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We houden vol! 
Er komt wat bij, er gaat wat af. We spreken over het aantal abonnees. Eigenlijk zijn we wel 
tevreden. Het hoeft ten slotte niet altijd groei te zijn. En ook voor u is het gunstig. Zo lang de 
oplage niet al te groot is, kan het gebeuren dat exemplaren van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN 
tot collector’s items worden. Dan ziet u gebakken. Zoals u op onze website heeft kunnen 
lezen, dacht één van onze nieuwe abonnee’s dat VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN een soort 
verlaat, puberaal en/of studentikoos blaadje was. Gelukkig heeft hij zijn misvatting ingezien. 
We zijn van plan om de betekenis van ons blad nog verder te verhogen door te proberen 
opgenomen te worden in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. U hoort er nog over. 
Verder alles zoals gebruikelijk: de abonnementsprijs is vier nummers voor de prijs van € 3,33 
(inclusief verzendkosten en BTW). Nieuwe abonnees krijgen geheel gratis een nummer van 
PANORAMA (in kleur nog wel)! Het is nog steeds zo, is dat wij de nieuwe abonnementhouders 
niet kunnen garanderen dat deze nummers ooit zullen verschijnen en, als ze al verschijnen, 
wanneer dat zal zijn. Wilt u desondanks het hier genoemde abonnement, stort dan € 3,33 op 

girorekening 3172452 van de uitgever ten name van Ed Buijsman in Houten onder vermelding 
van ‘abonnement Voortschrijdende Inzichten’. 

COLOFON 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN is een 
uitgave van Uitgeverij Tinsentiep. 
Bovencamp 57, 3992 RX Houten. 
 030 6373498 (vrijdag 19-20 uur). 
Email info@inzichten.nl. 
Hoofdredacteur Ed Buijsman. 

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN ook op internet! 
www.inzichten.nl. 

Met steeds actuele informatie. Sinds december 
2003 bijvoorbeeld met het Scheve Wereldbeeld, 
de encyclopedie met een menselijk karakter. Of 
wat dacht u van onze inspanningen om bij be-
drijven en instellingen antwoorden op vragen te 
krijgen. U kunt het volgen op de website. 

Bij de voorkant & over dit nummer 
 

Zo snel al weer? Jazeker, een nieuw nummer van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. 
Nummer 9 is weer een gewoon nummer, maar wel weer met de kwaliteit die u van 
ons gewend bent. Een blonde vrouw van het soort ‘Voorwaarts!’ siert deze keer 
onze voorkant. We willen u wel verklappen dat de echte titel Mir, Vrede, luidt. Een 
nieuw voorjaar tegemoet, moet u maar denken. Terwijl het geloof in normen en 

waarden dankzij de inspanningen van onze overheid verder afkalft, proberen wij oprecht en 
standvastig de wereld te begrijpen, en zo mogelijk, voor u te verklaren. 

En waar denkt de redactie zoal aan als het om nieuwe onderwerpen gaat? U weet dat wij 
nooit om ideeën verlegen zitten. Zo schafte één van onze redacteuren op een verzamelmarkt 
een uitgebreid fotofamiliearchief aan. Fascinerend materiaal, zon-
der context krijgt het een zekere onthechtheid. Of wat te denken 
van suikerzakjes? Ooit had elk zichzelf respecterend café, restau-
rant, bedrijf en snackbar zijn eigen suikerzakje. Suikerzakjes ge-
ven een fraai tijdsbeeld. En ook nog: oude gordijnen, ’Freiheit ist 
anstrengend’, indifferente evenwichten en, heel modern, ver-
keerd gespelde zoektermen in zoekmachines op internet. 

U ziet het, wij kunnen nog jaren vooruit.   

 

Wij wensen u veel genoegen met dit nummer van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. 

DE REDACTIE 
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Redactioneel commentaar: Retro 
De redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN krijgt met enige regelmaat op-
merkingen over het zogenaamde hoge retrogehalte van het tijdschrift. Zijn 
die opmerkingen wel terecht? En wat is retro eigenlijk? En dan ook nog: twij-
felen sommige lezers misschien aan het voortschrijdende van de inzichten zo-
als wij die in VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN presenteren? 
 

W e beginnen met het laatste. Hoe voortschrijdend zijn eigenlijk die inzichten die wij 
in VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN presenteren? En zijn het eigenlijk wel voortschrij-

dende inzichten? Wij verwijzen u voor het gemak nog even naar de tekst uit het nul-
nummer (zie tekstbox). En laten we wel wezen: de meeste artikelen vallen natuurlijk 
onder deze (brede) omschrijving. En ja, natuurlijk zijn zaken steeds aan verandering on-
derhevig. Maar het belangrijkste is misschien wel dat wij oprecht van mening zijn dat 
voor bijna al onze onderwerpen sprake is van voortschrijdende inzichten. Plat gezegd: 
gisteren gaven we aan een feit, gebeurtenis of situatie een bepaalde uitleg, maar van-
daag weer een andere. Maar we willen even goed graag toegeven dat we soms een on-
derwerp hebben waarbij sprake is van een volledig ontbreken van voortschrijdende in-
zichten. Ook dat verbaast ons dan weer en is dus een potentieel onderwerp voor ons 
blad. Want: waarom blijft het zo? Waarom geen voortschrijdende inzichten? De uitgever 
heeft daarom wel eens overwogen om de titel van het blad te wijzigen in VOORTSCHRIJ-

DENDE INZICHTEN met als ondertitel ‘OF HET ONTBREKEN ERVAN’. Daar kon de redactie zich 
echter niet in vinden: te breedsprakig. Ook is de titel INZICHTEN onderwerp van discussie 
geweest. Maar ja, dat lijkt dan wel erg op PANORAMA, REVUE, enzovoorts. Nee, we blijven 
bij VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. 
 Maar wat is VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN eigenlijk voor blad? Laten we om te beginnen 
één ding vooropstellen, namelijk wat VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN niet is. Het is geen life-
style magazine, geen roddelblad en wij richten ons niet per sé op een bepaald marktseg-
ment (tieners, fietsers, 50-plussers). Dat schiet natuurlijk niet op. De wereld is omvang-
rijk, kent mensen met vele en uiteenlopende interesses. Dus door uitsluiting houden we 
heel wat over. Handiger is dan toch maar te proberen te omschrijven wat het wel is. Een 
blad voor mensen die nieuwsgierig zijn misschien? Kritisch, autonoom? Breed geïnteres-
seerd? Oog hebben voor ogenschijnlijk nutteloze zaken, onbelangrijke gebeurtenissen? 
Het Primo Levi effect kennen? Kortom mensen die bereid zijn toe te geven dat zij wel 
eens voortschrijdende inzichten hebben, wel eens van mening veranderen.  
 En dan het vermeende hoge retrogehalte van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. Nu blijkt 
retro weer in de mode te zijn. Een slecht teken, want mode daar doen we niet aan. Het 
is zelfs misschien wel omgekeerd: wij kondigen aan wat mode wordt. Maar retro? Was is 
dat eigenlijk? Letterlijk betekent het terug. In de huidige modieuze betekenis kan het 
gezien worden als overdreven aandacht voor het verleden, het verheerlijken wat ge-
weest is. Doen we dat? Ja, we kijken vaak terug. Nee, we doen dat niet in overdreven 
vorm, verheerlijken het niet. Wel zijn we van mening dat vernieuwingen vaak geen ver-
beteringen zijn, soms zelfs geen vernieuwingen. Een lezer attendeerde ons enige tijd 
geleden op een bepaalde retro-uiting: het werk van de kunstenaar Marcel van Eeden. En 
inderdaad, het zien van het werk van deze kunstenaar bezorgde ons (bijna) het juiste 
gevoel. Hier was één van de essenties van  VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN te ervaren. Wij 
plaatsen op de volgende pagina’s afbeeldingen uit Facts about Holland enToonbeelden 
van de wederopbouw en u ziet één van de essenties die ons bezighoudt. 
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Zouden we weer aandacht aan de toekomst moeten 
besteden? Als het aan ons ligt niet. De toekomst is 
per definitie niet kenbaar. Natuurlijk, we kunnen ons 
er gedachten over maken. Maar weten, kennen niet. 
Het zegt ons voldoende dat de persistentietheorie 
(‘morgen hetzelfde weer als vandaag’) zo goed scoort. 
Of dat lineaire extrapolatie als voorspellingsmodel zo 
vaak gebruikt wordt. Wie wel eens toekomstvoorspel-
lingen van 50, 40, 30, 20, 10 jaar geleden heeft ge-
zien, ziet onmiddellijk het belachelijke ervan in. Niet-
temin heeft het ontwikkelen van toekomstscenario’s 
een hoge vlucht genomen. Hordes wetenschappers en 
beleidsontwikkelaars houden zich er mee bezig. Zon-
der scenario geen toekomst, zo lijkt tegenwoordig de 
overheersende opinie. Nee, ons interesseert dat alle-
maal niet. Wij houden het bij simpelheden als te veel 
eten leidt tot dik worden, te veel consumeren leidt tot 
afvalproblemen en te veel geld leidt tot overbodige 
uitgaven. Het is altijd weer de Wet van Parkinson en 
het al genoemde Primo Levi effect. De oplettende le-
zer weet dat we over het eerste als eens in VOORT-

SCHRIJDENDE INZICHTEN hebben geschreven. En het 
tweede hebben we op onze website al eens gebruikt 
om iets toe te lichten. En daar wilden we het maar bij 
laten. Ons devies: blijf u verwonderen en blijf vragen. 

Een situatie, iets, iemand wordt 
gekend, heeft kenmerken, er zijn 
opinies over en er bestaan inzich-
ten. Er verandert iets in de wereld, 
in de omgeving; daardoor veran-
dert de situatie, iets, iemand. Er is 
nu een nieuwe situatie ontstaan. 
De opinies, inzichten blijken veran-
derd. Bij de vroegere situatie be-
horen nu 'verouderde inzichten'; 
bij de nieuwe 'recente inzichten'. 
Dit alles is het gevolg van 
'voortschrijdende inzichten'. 
Het gebruik van termen als 
'voortschrijdend', 'verouderd' en 
'recent' suggereert sterk dat de 
verandering een verbetering, voor-
uitgang betekent. Het is echter 
niet altijd duidelijk wat de veran-
dering veroorzaakt heeft, waarom 
een inzicht plots gewijzigd is en 
waarom het eerdere inzicht verou-
derd is geworden. Kortom: het 
mechanisme en wat het aandrijft 
lijkt door het taalgebruik duidelijk, 
maar is dat bij nadere beschou-
wing allerminst. Het is dus maar 
de vraag of de verandering inder-
daad  een verbetering is geweest. 
Anders gezegd veel inzichten 
'verouderen' en worden vervangen 
door 'recente' zonder dat duidelijk 
is waarom en hoe.  
Daar komt nog iets bij. Op de één 
of andere manier zijn we als indivi-
du heel vaak betrokken bij die 
voortschrijdende inzichten. Hetzij 
omdat we ze (moeten) ondergaan, 
hetzij dat we zelf bijdragen aan de 
voortschrijdende inzichten. Het 
grote, bijvoorbeeld maatschappe-
lijke verandering, is zo verbonden 
met het kleine, het individu. Daar-
om een tijdschrift dat zich richt op 
‘voortschrijdende’ inzichten met 
speciale aandacht voor 'verou-
derde' inzichten. 
 

Uit de inleiding van VOORTSCHRIJ-

DENDE INZICHTEN, maart 2001 
Retro? Uit ‘Facts about Holland’, 1947. 
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Retro? Een afbeelding uit ‘Toonbeelden van de wederopbouw’. De wijk Kanaleneiland in 
Utrecht. Een wijk die in de jaren vijftig is gebouwd. Eenvormig met veel hoogbouw. Het is ook 
een voorbeeld van het soort wijk waar in de jaren negentig een grote concentratie van men-
sen van buitenlandse afkomst zou optreden. 

Retro? Voorbeelden van het werk van Marcel 
van Eeden: de tekeningen 464, 526 en 540. 
Van Eeden gebruikt trouwens zelf het woord 
retrograad. Veel ‘zonovergoten jaren vijftig 
flats’, zo zegt Van Eeden. De redactie voelt 
geheel met Van Eeden. 
 

Veel van tekeningen van Van Eeden staan op 
de website www.marcelvaneeden.nl.  
 

Met dank aan A van Pul, die ons op dit bijzon-
dere werk attendeerde. 



7 

Automobiliteit in Nederland 
20 februari 2004: plotselinge, flinke sneeuwval in Nederland met als 
gevolg 762 kilometer file. Aanleiding voor VI om de automobiliteit in 
Nederland eens onder de loep te nemen. Lees over de dichtheid van een 
wegennet, langzamer rijden minder files, de ontwikkeling van het snel-
wegennet en de nummering van de autosnelwegen. 
 

D e 762 kilometer file op 20 februari bracht deze dag op de tweede plaats in de 
file topvijf. Alleen 8 februari 1999 kende nog meer lengte aan files: 975 kilo-

meter. De Volkskrant van 21 februari bracht uiteraard een artikeltje over deze natio-
nale ergernis. K Vogel, voormalig hoofd van de Koninklijke Landelijke Politie 
Dienst, KLPD, spreekt: ‘In allerijl werden snelwegen aangelegd en nu heeft Neder-
land een van de dichtste netten ter wereld. Maar we zitten opnieuw tegen het pla-
fond.’ Dit korte stukje tekst bevat een aantal curieuze elementen. Waarom en wan-
neer werden er in allerijl snelwegen aangelegd? Dichtheid van snelwegen, wat zou 
dat zijn? En tegen wat voor plafond zitten we? En dan worden we kort daarop ook 
nog verrast door een bericht in de Volkskrant van 11 maart. Het verkeer op secun-
daire wegen gaat allemaal naar autosnelwegen. En daar zou de infrastructuur niet 
op berekend zijn. Wat is er toch allemaal aan de hand? 
 Waar gaat het nu eigenlijk om in deze discussie? Eigenlijk gaat de discussie over 
capaciteit: hoeveel auto’s kun je in je wegennetwerk in een bepaalde tijd verwerken? 
In de eerste plaats gaat het dan om het aantal kilometers weg, of beter het aantal 
kilometers snelweg. En in de tweede plaats om het aantal voertuigen. Dat zou het 
moeten zijn. Als we aan frijnslijperij zouden willen doen, dan zouden we nog kun-
nen kijken naar wanneer voertuigen op de weg zijn en hoeveel kilometers er gereden 
worden. Dat doen we dus niet. We houden het simpel, we doen een zogenaamde 
nuldeordebenadering. Dat klinkt wetenschappelijk, maar is niets anders dan een 
achterkantbierviltjemethode. 
 Het dichtste net ter wereld? We vroegen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
om verduidelijking. Deze antwoordden ons dat we ons moesten vervoegen bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat dat de voormalige werkgever van Vogel 
was. Heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat dan zelf geen opinie over dit 
onderwerp, zo vroegen wij ons af. We gebruiken daarom maar ons eigen definitie. 
 

Dichtheid van autosnelwegen = Das = nkm/O 
Waarin nkm = aantal kilometers snelweg in een gebied 

   O = oppervlak van het gebied waar de snelwegen liggen         
 

Voor het gebied kunnen we kiezen: een provincie, Nederland, het Rijnmondgebied, 
Europa. Hiermee is meteen duidelijk dat een uitspraak als ‘een van de dichtste net-
ten ter wereld’ alleen gedaan kan worden als er ook bij verteld wordt over welk het 
gebied het gaat en met welk autosnelwegennet in welk gebied het wordt vergeleken. 
Dit kan tot nogal verschillende uitkomsten leiden. De zaak wordt nog ingewikkelder 
vanwege de toevoeging ‘ter wereld’. 
 Laten we eerst eens verkennen. Wat kunnen we op theoretische gronden zoal ver-
wachten voor de waarde van de dichtheid? De minimale waarde is natuurlijk nul. 
Stel uw een land voor zonder autosnelwegen en u krijgt deze uitkomst voor de dicht-
heid. Zijn er zulke landen? Jazeker, bijvoorbeeld Liechtenstein.  
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Maar is er ook een maximale waarde? Stel u voor een oppervlak dat alleen maar 
bestaat uit snelweg. Meer kan niet, zo lijkt het. We stellen een autosnelweg op vier 
rijstroken van elk vijf meter breed, dat geeft 20 meter. We nemen er tien meter bij 
voor de middenberm en nog eens vijf meter voor elk van vluchtstroken. Alles bij 
elkaar 40 meter of 0,04 km. We nemen één kilometer van zo’n snelweg en komen 
dan tot een dichtheid van ongeveer 40. Als we een snelweg van zes rijstroken geno-
men zouden hebben, komen we wat hoger uit, namelijk op 50. En bij acht rijstroken 
op 60. Toch zal dit niet het maximum zijn. Snelwegen worden tegenwoordig ook 
boven elkaar aangelegd, denkt u maar aan de fly-overs. Het is dan denkbaar dat 
boven een bepaald oppervlak meerdere snelwegen liggen, tot soms wel drie aan toe. 
Alleen liggen deze snelwegen nooit over grote afstanden boven elkaar. We conclude-
ren dat een dichtheid van 60 toch wel echt het absolute maximum lijkt. Nu is ons 
gebleken dat verkeerskundigen om de een of andere reden de dichtheid uitdrukken 
in km snelweg per 1000 km2. Wij zullen dat dus ook maar doen. We stellen vast dat 
de ondergrens voor de dichtheid 0 bedraagt en de bovengrens 60.000. 
 Maar wat kunnen we nu in werkelijkheid verwachten? We gingen te rade bij Euro-
stat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Daar vonden we informatie over 
de lengte van de snelwegen in een groot aantal landen. Volgens deze gegevens heeft 
Nederland inderdaad, zoals de heer Vogel beweerde, de hoogste dichtheid aan auto-
snelwegen ter wereld. Opvallend is dat België tweede staat en Luxemburg derde. 
Waar de Benelux al niet groot in kan zijn! 
De rangorde in de tabel heeft in één opzicht iets willekeurigs. De landen in de tabel 
zijn zeer uiteenlopend qua grootte. En dat niet alleen. Een blik op kaarten leert dat 
de dichtheid in een land sterk uiteen kan lopen. Zelfs voor een klein land als Neder-
land geldt dat: in het westen bevinden zich veel meer autowegen dan bijvoorbeeld in 
het noorden. We kijken daarom nog eens iets meer in detail. Zo vinden we dan dat 
Friesland een autosnelwegendichtheid heeft van 42 km/1000 km2. Als we een ge-
bied van 1000 km2 rondom Rotterdam nemen dan is de dichtheid 130. Nemen we 
hieruit een nog kleiner gebied in de nabijheid van Rotterdam dan stijgt de dichtheid 
naar 160 km snelweg per 1000 km2. Iets soortgelijks doet zich voor in het Ruhrge-
bied. Nemen we een gebied van zo’n 5000 km2 dan ligt daarin ruim 600 kilometer 
snelweg, dus een dichtheid van 120. En ook hier loopt de dichtheid op als we een 
kleiner gebied uit het grotere geheel nemen. Wie de situatie in deze gebieden in 
ogenschouw neemt, kan zich moeilijk voorstellen dat de dichtheid nog veel zal kun-
nen toenemen door de aanleg van nog meer wegen. Wel is het goed denkbaar dat de 
capaciteit van bestaande snelwegen wordt verhoogd door verbreding van bestaande 
snelwegen. Dus van 2×2 naar 2×3 of van 2×3 naar 2×4 rijstroken. Weliswaar neemt 
de dichtheid dan toe, maar, zoals we hierboven al aannemelijk maakten, niet zo snel 
als bij de aanleg van geheel nieuwe snelwegen. 
 Maar de statistieken leren ons nog iets anders. Nederland mag dan het dichtste 
autosnelwegennetwerk ter wereld hebben, het heeft nog niet de hoogste autodicht-
heid ter wereld. Als het autobezit in Nederland verder toeneemt, dan zullen de pro-
blemen (nog verder) verergeren!  En het is nog erger. Kijken we eens naar de groei 
van het aantal auto’s en de toename van de kilometers snelweg. Juist, het aantal 
auto’s neemt veel sneller toe. In economentaal: alle signalen staan op rood. Een 
logisch gevolg is dat wat statistici ‘verkeersintensiteit’ noemen sterk is toegenomen: 
sinds 1970 met een factor 4. Maar er is nog meer aan de hand: we zijn ook meer 



9 

gaan rijden. Kortom, het is allemaal onoplosbaar. Rest nog de opmerking van Vogel 
over het ‘in allerijl aanleggen van snelwegen’. Als we toename bekijken dan zien we 
dat sinds het begin van de aanleg van autosnelwegen de toename in de aanleg steeds 
minder is geworden. Dus wat Vogel hier heeft bedoeld, is ons in ieder geval niet dui-
delijk. Tot slot: Vogel zegt ook dat we ‘aan het plafond zitten’.  Kijk even terug naar 
onze berekeningen en u begrijpt dat het onzin is. De dichtheid kan nog vele malen 
groter. Maar willen we dat ook? 

Land Snelwegen Snelwegdichtheid  Autodichtheid 
 km km/1000 km2 Auto’s/1000 inwoners 
 

Nederland 2289 65 411 
België 1702 56 469 
Luxemburg 115 44 623 
Zwitserland 1638 40 493 
Duitsland 11712 33 521 
Italië 6478 22 563 
Denemarken 922 21 458 
Oostenrijk 1633 19 506 
Spanje 9049 18 442 
Frankrijk 9766 18 463 
Japan 5900 16 450 
Portugal 1482 16 350 
Verenigd Koninkrijk 3546 15 419 
Verenigde Staten 89426 10 771 
Griekenland 707 5 304 
Zweden 1506 3 451 
Canada 16571 2 445 
Finland 549 2 413 
Ierland 103 1 343 
Noorwegen 144 <1 412 

Links: toename in het aantal auto’s en in het aantal kilometers snelweg. 1950=100. 
Rechts: toename in de aanleg van snelwegen vergeleken met de voorgaande periode. 
Een getal groter dan 1 betekent een toename. Maar zie: de toename neemt af in de tijd!!  
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 De ontwikkeling van het knooppunt Oudenrijn bij Utrecht 

Het knooppunt Oudenrijn is begonnen als een rotonde, in het begin zelfs zonder stoplichten. 
Er lagen ook twee benzinestations aan de rotonde. Later kwamen er stoplichten. De eerste 
uitbreiding was in de jaren zestig de aanleg van een klaverblad met kruisingvrije doorgangen. 

Latere uitbreidingen brachten fly-overs en een groot aantal voorsorteer– en afvoerstroken. 
Ook een uitbreiding van het aantal rijstroken hoorde erbij. 
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Een  administratieve nummering 
 

N u we toch met auto’s en wegen bezig zijn, doen we meteen maar even de num-
mering van de autosnelwegen erbij. De huidige nummering met de A-numers 

dateert uit de jaren zeventig. Volgens de ANWB is voor de nummering uitgegaan 
van het Rijkswegenplan 1982. Dit plan bevatte alle bestaande en nog te realiseren 
wegen. De nummering in dit plan heeft als uitgangspunt gediend. Vraag niet waar-
om. Ongetwijfeld een voorbeeld van het Primo Levi effect. De ANWB zegt hierover: 
‘Hierdoor zijn hiaten in de nummering ontstaan, omdat er ook hiaten waren in de 
administratieve nummering als gevolg van in eerdere rijkswegenplannen opgeno-
men wegen, die in latere rijkswegenplannen weer geschrapt zijn.’ We zien hier al de 
contouren verschijnen van de soms merkwaardige nummering van de autosnelwe-
gen in Nederland. Zo dateert het eerste rijkswegenplan al uit 1928. Zo’n rijkswegen-
plan is daarna een aantal malen verschenen. Wegen erbij, wegen eraf, zo is het ge-
gaan. En zo zijn de ‘hiaten in de administratieve nummering’ ontstaan. 
 Uitgangspunt bij de invoering van de nummering was dus het Rijkswegenplan 
1982. bij de nummering van de Nederlandse (rijks)wegen is dat de nummers 1 t/m 
99 gereserveerd zijn voor de wegen van het hoofdwegennet. Dit zijn de zogenaamde 
rijkswegen. Een rijksweg is overigens niet per definitie een autosnelweg. De  num-
mers 100 t/m 174 zijn reservenummers voor deze categorie. De nummers 174 t/m 
400 dienen voor de provinciale wegen. De nummers 401 t/m 999 kunnen nog ge-
bruikt worden voor lokale provinciale wegen. 
 We beginnen. Ooit, heel lang geleden is de nummering begonnen met de wegen bij 
Amsterdam. Geplande wegen wel te verstaan. Het idee was om wegen vanuit Am-
sterdam naar alle delen van het land aan te leggen; negen zouden er komen. Al deze 
wegen moesten aansluiten op een ringweg: nummer 10. Een blik op de kaart leert 
dat het bijna helemaal klopt. De ringweg is de A10. Het is niet helemaal zo gewor-
den. De A6 komt uit het noorden door de Flevopolder en sluit bij Muiden aan op A1. 
De A9 sluit ook niet aan op de A10. De A9 
begint bij Abcoude en loopt ten zuiden en 
ten westen van Amsterdam naar Noord-
Holland. Van de aansluitende wegen ont-
breekt tegenwoordig alleen nog de A3. Dit 
is dus een voorbeeld van een 
‘administratief hiaat’. Ooit gepland deze 
A3, maar nooit gerealiseerd. Het enige was 
er van geworden is, is een stukje tussen 
Papendrecht en Dordrecht, de N3. En de 
A5, een minuscuul stukje snelweg van nog 
geen 8 km tussen, is pas onlangs geopend.  
 Tot zover ziet het er nog wel enigszins 
logisch uit. Maar dat was het dan ook. Het 
is verder niet uit leggen en, opnieuw, onge-
twijfeld een gevolg van de ‘hiaten in de 
administratieve nummering’. Bestudeert u 
het verder maar eens rustig in de tabel op 
de pagina’s 16 & 17. Zoals u in de tabel 

De eerste autosnelweg 
Op 1 april 1954 wordt in Nederland de 
eerste autosnelweg in gebruik genomen. 
Het is Rijksweg nummer 2 tussen Amster-
dam en Utrecht. Hij heeft gescheiden rijba-
nen over een lengte van 32 kilometer van 
elk 7,25 meter breed en er zijn nergens 
gelijkvloerse kruisingen. De aanleg van de 
weg heeft 50 miljoen gulden gekost. Voor 
de bouw van de brug in de snelweg over de 
Amstel bij Amsterdam - de Utrechtse brug - 
was een bedrag van 4 miljoen gulden no-
dig. Het verkeer tussen Amsterdam en 
Utrecht hoeft zich nu niet meer over de 
beruchte 'weg der duizend bochten' langs 
de Vecht te wringen, die door 9 dorpen 
voert en 126 bochten, 27 kruispunten en 
78 driesprongen telt. 
 

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
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kunt zien, is er nog een complicerende factor. Er zijn autosnelwegen ontstaan met 
een nummer van boven de 200. Hoe kan dat? De nummers van provinciale wegen 
lopen vanaf 175. De ‘hoge ‘ A nummers behoren bij voormalige provinciale wegen 
die –meestal gedeeltelijk- zijn opgewaardeerd naar autosnelwegen. 
 De geschiedenis van de autosnel-
wegen is bezaaid met autosnelwe-
gen of gedeelten ervan die er maar 
niet of pas na zeer lange tijd kwa-
men. De beroemdste (of berucht-
ste?) voorbeelden zijn de A27 en de 
A4. Bij de A27 gaat het om het ge-
deelte van de A27 ter hoogte van 
Amelisweerd bij Utrecht (zie VI 
nummer 0). Voor de A4 is het het 
gedeelte van de A4 door Delfland 
van Delft naar Schiedam. Menige 
automobilist krijgt een waas voor de 
ogen bij het horen van het woord 
A4. Wie van Den Haag naar Rotter-
dam wil, moet via de drukke A13. 
De A4, die bij Amsterdam begint, loopt langs Den Haag en de westkant van Delft en 
houdt dan op. Bij Schiedam ligt het knooppunt Kethelplein en de aansluitende Be-
neluxtunnel te wachten. Al 30 jaar is het wachten op een stukje autosnelweg van 
niet meer dan zeven (7)  kilometer. Het is merkwaardig dat de sluiptechniek die 
Rijkswaterstaat zo succesvol –en met de hulp van een Utrechtse D66 wethouder- 
toepaste bij de aanleg van de A27, in het geval van de A4 niet heeft gewerkt. 
 Maar er is hoop voor de automobilist. De Tweede Kamer is onlangs akkoord ge-
gaan met een voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om alsnog op 
korte termijn de mogelijkheden voor de aanleg van de zeven kilometer snelweg te 
onderzoeken. Een belangrijke overweging daarbij zal zijn dat de resulterende lucht-
vervuiling voor bewoners rond het Kethelplein in Vlaardingen en Schiedam niet te 
hoog mag zijn. De minister reageert hiermee op een voorstel van gedeputeerde Nor-
der van de provincie Zuid-Holland. Voor de A4 in Midden-Delfland heeft het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat 475 miljoen euro gereserveerd. Er zijn wel meer 
voetangels en klemmen. Zo meldde het ministerie: ‘Peijs benadrukte dat met de 475 
miljoen euro die zij nu beschikbaar stelt, de weg volgens alle wettelijke voorwaarden 
wordt ingepast in het landschap. Alle omliggende zaken, zoals verbetering van de 
natuur en de aanleg van extra ecoducten in Midden-Delfland, zijn volgens Peijs een 
zaak van de gemeenten en provincie Zuid-Holland. Een meerderheid in de Kamer 
hoopte dat PvdA-gedeputeerde Norder van Zuid-Holland erin slaagt extra geld bij 
de ministeries van VROM en Landbouw los te krijgen. Met dat geld moet bovendien 
een overkapping van de weg in Vlaardingen en Schiedam worden gebouwd. De kap 
moet de luchtvervuiling beperken, maar ook met de overkapping krijgen ruim 1200 
woningen in 2010 te maken met te vuile lucht, zo hebben onderzoekers van TNO 
berekend.’ Volgens niet bevestigde berichten zijn andere ministeries inmiddels be-
reid om voor een nog onbekend bedrag bij te dragen aan behoud van de ‘natuur’ in 
Midden-Delfland. Ja, ‘natuur’. Maar daarover een andere keer meer. 

Autosnelwegjes 
 
Er zijn in Nederland een aantal autosnelwegen die 
beter autosnelwegjes genoemd zouden kunnen 
worden. Hier de vijf kortste (in meters): 
 
A205 Haarlem Zuid-Rijksweg 9 879 
A208 Santpoort-Ijmuiden 950 
A31 Afsluitdijk-Midlum 2590 
A200 Halfweg-Haarlem 5100 
A5 Zwanenburg-Hoofddorp 7811 
 
 
Bron: Actuele Wegenlijst, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, januari 2004. 
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 Het probleem is dus financieel én milieutechnisch van aard. Waarschijnlijk zal het 
laatste nog het moeilijkst zijn om op te lossen. De huidige A13  moet al het verkeer 
tussen Den Haag en Rotterdam verwerken. Het grote verkeersaanbod leidde in het 
verleden al tot stagnerend verkeer en dus lage (gemiddelde) snelheden. Onlangs is 
dit zelfs geformaliseerd. Het blijkt dat bij Overschie, dat is bij de Rotterdamse kant 
van de A13,  de Europese normen voor de luchtverontreiniging worden overschre-
den. Een gedeelte van de oplossing is gezocht in het verlagen van de toegestane 
maximumsnelheid. De uitstoot van schadelijke stoffen neemt hierdoor af. Maar nu 
zou er een tweede snelwegverbinding tussen Rotterdam en Den Haag komen. De 
capaciteit zal hierdoor grofweg met een factor twee toenemen! Weg files, weg stag-
nerend verkeer! Er kan weer hard gereden worden. Mocht dit dus werkelijkheid 
worden dan stijgt het niveau van luchtverontreiniging weer aanzienlijk. De remedie: 
verlaging van de maximumsnelheid. Maar wat is er dan gewonnen? Bovendien zal 
de tweede snelwegverbinding, zoals altijd weer met een nieuwe verbinding, een ver-
keersaanzuigende werking hebben. En tot slot is er nog de autonome groei van het 
autoverkeer. Nee, ook hier zal weer gelden dat de ‘oplossing’, de aanleg van weer een 
snelweg, op termijn geen enkel probleem zal oplossen. Een probleem zal zich ver-
plaatsen en bovendien zal opnieuw een stukje landschap versnipperd worden. 
 En dan zijn er nog de geplande wegen die later weer zijn teruggenomen uit de 
planning. Wat te denken van de A24? Deze autosnelweg was gedacht tussen de A15 
bij Rozenburg en de A20 bij Maassluis. Dat zou dan tevens de derde tunnel onder de 
Nieuwe Waterweg hebben betekend in het Rotterdamse. Zelfs de naam van de tun-
nel was er al: de Blankenburgtunnel [en dat is een naam die bij de redactie een waas 
voor de ogen oproept. U hoort nog van ons hierover]. Ook een stuk A4, namelijk van 
Hoogvliet naar de Hoeksche Waard, is geschrapt. 
De A3 is misschien wel het meest curieuze voorbeeld. In de jaren zeventig is in op-
dracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gestart met de werkzaamheden 
van de A3. Hiervan werden eerst alleen de zogenoemde aardebanen aangelegd en 
daarna viel het stil. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat meldt desgevraagd: 
‘De oorzaak hiervan is gelegen in het politieke klimaat van destijds (onderkenning 
van de negatieve effecten van autoverkeer) en het feit dat de groei van de bevolking 
en van de economie achterbleven bij de veel te hoog ingeschatte voorspellingen (ja, 
die toekomstvoorspellingen. Red.), waardoor vervoers- en verkeersprognoses en de 
daarbij behorende voorzieningen in een ander licht werden gesteld. Dit heeft er toe 
geleid dat het verkeers- en vervoersbeleid belangrijke wijzigingen onderging en be-
sloten werd om alsnog terughoudend om te gaan met de aanleg van nieuwe Rijkswe-
gen. Deze beleidsombuiging heeft ertoe geleid dat er niet verder is gegaan met de 
aanleg van de A3.’ Uiteindelijk is de A3 geschrapt. Zo'n tien jaar geleden zijn de 
reeds aangelegde aardebanen afgegraven ten behoeve woningbouw, tuinbouw, par-
ken en andere recreatieve bestemmingen. 
 En voor wie het allemaal niet snel genoeg kan gaan, zijn er nog veel beloftes. Ver-
lenging van bestaande autosnelwegen en omzetting van N-wegen in A-wegen. Ja, 
het is een waar genoegen in Nederland. Kunnen we weer eens op andere plaatsen in 
de file staan. Want één ding is zeker. Zo lang er geen structurele oplossingen voor de 
verkeersproblematiek worden bedacht, zullen files een dagelijks onderdeel blijven 
uitmaken van de dagelijkse ergernissen. Sommigen, waaronder vele politici, denken 
dat de aanleg van meer snel(wegen) de fileproblematiek zal oplossen. Politici den-
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ken dat de aanleg van meer wegen een structurele oplossing is, althans ze doen als-
of. Wie zich echter realiseert dat politici zelf niet structureel zijn, zal moeten consta-
teren dat wat zij bedenken waarschijnlijk ook niet structureel is. Visie, dat is nodig. 
Helaas valt het te constateren dat zoiets als visie sinds het ontstaan van de Repu-
bliek der Nederlanden –graag praten we u nog eens bij over de merkwaardigheid 
dat de eerste republiek ter wereld een koninkrijk bleek te zijn- en de oprichting van 
de Verenigde Oostindische Compagnie niet meer is vertoond. Maar als ergens de 
Wet van Parkinson van toepassing is, dan is het wel hier: de capaciteit van de wegen 
wordt gevuld, totdat alle capaciteit is gebruikt. Wilt  u alstublieft  achtereen sluiten? 
 

Steentjes keilen 

F ranse wetenschappers publiceerden onlangs in het gerenommeerde weten-
schappelijke tijdschrift Nature de resultaten van hun onderzoek naar de beste 

manier om steentjes te keilen. Steentjes keilen? Houden wetenschappers zich daar 
ook al mee bezig? En nu we toch bezig zijn: hoe zat het ook al weer met die boter-
ham met pindakaas die de tafel af valt? En gaat dit dan ook niet opeens over de Wet 
van Murphy? Kortom: de wetenschap van het alledaagse. 
 De redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN kreeg onlangs tijdens een gedwon-
gen verblijf op een vliegveld een klein artikel in een Engelse krant onder ogen. Zo’n 
klein artikel over een ongedwongen onderwerp dat van de eindredacteur van de 
krant waarschijnlijk alleen maar toestemming voor publicatie kreeg, omdat er wat 
ruimte over was. Het kleine artikeltje ging over een publicatie in het Amerikaanse, 
wetenschappelijke tijdschrift Nature. Onderzoekers van de Universiteit van Marseil-
le hadden onderzoek gedaan naar de beste manier om steentjes te keilen. Zou het 
echt waar zijn? En bestaat de universiteit van Marseille wel? Wij gingen op onder-
zoek uit. En jazeker in het januarinummer 2004 van Nature staat op pagina 29 in-
derdaad een artikel met als titel ‘Secrets of successful stone-skipping’. Het is ge-
schreven door Christophe Clanet, Fabien Hersen en Lydéric Bocquet. Tot zover alles 
correct. Maar de universiteit van Marseille? Nee, dat is te kort door de bocht. De 
eerste auteur is verbonden aan het Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors 
Équilibre dat gevestigd is in Marseille. De tweede auteur werkt bij de Ecole Poly-
technique in Palaiseau. Alleen de derde auteur werkt aan een universiteit, namelijk 
bij het Laboratoire PMCN (wat dat dan ook mag betekenen) van de Université Lyon. 
 Belangrijker is natuurlijk het resultaat van hun onderzoek. De uitkomst is dat het 
gooien van een steen zodat deze het wateroppervlak onder een hoek van ongeveer 
20° raakt, het beste is. Met het beste is hier natuurlijk bedoeld het bereiken van het 
ultieme doel van dit spel: zo veel mogelijk hupjes. Deze hoek blijkt om een aantal 
redenen optimaal: het is de hoek die de laagste snelheid vraagt maar het is ook de 
hoek waarbij zo weinig mogelijk energie aan het wateroppervlak wordt overgedra-
gen als de steen het oppervlak raakt. Dat laatste is niet onbelangrijk. Want hoe meer  
energie de steen behoudt, hoe meer energie beschikbaar blijft voor volgende hupjes. 
 

Meer hierover is binnenkort te lezen op onze website: www.inzichten.nl.  
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 De eerste autosnelweg ter wereld. Altijd weer: Hilter en de Autobahn 
Waar werd de eerste autosnelweg aangelegd en wie was daar voor verantwoordelijk? Altijd 
weer duikt dan het verhaal op dat Hitler daar in het begin van de jaren dertig de hand in heeft 
gehad. Het zij zo, nu de feiten. 
In 1909 werd de AVUS (Automobil und Verkehrs Übungs-Straße) opgericht. De bedoeling is 
om een weg aan te leggen zonder kruisingen die gebruikt kan worden voor autoraces. Het 
duurt, onder door de Eerste Wereldoorlog, tot 1921 voordat de ‘weg’ klaar is. Er liggen dan 
twee acht meter brede rijstroken die gescheiden zijn door een negen meter brede midden-
berm. Toch is dit niet de eerste autosnelweg. De weg is namelijk geen onderdeel van het 
publieke wegennet. Nee, wat er meer op lijkt is de ‘autostrada’, een 130 kilometer lange weg 
tussen Milaan en Varese, bij de Italinaase meren in het noorden. Ook hier gaat het nog niet 
om de autosnelweg zoals we die nu kennen. Het is een tolweg en bovendien zijn de beide  
rijbanen niet van elkaar gescheiden. 
In 1924 begint Studiengesellschaft für den Automobil-straßenbau (Stufa) in Duitsland met het 
ontwikkelen met plannen voor autosnelwegen. Dit leidt  in 1926 tot het Vorentwurf zu einem 
Kraftwagenstraßennetz Deutschlands. Hier zien we de eerste versie van wat we tegenwoordig 
de autosnelweg noemen: gescheiden rijbanen, een beperkt aantal aansluitingen en geen krui-

singen. In 1928 valt voor 
het eerst het woord Auto-
bahn, In 1929 start de 
aanleg van de eerste Auto-
bahn, die tussen Keulen en 
Bonn. De slechte economi-
sche omstandigheden zor-
gen ervoor dat de weg pas 
in 1932 klaar is. De burger-
meester van Keulen, Kon-
rad Adenauer, opent de 
weg in augustus. 
Hitler zal pas in 1933 aan 
de macht komen. De plan-
nen voor de aanleg van 
een uitgebreid autosnelwe-
gennetwerk liggen al klaar. 
Ze hoeven alleen maar 
uitgevoerd te worden en 
dat is wat Hitler laat doen. 
Hoogstens kan beweerd 
worden dat Hilter de mili-
tair-strategische betekenis 
van de autosnelwegen 
inzag. Uiteindelijk zou een 
kwart van de huidige 
11.000 kilometer Autobahn 
in Duitsland aangelegd 
worden voor en ook nog in 
de Tweede Wereldoorlog. 
 
Links: de eerste Autobahn, 
die tussen Keulen en Bonn. 
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De autosnelwegen in Nederland, maart 2004 
Vet gedrukte nummers zijn (nog) niet ingevulde autosnelwegen. 
Soms is het nummer wel in gebruik als N-weg; dit is dan tussen vierkant haken aange-
geven. Geplande of in de uitvoering zijnde autosnelwegen of gedeelten ervan zijn cursief 
weergegeven. 
 
A1 Amsterdam - Hilversum - Amersfoort - Apeldoorn - Hengelo - Duitsland 
A2 Amsterdam - Utrecht -' s Hertogenbosch - Eindhoven - Weert - Maastricht - België 
A3 [N3: Papendrecht-Dordrecht] 
A4 Amsterdam - Den Haag - Delft |….| Vlaardingen - Hoogvliet |….| Bergen op Zoom - 
België 
A5 Haarlem - Hoofddorp 
A6 Joure - Emmeloord - Lelystad - Almere - Muiden 
A7 Duitsland - Groningen - Joure - Sneek - Hoorn - Purmerend - Zaandam 
A8 Zaandam - Amsterdam 
A9 Alkmaar - Beverwijk - Haarlem - Amstelveen - Diemen 
A10 Rondweg Amsterdam 
A11 [N11: Leiden-Reeuwijk] 
A12 Den Haag - Utrecht - Arnhem - Duitsland 
A13 Rijswijk-Rotterdam 
A14 [N14: Leidschendam-Dn Haag] 
A15 Ressen - Tiel - Gorinchem - Rotterdam – Rozenburg - Europoort 
A16 Rotterdam - Dordrecht - Breda - België 
A17 Moerdijk - Roosendaal 
A18 Doetinchem - Zevenaar 
A19  
A20 Gouda - Rotterdam - Maasdijk 
A21  
A22 Beverwijk - IJmuiden 
A23-A24-A25-A26 
A27 Almere - Hilversum - Utrecht - Gorinchem - Breda 
A28 Groningen - Assen - Zwolle - Amersfoort- Utrecht 
A29 Rotterdam - Dinteloord 
A30 Barneveld - Ede - verder naar de A12 
A31 Leeuwarden - Harlingen - Zurich 
A32 Leeuwarden - Heerenveen - Meppel 
A33 [N33: Eemshaven-Assen] 
A34 [N34: Zuidlaren-Emmen] 
A35 Almelo - Enschede 
A36 [N36: Hardenberg-Almelo] 
A37 Holsloot - Hoogeveen 
A38-A39-A40-A41-A42-A43 
A44 Burgerveen - Leiden - Wassenaar 
A50 Zwolle - Apeldoorn - Arnhem - Oss - Eindhoven 
A58 Eindhoven - Tilburg - Breda – Etten-Leur- Roosendaal - Bergen op Zoom - Vlissin-
gen 
A59 Hellegatsplein - Zevenbergen - Waalwijk - 's Hertogenbosch - Oss 
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A65 's Hertogenbosch - Tilburg 
A67 België - Eindhoven - Venlo - Duitsland 
A73 Beuningen - Nijmegen - Venlo - Echt 
A74 Venlo Duitsland 
A76 België - Geleen - Heerlen - Duitsland 
A77 Boxmeer - Duitsland 
A79 Maastricht – Heerlen 
A80-……..-A98 
A99 [N99: De Kooy-Den Oever] 
A200 Halfweg - Haarlem 
A208 IJmuiden - Haarlem 
A256 Goes 
A261 Loon op Zand - Tilburg 
A270 Helmond - Eindhoven 
A325 Arnhem - Nijmegen 
A326 Nijmegen - Wijchen - Beuningen 
A348 Ellecom - Arnhem 
 
 

En wat kunt u nog aan circuits in Nederland verwachten? 

De aanleg van de volgende snelwegen vindt op dit moment plaats 
 

A7 Nieuw knooppunt bij Groningen voor aansluiting op de N46. 
A15  Uitbouw van de N15 vanaf Rozenburg richting Maasvlakte.  
A16/A58 Het resterende deel van de N58 (Breda/Etten-Leur). 
A30 Een geheel nieuwe snelweg tussen Ede en Veenendaal. 
A37 Uitbouw van de N37 tussen knooppunt Holsloot (bij Emmen) en 
   de Duitse grens. Is onderdeel van de E233. 
A50  Uitbouw van de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek (bij 
   Zwolle) en Emmeloord. 
A59 Uitbouw van de N50 (en hernummering) tussen Oss en  
   ‘s Hertogenbosch 
A73 Verlenging van de bestaande snelweg vanaf  Venlo tot aan 
   Maasbracht met de aansluiting op de A2. Dit is de snelweg op de rechter 
   Maasoever waar zo lang over is gediscussieerd. 

 
 

Als het aan deze mensen ligt, 
zal het laatste gedeelte van 
de A4 er nooit komen.  
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‘Eén spa graag!’ 
Is het een merknaam of een soortnaam? 
Het is de normaalste zaak van de wereld om een spa te bestellen, terwijl je gewoon 
mineraalwater bedoelt. Het is een nieuwerwets voorbeeld van een merknaam 
(Spa®) die tot soortnaam (spa) is geworden. Het merk is geworden tot een algemene 
aanduiding voor een gehele productgroep. Vele merknamen gingen Spa® voor, met 
als één van de oudste Aspirine® van Bayer. We geven u een inkijkje in de bijzondere 
wereld van de merknamen. 
 

E erst zullen we de taalkundige kant van de zaak eens belichten. Een merknaam 
schrift men meestal met een hoofdletter. Omdat de merknamen bij altijd ook 

gedeponeerd zijn, is de juiste schrijfwijze dus: Spa®, Aspirine®, Luxaflex®. Het is 
louter voor het gemak dat de ® er vaak wordt afgelaten. Zou het daarentegen gaan 
om een soortnaam dan schrijven we het woord met een kleine letter: spa, aspirine, 
luxaflex. Wanneer het één in het ander is overgegaan, is niet altijd haarscherp vast 
te stellen. Opstellers van woordenboeken zullen op basis van waarnemingen van het 
dagelijkse taalgebruik in het algemeen de overgang formaliseren. 
 Houders van merknamen reageren verschillend op dit soort ontwikkelingen. Por-
takabin® en Luxaflex® zijn voorbeelden van merken waarvan de houder met alle 
middelen probeert om de overgang van merk- naar soortnaam tegen te houden. Zo 
is Portakabin® voortdurend op zoek naar uitingen van een verkeerd gebruik van 
haar naam. Men zoekt dus actief naar teksten waarin het woord ‘portakabin’ wordt 
gebruikt. Vervolgens krijgt degene die naar de mening van Portakabin® de merk-
naam onjuist heeft gebruikt, een aanmaning om de zaak recht te zetten. Geeft de 
overtreder hier geen gehoor aan dan volgen juridische stappen. Op de website van 
de Nederlandse Portakabin® wordt dit ook omstandig uitgelegd: ‘Af en toe zult u het 
woord ‘Portakabin’ tegenkomen in een andere, maar verkeerde, spelling. [...] Porta-
kabin is niet zomaar een woord: het is een handelsmerk. Donald Shepherd, de op-
richter van het bedrijf Portakabin, kwam in de jaren veertig op het idee van een al-
leenstaand, verplaatsbaar gebouw. Hij bedacht een toepasselijke naam voor zijn 
zaak – Portakabin, en registreerde het als een handelsmerk. Vanaf dat moment was 
de benaming Portakabin gebouw gereserveerd voor gebouwen die daadwerkelijk 
door Portakabin waren vervaardigd. […] komt het soms voor dat mensen de naam 
van ons bedrijf verkeerd gebruiken. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. 
Kortom, Portakabin is een beschermd, exclusief handelsmerk dat alleen gebruikt 
kan worden om de producten van Portakabin mee aan te duiden.’ Merkwaardig is 
trouwens dat de firma Portakabin® de formulering Portakabin en niet Portakabin® 

gebruikt! 
 Dat het Portakabin® menens is, blijkt uit de ervaringen van de website van een 
weblogger die in haar argeloosheid het woord portakabin gebruikte. Zij werd door 
advocaten van Portakabin® gesommeerd op straffe van boetes het woord te verwij-
deren. Nu staat er in plaats van Portakabin® het woord bouwunit. Nog merkwaardi-
ger is de kwestie op een ander website. Daar wordt de wetenswaardigheden gemeld 
met een clubgebouw. Dit wordt aangeduid met portakabin. Er volgt hetzelfde ritueel 
met de advocaten. En nu gaat het over een ‘tijdelijke behuizing’ met een voetnoot 
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met de volgende tekst: ‘Wij zullen tijdelijke behuizing niet meer aanduiden met de 
naam van de producten die op de markt gebracht worden door de firma Portakabin 
Ltd, Huntington, York, Verenigd Koninkrijk. Ten onrechte verkeerden wij in de ver-
onderstelling dat het hier om een soortnaam ging. De Nederlandse advocaat van de-
ze firma heeft ons per aangetekende brief, met aangehecht een afdruk van het arti-
keltje over de vertraging van de bouw van de jeugdsoos, vriendelijk verzocht af te 
zien van het gebruik van de merknaam als soortnaam. Uiteraard voldoen wij aan dat 
verzoek. Alle vermeldingen van de merknaam zijn inmiddels van onze website ver-
wijderd. Tijdelijke en verplaatsbare behuizingen zullen wij in het vervolg dan ook 
aanduiden met "verplaatsbare kabine, bouwkeet" of iets dergelijks.’ Deze kwesties 
hebben vervolgens weer geleid tot een soort hype waarbij eigenaren van websites 
proberen ook een schriftelijke aanmaning van Portakabin te krijgen door een opzet-
telijk foutief gebruik van de merknaam Portakabin®. Ook het bedrijf Luxaflex® 
schijnt een dergelijke agressieve tactiek te voeren. Op internet konden we daarvoor 
overigens geen bewijzen voor vinden. 
 

Hieronder een keuze uit de tot soortnaam geworden merknamen. 
 

Aspirine Door het Duitse chemieconcern Bayer ontwikkelde pijnstiller met als 
werkzame bestanddeel acetylsalicylzuur en in 1899 op de markt gebracht onder de 
naam Aspirine®. Acetylsalicylzuur is in 1897 door de jonge chemicus Felix Hoff-
mann gesynthetiseerd. Tot dan was salicylzuur een veel gebruikte pijnstiller. Deze 
stof werd echter slecht verdragen. Volgens de overlevering ontdekte Hoffmann tij-
dens experimenten waarbij hij op zoek was naar een middel remedie ter bestrij-
ding van de reumatische artritis van zijn vader. Aspirine® is nog steeds in veel lan-
den een gedeponeerd handelsmerk van Bayer. Een uitzondering vormt de Verenig-
de Staten. Overigens zijn er vele pijnstillers die acetylsalicylzuur als werkzaam be-
standdeel hebben.  

Bahco Een instelbare schroefsleutel. Hij is in 1892 bedacht door de Zweed Johan 
Pieter Johansson, alhoewel de sleutel toen nog anders heette. In 1916 kreeg de fa-
briek B.A.Hjort en Co de rechten op de productie van de sleutel. En sindsdien ken-
nen we de BAHCO (ja, in hoofdletters) waarvan de merknaam uiteindelijk tot de 
soortnaam voor verstelbare sleutels zou worden. 

Chocomel Frisdrank gebaseerd op cacao en door het bedrijf Nutricia op de markt 
gebracht. 

Cola Frisdrank aan het eind van de negentiende eeuw bedacht door de Amerikaan 
Pemberton. Zou volgens overlevering oorspronkelijk een extract van de cocaboon 
bevat hebben, vandaar de toevoeging Coca. Onderdeel van de zorgvuldige mythe-
vorming rond Coca-Cola is het verhaal dat het oorspronkelijke recept zich (nog 
steeds) in de kluis van het Coca-Cola hoofdkantoor in Atlanta in de Verenigde Sta-
ten zou bevinden.   

Cornflakes Gezoete, geroosterde maïsvlokken, in het begin van de twintigste eeuw 
bedacht door de firma Kellog’s. 

Jeep Zeer sterk vierwiel aangedreven militair voertuig met een voor- en een achter-
bank. De oorsprong van de jeep is omgeven door veel folkloristische verhalen. Ze-
ker is dat het voertuig is ontwikkeld op verzoek van het Amerikaanse leger in het 
begin jaren veertig. Honderdduizenden ervan zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gebouwd door Ford. De oorspong van de naam is onduidelijk. De stelling dat jeep 
is afgeleid van GP (General Purpose) –en spreek uit als zjeepee, verkort dus zjeep- 
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wordt algemeen van de hand gewezen. GP, of nog beter de GPW zoals Ford het 
voertuig noemde, was een afkorting van G voor Government, P een soort interne 
volgletter bij Ford en W voor Willys de leverancier van de motor. De naam jeep 
bestond, volgens sommigen, al voordat het voertuig dat later die naam zou krijgen, 
er was. Kortom allemaal teveel om (betrouwbaar) uit te leggen.  

Kwatta PA de Bont begon in 1851 in Breda met de fabricage van suikerwerk en 
slaagde enkele jaren later erin om machinaal Engelse pepermunt te maken. Hier-
uit komt in 1883 de Stoomchocoladefabriek Kwatta voort, genoemd naar een Suri-
naamse cacaoplantage. De onderneming groeide uit tot een groot concern met ves-
tigingen in het buitenland. De Kwatta raakte rond 1970 in moeilijkheden en ver-
dween de Kwatta producten van de markt. Lange tijd was de chocola van Kwatta 
zo populair dat Kwatta synoniem was met een chocolade reep. Merkwaardig is ook 
het volgende bericht dat we ontleenden aan de website van het Reclamearsenaal: 
In 1995 voerde Trendbox in opdracht van Van Walbeek Etcetera een onderzoek uit 
naar de bekendheid van oude, niet meer bestaande merken. De merknaam Kwatta 
deed het goed met een score van 78,5 %. Ook al was het merk al decennia van het 
toneel verdwenen. Sterker nog, bij een soortgelijk onderzoek uit 1992, meende 5% 
van de ondervraagden nog altijd Kwatta chocoladerepen te consumeren. 

 

De reclameslogan 'Aller oogen zijn gericht op 
Kwatta' is in de reclamewereld nog steeds een 
begrip, litho, ca. 1910 
 
 
 
 
De naam Kwatta leeft tevens voort in de naam 
een vakantiehuisje. Het ligt aan een zijstraat van 
de, jazeker, Kwattaweg, in Paramaribo, Surina-
me dat wel. De Kwattaweg is één van de druk-
ste uitvalswegen van Paramaribo. Mogelijk dat 
de Kwattaweg leidt naar de plaats waar vroeger 
de Kwattaplantage lag. De Kwattaplantage 
waaraan de Kwatta chocoladefabriek zijn naam 
ontleende. 
 
 
 

Linoleum Stof bestaande uit een weefsel waarop een mengsel van geoxideerde lijn-
olie en kurk geperst is, die voornamelijk dient tot vloerbedekking. De bakermat 
van de linoleum ligt in Krommenie. Al vanaf 1899 wordt linoleum geproduceerd, 
maar de uitvinding van linoleum staat op naam van de Engelsman. Hij ontdekte 
het linoleum in 1860 bij zijn, overigens vruchteloze, pogingen, om kunstrubber te 
maken. 

Luxaflex Zonwering bestaande uit een ingenieus regelbaar lamellensysteem. 
Martini Zwakalcoholische drank met de naam vermouth, gebaseerd op wijn die is 

aangelengd met alcohol. Martini (& Rosso) is één van de fabrikanten van ver-
mouth. Verwarrend is in dit geval dat martini ook staat voor een zogenaamde 
cocktail bestaande uit gin en vermouth. 
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Portakabin Kant-en-klaar geleverd tijdelijk, verplaatsbaar gebouwtje, door de En-
gelsman Sheperd ontwikkeld. Zoals we hiervoor al schreven 
is het bedrijf Portkabin erg gespitst op het oneigenlijke ge-
bruik van haar merknaam. Maar wat zou Portakabin® doen 
aan het volgende: ‘Ook HINT (op Ninja's broederlabel 
Hombre uit Bristol) komt begin maart op de proppen met 
nieuw werk. De single 'Quite Spectacular' kon je eerder te-
rugvinden op z'n 'Beau Selectah EP' (op Deep Water Recor-
dings), maar deze versie is remastered. Kort daarna volgt 
zijn debuut album 'Portakabin Fever'. Dit is het geluid van 

het Engelse platteland geïnjecteerd met een flinke portie hip hop, funk, electroni-
ca, folk, post rock en soul.’ 

Spa Mineraalwater, op de markt gebracht door het bedrijf Spadel. De naam verwijst 
naar de herkomst van het mineraalwater, de Belgische stad Spa. Daarmee is Spa 
ook een voorbeeld van een geoniem, een woord dat is afgeleid van de naam van 
een dorp, stad of streek. Bron- of mineraalwater mag volgens de wet enkel afkom-
stig zijn van een waterbron die door de overheid is erkend en mag niet worden ge-
zuiverd op andere stoffen dan zwavel of ijzer. De kwaliteitseisen voor bron- en mi-
neraalwater zijn vastgelegd in het Natuurlijk Mineraal- en Bronwaterbesluit, waar-
in voor 15 stoffen de maximale waarden zijn omschreven. Voor kraanwater geldt 
het Waterleidingbesluit waarin voor 57 stoffen de normen zijn vastgesteld. Het 
enig verstandige dat er verder over mineraalwater zeggen valt, is dat er mineralen 
in zitten. Het begrip ‘mineralen’ wordt in de reclame vaak tot mythische proporties 
opgeblazen. Maar feit is dat Spa gewoon regenwater is. Iets dat Spa ook onomwon-
den meldt in zijn bedrijfsdocumentatie. 

Vaseline Reukloze vetachtige stof gebruikt voor impregneren van papier, als roest-
werend middel en tot bereiding van zalven en cosmetica. Vaseline is een geregi-
streerd handelsmerk van Chesebrough-Ponds, Inc, onderdeel van Unilever. De 
oorsprong van de naam vaseline is verzonken in het stof van de geschiedenis. Wel 
is bekend hoe vaseline ‘ontdekt’ is. Het is de Amerikaanse chemicus die in 1859 
van dit ongewenste bijproduct van de oliewinning de heilzame werking bij huidbe-
schadigingen ontdekt. Cheseborough gebruikte vervolgens een klassieke marke-
tingtruc om het product, Vaseline genoemd, aan de man te brengen. Hij deelde het 
gratis uit. Het werd in korte tijd bijzonder populair en Cheseborough werd een rijk 
man. Vaseline vond niet alleen toepassing als huidverzorgingsmiddel, maar ook als 
roestwerend middel en als middel voor het onderhoud van leer en hout. Volgens 
overlevering zou Cheseborough zelf elke dag een eetlepel vaseline gegeten hebben. 

Walkman Sony introduceerde in 1985 een klein, handzaam apparaatje om casset-
tebandjes te beluisteren. Het apparaatje was een overweldigend succes. Hoewel de 
Walkman® inmiddels een obscuur apparaat is geworden, waakt Sony zorgvuldig 
over de merknaam. De Van Dale (Van Dale®) heeft in zijn laatste versie het woord 
walkman opgenomen, hetgeen Sony er toe bewoog om de uitgever te sommeren 
om dit te vervangen door Walkman®.  

Waxine Door het bedrijf Verkade op de markt gebracht als eenvoudige warmte-
bron om de thee warm te houden, het zogenaamde theelichtje. Later ook erg in 
trek gekomen als sfeerverlichting. De overgang van Waxine® naar waxine ligt al 
vele jaren achter ons. 

Geen Portakabin®? 
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M et de overgave van Japan in augustus 1945 is de Tweede Wereldoorlog voor-
bij. Al snel is duidelijk dat de overgave van Japan mede het gevolg is van de 

inzet van een wapen met een tot dan toe onvoorstelbare vernietigingskracht. Deze 
wapens, zogenaamde atoombommen, waren afgeworpen boven de Japanse steden 
Hiroshima en Nagasaki. Naar wij nu weten was één bom een uraniumbom; de ande-
re een plutoniumbom [hierover hadden wij al een artikel in VOORTSCHRIJDENDE 
INZICHTEN 1]. Vlak na de oorlog was echter niet veel informatie over de wapens be-
schikbaar. Om in de informatie behoefte te voorzien verschijnt in september 1945 
het  boekje De atoombom van JL de Roos. De auteur tracht hierin op een voor leken 
begrijpelijke wijze de wereld van het atoom en de atoombom uit te leggen. Dit is 
geen eenvoudige opgave, te meer daar er op dat moment nog niet veel informatie 
over atoombommen is vrijgegeven. De auteur verwijst dan ook regelmatig bij zijn 
bespreking van het principe van de atoombom naar het gebrek aan informatie. In 
juni 1946 komt het boek Atoombom van W Vogt uit. Duidelijk is er nu meer infor-
matie beschikbaar. Zeer gedetailleerd beschrijft Vogt zowel de politieke als weten-
schappelijke ontwikkelingen. De grotere beschikbaarheid van informatie blijkt ook 
uit het illustratiemateriaal. Kan De Roos ons slechts twee afbeeldingen bieden die te 
maken hebben met de atoombom, het boek van Vogt biedt ons veel meer. Niet al-
leen beelden van de ontploffing van de atoombommen boven Japan maar ook uitge-
breid van de industriële installaties die nodig waren om de atoombommen te ma-
ken. 
 
Atoomgevaar? Dan zeker BB!: dat was de titel van een brochure uit 1957 van de 
Bescherming Bevolking. De Bescherming Bevolking, kortweg BB, was in 1953 opge-
richt en was een van oorsprong civiele verdedigingsorganisatie. De voornaamste 
taak van de BB was de rampenbestrijding. Voorlichting was een belangrijke taak van 
de BB. De organisatie was opgezet naar Engels voorbeeld waar in de Tweede We-
reldoorlog civiele hulporganisaties zo’n belangrijke rol hadden gespeeld. De Neder-
landse overheid meende dat de BB in Nederland ook een dergelijke rol zou kunnen 
spelen. Het uitgangspunt was dat de Nederlandse bevolking voorbereid moest zijn 
op een oorlog. Als er een oorlog zou komen, dan zou de vijand uit het oosten komen. 
Daar was de Nederlandse regering van overtuigd. Het was ten slotte de tijd van de 
Koude Oorlog, de oorlog in Korea, de atoomproeven door de Verenigde Staten en 
door Rusland. In het begin van de jaren vijftig was het officiële standpunt van de 
Nederlandse overheid dat een oorlog met conventionele middelen zou worden ge-
voerd. Dit vertaalde zich ook in de doelstelling van de BB. Eerst halverwege de jaren 
vijftig verandert het standpunt van de Nederlandse overheid en wordt rekening ge-
houden met de inzet van atoomwapens. Daar moest Nederland, en dus de BB, nu op 
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voorbereid zijn. Over de opkomst van de BB, de haar toebedachte rol en de proble-
men bij de bemensing heeft Bart van der Boom een uitstekend boek geschreven. Wij 
zullen daar verder niet uitgebreid op ingaan. Interessant is de gedachte –zoals de 
BB die ook na 1955 uitdroeg- dat een aanval met atoomwapens weliswaar grote 
schade zou aanbrengen, maar zeker niet zo gevaarlijk was als onheilsprofeten ver-
mochten te beweren. Het was zelfs zo dat het eigenlijk vrij simpel was om als burger 
een aanval met atoomwapens te overleven. 
 De brochure Atoomgevaar? Dan zeker BB! begint met een citaat van de minister 
van Binnenlandse Zaken, Beel, over het ‘beperkte’ aantal doelen dat in Nederland in 
geval van een oorlog met atoombommen bestookt zou kunnen worden. Beel noemt: 
militaire vliegvelden, de hoofdstad, het regeringscentrum en het belangrijkste ha-
vengebied. Deze doelen zullen worden aangevallen met ‘klassieke’ atoombommen, 
dat wil zeggen bommen gebaseerd op de splijting van uranium. En de waterstofbom 
dan? Beel, en daarmee de Nederlandse regering, meent dat daar de ‘eerste jaren’ 
geen rekening mee gehouden hoeft te worden. Een ‘eventuele’ tegenstander beschikt 
nog maar over een ‘zeer beperkt aantal H-bommen’, terwijl bovendien die weinige 
bommen ‘gereserveerd moeten blijven voor die doelen welke op andere wijze niet 
kunnen worden uitgeschakeld’. Natuurlijk zijn deze opmerkingen niet bedoeld om 
de zaak te bagatelliseren. Zeker niet, ze beogen om aan te geven dat met de juiste 
voorzorgen en maatregelen een aanval met atoomwapens zonder veel problemen te 
overleven valt. 
 De BB was al eerder, namelijk halverwege de jaren vijftig, met de brochure Leid-
raad voor de bescherming tegen atoomgevaar gekomen. Het 35 pagina’s tellende 
werkje beschrijft de gevolgen van de explosie van een atoombom aan de hand van 
de zogenaamde ‘nominale bom’ of ‘standaardbom’. Dit is een aanduiding voor een 
bom met een kracht die vergelijkbaar is met de bom die op Hiroshima is geworpen. 
Hoewel toegegeven wordt dat er op dat moment al bommen zijn die 25x krachtiger 
zijn, wordt alles verder besproken aan de hand van de nominale bom. Het waarom 
hiervan zal de lezer tevergeefs in de brochure zoeken. Ook de waterstofbom komt 
niet aan de orde. De reden kan echter gevonden in de opinie die bij de Nederlandse 
regering heerste. Nederland was gewoonweg onbelangrijk. Bovendien waren (dure) 
atoombommen schaars. Men verwachtte daarom dat ‘gewone’ atoombommen eer-
der voor doelen in Engeland en Frankrijk ingezet zouden worden. En de waterstof-
bom? Men dacht dat die voor een grote stad als Londen gebruikt zou worden. Ne-
derland zou dan hoogstens met fall out, de radioactieve neerslag, te maken krijgen. 
Het optimistische uitgangspunt kon daarom blijkbaar zijn: ’In een Europee stad met 

