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Onze man van het eerste uur was Jan A. Hendriks, die tot mei 1985 ons 
periodiek tikte. Toen nam mevrouw G. van den Berg-Smits het van 
hem over, de laatste jaren geassisteerd door haar man. Sedert novem-
ber 1993 verwerkt hun schoonzoon, de heer G.A. van Kooten, de kopij 
met de computer. Wij danken hen en hem heel hartelijk voor de vele 
uren die zij besteedden en zullen besteden om ons een tijdschrift te be-
zorgen dat er zo verzorgd uitziet. 

Alle Gloriosa'ers 



IN MEMORIAM THIJS VAN HOOREN 

Op 22 maart j.l. bereikte ons het bericht dat onze zeer gewaardeerde 
medewerker Thijs van Hooren plotseling was overleden. Thijs, die ons 
gedurende de afgelopen jaren bijna wekelijks kwam helpen, zal zeer 
gemist worden. Naast zijn werkzaamheden voor met name de foto-
collectie en de krantenknipselverzameling was Thijs voor ons van on-
schatbare waarde als vraagbaak. 
Hij is geboren en getogen op de Kortenhoefsedijk. Tijdens zijn werk 
voor het ziekenfonds was hij altijd langs de weg en kwam hij bij veel 
mensen aan deur. Thijs kende iedereen. Van groepsfoto's uit de jaren 
''20 of de jaren '30 herkende Thijs bijna altijd de geportretteerden. En 
als hij ze niet allemaal thuis kon brengen, dan ging hij met zo'n foto op 
pad, want deze of gene zou het wel weten en daar ging Thijs dan even 
naar toe. 
Daarnaast had Thijs schrijverstalent. Een aantal malen publiceerde hij 
artikelen in ons periodiek. Zoals over meester Pasman, onderwijzer 
van de katholieke school, en over de twaalf huizen waar Thijs op-
groeide. Hij kreeg aardigheid in het schrijven en hij was begonnen ma-
teriaal te verzamelen over de beurtschippers in onze dorpen. Daarover 
wilde hij wel een artikel of misschien wel een boekje schrijven. 
helaas, Thijs heeft het niet af kunnen maken. Hij laat met zijn manu-
script ons de opdracht na om zijn werk te voltooien. Dat zullen wij 
zeker niet nalaten. 

Bestuur en medewerkers van de 
Historische Kring 'In de Gloriosa' 



INHOUD 

Herinneringen aan Jan Jansen, 	 37 
door D. Buitenhuis 

Het onderhouden van de zondag, 	 45 
door J. Kloosterman-Dekker 

Boekbespreking, 	 48 
door B.J. van der Kolk 

De Ankeveense klokkenroof, 	 49 
door W.G. de Kwant Sr. en J.M. Veenman 

In 1913 winkelen in 's-Graveland (vervolg), 	 52 
door A.D. Wumkes 

Ook dat maakten zij, 	 57 
door H.H. Borst-de Haan 

Wie weet het antwoord? 
	

59 



HERINNERINGEN AAN JAN JANSEN 

Jan Dirk Jansen werd op 12 december 1905 als zoon van de tuinman 
van Kasteel Sterkenburg in Doorn geboren. Hij kwam in 1939 naar 's-
Graveland als boswachter voor `Gooilust' en het `Corversbos' en leer-
de in 's-Graveland zijn vrouw Maria W.H. Boekschooten kennen. Zij 
werd op 11 november 1913 in 's-Graveland geboren. Zij traden in het 
huwelijk op 3 juli 1941. Op 1 januari 1971 werd hij gepensioneerd. Hij 
overleed op 3 januari 1994. Na te zijn opgebaard op `Bousigt', in de 
boerderij van de fam. K. Pelsma, was op 8 januari zijn laatste gang over 
Gooilust via de Corverslaan naar de algemene begraafplaats aan de 
Beresteinseweg. 

Alvorens op de levensstaat van Jan Jansen in te gaan lijkt het mij niet 
meer dan galant en interessant om eerst aan zijn vrouw, die in één van 
onze drie dorpen is geboren en getogen, aandacht te schenken. 
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Maria W.H. Boekschooten werd geboren in een gezin van twaalf kin-
deren. De vader was Willem Cornelis Boekschooten, geboren in Am-
sterdam. De moeder Pietje Groothuis, geboren in 's-Graveland. Het 
geboortehuis van Maria W.H. Boekschooten staat naast de voorma-
lige School met de Bijbel aan het Noordereinde. De woning werd door 
drie gezinnen bewoond: aan de achterzijde Piet Hoogendoorn, in het 
midden Willem C. Boekschooten en aan de voorzijde Willem van de 
Velden. 
Na enige tijd verhuisde het gezin Boekschooten naar de Smidsbrug. 
Jhr. Rudolf Six van Vromade, die eigenaar van hun woonhuis was, 
ontving de huishuur. Later betaalden ze de huur aan de buurman, de 
smid Ph. Sollmann, die het huis van Six kocht. De vader van Maria 
Boekschooten werkte als timmerman bij verschillende aannemers, 
o.a. bij v.d. Berg, Burger, Maarten de Haan en een neef Boekschooten 
in Vreeland. 

Toen Jan Jansen in oktober 1939 in 's-Graveland arriveerde was zijn 
eerste gang naar Nico Mulder wiens taak het was de siertuin van 
Gooilust te onderhouden. De toen 55-jarige Mulder, die voordien in 
de tuinen van Kasteel Nederhorst den Bergh werkzaam was geweest, 
lag ziek op bed tengevolge van een hartaanval. Hij woonde met zijn 
huishoudster Trijntje Swartsenburg in de boswachterswoning op 
Gooilust. Jansen bezocht hem in gezelschap van de toenmalige secretaris 
van Natuurmonumenten de heer J. Drijver. In afwachting van Mul-
ders verhuizing ging Jan Jansen voorlopig in de kost bij Th. Bouma die 
boer was op boerderij Stofbergen, Hilverbeek. Op zekere dag ont-
moette hij Maria Boekschooten. Nu, Anno 1994, ontmoeten jongver-
liefden elkaar in de disco of op een houseparty. Toen gingen Jan en Rie 
naar de ijsbaan en iedere week bij een zwager en een broer in Kor-
tenhoef en Hilversum een avondje sjoelen. Nog steeds ziet Maria 
Jansen-Boekschooten, nu 80 jaar, er niet tegen op om 'even' naar 
Hilversum heen en terug te fietsen. 

De aanstelling van Jan Jansen bij Natuurmonumenten, op 29 oktober 
1939, geschiedde met name op grond van zijn praktische ervaring met 
het werken op een buitenplaats. Zo was hij al vrij jong werkzaam in de 
tuinen van kasteel Beukenrode in Doorn. Enigszins vergelijkbaar met 
Johan B. Hamer, boswachter van Hilverbeek, die ook in 1939 werd 
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aangesteld. Hamer was enkele jaren tevoren assistent-bedrijfsleider op 
het landgoed 'Bruggelen' bij Beekbergen. Hij kwam na L. van Overeem, 
de vroegere tuinbaas van de familie Six. Hamer werd echter opge-
roepen vanwege de mobilisatie. Zo werd het de taak van Jan Jansen om 
boswachter van Gooilust en het Corversbos te zijn en tijdelijk, van no-
vember 1939 tot 24 mei 1940, van Hilverbeek. 
Jan Jansen beheerde niet zo maar wat natuur maar voelde het als zijn 
plicht dat wat een aantal fantasierijke tuin- en landschapsarchitecten 
in opdracht van beleggers en ontginners in de 17e eeuw waren be-
gonnen zo goed mogelijk voort te zetten en te ontwikkelen. Daarnaast 
had Frans Ernst Blaauw vanaf 1895 zijn stempel op het geheel gedrukt, 
wat voor een deel blijvend werd ingepast. Iedere bedreiging of inmen-
ging op Gooilust nam Jansen hoog op door zijn grote betrokkenheid. 
Met de volgende voorbeelden is dat te illustreren. 

In 1939 stond er op de Ooievaarskamp, een weiland langs het Zuider-
einde tussen Trompenburgh en de oprijlaan naar Gooilust, een paal 
met ooievaarsnest. Helaas werden de twee jonge ooievaars op een ze-
kere nacht uit het nest gestolen. De daders én de jonge ooievaars 
werden in Soest gevonden. De ooievaars waren gekortwiekt en konden 
dat jaar dus niet op de wieken naar Afrika. Bij de vijver van Gooilust 
hebben ze toen overwinterd. De heer P. Schouten van de Velden, die 
in het huis Corverslaan 3 woonde, was jarenlang dierenoppasser bij de 
in 1936 overleden Frans Blaauw. Het was zijn taak de vogels van di-
verse pluimage te verzorgen. Dat bezorgde hem in het dorp de bijnaam 
'de Pluimgraaf'. Hij haalde voor de ooievaars dagelijks verse vis in 
Kortenhoef. 
In het daarop volgende voorjaar van 1940 kregen de jonge ooievaars 
belangstelling voor het eerder genoemde nest. Die belangstelling 
moesten ze delen met hun ouders die inmiddels waren teruggekeerd 
uit het warme zuiden. Dat werd vechten met als eindresultaat dat het 
nest in 1940 en de jaren daarna onbewoond bleef. Een naamgenoot 
van de boswachter, ene heer Jansen, afkomstig uit Indonesië, die in de 
jaren vijftig tijdelijk in Huize Gooilust woonde nadat het geruime tijd 
had leeggestaan, liet op zijn kosten een nieuw ooievaarsnest bouwen 
op dezelfde ooievaarskamp. Het is helaas ook onbewoond gebleven en 
in 1963 afgebroken. 
Jansen was dan wel de boswachter maar vooral in de eerste jaren na zijn 
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aanstelling heeft hij zijn 'macht' moeten delen met sterkere machten. 
Kort voor de Tweede Wereldoorlog stond Huize Gooilust en het 
Koetshuis leeg. Het Nederlandse leger vorderde de leegstand voor 
opslag van geweermunitie. In de zomer van 1942 werden in Huize 
Gooilust collecties van het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' uit 
Rotterdam ondergebracht. De directeur van het museum, de heer S. 
Hofstra, woonde op de bovenverdieping. Eveneens werden er collec-
ties van het Museum voor Land- en Volkenkunde uit Rotterdam op-
geslagen. Om van de nood een deugd te maken werd in 1942 Huize 
Gooilust enige tijd als museum voor het publiek opengesteld. Het 
Koetshuis, dat later is afgebroken, werd op een bijzondere wijze benut. 
Met medeweten van boswachter Jansen verstopten drie particulieren 
hun luxe auto in het koetshuis. Bij een razzia ontdekten de Duitsers de 
drie auto's. De eigenaars waren wel zo slim geweest om de wielen er 
af te halen. De Duitsers dwongen Jansen te zeggen wie de eigenaars 
waren. Zij konden echter beter liegen dan Jansen. Ze wisten de vijand 
ervan te overtuigen dat Duitsers, in Amsterdam gelegerd, al eerder de 
wielen hadden gevorderd. 
Na de oorlog verschenen de eigenaars, monteerden hun wielen en 
reden zonder één bedankje weg. Dat heeft Jansen blijvend dwars ge-
zeten. 

Dat je de natuur kunt nabootsen en sturen door middel van aanleg en 
beheer wil nog niet zeggen dat je de natuur onbeperkt kunt dwingen 
en beheersen. Droge en natte jaren, zachte en strenge winters en ook 
schade door storm, je hebt het maar over je te laten komen. Dat is de 
ervaring van menige natuur- en landschapsbeheerder en dus ook van 
boswachter Jansen, zo zal blijken. 

Het was op 7 september 1944 dat hij 's middags druk bezig was met 
aardappels rooien op wat hij noemde het `Driestveldje'. Een stukje 
grond dat hij had omgespit, even voorbij de Gnoeweide, om de 
schaarste aan aardappels en groente te bestrijden. De dag begon met 
redelijk mooi weer met wind uit het oosten. Aan het einde van de 
ochtend draaide de wind naar zuid en begon flink aan te wakkeren. liet 
duurde niet lang of in Vlissingen werd 12, orkaankracht, op de 
Beaufort-schaal gemeten. Terwijl Jansen nog op zijn Driestveldje 
bezig was dacht hij er over na of hij zijn prachtige bomen in de komende 
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winter, bij de groeiende vraag naar brandhout, voor de zaag en bijl zou 
kunnen behoeden. Inmiddels was de harde wind gegroeid tot een zwa-
re storm en bereikte 's-Graveland met donderend geraas. Hij trok een 
spoor van vernieling door het bosgedeelte van Gooilust dat nu nog 
onder de naam Sterrebos bekend staat. Op een smalle rand aan de 
noordzijde na knapten de reuzen als luciferhoutjes af en sloeg het 
bomenbestand geheel plat. Het waren zware beuken en eiken die 
omstreeks 1800 waren geplant. 

Een tweede aanslag op de resterende bomen kwam van een heel andere 
kant. Hoewel het ook heel 'natuurlijk' leek, was niemand er blij mee. 
Op de buitenplaatsen Sterreschans' en 'Over Holland', langs de 
Vecht ten zuiden van Nieuwersluis, was een kolonie aalscholvers ge-
vestigd. Deze werd daar verdreven en ging in het voorjaar van 1946 
eensgezind op de vleugels richting 's-Graveland om vervolgens in de 
hoge oude bomen van Gooilust neer te strijken. 
Dat dit nu net even te veel was voor boswachter Jansen is voor wie de 
geschiedenis van de voorgaande jaren kent niet onbegrijpelijk. Hij had 
gelaten allerlei vorderingen door de Duitse bezetting moeten aanzien 
waaronder ook houtdiefstal. De burgerbevolking kreeg het in de 
laatste oorlogswinter steeds moeilijker evenals de wasserijen die ook 
behoefte aan brandhout hadden. Jansen gunde overigens een ieder wel 
degelijk sprokkel- en stormhout voor de kachel. Maar zijn trots, de 
majestueuze 100- tot 200-jarige eiken en beuken, wilde hij kost wat 
kost behouden. Dat lukte wel voor Gooilust maar het Corversbos ging 
grotendeels voor de bijl. 
Dan was er nog de eerder genoemde storm die een zware tol eiste en 
ten slotte de invasie van aalscholvers, waarover het volgende. Aal-
scholvers zijn bij bosbeheerders zeer gevreesd. Het is bekend dat de 
uitwerpselen van aalscholvers zo scherp zijn dat, te beginnen met de 
takken, bomen zeer snel afsterven. Al spoedig werden de gevolgen 
zichtbaar. Ook bleken deze vogels zeer bedreven in het afbreken van 
kleinere takken. Daarnaast vertoonden ze een krakersgedrag. De 
ongeveer 700 aalscholvers begonnen de broedende blauwe reigers te 
belagen en trokken de takken uit hun nesten. Zo ontstond onder be-
geleiding van een oorverdovend gekrijs een complete vogel-oorlog. De 
Engelse filmregisseur Alfred Hitchcock had zich voor zijn film 'the 
Birds' geen beter decor kunnen wensen. Eén seizoen heeft Jansen het 
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Het omhakken van een boom tegenover de boswachterstvoning op 
Gooilust (circa 1942). Men hakte twee dagen voordat de boom om lag. 

