�EH�

GURJ�PHHU�ZRUGW�JHSOHHJG��

2S�MH�ZHO]LMQ���(Q�QRJ�YHOH�MDUHQ��

MH�WRHJHQHJHQ�
$�'�:XPNHV�

�
'U��-��)��YDQ�+HQJHO��*HQHHVNXQGLJH�3ODDWVEHVFKULM��

YLQJ�YDQ�KHW�*RRLODQG��������SDJ�����



�����

9$1�+(7�%(67885�

0HW�HQLJH�WURWV�SUHVHQWHUHQ�ZLM�DOZHHU�RQV�GHUGH�

ERHNMH�'H�WLMG�JDDW�VQHO�$FKWHURPNLMNHQG�NXQQHQ�

ZH�QLHW�DQGHUV�]HJJHQ�GDQ�GDW�ZLM�HHQ�HQRUPH�RQW�

ZLNNHOLQJ�KHEEHQ�GRRUJHPDDNW�HQ�YHOH�HUYDULQJHQ�

ULMNHU�]LMQ�%HODQJULMNH�SXQWHQ�LQ�KHW�DIJHORSHQ�KDOI�

MDDU�ZDUHQ�GH�RSHQLQJ�HQ�GH�GDDUDDQ�JHNRSSHOGH�
2SHQ�'DJHQ�LQ�KHW�/DPEHUWXVKXLV��'H]H�ZDUHQ�VXF�

FHVYRO�HYHQDOV�GH�-DDUGDJ�YDQ�Ä7XVVHQ�9HFKW�HQ�

(HP��LQ�GH�1�+�.HUN�WH�
V��*UDYHODQG�$ORP�RRJVW�

WHQ�ZLM�ORI�HQ�ZDDUGHULQJ�=�HHU�YHHO�ZHUN�LV�HU�GRRU�

EHVWXXU�HQ�ZHUNJURHS�YHU]HW�RP�GLW�JHKHHO�WH�GRHQ�

VODJHQ�:LM�PRFKWHQ�YHOH�OHGHQ�QRWHUHQ�'H�PDUNW�

RS���PHL�ZDV�HHQ�EHOHYHQLV��ZDDURS�ZLM�GH�NDV�ZDW�

NRQGHQ�VSHNNHQ��7LMGHQV�GH�JHKRXGHQ�6W�$QWRQLXV�

VFKRRO�GDJ�JDYHQ�ZLM�LQIRUPDWLH�HQ�WRRQGHQ�KHW�HHQ�

HQ�DQGHU���PHUNW��ZLM�WUDGHQ�ZHHU�QDGUXNNHOLMN�QDDU�

EXLWHQ�(Q�QX�LQ�MXOL�HHQ�RJHQEOLNMH�RP�GH�]DNHQ�RS�
Q�

ULM�WH�]HWWHQ��9HHO�ZHUN�PRHW�ZRUGHQ�YHU]HW��0HW�QDPH�

KHW�DUFKLHI�=RLHWV�RS]HWWHQ�LV�QLHW�HHQYRXGLJ�:LM�]LMQ�

WH�UDGH�JHJDDQ�HQ�KHEEHQ�YHHO�LQIRUPDWLH�RQWYDQJHQ��

'H�]DDN�LV�GDW�PHQ�YLD�GLYHUVH�LQJDQJHQ�PRHW�NXQQHQ�

YLQGHQ�ZDW�PHQ�KHHIW�RSJHERUJHQ��8�EHJULMSW�GDW�KHW�

WLMG�HQ�DUEHLG�NRVW�RP�
Q�NQLSVHODUFKLHI�RS�WH�]HWWHQ�

HQ�JHJHYHQV�RS�NDDUW�WH�EUHQJHQ�+LHUYRRU�]RHNHQ�ZLM�
PHQVHQ�GLH�RQV�ZLOOHQ�KHOSHQ��:DW�GRH�MH�GDQ�"�-H�
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JDDW�HHUVW�WH�UDGH�ELM�GH�OHGHQ��
=LMQ�HU�RQGHU�8�GLH�SHU�ZHHN�HHQ�XXUWMH�RYHU�KHEEHQ��

RI�PLVVFKLHQ�ZHO�PHHU�HQ�]HJJHQ���ÄGDW�LV�ZHO�ZDW����

8�EHQW�YDQ�KDUWH�ZHONRP�/DDW�KHW�RQV�HYHQ�ZHWHQ��

WHO�QU �������������8�ZRUGW�GDQ�JHLQIRUPHHUG
��%LM�

YRRUEDDW�GDQN�HQ�JUDDJ�WRW�]LHQV��

*OXQGHUHQGH�EXUJHPHHVWHU�HQ�YRRU]LWVWHU�RSHQHQ�

KXLVYHVWLQJ�Ä,Q�GH�*ORULRVD��LQ�KHW�/DPEHUWXVKXLV��


