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"De Helling",  
de laatste scheepswerf in Ankeveen. 

1. Inleiding. 

In ons waterrijke Ankeveen met zijn vele vaarten, 
sloten en weteringen, zijn eeuwenlang allerlei vaar-
tuigen in gebruik geweest.Al vroeg in de geschiedenis 
van ons dorp zal men schepen en scheepjes nodig hebben 
gehad om te kunnen vissen en hooi of takkebossen te 
vervoeren. Maar in de tijd dat het vervenen een be-
langrijke - bron van bestaan begon te worden en water 
in de vorm van vaarten en plassen een steeds groter 
deel van het land ging innemen, waren schepen als goed-
koop transportmiddel voor de turf onmisbaar geworden. 
Maar ook andere bronnen van inkomsten als riet en 
ruigt snijden, het "manen"vissen en takkebossen hak-
ken, maakten een goedkoop vervoer over het water nood-
zakelijk. En het is aannemelijk dat er altijd wel een 
scheepswerf of -werfje in Ankeveen geweest is, waar 
het nodige herstel aan vaartuigen kon worden gedaan. 
De oudste Ankeveners kunnen zich nog juist de laatste 
jaren van het bestaan van een scheepswerf in ons dorp 
herinneren. Na het verval van deze werf, "De Helling". 
geheten, kwam voorgoed een einde aan deze nijverheid 
in Ankeveen. Gegevens voor dit verhaal over die laatste 
scheepswerf vonden we in enkele restanten van de werf-
boekhouding over de jaren 1883-1889. In 1968 ontdekte 
Jan Veenman op de schuurzolder van de heer Jaap Booy 
een katerntje van 11 bladzijden uit een werf-rekeningen-
boek. Deze door hem zorgvuldig bewaarde gegevens wa-
ren later, in 1974, aanleiding voor hem om aan zijn 
toen 78-jarige vader, Piet Veenman, te vragen zijn her-
inneringen aan de scheepswerf eens te vertellen. Dit 
bijzonder aardige gesprek over "de oude tijd" werd 
op de band opgenomen en diende tevens als uitgangs-
punt voor deze bijdrage. 
Bij het doorbladeren van de vergeelde fragmenten van 
de boekhouding van een scheepswerf van zo'n honderd 
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jaar geleden onderga je onwillekeurig de charme die 
het zich inleven in een voorbije tijd met zich mee-
brengt. Z6 ongeveer kun je soms ook wegdromen bij 
een verbleekt portretje. Je leest de namen van de 
toen gebruikte scheepstypen: turf-en zandbokken, 
schouwen, aken en vletten, de ouderwetse benamingen 
van het ijzerwerk dat op de werf gebruikt wordt: 
"taaje dubbelde", "brosse drielinge", "ouwe zesduime", 
"doken" en "piezelspijkers". Je ruikt het zurige 
"tweeduims eken" en het harsige "anderhaifduims green", 
de prikkelende geuren van bruine en zwarte teer. Je 
hoort 	het gehamer van de "baas" aan de scheeps- 
wand en het doffe geluid van het openkrabben van de 
planknaden, waar "piet" zich mee bezig houdt, je ziet 
"klaas" met "groen mos" aan het breeuwen en de "jonge" 
met zwarte teer aan het werk. Een turfbok komt aan-
zeilen met zijn helder blauw geschilderde roerkop en 
helmstok, de bruine zeilen bollend in de wind. Op het 
grasveld naast de loods kruipt een zeilmaker over stuk-
ken zeildoek. 
Als je je ogen weer open doet ligt de Bergervaart voor 
je. De scheepswerf, het huis met de loodsen en de men-
sen, zijn verdwenen. Er liggen nog een paar stoepste-
nen van het huis. Op dezelfde plaats oogst nu een 
jongere Ankeveense generatie zijn groenten en bloemen. 
Maar iedere dorpsgenoot kan je nu nog vertellen waar de 
scheepswerf "De Helling" vroeger heeft gestaan. 

2. Geschiedenis van "De Helling" 

Alhoewel de scheepswerf al heel lang bestaan moet heb-
ben volgens oudere Arikeveners, die dan over grootvaders 
tijd spreken, waren er maar weinig gegevens te vinden 
over de geschiedenis van de werf. Wanneer de werf ont-
staan is weten we niet. In 1755, na de dood van de am-
bachtsvrouwe Maria Elisabeth de Wale, worden haar be-
zittingen geveild. In de toen uitgegeven "willige ver-
koopinge", een gedrukt boekje met een omschrijving van 
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de te veilen goederen en land vinden we: "Een campje 
lands, mede aan de westzijde van den Ankeveenschen 
Dijk, strekkende van de Werf Trijn Lainmerts, belend 
ten zuiden de Schout Cornelis Ko] en ten noorden de 
voorgaande Werf, groot driehonderd Hoeden". 
Waarschijnlijk betreft dit dezelfde werf waar ons ver-
haal over gaat: de plaats waar de Bergervaart, ge-
bruikt voor turftransport, overgaat in de vaart naar 
's-Graveland, die als "gemeene Santsloot" gegraven 
was voor het zandvervoer, was in Ankeveen ideaal om 
een scheepswerf te exploiteren. 
In de tijd waarin de vervening in Ankeveen nog een 
rol speelde, werden behalve herstellingen aan schepen, 
ook nieuwe boten gebouwd in een grote loods. 
De gevonden restanten van de boekhouding over de ja-
ren 1883-1889 geven een aardig beeld van een dorps-
scheepswerf in vol bedrijf: een baas met 5 knechts 
waren er aan het werk. In deze zes jaar worden 14 
eigenaars van schepen genoemd en 5 scheepstypen. 
Na het aflopen van de vervening in Ankeveen was de 
noodzaak voor een scheepswerf in het dorp niet zeer 
groot meer. Roeibootjes voor het vissen en het ver-
voer van riet en ruigt werden overal in de omgeving 
gemaakt. De zeilschepen verdwenen en kort na de eeuw-
wisseling was de Helling al in vervallen staat en 
werd spoedig daarna opgeheven. 

3. "De Helling" in vol bedrijf 1883-1889. 

Uit de weinige gegevens die ons ter beschikking staan 
-enkele blaadjes uit een werfrekeningenboek- kunnen 
we toch wel een indruk krijgen hoe de werf in die zes 
jaar "reilde en zeilde". Het zou boeiend geweest zijn 
rekeningen over een langere periode in te zien. We 
konden dan een"bewegend" beeld reconstrueren over ja-
ren van op- en neergang, de personeelsbezetting, de 
lonen, de prijzen, de eigenaars en de scheepstypen 
die op de werf. werden hersteld. 