Personen v.l.n.r.: 1. Gerrit Schouten jr., 2. Krijn Schouten jr., 
3. hr. v. Hellemond (houthandelaar Hilversum), 4. hr. Wielema, 

5. hr. Schouten, 6. Gerrit Schouten sr. (Gerrit de Bol), 
7. Krijn Schouten, 8. Aan de Kloet, 9. Jan Schouten, 

10. hr. Schooten, 11.1an Jansen (boswachter). 
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aangezien. Toen de resterende bomen van het Sterrebos begonnen af 
te sterven was het jaar daarop in 1947 zijn geduld op. Met enigszins 
schoorvoetende toestemming van zijn superieuren en stilzwijgende 
toestemming van de blauwe reigers haalde Jansen zijn jachtgeweer uit 
de kast en begon de aalscholvers successievelijk af te schieten. De toen-
malige voorzitter van Natuurmonumenten, mr.dr. P.G. van Tienhoven, 
zag het met gemengde gevoelens aan en drukte Jansen op het hart de 
vogels wel op te rapen en niet te laten liggen. Dat zou maar com-
mentaar kunnen geven. 
Hoewel aanvankelijk niet erg onder de indruk, omdat ze met zovelen 
waren, vertrokken de overgebleven aalscholvers tenslotte naar het 
Naardermeer waar Natuurmonumenten besloot ze gastvrijheid te ver-
lenen. De ingreep van Jansen is op termijn voor de totale stand niet 
desastreus gebleken als men bedenkt dat de landelijke populatie aal-
scholvers in 1994 maar liefst zo'n 17.000 paren bedraagt. In het eerder 
genoemde Naardermeer sterven thans de elzen langzaam maar zeker 
af. De kolonie verplaatst zich niet als geheel maar maakt vanuit het hart 
de kring steeds wijder. De vogelmest verzadigt bovendien de bodem 
zodanig met stikstof en fosfaat dat kieming van jonge bomen vrijwel 
onmogelijk wordt. Er ontstaat een decor van een maanlandschap. In 
een moerasgebied iets gemakkelijker te accepteren dan op een histo-
rische buitenplaats, zo moet Jansen toen reeds gedacht hebben. 

Behalve als boswachter werd J.D. Jansen van tijd tot tijd als burgemeester 
benaderd. De burgemeester van 's-Graveland, in de jaren 1964-1976, 
had namelijk niet alleen dezelfde naam maar ook dezelfde initialen, 
J.D. Jansen. In het telefoonboek stonden ze broederlijk bij elkaar. De 
boswachter bleef er onverstoorbaar onder. En misschien de burgemees-
ter ook wel. 
Tijdens zijn werkzame jaren woonde Jansen midden in het bos van 
Gooilust in de boswachterswoning. De jeugd van vroeger herinnert 
zich de boswachter nog goed. Nico Windt van het Zuidereinde kan er 
nog over vertellen hoe ze als jongens op zoek gingen naar eieren van 
eenden en waterkipjes. Plotseling stond daar dan de boswachter. En 
als ze op zijn bekende vragen heftig ontkenden dan klopte hij ze maar 
eens op de broekzakken. Een 'fraai' gezicht zoals ze daar dan stonden, 
in hun korte broek, terwijl het struif ze langs de benen naar beneden 
liep... 
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Veel op Gooilust herinnert nog aan de tijd vóór Jansen. De Gnoeweide, 
de Bizonkamp. De dierenverzameling van Blaauw is in de loop der ja-
ren verdwenen. Een groot deel legateerde F.E. Blaauw aan de hertog 
van Bedford in Woburn Abbey, Bletchley, Engeland, en een deel werd 
door Natuurmonumenten aan het Dierenpark in Wassenaar verkocht. 
Jansen zag in 1958 de laatste vijf gnoes, enige tijd opgehouden wegens 
mond- en klauwzeer, naar de dierentuin van Krefeld (Dld.) vertrek-
ken. 
Na zijn pensionering heeft Jansen met zijn vrouw meer dan twintig jaar 
aan het Zuidereinde nr 114 mogen wonen met uitzicht op de bui-
tenplaats Gooilust. Daar waar de blauwe reigers hoog in de boomtop-
pen nog steeds reeds in februari luidruchtig hun nesten bouwen, hun 
eieren leggen en hun jongen groot brengen en waar eenieder die de 
geschiedenis van Gooilust kent op een wandeling nog regelmatig aan 
hoofdboswachter Jan Jansen zal worden herinnerd. 

D. Buitenhuis 

Bronnen: 

Vriendelijke mededelingen van J.D. Jansen, hoofdboswachter. M.W.H. 
Jansen-Boekschooten. Jaarverslagen Natuurmonumenten. KNMI te de 
Bilt. 
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HET ONDERHOUDEN VAN DE ZONDAG 

Tijdens mijn werkzaamheden op het Streekarchief te Hilversum kwam 
ik het volgende tegen in het kerkeraadsboek van Kortenhoef 

Op de schrikkeldag van het jaar 1732-29 februari- wordt de schrik erin 
gejaagd door de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Laatstgenoemden 
stellen vast dat de dag des Heren op het platteland op een schandelijke 
manier meer en meer wordt ontheiligd. Er wordt een ordonnantie, be-
staande uit elf artikelen, uitgevaardigd op het vieren en onderhouden 
van de zondag ten plattelande. 

Ook de kerkeraad van Kortenhoef ontvangt deze verordening en moet 
deze ieder jaar in de maand maart van de preekstoel laten voorlezen, 
zodat de gemeente voor alle gruwelen wordt gewaarschuwd. De 
schouten ten plattelande moeten het document ook op de geijkte 
plaatsen publiceren. In het genoemde kerkeraadsboek is deze verorde-
ning opgenomen. Hieruit kunnen we per artikel het volgende opma-
ken. 

Artikel 1. 
Iedereen die handel drijft moet op zondag en de andere kerkelijke feestdagen 
de winkel en vensters sluiten en de gehele dag gesloten houden. Het is 
verboden te werken en iets uit te stallen. 

Artikel 2. 
Niemand mag op de genoemde dagen voor het huis of langs de straten waren 
verkopen, uitgezonderd zoete melk. 

Artikel 3. 
De bakkers mogen op deze dagen niet bakken en geen brood slijten. 

