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Met de nieuwe rubrieken 
 ‘Het Kunsthoekje’  

& 
‘De essentie’! 

Het merkwaardige landschap 
van Rheinbraun  

Atoombomproeven 
op Bikini! 
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Abonnementen op ‘Voortschrijdende inzichten’ zijn vooralsnog niet mogelijk. Het tijdschrift is in de losse 
verkoop en direct bij de uitgever verkrijgbaar. Prijzen kunnen per nummer en per verkooppunt verschillen. 
De op de omslag vermelde prijs is een adviesprijs.  
Opmerkingen en reacties graag zenden aan de Redactie van 'Voortschrijdende inzichten ', p/a Uitgeverij 
Pandora, Bovencamp 57, 3992 RX Houten. Ook suggesties voor onderwerpen kunt u hier aanmelden. In 
principe accepteren wij geen ongevraagde kopij. U kunt ons ook emailen: inzichten@planet.nl. De redactie 
van 'Voortschrijdende inzichten' is ondergebracht bij Uitgeverij Pandora. De geringe personeelsbezetting van 
de uitgeverij maakt het ons helaas niet mogelijk u telefonisch te woord staan. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Ik was laatst in het Wooninformatiecentrum in 
Houten en zag daar uw tijdschrift liggen. De titel 
trok mijn aandacht. Ik dacht in het tijdschrift 
informatie te vinden over de voortschrijdende 
inzichten van de ontwikkeling van Houten. 
Onaangenaam verrast was ik toen ik allerlei wazige 
artikelen aantrof die weinig met Houten van doen 
hadden. Nee, hier zitten we in Houten echt niet op 
te wachten. Besteed liever uw aandacht aan de 
bijzondere architectuur in Houten-Zuid. Ook kunst is 
een goed onderwerp. Misschien zou ik op dit 
gebied kunnen bijdragen aan uw blad. Leest u maar 
eens de Kunst-Gazette, dan weet u wat ik bedoel. 
F.D. te Houten. 
Naschrift redactie: Kunst is zeker een geschikt 
onderwerp voor ons blad. Wij nemen uw suggestie 
ter harte en starten in dit nummer met een nieuwe 
rubriek ‘Het kunsthoekje’. Stuurt u eens een proeve 
van uw schrijfkunst op dan kunnen we beoordelen 
of het voor ons blad in aanmerking komt. Houdt u 
wel daarbij de doelstellingen van ons blad voor 
ogen? Wij lazen een stukje van u op de website 
www.artlab.nl/kodh en wij waren niet onder de 
indruk. Kunt u ons ook informeren waar de Kunst-
Gazette te verkrijgen is? Wij konden het nergens 
vinden.  
 
 
 

Ik heb het nulnummer van Voortschrijdende 
Inzichten met plezier gelezen. Ik hoop wel dat het 
bij een nulnummer blijft. Dit soort blaadjes werd 
door mijn vriendjes al op het gymnasium gemaakt. 
En ook zij wisten: een grapje is leuk, maar één keer 
is voldoende. Zeker als u dan ook nog storende 
fouten maakt. Het lijkt alsof een gedeelte van het 
artikel over de stuifzwam ontbreekt. En wat is dat 
voor vreemde datum die wordt genoemd: 33 
december 1999? 
L.A.C. te Houten. 
Naschrift redactie: Inderdaad, een gedeelte van het 
artikel is bij de opmaak verloren gegaan, waarvoor 
onze excuses. Het ontbrekende gedeelte is in dit 
nummer van ons tijdschrift alsnog opgenomen. En 
wat betreft die datum, dat is slordig. De juiste datum 
is 26 oktober 1986. Stuurt u ons eens iets op van 
datgene wat uw vriendjes hebben gemaakt. 
Misschien is het iets voor ons blad. 
 
Proficiat met het eerste nummer van uw tijdschrift. 
Ik heb het met veel plezier van a tot z gelezen en er 
van genoten en soms hartelijk om gelachen.  
J.L.M.H. te Houten. 
Naschrift redactie: Ons blad is niet komisch 
bedoeld. Niettemin bedankt. 

Ingezonden brieven 
De redactie stelt reacties op en  naar aanleiding van het tijdschrift op prijs. De redactie 
behoudt zich echter het recht voor om brieven met een haar onwelgevallig karakter zon-
der opgaaf van redenen te weigeren. 
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Dit blad wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Uitgeverij Pandora in Houten 

Nummer  1 – Juli  2001 

 4 Wie was Hannie Uppelschoten? 

 5 Nogmaals 

 6 Een merkwaardig landschap 
  De zegeningen van Rheinbraun voor  mens en milieu 

 11 Het zal geen gat in de bodem 

   van de zee maken 
  De eerste Amerikaanse kernproeven na WO II 

  
En natuurlijk ook nog onze rubrieken 

‘De essentie’     9 
‘Het Kunsthoekje’  10 
‘Wetenswaardig’  15 
‘Wat wij lazen voor u’ 16 

Korte mededeling aan de lezer 
De reacties op het nulnummer van ‘Voortschrijdende inzich-
ten’ (maart 2001) waren overwegend positief. De redactie 
heeft dan ook besloten voorlopig nog een jaar met de uitgave 
van  ‘Voortschrijdende inzichten’  door te gaan. Medio 2002 
zal een eventuele voortzetting opnieuw bezien worden. 
De uitgever. 
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Het juiste beeld van eerste helft van de zeventiger jaren 

Kan een foto een perfect tijdsbeeld geven? Eigenlijk niet. Want, wat is, objectief 
gezien, een tijdsbeeld? Dat zal voor een ieder verschillend zijn. Natuurlijk, enkele 
algemeenheden zijn altijd aan te geven. Maar de details zullen op vele manieren 
ingevuld kunnen worden. Niet onbelangrijk hierbij is de leeftijd van de toeschouwer. 
Zo is het tijdsbeeld in iemands herinnering nauw verbonden met wat diegene toen zelf 
onderging, bij betrokken was, belangrijk vond. Zo gedacht, lijkt het weergeven van het 
tijdsbeeld op een foto op z’n minst lastig. Echter niet onmogelijk, totdat onomstotelijk 
het tegendeel bewezen is. Dus daarom toch 
een poging. Op de foto is afgebeeld Hannie 
Uppelschoten, geboren Sliepen. Hannie is 
eigenlijk niet zo interessant; het is meer waar 
zij voor staat. Want wat weten we van Hannie 
en wat zien we hier? Hannie Uppelschoten 
was in de eerste helft van de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw studente biologie. Zij deed 
onderzoek naar de  invloed van 
luchtverontreiniging op korstmossen. Waarom 
deed zij dat? Omdat het maatschappelijk 
relevant was. Luchtverontreiniging deed een 
aanslag op het milieu, waaronder korstmossen. 
Bekijken we de kleding van Hannie. Zij draagt 
een coltrui met daarover heen een zwart jack 
van corduroy. Uiteraard komt de trui onder 
het jack uit. Wat  niet te zien is, is de broek. 
Deze moet uiteraard ook van zwart corduroy 
zijn. Hannie heeft half lang haar in  een vlot, 
slordig model dat vast niet door een kapper is 
gedaan. 
Rechts op de foto zien we een apparaat. Dit is een zogenaamde Leclerc meter. Een 
eenvoudig en goedkoop apparaat om zwaveldioxide concentraties vast te stellen. Ook 
dit is niet onbelangrijk. Maatschappelijk relevant onderzoek moest in die tijd met 
goedkope middelen worden uitgevoerd als het ware het om  te onderstrepen dat goed 
onderzoek niet veel geld nodig had. Dat goedkoop, zoals ook elders in het leven, 
meestal ook weinig kwaliteit betekende, werd voor lief genomen. 
Alles overziend, geeft deze foto misschien wel een tijdsbeeld van de eerste helft van 
de jaren zeventig, maar dan is het één van de vele die mogelijk zijn. Het is en blijft 
subjectief. ◄ 
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Nogmaals: De peervormige stuifzwam in Amelisweerd 
In het nulnummer van ons tijdschrift stond een artikel met als titel ‘De peervormige 
stuifzwam in Amelisweerd’. Helaas is er een fout bij de opmaak gemaakt. Hierdoor is 
een gedeelte van het artikel weggevallen. Hierbij alsnog het ontbrekende gedeelte. 
 
Het omstreden gedeelte van de A27 ligt in drie bestemmingsplannen van de gemeente Utrecht. Alleen 
in het middelste ligt Amelisweerd en daar richt zich de aandacht op. Het bestemmingsplan voor het 
zuidelijke deel wordt goedgekeurd en Rijkswaterstaat gaat daar voortvarend aan de slag. Op zeker 
moment zijn de voorbereidingen al gevorderd tot aan de bosrand, de grens van de twee 
bestemmingsplannen. Sommigen spreken van een domino strategie van Rijkswaterstaat. Iedere keer 
kleine stukjes voortgaan, realiseren, investeren. Dit wordt gevolgd door het presenteren van 
onvermijdelijkheden presenteren en wijzen op kapitaalvernietiging als de weg er niet komt. 
Voortgaande procedures met bestemmingsplannen, en een weinig karaktervaste Utrechtse 
gemeenteraad, het sleept aan. De overheidsdemagogie is al die tijd niet van de lucht. Minister van 
Verkeer en Waterstaat, Tuijnman: 'Amelisweerd is de enige nog ontbrekende schakel in de 
wegverbinding tussen Oslo en Madrid.' Een onbekende ambtenaar: 'heel Nederland, nee zelfs heel 
Europa klem zal komen te staan bij Oudenrijn, als die weg er niet komt.'  
In 1982 heeft de politiek definitief besloten tot in de Tweede Kamer toe: de weg zal er komen. In 
september van dat jaar lopen er nog drie procedures bij de Raad van State. Minister Zeevalking geeft 
toestemming tot het kappen van de bomen, de eerste fase van de aanleg van de weg. In een laatste 
poging spant Vrienden van Amelisweerd een kort geding aan om het kappen te verbieden. 
 
In hetzelfde artikel zat nog een storende fout. Als datum voor de openstelling van het 
gedeelte van de A27 door Amelisweerd werd vermeld 33 december 1999. Dit moet 
zijn 26 oktober 1986. 
 

Tip! Binnenkort kunt u de volledige tekst van het artikel vinden op onze website.  