Wij waren op vakantie in de bergen. Zwitserland, dacht ik, het was eind jaren vijftig. Ik had 
wel eens wat gehoord over atoombommen en in de bioscoop op het Polygoon journaal over 
nog ergere dingen: de H-bom en fall-out. Tijdens een wandeling in de bergen kwamen we 
langs een beekje. Het was warm en de wandeling was inspannend geweest. Ik had dorst en 
dronk daarom koel, helder water uit de beek. Mijn ouders waren in alle staten. Dat water 
bevatte ongetwijfeld fall-out van de vele kernproeven die in atmosfeer waren genomen, zo 
meenden zij. Er was nu niets meer aan te doen. Ik had van dit vergiftigde water gedronken 
en dacht dat ik ongetwijfeld een gruwelijke dood zou sterven. Pas dagen later, toen ik nog 
steeds bleek te leven en ook anderszins geen tekenen van verval vertoonde, kreeg ik de ge-
dachte dat mijn ouders de zaak misschien wel eens overdreven zouden kunnen hebben. Ik 
was 10 jaar. 
Gerrit van Dam, Utrecht 
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een goed werkend waarschuwingssysteem en met een burgerbevolking, die –na 
luchtalarm– zo snel mogelijk dekking zoekt in schuilplaatsen, die reeds in vredestijd 
zijn voorbereid, kan het aantal slachtoffers sterk worden beperkt.’ 
Niet onbelangrijk is het feit dat ‘B.B.-autoriteiten’ in maart 1953 aanwezig konden 
zijn bij een proefneming van een atoombom in de Nevadawoestijn. Deze proefne-
ming, Operation Doorstep (in militair kader de Operation Upshot-Knothole), zal 
later één van de beruchte experimenten blijken te zijn waarbij militairen op een 
onverantwoorde manier aan straling zijn blootgesteld. De serie testen was bedoeld 
om na te gaan in hoeverre atoomwapens als tactisch wapens op het slagveld konden 
worden ingezet. Bij het experiment waarbij de Nederlandse waarnemers aanwezig 
waren, de test Annie- waren tevens zo’n 1000 militairen –en 20 verslaggevers!- be-
trokken. Zij bevonden zich op 3200 meter van het explosiepunt waar ze zich zo lang 
mogelijk ‘gedekt hadden’. Annie heeft een kracht van zo’n 16 kilton TNT. Het blijkt 
dat tot bijna 3000 meter van het explosiepunt radioactieve neerslag valt. Dit terrein 
kan ‘eerst vier uren na de explosie worden betreden’. Stralenverkenners moeten in 
zo’n situatie uitsluitsel geven in hoeverre en hoe lang gebieden steeds dichter bij het 
explosiepunt betreden kunnen worden. Opnieuw is de algemene toonzetting van de 
tekst dat met enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen zonder veel gevaar de gevol-
gen van de explosie van een atoombom hanteerbaar en beheersbaar zijn. 
 Maar wat kan de burger nu zelf doen? Ook daar krijgen we een antwoord op. 
Maatregelen zijn: evacuatie, snel dekking vinden en bestrijding van een mogelijke 
uitbreiding van de ramp. Interessant is het fenomeen evacuatie. Zo wordt gesproken 
van het ‘vermoedelijke mikpunt’. Daar moet de woonruimte worden ontruimd, 
‘alleen werkers zijn daar in hun werktijd aanwezig’. Voor deze achtergeblevenen 
moeten dan wel goede schuilplaatsen aanwezig te zijn. Hoe men zich dit logistiek 
voorstelt en hoe men (de BB?) weet welke de vermoedelijke mikpunten zijn (en 
wanneer?) blijft onduidelijk. Dan is er nog het ‘snel dekking vinden’. Bij een lucht-
aanval zal de BB ‘de daarvoor in aanmerking komende steden waarschuwen voor 
luchtgevaar’. Hoe men zich dit voorstelt, zullen we later uitleggen. Hoort u het 
alarm, zoek dan een schuilkelder, is de boodschap. Wel goed opletten en nadenken! 
Is de explosie (van een nominale bom!) dichtbij dan hebben we een schuilplaats 

Links ‘Door vlug ingrijpen kan men de, door de hittestraling ontstane, brandjes met klein blus-
materieel blussen.’ 
Rechts ‘De kans op brand door de hitteflits kan voor een groot deel verminderd worden  door 
het witkalken van de ruiten.’ 
Uit Leidraad voor de bescherming tegen atoomgevaar. 
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nodig met een dikte van 1,3 meter gewapend beton. Bevinden we ons echter op 400 
meter of meer dan volstaat 60 cm beton. Buiten de gevarenzone volstaan 
‘eenvoudiger typen schuilplaatsen’, zoals schuilplaatsen in kelders. Helaas wordt 
ons niet verteld op welke afstand wij ons buiten deze gevarenzone zouden bevinden. 
 Nu kan het ook nog gebeuren, zo stelt de brochure, dat  we door een atoombomex-
plosie worden verrast. Nu is uitermate snel handelen vereist, want ‘de hittestraling 
is in 0,6 sec voorbij en de helft van de initiële radio-activitet is in 1 sec uitgezonden.’  
Het advies luidt om een sprong te doen van  1 à 2 stappen achter of onder een dek-
king te doen. Ook kan ‘een duik in een vijver, gracht of sloot’ of zelfs zich op de 
grond laten vallen ‘met de handen onder het lichaam’ al genoeg zijn, zo staat er. 
 
Uitkijken naar vliegtuigen 
De Koude Oorlog leidde tot een koortsachtig opbouwen van een infrastructuur om 
op alle eventualiteiten van een oorlog voorbereid te zijn. En het ging hier niet alleen 
om de Bescherming Bevolking, maar ook om landelijke, regionale en zelfs lokale 
autoriteiten die in verschillende mate maatregelen namen. Uitgangspunt hierbij was 
dat hoe dan ook de maatschappij bij een oorlog –met in het achterhoofd een aanval 
met atoombommen-  moest kunnen blijven functioneren. Dit betekende dat niet 
alleen de organisatie van de overheid zo veel mogelijk in takt moest blijven. Ook 
andere voorzieningen moesten worden getroffen: opslag van benzine en olie, medi-
sche faciliteiten, munitieopslagplaatsen, faciliteiten voor de opslag van militair ma-
terieel.   
 De BB was niet de enige organisatie die een rol geacht werd te spelen bij oorlogs-
handelingen of de inleiding ertoe. Vliegtuigen hadden tijdens de Tweede Wereldoor-
log een belangrijke rol in de oorlogsvoering gespeeld. Voor het vroegtijdig opmerken 
van vijandelijke vliegtuigen was de radar ontworpen. In de jaren direct na de oorlog 
had de radar echter een groot nadeel: laagvliegende vliegtuigen konden er niet mee 
worden waargenomen. Eén van de acties die daarop in Nederland werd onderno-
men, was in 1950 de oprichting van het Korps Luchtwachtdienst als onderdeel van 
het Commando Luchtverdediging. Het Korps Luchtwachtdienst had als taak ‘om 
door middel van uitkijk- en luisterposten vijandelijke vliegtuigen waar te nemen en 

Links ‘Een witgekalkt verduisteringsscherm tegen het raam voorkomt eveneens brand in het 
inwendige van de kamer door de hittestraling’. Uit Leidraad voor de bescherming tegen 
atoomgevaar. 
Rechts  De BB kende een sterk saamhorigheidsgevoel. Men stond voor zijn zaak en was vaak 
ook trots tot de BB te behoren. Op het spandoek staat: ’Beter een BB zonder oorlog dan een 
oorlog zonder BB .’ 
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aldus gegevens te verstrekken, welke nodig zijn om vijandelijke luchtaanvallen te 
kunnen bestrijden en de eigen troepen en de burgerbevolking tijdig te kunnen waar-
schuwen voor naderend luchtgevaar’. En opnieuw, zoals met de BB, was dit alles 
ontleend aan wat de Engelsen hadden gedaan in het begin van de Tweede Wereld-
oorlog. Het was de bedoeling dat waarnemers vliegtuigen tot op een hoogte van 
1500 meter zouden waarnemen. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren 
was voor het waarnemen van de vliegtuigen onder andere de luchtwachttoren be-
dacht. De luchtwachttoren was de hiervoor genoemde ‘uitkijk- en luisterpost’. Een 
fijnmazig netwerk van 276 posten werd opgezet. De maximale afstand tussen de 
posten bedroeg 16 km, omdat 8 km de maximale afstand was waarop vliegtuigen 
met het gehoor konden waargenomen. Elke observatiepost moest worden uitgerust 
met twee waarnemers. Eén observeerde, de andere stond via een microfoon in ver-
binding met een centrale commandopost en een aantal omringende luchtwachtto-
rens.   
 Bij het inrichten van het netwerk  werd zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van 
reeds bestaande torens en andere hoge objecten. Niettemin bleek het nodig om nog 
139 nieuwe uitkijkposten te realiseren. Deze nieuwe posten werden geproduceerd in 
de zogenaamde raatbouwtechniek. In de periode 1951-1955 verrezen deze bouwwer-
ken. Voor de bemensing wilde men een beroep doen op vrijwilligers. Totaal waren 
er zo’n 5200 mensen nodig. Dit aantal was gebaseerd op het aantal dat nodig was in 
geval van oorlog. Elke toren zou dan bemenst moeten zijn met twee waarnemers. 
Deze hadden drie uur dienst en werden dan afgelost. Zodoende waren 16 mensen 
voor een toren nodig. Daarnaast was nog een groot aantal mensen nodig voor de 
coördinatie en de verbindingen. De belangstelling voor deelname aan het korps liet 
echter sterk te wensen over, zodat een adequate bezetting altijd een probleem is 
gebleven. Omdat men de burgerbevolking dit werk wilde laten doen, waren de uit-
kijkposten trouwens meestal niet ver van dorpen en steden geplaatst. Men moest er 

Links Een toren van 15 meter aan de Oude Dijk te Bedum (Groningen). De toren is particulier 
eigendom en is deels afgebroken tot een hoogte van circa 6 meter waarbij onderdelen zijn 
hergebruikt in een schuur naast de toren. 
Midden links Een toren van 15 meter aan de Meidoornlaan te Winschoten (Groningen). De 
toren is particulier eigendom. 
Midden rechts Een toren van 18 meter. aan de Ruinerweg te Echten (Drente). De toren is 
eigendom van Staatsbosbeheer en wordt gebruikt voor mobiele communicatie. 
Rechts Een toren van 10 meter aan de weg langs Schoonebekerdiep (grens met Duitsland) te 
Schoonebeek (Drente). De toren, een provinciaal monument, is eigendom van de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij en staat in bossages. 
Bron: Stichting Forteninfo. 
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immers snel –op de fiets!- kunnen komen.  
 Het was allemaal geen lang leven beschoren. In 1960 was (eindelijk) het netwerk 
van observatieposten gereed. De techniek had echter ook niet stilgestaan. De vlieg-
tuigen waren steeds sneller geworden en, nog belangrijker, de radar was sterk ver-
beterd. Het Korps Luchtwachtdienst  was overbodig geworden en was het misschien 
zelfs altijd wel geweest. Het was immers gebaseerd op ideeën en een manier van 
oorlog voeren uit het begin van de jaren veertig. In 1964 viel het doek voor het 
Korps Luchtwachtdienst. Verdere details staan in het aardige boekje Luchtwachtto-
rens in Nederland uit 1989 en in het artikel Luchtwachttorens, militair erfgoed uit 
de Koude Oorlog uit 2000. 
 Wat ons nog interesseert, is wat er nog over is van dit merkwaardig fenomeen. In 
1996/97 resteren er volgens de auteurs van het artikel Luchtwachttorens, militair 
erfgoed uit de Koude Oorlog nog achttien. Volgens de website Forteninfo zijn er in 
2002 nog 11. Verwarring dus. Sommige van de torens zijn particulier eigendom, een 
aantal is van Domeinen. Aardig is ook dat naast een tweetal nog bestaande torens, 
namelijk die in Nieuw Namen en in Aardenburg, ook ondergrondse schuilplaatsen 
van de BB zijn gevestigd. Na de ontmanteling van het Korps Luchtwachtdienst zijn 
een aantal luchtwachttorens overgenomen door de BB. Deze gebruikte de torens als 
observatieposten om mogelijke inslagen van atoombommen vast te stellen. 
Aardig is ook de toren in Oude Mirdum die in particulier bezit is en regelmatig is 
opengesteld voor het publiek. Wij kunnen u dus uit eigen waarneming helaas niet 
melden hoeveel luchtwachttorens er nu nog over zijn. De auteurs van het eerder 
genoemde boek en het artikel pleiten sterk voor een behoud van de nog resterende 
luchtwachttorens. Daar valt zeker iets voor te zeggen, want in al hun overbodigheid 
zijn het curieuze overblijfselen van de Koude Oorlog. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U i t k i j -

Links Een toren van 12 meter aan de Bossingel te Bladel (Noord-Brabant). De toren, een ge-
meentelijk monument, is eigendom van de Gemeente Bladel en Netersel en is begroeid met 
klimop. 
Midden VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN wist door te dringen op het afgesloten terrein van Fort 
Sint Andries. En inderdaad, in de zomer van 2003 bevond zich daar nog een luchtwachttoren. 
Een toren van 6 meter op het Fort Sint Andries te Heerewaarden (Gelderland). De toren is 
eigendom van de Rijksdienst der Domeinen. Het fort, en daarmee de toren, is Rijksmonument. 
Rechts Een toren van 9 meter aan de Kerkstraat te Westerbeek (Noord-Brabant). De toren is 
particulier eigendom en heeft geelgroene verf als camouflage. 
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ken naar mijnen 
‘Dit boek is geschreven vanuit de fascinatie voor onbeduidende onnozelheid’. Zo 
begint het boek Het verhaal van een paal van Sakkers en Den Hollander. En inder-
daad, het lijkt een onnozelheid, maar de auteurs zijn gelukkig wel in staat gebleken 
de zoveelste onnozelheid uit de tijd van de koude Oorlog aan de vergetelheid te ont-
rukken. Waar gaat het om? Na de Tweede Wereldoorlog gaf de Koude Oorlog ook 
aanleiding om zorgelijk te doen over de Nederlandse kustbescherming. Zo was de 
marine er zeer voor beducht  dat de vijand in geval van oorlog zeemijnen zou leggen 
of met vliegtuigen zou afwerpen voor de kust. De vrije doorvaart naar de Nederland-
se havens zou daarmee in gevaar komen. De vijand zou uit het oosten komen, de 
ondersteuning uit het westen. De marine achtte het daarom van het grootste belang 
dat een equivalent van de hiervoor besproken vliegtuigwaarnemers gecreëerd zou 
worden. En, opnieuw naar Engels voorbeeld, ontstond zo de Mijnenuitkijkdienst, 
kortweg de MUD. De bedoeling was dat de toegangen tot Antwerpen, Rotterdam, 
Amsterdam en Den Helder door de MUD bewaakt zouden worden. Antwerpen en 
dus de Westerschelde kreeg hierbij de eerste prioriteit. Dit is niet verwonderlijk, 
want we spreken over het eind van de jaren veertig, begin jaren vijftig. De Antwerp-
se haven is minder gehavend uit de oorlog gekomen dan de Rotterdamse. Antwer-
pen zal dus bij een eventuele oorlog de belangrijkste haven zijn van het westen. 
 Het plan was om niet alleen uitkijkposten langs de wal te plaatsen, maar ook om 
varende uitkijkposten te maken daar waar de afstand tussen de oevers te groot was. 
De uitkijkpost op de wal bestond uit een betonnen paal van 15 bij 15 cm en een 
hoogte van 2,20 meter. Bovenop de paal was een plateau gemonteerd met een dia-
meter van 30 cm. Hierop bevond zich het waarnemingsmateriaal: de pelorus. De 
pelorus was een eenvoudig waarnemingsapparaat om de positie van een object te 