Nu inplaats van een "film" een "foto". Maar ook op 
een foto kunnen we heel wat waarnemen. 
De personeelsbezetting bestond in die jaren uit vijf 
personen. De baas-eigenaar was de reeds genoemde 
Cornelis Booy die zichzelf in de rekeningen afwis-
selend aanduidt met "De Baas", "ik" of C.Booy. Hij is 
scheepsmaker van zijn vak. Er bestaat nog een oude 
acte uit 1832 waar Booy als scheepstimmerman wordt 
genoemd. Verder is in die jaren een zekere "piet" aan 
het werk. Dit zal wel Piet Holdinga zijn geweest; deze 
was fl1. ook scheepsmaker. De verdere bezetting bestond 
uit eene "kees" die niet nader kon worden geïdentifi-
ceerd, een "klaas" en "de jonge". Wat de lonen betreft, 
deze opgaven in de rekeningen zijn vrij constant, hoe-
wel in het laatste jaar wat lagere bedragen voorkomen. 
Ook wprdt soms enig verschil gemaakt of men "aan de 
grote bok" werkt of aan "het scheepje van Leurs". Maar 
de baas verdient gemiddeld f1,90 per dag, Piet, Kees 
en Klaas variërend van f1,60 tot f1,80. Het loon van 
"de jonge" is verscholen in gemengde opgaven van loon 
en materiaal, maar bedroeg f2,- per week. Als men deze 
bedragen vergelijkt met wat een turfschipper per week 
verdiende, was dit meer dan het dubbele, geen onaar-
dig weekinkomen dus. De werkdagen waren ongetwijfeld 
lang; een dag was in vier "schoften" ingedeeld en zal 
uit zeker niet minder dan 12 werkuren hebben bestaan. 
De eigenaars van schepen, die op de werf hersteld wor-
den, komen lang niet allen uit Ankeveen. Niet alle 
namen zijn meer te duiden, maar er komen enkele beken-
de Ankeveners onder voor. De beste klant in die jaren 
is de "Weledele Heer J.C. van Blarkun" die een grote 
Bok, een vlet, nog een Bok, "het kleinste vlet" en 
"het bootje" op de werf had. De reparatiekosten zijn 
soms niet gering; in 1889 wordt een bedrag van 
F275 12 genoteerd. Maar hiervoor hadden "ik" en 
"piet" dan ook respectievelijk 564 en 51 dagen ge-
werkt 1-let laagste bedrag voor een reparatie dat ik 
vond was toch altijd nog f57,30. Een andere klant van 
de werf was J.Meyer, die een bok,de oude boot en de 
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nieuwen boot laat herstellen. Ook C.Leurs bezat het 
een en ander aan schepen: een vlet, een "bokkie", 
een schouwtje en een "scheepie". De heer M.Boeschoten 
(Matthijs Boeschoten die een fouragehandel bij de Klap-
brug in 's-Graveland bezat) bracht zijn aak op "de 
Helling", evenals J.de Vos en T.Holdinga. In het bezit 
van een bok waren de heer Aderlant en C.Snel, de laat-
ste had naast zijn Groote Bok ook nog een vlet. Bij 
de overige eigenaars als de "Heer Teime dekker" en de 
"Weede wee van eiden" en G.Fokken worden geen scheeps-
typen genoemd. Ook uit de rekeningen zelf kon ik niet 
opmaken welk soort schip in reparatie was. 
In totaal komen we in de nota's zo'n vijftal scheeps-
typen tegen, buiten de niet zeer duidelijke namen als 
bootje, scheepie, enz. Het bekendste en grootste 
scheepstype was wel de bok. 
P.le Comte geeft hiervan een beschrijving in zijn 
"vijftig afbeeldingen van schepen en vaartuigen11(1831). 
"Deze vaartuigen behoren te 's-Graveland en Ankeveen 
te huis en worden gebouwd te 's-Graveland; het zijn 
turfschepen die de turf uit de veeneri aanbrengen, 
hunne grootte is zeer onderscheiden en is van 18 tot 
36 Ned.tonnen met een bovenlast van 25 á 26 Ned.dui- 
men. 	1) 
Het inwendige bestaat uit een onbewegerd ruim, een 
vooronder met stockplaats, vaste kooi en diverse berg-
plaatsen: dit is het logies van den schipper; een 
achteronder voor berging der zeilen en van touwwerk 
en tevens tot logies ingerigt voor den knecht. 
Het tuig bestaat uit eenen mast met een bezaan -zeil 
of ra-zeil en eene stag-fok op den voorsteven neder-
komend, de mast is strijkende". 
Een acte van een veertig jaar eerder (1790) geeft een 
indruk van de prijs van een turfbok: Jan van Blarikum 
koopt dan van Pieter Meester "een Groote Turfbock 
met zijn Zeyl-Mast, drie decken, Leeren 2) en verder 

toebehoren" voor f420,-. 	 - 

1) 1 Ned.duim = 1 Rijnlandse duim 	2,616 Cm. 

2) Een bok had geen gangboorden, men moest over de 
bovenkant van de lading lopen, waarvoor "steekleerenti 

dienden. 	 r 6 - 



Zo omstreeks 1900 was een bok een heel wat groter 
vaartuig. De schipper woont dan niet langer in het 
vooronder, doch in het achterschip, onder het ver-
hoogde paviljoendek. 
De aak was een platbodemd stevenloos vaartuig dat 
diende voor het vervoer van turf, maar ook voor hooi 
en zand werd gebruikt. Later werden de houten aken 
vervangen door stalen aken die vnl. voor zandvervoer 
dienden. 
De schouw werd ook voor hooi- en turfvervoer gebruikt; 
het was een langwerpig open vaartuig, geheel vlak met 
iets toelopende voor- en achtersteven. 
De vlet is een sloep van bijzondere vorm, zonder voor-
steven, waarvan de huidgangen naar voren steeds smal-
ler toelopen en eindigen op een half-cirkelvormige 
klos, het neushout. Het scheepje is gebouwd om te 
roeien; wordt er mee gezeild dan zijn zwaarden nodig. 
Het voert dan een spriettuig. 
Een praam was kleiner dan een vlet; een praam kwam 
niet op de helling, maar werd op de wal getrokken. Het 
scheepje werd gebruikt voor het vervoer van mest en 
hooi. 
Tenslotte nog iets over de te gebruiken materialen op 
de werf. Het blijkt dat de rekeningen voor reparaties 
voor verreweg het grootste gedeelte uit werkloon be-
staat. Het materiaal was bepaald niet duur. Het hout 
dat voor herstelling werd gebruikt was bijna uitslui-
tend eiken-en grenenhout. Een enkele maal komt vuren-
hout voor, maar dat is dan ook meteen 3-duims! Het 
ijzerwerk is zeer gevarieerd,; de spijkers worden on-
derscheiden in "taaie" (ijzeren) en "brosse" (stalen) 
variërende van "enkele" tot 11zesponders11. Er worden 
grote hoeveelheden van gebruikt. Opvallend is dat voor 
het breeuwen wenig "werk" (geplozen touw) en grote 
hoeveelheden mos worden gebruikt.Dit was uiteraard 
goedkoop te verkrijgen in Ankeveen ( 1 bos groen mos 
f0,05), maar is minder duurzaam dan werk. Het is even-
wel de oudst gebruikte methode voor het breeuwen, na-
dat bleek, dat de door de Germanen al gebruikte hars 
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vele nadelen had t.o.v. mos. In de rekeningen komen 
tal van kleine karweitjes voor die alle conscientieus 
worden vermeld. Zo komen we te weten dat "een zaagvei-
len" f0,20 kost en "twee nieuwe druiven op de boomen" 
eveneens f0,20, werkjes waarmee "de jonge" zijn begin-
nend vakmanschap kon demonstreren. 

De laatste jaren van de werf. 

