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DE GEBROEDERS BOEKWEG 

Zij waren zonen van W. Boekweg 
en R. Neef. Willem werd geboren 
op 29-7-1882 en Hendrik Reinier 
op 23-2-1885, beide te 's-Grave-
land. Willem bleef ongetrouwd. 
Hendrik R. trouwde met Johanna 
Louisa Verstraaten; zij kregen twee 	ir 
dochters. Vader Boekweg had een 

IV Boekweg 	schildersbedrijf naast zijn woning H. R. Boekweg 

Noordereinde (thans) 155. Hij had met name op de buitenplaatsen 
veel werk. Willem en Hendrik waren artistiek begaafd, wat al heel jong 
bleek en toen zij er de leeftijd voor hadden bezochten zij de kunsta-
kademie te Amsterdam. Hendrik won daar met een schilderij een 
beurs om te gaan studeren in Parijs. Maar zijn vader gaf daarvoor geen 
toestemming. Beide zoons moesten in de zaak! 
In de Hervormde kerk te 's-Graveland is het bijzondere blauw van de 
gewelven en de tekst op de voorzijde van de galerij van hun hand. Na 
het overlijden van hun vader, hebben de zonen die bepaald niet enkel 
huisschilder waren, de zaak aan het Noordereinde niet voortgezet. 

Tegelatelier 
Zij werden specialist in het beschilderen en bakken van tegels. Dan 
blijkt hun fantasie in een sprookjesfiguur als De Rattenvanger van 

Hameln, hun humor in het te-
geltje met de biljarters en hun 
scherp waarnemingsvermogen 
in de weergave van paarde-
hoofden. De kleuren zijn ver-
fijnd. 
Hun werkplaats was een ge-
bouwtje op het terrein van 'De 
Arend', hoek Koninginneweg-
Herenweg. De zeer commer-
cieel ingestelde broers leverden 
o.a. aan de exclusieve porse- 

• tilatTgR- 
.. 	 leinzaak Fokker en Melzer in 
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• 
de Kalverstraat te Amsterdam. 
Voor een schouwtableau gin--
gen de tegels zelfs naar een kas-
teel in Schotland (de Vrouwe 
was een Hollandse). 

Schoolmeubelfabriek 
Deze is ± 1915 opgericht. Zij 
was gevestigd op de plaats van 
het huidige Garagebedrijf Ton 
Loogman B.V., Koninginneweg 
63. Zij stond dus tegenover 
`Veltsige, aan het Noorderein-
de, waar de Boekvvegs woonden 

(Willem was de huisgenoot van zijn broer en schoonzuster). Zij staken 
met een bootje de Vaart over en bespaarden zich zo de wandeling om 
Noord of Zuid. Het Wolfsbergenbruggetje lag er nog niet. 
Aanvankelijk begonnen met schoolborden (de speciale verf vonden zij 
zelf uit) breidde de zaak zich uit tot fabricage van schoolmeubelen. 
De personeelsleden wisselden in aantal van vijftien tot twintig. 
Achter in de catalogus van wat geleverd kan worden, staan onder het 
hoofd 'Ongevraagde aanbevelingen' tientallen dankbetuigingen van 
schoolhoofden, directeuren enz. Er was zelfs een export naar Indone-
sië, de Antillen en Nieuw Guinea. 
Na het overlijden van H.R. Boekweg op 4-5-1962 is de fabriek nog een 
paar jaren voortgezet en ± 1965 opgeheven. W. Boekweg overleed op 
28-5-1945. 

Dit alles volgens mondelinge mededelingen van Mevrouw R. Free-
Boekweg, dochter van het echtpaar Boekweg-Verstraaten, die ook 
genoemde catalogus en enige tegels aan 'In de Gloriosa' schonk. Zeer 
hartelijk dank! 

A.D. Wumkes 
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DIRK KORTEHOEVER 

In het 'Concept-Monumentenregister van de Gemeente 's-Grave-
land' begint Bijlage 1 aldus: 

Uit: de Rijk, J.A. e.a., Wandelingen 
door Gooi- en Eemland en Omstreken, 
Hilversum 1905. Het verleden van 
Kortenhoef-Zijn naamsoorsprong-De Kerk- 
De Rooster-Dirk Cortehoeven. 

En dan staat er over de laatste; 'De gemeente Kortenhoef heeft ook een 
groot geleerde voortgebracht en wel Dirk Cortehoeven. Hij schreef in 
1530 en 1533 enkele latijnsche geleerde werken'. Punt. 
Maar als je dit leest, vraag je je af wie deze man was, een der grote 
zonen van Kortenhoef en welke boeken hij publiceerde onder de 
latijnse naam Theodoricus Cortehoevius. 
Een boek in het latijn gesteld bezit een zekere eeuwigheidswaarde, 
maar toch, ook hierin bestaan smaken, en men mag er wel van uitgaan 
dat deze beide latijnse boeken al heel lang door niemand meer gelezen 
zijn. Het gevolg is dat ze tot de zeldzaamste bezittingen van slechts héél 
weinig bibliotheken behoren. 
Alle bronnen op dit terrein zijn het er over eens dat wij van het leven 
van Cortehoevius niets weten. Dat staat al in de oudste vermelding, 
uit 1643 (Valerius Andraeae), waar we lezen dat er niets over hem 
bekend is, behalve dan dit, dat hij zijn naam uitdrukkelijk ontleende 
aan het dorp Kortenhoef 'gelegen in het bisdom Utrecht'. Maar of 
hij daar geboren was of dat alleen zijn familie er vandaan kwam vraagt 
de schrijver zich af. Wel vermeldt hij dat het gaat om twee boeken. Ten 
eerste een humanistische verhandeling getiteld: 

Bellum discors Sophiae et Philautiae veritatis ac falsitatis 

'Het ongelijke conflict, een kwestie van waarheid of leugen, 
tussen de Wijsheid en de Eigenliefde'. 