Voorbeelden van MUD-palen. 
Links MUD-paal 9, Zoutelande. Aan het wandelpad bij het strand te Zoutelande. De omgeving 
rond de paal is nog intact: rondom de paal kan een huisje staan. Bij oefeningen werd het 
huisje opgebouwd. 
Midden MUD-paal 12, Klein Valkenisse. De paal staat vlak bij een verharde strandopgang. Van 
deze paal is het nummer nog wel enigszins te lezen.  
Rechts MUD-paal 80, Griete. Een gehucht met enkele huizen heeft een klein haventje dat 
vroeger werd gebruikt voor de afvoer van landbouwproducten. Op het einde van een haven-
hoofd, vlak bij een lichtopstand, staat de paal. 
Bron: www.forten.info. 
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bepalen. Langs de wal stonden de uitkijkposten op een afstand van 800 tot 1500 
meter van elkaar. Er zijn totaal 93 waluitkijkposten langs de Westerschelde ge-
plaatst. Ook hier gold dat de post door twee personen bemenst moest worden. Eén 
deed de waarnemingen, de andere belde de gegevens door naar een centrale post. 
Men had geschat dat er zo’n 1100 mensen nodig zouden zijn. Maar ook hier traden 
weer problemen op: slechts 4% van het benodigde aantal vrijwilligers meldde zich 
aan. Het probleem werd uiteindelijk opgelost door dienstplichtigen bij de marine in 
te zetten. Ook bij de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en de kust bij Den Hel-
der kwamen uitkijkposten. Maar ook de Mijnenuitkijkdienst zou door de techniek 
ingehaald worden. De verbetering van de radar maakte de MUD in het begin van de 
jaren zestig overbodig. En wat is er nog van over? Het enige dat we er over kunnen 
zeggen, ontlenen we aan het boekje van Sakkers en Den Hollander. Een beperkt 
aantal palen is nog langs de Westerschelde te vinden. Van de oorspronkelijke 93 
bleken er een aantal jaren geleden nog tien over te zijn.  Ze staan in Breskens, Dis-
hoek, Griete, Kruingen, Terneuzen, Valkenisse, Vlissingen (3x), Zoutelande. 
 
De IJsselinie 
De jaren van de Koude oorlog waren in Nederland, net zoals in andere delen van 
Europa, een angstige tijd. Zoals al gezegd, was de officiële gedragslijn dat er reke-
ning gehouden moest worden met een vijand uit het oosten. De Nederlandse rege-
ring had niet voldoende geld om permanent grote hoeveelheden militairen aan de 
oostgrens te legeren. Daarom greep de Nederlandse overheid terug op een oud, 
maar nooit in de praktijk getest, recept: een waterlinie. Deze keer echter niet in Hol-
land, maar meer naar het oosten. Tussen Arnhem en Zwolle verrees de IJssellinie. 
Totale lengte 120 kilometer en op sommige plaatsen tot 10 kilometer diep. De aan-
leg van een uitvoerig stelsel van werken moest het mogelijk maken om in geval van 
nood een omvangrijk gebied rond te IJssel te inunderen. De hoop was dat deze in-
undaties bij een inval uit het oosten, lees een inval van het Rode leger, de vijand 

Afgedankte Amerikaanse Sherman tanks uit de Tweede Wereldoorlog  werden in beton gego-
ten in de Ijssellinie en diende zo als afweergeschut. 
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zouden tegenhouden of op zijn minst vertragen. De bondgenoten –lees de Engelsen
– zouden dan mogelijk genoeg tijd hebben om te mobiliseren en Nederland met 
manschappen en materieel te hulp te komen. Het idee achter de IJssellinie was ui-
termate simpel. De Waal bij Nijmegen en de Nederrijn bij Arnhem zouden met drij-
vende caissons worden afgesloten. De caissons zouden daarna tot zinken worden 
gebracht. De gehele waterafvoer van Rijn en Waal zou dan via de IJssel moeten ver-
lopen. Dit betekende een bijna 10x zo grote waterhoeveelheid als de rivier normaal 
te verwerken kreeg. Het gevolg zou natuurlijk zijn dan grote oppervlakken langs de 
Ijssel onder water zouden komen te staan. Het effect zou nog verder vergroot wor-
den door op een aantal strategische plaatsen de dijken door te steken. Hoe men ooit 
heeft kunnen denken dat het zou werken, is een raadsel. De inlichtingendienst re-
kende er bijvoorbeeld mee dat ze een week van te voren zou weten wanneer de inval 
zou plaatsvinden. Het volledig in stelling brengen van de IJssellinie zou zo’n twee 
weken in beslag nemen. Cynisch detail is nog dat men er rekening mee hield dat er 
een loos alarm zou kunnen optreden. Een groot gebied zou dan voor niets onder 
water zijn gezet en met de mensen in het gebied was verder geen rekening gehou-
den. Tegenwoordig zouden we dat ’collateral damage’ noemen.  
 
Meer voorlichting 
In het begin van de jaren zestig komt er opnieuw voorlichting. We beginnen met het 
boekje Bescherm u zelf met als ondertitel Handleiding voor individuele-, gezins- en 
groepsbescherming. Dit boekje verschijnt in 1961 in drie elkaar snel opvolgende 
oplagen. Een curieus boekje: het eerste gedeelte van zo’n 40 pagina’s gaat over han-
dige of nuttige onderwerpen als ‘Verkeersveiligheid voor uw kind’, ‘Veiligheid in 
huis’, ‘Eerste hulp’, ‘Thuisverpleging’ en ‘Het bestrijden van brand’. We hadden ech-
ter al gewaarschuwd kunnen zijn. In het voorwoord valt al de zinsnede ‘ook de oor-
logsdreiging vormt een gevaar’. En in de inleiding wordt openlijk gesproken over de 
atoombom. En ook: ‘Weet u iets af van de gevolgen van een kernwapenexplosie en 
weet u ook welke maatregelen u kunt nemen om deze gevolgen tot een minimum te 
beperken?’ Het mag ons dus niet verbazen als we op pagina 44 opeens een hoofd-
stuk zien met als titel ‘Wat voor bombardementen kunnen we verwachten als er 
weer een oorlog zou uitbreken?’ De resterende 80 pagina’s vervolgens vrijwel uit-
sluitend over kernwapens en de mogelijke gevolgen ervan. De hoofdboodschap 
blijkt te zijn dat met de juiste voorzorgen het allemaal best wel mee zal vallen. Met 
zachte zeep, plakband, hardboard en wat zandzakken kunnen we veel gevaren mini-
maliseren. We nemen u mee door de wonderlijke wereld van een land dat getroffen 
is door atoombomexplosies. 
 Al snel krijgen we geruststellende woorden te horen. De H-bom zal ‘waarschijnlijk 
niet tegen doelen in ons land worden gebruikt’. Een verdere geruststelling wordt ons 
aangeboden in de vorm van de A-bom: ‘we nemen hiervoor een atoombom zoals die 
op Hirosjima gebruikt is’. Hiermee volgt de auteur nog steeds het al jaren bestaande 
regeringsstandpunt dat er in Nederland geen waterstofbommen (in het jargon van 
destijds H-bommen) en kleine atoombommen gebruikt zullen worden. De laatste 
heten nog steeds de ‘nominale bom’. Deze heeft een kracht van 20 ton TNT. Er zijn 
dan echter al door de Amerikanen proeven genomen met atoombommen met een 
kracht tot 400 kiloton, terwijl de waterstofbommen al tot 15 megaton (= 15.000 
kon) zijn gekomen. Maar hoe kunnen we ons nu beschermen? 
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De fall-out, de radioactieve neerslag die optreedt na de explosie van een kernwapen, 
is zeer gevaarlijk en bovendien onzichtbaar. Gelukkig wordt er naar gestreefd om 
door een zogenaamde ‘Waarschuwing Fall-out’ ons een uur van te voren te waar-
schuwen. En vijf minuten voordat de fall-out neerdaalt krijgen we het ‘Fall-out 
alarm’ te horen. De fall-out geeft straling af en dat is hetgene waartegen we ons 
moeten beschermen. Liefst in de kelder van ons huis. We mogen dan rekenen ‘op 
een verblijf binnenshuis van ongeveer 7 dagen en misschien langer’. Wat we verder 
nodig hebben, zullen we later horen. 
  Een lastig punt is het stofdicht maken van ons huis. Om de fall-out buiten te slui-
ten, moet het huis volledig stofdicht gemaakt worden. Dit moet grotendeels al ge-
daan zijn, voordat er sprake is van fall-out. Is er eenmaal fall-out in aantocht, dan 
hebben we nog één uur (zie hiervoor). Deze tijd kunnen we benutten om dan de 
laatste kieren en spleten dicht te maken. Hiervoor gebruiken we plakband, leuko-
plast, stopverf en zachte zeep. En we mogen niets vergeten: luchtroosters, ventilato-
ren, dakraampjes, schoorsteenopeningen, drempels, kozijnen….. En dit moet dus 
grotendeels van te voren gebeurd zijn! Hoe men zich dit alles voorstelt in de prak-
tijk, wordt helaas niet geheel duidelijk. Wel wordt ons voortdurend voorgegaan dat 
onder geen enkel beding stof in het huis mag doordringen. 
 Een andere brandende kwestie is: waar ons te verschuilen. ‘En elke zelfs beperkte, 
verantwoorde schuilgelegenheid biedt overlevingskans!’, zo lezen we. Dat stelt ge-
rust. ‘Misschien heeft u een tuin, waarin u een schuilplaats kunt maken van grote 
rioolbuizen met een zandlaag van 90 cm erop.’ Maar een kelder of een souterrain 
kan ook. Heeft u dit alles niet? Misschien woont u 
in een flatgebouw, dan kan een ‘gezamenlijke fiet-
senstelling’ uitkomst bieden. Meer mogelijkheden 
biedt de schrijver ons helaas niet. Wel krijgen we in 
de vorm van een afbeelding de suggestie aangereikt 
dat een schuilplaats onder een keldertrap voldoet. 
 In de schuilplaats hebben we natuurlijk van alles 
nodig. Allerhande praktische zaken als een zaklan-
taarn en een radio, maar ook halma, lotto, brei- of 
naaiwerk, want ‘als men in een zenuwachtige stem-
ming in een kleine ruimte lang bij elkaar hokt, zal 
het uiterst moeilijk worden, het goede humeur te 
behouden’. Vergeet ook het fluitje niet voor het 
contact ‘wanneer een gedeelte van uw huis inge-
stort mocht zijn’. En zo gaat het nog vele pagina’s 
door. Diverse situaties passeren de revue: op kan-
toor, op straat, op het platteland. Maar steeds moe-
ten we toch vooral begrijpen dat bij de juiste maat-
regelen en het juiste gedrag de situatie beheersbaar 
is. Ongemakkelijk, dat wel, als we maar juist han-
delen. Zoals het tijdig aanleggen van een flinke 
watervoorraad. Reken daarbij op 5 liter per per-
soon per dag. En vergeet het vluchtkoffertje niet! 
Kortom: met eenvoudige middelen zouden we het 
allemaal wel overleven. 

De titel ‘Bescherm u zelf’ en de 
afbeeldingen op de omslag sugge-
reren dat het om een boekje gaat 
met huis-, tuin– en keukenaanwij-
zingen. Niets is minder waar! 
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Het hoogtepunt 
Het hoogtepunt in de voorlichting wordt bereikt aan het eind van 1961. Eerst ver-
schijnt in oktober 1961 een pakket met de titel ’WENKEN VOOR DE BESCHER-
MING VAN UW GEZIN EN UZELF’. Het pakket is afkomstig van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Alle huishoudens in Nederland ontvangen het. Het pakket vier 
brochures. De eerste, met de titel ‘Wenken voor de bescherming van uw gezin en 
uzelf’, geeft informatie over waarschuwingen en alarmering en wat te doen bij een 
bombardement en bij fall-out. De tweede geeft wenken voor eerste hulp. De derde 
gaat over voedsel en wat aan voorraden aangehouden moeten worden. Het vierde, 
en belangrijkste, boekje is de ‘Toelichting op de wenken voor de bescherming van 
uw gezin en uzelf’. Dit boekje, dat 30 pagina’s telt, vertelt van alles over bombarde-
menten, atoombommen, fall-out en bescherming. 
De toonzetting komt in grote lijnen overeen met die we in het boek ‘Bescherm u zelf’ 
aantroffen. Dus ook hier is de boodschap weer dat bij de juiste voorzorgsmaatrege-
len en het juiste gedrag het allemaal wel mee zal vallen. Zo lezen we in een paragraaf 
met de titel Kernwapens: ‘Reken er echter niet te vast op dat u tijdig door lucht-
alarm wordt gewaarschuwd. Als het kernwapen met een raket aankomt, is dit zelfs 
onmogelijk. …. is het in dit geval dus waarschijnlijk, dat de explosie op een voor u 
volkomen onverwacht ogenblik plaatsvindt.’ Maar ook dan is niet alle hoop verlo-

ren: ’Maar dan krijgt u ...… nog de 
waarschuwing van de lichtflits, want 
die komt één tot enkele seconden 
voor de luchtdruk. Dat is zeker niet 
veel tijd, maar nog wel voldoende 
om onder een tafel, in een portiek of 
een greppel, of achter een boom te 
duiken…’  
In het algemeen geldt dat de over-
heid in deze voorlichting zijn burgers 
probeert te overtuigen van het nut 
van de drie A’s: Afstand, Afscher-
ming en Afwachten. Afstand bete-
kent dat je zover mogelijk van muren 
en dak moet blijven. Zoek het veilig-
ste vertrek, is het motto. Omdat de 
overheid zich ook wel realiseert dat 
niet iedereen een schuilkelder heeft 

Het pakket ’WENKEN VOOR DE BE-
SCHERMING VAN UW GEZIN EN UZELF’ 
zoals dat werd verspreid door het Minis-
terie van Binnenlandse zaken (boven). 
Het moest blijkens een mededeling op 
de voorkant ergens in huis worden op-
gehangen (midden).  
De voorkant van de oorspronkelijke 
‘Toelichting op de wenken voor de be-
scherming van uw gezin en uzelf’. 
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en dat ook niet iedereen thuis zal zijn als er atoombom ontploft, zal er geïmprovi-
seerd moeten worden. Wie thuis is, krijgt de suggestie aangereikt om onder de trap 
te schuilen. Wie ongelukkigerwijs buiten verkeert, zoekt een greppel en op kantoor  
kan een bureau soelaas bieden. 
Afscherming houdt in dat er voor gezorgd moet worden dat er zoveel mogelijk mate-
riaal moet zijn tussen de buitenlucht en de mens. Aarde, baksteen, zandzakken kan 
hiervoor allemaal gebruikt worden. De praktische kant van de zaak komt niet aan de 
orde. Zoals wanneer brengen we die zandzakken aan? Afwachten is de laatste A. 
Afwachten duidt op het in de tijd afnemen van radioactieve straling. Vooral in rela-
tie tot fall-out wordt dit besproken. Geduld, dat hebben we nodig. ‘Het kan zijn, dat 
de muurkast (sic!), waar u een toevlucht heeft gezocht, u stijf van leden maakt, en u 
behoefte gevoelt aan een ’uitje’, in uw woning wel te verstaan. Stel dat zo lang moge-
lijk uit.’ 

En dan ook nog iets over het voedsel. De brochure waarschuwt de lezer voor een 
‘noodtoestand, waarin de gastoevoer kan zijn onderbroken, de elektriciteitsvoorzie-
ning uitgevallen en het drinkwater radioactief besmet kan zijn’. Hoe moet het dan 
met ons voedsel? Het advies is om noodvoorraden aan te leggen van levensmiddelen 
‘die zonder nadere bewerking direct voor consumptie geschikt zijn….’. Het blijkt te 
gaan om de zogenaamde noodbiscuits, gesteriliseerde melk, suiker en vruchtensap-
pen. Zo wordt ons voorgerekend dat 8 blikken noodbiscuits voldoende zijn voor vier 
dagen voor een gezin van zes personen. En dat zijn dat 8 éénkiloblikken. Verder 
slaan we wat gesteriliseerde melk in (wel twee maal per jaar verwisselen!). Ook aan 
de zuigeling is gedacht. We kopen daarvoor een ‘voorraadje zuigelingenvoeding in 
blik of in flessen’. En dat voor ‘enige dagen’. En verder nog wat vruchtensap en mo-
gelijk wat vis– en vleesconserven. Blijkbaar is de overheid niet geheel gerust op de 
uitwerking van haar adviezen. Want het is ‘beslist niet nodig, dat u alle in dit vouw-
blad genoemde producten in uw noodvoorraad opneemt. Neemt u vooral niet te veel 
ineens!’      
 Opnieuw, zoals in alle eerdere overheidspublicaties, komt de waterstofbom ter 
sprake. En nog steeds is het officiële standpunt: er zal geen waterstofbom op Neder-
land worden geworpen. Als er al een waterstofbom ingezet zal worden, zal dat bij-

Links ‘Schuilplaats onder een keldertrap. Het kelderraam is afgesloten met een plaat hard-
board; de naden zijn dichtgeplakt met plakband.’ Uit ‘Bescherm u zelf’. 
Rechts ’Man onder schrijfbureau’. Uit ‘Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw 
gezin en uzelf’. 
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voorbeeld op Londen zijn. Nederland heeft dan wel niet te maken met de directe 
gevolgen van een dergelijke bom, maar toch. De beruchte fall-out daarentegen kan 
Nederland wel degelijk treffen. En ook in die situatie is het maar beter voorbereid te 

zijn. Zo krijgen we aller-
hande aanwijzingen 
(opnieuw afstand en 
afscherming), maar hoe 
ernstig de fall-out kan 
zijn, komen we niet te 
weten. Wel wordt een 
geruststellend reken-
sommetje gepresen-
teerd: de radioactiviteit 
is na zeven uur afgeno-
men tot een 1/10 gedeel-
te van het oorspronkelij-
ke niveau. In zeven maal 
zeven uur tot een 
1/100ste en in zeven 
maal zeven maal zeven 
uur tot een 1/1000ste. 
Dus: ’Van deze eigen-
schap van de straling 
kunnen we profiteren.’ 
Hoe? Door rustig af te 
wachten. Hoe lang? Het 
wordt ons niet verteld.   

 
 De reacties op het verschijnen van het voorlichtingsmateriaal zijn gemengd. Er is 
veel kritiek van mensen die op een andere manier behuisd zijn dan in de brochure 
besproken wordt: op en flat, op een woonboot. Na enige tijd krijgen echter de kriti-
sche reacties de overhand. Er dringt een besef door dat de overheid de zaken toch 
wel erg simpel en mogelijk wel misleidend heeft voorgesteld. 
 En dan verschijnt op 3 november 1961 ‘Wenken voor de bescherming van uw 
gezin en uzelf, tijdens de jongste dag’, geschreven door Harry Mulish en uitgebracht 
door de Bezige Bij. Het is een persiflage op de ‘Wenken voor de bescherming van uw 

gezin en uzelf’. Aan de hand van teksten 
uit het boek Openbaring uit het Nieuwe 
Testament wordt de lezer ‘begeleid’ om 
zijn pad hoe te overleven tijdens de jongste 
dag. ’Aangezien Johannes op Patmos heeft 
verzuimd, de exacte datum van de jongste 

De voorkant van ‘Wenken voor de bescherming 
van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag’. 
Formaat en lay-out zijn exact hetzelfde als van 
‘Wenken voor de bescherming van uw gezin en 
uzelf’. 

Illustratie van het effect van een waterstofbomexplosie op Lon-
den in de ‘Wenken’. Het bijschrift luidt: ‘Voorbeeld van een mo-
gelijk neerslaggebied enige uren na een waterstofbomexplosie 
boven Zuid-Engeland (naarmate de tijd verstrijkt, zal het fallout-
gebied zich meer naar het oosten gaan uitstrekken). Kwantita-
tieve informatie over de mate van fall-out wordt noch in het 
bijschrift noch in de tekst gegeven. 
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Dag aan te geven, moeten we helaas iedere dag op het ergste voorbereid zijn.’ Wat 
volgt, is een hilarische tocht langs de meest absurde overlevingswenken. De oor-
spronkelijke wenken worden hiermee volstrekt belachelijk gemaakt. Het standpunt 
van de auteur is overduidelijk. Tegen een aanval met atoomwapens is niets gewas-
sen. Op termijn zal dit werkje ook bijdragen aan de het in de ogen van de samenle-
ving onhoudbaar worden van de positie van de BB. 
 We kunnen ons nu slechts verbazen over het gemak waarmee over atoomwapens 
werd gepraat en gedacht. Toch staat de Nederlandse overheid en met haar de BB 
daarin zeker niet alleen. Het weerspiegelt het denken in de westerse wereld in de 
jaren vijftig en zestig. Dit denken stoelde op de ‘theorie van de beperkte kernoorlog’. 
In een oorlogssituatie werd het tactisch gebruik van kernwapens voor mogelijk ge-
houden, zonder dat dat zou leiden tot wederzijdse vernietiging. Het was een gedach-
te die al in de jaren veertig in militaire kringen ontwikkeld was. Een voorbeeld hier-
van  is het boek Atomic weapons in land combat uit 1954. Dit 240 pagina’s tellende 
werk vanuit een militair perspectief de tactische en kleinschalige inzet van kernwa-
pens op het slagveld. Het werd lange tijd als een serieuze optie gezien. 

 We kunnen ons gelukkig prijzen dat de Koude 
Oorlog koud is gebleven. Alhoewel het soms niet 
veel gescheeld schijnt te hebben, hebben we  al 
die ‘voorzieningen’ dus niet hoeven te gebruiken. 
Maar hoe zou het nu eigenlijk zijn? Heeft onze 
overheid tegenwoordig een meer bij de tijd pas-
send beeld van hetgeen ons bedreigt? Over 50 
jaar zullen we het weten. Wilt u wel geloven dat 
wij denken dat dan zal blijken dat de overheid 
niet op zijn taak berekend was? 
 

Illustraties uit ‘Atomic weapons in land combat’ die het tactisch gebruik van kernwapens op 
het slagveld toelichten. Links het voorbeeld ‘Atomic breakthrough’ of anders gezegd hoe een 
doorbraak door de vijandelijke linies te forceren door de inzet van kernwapens. Rechts ‘Atomic 
development’ die de klassieke aanval via de flank beschrijft waarbij (uiteraard) eveneens met 
kernwapens wordt gewerkt. 

Zo hoorde het! De ‘wenken’ op een 
centrale plaats in huis: in de gang. 
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Het is de redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN een groot genoegen om onze lezers een 

nieuwe serie te kunnen presenteren: de Lichtkrant. De Lichtkrant is in de jaren negentig in 
een beperkte oplage een aantal malen verschenen. Dit  blad had als hoofdredacteur Franz 

Pleus, destijds woonachtig in Utrecht, later verhuisd naar Zeeland. Franz Pleus is helaas op 42
-jarige leeftijd overleden. Ingrid Brilleman, zijn vrouw, gaf ons toestemming voor publicatie. In 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN zullen wij een aantal artikelen uit de Lichtkrant presenteren. 

Hierbij voor onze lezers een tweede selectie. 

Friesland vandaag 
onder de hamer 
 

LONDEN (Peuter) -Vandaag is 
het zover, bij Sotheby's zal 
hedenmorgen Friesland aan 
de hoogst biedende worden 
verkocht. Onder kenners van 
provincietransacties wordt 
een bedrag van 50 tot 100 
miljard verwacht. 
 

  Gegadigden voor de koop zijn 
Nieuw-Zeeland dat in Friesland 
een geëigende fokplaats ziet 
voor het Nieuw-Zeelands lam 
voor de Europese markt zon-
der de beesten de halve we-
reld over te sturen en een 
groep bemiddelde taalonder-
zoekers die na het horen van 
een demo van de Friese taal in 
volledige verbijstering verkeer-
de. 
  Minister Kok van Financiën 
zegt het geld voornamelijk te 
zullen besteden aan het dich-
ten van het financieringste-
kort, dat aanzienlijk is opgelo-
pen doordat veel voormalig 
uitkeringsgerechtigden voor 
zichzelf zijn begonnen en zich 
voor een groot deel in het 
grijze circuit hebben gevestigd. 

  Voorts wilde Kok nog kwijt 
dat "het nu hopelijk ook direct 
afgelopen is met het eeuwige 
gespeculeer op de terugkeer 
van Hans Wiegel in de Haagse 
politiek", 
De Friese Wadden en bijbeho-
rende zee zijn niet bij de koop 
inbegrepen. 

 

"Geknoei met speer 
kost Bosschebol 
overwinning " 
 

PARMEZAANSTAD (IRA) -
Volgens trainer Puntstaaf van 
de Nederlandse atletiekploeg 
heeft geknoei van Zuid-
Koreaanse technici met de 
speer van Tijmen Bosschebol 
deze de overwinning tijdens 
de open kampioenschappen 
van San Marino gekost. 
 

  Bosschebol imponeerde in 
het voorseizoen met verschil-
lende worpen van boven de 
110 meter, maar kwam op de 
open kampioenschappen van 
San Marino, zoals bekend de 
belangrijkste wedstrijd van het 
seizoen, niet verder dan 12 
meter 40, en eindigde daar-

mee op de voorlaatste plaats. 
Bosschebol beweerde tijdens 
de wedstrijd gehinderd te 
worden door muziek van MC 
Hammer die uit ongedefinieer-
de richting kwam. Puntstaaf: 
"Uitgebreid onderzoek aan de 
speer van Bosschebol heeft 
aangetoond, dat er in de speer 
een miniatuur-walkman was 
verwerkt van Zuid-Koreaanse 
makelij, die voortdurend kre-
ten als 'can't touch this' uit-
stootte". 

 

Doorbraak in 
bierindustrie 
ZOETERWOUDE (BP) -
Biertechnici van het bedrijf 
Kruckler zijn er in geslaagd 
een volstrekt nieuw procedé 
te ontwikkelen voor het ver-
vaardigen van alcohol- en 
smaakvrij bier. 
 

Nadat men al eerder in staat 
was volledig alcoholvrij bier te 
maken, en men ook smaakvrij 
bier kon maken (DRY bieren), 
heeft Kruckler kans gezien 
deze eigenschappen te combi-
neren in het nieuwe 'Senza 
Aroma' bier. Woordvoerder 
Nixnud: "Medio '92 zullen wij 

 