Wie kent ze niet? Die kitscherige ‘schilderijen’ van huilende kinderen? Vak voor weinig geld 
te koop. Of wat te denken van die andere variant: het verleidelijke zigeunermeisje? In het 
volgende nummer van ‘Voortschrijdende inzichten’ meer hierover en over de makers van 
deze prachtige werken. 
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De zegeningen van Rheinbraun voor maatschappij en milieu 
 

Vlak over grens met Duitsland ter hoogte van Limburg ligt in de deelstaat Noordrijn-
Westfalen een groot gebied waar zich bruinkool in de bodem bevindt. In de driehoek 
Aken, Kerpen, Grevenboich liggen een aantal bruinkoolmijnen. Hier wordt door het 
Duitse bedrijf Rheinbraun bruinkool in dagbouw gewonnen. Dagbouw wil zeggen dat 
vanaf het aardoppervlak de grond wordt uitgegraven tot aan de bruinkoollagen en dat 
vervolgens de bruinkool wordt gedolven. Er zijn op dit moment vier bruinkoolmijnen 
in bedrijf: Inden, Fortuna/Bergheim, Garzweiler en Hambach (zie kaartje). 
Hier spelen zich gebeurtenissen af van een onvoorstelbare omvang. De dagbouw 
speelt zich over oppervlakten van enkele tientallen km2. De grootste is Garzweiler met 
een bedrijfsoppervlakte van 25 km2. Diepten van de dagbouwmijnen variëren van 150 
tot 300 meter; dit laatste in Hambach. Uitgraven tot op deze diepten betekent dat 
continu grote hoeveelheden grondwater weggepompt moeten worden. Er komen bij 
de winning ook grote hoeveelheden onbruikbaar materiaal vrij. Gemiddeld ontslaat bij 
elke ton gewonnen bruinkool 3-5 m3 afval. Dit wordt grotendeels in de dagbouw zelf 
opgeslagen, waardoor surrealistische landschappen ontstaan. Ontginning van een 
concessie kan, afhankelijk van de grootte, enkele tot vele tientallen jaren in beslag 
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nemen. Zo zal de dagbouw in Inden 
nog tot 2030 doorgaan en die in 
Garzweiler, die begonnen is in 1982,  
zelfs tot 2044. Hierbij wordt iedere 
keer dezelfde methode toegepast. Het 
oppervlak van het te ontginnen wordt 
eerst  volledig ‘leeg’ gemaakt. Alle 
bebouwing, alle vegetatie, natuur 
wordt verwijderd. Vervolgens 
worden de bovenste grondlagen 
verwijderd.  Hoe ver dit gebeurt, 
hangt af van de diepte waarop de 
bruinkoollagen beginnen; het kan 
gaan om bovenlagen tot 100 meter. 
Daarna begint de winning van de 
bruinkool. Het hier beschreven 
proces baant zich een weg door het 
landschap. De graafmachines hebben 
ook al van die onvoorstelbare 
afmetingen: ruim 200 meter lang en 
tot 100 m hoog (zie foto op de 
omslag). 
Bij het leegmaken van het landschap 
vóór de winning worden ook dorpen 
afgebroken. De huizen worden 
opgekocht door Rheinbraun; de 
bewoners veelal verplaatst naar 
nieuw gebouwde wi jken bij 
bestaande dorpen. In het jargon heet 
dit ‘umgesiedelt’. Waar de bruinkool 
volledig gewonnen is, wordt het 
landschap gerecultiveerd. Er wordt 
nieuwe natuur aangelegd en soms 
worden er ook nieuwe dorpen 
gebouwd. 
Garzweiler bestaat eigenlijk uit 
Garzweiler I en Grazweiler II; zij 
worden gescheiden door een autoweg 
de A44. Garzweiler I zal in 2006 
‘klaar’ zijn. Dan wordt overgestoken 
naar Garzweiler II; de autobaan zal er 
wel voor worden afgebroken. Het 

De bruinkoolmijn ‘Hambach’ 

Overtollig materiaal wordt op de winningplaats opge-
slagen; dit leidt tot merkwaardige landschappen. 

Lege huizen, verlaten straten in Inden. De bewoners 
zijn grotendeels ‘umgesiedelt’. 

 
Too much violence in the world 

Ingezonden mededeling 
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dorp Otzenrath dat vlak aan de autoweg ligt, zal rond 2006 zijn afgebroken. Al sinds 
enige jaren worden de huizen opgekocht door Rheinbraun en sterft het dorp een 
langzame dood. Over enige jaren zal het er uitzien als nu het dorp Inden: huizen met 
dichtgespijkerd ramen; een enkel huis nog bewoond. Sinds 1950 zijn 30.000 mensen 
‘umgesiedelt’. Als de huidige plannen volledig worden uitgevoerd zullen er de 
komende tientallen jaren nog zo’n 7.500 mensen moeten verhuizen. Garzweiler II is 
een belangrijk item geweest bij de verkiezingen in 1995 in de deelstaat Noordrijn-
Westfalen. De Groenen gingen de verkiezingen in met de belofte dat Garzweiler II 
gestopt zou worden, kwamen na de verkiezingen aan de macht samen met de SPD en 
hebben zich daarna gecommitteerd aan de plannen. Garzweiler II kon gewoon 
doorgaan, ook onder verantwoordelijkheid van ministers van de Groenen. Maar ja, 
het gaat dan ook om 40.000 arbeidsplaatsen, waarvan 12.000 direct bij Rheinbraun. In 
Duitsland wordt 25% van de stroom opgewekt in elektriciteitscentrales die met 
bruinkool gestookt worden; voor Noordrijn-Westfalen is dit zelfs 40%. In de 
nabijheid van de bruinkoolwinningsplaatsen staan drie elektriciteitscentrales die 
bruinkool als brandstof gebruiken. Deze centrales hebben een gezamenlijk vermogen 
van bijna 10.000 Mega Watt. Per jaar gebruiken zij zo’n 85% van de 110 miljoen ton 
bruinkool die afgegraven wordt. Energietechnisch gezien is bruinkool een weinig 
aantrekkelijke brandstof.  De energie inhoud van bruinkool bedraagt maar 40-70% 
van die van steenkool. Pikant detail is dat, sinds de elektriciteitsmarkt geliberaliseerd 
is, 10% van de elektriciteit in Nederland wordt ingevoerd. Gedeeltelijk vindt deze 
import uit Duitsland plaats en dus gebruiken we in Nederland ook met bruinkool 
opgewekte stroom. ◄ 

Voorbeelden van de fabuleuze PR van Rheinbraun. Veel informatiebladen, boekjes en posters worden uitge-
bracht, zelfs wandelkaarten van de gerecultiveerde gebieden. Sommige zijn ook in Nederlands verkrijgbaar. 
Alles is uiteraard gratis. Rheinbraun organiseert ook een aantal malen per jaar excursies. Men kan dan in een 
bus een rondrit maken door een bruinkoolwinnigsgebied, incl. bezoek aan de dagbouw. Toch, op dit moment 
hapert de PR machine even: de website van Rheinbraun (www.rheinbbraun.de) wordt gerenoveerd. Op de 
website van het moederbedrijf van Rheinbraun, RWE, is weinig over Rheinbraun te vinden. Wie ook de andere 
kant van het verhaal wil horen, vindt bij  http://www.netcologne.de/~nc-hambach/startseite.htm goede informa-
tie. Een bezoek aan een dagbouwmijn kan dit jaar nog op 2 september. De bussen rijden naar behoefte van 10 
tot 16 uur. Startpunt is Bedburg-Kaster, vanaf de parkeerplaats bij de tennishal. Aanmelding is niet nodig; de 
deelname is kosteloos. 
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E r wordt veel geschreven over de voortgaande individualisering in Nederland  De 
Nederlander zou steeds meer zelf bepalen wat goed voor hem/haar is, wat wel 

en niet mag. De keerzijde van deze ontwikkeling is dat autoriteit en regels steeds 
minder als vanzelfsprekend geaccepteerd worden. In het algemeen wordt in dit in 
positieve termen besproken Hier zou sprake zijn van democratisering, van een 
gezonde argwaan voor machthebbers, van een uiting van zelfbewustzijn en van nog 
veel meer van dergelijke semi-wetenschappelijke kretologie. Er wordt in Nederland 
ook veel geklaagd over het gedrag van mede-Nederlanders. Nederlanders zijn 
onbeschoft, ongemanierd, dringen voor, hebben een grote mond. In de rubriek 
‘Brieven van lezers’ van de Kampioen, de onvolprezen spiegel van de Nederlandse 
ziel, worden kolommen vol geklaagd over het gedrag van automobilisten op 
verkeerspleinen, het gedrag op de snelweg (bumperkleven, te hard rijden). Niemand 
kent dit soort mensen in zijn persoonlijke omgeving. Toch komt iedereen ze tegen, 
blijkens de verhalen. 

De vraag is: waar zijn deze mensen, hoe heten ze, waar wonen ze? Wel een gedeelte 
van deze mensen woont in onze gemeente. In onze gemeente is een groot grasveld en, 
daar vlak bij, een recreatieplas. Daar zijn borden geplaatst ‘Verboden voor honden’. 
De Nederlander met een hond maakt echter zelf uit wat kan en niet kan, maakt zelf de 
afweging wat moet ik met dit bord? In deze gevallen blijkt dat de afweging in de 
meeste gevallen leidt tot negeren. Dat het veld ook veel door spelende kinderen 
gebruikt wordt, dat in de plas veel kinderen zwemmen is blijkbaar niet of van weinig 
belang. Is dit democratisch gedrag? Is dit een uiting van zelfbewustzijn? Nee, dit zijn 
uitingen van egoïsme, je van een ander niets aantrekken, jezelf het belangrijkst vinden, 
ik ga voor, … . Het gedrag op de weg past hierin. Niemand kent ze, toch zijn ze er. 

Er wordt wel gepleit voor een soort ethisch reveil, meer aandacht voor normen en 
waarden. Wat daarbij vergeten wordt, is dat de mens indien hij niet geleid wordt, neigt 
tot het kwade. De ondergang van het communistische systeem heeft de mensen daar 
vrijheid, maar ook weergaloze criminaliteit gebracht. Onder het communisme hadden 
de mensen geen vrijheid maar ook geen criminaliteit. Terug naar het communisme dan 
maar? Nee, maar hopen dat de mens uit zichzelf het goede nastreeft, sociaal en 
altruïstisch gedrag zal vertonen, is een grote illusie. Het enige wat je kunt doen, is zelf 
wat doen. Er wat van zeggen en dan maar hopen dat het goed gaat en vervolgens 
misschien ooit goed komt. 