Een beschrijving van de laatste jaren van "De Helling" 
danken we aan de heer Piet Veenman, die in zijn verha-
len hierover een boeiend beeld gaf, hoe hij als jongen 
het toen aflopende bedrijf heeft meegemaakt in het dorp. 
We laten hem hier verder zelf aan het woord. 
Piet Veenman, geboren in 1896 woonde vlakbij de werf. 
Als jongen van een jaar of acht kwam hij dagelijks op 
de werf om de "Gooi en Eemlander" naar de baas te 
brengen (Kees Booy), nadat zijn vader die krant gele-
zen had. Gerrit Veenman, zijn vader, was schipper, be-
heerde een "eigen schipperij" en kwam vaak op de werf 
met zijn schip, een bok, die daar werd hersteld. Ook 
haalde hij met een (ijzeren) aak hooi uit Marken en 
Texel voor Ankeveen. Naar Texel via het Noord-Hollands 
kanaal. Zo'n vracht hooi bracht dan een twintig 
dertig gulden op. De schippers hadden geen rijk bestaan 
in die tijd: "je had alleen rijke boeren, alle anderen 
waren arm". 
De omvang van de werf "de Helling" was ongeveer de 
helft van de grootte van wat nu tuingrond is. Op het 
rechter gedeelte stond het woonhuis met een grote tim-
merloods, daarnaast was nog een stukje weiland. In de 
loods stonden werkbanken langs de kant, in de midden-
ruimte werden wel eens kleine boten gerepareerd bv. 
grotere roeiboten. 
Achter de Helling was bij de Bergse vaart een kolk, 
waar de schuiten konden zwaaien om in de richting van 
de dorpsweg de helling te worden opgesleept. Dat ge-
beurde met een "kruipaal", een windas op het eind van 



de helling met een touw en een haak aan het schip. 
De helling- zelf was zo'n halve meter breed, de klos-
en wercen met zeep ingesmeerd. Eén man trok aan de 
iinUas net schip op het droge, waarna het met wiggen 
werd vatled. De schuit moest dan eerst uitdrogen, 
wat een 	ar dagen duurde, daarna ging de scheepsma- 
ker Booy 	het werk. De naden van net schip werden 
opengekra:i en ingebreeuwd met werk of mos, gepikt 
en later eterd. Ook zette de scheepsmaker wel nieuwe 
stukken in de huid. 
Niet alleen net schip zelf werd gerepareerd, ook her-
.tel van de iiken, de dekkleden en de zeilen vond op 
de werf plaats. Er was evenwel geen zeilmaker bij de 
werf, daarvoor kwam Molenaar uit Bussum. Hij kwam dan 
lopend van Bussum met een ronde leren zak met zeilma-
kersringen met gereedschap op zijn rug. 
Als het mooi weer was werden de zeilen uitgelegd op 
het grasveld. Molenaar kroop dan over de zeilen met 
een stuk krijt en gaf dan met cirkels aan waar scheu-
ren of slechte plekken in het zeildoek zaten om dan 
later de zeilen te gaan naaien of er stukken, in te 
zetten. 
Kees Booy, toen al een oude man, was de baas van de 
werf. Hij woonde met zijn zoon Doris, die ook scheeps-
maker was, in het huis bij de helling. Zijn eerste en 
tweede vrouw waren in die tijd al overleden. Hij had 
"drie soorten kinderen". 
Zo omstreeks 1910 werkten er nog maar weinig mensen 
op de werk'; de eigenaars van de boten werkten veelal 
zelf mee op de helling. Het woonhuis was al vervallen, 
er zaten scheuren in de muren "waar de druivelaar 
naar binnen groeide". 
Nieuwe schepen werden allang nietmeer op de werf ge-
maakt; vroeger gebeurde dit wel in de twintig meter 
lange schuur. 
Toen Piet Veenman nog een kleine jongen was liet Jan 
van Blarcum op de werf zijn turfbok repareren. In die 
jaren hadden alleen van Blarcum en Gerrit Veenman een 
bok. Dirk Splint had een vlet. Hij was zandschipper 
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en haalde het zand uit de Scheiwal. Zo'n vlet met 
zand bracht ongeveer anderhalve gulden op. 
Dirk Winthorst (Smidje) en Gerrit de Kwant waren 
schippers van Jan van Blarcum, die een vervening had 
in de Bullewijk. De schippers brachten de turf naar 
Bussum, vanwaar ze naar Laren en Blaricum werd ver-
voerd. Ook werd turf opgeslagen op het Bergse pad, 
waar een wel dertig meter lange schuur stond. Dit was 
een open schuur van schroten, waar de turf stond te 
drogen. Deze schuur stond voor de molen aan de Horster-
meer. Gerrit Veenman vervoerde rijshout, slieten, 
bonestakeri en takkebossen. Hij had zijn schippers-
affaire overgenomen van Kees Leurs, de oorspronkelijke 
eigenaar van de schipperij. Toen Gerrit nog schipper 
bij Kees Leurs was, verdiende hij vier gulden per 
week. Zijn werkdag begon dan 's morgens om vier uur 
en eindigde 's avonds om zes uur! 
Na de houten bok kwam er een ijzeren boot, een aak. 
In 1914 liet Gerrit een motorschuit bouwen met een 
Kromhout motor. In de daaropvolgende oorlog was er 
weinig olie te krijgen en gebruikte hij het zeil weer. 
Langs het Bergerpad stonden hoge bergen kaphout uit 
de polder. Het hout werd fl1. om  de zes jaar gekapt. 
In de winter had Gerrit zo'n vijf man aan het houtkap-
pen. Voor de takkebossen werd én cent betaald, voor 
een bos bonestaken eveneens. Als de "kappers" 's zater-
dags afrekenden, kregen ze zo'n vier á vijf gulden in 
handen (maar de huurprijs van b.v. de twaalf huizen 
bedroeg toen vijftig cent per week). 
Het gekapte hout uit de polder stond eerst nog een 
jaar te drogen langs het Bergerpad en werd dan door 
Gerrit Veenman opgehaald. Hij bracht het bij de bak-
kers, die hun ovens nog met takkebossen stookten, tot 
aan Ouderkerk en Amstelveen toe met zijn aak. Verder 
ging het vervoer per handkar, vijftig h zestig bossen 
op een kar. De bakkers betaalden hem dan vijf cent 
voor een takkebos. Voor dit bedrag werd het hout dus 
gekapt, opchelven gezet, een jaar bewaard, op de 
schuit geladen, vervoerd, overgeladen op een handkar 
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en thuisbezorgd! 
Al v66r de tweede wereldoorlog werd er geen hout meer 
gekapt. Het beeld van de polder veranderde hierdoor 
geheel, het was er voordien heel wat kaler dan nu. 
Een ander soort scheepjes waren de bootjes van de 
"manen"vissers. Zestig jaar geleden was het water ir 
de polder nog vol met "manen", ook krabbescheer gehe-
ten (stratiotes aloïdes). Deze waterplant groeit al-
leen maar in voedselarm water. In zomer en najaar kwa-
men elke dag speciale manenvissers uit Kortenhoef en 
Ankeveen met hun schouwtje, een bootje dat Piet Veen-
man karakteriseert als "een soort uitgeholde boomstam". 
De manen werden als meststof verkocht, o.a. aan de 
buitens in 's-Gravelancj. 
Al v66r de eerste wereldoorlog, in 1914, was de "Hel-
ling" geheel vervallen en werd er niet meer gewerkt. 
Omstreeks 1912 kwam de heer Schaap uit 's-Graveland 
door de Herenwegse vaart -die toen veel breder was dan 
nu- door de oude sluis bij de Horstermeer met zijn 
bootje om dit op de "Helling" te laten herstellen. 
Bij de werf aangekomen bleek deze al te zijn opgehe-
ven. De oude beer Booy was al overleden en Schaap kon 
onverrichterzake weer naar 's-Graveland terugvaren. 
En deze vergeefse tocht markeerde nog eens net defi-
nitieve einde van de- "Helling", de laatste scheepswerf 
in ons dorp. 