Artikel 4. 
Er mag op zon- en feestdagen niet worden gemalen met wind- of rosmolens. 
"Billen" (het scherpen van de groeven op het maalvlak van de molensteen) 
is ook verboden. Met de wagens mag geen "draf" (als veevoeder gebruikt 
afval van graan waaruit alcohol gestookt is) gehaald worden. In noodgeval-
len mag de officier van de woonplaats toestemming geven. 
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Barbiers en chirurgijns is het verbo'*i 	arbie.ren ofte haar te scheren", 
hetzij in de winkel of elders. 

rtikel 
7/an nu af aan mogen "scppers, schuijtevoerders oi voerluijden" op de zon-

reesn?..agen geen goederen laden of lossen. Uitgezonderd hiervan zijn: 
kersen, druiven en dergelijke "verderfelijke of noodwendige waren". 

Artikel 7. 
1/9..n mag zich op de genoemde dagen niet ophouden in herbergen, tabaks-
huizen of andere tavernes om brandewijn, alzemwijn of andere wijnen, 
gedistilleerde wateren of bieren te drinken. Hiervan uitgezonderd zijn 
reizigers. Ook mag men zich in de week 's avonds niet in deze zaken 
;)evinden. 

Artikel 8. 
Ook spelen warden verboden, zoals op kaatsbanen en op beugelbanen (waar 
een soort kolfspel, ook kogelslaan geheten, werd beoefend), en het ganstrekken, 
een volksvermaak in die tijd (van een aan de poten opgehangen gans moes-
ten deelnemers rijdend of lopend de kop afslaan). Tiktakken (trik-trakspel) 
en het spelen met dobbelstenen en kaarten wordt verboden, evenals het be-
spelen van instrumenten, dansen "ende andere ongeoorloofde wulpsheden te 
pleegen". 

Artikel 9. 
Het is verboden kransen uit te hangen en daaronder te dansen. De officier 
mag de kransen verwijderen. Ouders zijn hierin verantwoordelijk voor hun 
kinderen en meesters of vrouwen voor hun dienstboden. 

Artikel 10. 
Op openbare wegen en plaatsen is het niemand toegestaan met kaarten of 
dobbelstenen te spelen "ofte kiften  met legpenninge ofte andere penningen". 
Vloeken of "sweeren" is verboden evenals "eenige vergaderinge te make om 
met houten stokken, steenen ofte ies anders te stormen ofte vegten". Na het 
luiden voor de preek en gedurende de preek of tijdens het "leisen" (kerkelijke 
beurtzang) en zingen mag men niet door de kerk lopen. Het is verboden 
goederen door de kerk te dragen of te kruien; in het gebouw te roepen of te 
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"snappen" (babbelen) of "eenigerhande ongeschikthijt te bedrijven waar-
door de predicasie ofte vermaningen eenigszins gestoort of het toehoren belet 
zoude mogen worden". 

Zelfs Sinterklaas komt er aan te pas. Leest u maar: 

Artikel 11. 
Het is verboden "koekpoppenwerk" (poppen van koek) of vruchten in kra-
men of op tafels uit te stallen voor de kerk of op andere plaatsen gedurende 
de zon- en feestdagen, "zoals in den tijtdes pausdoms plag gedaan te 
worden", als het kermis was of Sint Nicolaasavond. Het koekhakken (een 
kermisvermaak) is ook niet toegestaan. 

De straffen op het niet nakomen van deze voorschriften liegen er niet 
om: boetes van fl. 3,-- en verbeurdverklaringen. Bij het niet naleven 
van artikel 10 kan men zelfs op water en brood gezet worden. 
Deze ordonnantie was in feite een hernieuwing van de praktisch gelijk-
luidende verordening van 6 december 16922. 
Ook hieraan kan men zien dat de overheid, in dit geval de Provinciale 
Staten van Utrecht, zich in die tijd in ruime zin bezighield met het 
regelen van de kerkverordening. 

J. Kloosterman-Dekker 

1 Collectie doop-, trouw- en begraafboeken (DTB's) Kortenhoef, nr. 32. 
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek (SAGV). 

2 

	

	Gepubliceerd in: Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordon- 
nantiën en edicten, der Edele Mogenden Heeren Staten 's Lants van 
Utrecht, etc. etc. 3 delen met afzonderlijk register. Utrecht, Jacob van 
Poolsum, 1729/1733. In bibliotheek SAGV, siso-code 393.51. 
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BOEKBESPREKING 

Ach Lieve Tijd. 1-let Gooi en de Gooiers  

In december van het vorige jaar verscheen het laatste deel van de serie 
'Ach Lieve Tijd, de lange historie van het Gooi en de Erfgooiers'. Met 
dat laatste nummer zijn de 15 afleveringen voltooid, en is een boek-
werk ontstaan over het Gooi, dat een groot aantal aspecten van de rijke 
Gooihistorie op een uitstekende wijze belicht. Ook over de vele illus-
traties (750 in zwart-wit en 250 in kleur) niets dan lof. Het is, buiten 
de tekst, een prettig `kijkboek' geworden wat door de bezitters steeds 
weer met plezier ter hand zal worden genomen. Bij het genoegen van 
het 'plaatjeskijken' komt dan als vanzelfsprekend het steeds weer ge-
boeid worden door de uitgebreide tekst. De 12de aflevering belicht de 
Gooiers en hun armen en zieken en behandeld vanaf de 18e eeuw de 
vele pogingen die in het Gooi werden gedaan om ziekte en armoede te-
rug te dringen. Deel 13 gaat over de Gooiers, hun nijverheid en 
industrie, over thuiswevers, tapijtfabrieken, wasserijen, chocolade-
fabrieken tot aan de geschiedenis van de industriewijk 'over 't Spoor' 
in Hilversum. Ook aan de werkomstandigheden van de arbeiders 
wordt aandacht besteed. Aflevering 14 handelt over de Gooiers en hun 
orde en gezag. In dit nummer wordt teruggegaan tot de 17de eeuw, de 
landloperij, het gezag van Pieter Cornelisz Hooft, de baljuw in Gooi-
land, de straffen van wetsovertredingen, tot aan de 19de eeuw en de 
rechtshandelingen in die tijd. Het laatste nummer, aflevering 15, 
houdt zich bezig met de Gooiers en de Omroep, in de historie natuur-
lijk niet verder teruggaand dan het begin van de eeuw: in 1918 werd 
een fabriek opgericht voor 'draadloze telegrafie'. Allerlei aspecten uit 
die begintijd, maar ook de 'verzuiling' die de omroepverenigingen al 
spoedig kenmerkte. Een waardig einde van alle afleveringen! Nu het 
boekwerk compleet is (364 pagina's) valt het mij weer op hoe vaak ik 
het sindsdien al weer ter hand heb genomen. En in dat stadium komt 
dan wel eens de overweging naar boven dat een index op trefwoorden 
zo zijn nut zou hebben. Bij het beëindigen van dit boek, niet alleen voor 
de Gooiers maar tot in wijde omtrek belangstellenden, past het de 
dank uit te spreken van lezers en kijkers aan de nijvere redactie en 
schrijvers én aan uitgeverij Waanders die ons zozeer verplicht hebben 
met de uitgave van dit prachtige werk. 

B.J. van der Kolk 
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DE ANKEVEENSE KLOKKENROOF 

Nadat de klok met veel geweld (diverse beschadigingen in de toren en 
het kerkportaal) en weinig ontzag door ruw uitziende mannen, in 
opdracht van de Duitse bezetters op 14 april 1943, uit de Ankeveense 
St.-Martinustoren was gehaald, werd zij enige tijd zonder bescher-
ming op het kerkplein achtergelaten. Zij zou pas enkele dagen later (19 
april 1943) met een vrachtwagen worden opgehaald. De inmiddels sa-
mengestroomde dorpsbewoners waren woedend. Sommigen wilden 
de klok nog even aanraken en weer anderen hieven hun gebalde vuisten 
in de richting van de inmiddels vertrekkende mannen. Van de dorpse 
gemoedelijkheid was op dat moment niets meer te merken. Verbijste-
ring, haat en wantrouwen stonden op hun gezichten te lezen. Omdat 
de pastoor (W.F. Pelgrim) bang was dat de klok door enkele overmoe-
dige Ankeveners in de avonduren 'gestolen' zou worden, werd zij om-
streeks 18.00 uur naar 'het halletje aan de vrouwenkant' van het kerk-
gebouw gerold. 
Voordat omstreeks 20.00 uur de `jongensconcregatie' begon, liet de 
pastoor de klok nog even aan de Ankeveense jeugd zien. De meesten 
waren nog nooit boven in de kerktoren geweest en hadden haar dan 
ook nog nooit eerder gezien. 
De boosheid over de roof was ook bij de jeugdige Ankeveners groot en 
al spoedig werd het plan opgevat om in de komende nacht de klok in 
de ijsbaan (=poldergebied tegenover de kerk) te gooien. De pastoor 
was bang voor ernstige vergeldingsmaatregelen (uitgevoerd door de 
Duitse bezettingstroepen) en verzocht zeer dringend het plan niet ten 
uitvoer te brengen. 
Op 19 april 1943 werd de klok door enkele handlangers van de Duitse 
bezettingstroepen op een vrachtwagen gegooid om vervolgens in de 
smeltovens geschikt te worden gemaakt voor de Duitse wapenindustrie. 

Nadat het bijna anderhalf jaar geleden was dat de kerkklok van de St.-
Martinuskerk was 'gestolen', verscheen er in september 1944 plotse-
ling weer een grote vrachtwagen in het dorp om de nog aanwezige klok 
van de Hervormde kerk mee te nemen. De velen die meenden dat zij 
door de bezetters letterlijk en figuurlijk over het hoofd was gezien 
kwamen op deze dag bedrogen uit. Niet dat zij nu elke dag vrijmoedig 
haar geluid liet horen maar door de overtuiging dat deze klok mis- 
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Het weghalen van de klok van de St.-Martinuskerk d.d. 14 april 1943 

schien een voorbode was van een eeuwigdurende vrede stemde menig-
een hoopvol. De teleurstelling was dan ook groot en velen konden 
nauwelijks haar of zijn emoties verbergen. "Wat staat ons in Gods-
naam allemaal nog te wachten", vroeg menigeen zich ongerust af en 
voegde er aan toe: "en dat, terwijl de bodem onder ons bestaan reeds 
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grotendeels is weggevallen". Al vrij snel werd er door de Nederlandse 
collaborateurs een grote houten ladder tegen het kerkgebouw gezet. 
Enkelen klommen naar de kleine houten klokketoren en lieten na enige 
minuten, de pas enkele jaren oude klok, met behulp van een aanta! 
touwen naar beneden glijden. De inmiddels samengestroomde me-
nigte liet door haar uitdagende houding duidelijk haar afkeer blijke-L 
over deze brutale `klokkenroof. 
De vrachtwagen, om de klok en gereedschap te vervoeren, stond ge-
parkeerd aan de buitenkant van het kerkterrein met de laadbak tegen 
het grote ijzeren hek. Nadat de betrekkelijk kleine klok (diameter 57 
centimeter, gewicht circa 130 kilogram) in de laadbak was gegooid, 
werd ook de opvallend mooie houten ladder, over het hek heen, er in 
gesmeten. Door de onverschillige en ruwe werkwijze was het de 
mannen ontgaan dat één van de laddersporten achter enkele hoge hek-
spijlen was blijven zitten. De vele omstanders die met ergernis de han-
delingen hadden gevolgd lachten in hun vuistje en wachtten gespan-
nen af. Toen de vrachtwagen met veel kabaal wilde wegrijden bleef het 
achterste deel van de houten ladder achter de hekspijlen hangen werd 
dientengevolge in stukken getrokken. Alle gevoelens van vernedering, 
woede en haat werden door de toeschouwers in een opgaand gejuich 
vertolkt. De ravage overziende begonnen de ruwe mannen te schelden 
en te vloeken en zij deinsden er niet voor terug om de gnuivende me-
nigte van sabotage te betichten. De totaal vernielde ladder werd onder 
een kanonnade van scheldwoorden in de laadbak gesmeten en onder 
het dreigement "hier zullen jullie meer van horen" reden zij met 'onze' 
klok weg. Nadien werd het angstig stil in het dorp en brak de meest 
kommervolle tijd sinds mensenheugenis aan. 

Verteld door de heer W.G. de Kwant Sr. (geb. 01-04-1926) en opge-
tekend door J.M. Veenman. De ouderlijke woning van de heer W.G. 
de Kwant Sr. (Stichts End 48) lag schuin tegenover de Hervormde 
kerk. Vanuit deze woning waren de handelingen van de collaborateurs 
nauwkeurig te volgen. 

Naschrift: Volgens 'verhalen' werd de klok na de bevrijding aangetroffen te 
Enkhuizen en siert sedertdien weer de klokketoren van de Ankeveense 
Hervormde kerk. 
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V�*UDYHODQG�ZDV�QLHW�DOOHHQ�HHQ�GRUS�ZDDULQ�RS�DOOH�GHQNEDUH�PDQLH�
UHQ�KDUG�ZHUG�JHZHUNW��PDDU�RRN�HHQ�GHIWLJ�GRUS��GHIWLJ�GRRU�GH�YHOH�
EXLWHQSODDWVHQ��=R�LV�HU�RRN�HPSORRL�YRRU�GH�'DPHV��HQ�+HHUHQWDLO�
OHXU�7��6FKLPPHO��QX�ZDDUVFKLMQOLMN�QU������$FKW�]LMQ�YDNPDQVFKDS�QLHW�
JHULQJ��=HL�LN�KHW�X�QLHW"�'HIWLJ��(QJHOVH�VWRIIHQ�HQ�OLYUHLODNHQV��PLMQ��
KHHU��KXLVNQHFKW��NRHWVLHU��SDOIUHQLHU�� HON�ZDW�ZLOV��,Q�GLW�NDGHU�SDVW�
RRN�KHW�SDQG�YDQ�3��+HQQLSPDQ��QX�QU������

'H�NQHFKWHQ�YDQ�:��*LM]HO��QX�QU������PHWVHODDU�HQ�DDQQHPHU�LQ�GH�
.HUNEXXUW��YHU]RUJGHQ�GH�DDQ��HQ�DIYRHU�PLQGHU�VSHFWDFXODLU��GXZHQG�
DFKWHU�GH�KDQGNDU��9DQ�GLH�WRWDDO�XLW�KHW�GRUSVEHHOG�YHUGZHQHQ�YHU�
YRHUPLGGHOHQ�EH]DWHQ�RRN�+��+DINDPS�+]Q���QX�QU������VFKLOGHU�HQ�
HQ�EHKDQJHU�HQ�M�'��'LMV��WLPPHUPDQ�HQ�DDQQHPHU�HQLJH�H[HPSODUHQ��
'H�HHUVWH�YHUPHOGW��GDW�GH�]DDN�DO�LQ������ZHUG�RSJHULFKW�HQ�LV�JH�
YHVWLJG�QDDVW�KHW�*HPHHQWHKXLV��9HUJLV�X�QLHW��'DW�LV�LQ������QRJ�KHW�
LQ������JHERXZGH�SDQG�ZDDULQ�DQQR������GH�5DEREDQN�ZHUG�JH�
KXLVYHVW��WRW��������(HQ�DGUHV�GDW�KHOHPDDO�KHW�EHHOG�RSURHSW�YDQ�HHQ�
]RPHUV�GRUS�LV�M��YDQ�6WLMJHUHQ��QX�QU�������%LM�KHP�NXQQHQ�ZH�DDQ�KHW�
1RRUGHUHLQGH�+ROODQGVH�HQ�(QJHOVH�WXLQPHXEHOHQ�EHVWHOOHQ��+LM�
ZHUNW�VROLGH�HQ�FRQFXUUHUHQG��/HWWHUOLMN�]LWWHQ�ZH�ELM�KHP�JRHG��ZDQW�
EHZLM]HQ�YDQ�WHYUHGHQKHLG�KHHIW�KLM�YRRUKDQGHQ��+LM�LV�VFKLOGHU�YDQ�EH�
URHS�HQ�PHW�HHQ�HHUVWHNODV�EUDQG���OHYHQV��HQ�LQEUDDNYHU]HNHULQJ�NDQ�
KLM�RQV�RRN�YDQ�GLHQVW�]LMQ��
0DDU�ZH�]HWWHQ�GH�SDV�HU�ZDW�DO�WH�VWHYLJ�LQ��+HW�VFKLHW�RQV�WH�ELQQHQ�
GDW�ZH�QRJ�HHQ�ERRGVFKDS�PRHVWHQ�GRHQ�ELM�-�*��.RRO�DDQ�GH�.HUN�
EUXJ��VSHFLDOLWHLW�LQ�GURJHULMHQ�HQ�FKHPLFDOLsQ��WKDQV�'URJLVWHULM�9HU�
EUXJJHQ��QU�������:H�YRRU]LHQ�RQV�ELM�KHP�YDQ�KHW�QRGLJH�HQ�SDVVHUHQ�
HYHQ�ODWHU�*��%ULNKRII�ORRG��HQ�]LQNZHUNHQ��NRSHUVODJHU��OHLGHNNHU��+LM�
NDQ�RRN�YRRU�PDVWLHNEHGHNNLQJ�HQ�GH�DDQOHJ�YDQ�HOHNWULVFK�OLFKW�HQ�
ZDWHUOHLGLQJ�]RUJHQ��GH�QRJ�EHVWDDQGH�]DDN�GLWR��QU�������
:H�]LMQ�QX�ELMQD�ELM�GH�.ODSEUXJ�HQ�JDDQ�GH�ZLQNHO�YDQ�-�0��)UDQN��
-D��GH�/HHXZ�ELQQHQ��+LM�LV�ppQ�YDQ�RQ]H�ZHLQLJH�-RRGVH�GRUSVJHQRWHQ��
%LM�KHP�]LMQ�ZH�YRRUORSLJ�QRJ�QLHW�NODDU��+HW�YUDDJW�NLH]HQ�ZDW�ZH�
]XOOHQ�DDQVFKDIIHQ�XLW�]LMQ�JURWH�DVVRUWLPHQW��PDQXIDFWXUHQ��PRGH�
DUWLNHOHQ��EHGGHQ�HQ�GHNHQV��NDUSHWWHQ��YORHU]HLO�HQ]��(Q�GDQ�LV�KLM�RRN�
QRJ�KHW�VSHFLDOH�DGUHV�YRRU�WDIHOOLQQHQ�HQ�KXLVKRXGJRHG�LQ�NDWRHQ��
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OLQQHQ�HQ�GDPDVW��9DQDYRQG�YLHUHQ�ZH�HHQ�YHUMDDUGDJ�HQ�KHW�WUHIW�
JRHG��GDW�YODN�ELM�KHP�MRKV��9HUKRHYHQ��QX�QU����]LMQ�]DDN�KHHIW��+LM�LV�
GLVWLOODWHXU��OLNHXUVWRNHU��VSHFLDOLWHLW��ILMQH�JHVWRRNWH�FLWURHQ��HQ�KHHIW�
HHQ�ZLMQKDQGHO��+LM�DGYHUWHHUW�VSHFLDDO�PHW�]LMQ�]HHU�RXGH�MHQHYHU��ILMQH�
OLNHXUHQ�HQ�OLPRQDGHVLURSHQ��'H�GDPHV��GH�KHUHQ��GH�MHXJG��LHGHU�
W�
KDUH�HQ�]LMQH��(Q�ZDW�ZH�YRRU�GH�YLVLWH�DDQ�VLJDUHQ�HQ�VLJDUHWWHQ�QRGLJ�
KHEEHQ��NXQQHQ�ZH�HQ�SDVVDQW�LQVODDQ�ELM�M��:��YDQ�5HQQHV�RS�GH�KRHN�
YDQ�KHW�$QNHYHHQVH�3DG��QX���D���:HO�EHWUHNW�KLM�]LMQ�KRRIGLQNRPVWHQ�
XLW�]LMQ�VFKLOGHUVEHGULMI��PDDU�KLM�NDQ�RQV�WRFK�OHYHUHQ�DDQ�VLJDUHQ�GH�
PHUNHQ�/D�7RVFD���FW��3DJDQLQL���FW��1DSROHRQ���FW��1LFRODDV�%HHWV�
��FW��$PVWHUGDPVFKH�%DQN���FW�HQ�
W�+DDVMH�������FW�HQ]��HQ]��
M�3K��.ORNNH��QX�QU������PHW�EHKDQJHULM�HQ�]DGHOPDNHULM�LV�QDJHQRHJ�
]LMQ�EXXUPDQ��+LM�]LHW�PHQLJ�NRHWVLHU�YDQ�GH�EXLWHQV�LQ�]LMQ�ZHUNSODDWV�
HQ�ELM�GH�DDQNRRS�YDQ�QLHXZH�VWXNNHQ�YHUVFKLMQHQ�GH�+HUHQ�RRN�ZHO�
]HOI��+XQ�HFKWJHQRWHV�EHVWHGHQ�HHQ�DDQWDO�NHUHQ�SHU�MDDU�GH�JURWH�ZDV�
XLW�ELM�1DWXXU��:DV��HQ�6WULMNLQULFKWLQJ�-��YDQ�GHU�3ODV��QX�QU�������
9RRU�LHWV�GDW�ZH�QLHW�LQ�
W�HLJHQ�GRUS�NXQQHQ�NULMJHQ�LV�HHQ�ULWMH�QDDU�
+LOYHUVXP�QRGLJ��GDW�ZH�PDNHQ�PHW�GH�
V�*UDYHODQGVH�SDDUGHWUDP��

'H�UHPLVH�ELM�GH�.ODSEUXJ�
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'H�UHPLVH�VWDDW�ELM�GH�.ODSEUXJ�HQ�ZH�NXQQHQ�]R�LQVWDSSHQ�LQ�KHW�RSHQ�
]RPHUULMWXLJ��'H�
V�*UDYHODQGVH�7UDPZHJ�0LM��JHHIW��]HJW�GH�DGYHU�
WHQWLH��LPPHUV��QHJHQWLHQ�PDDO�SHU�GDJ�YHUELQGLQJ�PHW�KHW�VWDWLRQ�
+LOYHUVXP��$DQVOXLWLQJ�PHW�GH�YRRUQDDPVWH�WUHLQHQ���2QV�ZRUGW�HHQ�
�DDQJHQDPH�ULW�ODQJV�PRRLH�ORPPHUULMNH�ZHJ��EHORRIG��9RONRPHQ�
QDDU�ZDDUKHLG��/HHXZHQODDQ�HQ�
V�*UDYHODQGVH�:HJ�VWDDQ�GDDU�JDUDQW�
YRRU��(Q�KHW�LV�KHHUOLMN��GDW�KHW�DOWKDQV�LQ�HHQ�DGYHUWHQWLH�DOWLMG�]RPHU�
LV�HQ�GH�ZHJ�DOWLMG�
ORPPHUULMN
��0DDU�DO�WH�SUHFLHV�PRHW�PHQ�ELM�HHQ�
DGYHUWHQWLH�RRN�QLHW�NLMNHQ��9DQ�RNWREHU�WRW�PHL�]LW�PHQ�LPPHUV�WRFK�
LQ�HHQ�JHVORWHQ�WUDP��

$Y(/$12�

'H�WUDP�LQ�GH�/HHXZHQODDQ�

:LM�]LMQ�DDQ�KHW�HLQGH�JHNRPHQ�YDQ�RQ]H�=XLG�1RRUG�ZDQGHOLQJ��:H�
KHEEHQ�VOHFKWV�JHZLQNHOG�ELM�GH�JHDGYHUWHHUGH�]DNHQ��,Q�ZHUNHOLMNKHLG�
ZDUHQ�HU�DDQ]LHQOLMN�PHHU��'H�KHHU�*��5HLMPHULQN�XLW�1HGHUKRUVW�GHQ�
%HUJ�]RQG�PLM�GH�YROJHQGH�OLMVW��GLH�LN�OHWWHUOLMN�RYHUQHHP��
�+LHURQGHU�YROJHQ�GH�GRRU�PLM�QRJ�YDQ�YRRU�GH�WZHHGH�ZHUHOGRRUORJ�
EHNHQGH�QHULQJHQ�HQ�EHGULMYHQ�ZDDUYDQ�KHW�JURRWVWH�DDQWDO�WRFK�EOH�
NHULMHQ�EOHNHQ�WH�]LMQ��+LHUDDQ�PRHW�QRJ�ZHO�WRHJHYRHJG�ZRUGHQ��GDW�
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ZLM�DOV�
V�*UDYHODQGHUV�GH�5DGHQ��(PPD�HQ�.RQ�LQJLQQHZHJ���$�'�:���
DOV�ELM�
V�*UDYHODQG�EHKRUHQG�EHVFKRXZGHQ�DOVPHGH�HHQ�VWXNMH�.HUN�
ODDQ��RI�0HHQW��HQ�GH�&DQQHEXUJHUZHJ��GXV�2XG�
V�*UDYHODQG����'H�
KHHU�5HLMPHULQN�RYHUOHHG�LQ��������
���.OHLQH�HQ�JURWHUH�JUXWWHUV�Z�R��HQNHOH�VQRHSZLQNHOWMHV��]JQ���FHQW�
RS�
W�EODG������VODJHULMHQ�����ZDUPH�EDNNHUV����PHONERHUHQ����JURHQ�
WHERHUHQ����SRHOLHUV����SHWUROHXPKDQGHODUHQ����NROHQKDQGHODUHQ����
GURJLVWHULM��ODWHU�XLWJHEUHLG�PHW�HHQ�IRWR�DIGHOLQJ������NOHGHUEOHNHUV��
���ERHUHQEHGULMYHQ����WLPPHUEHGULMYHQ����WLPPHUIDEULHNMHV����PHWVH�
ODDUVEHGULMYHQ����VFKHHSVWLPPHUZHUI����WH[WLHO�HQ�DDQYHUZDQWH�VWRIIHQ�
HQ]�����EHXUWVFKLSSHUV����YUDFKWULMGHUV����]DQGVFKLSSHUV����SDDUGHQ��HQ�
��YDUNHQVKDQGHODDU����GLHUHQKDQGHODUHQ����VSHFLDDO�WDEDNV]DNHQ����
NOHHUPDNHUV����VWDOKRXGHULMHQ����NXLSHULM����KRHIVPHGHULM�ZDJHQPDNHULM��
��ILHWVHQPDNHUV����JDUDJHEHGULMYHQ����DXWREXVGLHQVWHQ�����KRUHFD�
EHGULMYHQ����VFKRHQPDNHULMHQ����VFKLOGHUVEHGULMYHQ��
9RRU�HHQ�YHUDQWZRRUG�RYHU]LFKW�LV�KHW�QRGLJ�GH]H�OLMVW�WH�YRRU]LHQ�YDQ�
GH�QDPHQ��RP�YHUYROJHQV�QD�WH�JDDQ�ZHONH�HLJHQDDUV�HONDDU�LQ�GH�ORRS�
GHU�MDUHQ�RSYROJGHQ�pQ�ZDQQHHU�HHQ�]DDN�RSKLHOG�WH�EHVWDDQ��:LH�YDQ�
GH�OH]HUV�EHJLQW�HHQV�DDQ�GLW�YRRU�RQ]H�GRUSVJHVFKLHGHQLV�]R�EHODQJULMN�
ZHUN"�(HQPDQVZHUN�LV�KHW�QLHW��+LVWRULVFK�ZHUN�PRHW�PHQ�WRFK�OLHIVW�
DOWLMG�PHW�DQGHUHQ�GRHQ��2RN�PRHW�PHQ�]LFK�QLHW�ODWHQ�ZHHUKRXGHQ�
GRRU�GH�JHGDFKWH�GDW�KHW�QLHW�YROOHGLJ�NDQ�]LMQ��$DQYXOOLQJ�ODWHQ�ZH�DDQ�
DQGHUHQ�RYHU��8�]XOW�GH�KLVWRULVFKH�NULQJ�HHQ�JURRW�JHQRHJHQ�GRHQ�DOV�
X�ZDW�X�ZHHW�ELM�GH�UHGDFWLH�ZLOW�LQ]HQGHQ��

$OV�ZLM�YDQGDDJ�DDQ�GH�GDJ�HHQ�ZDQGHOLQJ�YDQ�=XLG�WRW�1RRUG�PDNHQ��
LV�KHW�RSYDOOHQG�KRHYHHO�]DNHQ�JHVORWHQ�]LMQ��+HW�GRUS�KHHIW�JHHQ�EDN�
NHU��VODJHU��JURHQWHERHU��NUXLGHQLHU��PHONERHU�HQ�VFKRHQPDNHU�PHHU��
(U�ZDUHQ�JHHQ�RSYROJHUV��GH�FRQFXUUHQWLH�YDQ�+LOYHUVXP�HQ�.RUWHQKRHI�
ZHUG�WH�JURRW�HQ�YRRUDO��PHQ�NRQ�QLHW�WHJHQ�GH�KXLGLJH�VXSHUPDUNWHQ�
RS��:HO�]LMQ�HU�EHKRRUOLMN�ZDW�]DNHQ�YDQ�DQGHUH�DDUG��GLH�HU�UHHGV�ODQJHU�
ZDUHQ�RI�QLHXZ�]LMQ�JHNRPHQ��0DDU�YRRU�GH�GDJHOLMNVH�OHYHQVEHKRHI�
WHQ�NDQ�PHQ�QLHW�PHHU�LQ�HLJHQ�GRUS�WHUHFKW��
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1DVFKULIW��'H�WHJHQZRRUGLJH�KXLVQXPPHUV�]LMQ�]R�JRHG�PRJHOLMN�YDVWJHVWHOG��
PDDU�HHQ�YHUJLVVLQJ�LV�PRJHOLMN��
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PHUPDQ�YRRU�HHQ�RYHUOHGHQ�GRUSVJHQRRW�GH�NLVW�PDDNWH��'DW�JHEHXU�
GH�]RQGHU�YHHO�RSKHI�RPGDW�GH�GRRG�ELM�KHW�OHYHQ�KRRUGH��(HUVW�KHE�LN�
KHW�PLMQ�JURRWYDGHU��ODWHU�PLMQ�YDGHU�]LHQ�GRHQ��+HW�JLQJ�RQJHYHHU�]R��
1D�KHW�EHULFKW�GDW�YDGHU��PRHGHU�RI�HHQ�DQGHU�IDPLOLHOLG��XLW�GH�WLMG�
ZDV�JHQRPHQ���]R�]HL�PLMQ�JURRWPRHGHU�KHW�DOWLMG��ZHUGHQ�YRRU�GH]H�
JHOHJHQKHLG�HHQ�VSHFLDOH�EURHN�HQ�MDVMH�DDQJHWURNNHQ��9RRU]LHQ�YDQ�
HHQ�ULMNHOLMN�PHW�HDX�GH�FRORJQH�EHVSUHQNHOGH�]DNGRHN��SHSHUPXQW��
GXLPVWRN�HQ�NODGSDSLHU�LQ�GH�YRUP�YDQ�HHQ�HLQGMH�ODW�RS�ZHJ�QDDU�KHW�
VWHUIKXLV��'DW�JLQJ�VRPV�ZHO�DDU]HOHQG�ZDQW�
RQV�NHQGH�RQV
�YURHJHU��
HQ�GH�RPVWDQGLJKHGHQ�NRQGHQ�VFKULMQHQG�]LMQ��
'LNZLMOV�ODJHQ�GH�PHQVHQ�LQ�NOHLQH�NDPHUWMHV�PHW�YHHO�WH�NOHLQH�EHG�
VWHGHQ�HQ�ELM�ZDUP�ZHHU�ZDV�KHW�YRRUWPDNHQ�JHERGHQ��'H�PDDW�YDQ�
GH�RYHUOHGHQH�ZHUG�UXLP�JHQRPHQ��+RXW�ZDV�DOWLMG�YRRUUDGLJ�HQ�HYHQ�
HHQV�
GH�YHUVLHUVHOHQ
��GLH�YRRU�NDWKROLHNHQ�EHVWRQGHQ�XLW�HHQ�NUXLV��
GH�ZRRUGHQ��5XVW�=DFKW��HQ��5XVW�LQ�YUHGH���]RZHO�]LOYHU��DOV�
JRXGNOHXULJ��2RN�ZDUHQ�HU�KDQGYDWHQ�LQ�GH]HOIGH�NOHXUHQ��
7RHQ�HU�QRJ�JHHQ�PDFKLQH�ZDV��ZHUGHQ�GH�SODQNHQ�PHW�GH�KDQG�JH�
]DDJG�HQ�GDDUQD�LQ�HONDDU�JH]HW��2QGHUZLMO�ZHUGHQ�ZLM�HU�RS�XLW�JH�
VWXXUG�RP�GH�QRGLJH�HOOHQ�NLVWNDWRHQ�WH�KDOHQ�ELM�C%LUNKRI�GH�ODSMHV�
PDQ
��GLH�WHJHQRYHU�GH�+HUYRUPGH�NHUN�LQ�
V�*UDYHODQG�ZRRQGH��
0LMQ�WDQWH�QDDLGH�HHQ�YDQ�HHQ�NDQWMH�YRRU]LHQ�NXVVHQVORRSMH��GDW�ZHUG�
JHYXOG�PHW�ILMQH�NUXOOHWMHV�YDQ�HHQ�JRHG�VRRUW�KRXW��2QGHUKDQG�ZHUG�
GH�NLVW�YRRU�GH�HHUVWH�NHHU�LQ�GH�EHLWV�JH]HW�LQ�GH�NOHXU�QDDU�ZHQV��YDQ�
PLGGHQEUXLQ�WRW�ELMQD�]ZDUW�HQ�YDQ�ELQQHQ�EHNOHHG�PHW�NLVWNDWRHQ�
PHW�HHQ�NDQWMH�HU�ODQJV��'DQ�ZHUG�]LM�RS�]ZDUWJHODNWH�VFKUDJHQ�JH�
SODDWVW�HQ�QRJ�HHQV�]RUJYXOGLJ�LQ�GH�EHLWV�JH]HW��'DDUQD�NZDP�GH�GRW�
PHW�ZDV�HQ�PRFKWHQ�ZLM�KHOSHQ�XLWZULMYHQ��:LM�YRQGHQ�GDW�KHHO�JH�
ZRRQ��9HUYROJHQV�NZDPHQ�GH�YHUVLHUVHOHQ�HU�RS��0LMQ�YDGHU��QX�YRRU��
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NLVW�HHUVW�GRRU�GH�SDVWRRU�JH]HJHQG��ZDQW�ZLM�ZDUHQ�SURWHVWDQW��
*HKROSHQ�GRRU�IDPLOLH�RI�EXUHQ��ODWHU�GRRU�GH�NRVWHU�YDQ�GH�NHUN�ZHUG�
GH�RYHUOHGHQH�LQ�GH�NLVW�JHOHJG��6RPV�ZHUG�QD�DIORRS�HHQ�JODDVMH�JH�
VFKRQNHQ��:DQQHHU�KLM�WKXLVNZDP�YURHJ�PLMQ�PRHGHU�]DFKWMHV�DDQ�
PLMQ�YDGHU���+RH�ZDV�KHW"��,N�NDQ�PLM�QRJ�KHULQQHUHQ�GDW�KLM�HHQV�]HHU�
RQWGDDQ�WKXLVNZDP��'H�RYHUOHGHQH�ZDV�HHQ�]RRQ�YDQ�]HYHQWLHQ�MDDU�HQ�
]LMQ�PRHGHU�ZDV�KHHO�HUJ�RYHUVWXXU��'LW�ZDV�YURHJHU�GXV�RRN�HHQ�WDDN�
YDQ�GH�WLPPHUPDQ��
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