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2RUORJVKHULQQHULQJHQ�YDQ�GH�'LMN�7KHD�+XOVHJJH�+RRJVWUDWHQ����
(HQ�YHUKDDO�RYHU�PHQVHQ�GLH�ZDW�YRRU�HONDDU�RYHU�KDGGHQ��
'LH�KXQ�OHYHQ�RS�KHW�VSHO�]HWWHQ�RP�DQGHUHQ�WH�UHGGHQ��
(HQ�WLMG�YRO�YDQ�EHGUHLJLQJ�ZDDU�MH�PHH�PRHVW�OHYHQ��
7HUXJGHQNHQG�DDQ�KRH�KHW�WRHQ�ZDV��NXQ�MH�QLHW�JHQRHJ�ZDDUGHUHQ�
GDW�MH�QX�LQ�YULMKHLG�OHYHQ�PDJ��

+HULQQHULQJHQ�DDQ�GH�7ZHHGH�:HUHOGRRUORJ�� 0DWWKLMV�&DWRU� ���
1DDVW�DOOH�]RUJHQ�HQ�EHGUHLJLQJHQ�GLH�PHQ�LQ�RQV�HLJHQ�ODQG�
PHHPDDNWH�ZDUHQ�HU�RRN�YHHO�JH]LQQHQ�GLH�KXQ�PDQ�RI�]RRQ�
MDUHQ�PRHVWHQ�PLVVHQ�RPGDW�]H�JHGZRQJHQ�ZHUGHQ�LQ�KHW�
EXLWHQODQG��PHW�QDPH�'XLWVODQG��WH�JDDQ�JDDQ�ZHUNHQ��'H�
VFKULMYHU�KHULQQHUW�]LFK�GH�HOOHQGH�LQ�'XLWVODQG�PDDU�QLHWWHPLQ�
NRPW�KLM�WRW�GH�VORWVRP�GDW�KLM��LQ�YHUJHOLMN�PHW�YHOH�DQGHUHQ��
KHW�VOHFKWHU�KDG�NXQQHQ�WUHIIHQ��

'H�EHYULMGLQJ�YDQ�.RUWHQKRHI�H�R��� -DQ�.RHOLQN� ���
,Q�PHL������SXEOLFHHUGHQ�ZLM�IUDJPHQWHQ�XLW�KHW�GDJERHNMH�
YDQ�GH����MDULJH�-DQ�.RHOLQN�+HW�ZDV�KHW�EHJLQ�YDQ�GH�
RRUORJ��������:LM�SODDWVHQ�QX�]LMQ�LQGUXNNHQ�YDQ�GH�EHYULMGLQJ�
��������+HW�LV�ERHLHQG�WH�OH]HQ�KRH�RRUORJ�HQ�EHYULMGLQJ�HU�XLW]LHQ��
EHNHNHQ�GRRU�NLQGHURJHQ��

.HHV�.RUWHQRHYHU�� 'DDQ�%XLWHQKXLV����
'RRU�DOOHHQ�WH�]HJJHQ�GDW�.HHV�HHQ�ELM]RQGHU�PDQ�ZDV��GRH�MH�
KHP�WH�NRUW��=LMQ�OLHIGH�HQ�SDVVLH�ODJ�ELM�GH�VSRUW��KHW�DYRQWXXU��
GH�QDWXXU�GH�DUFKLWHFWXXU�HQ�YHUGHU�YLHO�KLM�RS�DOV�ERHLHQG�YHUWHOOHU�
(LJHQOLMN�GRH�MH�KHP�WH�NRUW�GRRU�HHQ�DUWLNHO�DDQ�KHP�WH�ZLMGHQ��+HW�
]RX�HHQ�VSDQQHQG�ERHN�NXQQHQ�]LMQ��2YHU�HHQ�JHGUHYHQ�PDQ�GLH�
HHQ�ELM]RQGHUH�KHULQQHULQJ�QDODDW��
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'H�.DSSHUV]DDN�YDQ�YDGHU�HQ�]RRQ�:LJJHUV� -DQ�0�9HHQPDQ����
'DW�ZDUHQ�QRJ�HHQV�WLMGHQ�LQ�$QNHYHHQ�WRHQ�GDDU�QRJ�HHQ�KHXVH�
VFKHHUVDORQ�ZDV�2XGHUHQ�RQGHU�RQV��PDDU�RRN�MRQJHUHQ�GLH�GH�WLMG�
HQ�GH�EHODQJVWHOOLQJ�NXQQHQ�RSEUHQJHQ�RYHU�YURHJHU�WH�OH]HQ��
NXQQHQ�]LFK�HU�LHWV�ELM�YRRUVWHOOHQ��$OV�-DQ�9HHQPDQ�GH�
NDSSHUV]DDN�EHVFKULMIW�HQ�MH�OHHVW�KHW��GDQ�ZDDQ�MH�MH�]LWWHQG�RS�GH�
GUDDLVWRHO�LQ�GH�
VDORQ
��

0HGHGHOLQJHQ�YDQ�KHW�%HVWXXU��� ���
'H�EHNHQGH�OLMVW�PHW�WRFK�VWHHGV�ZHHU�YHUDVVHQGH�DDQZLQVWHQ�YRRU�
RQ]H�YHU]DPHOLQJ��(Q�QLHW�WH�YHUJHWHQ�GULH��RQODQJV�RS�GH�
MDDUYHUJDGHULQJ��XLWJHORWH�REOLJDWLHV��

:HWHQVZDDUGLJKHGHQ�� 'DDQ�%XLWHQKXLV����
2YHU�]LWWHQ�HQ�YHU]LWWHQ�LQ�GH�.HUN�D�K�1RRUGHUHLQGH�HQ�GH�GDPHV�
GLH�LQ������WUDFKWWHQ�GLW�KDUGH�]LWOHHG�WH�YHU]DFKWHQ��(Q�RYHU�GH�
GRPLQHHVGRFKWHU�GLH�JLQJ�WURXZHQ�HQ�WRHQ�HYHQ�GDFKW�GDW�VSHFLDDO�
YRRU�KDDU�GH�NHUN�HQ�KHW�NHUNKRI�YHUVLHUG�ZDUHQ���

8LW�GH�NUDQW�YDQ�WRHQ�� ���
6WHHGV�LV�HU�ZHHU�VSUDNH�YDQ�HQLJH�RSZLQGLQJ�DOV�HU�LHWV��]R�RS�KHW�
RRJ�DOOHGDDJV��ZRUGW�JHYRQGHQ�ZDDUYDQ�HHQ�NHQQHU�LQ�H[WDVH�UDDNW��
0HQLJHHQ�NHQW�GDW�JHYRHO�ELM�KHW�NLMNHQ�QDDU�GH�EHNHQGH�7�9²VHULH�
�WXVVHQ�.XQVW�HQ�.LWVFK���+HW�JHEHXUGH�LQ�$QNHYHHQ�����MDDU�
JHOHGHQ��

:LH�ZHHW�KHW�DQWZRRUG�"�� -DQ�6FKULHN����
(HQ�IRWRYUDDJ���GH�WZHH�SDGYLQGHUV���ZDDU�ZH�HFKW�JHHQ�UDDG�PHH�
ZLVWHQ��ZDV�ELQQHQ�GH�NRUWVWH�NHUHQ�EHDQWZRRUG��
$OWLMG�ZHHU�OHXN�WH�PHUNHQ�GDW�RQ]H�OHGHQ�OH]HUV�DFWLHI�PHHOHYHQ�HQ�
PHHGRHQ��2RN�QX�OLJW�HU�ZHHU�HHQ�IRWR�RS�WDIHO�ZDDDUELM�ZH�XZ�KXOS�
LQURHSHQ��:H�]LMQ�EHQLHXZG�HQ�NLMNHQ�HU�QDDU�XLW�
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YDQ�GH�.RUWHQKRHIVHGLMN�

,HGHU�MDDU�URQG���PHL�ZHHU�RRUORJVILOPV�YDQ������������0DDU�RRN�
ZHHU�YRRU�GH�KHULQQHULQJ�DDQ�GLH�WLMG�HQ�GDW�GRHW�SLMQ�YRRU�KHHO�YHHO�
PHQVHQ��:LM�ZRRQGHQ�RS�GH�'LMN�ELM�KHW�VLJDUHQZLQNHOWMH�YDQ�-DDS�
6FKRXWHQ��WHJHQRYHU�7LMPH�.URRQ��2S�]HNHUH�GDJ�ZDV�PLMQ�YDGHU�
HHQ�DDUGDSSHONHOGHU�DDQ�KHW�ERXZHQ��WRHQ�GH�RYHUEXXUPDQ�7LMPH�
.URRQ�]HL���GDW�]RX�HHQ�JRHGH�VFKXLOSODDWV�YRRU�MRGHQ�NXQQHQ�]LMQ���
1LHW�ODQJ�GDDUQD�KDGGHQ�ZH�GULH�MRGHQ�YHUVWRSW��0DDU�QLHW�LQ�GH�
DDUGDSSHONHOGHU��0DDU�ZHO�ERYHQ�LQ�HHQ�VODDSNDPHU��KHW�DFKWHUVWH��
(U�ZDV�HHQ�UDDP�RP�QDDU�EXLWHQ�WH�NLMNHQ�RYHU�GH�.RUWHQKRHIVH�
3ROGHU��$OV�MH�RS�GLH�VODDSNDPHU�ZLOGH�NRPHQ�PRHVW�HU�HHUVW�HHQ�
NDVW�ZHJJHVFKRYHQ�ZRUGHQ��2P�HU�WH�NRPHQ�PRHVW�MH�RYHU�GH�
VODDSNDPHU�YDQ�PLMQ�RSD��PLMQ�]XV�HQ�PLM]HOI��

,N�ZDV�WRHQ�QRJ�PDDU�HHQ������MDDU��,Q�GH�NRXGH�ZLQWHU�YDQ���������
ZDV�HU�HHQ�UD]]LD��9DQ�WZHH�NDQWHQ�NZDPHQ�HU�'XLWVHUV�DDQ�PHW�
YRRU�KXQ�XLW�GH�PDQQHQ�YDQ�KHW�GRUS��PHW�KXQ�KDQGHQ�ERYHQ�KXQ�
KRRIG��=H�KDGGHQ�]LFK�YHUVWRSW�LQ�GH�ERVMHV��LQ�GH�VQHHXZ�DFKWHU�GH�
KXL]HQ��
0DDU�WRHQ�JLQJ�KHW�PLV��(U�OLHS�HHQ�KRQG�RYHU�KHW�LMV�QDDU�]LMQ�
EDDVMH��'H�'XLWVHUV�]DJHQ�GDW�HQ�]LM�HU�PHWHHQ�DFKWHU�DDQ��HQ�WRHQ�
KDDOGHQ�]H�GH�PDQQHQ�XLW�GH�ERVMHV��
'DDUQD�ZDV�RQV�KXLV�DDQ�GH�EHXUW��2SD�HQ�SDSD�YHUVWRSWHQ�]LFK�LQ�
GH�VFKXXU�HQ�GH�GULH�MRGHQ�ERYHQ�LQ�HHQ�NOHLQ�NDPHUWMH��0LMQ�
PRHGHU��0DMD�HQ�LN�VWRQGHQ�ELM�GH�GHXU��%XLWHQ�ODJ�GH�VQHHXZ�HHQ�
KDOYH�PHWHU�KRRJ�HQ�ZH�]DJHQ�DI�HQ�WRH�HHQ�NOHLQ�VWXNMH�YDQ�GH�
KRRIGHQ�YDQ�SDSD�HQ�RSD�ERYHQ�GH�UDPHQ�YDQ�GH�VFKXXU��
0RHGHU�/LHV�ZDV�QLHW�EDQJ�HQ�]LM�YURHJ�DDQ�GH�'XLWVHUV��LQ�KHW�
'XLWV��RI�GH�PDQQHQ�KXQ�KDQGHQ�RPODDJ�PRFKWHQ�GRHQ��ZDQW�]H�
KDGGHQ�WRFK�JHHQ�ZDSHQV�ELM�]LFK��(Q�MD�KRRU��GH�KDQGHQ�PRFKWHQ�
RPODDJ��(Q�0RHGHU�/LHV�PDDU�LQ�KHW�'XLWV�NOHWVHQ��'DW�JDI�
YHUWURXZHQ��
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'H�'XLWVHU�]HL�GDW�KLM�RRN�WKXLV���LQ�GHU�+HLPDW���WZHH�NLQGHUHQ�KDG�
HQ�QLHW�ZLVW�RI�]H�QRJ�OHHIGHQ��2QV�KXLV�ZHUG�WRHQ�QLHW�RQGHU]RFKW�
HQ�]H�JLQJHQ�ZHJ��(HQ�]XFKW�YDQ�RSOXFKWLQJ��/DWHU�NZDPHQ�]HOIV�
GH�DQGHUH�PDQQHQ�ZHHU�WHUXJ��'LH�KDGGHQ�HFKW�JHOXN�JHKDG��

V�$YRQGV�KDGGHQ�ZH�HHQ�HLWMH�HQ�ZDW�PHON�H[WUD�YDQ�7LMPH�.URRQ��
9RRU�RQV�ZDUHQ�HU�YRHGVHOERQQHQ�PDDU�HU�ZDUHQ�JHHQ�ERQQHQ�YRRU�
GH�GULH�MRRGVH�RQGHUGXLNHUV��:DQW�MH�NRQ�PRHLOLMN�QDDU�KHW�
*HPHHQWHKXLV�JDDQ�YRRU�H[WUD�ERQQHQ�YRRU�RQGHUGXLNHUV��'DW�ZDV�
WH�JHYDDUOLMN��]HL�RSD��7RFK�PRHVWHQ�]H�HWHQ��$OOHV�PRHVW�JHGHHOG�
ZRUGHQ�GXV�ZDV�HU�QLHW�YHHO�WH�HWHQ��9RRU�PDQQHQ�ZDV�KHW�WH�
JHYDDUOLMN�GXV�PRHVW�0RHGHU�/LHV�RS�KRQJHUWRFKW�QDDU�*HOGHUODQG�
RI�2YHULMVVHO�RP�WH�SUREHUHQ�ZDW�HWHQ�WH�NRSHQ�RI�WH�UXLOHQ�WHJHQ�
]LOYHU�YDQ�RPD�HQ�RRN�JRXG�RP�WRFK�PDDU�DDQ�HWHQ�WH�NRPHQ��2RN�
UXLOGH�]H�ODNHQV�HQ�YORHUNOHGHQ��+HW�HQLJH�ZDW�HU�QD�GH�RRUORJ�QRJ�
RYHU�ZDV���GH�WURXZULQJ�YDQ�PLMQ�RSD�HQ���KHW�]LOYHUHQ�
KRUORJH�YDQ�PLMQ�RPD��
$OV�NLQG�ZDV�MH�HU�WRFK�RRN�ELM�EHWURNNHQ��-H�PRFKW�HU�QRRLW�PHW�
DQGHUH�NLQGHUHQ�RYHU�SUDWHQ�GDW�ZH�MRGHQ�LQ�KLMLV�KDGGHQ��'DW�ZDV�
MH�GRRU�MH�RXGHUV�ZHO�KHHO�JRHG�YHUWHOG��0DDU�RS�HHQ�NHHU�YURHJ�HHQ�
EXXUPDQ��ZLH�ZDV�GLH�JURWH�PDQ�LQ�GH�WXLQ�JLVWHUDYRQG"��0LMQ�
RXGHUV�VFKURNNHQ�HU�YDQ�HQ�VLQGVGLHQ�LV�RRP�-DFRE�QRRLW�PHHU�
EXLWHQ�JHZHHVW��(U�ZDUHQ�RRN�ZHO�HHQV�VSDQQLQJHQ�WXVVHQ�RQV�HQ�GH�
RQGHUJHGRNHQ�PHQVHQ��9RRU�RQV�ZDV�KHW�OHYHQVJHYDDUOLMN�DOV�]H�
RQWGHNW�]RXGHQ�ZRUGHQ���9RRU�KHQ�ZDV�KHW�RRN�KHHO�PRHLOLMN�RP�
]R
Q�ODQJH�WLMG�RSJHVORWHQ�WH�]LWWHQ�HQ�VWHHGV�RSJHVFKULNW�WH�ZRUGHQ�
GRRU�UD]]LD
V��+HW�ZDV�WRFK�KHHO�GDSSHU�YDQ�PLMQ�PRHGHU�RP�DOWLMG�
ZHHU�YRRU�HWHQ�WH�]RUJHQ�PHW�JHYDDU�YRRU�HLJHQ�OHYHQ��2RN�
NZDPHQ�GH�RXGHUV�YDQ�PLMQ�YDGHU�ZHO�HHQV�HWHQ�ZDQW�GLH�KDGGHQ�
KHW�HUJ�VOHFKW��HQ�GDQ�PRHVW�HU�QqJ�PHHU�JHGHHOG�ZRUGHQ��2PD�LV�
RRN�ELM�RQV�JHVWRUYHQ��
2RN�NDQ�LN�PH�QRJ�JRHG�KHULQQHUHQ�WRHQ�:LVVHORRUG��+LOYHUVXP��
ZHUG�JHERPEDUGHHUG��
'H�YOLHJWXLJHQ�YORJHQ�DI�HQ�DDQ��0DDU�RRN�
V�QDFKWV�KRRUGH�MH�]H�
RYHUNRPHQ��
1D�GH�RRUORJ�LV�GH�MRRGVH�IDPLOLH�:ROII�ZHHU�PHW�SDDUG�HQ�ZDJHQ�
QDDU�KXQ�KXLV�LQ�+LOYHUVXP�WHUXJJHJDDQ��/DWHU�KRRUGHQ�]LM�YDQ�KXQ�
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VFKRRQ]RRQ�KRH�GLH�GH�RRUORJ�ZDV�GRRUJHNRPHQ��7RHQ�EHJUHSHQ�]H�
SDV�JRHG�ZDW�PLMQ�RXGHUV�YRRU�KHQ�KDGGHQ�JHGDDQ��=H�]HLGHQ�GDQ�
RRN�GDW�]H�ELM�RQV�HHQ�KHPHO�RS�DDUGH�KDGGHQ�JHKDG��=H�]LMQ�DOWLMG�
KHOH�JRHGH�YULHQGHQ�YDQ�PLMQ�RXGHUV�HQ�RSD�JHEOHYHQ�HQ�]H�]LMQ�
ODWHU�RRN�JRHG�YRRU�]H�JHZHHVW��
0DDU�KHODDV��]H�]LMQ�HU�DOOHPDDO�QLHW�PHHU��

.RUWHQKRHIVHGLMN��OLQNV�KHW�KXLV�YDQ�GH�IDPLOLH�+RRJVWUDWHQ�

0LMQ�PRHGHU�]HL�DOWLMG��LN�VFKULMI�HU�HHQ�ERHN�RYHU��PDDU�GDW�LV�HU�
QRRLW�YDQ�JHNRPHQ��
'DDURP�VFKULMI�LN�ZDW�LN�QRJ�ZHHW��'DW�HU�GULH�OLHYH�PHQVHQ�KXQ�
OHYHQ�RS�KHW�VSHO�KHEEHQ�JH]HW�RP�DQGHUH�PHQVHQ�WH�KHOSHQ��'DW�
KHE�LN�DOWLMG�]R�JRHG�YDQ�]H�JHYRQGHQ�HQ�GDDURP�ZLO�LN�RSD��SDSD�
HQ�PDPD�EHGDQNHQ�YRRU�ZDW�MXOOLH�YRRU�RQV�HQ�YRRU�GH�)DPLOLH�
:ROII�KHEEHQ�JHGDDQ��

7KHD�+XOVHJJH�+RRJVWUDWHQ�
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NLMNW�WHUXJ�RS�]LMQ�EHOHYHQLVVHQ�LQ�GH�WZHHGH�ZHUHOGRRUORJ�

'H�OLHIGH�YRRU�DOOHV�ZDW�JURHLW�HQ�EORHLW�]DW�HU�ELM�PLM�DO�YURHJ�LQ�
ZDQW�KHW�ZDV�LQ������GDW�LN�RS�]RHN�ZDV�QDDU�ZHUN�GDW�EHVWRQG�XLW�
KHW�YHU]RUJHQ�YDQ�SODQWHQ�HQ�EORHPHQ��
,N�ZDV�WRHQ����MDDU�HQ�NRQ�DOV�YRORQWDLU�NRPHQ�ZHUNHQ�LQ�GH�+RUWXV�
YDQ�GH�*HPHHQWH�8QLYHUVLWHLW�LQ�$PVWHUGDP��(LQG������OXNWH�KHW�
PLM�WH�NRPHQ�ZHUNHQ�RS�HHQ�2UFKLGHHsQNZHNHULM�LQ�9RRUVFKRWHQ��
$OV����MDULJH�YHUGLHQGH�LN�I�����SHU�ZHHN��'DDU�JLQJ�I�����SHU�ZHHN�
NRVWJHOG�YDQDI�����$OV�LN�DI�HQ�WRH�
V�DYRQGV�SODQWMHV�JLQJ�YHUVSHQHQ�
NUHHJ�LN�HU�
]R�PDDU
�LQHHQV�I����ELM��,Q������JLQJHQ�ELM�GH�+RUWXV�
WZHH�YDNOLHGHQ�PHW�SHQVLRHQ�HQ�ZDV�HU�SODDWV�YRRU�PLM��

:LQWHU������������+HW�SHUVRQHHO�YDQ�GH�+RUWXV�EUHQJW�HHQ�YRRUUDDG�NROHQ�QDDU�
GH�WXLQ��+HW�JHEUHN�DDQ�EUDQGVWRI�YRRU�GH�NDVVHQ�ZDV�HHQ�YDQ�GH�JURRWVWH�
SUREOHPHQ�ZDDU�GH�+RUWXV�LQ�GH�RRUORJVMDUHQ�PHH�WH�NDPSHQ�KDG��XLWHUVW�UHFKWV�
0��&DWRU��
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:HHU�WZHH�MDDU�ODWHU��LQ�IHEUXDUL�������ZHUG�LN��0DWWKLMV�&DWRU�
WRHQ����MDDU�RXG��RSJHURHSHQ�LQ�PLOLWDLUH�GLHQVW�HQ�JHSODDWVW�ELM�KHW�
�H��5HJLPHQW�,QIDQWHULH��,N�KDG��HQ�YHOHQ�PHW�PLM��JHHQ�IODXZ�LGHH�
GDW�LN�PDDU�HHQ�SDDU�PDDQGHQ�DIVWRQG�YDQ�KHW�EHJLQ�YDQ�HHQ�

ZHUHOGEUDQG
�GLH�GH�JHVFKLHGHQLV�]RX�LQJDDQ�DOV�GH�7ZHHGH�
:HUHOGRRUORJ��
:HOLVZDDU�JHERUHQ�LQ�
V�*UDYHODQG��RP�SUHFLHV�WH�]LMQ�RS����PDDUW�
������LQ�KHW�UHVWDXUDQW�KHW� :DSHQ�YDQ�$PVWHUGDP�� DDQ�KHW�
1RRUGHUHLQGH��YHUKXLVGHQ�PLMQ�RXGHUV�QLHW�ODQJ�GDDUQD�QDDU�6ORWHQ�
HQ�LQ������QDDU�GH�3LHWHU�%DVWVWUDDW�ZDDU�PLMQ�RXGHUV�HHQ�
VLJDUHQZLQNHO�EHJRQQHQ��
=RDOV�EHNHQG�YLHOHQ�GH�'XLWVHUV�RS����PHL������RQV�ODQG�ELQQHQ��
,Q�'XLWVODQG�RQWVWRQG��QDDUPDWH�GH�RRUORJ�DDQ�KHW�IURQW�ODQJHU�
GXXUGH��HHQ�JHEUHN�DDQ�PDQQHQ�YRRU�KHW�GDJHOLMNVH�ZHUN��WKXLV���LQ�
GHU�+HLPDW���,Q�GH�EH]HWWH�ODQGHQ��GXV�RRN�LQ�RQV�HLJHQ�+ROODQG��
ZHUGHQ�PDQQHQ�RSJHURHSHQ�RP�LQ�'XLWVODQG�WH�JDDQ�ZHUNHQ��

*(:(67(/,-.�$5%(,'6%85($8�
$067(5'$0�

��3DVVHHUGHUVJWDFKW�������
$PVWHUGDP�� �������

%LM�GD]HQ�GHHO�LN�8�PHGH��GDW�8Z�YHUWUHN�QDDU�

LV�EHSDDOG�RS�� �GDJ����H������� ���������
�� 8�ZRUGW�GHUKDOYH�YHU]RFKW�RS�GLHQ�GDJ�WH���!��U���XXU�

V�PRUJHQV����3�PLGGDJV�DDQZH]LJ�WH�]LMQ�LQ�GH��H�NODV�ZDFKWNDPHU�
&HQWUDDO�6WDWLRQ�HQ�QLHW�LQ�GHQ�WUHLQ�SODDWV�WH�QHPHQ��9225'$7�
8�=,&+�%,-�'(�'$$5�$$1:(=,*(�$0%7(1$5(1�
+(%7�*(0(/'��727�+(7�,1�2179$1*67�1(0(1�
'(5�122',*(�%(6&+(,'(1��

+HW�LV�ZHQVFKHOLMN�YRRU�GH�UHLV���GDJHQ�YRHGVHO�PHGH�WH�QHPHQ��
'H�'LUHFWHXU�YDQ�KHW�*HZHVWHOLMN�$UEHLGVEXUHDX�

$PVWHUGDP��

%HULFKW�YDQ�KHW�*HZHVWHOLMN�$UEHLGVEXUHDX�$PVWHUGDP������

���



6RPPLJHQ�OXNWH�KHW�RP�RQGHU�WH�GXLNHQ�PDDU�KHW�LV�EHJULMSHOLMN�GDW�
GLW�QLHW�YRRU�LHGHUHHQ�PRJHOLMN�ZDV��'RRU�PLMQ�WXLQERXZHUYDULQJ�
ZHUG�PLM�PHGHJHGHHOG�GDW�LN�LQ�'XLWVODQG�RS�HHQ�ODQGJRHG�WH�ZHUN�
]RX�ZRUGHQ�JHVWHOG��-H�NRQ�KHW�VOHFKWHU�WUHIIHQ�ZDQW�YHOHQ�NZDPHQ�
LQ�IDEULHNHQ�WH�ZHUNHQ��ELMYRRUEHHOG�PXQLWLHIDEULHNHQ�ZDW�HHQ�
JHYDDUOLMNH�RPJHYLQJ�ZDV�L�Y�P��ERPEDUGHPHQWHQ��

/IG��1XPPHU����

'U��

,Q

$XIWUDJV�1U���
DPHQWO���DQJH�I���
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�ILLU�$UEHLWQHKPHU��

1XU�JOWLJ�LQ�9HUELQGXQJ�PLW�3HUVRQDODXVZHLV�
1DPH�����
�&D�W�RU�
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,N�PRHVW�PLM�RS����QRYHPEHU������PHOGHQ�RS�KHW�&HQWUDDO�6WDWLRQ�
LQ�$PVWHUGDP��(Q�]R�YHUWURNNHQ�ZH�DOV�HHQ�JURWH�JURHS�
GZDQJDUEHLGHUV��QDDU�+DPEXUJ��,N�ZLVW�GDW�PLMQ�HLQGEHVWHPPLQJ�
HHUVW�%DG�2OGHVORH�]RX�]LMQ��RQJHYHHU�JHOHJHQ�WXVVHQ�+DPEXUJ�HQ�
/8EHFN��HQ�WHQVORWWH�7ULWWDX��2S�KHW�VWDWLRQ�+DPEXUJ�EHJUHHS�LN�DO�
JDXZ�GDW�GH�PHHVWHQ�YDQ�RQ]H�JURHS�QDDU�IDEULHNHQ�PRHVWHQ��2P�WH�
YRRUNRPHQ�GDW�LN�QLHW�YDQ�GLH�JURHS�ORV�]RX�NXQQHQ�NRPHQ�YOXFKWWH�
LN�YDQ�KHW�VWDWLRQ�DI�HQ�JLQJ�WH�YRHW�QDDU�7ULWWDX��0HQ�ZLVW�GDDU�YDQ�
PLMQ�NRPVW�HQ�LN�ZHUG�LQJHVFKUHYHQ�ELM�-RKQ�,��(V]EHUJHU��HHQ�UHGHU�
LQ�+DPEXUJ��RS�KHW�ODQGJRHG��$XEHUJKRI���,N�VWRQG�WH�ERHN�DOV�

*8UWQHUJHKLOIH
�HQ�PLMQ�GDJHOLMNV�ZHUN�ZDV�DO�KHW�YRRUNRPHQGH�
ZHUN�]RDOV�VQRHLHQ���DVSHUJHV�VWHNHQ�HQ]RYRRUW��+DPEXUJ�ZDV�DOV�
JURWH�]HHKDYHQ�VWUDWHJLVFK�EHODQJULMN��,Q�GH�SHULRGH�����������
ZHUG�+DPEXUJ�UHJHOPDWLJ�]ZDDU�JHERPEDUGHHUG��,Q�GH�QDFKW�YDQ�
���MXOL������ZDV�KHW�]R�HUJ�GDW�HU��������PHQVHQ�RPNZDPHQ��9HHO�
EXUJHUV�SUREHHUGHQ�+DPEXUJ�HQ�GH�ERPEDUGHPHQWHQ�WH�
RQWYOXFKWHQ�HQ�LQ�RQV�GRUS�]DJ�MH�YHHO�YOXFKWHOLQJHQ�YRRUELM�NRPHQ��

+HW�ZDV�LQ�EHJLQ������GDW�GH�JHUXFKWHQ��YHHO�EHWURXZEDDU�QLHXZV�
KRRUGH�MH�QLHW��VWHHGV�VWHUNHU�ZHUGHQ�GDW�'XLWVODQG�DDQ�GH�
YHUOLH]HQGH�KDQG�ZDV��2S����DSULO�ZDV�GH�VODJ�RP�%HUOLMQ�
EHJRQQHQ��(pQHQWZLQWLJ���GDJHQ�GXXUGH�GH]H�7LWDQHQVWULMG�GLH�GH�
SODDWVHOLMNH�HQ�RPJHYHQGH�EHYRONLQJ�ZDDU�LN�YHUEOHHI��RS�JURWH�
DIVWDQG�GDJHOLMNV�SUREHHUGH�WH�YROJHQ��
,Q�GH�QDFKW�YDQ����DSULO���PHL������YOXFKWWH�KHW�JH]LQ�(V]EHUJHU�HQ�
KHW�SHUVRQHHO�QDDU�GH�NHOGHU�ZDQW�GH�JHDOOLHHUGHQ�ZDUHQ�]HHU�GLFKW�
JHQDGHUG��,N�KHULQQHU�PH�QRJ�GDW�PHYURXZ�(V]EHUJHU�
FKRFRODGHUHSHQ�XLWGHHOGH��=H�ZHHV�RS�
GH�QDDP�.ZDWWD�HQ�]HL��
GLH�
PRHW�MLM�ZHO�NHQQHQ
��
'H�YUDDJ�GLH�KHQ�EH]LJ�KLHOG�ZDV�NRUW�JH]HJG���:RUGHQ�ZH�GRRU�GH�
5XVVHQ�EH]HW�RI�GRRU�GH�(QJHOVHQ"��%LM�PLM�OHHIGH�GH]HOIGH�YUDDJ�DO�
KHHWWHQ�]LM�YRRU�PLM�JHHQ�EH]HWWHUV� PDDU�EHYULMGHUV���(Q�DOV�LN�]RX�
PRJHQ�NLH]HQ�GDQ�RRN�PDDU�OLHYHU�GH�(QJHOVHQ�GDQ�GH�5XVVHQ��
:LM�RS�KHW�ODQGJRHG��$XEHUJKRI���LQ�7ULWWDX�������i����NP�YDQDI�
+DPEXUJ��ZDUHQ�GDQ�RRN�RSJHOXFKW�WRHQ�GH�(QJHOVH�OHJHUV�RS���
PHL������DOV�HHUVWHQ�GRRUVWRRWWHQ��
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2QGHUJHWHNHQGH�EOHHI�QRJ�HHQ�NOHLQH�ZHHN�RS�$XEHUJKRI�ZHUNHQ�
LQ�GH�WXLQ�PHW�HQNHOH�RXGHUH�YURXZHQ��IUDX�+HXWLJ�HQ�IUDX�%KXU��
(HQ�)UDQVH�NULMJVJHYDQJHQH��GLH�GDDU�RRN�ZHUN]DDP�ZDV��JLQJ�
GLUHFW�DOV�YULM�PDQ�ZHJ�RP�IHHVW�WH�YLHUHQ�LQ�KHW�)UDQVH�NDPS��
VDPHQ�PHW�]LMQ�ODQGJHQRWHQ��

0LMQ�YHUEOLMI�RS�KHW�ODQGJRHG�ZDV�LQ�]HNHUH�]LQ�SULYp��G�Z�]��LN�ZDV�
DOV�KHW�ZDUH�LQ�KHW�SHUVRQHHO�RSJHQRPHQ��(U�ZDV�HHQ�NRNNLQ��HHQ�
MDFKWRS]LHQHU�HQ�HHQ�NRHWVLHU��+HW�HWHQ�ZDV�YRRUWUHIIHOLMN��,N�GDFKW�
ZHO�HHQV��NRQ�LN�PDDU�ZDW�]HQGHQ�DDQ�PLMQ�RXGHUV�LQ�$PVWHUGDP��
,Q�HHQ�KXLVMH�RS�KHW�ODQGJRHG�KDG�LN�HHQ�NDPHUWMH��0HW�.HUVWPLV�
NUHJHQ�ZLM��GH�)UDQVH�HQ�GH�3RROVH�NULMJVJHYDQJHQH�HQ�LN�ZDW�H[WUD�
HQ�PRFKWHQ�ZH�PHW�KHW�SHUVRQHHO�PHH�HWHQ��
'H�NRNNLQ�ZDV�OLG�YDQ�GH�QD]LSDUWLM��]H�KDG�HHQ�SRUWUHW�YDQ�+LWOHU�LQ�
GH�NHXNHQ�KDQJHQ��:DW�PRHVW�LN�GRHQ�PHW�GH�EHYULMGHUV�YRRU�GH�
GHXU"�LN�]HL�WHJHQ�KDDU���RQPLGGHOOLMN�GDW�SRUWUHW�YHUQLHWLJHQ���=H�
ZDV�YRRU�PLM�DOWLMG�JRHG�JHZHHVW�HQ�LN�KDG�DOGRRU�JRHG�WH�HWHQ�
JHKDG��,N�NRQ�KHW�QLHW�RYHU�PLMQ�KDUW�YHUNULMJHQ�KDDU�QX�DDQ�GH�
(QJHOVHQ�WH�YHUUDGHQ��

2S���PHL��WHYHQV�GH�GDWXP�ZDDURS��]R�KRRUGH�LN�YHHO�ODWHU��%HUOLMQ�
YLHO��JLQJ�LN�KDDVWLJ�RS�SDG�PHW�HHQ�JHYXOGH�UXJ]DN���1DDU�
6FKDU]HQEHN��
,N�YHUOLHW�$XEHUJKRI�ORSHQG�PHW�HHQ�PHHJHJHYHQ�UXJ]DN��QRWD�
EHQH�DINRPVWLJ�YDQ�GH�+LWOHUMXJHQG���2RUORJVEXLW�]XOOHQ�ZH�
PDDU�]HJJHQ��GDFKW�LN��]RQGHU�ZURHJLQJ��0DDU�WRFK�RRN�PHW�HHQ�
EHHWMH�ZHHPRHG��
2QGHUZHJ��ORSHQG��]DJ�LN�YHHO�ZDW�GH�RRUORJ�WH�ZHHJ�KDG�JHEUDFKW��
XLWJHEUDQGH�KXL]HQ��RI�YHH�JHGRRG�GRRU�JHZHHUYXXU��JUDQDWHQ�RI�
ERPEDUGHPHQWHQ��
'H�3ROHQ�pQ�GH�)UDQVHQ��YULM�HQ�QLHW�ODQJHU�PHHU�NULMJVJHYDQJHQHQ��
JUHSHQ�QX�GH�'XLWVH�NULMJVJHYDQJHQHQ�HQ�SDNWHQ�KXQ�JRXGHQ�ULQJHQ�
HQ�KRUORJHV�DI��
$OV��HLQ]HOJOLQJHU��NZDP�LN�ODQJV�HHQ�NDPS�LQ�6FKDU]HQEHN�ZDDU�
LN�YHHO�+ROODQGHUV�RQWPRHWWH��:H�VSUDNHQ�PDDU�RYHU�ppQ�
RQGHUZHUS��GH�RRUORJ��
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,N�EOHHI�HU�ppQ�QDFKW�VODSHQ�HQ�VOLHS�RS�HHQ�EULWV��+HW�GHHG�PH�
GHQNHQ�DDQ�GH�WLMG�GDW�LN�LQ�+ROODQG�LQ�PLOLWDLUH�GLHQVW�ZDV��LN�KDG�
0DUNHQ�ZDDU�LN�ZDW�EURRG�YRRU�NRFKW��'H�PHQVHQ�GLH�LN�LQ�KHW�
NDPS�DDQWURI�PRFKWHQ�QRJ�QLHW�ZHJ��'H�OHLGLQJ�EHVOLVWH�GDW�KHW�GDDU�
QRJ�WH�YURHJ�YRRU�ZDV��,N�JLQJ�ZHHU�YHUGHU�WH�YRHW�ULFKWLQJ�
/QHEXUJ�HQ�EHUHLNWH�GH�2VWVWDGND]HUQH��
(HQ�IHHVWHOLMN�JH]LFKW��7DOOR]H�YODJJHQ�YDQ�YHUVFKLOOHQGH�
QDWLRQDOLWHLWHQ�VWDNHQ�YDQDI�KHW�JHERXZ��+HW�GHHG�PH�ZHO�ZDW�RP�
QD�MDUHQ�GDDU�GH�1HGHUODQGVH�GULHNOHXU� WH�]LHQ�ZDSSHUHQ��
,N�PRHVW�PH�KLHU�RIILFLHHO�PHOGHQ�HQ��YRRU�]RYHU�LN�GLH�KDG��PLMQ�
SDSLHUHQ�ODWHQ�]LHQ��6WHUNHU�QRJ��LN�PRHVW�PH�JHKHHO�XLWNOHGHQ��LN�
ZHUG�RQWOXLVG�PHW�''7�SRHGHU��:LH�HHQ�66�WDWRHDJH�GURHJ�ZHUG�
GLUHFW�DSDUW�JH]HW�HQ�GRRU�GH�(QJHOVHQ�RSJHSDNW��
9HHO�EDJDJH�ZHUG�RS�HHQ�KRRS�JHJRRLG�HQ�YHUEUDQG�RP�HON�ULVLFR�
YDQ�]LHNWHQ�XLW�WH�VOXLWHQ��
,N�NUHHJ�YDQ�GH�7RPPLHV��(QJHOVHQ��GH�SDSLHUHQ�YRRU�UHSDWULsULQJ�
HQ�NRQ�GLUHFW�PHHULMGHQ�PHW�OHJHUDXWR
V�ULFKWLQJ�5KHLQH��,Q�5KHLQH�
ELYDNNHHUGH�LN�WZHH�QDFKWHQ��
:DW�QLHXZ�YRRU�PLM�ZDV�ZDUHQ�GH�KHHUOLMNH�(QJHOVH�ELVFXLWV��'LH�
OLHW�LN�PH�VPDNHQ��

9HUGHU�PRHVW�LN�KHW�]HOI�PDDU�XLW]RHNHQ�HQ�]R�JLQJ�LN�WH�YRHW�YHUGHU�
ULFKWLQJ�1HGHUODQGVH�JUHQV��LN�PDDN�HU�JHHQ�JHKHLP�YDQ�GDW�WRHQ�LN�
GH�EODXZH�SODDWVQDDPERUGHQ�YDQ�GH�$1:%��PHW�1HGHUODQGVH�
QDPHQ�]DJ��LN�HUJ�JHsPRWLRQHHUG�ZDV��
,N�OLHS�ULFKWLQJ�=ZROOH��'H�,-VVHOEUXJ�ZDV�NDSRW�PDDU�MH�NRQ�RYHU�
HHQ�QRRGEUXJ�RI�RYHUYDUHQ��,Q�=ZROOH�RYHUQDFKWWH�LN�WZHH�QDFKWHQ�
HQ�LN�KHULQQHU�PH�QRJ�GDW�LN�ELVFXLW�PHW�UHX]HO�WH�HWHQ�NUHHJ��,N�]DJ�
ODQJH�ORRSJUDYHQ��
,Q�=ZROOH�PRHVW�LN�PLMQ�ODDWVWH�0DUNHQ�LQOHYHUHQ��0HQ�]HL�KHHO�
YHUEDDVG�
KRH�NRPW�X�DDQ�]RYHHO�JHOG"
�9HUGLHQG�RS�HHQ�'XLWV�
ODQGJRHG��$OOHV�ZHUG�QHWMHV�PHW�SHQ�HQ�LQNW�RSJHVFKUHYHQ�HQ�
YRRU]LHQ�YDQ�HHQ�VWHPSHO�YDQ�GH�JHPHHQWH�=ZROOH��
9HUPHOGHQVZDDUG�LV�GDW�LN�WZHH�MDDU�ODWHU�LQ�������WRW�PLMQ�
YHUED]LQJ�GH�'XLWVH�0DUNHQ�LQ�1HGHUODQGVH�JXOGHQV�WHUXJ�NUHHJ��
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+HW�:HVWHQ�YDQ�RQV�ODQG�ZDV�DIJHJUHQGHOG��R�D��RP�GH�
KRQJHUVQRRG�GLH�GDDU�KHHUVWH��'XV�]HL�PHQ�PLM�GDW�LN�JHHQ�
WRHVWHPPLQJ�NUHHJ�RP�GDDU�KHHQ�WH�JDDQ��0DDU�LN�YHUODQJGH�QDDU�
PLMQ�RXGHUV�LQ�$PVWHUGDP��,N�KDG�QX�ODQJ]DPHUKDQG�JHHQ�JHGXOG�
PHHU�RP�ZHHU�HHQ�WLMGMH�WH�ZDFKWHQ��,N�YHUWHOGH�GDW�LN�QDDU�PLMQ�
RRP�%DUW�ZLOGH�GLH�RS�HHQ�ERHUGHULM�LQ�/DQJEURHN�ZRRQGH��,N�NUHHJ�
SHUPLVVLH�HQ�JLQJ�ZHHU�RS�VWDS��(HQ�UXVWSXQW�RQGHUZHJ�ZDV�HHQ�
ND]HUQH�LQ�(GH�ZDDU�LN�HHQ�QDFKW�VOLHS��'H�YROJHQGH�GDJ�DO�ZHHU�
YURHJ�RS�VWDS��,N�EHUHLNWH�/DQJEURHN�ZDDU�LN�PHW�RSHQ�DUPHQ�ZHUG�
RQWYDQJHQ��0LMQ�IDPLOLH�OXLVWHUGH�PHW�YHUED]LQJ�HQ�RSHQ�RUHQ�QDDU�
PLMQ�YHUKDOHQ�RYHU�PLMQ�WLMG�LQ�'XLWVODQG��RYHU�+DPEXUJ�GDW�LQ�SXLQ�
ODJ��HQ]RYRRUW��
+HW�ODDWVW�GDW�]LM�PLM�JH]LHQ�KDGGHQ�ZDV�LQ�GH�MDUHQ�
���WRHQ�LN�PLMQ�
YDNDQWLHV�GDDU�GRRUEUDFKW�RS�GH�ERHUGHULM��+HW�ZDV�GDDU�GDW�LN�RRN�
DI�HQ�WRH�PLMQ�QHHI��GH�GLFKWHU�*HUULW�$FKWHUEHUJ�RQWPRHWWH��

'RRU�GH�YHUWURXZGH�RPJHYLQJ��WHPLGGHQ�YDQ�PLMQ�IDPLOLH��ZDV�LN�
QX�QLHW�PHHU�WH�KRXGHQ��2RP�%DUW�OHHQGH�PH�HHQ�ILHWV�HQ�LN�ILHWVWH�
QDDU�$PVWHUGDP��:DW�LN�GDDU�WH�]LHQ�NUHHJ�ZDV�HFKW�HHQ�WUHXULJH�
DDQEOLN��+HW�6DUSKDWLSDUN��RYHUDO�EHUJHQ�KXLVYXLO�HQ�UDWWHQ��,Q�ppQ�
ZRRUG�DIVFKXZHOLMN��+HW�ZDV�LQPLGGHOV�DYRQG�WRHQ�LN�PLMQ�RXGHUV�
LQ�GH�3LHWHU�%DVWVWUDDW�WHUXJ]DJ��0LM�HQLJH�]XV�ZDV�RS����PHL�MDULJ�
HQ�YRRUDO�GH�EOLMGVFKDS�YDQ�KHW�WHUXJ]LHQ�PDDNWH�GLH�YHUMDDUGDJ��
RQGDQNV�GH�PRHLOLMNH�RPVWDQGLJKHGHQ��WRFK�QRJ�WRW�HHQ�IHHVW��
*H]HWHQ�URQGRP�KHW�EUDQGHQGH�QRRGNDFKHOWMH���'H�GDJ�GDDUQD�
PRHVW�LN�DOOHUOHL�IRUPDOLWHLWHQ�YHUYXOOHQ�]RDOV�IRUPXOLHUHQ�WRQHQ�HQ�
LQYXOOHQ��:DDU�GDW�SUHFLHV�ZDV�LQ�$PVWHUGDP�ZHHW�LN�QLHW�PHHU��,N�
KHULQQHU�PH�QRJ�GDW�LN�YDQ�KHW�5RGH�.UXLV�YRHGVHOSDNNHWWHQ�NUHHJ�
HQ�ERQNDDUWHQ�RP�]R�WRFK�DDQ�HWHQ�WH�NXQQHQ�NRPHQ��
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,Q�MXQL������JLQJ�LN�ZHHU�DDQ�KHW�ZHUN�LQ�GH�+RUWXV��,Q�KHW�EHJLQ�
YRHOGH�LN�PH�ZDW�RQWKHHPG�HQ�LN�KHE�QRJ�PHW�GH�JHGDFKWH�
URQGJHORSHQ�PH�DOV�YULMZLOOLJHU�QDDU�KHW�WRHQPDOLJH�1HGHUODQGV�
,QGLs�RS�WH�JHYHQ��0DDU�GDDU�]DJ�LN�WRFK�PDDU�YDQDI��
2S�GH�+RUWXV�KLHOG�LN�PH�EH]LJ�PHW�GH�YHU]RUJLQJ�YDQ�SDOPHQ��
YDUHQV�HQ�GH�VXFFXOHQWHQ��'H�YHUZDUPLQJ�YDQ�GH�NDVVHQ�NRVWWH�KHHO�
ZDW�EUDQGVWRI�WLMGHQV�GH�RRUORJVMDUHQ�PDDU�RRN�GH�HHUVWH�MDUHQ�QD�
GH�RRUORJ�ZDV�HU�JURWH�VFKDDUVWH��0LMQ�'XLWVH�UXJ]DN�ZHUG�QXWWLJ�
JHEUXLNW�GRRU�GH]H�DI�HQ�WRH�PHW�ZDW�FRNHV�WH�YXOOHQ�HQ�]R�GH�
VLJDUHQ�HQ�WDEDN�LQ�GH�ZLQNHO�YDQ�PLMQ�RXGHUV�GURRJ�WH�NXQQHQ�
VWRNHQ��(Q�RP�KHW�YHUKDDO�RYHU�PLMQ�OHYHQVORRS��ZDDU�GLH�
RRUORJVMDUHQ�HHQ�RQYHUJHWHOLMN�GHHO�YDQ�XLWPDDNWHQ��WH�EHVOXLWHQ��
YHUPHOG�LN�GDQ�QRJ�GDW�LN�PLMQ�ODWHUH�ZHUN]DPH�MDUHQ��YDQ������WRW�
������ZHHU�RS�HHQ�ODQGJRHG��QDPHOLMN�$DUGHQEXUJ�LQ�'RRUQ�
ZHUN]DDP�EHQ�JHZHHVW��(HQ�UHYDOLGDWLHFHQWUXP�YRRU�RXG�
PLOLWDLUHQ��,N�KDG�GDDU�GH�ELM]RQGHUH�WDDN�RP�G�P�Y��
WXLQZHUN]DDPKHGHQ�WKHUDSHXWLVFKH�EHKDQGHOLQJHQ�WH�EHJHOHLGHQ��
+DG�LHPDQG�HHQ�SUREOHHP�PHW�]LMQ�DUP��GDQ�YURHJ�GDW�RP�
VFKRIIHOHQ��%LM�NQLH��HQ�UXJEOHVVXUHV�YHUVFKDIWH�LN�KHQ�]LWWHQG�ZHUN�
]RDOV�SODQWHQ�RSSRWWHQ��YHUVSHQHQ�H�G��
7RW�VORW��WHUXJNLMNHQG��ZLO�LN�QRJ�YHUPHOGHQ�GDW�LN�ZDDUVFKLMQOLMN�
DDQ�GH�YHOH�ZDQGHOpWDSSHV�WLMGHQV�PLMQ�WHUXJZHJ�YDQXLW�'XLWVODQG�
QDDU�PLMQ�YDGHUODQG��HHQ��ORRSPDQLH��RYHU�KHE�JHKRXGHQ��0LMQ�
YURXZ��GLH�LN�KHE�OHUHQ�NHQQHQ�LQ�&DVWOHEDU�LQ�,HUODQG��LV�QHW�]R
Q�
ZDQGHODDU�DOV�LN��:H�]LMQ�JRHG�JHWUDLQG�HQ�ORSHQ�YHOH�WRFKWHQ�RRN�
LQ�KHW�EXLWHQODQG��1RJ�VWHHGV�YHUVFKLMQHQ�ZH�LHGHUH�9LHUGDDJVH�DDQ�
GH�VWDUW��=DO�LN�GH����VWH�NHHU�PRJHQ�PHHPDNHQ"�

,N�KDG�GH�EHKRHIWH�RP�PLMQ�RRUORJVKHULQQHULQJHQ�WRFK�QRJ�HHQV�RS�
SDSLHU�WH�]HWWHQ��
+HW�LV�HHQ�QRVWDOJLVFKH�KHULQQHULQJ�YDQ�ELMQD����MDDU�WHUXJ��
(Q�HU�LV�QX�HHQ�QLHXZH�HHXZ�PHW��QDDU�LN�KRRS��pODQ��IDQWDVLH�HQ�
YRRUDO�YUHGH��

0DWWKLMV�&DWRU�
+LOYHUVXP��PHL�������
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,Q�KHW�PHL�QU���YDQ�RQV�SHULRGLHN�YDQ�YRULJ�MDDU�KHEW�X�HHQ�VWXNMH�
NXQQHQ�OH]HQ�YDQ�GH����MDULJH�-DQ�.RHOLQN�RYHU�]LMQ�EHOHYHQLVVHQ�
WLMGHQV�GH�HYDFXDWLH�YDQ�GH�LQZRQHUV�YDQ�.RUWHQKRHI�LQ�GH�HHUVWH�
RRUORJVGDJHQ��(HQ�WLMGMH�JHOHGHQ�GRRN�HHQ�DQGHU�JHVFKULIWMH�YDQ�-DQ�
.RHOLQN�RS��GLWPDDO�RYHU�GH�EHYULMGLQJ�YDQ�KHW�GRUS��2RN�GLW�VWXNMH�
ZLOOHQ�ZLM�X�QLHW�RQWKRXGHQ��'H�WHNVW�YDQ�GH�WRHQ����MDULJH�-DQ�LV�
RYHULJHQV�OHWWHUOLMN�RYHUJHQRPHQ��

'H�UHGDFWLH��

%HYULMGLQJ���PHL������

3HUVRRQOLMN�PHHJHPDDNW����PHL�
V�DYRQGV��
2PVWUHHNV���XXU�]DO�KHW�JHZHHVW�]LMQ��:H�ODJHQ�QHW�RS�EHG��$O�
GDJHQ�ODQJ�OHHIGHQ�ZH�LQ�EOLMGH�YHUZDFKWLQJ�RS�GH�QDELMH�
EHYULMGLQJ��,N�ZDV�GH�HQLJH�ELM�RQV�LQ�KXLV�GLH�ZLVW�GDW�YDGHU�DDQ�GH�
RQGHUJURQGVH�ZDV��(Q�GH]H�KDG�PH�DO�JH]HJG�GDW�DOV�GH�NORNNHQ�
JLQJHQ�OXLGHQ�HQ�GH�VFKRWHQ�ZHHUNORQNHQ�KLM�GLUHFW�RS�PRHVW�
NRPHQ��
1DGDW�ZH�HYHQ�RS�KHW�EHG�ODJHQ��KRRUGHQ�ZH�VFKRWHQ��IOXLWHQ�HQ�
NORNNHQ��%HYULMGLQJ��IOLWVWH�KHW�GRRU�PLMQ�KRRIG��JDXZ�LQ�GH�NOHUHQ�
HQ�QDDU�EHQHGHQ��,N�ZDV�]LHN��PRFKW�ZHO�ORSHQ��PDDU�WRW�P
Q�JURWH�
VSLMW�QLHW�QDDU�EXLWHQ��9UHXJGH��YUHXJGH��YUHXJGH��MH�NRQ�MH�YUHXJGH�
QLHW�RS��6FKLHWHQ��IOXLWHQ��NORNNHQ��0HQVHQ�EOLM��RQWURHUG��NZDPHQ�
QD�DFKW�XXU�RS�VWUDDW��6RPPLJHQ�PDDNWH�YDQ�YUHXJGH�HHQ�GDQVMH�HQ�
DOOHV�WURN�QDDU�GH�.HUNEXXUW��2QGHUZLMO�]DW�LN�DDQ�KHW�UDDP�HQ�NHHN�
QDDU�GH�EOLMH�PHQVHQ��,N�PDDNWH�GH�YODJ�LQ�RUGH�RP�KHP�GDQ�
PRUJHQ�]R�JDXZ�PRJHOLMN�RS�WH�KDQJHQ��2K��ZDW�HHQ�YUHXJGH�
RYHUDO��=R
Q�YUHXJGH�HQ�RQWURHULQJ�KHE�LN�QRJ�QRRLW�JHNHQG��2K��
ZDW�ZDV�LN�GDQNEDDU��,Q�KHW�GRUS�ZDV�HHQ�JURRW�YXXU��ZDDURPKHHQ�
]H�KRVWHQ��GDQVWHQ�HQ�SUHW�PDDNWHQ��%RUGHQ�YDQ�'XLWVHUV�HQ�YRRU�
-RGHQ�YHUERGHQ�ZHUGHQ�RQGHU�OXLGH�WRHMXLJLQJHQ�YHUEUDQG��,N�JLQJ�
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PDDU�QDDU�EHG�HQ�RQGHU�GH�QRJ�VWHHGV�OXLGHQGH�NORNNHQ�GDQNWH�LN�
KDUWHOLMN�*RG�RP�GH�EHYULMGLQJ��

,QWRFKW�GHU�&DQDGHVH�EHYULMGHUV��LQ�KHW�YRHUWXLJ�VWDDQGH�*HQHUDDO�)RXONHV�
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=DWHUGDJ���PHL��

'LW�LV�GH�HLJHQOLMNH�%HYULMGLQJVGDJ��2P���XXU�FDSLWXOHHUGHQ�DOOH�
'XLWVH�VWULMGNUDFKWHQ�LQ�KHW�QRRUGHQ�HQ�RRN�GH��H��HQ���H��'XLWVH�
OHJHUV�JDYHQ�]LFK�RYHU��:LM�KLQJHQ�YODJJHQ�XLW��9DGHU�PRHVW�VWHHGV�
RS�ZDFKW�VWDDQ�ZDQW�MH�PRFKW�KHW�GRUS�ZHO�XLW��PDDU�QLHW�PHHU�LQ��
/DWHU�RS�GH�GDJ�JLQJHQ�HU�JHUXFKWHQ�GDW�KHW�QLHW�ZDDU�ZDV��GH�
EHYULMGLQJ��$OOH�YODJJHQ�ZDUHQ�LQHHQV�YHUGZHQHQ��0DDU�KHW�ZDV�
ZHO�ZDDU�HQ�QD�HQLJH�XUHQ�ZDSSHUGH�RYHUDO�ZHHU�KHW�URRG�ZLW�
EODXZ��9DGHU�QDP�YRRU�RQV�EURRG��HQ]��PHH��ZDW�]H�GDDU�NUHJHQ�LQ�
KHW�ORNDDO�ZDDU�GH�RQGHUJURQGVH�ODJ��
+HW�ZDUHQ�KHHUOLMNH�GDJHQ��'H�YROJHQGH�GDJHQ�ZHUGHQ�HU�16%�HUV�
RSJHKDDOG��GLH�RQGHUJHEUDFKW�ZHUGHQ�LQ�GH�2SHQEDUH�6FKRRO��
1DGHUKDQG�ZHUGHQ�GH]H�ZHJJHYRHUG�QDDU�HOGHUV��'H�HHUVWH�
&DQDGH]HQ�NZDPHQ��+DQGWHNHQLQJHQ�ZDUHQ�RYHUDO�LQ�]ZDQJ�HQ�
PHQ�OLHS��LN�RRN��RP�KDQGWHNHQLQJHQ��+HW�ZDV�HHQ�KHOH�IHHVWZHHN��
'H]H�ZHUG�EHVORWHQ�PHW�HHQ�%HYULMGLQJVIHHVW�HQ�HHQ�YRRU�RQV�GRUS�
NRORVVDOH�RSWRFKW��0X]LHN��HQ]��&DQDGH]H�UHGHQ�PHGH�HQ�JHQHUDDO�
)DXONHV�]HOI�ZDV�WHJHQZRRUGLJ�ELM�GH]H�IHHVWHOLMNKHGHQ�RS�]DWHUGDJ�
���PHL��3UDFKWLJ�OHQWHZHHU��'H�RSWRFKW�OLHS�GRRU�JHKHHO�.RUWHQKRHI�
HQ�
V�*UDYHODQG��ZDDU�ELM�GH�UHVS��JHPHQWHKXL]HQ�WRHVSUDNHQ�
ZHUGHQ�JHKRXGHQ��
=R�LV�KLHU�HHQ�NOHLQ�EHHOG�JHJHYHQ�KRH�KHHO�EHNQRSW�GH�EHYULMGLQJ�
LQ�RQV�GRUS�.RUWHQKRHI�]LFK�KHHIW�DIJHVSHHOG��

-DQ�.RHOLQN�

)RWR��DUFKLHI��,Q�GH�*ORULRVD��
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+HULQQHULQJHQ�DDQ�HHQ�PDUNDQWH�SHUVRRQOLMNKHLG�

.HHV��&RUQHOLV���JHERUHQ� LQ�%XVVXP�RS����VHSWHPEHU������HQ�
JHWRJHQ� LQ�
V�*UDYHODQG��DOV�]RRQ�YDQ�-RKDQQHV�.RUWHQRHYHU�����
��������WH�*RXGD��HQ�$QQD�$OLGD�0DULD�$SSHOV�����IHEUXDUL������
WH�$PVWHUGDP���+LM�JURHLGH�RS�PHW�GULH�EURHUV��(U�]LMQ�QRJ�RXGHUHQ�
RQGHU�RQV�GLH�]LFK�(OGHUW��-DQ�HQ�1LFR�KHULQQHUHQ�YDQ�KXQ�
VFKRROMDUHQ��(HQ�ELM]RQGHUH�IDPLOLH�PHW�RSYDOOHQGH�DUWLVWLHNH�JDYHQ�
JH]HJHQG��HQ�DOOHPDDO��GH�HHQ�ZDW�PHHU��GH�DQGHU�ZDW�PLQGHU��PHW�
OLHIGH�YRRU�GH�QDWXXU�'H�QDWXXU�NZDP�ELM�(OGHUW�HQ�1LFR�KHW�VWHUNVW�
QDDU�YRUHQ��
7LMGJHQRWHQ�LQ�GH�GRUSVJHPHHQVFKDS�NHQGHQ�KHQ�ZHO��PDDU�KHW�
ZRQHQ��YHU�ZHJ��YDQ�KHW�GRUS��ELMQD�YHUERUJHQ�LQ�KHW�JURHQ�YDQ�
KHW�ERV�RS�6FKRRQRRUG��DFKWHU�/DQG�	�%RVFK�DDQ�GH�/HHXZHQODDQ��
GURHJ�HU�WRH�ELM�GDW�MH�]H�QLHW�LHGHUH�GDJ�WHJHQ�NZDP��
'H�JURRWYDGHU�YDQ�.HHV�KDG�HHQ�JDUHQVSLQQHULM��'H�YDGHU�YDQ�
.HHV��LQ������RYHUOHGHQ��VWXGHHUGH�DDQYDQNHOLMN�RRJFKLUXUJLH�LQ�
/HLGHQ��+HODDV��KLM�NUHHJ�HHQ�RRJDDQGRHQLQJ�HQ�PRHVW�HHQ�DQGHU�
EHURHS�NLH]HQ��+LM�ZHUG�ERRPNZHNHU��
7LMGHQV�GH�GUHLJLQJ�YDQ�HHQ�ZHUHOGRRUORJ�LQ������ZHUGHQ�RS�ODVW�
YDQ�KHW�0LQLVWHULH�YDQ�2RUORJ�DOOH�ERPHQ�YDQ�GH�ERRPNZHNHULM�LQ�
1DDUGHQ�DIJH]DDJG�RP�]RGRHQGH��VFKRRWVYHOG��WH�YHUNULMJHQ��(HQ�
LQJUHHS�GLH�GH�IDPLOLH�.RUWHQRHYHU�EHJULMSHOLMN�YHHO�SLMQ�KHHIW�
JHGDDQ�:HO�OLFKW�RRN�RPGDW�HU�KLHU�JHHQ�RRUORJVKDQGHOLQJHQ�
SODDWVYRQGHQ�HQ�GH�PDDWUHJHO�DFKWHUDI�]LQORRV�EOHHN��9RRU�ZLH�GLW�
QX�OHHVW�LV�GH�YHUOHLGLQJ�JURRW�RP�HHQ�YHUJHOLMN�WH�WUHNNHQ�PHW�GH�
KHGHQGDDJVH�UXLPLQJHQ�YDQ�GXL]HQGHQ�GLHUHQ�RS�ERHUGHULMHQ�
�PRQG�HQ�NODXZ]HHU���ZDDUYDQ�GH�WRHNRPVW�RQV�QRJ�PRHW�OHUHQ�ZDW�
GH�]LQ�YDQ�GLW�DOOHV�LV��

6FKRRQRRUG�

(YHQ�WHUXJ�LQ�GH�WLMG�YDQ�GH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�6FKRRQRRUG��+HW�
ZHLODQG�DDQ�GH�2RVW]LMGH�YDQ�6FKRRQRRUG�ZHUG�LQ������GRRU�GH�
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weduwe van Benjamin Trakranen verkocht aan Cornelis 
Oudermeulen, molenaar te Hilversum. In 1876 is het in bezit van 
Jacob van Dompselaar, eveneens molenaar te Hilversum. Hij 
verkoopt de grond op 2 maart 1900 aan de "Vereniging tot 
oprichting en instandhouding van een proeftuin". Officieel werd de 
vereniging pas opgericht op 26 juli 1900. De vereniging richt 
vervolgens een proeftuin in. In 1923 verkoopt de vereniging de tuin 
met bijbehorende opstallen aan Johannes Kortenoever, toen nog 
boomkweker te Naarden, die de grond koopt voor 15 cent per meter 
en er een kwekerij begint. Hij specialiseerde zich in pioenrozen. 
Kees bezoekt de HBS en volgt later ook cursussen PBNA. 
Inmiddels dreigt er een tweede wereldoorlog. Kees en enkele 
anderen bouwen een schuilplaats waar ze zich terugtrekken 
(onderduiken) als er gevaar dreigt. Hemelsbreed enkele honderden 
meters bij hen vandaan zitten eveneens onderduikers en joden 
verstopt naast de Watertoren bij de fam. van Munster. Gelukkig 
nooit ontdekt en zo haalde Kees de bevrijding. In de oorlogsjaren 
kweekte hij groente waar het maar kon en zo pootte hij aardappels 
in de rozentuin 	Bij de buren op Land & Bosch veranderde ook 
het e.e.a.. Mw de weduwe Stolk-Dunlop had Land en Bosch 
inmiddels aan de Christengemeenschap verkocht. 
In 1947/48 ontdekte Pauline (Pien) H.E. Waller het oude buiten 
Land & Bosch via haar nicht Jet Rmke. Een jaar later, op 
Hemelvaartsdag, werd Land & Bosch feestelijk ingewijd als 
Conferentieoord van de Christengemeenschap. Kees en Pien kregen 
contact met elkaar. Kees kreeg van Professor Riiinke te horen: 
"Kees je hebt helemaal geen kunstmest nodig om groente te 
kweken en hij maakte hem vertrouwd met de antroposofische 
opvattingen van Rudolf Steiner die uitmonden in Biologisch 
Dynamische Landbouw. Samen met zijn toekomstige echtgenote 
probeerde Kees e.e.a. in de praktijk te verwezenlijken. Pauline 
Waller was o.a. lerares aan de tuinbouwschool in Warmond. 
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.HHV�GH�DUFKLWHFW�

.HHV�OLHW�GH�JURHQWH�GH�JURHQWH��WRHQ�]LMQ�ERXZNXQGLJH�DPELWLHV�
EHJRQQHQ�WH�RQWOXLNHQ��
(U�ZDV�EHKRHIWH�DDQ�HHQ�NDSHO�RS�/DQG�	�%RVFK���,Q�GH�YLMIWLJHU�
MDUHQ�QDP�.HHV�GH�YHUERXZ�YDQ�KHW�EHVWDDQGH�NRHWVKXLV�WHU�KDQG��
'H�ULMWXLJMHV�HU�XLW�HQ�ZDDU�QX�GH�VDFULVWLH�LV�VWRQGHQ�WRHQ�GH�
SDDUGHQ��
(HQ�GHU�YURHJHUH�EHZRQHUV�GH�KRXWKDQGHODDU�%RRW�UHHG�HU�
GDJHOLMNV�PHH�QDDU�KHW�16�VWDWLRQ�LQ�+LOYHUVXP��2S�HHQ�NDSHO�KRRUW�
HHQ�NORN��.HHV�EHVWHOGH�HHQ�NORN�LQ�$DUOH�5L[WHO�ELM�JLHWHULM�3HWLW�HQ�
)ULWVHQ��7RHQ�GH�NORNNHQJLHWHU�KHP�YURHJ�
PRHW�HU�QRJ�LHWV�RS�GH�
NORN�VWDDQ"
��ZHUG�KLM�JHwQVSLUHHUG�GRRU�HHQ�ULMPYHUVMH�YDQ�GH�
NLQGHUHQ�RS�GH�9ULMH�6FKRRO�RYHU�6W�0LFKDsO��+HW�LV�QLHW�WRHYDOOLJ�
GDW�]LMQ�]RRQ�$UWKXU�0LFKDsO�KHHW��2YHULJHQV�YDOW�RRN�KLHU�GH�DSSHO�
QLHW�YHU�YDQ�GH�ERRP��+LM�LV�HHQ�EHNHQGH�VFKHHSVERXZHU�PHW�
LQWHUQDWLRQDOH�RSGUDFKWHQ��

'DNVWRHO��/DQG�	�%RVFK��

���



,N�]RFKW�.HHV�RS�LQ�PDDUW������HQ�YURHJ�KHP�RS�KHW�GDN�YDQ�GH�
NDSHO�WH�PRJHQ�NOLPPHQ�RP�GH�LM]HUHQ�GDNVWRHO�WH�EHNLMNHQ�GH�
SUHFLH]H�WHNVW�YDQ�GH�NORN�RYHU�WH�QHPHQ��GDDU�GLH�QHUJHQV�ZDV�
YDVWJHOHJG��,N�ODV�HU�KHW�YROJHQGH��
�+HOS�RQV�KLHU�VWULMGHQ��ZLO�RQV�EHYULMGHQ�6LQW��0LFKDsO��3HWLW�HQ�
)ULWVHQ�PH�IXGHUXQW�$'�������
'H�ERYHQVWH�UDQG�YDQ�GH�NORN�YHUWRRQW�DFDQWKXVEODGPRWLHIMHV�
ZDDUWXVVHQ�]HV�PDDO�KHW�ILJXXUWMH�YDQ�GH�HQJHO�0LFKDsO�PHW�
XLWJHVSUHLGH�YOHXJHOV�LV�DIJHEHHOG��
,Q�VHSWHPEHU������OLHS�LN�ODQJV�ELM�.HHV�RP�GH�ODQJH�
DOXPLQLXPODGGHU�QDDU�KHW�JURWH�KXLV�/DQG�	�%RVFK�WH�EUHQJHQ�
RPGDW�GDDU�HHQ�YULM�KRJH�PRHLOLMN�WH�EHUHLNHQ�NORN�KLQJ��'H�NORN�
JDI�]LMQ�JHKHLP�SULMV�HQ�LN�QRWHHUGH���3LHWHU�6HHVW�$112������PH�
IHFLW��

.HHV�ZDV�WRHQ�WRFK�DO�����PDDU�RSJHZHNW�HQ�VWRHU�KLHOS�KLM�PLM�
VDPHQ�GH�]ZDUH�ODGGHU�YHUVMRXZHQ��(Q�GDQ�DO�GLH�YHUKDOHQ�GLH�KLM�
HQ�SDVVDQW�RYHU�MH�XLWVWRUW��=H�KHEEHQ�PLM�QRRLW�YHUYHHOG��VWHUNHU�
QRJ��LN�JHQRRW�HU�YDQ��
.HHV�OLHW�KHW�QLHW�ELM�ERXZHQ�HQ�YHUERXZHQ�LQ�]LMQ�GLUHFWH�
RPJHYLQJ�KRHZHO�YHUVFKHLGHQH�PHQVHQ�LQ�RQV�GRUS�]LMQ�DGYLH]HQ�
YROJGHQ�ELM�ERXZ�HQ�YHUERXZ��7RWDDO�]DO�KLM�LQ�KHW�JHKHOH�ODQG�]R
Q�
����KXL]HQ�KHEEHQ�JHERXZG��2P�HU�PDDU�HQNHOH�WH�QRHPHQ��KLM�
ERXZGH�ELM�7LHO�HHQ�KXLV�YRRU�GH�FDEDUHWLHU�)UDQV�+DOVHPD�GLH�HU�
JHOXNNLJ�PHH�ZDV�PDDU�HU�KHODDV�]R�NRUW�YDQ�KHHIW�NXQQHQ�
JHQLHWHQ��9RRU�3LP�-DFREV�HQ�:LOOHP�'XLMV�ERXZGH�KLM�/D�
3URYHQFH�LQ�%ODULFXP��9RRU�5XXG�-DFREV�HHQ�KXLV�LQ�0DDUVVHQ��
9RRU�3LP�-DFREV�HHQ�KXLV�LQ�/RRVGUHFKW��/DWHU�YHUKXLVGH�3LP�QDDU�
=HJYHOG��3LP
V�YURXZ��GH�EHURHPGH�MD]]�]DQJHUHV�5LWD�5HLMV��ZDV�
QRJDO�FULWLVFK�HQ�GDDU�NRQGHQ�GH�ERXZYDNNHUV��GLH�RYHULJHQV�.HHV�
DDQVSUDNHQ�PHW��%DDV�.HHV���QLHW�]R�JRHG�WHJHQ��7RHQ�]LM�ZHHU�
HHQV�NZDP�LQVSHFWHUHQ�ULHSHQ�]H�YDQDI�GH�VWHLJHU��%DDV�.HHV�GDDU�
NRPW�5LWD�.ULMV� DDQ���(HQ�JHVFKURNNHQ�.HHV���MRQJHQV��VWLO�QRX�
DOVMHEOLHIW���
%LM�]LMQ�HHUVWH�RQWPRHWLQJ�PHW�:LOOHP�'XLMV�GLH�KLM�QLHW�NHQGH��
RQWVWRQG�HHQ�DDUGLJH�GLDORRJ��
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"Hoe is uw naam? zei Kees. U kent mij toch wel, zei Willem. Nee, 
zei Kees. Willem Duijs geheel verbijsterd, Kent u mij éc,ht niet? 
Nee, zei Kees. Van de televisie, riep Willem. 
Maar ik heb geen televisie, zei Kees. Nou dat is eigenlijk best 
jammer want dank zij de televisie kent mij iedereen, zei Willem. Ja, 
zei Kees, en daar heb ik nou juist niet zo'n behoefte aan". Willem 
schudde onbegrijpend het hoofd. 

Kees de uitvinder, sportman en avonturier. 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Op 13-jarige leeftijd 
knutselde Kees een strijkplank op een paar oude krulschaatsen. Hij 
zette daar een fokzeil op en maakte zijn eerste ijszeiltochtjes op de 
Zuwe. Het waren de eerste oefeningen van een toekomstig 
uitvinder. 
Kees bouwde later ook strandzeilwagens en boten. Zo bouwde hij 
een boot samen met D.M.(San) Schippers in Kortenhoef. San, 
bekend om zijn wild uiterlijk(lang rood haar) maakte met zo'n acht 
mensen zeezeiltochten.Met dit zeiljacht maakte hij zelfs grote 
tochten rond Noorwegen. Op een schilderij van Flip Hamers, Ao 
1947, dat hing in de huiskamer van Kees en Pién, zie je het schip 
dat door Kees werd gebouwd. In 1967 vertrok zijn vriend San naar 
Afrika om met zijn vrouw samen natuurfilms te maken. Hij 
vestigde zich in Magagnosc-Grasse, aan de voet van de Alpen in 
Zuid Frankrijk. San kreeg een onderscheiding op het Internationaal 
Filmfestival te Cannes voor een van zijn natuurfilms die werd 
omschreven als "the best Educational Documentary". 

Dolfijnen. 

Op een van zijn verre zwerftochten zag Kees hoe jongens met 
dolfijnen speelden en met deze dolfijnen scholen vissen opjoegen in 
visnettèn.Hij ervoer dat als indrukwekkend en fascinerend. Toen 
Kees 60 jaar werd, (20-9-1977) kreeg hij van zijn vrouw een 
bronzen dolfijn die hij plaatste in zijn tuin op Leeuwenlaan 48. De 
dolfijn werd gemaakt door de kunstenares/beeldhouwster Barbara 
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de Clercq-Brinkgreve. Zij is getrouwd met de stiefzoon van Kees, 
Steven de Clerq. 

Kees Kortenoever met bronzen dolfijn in de tuin 

Woestijnrace. 

Dat Kees het niet bij de strijkplank heeft gelaten mag blijken uit het 
volgende verhaal. 
Een in het oogvallende gebeurtenis/avontuur met internationale 
belangstelling was de woestijnrace die in 1967 werd georganiseerd. 
Onder leiding van de Fransman Jean du Boucher werd een 
wedstrijd voor 12 zeilwagens georganiseerd. Waarvan er acht de 
eindstreep zouden halen. Tweeëntwintig mannen en een vrouw 
afkomstig uit Frankrijk, Engeland, USA, Denemarken, Nederland 
en West-Duitsland. De tocht door de Sahara liep langs een oude 
karavaanroute van Béchar (Marokko/Algerije), naar Nouakchott 
(Mauretanie) aan de kust van de Atlantische Oceaan Totaal 1700 
miles (2700 km). De periode was van 12 februari 1967 tot 15 maart 
1967. Een tijdsbestek van 32 dagen. Bjtirn Copijn, een goede vriend 
van Kees, was er ook bij. Stel je voor, dagen lang hitte en kou, 
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knarsetandend zand etend en kamelenmelk drinkend bij gastvrije 
Berbers. De verzengende Sirocco, de jakhalzen en de schorpioenen. 
Om tenslotte aan de kust te eindigen waar hij genoot van de statige 
flamingo's en spelende dolfijnen. Ongelooflijk wat een indrukken 
zoiets na laat. In 1972 herhaalde hij de tocht. 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER '93 

AANVANG: 19:30 UUR 

IN HET 'JEUGDHUIS' VAN 
CONFERENTIE-OORD 

"LAND EN BOSCH" 
LEEUWENLAAN 40 

's-GRAVELAND 

MET EEN ZEILWAGEN 
DOOR DE SAHARA 
EEN VERRASSENDE DIA-SHOW 

KEES KORTENOEVER vertelt over de stoutmoedige en 
avontuurlijke zeilwagentocht van 8 mannen met evenzoveel 

nationaliteiten dwars door het onmetelijke en grillige 
woestijnlandschap. Hoor over hun ontmoetingen met de 
Berberbevolking en hun belevenissen te midden van dit 

onbekende natuurgebied. 

KOM KIJKEN NAAR HET PRACHTIGE FOTOWERK 
KOM LUISTEREN NAAR HET MEESLEPENDE VERHAAL 
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Maar Kees zou Kees niet zijn als hij dat genieten voor zichzelf zou 
willen houden. Dus ging hij er de boer mee op middels lezingen 
met schitterénde dia's. 
Het was in februari 1994 dat ik een lezing van hem bijwoonde in de 
Oudergaard in Kortenhoef. Ik sprak hem voor de tijd en had hem 
nog op zijn hart gedrukt 'denk er om Kees het gaat om een 
gezelschap van oudere mensen, maak het niet al te lang en dus niet 
te laat.'. Maar wat dat betreft was hij net als zijn broer Nico, als ze 
ergens enthousiast voor zijn dan zijn ze niet meer te stuiten. Een 
mooie avond. Inclusief de korte pauze, drie uur!! En hij zei aan het 
slot dat hij zijn voordracht helaas wat had moeten inkorten 	 
Zeilwagens, zand en stenen. Op zo'n avond tijdens zijn lezing wekt 
hij de indruk een gevoelige dromer te zijn. Maar wel een die 
beschikt over een tomeloze energie. Ik herinner mij een uitspraak 
bij een dia van de indrukwekkende sterrenhemel boven de Sahara: 
"Ik had het gevoel dat ik Onze Lieve Heer diep in zijn ogen keek". 
Of bij een van de vele dia's met zand, stenen en prachtige 
mineralen, schelpen en fossielen: 
"Al die steentjes zoals ze daar liggen. Het is alsof ze een taal 
spreken en of ze hun best doen het zand vast te houden". In het 
gezaghebbende tijdschrift "National Geographic", november 1967, 
verscheen een reportage "Dry-Land Fleet Sails the Sahara'. Het 
Magazine was tevens sponsor en begeleidde de groep met een 
Landrover. 

Tot slot. 
Ik herinner mij dat Kees op 75 jarige leeftijd, in januari 1993, nog 
heeft geschaatst en geijszeild op het Gooimeer. In de zomer van 
1992 heeft hij nog met de catamaran in Loosdrecht gezeild. Een 
Amerikaan die hij daar ontmoette uitte zijn bewondering over zijn 
vitaliteit en maakte hem een compliment: "you are an recycled 
teenager!" Half februari 1999 verhuisden hij en zijn vrouw naar 
Zeist. Hij overleed op 16 december 2000. Op 21 december 2000 is 
hij begraven. Hij leefde een leven dat ik een jongensdroom zou 
willen noemen. 

Daan Buitenhuis 

60 



Op het Hollands End 
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DE KAPPERSZAAK VAN VADER EN ZOON WIGGERS 

Ankeveen 21 maart 1958 

Eigenaar van de scheersalon op het Hollands End rond de 
eeuwwisseling, 1899/1901, was Jan Wiggers. Toen hij in 1931 
overleed was het zijn zoon Henk die hem opvolgde. 

Als je ten tijde (1958) dat ik bovenstaande tekening maakte, de 
kapperszaak binnenkwam keek je een lange gang in met links een 
klein houten luikje voor de verkoop van drop, tabaksartikelen, 
kerkboeken, rozenkransen, (eerst even kloppen), en nog enkele 
andere dingen meer. Rechts achter de deur hing de koperen bel die 
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Henk attendeerde op de binnenkomst van een klant. Op het eind 
van de gang was een deur naar links die toegang gaf naar de 
'salon'. De muren van de salon waren voorzien van behang uit de 
vorige eeuw. 
Volgens Henk heeft hij sinds de overname in 1931 nooit iets in de 
salon veranderd. De vloer bestond uit houten planken die ooit eens 
in de was waren gezet. In de salon zelf stond aan één kant een rijtje 
houten keukenstoelen en aan de andere kant een houten tafeltje met 
daarop een lampetkom en een kan met water. Naast het tafeltje 
stond een klein eikenhouten kastje met enige laden voor het bergen 
van gereedschappen. Zoals onder andere scheermessen, kwasten, 
scharen en haarkniptangen. Ook een echte lederen scheerriem 
ontbrak niet in de salon van Henk. Als het al bijna schemer was 
werden de werkzaamheden door Henk Wiggers voortgezet onder 
het schijnsel van een soort pendellamp. 
Henk was een man van weinig woorden. Tijdens het knippen moest 
je voor het raam gaan zitten. Eerst werd je aan de voorkant geknipt 
en halverwege moest je dan je stoel omdraaien om de ander kant 
van je haardos te laten bijwerken. "Draaien" waren de enige 
woorden die Henk gebruikte tijdens het uitvoeren van zijn 
werkzaamheden. 
Overigens was hij een goedaardig en vriendelijk mens. Het 
kniptarief bedroeg voor volwassenen een kwartje (f 0,25 cent) en 
voor kinderen vijftien cent (f0,15) 
Hoewel de meeste Ankeveense mannen hun haar bij hem lieten 
knippen en enkelen zich tevens lieten scheren, is Henk, als enige 
Ankeveense haarsnijder, nooit echt rijk geworden. Henk huwde op 
latere leeftijd. Hij was, in mijn herinnering, toen de vijftig ruim 
gepasseerd. 
Henk Wiggers beëindigde zijn bedrijf in het jaar 1965. Hij vertrok 
met zijn vrouw naar Weesp. Het dorp Ankeveen met zijn bewoners 
bleef echter in zijn hart opgesloten. Nadat de kapper Gerard van der 
Aar zich er nog enige jaren heeft gevestigd werd het pand in de 
jaren tachtig geschikt gemaakt voor bewoning. 

Jan M.Veenman 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Ook het afgelopen kwartaal kregen wij weer flink aantal 
schenkingen 

> Van dhr. T. Veenman ontvingen we weer een aantal foto's. 
Tevens bood hij ons ruim dertig prentbriefkaarten te koop aan, 
die wij nog niet in onze verzameling hadden. Een mooie 
aanwinst. 

> Dhr. F. Hendriks schonk ons 17 foto's van "Amicitia" en twee 
foto's van dhr. Jan Haverkamp. 

> Een aantal voetbalprijzen en wat foto's kregen we van dhr. Don 
Steenvoorden. 

> Mevr. Goedemans schonk ons een verzameling oude 
wandtegels, afkomstig uit 's-Gravelandse huizen. 

> Een kalender met foto's van dhr.Evert Boeve ontvingen we van 
mevr. Rie Boeve-Bant. 

> Dhr. Piet Neijsen gaf ons een oud knipsel over de Wijde Blik. 
> Fotokopieën van oude bouwtekeningen van de Noorder- en 

Zuidersluis kregen we van dhr. J.Veenman. 
> Dhr. P. Honig schonk een oude postelijnlles, een aantal knipsels 

en een rapport over de vegetatie van de Ankeveense plassen, 
geschreven door K. Olivier. 

> Van dhr. H. Blessing ontvingen wij een "Vademecum 
's-Graveland en Kortenhoef' van rond 1965. 

> Een ingebonden exemplaar van een uitgave over de 100-jarige 
geschiedenis van muziekvereniging BMOL werd ons 
geschonken door dhr. H. Wijnen. 

> Mevr. Smallenburg schonk ons vier foto's. 
> Dhr. van Oort schonk ons twee foto's van 'veldwachter' van 

Oort uit 's-Graveland. 
> Een rijk geïllustreerd boek over Vechtschilder Nicolaas Bastert 

werd ons geschonken door dhr. F. Kesssel. 
> Van dhr. H. Teeuw kregen we een videoband met t.v.opnamen 

van Barend van Voorden. 
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> Een aantal waardevolle oude krantenknipsels ontvingen we van 
dhr. W. Fecken. 

Obligaties 

Ook dit jaar zijn op onze jaarvergadering weer drie obligaties 
destijds uitgegeven t.b.v. de bouw van ons onderkomen op de 
Kerklaan, getrokken, die ter verzilvering kunnen worden 
aangeboden. 
Ons erelid dhr. A.D. Wumkes verrichtte de trekking van de 
volgende nummers: 50006, 50021, 10007. 
U kunt deze obligaties bij ons aanbieden op elke woensdagavond 
op Kerklaan 89 te Kortenhoef. 

Internet 

Om de vereniging bereikbaarder te maken wordt momenteel 
gedacht aan een zgn. Website op internet. Zover zijn we op dit 
moment nog niet, maar vooruitlopend daarop hebben we inmiddels 
wel een e-mailadres. U kunt ons vanaf heden via dit adres bereiken: 
hkgloriosa@hetnet.n1 
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WETENSWAARDIGHEDEN 

De bruidstoet tussen brandslangen 

Ds. D.Bruins was van 1817 tot 1855 predikant te 's-Graveland. zijn 
oudste dochter Cornelia Johanna Margaretha schreef, op leeftijd 
gekomen, " Mijn levensgeschiedenis vertelt aan mijne kinderen". 
Het boek werd in 1981 weer uitgegeven met als titel: 
"Domineesdochter in 's-Graveland / Domineesvrouw in 
Zaltbommel" Cornelia Bruins trouwde met Ds C.Hooijer en over 
haar trouwdag schrijft zij het volgende: "De dag van ons huwelijk 
(26 mei 1843) was een vrijdag, daags na het Hemelvaartfeest, 
waarop te 's-Graveland gebruikelijk was de brandspuit te proberen, 
die in een gebouwtje niet ver van de kerk werd bewaard. De 
gebruikte slangen werden altoos op het kerkhof rondom de kerk te 
drogen gehangen en het was tussen de drogende slangen dat wij, 
van het gemeentehuis komende, heen wandelden alsof het grote 
guirlandes van bloemen waren". 

Een zachte zit 

Hard zitten is nooit prettig, ook niet in de kerk. De houten banken 
geven niet mee. Je gaat eens verzitten, verschuift wat, maar echt 
helpen doet het niet. Zo beleefden het ook de hoofd- en overige 
ingelanden van 's-Graveland in de kerk aan het Noordereind in 
's-Graveland. Er moest iets aan gedaan worden en zo werden in 
1795 "acht blauwe, gedrukte paardenharen trijpen matrassen" 
aangeschaft voor de banken aan de Zuiderhoek. Daar zetelden de 
bovengenoemde Heren met hun families! De rest van de 
Gemeente? Nu zijn de banken voorzien van keurige, goed zittende 
groene kussens, de gemeente heeft ze te danken aan de 
Vrouwenvereniging "Ora et Labora" die in 1980 de oude, versleten 
kussens herstelden, vulden en overtrok. Ze kunnen het opnemen 
tegen de paardenharen matrassen van de ingelanden en ieder heeft 
er plezier van. 

Daan Buitenhuis 
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UIT DE KRANT VAN TOEN 

Vondst van Ankeveense schilder 

Kostbare 17e  eeuwse kaart op 
mestvaalt ontdekt 

Curieuze aanwinst voor het Goois Museum voorlopig gerestaureerd 

HILVERSUM- Toen een Ankeveense schilder kort geleden door 
zijn dorp wandelde, viel zijn oog op een merkwaardige rol 
papier,die op een hoop afval lag. Hij ontdekte een heel oude, 
kleurrijke,doch zwaar beschadigde landkaart, die, om een 
bezemsteel gerold,op de mestvaalt was gegooid. De schilder stelde 
zijn vondst in handen van het hoofd der R.K. school van Ankeveen, 
de heer Fennis, die de „Caerte van de Hollandse Polder tot 
Ankeveen" op zijn beurt cadeau deed aan het Goois Museum, dat 
met deze inmiddels zo goed mogelijk gerestaureerde en gisteravond 
gearriveerde aanwinst bijzonder blij is. Want deze oude 
polderkaart, vermoedelijk daterend uit het einde van de zeventiende 
eeuw, betekent voor het museum een zeer curieus en kostbaar bezit. 

Begin Mei ondernamen de directeur van het Aartsbisehoppelijk 
Museum in Utrecht, dr D. Bouvy uit Bussum en , de Bussumse 
kunstschilder en restaurateur J. C. Verhoeven, die op jacht waren 
naar particulier kunstbezit, dat geëxposeerd kan worden op de 
komende Mariatentoonstelling in Bussum, een speurtocht in 
Ankeveen. Dat was geen toeval, aangezien reeds vroeger in dit dorp 
een uit omstreeks 1430 daterende kostbare Nederrijnse Madonna is 
ontdekt. Wél toeval was het, dat de heer Fennis met beide heren in 
contact kwam, met de oude dienstkaart kwam aandragen en 
opmerkte, dat deze misschien iets voor het Goois Museum was, 
want dr Bouvy is daarvan bestuurslid. Met grote dankbaarheid aanvaardde hij het 
oude document, dat in zoverre ook op het Gooi betrekking heeft, omdat de 
„Hilversomse Meente" er op staat 
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De gevonden landkaart 

afgebeeld. Er is echter nog veel meer belangwekkends op de kaart 
te zien, omdat zij stamt uit de tijd, dat ook aan simpele 
polderkaarten grote zorg werd besteed. Zo is -er de toenmalige 
bebouwing van Ankeveen keurig op afgebeeld en men ontdekt er 
enige boerderijen op, die thans nog bestaan, zoals de Ingelenburg. 
Deze "veste" van de familie Ingel speelt een kleine rol in onze 
vaderlandse geschiedenis: Hooft heeft er destijds als drost van 
Muiden nog eens een inval gedaan, omdat vermoed werd, dat hier 
in het geheim R.K. erediensten werden gehouden. Een vermoeden, 
dat wel juist zal zijn geweest; pastoor Ingel, een bekeerling van 
Leonardus Marius, is bekend geworden als biechtvader van Vondel. 
Ook de nog bestaande molen aan de Loodijk is afgebeeld op de 
kaart, waarop de polderkavels in diverse kleuren zijn aangegeven; 
de Hilversumse Meent is schematisch aangegeven door koetjes en 
mannetjes te paard (de cowboys?). De heer Verhoeven heeft de 
kaart voorlopig gerestaureerd: er is doek achter gebracht, zij is op 
een bord gespannen is zo goed mogelijk schoongemaakt. Er 
ontbreekt een gedeelte van de tekst; misschien zal het mogelijk 
blijken, deze later aan te vullen. 

Bron: De Gooi en Ommeland, 15 mei 1954. 
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WIE WEET HET ANTWOORD? 

door Jan Schriek 

Toch nog een reactie, n.l. uit Utrecht, i.v.m. het novembernummer 

2000. Nummer 4 is Oetske Visser. 

De vraag in het februarinuninter 2001 betrof twee padvinders. 
Boven verwachting kwam er een oplossing binnen want niemand 
op de Kring kon deze mensen thuis brengen. Wij ontvingen tips van 
Theo Beijaard, Henk Smit, mijnheer Hagen en mevrouw Fontijn. 
De foto werd gemaakt in 1945/46. 
Het waren padvinders van de Michaël Groep. 

Links op de foto, met stok,: Cornelis Gerardus (Cor) Fontijn 

geboren 15-01-1929 te Nieuwer Amstel Hij emigreerde in januari 
1950 naar Canada en trouwde daar met Geertruida Lute geboren te 

B akkum 

Rechts op de foto: Petrus Henricus Maria Johannes (Piet) 

Steenvoorden geboren 25-04-1920 te Sloten. Hij trouwde met 
Johanna Lamberta Fontijn geboren te Nieuwer Amstel. 
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De nieuwe vraag. 

Op de foto zes dames, samen personeel van de wasserij Smeerdijk 
aan het Zuidereinde in 's-Graveland. Eén van de dames, nummer 5, 
is Greet Schriek. Wie zijn de andere dames? Vermoedelijk was het 
in 1950. 

Uw reactie graag naar Jan Schriek, C.de Wijsstraat 17, 1241 BW 
Kortenhoef, tel.: 035-6563505 of iedere woensdagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur in ons gebouw aan de Kerklaan 89, tel. 035-
6569293. 
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DOEL: De Historische Kring heeft ten doel voorwerpen, afbeeldingen en 
archivaria betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland en 
Kortenhoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen, zomede de 
belangstelling daarvoor te bevorderen. 
REALISATIE: Er is veel uit te pluizen, te verzamelen, te rangschikken en te 
publiceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, hetzij door informatie, dan wel 
finaniële steun. Nieuwe leden heten wij van harte welkom! 

Lidmaatschap 	 min. f. 20,- per jaar. Los exemplaar f.2,50 
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