De volgende keer: cultuur en communisme.◄ 
Ed Buijsman 
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Federico (in het Frans Frederic) Mompou was een Spaanse componist die leefde van 
1893 tot 1987. Een groot deel van zijn leven heeft hij in zijn geboortestad, Barcelona, 
gewoond. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog en van 1921 tot 1941 woonde hij in Pa-
rijs. Hij wordt omgeschreven als een schuchtere, wat schuwe, teruggetrokken man. Hij 
trad alleen op voor vrienden en kennissen, veelal in zijn eigen huis.  Zijn pianostukken 
zijn meest korte werkjes die eenvoudig en traag van aard zijn. Hij heeft veel gebruikt 
gemaakt van Catalaanse melodieën. In zijn muziek klinkt een zekere weemoedigheid 
door; intiem en sfeervol is het bijna altijd. De titel duiden hier vaak ook: ‘Impressions 
intimes. Planys’ (Intieme impressies. Klaagliederen), ‘Pessebres’ (Kribbes), 
‘Paisajes’ (Landschappen), ‘Cants magics’ (Magische liederen), ‘Scènes d’enfant’ (Kinderscè 
nes), ‘Charmes’ (Betoveringen). 

Het label  NAXOS heeft inmiddels drie CD’s met muziek van Mompou uitgebracht. 
Op de website van Naxos (www.naxos.com) kan muziek van Mompou on line beluis-
terd worden.  
Frederic Mompou. Piano Music. Naxos. Volume 1 (8.554332), Volume 2 (8.554448), 
Volume 3 (8.554570). fl 14,95 per stuk (dus daarvoor hoeft u het niet te laten).  

Het kunsthoekje 

van alle jaren 
de jaren 
die waren 
als 
zoekgeraakte foto’s, 
wat blijft, 
de vage notie 
-altijd blauw, 
 de lucht- 
de jaren 
die komen 
vol 
grote beloftes, 
wat is, 
een groot verlangen 
-altijd blauw, 
 de lucht 
van alle jaren. 

De hiernaast vermelde tekst en de illustratie 
boven komen uit het aardige werkje ‘Zo veel 
wegen te gaan’. Het bestaat uit dertien tek-
sten elk met een bijpassende afbeelding. De 
prijs bedraagt f 3,95. ‘Zo veel wegen te 
gaan’ is verkrijgbaar bij Uitgeverij Pandora, 
Bovencamp 57, Houten. Indien bezorging 
per post gewenst is, bedraagt de prijs f 6,35. 
Van dezelfde kunstenaar zijn ook leuke 
doosjes te koop, zoals ‘Voorwaarts!’; zie de 
afbeelding rechts. Prijzen vanaf f 45,=. 

Ingezonden mededeling 
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HET ZAL GEEN GAT IN DE BODEM VAN DE ZEE MAKEN… . 
De eerste Amerikaanse kernproeven na de Tweede Wereldoorlog 

Vrij snel na de Tweede Wereldoorlog, eind 1945, besluiten de Amerikanen testen met 
atoombommen te gaan uitvoeren. Dát ze werkten was al duidelijk geworden bij de 
Trinity test en in Hiroshima en Nagasaki. Maar men wilde een beter inzicht krijgen in 
de uitwerking van de bommen. Er werd daarom een project opzet, OPERATION 
CROSSROADS. Vice Admiraal WHP ‘Spike’ Blandy was de leider van het gezamenlijke 
landmacht-marine project. De bedoeling van de tests was ‘to determine the effect of atomic 
bombs on American warships’. In een bijna hilarische filmopname, blijkbaar bedoeld om 
onrust bij het publiek weg te nemen, wordt door Blandy in staccato het ontbreken van 
de gevaren benadrukt: ‘De bom zal geen kettingreactie in het water starten en al het water in gas 
omzetten. Het zal geen gat in de bodem van de zee maken en al het water uit de zee laten weglopen. 
Het zal de zwaartekracht niet vernietigen. Ik ben geen atomaire playboy die bommen laat ontploffen 
voor zijn eigen plezier.’ Ook wordt de noodzaak van de experimenten aangegeven: 
‘Experimenten geven ervaring. Ze bevestigen de theorie. Kennis is macht, de taak onontkoombaar. 
De weg is duidelijk, de uitdaging sterk. We moeten de feiten hebben. Gezond verstand vraagt om de 

feiten.’ 
Voor het uitvoeren van de test had de Ame-
rikanen het oog laten vallen op de Marshall 
Eilanden, een eilandengroep in de Stille 
Oceaan. De eilanden waren op de Japanners 
veroverd aan het eind van de Tweede We-
reldoorlog. De Marshall eilenden bestaan uit 
29 atollen en vijf eilanden. De eilandengroep 
was in 1529 door de Spanjaarden ontdekt en 
was achtereenvolgens bezit van Duitsland, 
Japan en, dus na de Tweede Wereldoorlog, 
de Verenigde Staten. Eén van de eilanden is 
Bikini Atol (11º 30’N, 165º 30’O). Dit eiland 
was uitgekozen voor de eerste proeven door 
zijn achteraf ligging, ver van reguliere scheep
- en luchtvaart routes. In februari 1946 werd 