Van dit werk zijn nu nog zeven exemplaren bekend, zich bevindend in 
Leiden (twee! maar het tweede exemplaar te Leiden is ingebonden 
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door Vossius in een verzamelband, en moeilijk te vinden, Middelburg, 
Gent, Londen (in het Brits Museum), Cambridge en Washington. Het 
was oorspronkelijk verschenen in Antwerpen op 12 november bij de 
uitgever Godfried van der Hagen, die zich voor een dergelijke gelegen-
heid van de latijnse naam Godefredus Dumaeus voorzag. Ten tweede 
een uitgave van een werk van Erasmus, de Adagia. 
Het is aan het tweede werk dat Cortehoevius zijn roem dankt. Het 
verscheen bij Dumaeus in Antwerpen op 16 februari 1530 onder de 
titel Adagiorum aureumflumen, ofwel de 'Gouden rivier der Adagia' en 
van dit werk zijn er in de 16e en 17e eeuw meer dan 38 drukken 
verschenen (vaak door anderen weer enigszins gewijzigd)! Het was wat 
in deze eeuw een, 'bestseller', hebben leren noemen. Onbillijk jegens 
Erasmus was dit wel. De grote Erasmus had zijn ganse leven, merk-
waardige uitdrukkingen, zegswijzen, spreekwoorden, verzameld; van 
tijd tot tijd gaf hij weer een deel ervan uit. Tezamen ontstond aldus een 
zeer dik boek. Cortehoevius deed niet veel meer dan dat hij ze, zover 
als toen uitgegeven, opnieuw ordende en van een heel kort commen-
taar voorzag, terwijl Erasmus zelf er juist van genoot om er heel lange 
commentaren op te laten drukken. Maar de woorden van Cortehoevius 

zijn grotendeels aan Erasmus 
ontleend. Het boek moeten we 
eigenlijk beschouwen als een po-
pulaire editie, veel goedkoper 
dan het origineel. Van de eerste 
uitgave uit 1530 zijn wederom 
nog maar zes exemplaren be-
kend, deze keer geen meer in 
Nederland, maar wel in Ant-
werpen, Brussel, Tournai, Kra-
kau, Londen (Brits Museum), 
Pau. De titelpagina van dit boek 
gaat hierbij als prent. In 1533 
verscheen de tweede druk; naar 
die verwijst Valerius Andraeae 