B.J.van der Kolk 
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DOHSCHERVEEN 

Bij het onderzoek naar de geschiedenis van de Korten-
hoefse watermolens stuitte ik op de naam Dorscherveen. 
Binnen de grenzen van Kortenhoef lagen 'twee polders, 
ni. de Kortenhoefse polder, later de Grongse polder 
genoemd, en de Dors herveense polder. Deze laatste 
polder werd bemalen door de Dorscherveense molen. 
Deze molen stond in de hoek die de (2and)Zuwe met de 
Kleizuwe maakte. 

Dorscherveen, een zelfstandige nederzetting?  

Deze gegevens riepen de volgende vragen op: Wat was 
Dorscherveen en waar heeft het gelegen? 
Voor een antwoord op deze vragen moeten we heel ver 
terug in het verleden, fl1. naar de middeleeuwen. De 
eerste vermelding van Dorscherveen vinden we in een 
latijns charter, wat gedateerd is op 8 mei 1235. 
We lezen het volgende: 

-Dat bekend zij aan allen, die een blik werpen 
-in het onderhavige stuk, dat op eenstemmig be-
-sluit van het kapittel van St.Maria te Utrecht 
-en van Heer Krijgsman Gijsbert van Amstel door 
-middel van een rechtsgeldige grensbepaling, die 
-plaatsgevonden heeft, afgeschijden zijn de 
-grenzen van de tiendplichtige percelen van Cur-
-tenhoven (Kortenhoef) behorende tot hetzelfde 
-kapittel van de grenzen van de tiendplichtige 
-percelen van Durscinrevene (Dorscherveen) van 
-voornoemde Heer Gijsbert van Amstel. 

Waar die grens tussen Kortenhoef en Dorscherveen heeft 
gelopen wordt niet vermeld. 
Toch is dit stuk voor de geschiedenis van Kortenhoef 
erg belangrijk. Het leert ons namelijk, dat Dorscher-
veen in handen was van de Heren van Amstel en derhalve 
niet onder Stichts beheer viel. Onder FlorisV (1254 - 
1296) gaan de gebieden van Amstel deel uit maken van 
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de Grafelijkheid Holland. Kortenhoef, in handen van 
het kapittel van St.Marie, was Stichts (Utrechts) 
gebied. 
Kortenhoef omvatte in die tijd dus een aanzienlijk  
kleiner gebied dan nu!! 
Of Dorscherveen daadwerkelijk een zelfstandige, be-
woonde nederzetting is geweest is niet met zeker-
heid te zeggen. Het feit dat Dorscherveen in 1235 
tiendplichtig was, wijst wel in die richting. In de 
rekeningen van de Grafelijkheid Holland uit de eer-
ste helft van de veertiende eeuw vinien we de bedra-
gen aan tijns en tienden (zeg maar belastingen), die 
Dorscherveen afdroeg, terug. 
Misschien dat de gehuchten Riethoven en Rade, die 
volgens de Bont vroeger in Kortenhoef zijn opgegaan, 
iets met Dorscherveen te maken hadden. De grenzen 
van Dorscherveen werden gedeeltelijk gevormd door 
zg. Raden en de naam Kromme Rade vinden we nog steeds 
In het gebied. Meer dan vage veronderstellingen zijn 
dit echter niet. Over gehuchten als Riethoven en 
Rade heb ik in archieven (nog) nooit iets kunnen 
vinden. 

De samenvoeging met Kortenhoef 

Wanneer Dorscherveen bij het gerecht Kortenhoef is 
gevoegd is niet precies bekend. 
Volgens de Bont, die schrijft over Dorscherveen 
(waarvan hij overigens denkt dat het de nog bestaan-
de Dorscherwaard bij Vreeland is), is Dorscherveen 
wellicht bij de verbeurdverklaring van de goederen 
van Gijbrecht van Amstel, naar aanleiding van de 
moord op graaf FlorisV In 1296, in handen van het 
kapittel van St.Marie gekomen. 
Waarschijnlijk is deze veronderstelling niet juist, 
want in 1308 heeft Dorscherveen tijns en tienen 
afgedragen aan de graven van Holland en moet het ge-
bied dus nog Hollands geweest zijn. 
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In 1345 droeg Dorscherveen naast de tijns en tienden 
ook korentienden af aan de graven van Holland. Daar 
het om aanzienlijke bedragen ging, kunnen we vaststel-
len dat de bevolking van Dorscherveen zich op Vrij 
grote schaal bezig hield met het verbouwen van graan. 
Ruim 600 jaar later zou het grootste gedeelte van 
Dorscherveen (ni. De Wijde Blik) een grote watervlak-
te zijn met een bodem die vaak op tientallen meters 
onder het maaiveld van weleer ligt 
In 1310 werd Kortenhoef door het kapittel van St.Marie 
verpacht aan Sweder van Zuylen, Heer van Abcoude. 
Waarschijnlijk bestond er toen al een zekere verbin-
ding tussen Dorscherveen en Kortenhoef. 
In 1342 schijnt dit in elk geval zo te zijn. In dat 
jaar wordt fl1. een grensgeschil beslecht tussen 

-den heer van Abcoude ende sinen luden van 
-dorskeveene ende van cortehoven op diene zijde 
-ende heren arnelijs van minnen ende sinen luden 
-van der loesdrecht op die ander zijde. 

Daar Dorscherveen tussen Kortenhoef en Loosdrecht 
heeft gelegen, maar er desondanks sprake is van Korten-
hoef, schijnt Dorscherveen op de een of andere wijze 
iets met Kortenhoef te maken hebber gehad. 
Pils het kapittel van St.Marie in 1380 het gerecht, 
tijns en tienden van enkele ambachtsheerlijkheden, 
waaronder o.a. Ankeveen en Kortenhoef, opnieuw ver-
pacht, is er in de overeenkomst ook sprake van het ge-
recht Dorscherveen. 
Dorscherveen was toen dus wel in dezelfde handen als 
Kortenhoef, maar was nog wel een apart gerecht. 
We kunnen dus concluderen dat Dorscherveen tussen 
1345 en 1380 in handen kwam van het kapittel van St. 
Marie en derhalve niet meer onder de Grafelijkheid 
Holland viel. 
Hoe dit precies heeft plaatsgevonden is niet bekend. 
Wel is bekend dat de graven van Holland en de bis-
schoppen van Utrecht in die tijd nogal eens met ge-
weld gebieden van elkaar in bezit namen, met name in 
de grensgebieden. 
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De reconstructie van Dorscherveen, in het zuiden 
van het huidige Kortenhoef. 
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Natuurlijk kan er ook sprake geweest zijn van een 
gewone grenswijziging of een gebiedsruil. 

De grenzen van Dorscherveen 

Uit de periode waarin Dorscherveen een "zelfstandige 
nederzetting" was, stammen geen kaarten. Toen in de 
16 en 17 eeuw de eerste kaarten van dit gebied 
werden gemaakt, was Dorscherveen reeds lang in Korten-
hoef opgegaan. De naam "Dorscherveense Polder" bestond 
nog wel, maar deze naam vinden we op oude kaarten niet 
terug. Toch zijn er wel gegevens over de grenzen te 
vinden, zodat we de ligging van Dorscherveen nog wel 
kunnen reconstrueren. De eerste aanwijzing vinden we 
in 1342. Uit het grensverschil tussen de Heer van 
Abcoude en Amelis van Mijnden, waarvan zoëven al sprake 
was, blijkt dat Dorscherveen grenst aan Loosdrecht en 
Loenderveen. 
In een stuk uit 1  1430 vinden we deze grens nog eens 
bevestigd. We lezen: 

-Item is deselve heerlicheijt (Loosdrecht) met 
-den thijens voors naest gelegen aen de noort-
-sijde die van dorscheveen ende dat gerecht 
-van cortehouff ende twijsschen hen beide leijt 
-een gescheijtsloet die geheeten is een rade. 

De zuidgrens van Dorscherveen was dus wat nu Dirk 
A.Lambertskade - Kromme Rade is. 
Het stuk leert ons bovendien dat Dorscherveen onder 
het gerecht Kortenhoef viel en dus blijkbaar geen 
zelfstandige nederzetting meer was. Dit vinden we be-
vestigd in de oudste stukken van het gerecht Koten-
hoef, die stammen uit de eerste helft van de 16 
eeuw, die veelal beginnen met: 
"Wij 	 Schout en schepenen van Kortenhoef en 
Dorscherveen 	 enz." 
Wat de noordgrens betreft, weten we dat de dorsche-
veense molen vlak onder de Zuwe stond. De Zuwe als 
noordgrens ligt dus voor de hand. Een bevestiging 
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hiervan vinden we in een stuk, gedateerd 7 ju1i1592: 
-de suijwen daer die Cortehouffsche lande 
-scheijden die dorscheveensche lande. 

De Zuwe ging (in tegenstelling tot de Vreelandse weg 
nu) vanaf de Kortenhoefsedijk niet verder oostwaarts. 
We missen nu dus nog een grens vanaf de Kortenhoefse-
dijk naar de Rade (Emmaweg - Koninginneweg). 
Als we oude kaarten bekijken zien we twee nog bestaan-
de wegen vanaf de Kortenhoefsedijk naar het oosten 
lopen, fl1. de Meent (Kerklaan) en het Oppad. Op sommige 
kaarten zien we echter nog een derde lijn. Deze lijn 
liep van iets ten zuiden van de N.H.kerk naar de Raai-
brug, aan het einde van de Kromme Rade.. Bij deze lijn 
staat te lezen "Ra-sloot". Een Ra (of Rade: Raai) werd 
eertijds gebruikt als landmetersterm en werd gebruikt 
om de grenslijn van landeigendom aante geven. 
Het lijkt mij dus zeer waarschijnlijk dat deze lijn 
een gedeelte geweest is van de grens tussen Dorscher-
veen en Kortenhoef. 
We kunnen dus uiteindelijk concluderen dat Dorscher-
veen ongeveer geweest is, wat nu Wijde Blik, het Hol 
en de Suikerpot is, dus de zuidkant van Kortenhoef, 
aan beide zijden van het Moleneind. 

De Dorscherveense Polder 

Kortenhoef heeft heel lang bestaan uit twee polders, 
de Kortenhoefse polder en de Dorscherveense polder. 
De oorzaak hiervan komt wellicht voort uit een geschei-
den ontwikkeling van Kortenhoef en Dorscherveen. 
De naam Kortenhoefse polder werd rond 1600 vervangen 
door de naam "De Grongse Polder". Waarschijnlijk was 
de naam Kortenhoefse polder, als slechts een gedeelte 
van Kortenhoef, wat verwarrend. 
Ondanks het feit dat Dorscherveen in Kortenhoef was 
opgegaan en de Dorscherveense polder waterstaatkundig 
reeds voor 1596 een eenheid vormde met de Kortenhoefse 
polder, hadden de beide polders in de 17e eeuw nog een 
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eigen bestuur. Eén en ander blijkt o.a. uit de reke-
ningen van de in de 17 eeuw gebouwde molens. Elke 
post in die rekeningen werd uitgesplitst in een gedeel-
te, op te brengen door de Grongse polder en een gedeel-
te, op te brengen door de Dorscherveense polder. 
In 1713 wordt een nieuwe molenbrief (of schouwbrief) 
opgesteld. Hierin wordt de naam van de polder ("Dortse-
veense en Grongse Polder tot Corterihoef") vervangen 
door "De Polder van Cortenhoef". Toch verdwijnt het 
onderscheid nog niet helemaal. Het bestuur van de pol-
der wordt gevormd uit vijf molenmeesters, drie uit de 
ingelanden van Dorseveen en twee uit de ingelanden van 
de Grong. 
Ook de naam Dorscherveen verdwijnt na de molenbrief 
van 1713 nog niet definitief. In tal van archiefstuk-
ken uit de 

18e 
 en begin 

19e  eeuw, zoals in pachtover-
eenkomsten, komen de namen de Grong en Dorseveen nog 
voor. Ook in de stukken over de molenlasten worden de 
kosten tot in de eerste helft van de 19 eeuw geschei-
den voor de Grong en voor Dorseveen. 
Als op 26 januari 1842 een nieuwe molenbrief van 
kracht wordt, vinden we de namen de Grong en Dorse-
veen niet meer terug. Ook ineandere officiële stukken 
zijn ze in de loop van de 19 eeuw verdwenen. 
Het einde van Dorscherveen. Een naam die vele eeuwen 
bij iedereen in deze omgeving bekend was. 
Nu is er praktisch niemand die er ooit van gehoord 
heeft. Niets herinnert er nog aan, alleen nog wat 
"stoffige" archieven. 

Jan Irnmerzeel 

Bronnen 

Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem 
Rijksarchief Utrecht, Utrecht 
B.J.M.de Bont - De Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef 
Archivalia collectie de Vaart te Hilversum 
Oud archief gemeente (+polder) Kortenhoef, te 
's-Graveland 
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9DDUW�JOLMGW�PHW�KDDU�VLHUOLMN�VQLMZHUN�DDQ�YRRU��HQ�
DFKWHUVWHYHQ��ODQJV�GH�NDMXLW�HQ�RS�KHW�URHU��KHW�
RUDQJH�EODQFKH�EOHX�EUHHG�XLWZDDLHQG�RS�GH�]RPHUZLQG�
HQ�DOOH�NOHXUHQ�GLHS�HQ�JODQ]HQG�LQ�GH�]RQ��PHQ�GRRU�
GH�KHOGHUH�UXLWHQ�GH�KHUHQ�GHIWLJ�LQ�KHW�SDN�LQ��GH�
WHQW��]LHW�]LWWHQ��WHUZLMO�VFKLSSHU�*HUEUDQG�.UXLMII�
RS�]
Q�SDDVEHVW�DDQ�KHW�URHU�VWDDW��NLMNHQ�YHOH�
V�*UD�
YHODQGHUV�KXQ�RJHQ�XLW��
+HW�JHKHHO�KDG�GDQ�RRN�GH�YRRU�GLH�WLMG�OLHYH�GXLW�YDQ�
I���������JHNRVW��'DDUELM�ZDUHQ�LQEHJUHSHQ�GH�NRVWHQ�
YDQ�KHW�VFKXLWHQKXLV��'DW�ZDV�YDQ]HOIVSUHNHQG�RQPLVEDDU�
HQ�KHW�ZHUG�JHERXZG�LQ�GH�NHUNYDDUW�QDDVW�KHW�NHUNKRI��
2RN�]DW�GH�SRVW�YRRU�KHW�GUXNNHQ�YDQ�KHW�UHJOHPHQW�HU�
LQ��'LW�UHJOHPHQW�JDDW�HU�YDQ�XLW��GDW�KHW�MDFKW��LQ�
VRQGHUKH\W�ZDV�DDQJHOHJG�WRW�JHPDN�YDQ�GH�+HHUHQ�WRW�

�6FKDHS�HQ�%XUJK�WH�
V�*UDYHODQG���$PVWHUGDP�������
LQ������XLWJHJHYHQ�GRRU�GH�9HUHQLJLQJ�WRW�EHKRXG�YDQ�
1DWXXUPRQXPHQWHQ����������
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KHW�YRHUHQ�KDUHU�6FKRXZHQ���0DDU�KHW�]RX���IEFK�MDPPHU�
]LMQ�RP�KHW�YHUGHU�RQJHEUXLNW�LQ�KHW�VFKXLWHQKXLV�WH�
ODWHQ�OLJJHQ��3OH]LHUWRFKWMHV�ODJHQ�YRRU�GH�KDQG��(Q�
RRN�ELM�KHW�YHUWUHN�QDDU�$PVWHUGDP�LQ�GH�KHUIVW�HQ�LQ�
KHW�YRRUMDDU��DOV�PHQ�ZHHU�GH�EXLWHQSODDWVHQ�JLQJ�EH�
WUHNNHQ��NRQ�KHW�SUDFKWLJ�GLHQVWGRHQ��KHW�ZDV�YRRU]LHQ�
YDQ�HHQ�ODDGUXLP��'H�IDPLOLH
V�KRHIGHQ�GDQ�JHHQ�JHEUXLN�
WH�PDNHQ�YDQ�GH�SXEOLHNH�YHHUVFKXLWHQ�GLHQVW�RS�GH�VWDG�
�-KU�-�)�%DFNHU�W�D�S����:LM�PRHWHQ�HFKWHU�QLHW�GHQNHQ�
GDW�HHQ�ERRGVFKDS�ELM�GH�VFKLSSHU�YROGRHQGH�ZDV�RP�KHW�
MDFKW�RS�GH�YHUODQJGH�WLMG�YRRU�GH�3ODDWV�DDQ�GH�VWLM�
JHU�WH�]LHQ�OLJJHQ��7HQ�HHUVWH�PRFKWHQ�DOOHHQ�GH�KRRIG�
LQJHODQGHQ�PHW�KXQ�YURXZHQ��NLQGHUHQ��ORJH
V�qQ�]LM��
GLH�LQ�DDQPHUNLQJ�NZDPHQ�RP�KRRIGLQJHODQG�WH�ZRUGHQ��
KHW�MDFKW�JHEUXLNHQ��$QGHUHQ�VOHFKWV�LQ�JHYDO�YDQ�]LHNWH�
RI�QRRG��0DDU�����PHQ�PRHVW�GDQ�HHUVW�DDQ�GH�RXGVWH�
KRRIGLQJHODQG�GLH�LQ�KHW�GRUS�DDQZH]LJ�ZDV�HHQ��ELOOHW�
YDQ�FRQFHVVLH�HQ�RUGUH��YUDJHQ��GLW�ELM�GH�VFKLSSHU�OD�
WHQ�DIJHYHQ��]RQGHU�KHW�ELOMHW�PRFKW�KLM�WHQ�HQHQPDOH�
QLHW�PHW�KHW�MDFKW�YDUHQ��
'H�EHWDOLQJ�YRRU�SDUWLFXOLHU�JHEUXLN�ZRUGW�VHFXXU�JHUH�
JHOG��8LWHUDDUG�GUDDJW�GH�VFKLSSHU�GH�]RUJ�YRRU�KHW�
YDDUWXLJ��+HW�PRHW��HYHQDOV�KHW�VFKXLWHQKXLV��
V�QDFKWV�
DOWLMG�JHVORWHQ�]LMQ��ELM�EHNZDDP�ZHHU�ZRUGHQ�JHOXFKW��
PqW�GH�PHXEHOHQ�EHKRRUOLMN�ZRUGHQ�VFKRRQJHKRXGHQ�HQ�
DOWLMG�JHUHHG�]LMQ�WRW�JHEUXLN��
0HQ�KHHIW�HU�QLHW�ODQJ�SOH]LHU�YDQ�JHKDG��
'H�)UDQVH�5HYROXWLH�EUHHNW�XLW�HQ�DO�LQ�������KHW�HHUVWH�
MDDU�YDQ�GH�%DWDDIVH�YULMKHLG��ZRUGW�KHW�FROOHJH�YDQ�
KRRIGLQJHODQGHQ�GRRU�GH�3URYLVLRQHOH�5HSUHVHQWDQWHQ�
YDQ�KHW�YRON�YDQ�+ROODQG�DIJH]HW��$O�]LMQ�FKDUWHUV��ERH�
NHQ�HQ�UHJLVWHUV�PRHW�KHW�RYHUGUDJHQ�DDQ�KHW�JHPHHQWH�
EHVWXXU�RIWHZHO�GH�PXQLFLSDOLWHLW�YDQ�
V�*UDYHODQG��
+HW�MDFKW"�+HW�ZRUGW�LQ������YHUNRFKW��+HW�FDGHDX�YDQ�
0HYU�%LFNHU�LV�QLHW�LQ�GH�NRRS�EHJUHSHQ�HQ�ZRUGW�HUJHQV�
RSJHERUJHQ��0DDU�KRH�JDDW�]XONV"�

V�*UDYHODQG�LV�LQ������YULM�HQ�GH�KRRIGLQJHODQGHQ�QH�
PHQ�LQ������KXQ�EHVWXXUVIXQFWLH�ZHHU�RS�]LFK��KHW�JH�
PHHQWHEHVWXXU�EOLMIW�QDDVW�KHQ�EHVWDDQ���(Q�GDQ�YHUPHO��



GHQ�GH�QRWXOHQ�YDQ�GH�YHUJDGHULQJ�RS����DSULO�������
�'H�KHHU�%DFNHU�UDSSRUWHHUW�GDW�KLM�YRRU�GHQ�YHUNRRS�
YDQ�HHQLJ�RXG�]LOYHU�HQ�SRUVHOHLQ��DINRPVWLJ�XLW�KHW�
JHZH]HQH�MDFKW�YDQ�+�,��RQWYDQJHQ�KHHIW�GH�VRPPD�YDQ�
I��������ZDDURS�GH�SHQQLQJPHHVWHU�JHDXWRULVHHUG�ZRUGW�
GH]HOYH�WH�LQFDVVHUHQ�HQ�LQ�GH�UHNHQLQJ�YDQ������WH�
EUHQJHQ�DOV�RQYRRU]LHQH�LQNRPVWHQ���
(Q�GDW�LV�GDQ�KHW�VORW�YDQ�HHQ�YHUKDDO�YRO�NOHXU�HQ�
JHQRHJHQ��PDDU�RRN�YDQ�GH�RQYRRU]LHQH�LQNRPVW��GDW�KHW�
VOHFKWV�HHQ�GHUWLJWDO�MDUHQ�]RX�GXUHQ��

$�'��:XPNHV�

1RRW�
'KU�-�5�3HUVPDQ�KHHIW�LQ��+ROODQG���UHJLRQDDO�KLVWR�
ULVFK�WLMGVFKULIW��H�MJ��QU����RFW�������HHQ�DUWLNHO�
RYHU��+HW�MDFKW�YDQ�
V�*UDYHODQG��JHSXEOLFHHUG��ZDDULQ�
YROOHGLJH�UHNHQLQJHQ�HQ��5HJOHPHQW�HQ�RUGUH�RPWUHQW�
KHW�RS]LFKW�HQGH�JHEUXLN�YDQ�KHW�MDJW���
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'H�EUDQG�YDQ������

6RPV�URHSHQ�VWXNNHQ�LQ�KHW�5LMNVDUFKLJI�WH�+DDUOHP�
YUDJHQ�RS��GLH�WRW�GXVYHU�RQEHDQWZRRUG�]LMQ�JHEOHYHQ��
=R�KHHIW�RS����MXQL������WH�
V�*UDYHODQG�HHQ�EUDQG�JH�
ZRHG��(Q�PDDU�QLHW�HHQ�VSRHGLJ�JHEOXVW�ELQQHQEUDQGMH��
9RRU�HHQ�DDQWDO�LQJH]HWHQHQ�LV�KHW�HHQ�QRRGORWWLJH�GDJ�
�QDFKW��JHZRUGHQ��=LM�KHEEHQ�]R�YHHO�VFKDGH�JHOHGHQ��
GDW�]LM�YRRU�HHQ�JHGHHOWH�YDQ�KXQ�EHVWDDQ�]LMQ�EHURRIG��
0HW�YRRUNHQQLV�YDQ�GH�EDOMXZ�YDQ�*RRLODQG�ULFKWHQ�]LM�
]LFK�WRW�GH�KRRIGLQJHODQGHQ�YDQ�KXQ�GRUS��=LM�YUDJHQ�
KHP�SHUPLVVLH�RI�]LM�HHQ�EHURHS�PRJHQ�GRHQ�RS�KXQ�
GRUSVJHQRWHQ��GLH�QLHW�GRRU�GLW�RQKHLO�]LMQ�JHWURIIHQ��
=LM�PRHWHQ�ZHO��=RQGHU�KXOS�UDNHQ�]LM�EORRWJHVWHOG�DDQ�
GH�XLWHUVWH�DUPRHGH��
'H�+�+��-�$�'HGHO�HQ�0�$OHZLMQ�YHUOHQHQ�KXQ�GLH�SHU�
PLVVLH�RS���MXOL�������
'H�6FKRXW�PRHW�KHW�QX�YHUGHU�UHJHOHQ��0HQ�ZRUGW�YHU�
]RFKW�YRRU�KHW�LQ]DPHOHQ�YDQ�RH�SHQQLQJHQ�WH�]RUJHQ��
'H�UDPS�GLH�GH�RQJHOXNNLJHQ�LV�RYHUNRPHQ��LV�QLHW�YRRU�
LHGHU�HYHQ�JURRW��JH]LHQ�YDQXLW�GH�YHUVFKLOOHQGH�RP�
VWDQGLJKHGHQ�ZDDULQ�PHQ�]LFK�EHYLQGW��'H�6FKRXW�KHHIW�
GDQ�RRN�DO�RYHUOHJ�PHW�KHQ�JHSOHHJG��GDW�GH�YHUGHOLQJ�
YDQ�KHW�LQJH]DPHOGH��QD�UHGHOLMNKHLG��]DO�SODDWVYLQGHQ��
1X�UHVW�KHP�QRJ�]LFK�ELM�GH��LQ��HQ�RSJH]HWHQHQ�YDQ�

V�*UDYHODQG�WH�DGUHVVHUHQ�RP�HQLJH�OLHIGHJDYHQ�WHU�
KDQG�WH�VWHOOHQ�DDQ�GH�GLHQGHU�GHU�-XVWLWLH���
9HOGZDFKWHU�$DUW�+DUPVH�ZRUGW�PHW�GH�LQ]DPHOLQJ�EHODVW��
�:LM�KHEEHQ�]RYHHO�PRJHOLMN�GH�ZRRUGHQ�YDQ�KHW�DXWKHQ�
WLHNH�VWXN�JHEUXLNW���
'H�EHZRQHUV�YDQ�GH�EXLWHQV�HQ�GH�KXL]HQ�DDQ�GH�GRUSV�
ZHJ�]XOOHQ�KHP�VWHOOLJ�QLHW��OHGLJ��KHEEHQ�ZHJJHVWXXUG��
'H�GRRU�GH�EUDQG�JHWURIIHQHQ�]XOOHQ�ZHHU�DDQ�QLHXZH�
EHVWDDQVPRJHOLMNKHGHQ�]LMQ�JHKROSHQ��
0HQ�]RX�QX�HFKWHU�]R�JUDDJ�ZLOOHQ�ZHWHQ��
:DDU�ZRHGGH�GH�EUDQG"�+RH�JURRW�ZDV�GH�RPYDQJ"�
+RHYHHO�JHGXSHHUGHQ�ZDUHQ�HU"�:DW�ZDV�KXQ�EHURHS"�
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(Q�YRRUDO��GH�RRU]DDN��
0HQ�YHUZDFKW�GDW�HU�RS�HHQ�NHUNHUDDGVYHUJDGHULQJ�RYHU�
JHVSURNHQ�LV�HQ�GDW�GH�GLDNRQLH�LV�ELMJHVSURQJHQ��
0DDU�QRFK�XLW�GH�NHUNHUDDGVQRWXOHQ�QRFK�XLW�GH�GLDNR�
QLHUHNHQLQJ�ZRUGW�PHQ�LHWV�JHZDDU��DO�NXQQHQ�RQGHU�GH�
EHGHHOGHQ�QDWXXUOLMN�ZHO�VODFKWRIIHUV�YDQ�GH�EUDQG�
]LMQ�JHZHHVW��0DDU�]LM�VWDDQ�QLHW�DOV�]RGDQLJ�WH�ERHN��
(Q�DO�]DO�'V��YDQ�%OLMHQEXUJK�YDQ�KDUWH�KHEEHQ�PHHJH�
OHHIG��
:DDURP�ZLM�KHW�8�YHUWHOOHQ"�
'H�UHGDFWLH�YDQ�RQ]H�SHULRGLHN�ZLO�8�YRRUVWHOOHQ�HHQ�
UXEULHN��2QEHDQWZRRUGH�YUDJHQ��WH�RSHQHQ��8�]XOW�]H�
W�D�Y��GH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�RQ]H�GULH�GRUSHQ�RQJHWZLM�
IHOG�KHEEHQ��
8�KHEW�HHQV�JHKRRUG�����PDDU�KRH�LV�KHW�QX�SUHFLHV"�
8�]RX�W�D�Y��XZ�GRUS�ZLOOHQ�ZHWHQ�����PLVFKLHQ�NXQQHQ�
OHGHQ�YDQ��,Q�GH�*ORULRVD��8�LQOLFKWHQ��
=HQGW�8Z�YUDJHQ�QDDU�RQV�DGUHV��]LM�]XOOHQ�VWHHGV�LQ�
KHW�HHUVWYROJHQGH�QXPPHU�ZRUGHQ�JHSODDWVW�HQ��ZLH�ZHHW"�
,HPDQG�VWXXUW�RQV�KHW�DQWZRRUG��GDW�ZHHU�ZRUGW�GRRU�
JHJHYHQ��
0LVFKLHQ�NULMJHQ�ZLM�KHW�RS�RQ]H�YUDDJ��ZLH�ZHHW�LHWV��
RI�KHHIW�RRLW�LHWV�JHKRRUG�RYHU�GH�EUDQG�RS����MXQL�
����"�

'H�UHGDFWLH�
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:�,�(QJHO��'H�
V�*UDYHODQGVH�SDDUGHWUDP��
'H�SDDUGHWUDP�+LOYHUVXP�
V�*UDYHODQG�����������

8LWJ��3LUROD��6FKRRUO�RNWREHU�������
����SDJ���IRWR
V��SULMV�I�������

+HW�YHUVFKLMQHQ�YDQ�HHQ�ERHN��ZDDULQ�]R
Q�EHODQJULMN�
DVSHFW�YDQ�RQV�EHVWDDQ�EHVFKUHYHQ�ZRUGW�DOV�KHW�YHU�
YRHU�HQ�PHW�QDPH�HHQ�VWXN�JHVFKLHGHQLV�GDDUYDQ��LV�
YRRU�LHGHUH�KLVWRULVFK�JHwQWHUHVVHHUGH�HHQ�HYHQHPHQW��
(Q�GDDU�GH]H�YHUKDQGHOLQJ�QLHW�DOOHHQ�PHW�JURWH�GHV�
NXQGLJKHLG�LV�JHVFKUHYHQ��PDDU�RRN�PHW�]RUJ�HQ�DDQ�
GDFKW�YRRU�GH�YRUP��GHQN�LN�GDW�]HHU�YHOHQ�KDDU�PHW�
VWLMJHQGH�EHODQJVWHOOLQJ�]XOOHQ�OH]HQ�HQ�EHNLMNHQ��
:DQW�RRN�KHW�NLMN�DVSHFW�YDQ�GLW�ERHN�LV�GH�PRHLWH�
ZDDUG��
*HOXNNLJ�LV�KHW�QLHW�DOOHHQ�HHQ�NLMNERHN�JHZRUGHQ�]R�
DOV�]RYHHO�KLVWRULVFKH�HQ�DQGHUH�XLWJDYHQ�YDQ�GH�ODDW�
VWH�GHFHQQLD��GLH�PHW�YHHO�LMYHU�ELMHHQJHEUDFKW�ZHUGHQ��
+HW�RQEHYUHGLJHQGH�YDQ�]R
Q��NLMNERHN��LV�PHHVWDO��GDW�
GH�YHU]DPHODDU�YDQ�DO�GDW�PRRLV��ZDQW�GDW�LV�KHW�GDQ�
WRFK�ZHO��]LFK�QDXZHOLMNV�YHUGLHSW�KHHIW�LQ�DFKWHU�
JURQGHQ�RI�JHVFKLHGHQLV�YDQ�]LMQ�QRVWDOJLVFKH�YRRU�
NHXU��0HW�KHW�ERHN�YDQ�GH�KHHU�(QJHO�LV�HHUGHU�KHW�RP�
JHNHHUGH�KHW�JHYDO��GH�YHOH�HQ�IUDDLH�DIEHHOGLQJHQ�
]LMQ�GXLGHOLMN�IXQFWLRQQHHO��KHW�YHUKDDO�LOOXVWUHUHQG��
2YHULJHQV�LV�GH�KHHU�(QJHO�JHHQ�RQEHNHQGH�RS�KHW�JH�
ELHG�YDQ�GH�WUDPJHVFKLHGHQLV��$O�HHUGHU�YHUVFKHHQ�LQ�
GH�3LUROD�UHHNV�HHQ�VXFFHVYROOH�SXEOLFDWLH�YDQ�KHP�
RYHU�GH�*RRLVH�VWRRPWUDP��EHWHU�EHNHQG�RQGHU�GH�QDDP�
�'H�*RRLVH�PRRUGHQDDU���%LM�KHW�OH]HQ�RYHU�RQ]H�HLJHQ�

V�*UDYHODQGVH�SDDUGHWUDP�YDOW�KHW�RRN�KLHU�ZHHU�RS��
KRHYHHO�QDXZNHXULJ�HQ�JHGXOGLJ�VSHXUZHUN�LQ�DUFKLHYHQ�
HQ�ELM�DOOHUOHL�LQVWDQWLHV�HQ�SDUWLFXOLHUHQ�YRRU�GH]H�
LQIRUPDWLH�QRGLJ�ZDV��(Q�GH]H�NHQQLV�ZRUGW�GRRU�GH�
VFKULMYHU�RS�HHQ�KHOGHUH�HQ�SUHWWLJH�ZLM]H�RYHUJH�
EUDFKW�LQ�HHQ�YHHUWLHQWDO�KRRIGVWXNNHQ��1D�HHQ�LQOHL��
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GLQJ�RYHU�KRH�PHQ�YURHJHU�LQ�KHW�*RRL�UHLVGH��NRPW�GH�
RQWZLNNHOLQJ�YDQ�KHW�IRUHQVHQGRUS�+LOYHUVXP�WHU�VSUDNH�
GRRU��GH�ZHOYDDUWEUHQJHQGH�2RVWHUVSRRUZHJ���
,Q�KHW�YROJHQGH�KRRIGVWXN�QHHPW�GH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�
GH�7UDPZHJPDDWVFKDSSLM��GLH�RS���IHEUXDUL������ZHUG�
RSJHULFKW��HHQ�DDQYDQJ��$DQJH]LHQ�DO�LQ������GH�KHHU�
+�/�*HYHNH�HHQ�FRQFHVVLH�DDQYUDDJ�LQGLHQGH�ELM�KHW�JH�
PHHQWHEHVWXXU�YDQ�+LOYHUVXP��LV�KHW�QX�GXV�KRQGHUG�
MDDU�JHOHGHQ��GDW�GH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�RQ]H�SDDUGHWUDP�
EHJRQ��
'H�YROJHQGH�KRRIGVWXNNHQ�JDDQ�XLWYRHULJ�LQ�RS�GH�YHU�
OHHQGH�FRQFHVVLHV�DOV�RRN�RS�GH�PRHLOLMNKHGHQ�GLH�
RYHUZRQQHQ�PRHVWHQ�ZRUGHQ��]RZHO�RS�WHFKQLVFK�DOV�RS�
YHUNHHUVJHELHG��.RVWHOLMN�]LMQ�GH�WDOOR]H�DQHFGRWLVFKH�
KHULQQHULQJHQ�GLH�MH�YULMZHO�LQ�LHGHU�KRRIGVWXN�WHJHQ�
NRPW���'H�RQGHUJDQJ�YDQ�GH�SDDUGHWUDP��HQ��'H�ODDWVWH�
ULW�YDQ�GH�SDDUGHWUDP��GRHQ�RQV�UHDOLVHUHQ��GDW�PHQ�
QRJ�QLHW�HHQV�WRW�GH�RXGVWHQ�YDQ�RQ]H�GRUSHQ�EHKRHIW�
WH�EHKRUHQ�RP�GH]H�DIVOXLWLQJ�YDQ�HHQ�SHULRGH�QRJ�WH�
KHEEHQ�EHOHHIG��,N�GHQN��GDW�RRN�GH]H�OH]HUV�KHW�ERHN�
]HNHU�QLHW�WHOHXUJHVWHOG�]XOOHQ�QHHUOHJJHQ��
'H�XLWJDYH�LV�RS�GH�EHNHQGH�ORIZDDUGLJH�ZLM]H�GRRU�GH�
8LWJHYHUV�YHU]RUJG��'H�SULMV�YRRU�HHQ�GHUJHOLMN�ERHN�
LV�YHUUDVVHQG�ODDJ��
$OV�HQLJH�ZHQV�]RX�LN�ZLOOHQ�QRHPHQ��HHQ�QDDP��HQ�
]DNHQUHJLVWHU��ZDDUYDQ�KHW�RQWEUHNHQ�ELM�HHQ�GHUJHOLMN�
ZHUN�WRFK�ZHO�HHQ�JHPLV�LV��0LVVFKLHQ�GDW�GLW�QRJ�HHQV�
RYHUZRJHQ�]RX�NXQQHQ�ZRUGHQ�YRRU�HHQ��]RZHO�VFKULMYHU�
DOV�XLWJHYHUV��YDQ�KDUWH�WRHJHZHQVWH�VSRHGLJ�QRRG]D�
NHOLMNH��H�GUXN��
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