aan de lokale bevolking de vraag voorgelegd of ze ‘tijdelijk’ wilden verhuizen, omdat 
de Amerikanen proeven met atoombommen wilden houden ‘for the good of mankind and 
to end all world wars’. De lokale bevolking, 167 in getal, werd in maart 1946 met hun lei-
der King Juda geëvacueerd en geherhuisvest op het 125 km oostelijker gelegen en tot 
dan toe onbewoonde Rongerik Atol. Dit zou uiteindelijk de dood van vele bewoners 
betekenen, omdat Rongerik Atol totaal ongeschikt was voor bewoning. Onmiddellijk 
na het vertrek van de bewoners begonnen op Bikini de voorbereidingen voor de expe-
rimenten. Zo gebeurde het dat de bewoners die maar net het eiland hadden verlaten, 
nog konden zien dat hun huizen werden platgebrand. 
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De eerste test, ABEL, was op 1 juli 1946. Om 9 uur lokale tijd werd vanuit een B29 
bommenwerper –‘Dave’s dream’- in de nabijheid van Bikini atol een plutoniumbom 
afgeworpen. Deze bom was exact dezelfde als bij Nagasaki gebruikt was: in het jargon 
een ‘standard MK 3A’. De bom explodeerde op een hoogte van 160 meter en had een 
kracht van 23.000 ton TNT. Een vloot van 71 overbodige schepen lag in de lagune. 

Hieronder bevonden zich een Amerikaans 
vliegdekschip, een onderzeeboot en een krui-
ser, een Duitse kruiser, de ‘Prinz Eugen’  en 
de ‘Nagato’, het vlaggeschip van de Japanse 
vloot dat de aanval op Pearl Harbour in 1941 
had geleid. Met deze schepen wilde men de 
schade vaststellen die de explosie veroorzaak-
te. 5400 proefdieren, ratten, schapen, varkens 
en geiten, ook bij de experimenten ingezet. Ze 
worden op de schepen vastgebonden om te 
onderzoeken wat voor effect een atoombom-
explosie heeft op levende wezens. Sommige 
dieren werden van hun vacht ontdaan, som-
mige ook ingesmeerd met beschermende crè-
me. Beklemmende beelden van de proefdieren 
zijn te zien in de documentaire ‘Radio Bikini’ 
van Robert Stone uit 1987. De explosie, en de 
volgende, wordt vastgelegd met meer dan 100 
fototoestellen en ruim 200 filmcamera’s; 18 

ton filmmateriaal wordt gebruikt. Bijzonder aan deze test is dat er internationale waar-
nemers zijn uitgenodigd; de eerste maar ook de enige keer. Een groot gezelschap volgt 
op een afstand van 30 km de explosie. Ook Nederland is vertegenwoordigd met een 

majoor Bruining. Later wordt door sommigen 
geklaagd dat ze het niet goed heb kunnen zien, 
omdat de afstand te groot was.  

De tweede test, BAKER, vond plaats 23 juli, 8 
uur 35 lokale tijd. Bij deze test werd de bom, 
opnieuw een ‘standard MK 3A’, echter onder 
water op een diepte van 30 meter tot ontplof-
fing gebracht. Deze explosie veroorzaakte een 
mist van water vermengd met radioactief gas. 
Ook werd een gedeelte van de bodem van de 
lagune vernield en als sterk radioactief steen-
achtig materiaal in de omgeving verspreid. Dit 
kwam gedeeltelijk ook op de bemande schepen 
terecht, waar de, naar later bleek sterk radioac-

Baker, van bovenaf gezien. 

Vice-admiraal Blandy  (links, met zijn 
vrouw) en schout-bij-nacht Lowry vieren 
het einde van Operation Crossroads in 
november 1946 in Washington. Deze foto 
met de titel "Atomic Age Angel Food" lok-
te heftige kritiek uit.  
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tieve stenene, door bemanningsleden werden opgeraapt. Velen zouden later bijzonde-
re vormen van kanker krijgen. Eén van hen was John Smitherson die last kreeg van 
sterk opgezette ledematen en de laatste jaren door moest brengen met een hand zo 
groot als een olifantenvoet. Bikini atol, op een afstand van 5 km van de ontploffing, 
werd zo zwaar radioactief gecontamineerd dat het de eerste week niet betreden kon 
worden. De tweede test werd bijgewoond door King Juda. Juda keerde terug naar 
Rongerik met de mededeling dat het eiland nog intact was, de bomen er nog stonden 
en dat alles er nog hetzelfde uitzag. Dit voedde de hoop dat ze spoedig weer zouden 
terugkeren. Niets bleek minder waar. Het eiland was echter voor jaren onbewoonbaar. 
In 1954 zou het opnieuw gebruikt worden voor  proeven met waterstofbommen in 
het project CASTLE, daarbij het eiland nog zwaarder radioactief besmettend. 