- • 	 in 1643, en, zoals wij lazen, dus 
• • . ook de Rijk in zijn 'Wandelingen 

441,&11 1/4  - 	 st. door Gooi- en Eemland en Om-
streken'. 
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Maar wie was nu Theodoricus Cortehoevius oftewel Dirk Korte-
hoever in hedendaags nederlands? (de Rijk spreekt van Cortehoeven 
met een -n aan het einde, dat lijkt me niet nodig). Wij moeten proberen 
hem te leren kennen uit zijn werken. Bij de Adagiorum aureum flumen 
schreef hij als inleiding een open brief aan Erasmus, gedateerd 1 
februari 1530, waarin hij diens lof verkondigt; maar veel over zichzelf 
zegt hij daar niet in. Wel ièts. Deze verkorte uitgave moet namelijk 
dienen voor onze 'arme kleintjes' (parvuh). Wij zouden veeleer spre-
ken van 'arme studenten', maar studenten noemen wij zeker geen 
'kleintjes' meer; in die tijd leert men echter zijn latijn op de Latijnse 
Scholen, en de vertaling van parvuli moet misschien zijn 'gymnasias-
tjes'. De conclusie dat Cortehoevius leeraar was aan een Latijnse 
School ligt dan ook voor de hand. 
In het boek Bellum discors is niet veel te lezen dat een hedendaagse 
geest nog zou weten te boeien. Aan het woord is de Wijsheid, met de 
griekse naam Sophia; ze haalt wat uit naar de persvrijheid in Duitsland, 
waar boeken van allerlei slag zomaar onder de ogen komen van 
'monniken, vrouwtjes en begijnen'! Zo een kritiek op het (onwetende) 
monnikendom tekent hem als een partijganger van Erasmus, die er 
ook nooit genoeg op kan inhakken. Maar even later wordt natuurlijk 
keizer Karel V hoog in de lucht gestoken; het zijn onrustige tijden en 
je kunt nooit weten. De Wijsheid houdt een pleidooi voor vrede en 
harmonie. De woorden waarin een en ander wordt vervat zijn conven-
tioneel (na duisternis komt licht, uit Africa altijd iets nieuws, etc.), met 
een overvloed aan mythologische opschik. Het gaat in de wereld niet 
goed, het twisten over het geloof, bijvoorbeeld, gaat vóór het geloof 
zelf, men aanvaardt Christus niet, en dit wordt geweten aan de invloed 
van Philautia', eigenliefde of Egoïsme. Veel christelijks komt verder 
in de verhandeling niet voor. Wel breekt de schrijver een lans voor 
meer 'Syncretisme', onder welke naam hij in die tijd kennelijk een 
meer verenigd Christendom verstaat; het valt niet moeilijk hierin een 
o zo voorzichtig geformuleerde poging te zien om tot een vergelijk te 
komen met de hervormingsgezinden. 'Want verschrikkelijk is de 
broederoorlog.' Misschien diende de enorme façade van renaissancis-
tische overvloed alleen om deze diepere opzet te maskeren. De 
Wijsheid, aan het woord, wordt namelijk in de rede gevallen door 
Egoïsme; hun discussie vervalt al gauw in een oeverloze herhaling van 
de afkeer die Sophia heeft van het Egoïsme, en de wereldse aanprijzingen 
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door Philautia van zichzelf. De beide dames laten zich bijstaan door de 
door de schrijver bedachte figuren van hun 'zoons', genaamd Sophius 
en Philautius, maar omdat de karakters hiervan in het geheel niet 
gedifferentieerd zijn maakt dat alleen een zeer gekunstelde indruk. In 
zijn tijd vond men dat waarschijnlijk prachtig. Een duidelijke eind-
conclusie ontbreekt, en toespelingen die het onthouden waard zijn 
eveneens. Ik had het voornemen om van dit boek eens een vertaling 
te maken en eventueel een uitgave, maar ik ben er van teruggekomen. 
Opvallend is dat zijn beide boeken in 1530 verschenen. Iemand die in 
staat was enigszins in de geest van Erasmus en in elegant latijn met tal 
van griekse woorden er zo tussen gestrooid te schrijven (al staat zijn 
latijn duidelijk achter bij Erasmus), en al die Adagia van Erasmus zelf 
te lezen en begrijpen, moet bijzonder geverseerd in grieks en latijn zijn 
geweest; geestelijke of docent aan een latijnse school en waarschijnlijk 
beide. Wanneer zo iemand na 1530 niets meer van zich laat horen 
moet dat er wel opwijzen dat hij kort na 1530 gestorven moet zijn. Zijn 
naam is niet bekend onder de martelaren voor een protestantse 
overtuiging, waar trouwens maar zeer weinig humanisten bij waren, 
dus laten we aannemen dat hij jong een natuurlijke dood stierf. 
Misschien leefde hij tegen die tijd in Antwerpen waar het boek 
verscheen. In de bescheiden brief aan Erasmus geeft hij aan dat hij 
geen eigenlijke ambities heeft anders dan dienstbaar te zijn, namelijk 
aan zijn onderwijzende taak. Als in 1738 Casper Burman een boek 
schrijft over alle grote geleerden afkomstig uit Utrecht, Traiectum 
eruditum, weet hij al niets meer toe te voegen, en lijkt het werk van 
Cortehoevius al in de vergetelheid geraakt. Wel wordt in Jewhers 
Algemeines Gelehrten Lexicon, verschenen in Leipzig in 1751, de goede 
man nog vermeld, maar onder de naam Correhevius. Kennelijk een 
drukfout, Corre- voor Corte-, terwijl het spellen van -oe- als -e- niet 
ongebruikelijk is geweest; maar al met al is de naam onbegrijpelijk 
geworden. Een grote vraag blijft. Hoe kon J.A. de Rijk nu toch weet 
hebben van een schrijver die alleen in Leiden en Middelburg met één 
boek aanwezig is? Omdat hij de 'Wandelingen' ook uitstrekt tot 
Maarsseveen en Westbroek, heeft hij zich verdiept in de 'Historie van 
het Utrechtse bisdom', en daarin zal uit het boekje van 1738 geciteerd 
zijn. 

H.J.W.Wijsman 
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VAN HUIZEN GESPROKEN... 