De eerste atoombommen 
De eerste atoombommen waren het resultaat van het Manhattan Project. Het Manhat-
tan project was tijdens de Tweede Wereldoorlog een geheim Amerikaans project met 
de bedoeling om een atoombom te ontwikkelen. Het project was begonnen vanuit de 
angst dat nazi Duitsland bezig was een atoombom te ontwikkelen; berichten die na de 

oorlog overigens onjuist bleken te 
zijn. De Amerikanen wilden de 
Duitsers voor zijn. Het project ging 
van start in 1942 en leidde in de on-
gelofelijk korte tijd van drie jaar tijd 
tot operationeel inzetbare atoom-
bommen. De ontwikkeling van de 
bom in het Manhattan project nam 
toch nog zoveel tijd in beslag dat de 
atoombommen niet meer tegen 
Duitsland kon wordt ingezet. Duits-
land was in mei 1945 al op 
‘conventionele’ wijze verslagen. Als 
resultaat van het project kwamen 
twee typen atoombom beschikbaar: 
één gebaseerd op uranium en een 

andere gebaseerd op plutonium. De uranium bom was van het zogenaamde kanonty-
pe; in feite een technisch bekend en vertrouwd principe. De plutoniumbom was ech-
ter van een geheel ander soort; dit was een zogenaamde implosiebom. Een constructie 
die nog nooit eerder was gebruikt en waarvan men niet wist of deze wel zou werken. 
Daarom werd voor met dit laatste type bom onder de codenaam TRINITY eerst een 
proef gehouden. Dit betekende dat de allereerste atoombom, een plutoniumbom met 
de codenaam GADGET, ontplofte op 16 juli 1945 om half zes in de ochtend in de Ne-
vada woestijn in New Mexico. De kracht van de explosie werd geschat op 19000 ton 
TNT, vier keer zoveel als verwacht. Een explosie van een omvang die men tot dan 

De Gadget. De draden dienen oa. voor de elektri-
sche ontsteking van de springladingen die de eigen-
lijke explosie zullen inleiden. 
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niet kende. De zwaarste conventionele bommen had-
den destijds een kracht van 20 ton TNT. Het was bij 
deze eerste explosie van een atoombom dat de weten-
schappelijk leider van het  project, Robert Oppenhei-
mer, uit het Hindoe geschrift Bhavagad-Gita citeerde: 
‘Now I am become Death, the destroyer of worlds’. 
In augustus 1945 waren na de geslaagde TRINITY test 
twee atoombommen inzetbaar, een uranuim- en een 
plutoniumbom.  Na veel discussie werd besloten om 
ze ook daadwerkelijk te gebruiken. Het officië le argu-
ment is altijd geweest, dat de oorlog tegen Japan hier-
mee aanzienlijk bekort werd. Ook zouden zo hon-
derdduizenden levens van Amerikaanse soldaten gesp-
aard gebleven zijn. Hoe dan ook: op 6 augustus 1945, 
8:15 uur lokale tijd, werd de uraniumbom,  
LITTLE BOY door een B29 bommenwerper afgewor-
pen boven Hirosjima. De bom, die slechts 40 kg actief 
materiaal bevatte, doodde 80.000 mensen, 84.000 
mensen raakten gewond. Drie dagen later, 9 augustus, 
werd een plutoniumbom, FAT MAN, boven Nagasaki 
afgeworpen: 27.000 doden en 41.000 gewonden. In de 
jaren die volgden zouden nog tienduizenden sterven 
aan de gevolgen van de beide ontploffingen. Een di-
rect gevolg van de twee atoombommen was verder 
dat Japan zich overgaf en dat daarmee de Tweede 
Wereldoorlog ten einde kwam. De Amerikanen had-
den, samen met de Russen, de Engelsen en anderen, 
de oorlog gewonnen. De Amerikanen hadden het 
monopolie op een nieuw wapen van ongekende ver-
nietigingskracht. Althans de Amerikanen dachten dat 
ze het monopolie hadden. In werkelijkheid bleken de 
Russen ook te werken aan de ontwikkeling van een 

atoombom. Een ontwikkeling die in gang werd gezet en later werd versneld, doordat 
de Russen vitale informatie over de ontwikkeling van de atoombom in Amerika via 
spionage hadden verkregen.◄ 

Oppenheimer (links) en Groves 
(rechts), de militaire leider van 
het Manhattan project, op de 
plaats waar de explosie van de 
Gadget heeft plaatsgevonden. 
De stalen toren waarin de bom 
zich bevond, is grotendeels ver-
dampt. 

Little Boy, de eerste uraniumbom. 

Voor het hartverscheurende verhaal van de nog steeds niet geëindigde omzwervingen van de 
oorspronkelijke bewoners van Bikini: 

www.bikiniatoll.com. 
Meer informatie over kernwapens: 

www.fas.org/nuke/  
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De toegenomen welvaart zorgt ervoor dat steeds meer Nederlanders een vliegtuig(je) 
kunnen kopen. Ze zijn er in alle soorten en maten en voor iedereen is er daarom wel 
iets geschikts te vinden. Heeft u eenmaal een vliegtuig dan moet dat vliegtuig ook offi-
cieel geregistreerd worden. U krijgt hierbij o.a. een registratieteken dat op het vliegtuig 
zichtbaar moet zijn. In Nederland bestaat het registratieteken van niet militaire vlieg-
tuigen uit een combinatie van twee en drie letters. De eerste letters zijn PH, de code 
voor Nederland. Het registratieteken ziet er dan uit als PH-AAA, waarbij voor AAA 
in principe elke combinatie van drie letters gebruikt kan worden. Aanvragen moeten 
worden ingediend bij de Rijksluchtvaartdienst in Den Haag. 
In 1937 was het nog zo overzichtelijk dat in het ‘Wie Wat Waar Jaarboek 1937’ een 
lijst met alle uitgegeven registraties, in totaal 73, vermeld kon worden. Hierbij werd 
een onderscheid gemaakt naar registraties van KLM vliegtuigen (40), van vliegtuigen 
van de nationale vliegtuigschool (15) en van sportvliegtuigen van particulieren (28). In 
deze lijst zijn ook de namen of de typen van de toestellen vermeld. Zo lezen dat, in 
1937, de Batscahri’s Sigarettenfabriek een vliegtuig in bezit heeft met registratie PH-
AJI. In het Wie Wat Waar Jaarboek 1949 lezen we dat op naam van Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernard vier vliegtuigen geregistreerd staan: twee Siebel’s Si-204 (PH-
NAV en PH-NLL), een Stinson L-5 ‘Sentinle’(PH-PBB), een Messerschmitt-108 
‘Taifun’ (PH-PBC) en een Fieseler Storch (PH-PBD). Eind 1950 zijn er daar nog twee 
Douglas C-47A Dakota’s bijgekomen: de PH-TAY en de PH-TAZ. U ziet dat u zich 
met de aanschaf van een vliegtuig schaart in een rij van illustere voorgangers.◄ 

Ingezonden mededeling 

Al vanaf $ 152.300 ! 

Een beroemd  
Nederlands 
vliegtuig, de Ui-
ver, met registra-
tie PH-AJU. 

Nog een beroemd  
vliegtuig, Ameri-
kaans deze keer. 
De B-29 werd 
gebruikt voor het 
afwerpen van de 
atoombommen op 
Hiroshima en 
Nagasaki en bij 
de Abel test. 

Cessna Shyhawk SP 
Live to fly! 
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In één van onze volgende nummers mogelijk artikelen over Ramon de Zubi-
arre Aquirrezabal, de Wetten van Parkinson, Kuifje en de geheime Duitse 
wapens  uit de Tweede Wereldoorlog, ‘Machines roken, mensen niet’, de 
schilderijen van Vicente Roso en de invloed van zure regen op de cantharel. 

 
Succesvolle organisaties verleggen voortdurend hun grenzen. Er ontstaan nieuwe 
missies en nieuwe visies. Gewijzigde inzichten vragen om bijstelling van koers en 
strategie, om herinrichting van besturing en om vertaling naar operationeel niveau. 
Vertrouwde werkwijzen en structuren moeten plaatsmaken voor nieuwe opvattingen. 
Een belangrijke rol is weggelegd voor informatietechnologie die direct ingrijpt op het 
beleid, de strategie of bedrijfsvoering.  De technologische vooruitgang opent per-
spectieven. Maar is ook direct van toepassing op het functioneren van bedrijf of or-
ganisatie. Wijzigingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in snel tempo op; de om-
geving stelt steeds hogere eisen. Onze economie ontwikkelt zich snel tot een Euro-
pese economie.  
Onze aanpak kenmerkt zich door een geïntegreerde wijze van werken. Accenten 
zijn: koersbepaling, besturing en organisatie, people & process, informatiesystemen 
en advanced softwareontwikkeling.  
http://www.bakkenist.nl/producten/index.htm  

 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om begin 2002 te komen tot een her-
inrichting van de bibliotheek. Het gebouw bestaat inmiddels 13 jaar en is door gewij-
zigde inzichten toe aan een interne aanpassing. Een werkgroep bestaande uit 
een 4-tal personeelsleden houdt zich hiermee bezig. Indien ook u idee‘n heeft die 
hierbij betrokken kunnen worden, nodigen wij u graag uit deze kenbaar te maken via 
de idee‘nbus in de bibliotheek. Wij houden u middels deze nieuwsbrief van de vorde-
ringen omtrent de herinrichting op de hoogte. 
http://www.oboldenzaal.nl/krant/krant.html 
 
Medio 1994 werd besloten het bestaande BSS, op een VAX configuratie, te moder-
niseren wegens veroudering van concept en apparatuur, wegens gewijzigde inzich-
ten in de gewenste functionaliteit en wegens de hoge complexiteit van het sys-
teem welke regelmatige, langdurige trainings-sessies noodzakelijk maakte. Omdat 
het BSS in de praktijk bediend wordt door hydraulici van het Hydro Meteo Centrum 
Middelburg (HMCZ) werd besloten het nieuwe BSS te baseren op het HMCZ ver-
wachtings- systeem. Hiermee was de keuze voor een HP 9000/735 werkstation een 
feit. SIMTECH werd gekozen voor het schrijven van een nieuw Functioneel Ont-
werp, onder andere vanwege de grote kennis van de HMCZ systemen welke bij 
SIMTECH aanwezig is. SIMTECH verzorgde achtereenvolgens de functionele speci-
ficatie van BSS/9000, de realisatie van het zogeheten hydraulica deel en de realisa-
tie van het bewakings- en oproepdeel. De realisatie van dit laatste deel werd voor-
jaar 1997 succesvol afgesloten.  
http://www.simtech.nl/alg/bss9000.htm  