Stadwijk 
Als u de foto bekijkt, denkt u misschien: stond dat prachtige huis er nog 
maar! Het wordt ± 1730 gebouwd op de hoek Leeuwenlaan-Zuider-
einde, het is mij niet bekend door wie. Dr. J. van Eeghen, die uiterst 
zorgvuldig is in haar publicaties, vermeldt dat het in 1789 voor f8500.-
gekocht werd door A. Voombergh en voordien het Herenlogement  
was geweest. Ik kan mij niet voorstellen dat het voor die bestemming 
is gebouwd. De eerste bewoner heeft er dus maar kort gewoond. Wij 
weten meer van de dertiger jaren van de 19e eeuw. Toen hield F.H.F. 
Baudet, zoon van een Franse emigrant, er een jongenskostschool. 
Baudet had naam als onderwijsdeskundige. Hij kreeg bijvoorbeeld van 
de secretaris-generaal van het onderwijs in Nederland het verzoek om 
in Nederlands-Indië het onderwijs te organisren. Zijn instituut op 
Stadwijk werd in het land bekend en heeft wel een 170 leerlingen 
opgeleid. Het streefde `Noorthey', bij Voorschoten, op zij en dat zegt 
wat. Op `Noorthey' kregen de zonen van de eerste Nederlanse 
familie's hun opvoeding. Van de vier leerkrachten die Baudet terzijde 
stonden mag met name genoemd worden de Duitse Dr. S. Grtner, 
die ook Latijn en Grieks en Italiaans gaf. De leerlingen kregen 
eveneens les in tekenen, muziek, gymnastiek, dansen en exerceren! 
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Een schooldag duurde van 's morgens zeven tot 's avonds acht uur, 
uiteraard met de nodige pauze's. 
Baudet hanteerde het systeem van wedijveren. De zeven jongens in 
een klas kregen elk een nummer. Aan het einde van de week werd een 
vragenuur gehouden. Wist nummer 1 een vraag van zijn medeleerlingen 
niet te beantwoorden, dan was hij nummer 1 af. Hendrik Jan Schim-
mel (1823-1906), extern leerling, zoon van burgemeester H.P. Schim-
mel te 's-Graveland was lang nummer 1 en heette op school dan ook 
terecht 'Scherp Heintje'. 
Later bekent hij in zijn autobiografisch `Jan Willem's Levensboek' dat 
hij zich niet thuis voelde tussen 'al die jonkers'. Van zijn 9e tot zijn 
veertiende jaar ging hij er school, toen kwam hij op het kantoor van 
zijn vader, die ook notaris was. Maar hij haalde op Stadwijk nog sta-
pels Frans en Engels vertaalwerk, zodat mijnheer Baudet wel eens 
schrok van de voorraad die Hendrik Jan inleverde om gecorrigeerd te 
worden. H.J. Schimmel is een in zijn tijd bekend en gewaardeerd 
auteur geworden. Hij publiceerde poëzie, toneelstukken en vele 
romans waarvan 'Het gezin van Baas van Ommeren' duidelijk een 
's-Gravelandse achtergrond heeft. 
Jammer genoeg was Baudet te weinig zakelijk om aan het hoofd 
van een dergelijke instelling te staan en zo werd de school in 1838 
opgeheven. 
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Stadwijk is in 1899 afgebroken.  
De dan volgende situatie is op de ansicht te zien. Op de hoek tegenover 
de Smidsbrug staat de brood- en banketbakkerij van de heer E. Cator 
en in de gevel van het er naast gebouwde huis wordt de oude naam 
`Stadwijk' bewaard. Ook de tuinmuur is er nog, maar deze verdwijnt 
als naast Leeuwenlaan 4 het postkantoor verrijst. Het ligt nu nog langs 
het Zuidereinde een stuk tuinmuur. Na het vertrek van de fam. Cator, 
bewoont de fam. Hagen het pand, in 1946 opgevolgd door de fam. 
H.D. Behnken, die tot 1966 de brood- en banketbakkerij voortzet. Na 
hen blijft de zaak van de fam. v.d. Bovenkamp er in gevestigd en nu 
haarmode `Marinique'. 
De tuin van Stadwijk is er voor een deel nog. Het niet afgebroken 19e 
eeuwse tuinhuis krijgt in de jaren dertig van onze eeuw een aanbouw 
zodat het geschikt wordt als woonhuis en het is recent nog eens 
aangepast aan hedendaagse eisen. 

A.D. Wumkes 
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DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR... 

Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk een volledige lijst op te stellen 
met vermelding van 'eerste stenen' in onze drie dorpen. Soms zit een 
steen verborgen achter een schutting en je moet wel een soort Sherlock 
Holmes zijn om ze te vinden. Soms aan het oog onttrokken door een 
heester of achter de klimop. Dan weer bevindt zich de steen er nog wel 
maar is voorgoed achter pleisterwerk verdwenen en tenslotte komt het 
ook voor dat de steen spoorloos is nadat het betreffende pand is 
afgebroken. De tand des tijds, in hedendaagse termen vertaald, de 
luchtvervuiling, vreet ook aan de stenen en veel van de geïnventari-
seerde stenen zijn nog net op tijd bekeken omdat ze binnenkort 
volkomen onleesbaar zullen zijn. Het is niet onbegrijpelijk dat men een 
steen die vrijwel onleesbaar is in de praktijk tussen het puin laat 
verdwijnen. Maar soms gebeurt het dat iemand nog net op tijd is en 
de steen 'redt' en deze ergens op zolder of in zijn schuurtje deponeert. 
Hij is weliswaar veilig maar we zouden er graag van op de hoogte zijn 
omdat er nu misschien nog mensen leven die iets over de steen en zijn 
herkomst kunnen vertellen. Erger is het als de steen met het puin is 
verdwenen. 
Zo'n eerste steen kan ondanks de vaak summiere tekst iets vertellen 
over de eerste bewoners of de bouwers die bij de bouw betrokken zijn 
geweest. Mede afhankelijk van 
het feit of het een gewoon huis, 
pastorie, boerderij, verenigings-
gebouw of een kerk is geweest. 
Overigens zijn het niet per 
definitie statige grote gebou-
wen die een eerste steen bezit-
ten. In het gemeentehuis zult u er vergeefs naar zoeken. Maar ook 
gebouwen als Schaep en Burgh, Hilverbeek, Gooilust of de Gerefor-
meerde Kerk en de Ned. Hervormde Kerk om er maar enkele te 
noemen, moeten zonder eerste steen door de tijd. 
U begrijpt dat de Historische Kring zich gelukkig prijst dat hun 
gebouw aan de Kerklaan een eerste steen bezit die nog dateert uit de 
tijd dat de brandweer er huisde. Een steen met de tekst: 'De eerste 
steen gelegd op 12 april 1952 door de burgemeester'. Het lijkt of hij 
te bescheiden was om zijn naam te vermelden. Of vonden de raadsle- 
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den dat het dan te duur werd? Van mij mag u wel weten dat het 
burgemeester D. Wildeboer was. 
In het kort een paar voorbeelden hoe het een eerste steen kan vergaan. 
Het was in september 1987 dat de heer Dick 't Hoen op Hilverbeek 
wandelde en vlak bij de boerderij 'Stopbergen' in de daar in de met 
puin verharde weg een steen zag zitten met een wat strakke vorm. Nou 
zou het niet de eerste keer zijn dat Dick 't Hoen de onderste steen 
boven haalde. Nieuwsgierigheid is hem ook niet vreemd en dus begon 
hij er aan te peuteren en wel net zo lang tot hij hem kon omdraaien. 
En zie daar wat hij te lezen kreeg: 'De eerste steen gelegd door.  Jhr. H. 
Six oud 2 jaar 8 juli 1863'. Bekend is dat Hendrik Six geb. Amsterdam 
13-1-1861 een zoon was van Pieter Hendrik Six, heer van Vromade, 
geb. Amsterdam 7-12-1827, oven. 9-7-1905 te 's-Graveland. Vraag: 
welk gebouw stond waar, én wanneer, en waarom werd het afge-
broken? 
Ander voorbeeld. Die attente mevrouw H. van Eerd-Hafkamp uit 
Zaltbommel die ons berichtte dat bij haar thuis op zolder de eerste 
steen ligt die zij gered heeft bij de sloop van de wasserij `Helderoord' 
aan de Emmaweg in Kortenhoef. De steen met de tekst: 'Maartje 
Hafkamp legde 4 juni 1928 den eersten steen'. 
Of de eerste steen die jaren lang voor een huis aan de Koninginneweg 
als stoepsteen werd gebruikt en uit een onbekend huis afkomstig is met 
de tekst: 'De eerste steen gelegd door C.A. de Jongh oud twee jaar 20 
mei 1876'. 
Of bijvoorbeeld de eerste steen van het wijkgebouw, naast de Smids-
brug, die op 20 juni 1958 werd gelegd door Elisabeth Roëll. Deze steen 
verdween spoorloos toen in 1981/82 het wijkgebouw werd verbouwd 
tot acht wooneenheden. Rechts van de huidige ingang zie je nog het 
'litteken' waar de steen gewipt werd. 
Niet altijd is de gebeurtenis vastgelegd in een eerste steen. In de vloer 
van de basisschool St. Antonius ligt een eerste tegel. Het is een ron-
de tegel met het randschrift EERSTE TEGEL K.J.M. BLOM-
MESTEIJN 3-4-1976. Je kunt je afvragen hoeveel kindervoeten over 
deze tegel zijn gegaan en hoeveel volwassenen nog terugdenken aan 
hun geliefde hoofdonderwijzer Karel Blommesteijn van wie ze nu 
twintig jaar na de tegellegging, voorgoed afscheid hebben moeten 
nemen. 
Het lijkt wel alsof het gebruik van het leggen van een eerste steen wat 
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OR]H�UHHNV�JULMVWLQWHQ��GH�ULMNGRP�YDQ�GH�GLHSH�NOHXUHQ��.RUWRP��GH�
ZHUHOG�]DO�VSRHGLJ�JHN�YDQ�NOHXU�ZRUGHQ�HQ�/XPLqUH�]DO�GDDUYRRU�
KHEEHQ�JH]RUJG��+HW�LV�PLVVFKLHQ�ZHO�JRHG��GDW�GH�SODWHQ�WLMGHOLMN�QLHW�
YHUNULMJEDDU�]LMQ��+HW�YHUVFKLO�LQ�UHVXOWDDW�ELM�ILMQYRHOHQGH�OLHGHQ�HQ�
GHJHQHQ�GLH�]RQGHU�HQLJ�JHYRHO�IRWRJUDIHUHQ�]DO�ELM�NOHXU�QRJ�JURWHU�
]LMQ�GDQ�LQ�]ZDUWZLW��'H�KHPHO�VWD�RQV�ELM��0DDU�KHW�JRHGH�]DO�PRJHOLMN�
]RDOV�ELM�DOOH�GLQJHQ�]ZDDUGHU�ZHJHQ�GDQ�KHW�NZDGH�
�(LQGH�FLWDDW��
1LHW�ODQJ�GDDUQD�]RX�KHW�VXFFHV�YDQ�KHW�]JQ��/XPLqUH�$XWRFKURPH�
SURFpGp�RRN�1HGHUODQG�EHUHLNHQ��(HQ�YDQ�GH�HHUVWHQ�GLH�]LFK�KHW�
QLHXZWMH�DDQVFKDIWH�ZDV�GH�$PVWHUGDPVH�DPDWHXUIRWRJUDDI-DQ�=HHJHUV��
5HHGV�LQ������EOHHN��YROJHQV�HHQ�DUWLNHO�LQ�)RFXV������������GDW�
=HHJHUV�HHQ�XLWQHPHQG�EHRHIHQDDU�YDQ�GH�/XPLqUH�NOHXUHQIRWRJUDILH�
ZDV�JHZHHVW��7DVWEDUH�EHZLM]HQ�GDDUYDQ�RQWEUDNHQ�HFKWHU��WRWGDW�LQ�
�����HHQ�GHHO�YDQ�]LMQ�IRWRJUDILVFKH�QDODWHQVFKDS�RSGRRN�HQ�GRRU�GH�
IDP��5LMNHOLMNKXL]HQ�XLW�+HLORR�DDQ�KHW�$PVWHUGDPV�JHPHHQWHDUFKLHI�
ZHUG�JHVFKRQNHQ��2QGHU�GH�KRQGHUGHQ�JODVQHJDWLHYHQ�EOHNHQ�]LFK����
DXWRFKURRPV�WH�EHYLQGHQ��(HQ�]HOG]DDPKHLG��ZDQW�YDQ�GH]H�
/XPLqUHSODWHQ�]LMQ�HU�VOHFKWV�]HHU�ZHLQLJ�EHZDDUG�JHEOHYHQ��
7HUXJ�QDDU�GH�.RUWHQKRHIVH�SODWHQ��'H�SODWHQ�ZDUHQ�EHZDDUG�LQ�
NDUWRQQHQ�SDVVHSDUWRXWV��ZDDUYDQ�HHQ�DDQWDO�ZDV�EHVFKUHYHQ��]R�RRN�
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HHQ�YDQ�GH�.RUWHQKRHIVH�SODWHQ��'H�KHHU�5LM�NHOLMNKXL]HQ�NRQ�]R�GH�LQ�
.RUWHQKRHI�JHPDDNWH�RSQDPHQ�DSDUW�KRXGHQ�RP�HU�HHQ�
EHWHUH
�
EHVWHPPLQJ�YRRU�WH�YLQGHQ��
7RHQ�WRHYDOOLJ�LQ�GLH�SHULRGH�3LHW�1HLMVHQ�RS�5DGLR�1RRUGKROODQG�
YHUWHOGH�RYHU�KHW�ZHUN�HQ�GH�YHU]DPHOLQJ�YDQ�GH�+LVWRULVFKH�.ULQJ�HQ�
GH�KHHU�5LMNHOLMNKXL]HQ�KHW�SURJUDPPD�KRRUGH�ZDV�GH�EHVWHPPLQJ�
YRRU�GH�SODWHQ�JHYRQGHQ��ZDDUQD�KLM�]H�SHUVRRQOLMN�QDDU�KHW�GRUS�
EUDFKW��ZDDU�]H�LQ������ZHUGHQ�JHPDDNW��1D�RQV�HQWKRXVLDVPH�RYHU�
GH�WRSRJUDILVFKH�ZDDUGH�YDQ�GH�DIEHHOGLQJHQ��WZHHPDDO�GH�.HUNEXXUW�
HQ�GH�.DWWHQEUXJ���EOHHN�SDV�ODWHU��GDW�ZH�KLHUPHH�GH�RXGVWH�NOHXUHQ�
IRWR
V�YDQ�.RUWHQKRHI�LQ�RQV�EH]LW�KDGGHQ��
2QV�JHZDDUGHHUGH�OLG�HQ�IRWRJUDDI�(YHUW�%RHYH�PDDNWH�RS�NXQGLJH�
ZLM]H�DIGUXNNHQ�YDQ�GH�SODWHQ�RS�SDSLHU��ZDDUYDQ�ZH�KHODDV�VOHFKWV�HHQ�
]ZDUWZLW�DIGUXN�ELM�GLW�DUWLNHO�NXQQHQ�RSQHPHQ��'H�NOHXUHQDIGUXNNHQ�
NXQW�8�QDWXXUOLMN�DOWLMG�RS�GH�YDVWH�EH]RHNDYRQGHQ��LHGHUH�ZRHQVGDJ��
NRPHQ�EHNLMNHQ��

-�&��,PPHU]HHO�

%URQQHQ��8LW�GH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�GH�IRWRJUDILH���$DURQ�6KDUI���)RFXV�������
'H�JHVFKLHGHQLV�YDQ�GH�IRWRJUDILH���&DPILHOG�HQ�'HLUGUH�:LOOV���,&2%��������
+HW�UDDGVHO�YDQ�GH�EODXZH�NDPHU���$��Y��9HHQ���-RQJ�+ROODQG�QU�����������
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'H�WZHH�ZLQQDDUV�ZHUGHQ�KDOV�RYHU�NRS�HHQ�SDDU�HQ�NRFKWHQ����KHW�KXLV�
$QNHYHHQ���+HW�ZLWWH�KXLVMH�HQ�]LMQ�OLQGHERPHQ�HU�YRRU��GDW�DDQ�GH�
+HHUHQZHJ�VWDDW��GLFKW�ELM�
V�*UDYHODQG��HQ�KHW�QXPPHU����GUDDJW��
]RX�PHQ�ZHO�KHW�
KXLV�PHW�KHW�JRXGHQ�JHOXN
�PRJHQ�QRHPHQ��:DQW�
GDQN�]LM�KHW�
JRXG
��GH���������XLW�GH�6WDDWVORWHULM��KHHIW�]LFK�GDDU�
DFKWHU�GLH�ZLWWH�JHYHO�HHQ�URPDQFH�DIJHVSHHOG�]RDOV�PHQ�HU�QHUJHQV�
HHQ�]DO�NXQQHQ�YLQGHQ��+HW�KXLVMH�]DO��YHUPRHGHOLMN�DO�YROJHQGH�
PDDQG��DIJHEURNHQ�ZRUGHQ��PDDU�GH�ZRQGHUOLMNH�WURXZHULM�YDQ�+HQGULN�
6HUDV�HQ�&DWKDULQD�.OXQGHU�]DO�GH�KLVWRULH�QLHW�JDXZ�YHUJHWHQ��DO�VWDDW�
HU�JHHQ�PXXU�PHHU�RYHUHLQG�YDQ�GH�ZRQLQJ�ZDDULQ�]LFK�GLH�URPDQFH�
HHQV�KHHIW�DIJHVSHHOG��

7ZHHGH�URPDQFH�KDG�RRN�HHQ�NRRS�WRW�JHYROJ��
,Q�GH�
JRHLH�RXZH�WLMG
��UXLP�HHQ�HHXZ�JHOHGHQ��ZDV�LQ�GLW�KXLV�GDW�URQG�
�����ZHUG�JHERXZG��]R�VFKDW�PHQ��HHQ�NOHHUEOHNHU�JHYHVWLJG��'DDU�
ZHUNWHQ��]RQGHU�PHW�HONDDU�LHWV�YDQ�GRHQ�WH�KHEEHQ��GLH�+HQGULNXV�HQ�
&DWKDULQD��JHERRUWLJ�XLW�2OVW��EHLGHQ�XLW�.RUWHQKRHI��1X�ZLOGH�KHW�
WRHYDO�GDW�EHLGHQ�HHQ�JHGHHOWH�YDQ�HHQ�ORW�XLW�GH�VWDDWVORWHULM�KDGGHQ��
+HW�QyJ�WRHYDOOLJHU�WRHYDO�ZLOGH�ERYHQGLHQ�GDW�MXLVW�RS�KXQ�ORW�GH�
KRQGHUGGXL]HQG�YLHO��+RH�GRRUWDVWHQG�EHLGH�MRQJHOXL�GRRU�GLW�JHOXN�
SORWVHOLQJ�ZHO�ZHUGHQ��EOHHN�XLW�KHW�NORHNH�EHVOXLW�RP�YRRU�KHW�JHOG�
PHWHHQ�PDDU�GDW�ZLWWH�KXLV�PHW�EOHNHULM�WH�NRSHQ��(Q�]R�]HJW�GH�
RYHUOHYHULQJ��]RQGHU�YHUNHULQJ�RI�]R��WURXZGHQ�]H�WRHQ�PDDU�PHW�
HONDDU����'LW�VQHOOH�RQYHUZDFKWH�KXZHOLMN�WHQJHYROJH�YDQ�HHQ�ULMNHOLMN�
EHGHHOG�ORW��EOHHN���]R�YHUWHOOHQ�GH�WDOULMNH�QD]DWHQ�YDQ�KHW�HFKWSDDU�
6HUDV�.OXQGHU���WRFK�ZHO�KHHO�HUJ�JHOXNNLJ��]HV�NLQGHUHQ�NZDPHQ�HU�
HQ�YHOHQ�LQ�.RUWHQKRHI��$QNHYHHQ�HQ�
V�*UDYHODQG�KHEEHQ�GLH�WZHH�
JHOXNNLJHQ�YRRURXGHUV��

1RJ�HHQV��
+HW�HFKWSDDU�EOHHI��]R�YHUPHOGHQ�GH�NURQLHNHQ�YDQ�$QNHYHHQ��LQ�KHW�
SDQG�WRW����VHSWHPEHU�������7RHQ�WURN�GH�]RRQ�$UQROGXV�+HQGULNXV��
���MDDU�RXG��HU�LQ��+LM�ZDV�JHWURXZG�PHW�:LOKHOPLQD�Y�G��2UGHO�XLW�
/HLGHQ��0DDU�KHW�KXZHOLMN�EOHHI�NLQGHUORRV��6WXJ�RHIHQGH�yyN�KLM�
YDGHUV�EHURHS��KHW�NOHHUEOHNHUVYDN��XLW�HQ�KDG�HU�YLHU�NQHFKWV�ELM�LQ�
GLHQVW��
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0DDU�KHW�ORW��GLWPDDO�QLHW�XLW�GH�VWDDWVORWHULM��KDG�WRFK�ZHHU�LHWV�
ELM]RQGHUV�YRRU�PHW�GLW�ZLWWH�KXLV��:ppU�VSHHOGH�]LFK�ELQQHQ�]LMQ�
PXUHQ�HHQ�URPDQFH�DI��+HW�$QNHYHHQVH�PHLVMH�&��.H\]HU�NZDP�
ZHNHOLMNV�QDDLHQ�YRRU�GH�NLQGHUOR]H�IDPLOLH�6HUDV��(HQ�YDQ�GH�YLHU�
NQHFKWV�ZDV�%��Y�G��.OH\��(Q�GLH�WZHH�PRFKWHQ�HONDQGHU�]R�JRHG�GDW�
]LM�IOXNV�WURXZGHQ��(Q����PHWHHQ�NRFKWHQ�]LM�KHW�EHGULMI�YDQ�6HUDV��'DW�
ZDV�LQ�������
(HQ�MDDU�ODWHU�HFKWHU�YHUWURN�KHW�MRQJH�SDDU�DO�QDDU�
V�*UDYHODQG��ZDDU�
KHW�QX�QRJ�HHQ�EHGULMI�KHHIW�RS�KHW�=XLGHUHLQG��]LM�KHW�GDQ�QDWXXUOLMN�
RS�KHHO�ZDW�PRGHUQHU�OHHVW�JHVFKRHLG�GDQ�GH�RXGH�NOHHUEOHNHULM��

1XPPHUV��
+HW�ZDV�RYHULJHQV�PHW�GDW�RXGH�ZLWWH�KXLV�ZDW�ZRQGHUOLMN�JHVWHOG��,Q�
DUFKLHYHQ�LV�HU�QLHW�ELM]RQGHU�YHHO�RYHU�WH�YLQGHQ��(Q�GLH�QDULJKHLG�LV�
YRRUDO�YHURRU]DDNW�GRRU�KHW�VWHHGV�ZLVVHOHQ�HQ�YHUDQGHUHQ�YDQ�KXLV�
QXPPHU��0HQ�ZHHW�QLHW�HHQV�SUHFLHV�ZDQQHHU�KHW�LV�JHERXZG��:HO�
VWDDW�YDVW�GDW�HU�PHHU�GDQ�ppQ�JH]LQ�WHJHOLMNHUWLMG�LQ�ZRRQGH��:DQW�
NOHHUEOHNHU�-RKDQQHV�+DVHODJHU��JHWURXZG�PHW�:LOKHOPLQD�6HUDV��
ZRRQGH�HU�LQ�������:DDU�GLW�JH]LQ�RYHULJHQV�QDDU�WRH�LV�JHWURNNHQ��
VWDDW�ZHHU�QHUJHQV�YHUPHOG��9HUPRHGHOLMN�]R�YHU�ZHJ�JHJDDQ�GDW�PHQ�
KHW�FRQWDFW�KHHIW�YHUORUHQ��:DDUVFKLMQOLMN�KHEEHQ�HU�RRN�+DJHQV��
.RVWHUV��.HWHODDUV�HQ�+RHWPHUV�LQ�JHZRRQG��,Q�DQGHUKDOYH�HHXZ�
KHHIW�KHW�GH�QXPPHUV�����������������D����D��������������HQ����JHKDG��
(Q�QX�OHHVW�PHQ�HU�RS�GH�GHXUSRVW�����:DUH�KHW�QLHW�GDW�KHW�KXLV�RQGHU�
VORSHUVKDQGHQ�NZDP��GDQ�]RX�KHW�QXPPHU�WH�HOIGHU�XUH�LQ�]LMQ�
JHVFKLHGHQLV�QRJ�HHQV�YHUDQGHUG�PRHWHQ�ZRUGHQ����ZDQW�KHW�NORSW�
ZHHU�QLHW��
+HW�JDDW�GXV�YHUGZLMQHQ��RS�GH]HOIGH�SODDWV�NRPHQ�QX�QLHXZH�
ZRQLQJHQ��LQ�GH�]RJHQDDPGH�3KLOLSV�EXXUW��+HW�VWDDW�HU�QX�DO�YHUODWHQ��
'H�ODDWVWH�EHZRQHU�GLH�HU�DFKWHQWZLQWLJ�MDDU�LQ�KHHIW�JH]HWHQ��ZDV�GH�
KHHU�6DV�0HLMHU��,QWXVVHQ�]LMQ�GH�VFKXXUWMHV�HQ�GH�EOHNHULMHQ�DO�
YHUGZHQHQ��(Q�]R�EURNNHOHQ�ODQJ]DPHUKDQG�GH�
EXUFKWHQ�YDQ�DDUGLJH�
KLVWRULsQ
�PHW�KHW�YHUJOLMGHQ�YDQ�GH�WLMG�RQKHUURHSHOLMN�DI��2yN�HHQ�

KXLV�PHW�JRXGHQ�JHOXN
��

�/HWWHUOLMN�RYHUJHQRPHQ�XLW�GH�*RRL�HQ�(HPODQGHU�����DSULO�������
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'2(/��'H�+LVWRULVFKH�.ULQJ�KHHIW�WHQ�GRHO�YRRUZHUSHQ��DIEHHOGLQJHQ�HQ�
DUFKLYDOLD�EHWUHIIHQGH�GH�KLVWRULH�YDQ�GH�GRUSHQ�$QNHYHHQ��
V�*UDYHODQG�HQ�
.RUWHQKRHI�WH�YHU]DPHOHQ��WH�DUFKLYHUHQ�HQ�WHQ�WRRQ�WH�VWHOOHQ��]RPHGH�GH�
EHODQJVWHOOLQJ�GDDUYRRU�WH�EHYRUGHUHQ��
5($/,6$7,(��(U�LV�YHHO�XLW�WH�SOXL]HQ��WH�YHU]DPHOHQ��WH�UDQJVFKLNNHQ�HQ�
WH�SXEOLFHUHQ��%LM�DO�GH]H�DUEHLG�LV�XZ�KXOS�QRGLJ��KHW]LM�GRRU�LQIRUPDWLH��GDQ�
ZHO�ILQDQFLsOH�VWHXQ��1LHXZH�OHGHQ�KHWHQ�ZLM�YDQ�KDUWH�ZHONRP��

/LGPDDWVFKDS��PLQ��I�������SHU�MDDU��/RV�H[HPSODDU�I�������

%(67885��
9RRU]LWWHU��� &��YDQ�GHQ�9HOGHQ�GH�*URRW��

.RUWHQKRHIVHGLMN�����
�����/1�.RUWHQKRHI��
7HOHIRRQ����������������

6HFUHWDULV��

3HQQLQJPHHVWHU��

*�9��YDQ�9OLHW��
&��7URPSODDQ�����
�����/$�
V�*UDYHODQG��
7HOHIRRQ����������������

-��YDQ�5DDP�+DQVOHU��
5HLJHUODDQ�����
�����('�.RUWHQKRHI��
7HOHIRRQ����������������

/('(1��
0�$��%RHYH�%DQW���%HUJVH�3DG����� $QNHYHHQ�
'��%XLWHQKXLV���/HHXZHQODDQ����� 
V�*UDYHODQG�
-�&��OPPHU]HHO���5HLJHUODDQ������ .RUWHQKRHI�
-��6FKULHN��� &��GH�:LMVVWUDDW������.RUWHQKRHI�

/('(1$'0,1,675$7,(��7HOHIRRQ�������������

%(=2(.$921'�$'5(6��(ONH�ZRHQVGDJ��QD�������XXU��
.HUNODDQ�����.RUWHQKRHI��

3267$'5(6���3RVWEXV����������=*�
V�*UDYHODQG�

%DQNUHNHQLQJ�QU��������������
*LURUHNHQLQJ�QU�����������


