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Er verandert niets! 
Er komt niets bij: we hebben het over aantal abonnees. Lovende reacties kregen we op het 
tweede nummer van Eén Voortschrijdend Inzicht, dat wij op grote schaal als promotiemiddel 
hebben ingezet. Maar nauwelijks nieuwe abonnees. Maar eigenlijk zijn we wel tevreden zo. 
Waar wel iets veranderd is, is in onze organisatie. Onze hoofdredacteur Ed Buijsman heeft het 
zo druk met andere zaken, zoals zijn boek over de Beer (zegt hij) dat hij niet langer ook nog 
hoofdredacteur van VI kan zijn. Dat is dan maar zo. We hopen in Gerrit van Dam een even 
bekwame opvolger gevonden te hebben. En zo verandert er dan uiteindelijk misschien niets. 
De administratieve afhandeling en het redactieadres blijven ongewijzigd. 
Verder alles zoals gebruikelijk: de abonnementsprijs is vier nummers voor de prijs van € 3,33 
(inclusief verzendkosten en BTW). Nieuwe abonnees krijgen geheel gratis de twee 
afleveringen van Eén Voortschrijdend Inzicht. 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 Gerrit van Dam. 

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. 
Ook de Lichtkrant kunt u daar aantreffen. En 
wat dacht u van onze inmiddels immense ver-
zameling hondenverbodsborden? Bekijk het! 

Bij de voorkant & over dit nummer 
 

Het heeft even geduurd, maar we hopen dat het het wachten waard was. Natuur-
lijk, u mag van ons niets verwachten. Zo is de overeenkomst. Maar af en toe wordt 
de redactie toch wel onrustig. Het is wel erg lang geleden, dat laatste nummer van 
VI, zo denken we dan. En dat zet ons dan weer aan het werk. 

Op de voorkant treft u een werk van Gerrit Vandersyde, een van oorspong Nederlandse schil-
der, die woonde en werkte in Londen. We vonden het op de website die gewijd is aan het 
werk van JH Lynch (zie ook VI nummer 2). Verder in dit nummer niets over deze Van der 
Syde. Jammer, want er was niets over te vinden. 

Wel natuurlijk weer veel voortschrijdende inzichten. Zoals in de shampooreclame in de Libelle. 
Of het voortschrijdend inzicht dat wij opdeden bij ons onderzoek naar de namen van Ameri-
kaanse atoombomproeven. Of het fraaie voortschrijdende inzicht van de Nederlandse over-
heid na de Tweede Wereldoorlog als het gaat om de annexatieplannen. Of het technische 
voortschrijdend inzicht over waterstofperoxide. Het waterstofperoxide dat uiteindelijk in was-
middelen belandt. En wat dacht u van het voortschrijdend inzicht van een voormalig autocou-
reur die apparatuur bedenkt voor het meten van de snelheid van het verkeer. U ziet het: 36 
pagina’s met voortschrijdende inzichten. En zoals altijd moesten we ook weer het nodige laten 
liggen, zoals de Ainu, climaxcrême, Planta, zimmerit en nog wat meer van die onderwerpen. 

Misschien een volgende keer. 

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

DE REDACTIE 
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De doctorandussenplaag 
Dit is de intrigerende titel van een boekje van de hand van J Delecluze. 
Het boekje verscheen in 1979. De uitgever was Editions Saint Jacques. 
Nu is over dit merkwaardige boekje alleen al het nodige te vertellen, 
maar ook over de schrijver valt ook wel het een en ander te vertellen. 
Via de doctorandussen, een logo, euthanasie, een zakwoordenboek, een 
promotie en syfilis blijken we uiteindelijk in Amsterdam uit te komen. 
En onverwacht lopen we het boekje ook nog tegen het lijf. 
 
Het boekje De doctorandussenplaag verscheen aan het eind van de woelige jaren 
zeventig. Als we het boekje in de geest van die tijd zouden moeten beoordelen, dan 
zouden we het kunnen betitelen als het product van een rechtsreactionair. Het boek-
je is in essentie een eindeloze scheldkanonnade tegen links, werkende jongeren en 
sociaalwerkers. Een genre dat in de jaren zeventig populair was, vooral als reactie 
op de in grote getale voorkomende opbouwwerkers die met extreem linkse ideeën 
van allerhande academies afkwamen. Met onbegrijpelijke taal en zich beroepend op 
onleesbare werken wilden zij het ‘volk’ opvoeden. Het is hier waartegen Delecluze 

VOORWOORD VAN DE DOCTORANDUSSENPLAAG 
Dit korte geschrift 1) is bedoeld om de arbeidende bevolking van Nederland een hart onder de 
riem te steken. Een aanmoediging voor het werkende deel van ons volk, in zijn zware strijd 
tegen de uitbuitende klassen en hun instrumenten zoals daar zijn de FNV, de P.v.d.A., de CPN 
en de vele andere organisaties die de laatste jaren gekoloniseerd zijn -er is hier werkelijk 
sprake van een koloniaal proces - door de op kosten van de arbeiders levende en er een potje 
van makende kritisch-emancipatorische klasse. 
 Deze klasse probeert ook voor de bevolking verborgen te houden de misdaden van het soci-
alisme, dat armoede, ellende en rouw heeft gebracht overal waar het heerst. Want het gaat 
niet om enkele uitspattingen of ongelukken, maar om de aard zelf van een uitbuitingssysteem 
dat zijn weerga niet kent. Lenin vermoordde honderdduizenden, Stalin minstens vijf en waar-
schijnlijk acht miljoen mensen en het aantal slachtoffers van de Chinese revolutie loopt in de 
vele miljoenen en misschien tientallen miljoenen  mensen! Terwijl ik dit schrijf, is het socialis-
me bezig met een nieuw experiment, het uitroeien van het hele Cambodjaanse volk van zeven 
miljoen zielen. 
 Veel meer dan een miljard mensen leven in slavernij. Tegen een slecht loon, waarvoor ze 
bovendien vaak zelfs de meest directe levensbehoeften niet kunnen kopen, worden ze ge-
dwongen mee te werken aan de reusachtige oorlogsvoorbereidingen van hun meesters en 
onderdrukkers. Een kliek van vierderangs intellectuele Spiessbürger produceert een stortvloed 
van leugens over "bevrijding" en "vrede" om de misdadige plannen van de heersende klasse 
te verhullen. 
 Het is tegen deze enorme oplichterij, die ook in Nederland op industriële schaal bedreven 
wordt, dat dit geschrift zich richt. 
 
1) In het voorwoord van mijn vorige werkje, Het Recht om Grootmoeder te Doden, verklaarde 
ik dat het uitsluitend voor de intelligente lezer bedoeld was.Terecht heeft een aantal intellec-
tuele slampampers en professorale putjesscheppers, vooral in Groningen en de omliggende 
christelijk-progressieve moerassen, zich deze opmerking zeer persoonlijk aangetrokken. Ik 
hoop al deze mensen volledig te verzoenen door uitdrukkelijk te verklaren dat dit werkje voor-
al voor hen bedoeld is. 
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tekeer gaat. Maar ook de linkse politici, en dan vooral die met een intellectuele ach-
tergrond, moeten het bij Delecluze ontgelden. Al meteen in het voorwoord (zie 
tekstkader op pagina 4) geeft de auteur vol gas. Zo spreekt hij over de ‘er een potje 
van makende kritisch-emancipatorische klasse’, een ‘kliek van vierderangs intellec-
tuele Spiessbürger’ en ‘intellectuele slampampers en professorale putjesscheppers’. 
Kortom: de toon is gezet voor de ruim 50 pagina’s die nog moeten komen. 
 ‘Vijfentwintig jaar geleden was het ontzettend rustig in Nederland, en ook in het 
Buitenland was er niets te doen. Iedereen was tevreden. Stakingen kwamen niet 
voor. Arie Groenevelt was nog pas net lid geworden van de vakbond. Popmuziek be-
stond niet. Sex moest nog uitgevonden worden. De onbeholpen pogingen daartoe 
liepen bijna altijd uit op zwangerschap, want De Pil bestond ook al niet. Wel waren 
er zweetvoeten, wratten, platte borsten, de al genoemde zwangerschap en geldge-
brek. Maar dat waren ongeveer de enige problemen die men kende. Creativiteit, So-
lidariteit, Chili, De Derde Wereld, De Palestijnen waren volslagen onbekend, en nie-
mand lag daar nachten van wakker’,  zo begint het boek met het hoofdstuk ‘De wer-
kende jongere’. Deze tekst is een inleiding op verschijnsel werkende jongere, die de 
auteur kort hierna introduceert. Stelselmatig spreekt hij over De Werkende Jongere. 
Deze werkende jongere is de wortel van het kwaad: ‘Tot overmaaar van ramp von-
den ze de Sex uit’ en ‘tenslotte waren ze hartstochtelijk vóór Abortus, vóór Vietnam, 
Palestina en Chili en andere narigheden’. De hele caleidoscopische jaren zeventig 

trekken zo aan ons voorbij. Al snel verschijnt 
de werkende jongere op de universiteit om 
aldaar de boel met opruiende gedachten on-
veilig te maken. De werkende jongeren die 
niet op de universiteit belanden, zorgen er 
voor om zo snel mogelijk in de WW te ko-
men, aldus Delecluze. 
 In hoofdstuk 2, ‘De ontevredenheidsin-
dustrie’, introduceert Delecluze de ‘Kritisch-
Emancipatorische Klasse’ – ‘Er kan geen stu-
dent in Zuid-Amerika uit het raam vallen of 
er wordt een geweldig ritueel rouwbeklag in 
alle elf provincies opgezet’-, de ‘Kritische 
Wetenschap’, de dialectiek en uiteraard de 
kritische studenten en docenten, zijnde de 
exponenten van dit tijdvak. Laatstgenoem-
den introduceerden de ‘oppositionele be-
roepspraktijk’, die zo schrijft Delecluze ‘een 
eind maakte aan het oervervelende gedoe 
van de waardevrije burgerlijke wetenschap. 
De nieuwe pijprokende zwaar behaarde in-
tellectuele winkelier houdt zich met dit soort 
flauwekul niet meer bezig’. Onze auteur – 
een academicus, maar daarover straks meer 
– beschrijft uit eigen ervaring zijn kontakten 
op de universiteit. Dit leidt niet zelden tot 
komische observaties: ‘Op een mooie sep-

De voorkant van De Doctorandussen-
plaag met het logo van de uitgever 
prominent in beeld. Voor uitleg van 
het logo zie pagina 7. 
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temberdag, kort nadat de eerste werkende Jongeren op de universiteit van Amster-
dam waren aangekomen, raakte ik toevallig in discussie met een groepje in versleten 
tapijten geklede meisjes. Ik ging knock-out! Ze snoerden me gewoon de mond door 
Het Bewijs te vragen! Dat had ik natuurlijk niet, niet op zak en ook niet in mijn tas 
of jas, want de waardevrije wetenschap kent Het Bewijs niet: wel argumenten, maar 
Het Bewijs, nee. Nee, echt niet. Maar die Werkende Jongeren hadden het. Op zak. 
Ze droegen het bij zich. Het bleek, dat Het Bewijs gewoon een stencil was! En daar 
hadden ze enorme voorraden van, terwijl de waardevrije wetenschap helemaal geen 
stencils kent.’ En zo gaat het wel even door met de beschrijving van de verloedering 
van de universiteiten: het selectiesysteem, de democratisering, het projectonderwijs, 
het multidisciplinaire onderzoek, niets ontsnapt aan de gesel van de gemaltraiteerde 
academicus die zijn vertrouwde en gewaardeerde wereldbeeld ziet instorten. 
En zo gaat het door met hoofdstuk 3, ‘De macht van de kritische-emancipatoire 
klasse’ en het slothoofdstuk ‘Fascisme en Inter-nationaalsocialsime’. Delecluze voert 
ons nog langs beroepsvergaderaars, partijbonzen, partijcongressen, de onvermijde-
lijke pijp en baard, de relatie met het fascisme. Voortdurend worden ook vergelijkin-
gen met socialistische heilstaten gemaakt, een systeem waar we volgens Delecluze 
naar op weg zijn. Het boek eindigt even abrupt als het begonnen is. Een plotselinge 
stilte na een laatste uitbarsting: ‘Een goede dertig jaar na Hitlers dood voelt men 
zich weer aan alle kanten omringd door mensen met de ideeën van politieke delin-
quenten. Het was geloof ik Presser die voorspeld heeft: de nieuwe fascisten zullen 
zich antifascisten noemen. Het is nu zover.’ 
 Al met al is het als tijdsbeeld zeer geslaagd te noemen, al zal het voor iemand die 
die tijd niet heeft meegemaakt moeilijk zijn om zich de verhitte discussies van toen 
voor te stellen.  
 
De schrijver 
Maar wie is nu eigenlijk J Delecluze? Achterin De doctorandussenplaag vinden we 
een ‘Biografische schets’. Hieruit leren we dat de schrijver is geboren in 1932 en 
1940 (?) naar het buitenland is gevlucht. Na de oorlog heeft hij, teruggekeerd in Ne-
derland, het gymnasium gevolgd. Daarna volgde de universiteit, een opleiding tot 
huidarts en in 1969 een promotie op een ‘syphilitisch’ onderwerp. Blijkbaar heeft hij 
in de jaren zeventig aan de universiteit gewerkt. Daarnaast publiceerde hij nog in 
1976 Van agoloog tot zwakzinnige: kritisch, historisch, politiek en dialektisch zak-
woordenboek en in 1977 Het recht om grootmoeder te doden: korte geschiedenis 
van de euthanasiebeweging sinds 1870. Tot slot werd gemeld dat deze twee boeken 
zijn verschenen onder zijn schuilnaam I van der Sluis. 
 We waren inmiddels door de toonzetting van De doctorandussenplaag wat achter-
dochtig geworden. Zou dit allemaal wel waar zijn? Maar wie schetst onze verbazing. 
In de bibliotheek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Biltho-
ven vonden we het proefschrift, niet van J Delecluze, maar van I van der Sluis! Blijk-
baar is Van der Sluis niet het pseudoniem, maar Delecluze. En inderdaad was Van 
der Sluis in 1969 gepromoveerd op een proefschrift onder de titel ‘The treponemato-
sis of Tahiti’. Het proefschrift beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de 
vermeende introductie van syfilis op een aantal eilanden in de Stille Zuidzee door 
zeelieden uit West-Europa. Oude scheepsjournalen en medische logboeken leiden 
tot de conclusie dat op de onderzochte eilanden wel zeker een vorm van treponema-
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tosis voorkwam, maar dat het zeer waarschijnlijk 
ging om een endemische vorm. Een vorm die te-
genwoordig nog steeds in de tropen voorkomt, 
Framboesia, Een ziekte die evenals syfilis, door 
een treponematosis bacterie wordt veroorzaakt, 
maar daarentegen geen geslachtsziekte is. 
De twee eerder genoemde boeken vonden we in 
de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek. Ook 
troffen we daar nog een derde boek aan van van 
der Sluis De medische vredeswetenschap : me-
thoden, mentaliteit en praktijk, geschreven sa-
men met FD Gunning en uitgegeven door Edi-
tions Saint Jacques. 
 
De uitgeverij 
Editions Saint Jacques is een nog steeds bestaan-
de uitgeverij. Ze is gevestigd in Amsterdam aan 
de P.C. Hooftstraat 144-I. De directeur is ... jaze-
ker, Isaac van der Sluis. Recent verscheen bij deze 
uitgeverij van de hand van JC Aachenende de 
dichtbundel Tegengif: gepeperde gedichten uit 
de vorige eeuw : und zehn deutsche Gedichte, et 
vingt-quatre poèmes français, with three short 
English poems. Het dagblad Trouw schreef hier-
over: ‘Oneigentijdse heldere poëzie, van drinklie-
deren tot liefdesklachten’ en ‘Inderdaad, nogal directe, goed bekkende poëzie van 
een mysterieuze dichter, uitgegeven bij een uitgeverij met een piepklein fonds.' Het 
zou ons niet verbazen als achter het pseudoniem JC Aachenende I van der Sluis 
schuil zou gaan. 
 Uitgeverij Editions Saint Jacques heeft ook een fraai logo. De Latijnse tekst luidt: 
’Noli altum sapere’, wat zoveel betekent als ‘heb het niet te hoog in de bol’. Het logo 
lijkt overigens erg op het logo van de Estienne famile, een belangrijke uitgeverij in 
de 16de eeuw. Zij voerden als spreuk: ‘noli altum sapere, sed time’, dus met de toe-

Het proefschrift van Van der 
Sluis is aanwezig in de biblio-
theek van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
in Bilthoven.  

 

Het logo van Editions Saint jacques (links), van de Etienne familie (midden) en van 
Elsevier’s uitgeversmaatschappij (rechts). 
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voeging ‘maar vrees’. Overigens is het gebruik van een (olijf)boom als symbool voor 
een uitgeverij niet ongebruikelijk. De boom staat hierbij symbool als voortbrenger 
van kennis. Ook uitgeverij Elsevier heeft de boom in zijn logo, aangevuld met een 
oude man. De oude man symboliseert de wetenschapper die gebruik maakt van de 
boom van de kennis. 
 
Epiloog 
En zo dachten we helemaal rond te zijn. We veronderstelden dat het boekje De doc-
torandussenplaag – waar de redactie uiteraard een exemplaar van in zijn bezit 
heeft – niet meer verkrijgbaar was. We hadden nog maar net dit verhaaltje tekstver-
werkt of wie schetst onze verbazing: het boekje is opeens weer te koop! Blijkbaar bij 
de uitgever (zie foto hieronder) maar opeens ook bij een internetboekhandel. Deze 
boekhandel. Amerigo, biedt onder andere uitgaven van kleine zelfstandige uitgevers 
aan. En zo dus ook van Editions Saint Jacques. De Doctorandussenplaag kost €9,95 
plus €2,15 verzendkosten. Zie voor verdere informatie www.amerigo.nl.□ 

Dichter Aachende (of is het uitgever Van der 
Sluis?) op de Uitmarkt in Amsterdam, augustus 
2004. Zie ook op de voorgrond de vage contou-
ren van het boekje De Doctorandussenplaag. 
© Foto Geert van der Wijk, genomen van de website 
http://www.geertfotografeert.nl/index.htm. 

(ingezonden 
mededeling) 

 
Oude nummers van Voort-
schrijdende Inzichten zijn 
nog steeds te koop!  
U kunt de nummers bestel-
len door overmaking van 
0,99 per nummer op reke-
ning 3172452 ten name van 
Ed Buijsman in Houten. 
Vergeet niet de gewenste 
nummers te vermelden. 
Voor een overzicht van de 
inhoud van de nummers be-
zoekt u de website van 
Voortschrijdende Inzichten: 
www. inzichten.nl. 



9 

What’s in a name? 
Volgens officiële gegevens van de Amerikaanse overheid heeft de 
Verenigde Staten vanaf 1945 totaal 1054 proeven met atomaire springla-
dingen gedaan. We gebruiken met opzet de uitdrukking atomaire 
springladingen, omdat, zoals we nog zullen zien, lang niet alle experi-
menten met wapengebruik te maken hadden. Maar eerst iets anders. 
Zo’n hoeveelheid proeven: hoe hield men die uit elkaar? We onderzoch-
ten het systeem van naamgeving en raakten voor het eerst volkomen op 
dood spoor. 
 

16 juli 1945, 5:29:45 lokale tijd, was het tijdstip van de eerste ontploffing van een 
bom met een atomaire lading. Het was de test van de allereerste plutoniumbom in 
de Alamogordo woestijn in Nieuw Mexico, Verenigde Staten. We schreven daarover 
in VI nummer 1 van juni 2001. Het project heette Trinity (Drieëenheid) en de test 
kreeg de naam Gadget  (uitvinding, instrumentje). Hiermee bleek de toon gezet 
voor de latere naamgeving. Een project met één of meer experimenten kreeg een 
naam en de afzonderlijke experimenten kregen ook nog een eens naam. Dus de 
tweede testserie in 1946 op Bikini eiland kreeg de naam Operation Crossroads en 
bestond uit de testen Abel en Baker.  
Oppenheimer was leider van het Manhattan project, die leidde tot de eerste atoom-
bommen. Oppenheimer over de naam van de eerste test: ‘Why I chose the name is 
not clear, but I know what thoughts were in my mind. There is a poem of John Don-
ne, written just before his death, which I know and love. From it a quotation: 
“As West and East 
In all flatt Maps – and and I am one – are one, 
So death doth touch the Resurrection” 
Hieruit spreekt de hoop dat de bom - die dood zal brengen-  ook uiteindelijk zal bij-
dragen tot wederopstanding en verlossing van de mensheid. Een gedachte die sterk 
beïnvloed was door de overtuigingen van de fysicus Niels Bohr. Oppenheimer geeft 
toe ‘that still does not make a Trintity’ en verwijst naar nog een ander gedicht, maar 
besluit met: ‘Beyond this, I have no clues whatever’. Het is dus niet sluitend, maar 
het is tenminste wat. Iets wat we later helemaal niet meer krijgen. 
Los hiervan staan de twee gebruikte atoombommen, die op Hiroshima en Nagasaki. 

Deze vallen niet in de categorie 
‘testen’ en zijn dan ook niet in de 
officiële lijsten van Amerikaanse 
nucleaire testen opgenomen. 
Wel hadden de bommen code-
namen, namelijk Little Boy and 
Fat Man. Een verwijzing naar 
het uiterlijk van de bommen. 

 

Demonstratiemodellen van 
Little Boy (links) en Fat Man 
(rechts) in het National Atomic 
Museum in Albuquerque, North 
Minnesota, USA. 
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Eerst de feiten 
Na de Tweede Wereldoorlog beginnen de Verenigde Staten met een langdurige 
reeks testen van wapens met een atomaire lading. Met onderbrekingen zal dit duren 
tot 1992. Zoals gezegd starten de testen op 30 juni 1946 met Operation Crossroads 
die bestaat uit twee testen: Able en Baker. Hiermee is meteen de toon gezet voor alle 
volgende proeven. Een aantal testen, meestal met een gezamenlijk doel, vormen 
samen een Operation. Totaal zullen er 51 van deze ‘operations’ worden uitgevoerd 
met alles tezamen 1054 testen. De reden van de testen en operaties zijn meestal 
slechts globaal aangegeven. Bijna 80% is geclassificeerd als ‘wapenontwikkeling’. 
Aan ‘Veiligheid’ werd ook het nodige gedaan. Hier zaten nogal wat experimenten bij 
waarbij de verspreiding van radioactief materiaal werd bestudeerd. Om onduidelijke 
redenen zijn de gezamenlijke proeven met de Engelsen apart opgevoerd.  
Het merendeel van de testen, bijna 90%, is uitgevoerd op de Nevada test site. Dit 
zijn ook bijna allemaal ondergrondse proeven geweest. De reden hiervoor ligt in het 
van kracht worden van de ’Limited Test Ban Treaty’ op 5 augustus 1963.  Hierbij 
kwamen de Verenigde Staten en Rusland overeen geen proeven meer in de atmos-
feer te doen. In 1974 en 1976 volgden overigens nog verdragen om de testexplosies 
te beperken tot 150 kiloton. 
We laten u nog wat feiten zien over de aflevering en tot slot over de kracht van de tot 
ontploffing gebrachte bommen. 
 

 

‘Opslag en transport’  waren de experimenten die vooral betrekking hadden op de 
manier waarop kernwapens opgeslagen en vervoerd moeten worden. ‘Plowshare’ 
is het onderzoek naar de civiele toepassing van kernenergie. ‘Vela Uniform’ was 
een onderdeel van het Vela project. Hierin werden seismische methodes ontwik-
keld om ondergrondse nucleaire testen te detecteren. 

Waar waren de testen voor bedoeld?
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Maar die namen? 

De testen die vallen onder ’Stille Zuidzee’, zijn de testen op Bikini eiland, op Ene-
wetak en bij Christmas Island. Hieronder vallen ook alle proeven met waterstof-
bommen (en de voorlopers ervan) onder. In de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn 
maar drie proeven gedaan. De ’Overige locaties’ zijn een groot aantal locaties 
waar een beperkt, meestal zelfs maar één, experimenten is gedaan. Veelal gaat 
het om experimenten in het kader van Plowshare of Vela Uniform.  

In het Engels zo fraai: way of delivery’. Het is een mix van transportmiddelen 
(rocket, airdrop) en locaties (op een toren, in een tunnel of schacht).  

Airburst
Barge

Balloon

Rocket

Surface

Tower

Airdrop

Crater

Onderwater

Tunnel

Shaft

Waar werden de bommen tot 

ontploffing gebracht?

Waar werden de testen gehouden?

Nevada test 

site

88,0%

Overige 

locaties

1,6%

Stille Zuidzee

10,1%

Zuidelijke 

Atlantische 

Oceaan

0,3%
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We vroegen ons af waar al die namen van de operaties en testen toch vandaan ko-
men. Bij ons onderzoek stuiten we op reacties die varieerden van verbazing (why 
ask?) tot in het geheel niet antwoorden. Zo vroegen we diverse Amerikaanse des-
kundigen, waaronder het Amerikaanse Department of Energy, om uitleg. Niets, 
maar dan ook helemaal niets leverde dat op. En eigenlijk hoeven we daar ook niet zo 
verbaasd over te zijn. Namen van militaire operaties en gebeurtenissen zijn altijd 
van onduidelijke herkomst geweest. Zij werden (en worden) bedacht in de boezem 
van bureaucratische organen waarin slechts anonieme ambtenaren huisden. Het is 
weer met het door de Amerikanen verzonnen begrip ‘vredesoorlog’ of ‘oorlog om de 
vrede te bewaren’ dat militaire operaties begrijpelijk moesten zijn. De namen waren 
een onderdeel van de propaganda geworden.  Maar dat interesseert ons niet. 
Wij zijn op zoek naar de mechanismen van de grijze commissies waar vrolijke na-
men voor gruwelijke zaken worden bedacht. Op pagina 14 treft u de lijst aan van de 
proeven die met een ‘A’ beginnen [binnenkort kunt op onze website de volledige lijst 
bewonderen]. Het lijkt in eerste instantie een complete chaos; kop noch staat valt er 
aan te ontdekken. Alhoewel, de militaire voorliefde voor het kiezen van geografische 
objecten –want onopvallend en niet geassocieerd met militaire zaken – lijkt ook hier 

Hoe zwaar waren de ontploffingen?
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Low Intermediate Submegaton Low  megaton Megaton

De kracht van de explosies is meestal maar globaal aangeven en wordt aangeduid 
in equivalenten ton TNT. We hebben ons aangesloten bij het Amerikaanse militaire 
jargon. In de figuur is verticaal het aantal ontploffingen aangegeven. Horizontaal 
staat de zwaarteklasse. Low: minder dan 20 kiloton. Intermediate: 20 tot 200 kilo-
ton. Submegaton: 200 kiloton tot 1 Megaton. Low Megaton: 1 tot 5 Megaton. Me-
gaton: meer dan 5 Megaton. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waren 
minder dan 20 kiloton. De zwaarste bom die de Amerikanen tot ontploffing hebben 
gebracht, was op 1 mei 1954 tijdens de Bravotest. Deze waterstofbom had een 
kracht van (een onbedoelde) 15 Megaton. De Russen zouden overigens in 1961 
een nog veel zwaardere bom tot ontploffing brengen: de Tsar Bomba met een 
kracht van 50 megaton.   
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enigszins van toepassing. 17 van de 61 namen, toch bijna zo’n 30 %, heeft een geo-
grafische duiding. Zo’n 25 % verwijst naar planten of dieren. Enige relatie met het 
type experiment lijkt volledig afwezig.  
 

Feit is dat we hier een mechanisme zien werken dat in militaire kringen niet onge-
bruikelijk is. Operaties krijgen een nietszeggende codenaam die bedoeld is voor ge-
bruik in de buitenwereld. Er is geen relatie of hoogstens een verzonnen en niet juiste 
relatie met waar het werkelijk omgaat. Zo zei admiraal Blandy, die de eerste atomai-
re operatie na de Tweede Wereldoorlog leidde, in een Sentaatscommissie: ‘that se-
apower, airpower, and perhaps humanity itself . . . were at the crossroads.’ Cross-
roads, de naam die door Blandy zelf was bedacht voor de proeven op de Bikini ei-
landen. Blandy was bijzonder trots op deze naam. Toen hij ontdekte dat het woord 
al in gebruik was voor een andere activiteit, heeft hij er alles aan gedaan om de 
naam crossroads aan ‘zijn ‘operatie’ verbonden te krijgen.  
 
Een vluchtige inspectie van de rest van de letters wekt niet de indruk dat het daar 
anders is. We kwamen curieuze namen tegen, dat wel. Zij die dit allemaal bedacht 
hebben, moeten bij tijd en wijle toch wel veel plezier gehad hebben. Want wat te 
denken van: Baccarat, Backgammon,  Boltzmann (een Duitse fysicus), Buggy, Bun-
ker, Camembert, Charleston, Cchartreuse, Chevre, Chinchilla, Cognac, Coulomb (de 
Franse natuurkundige van de Wet van Coulomb),  Cumarin, Danablu, Dead, Dian-
thus, Dido, Diesel, Disco, Dog, Dutchess, Emmenthal, Eddy, Forefoot, Gouda (u 
dacht misschien aan die Nederlandse plaats? Nee, het zal wel de kaassoort zijn), 
Haddock, Harlingen (Nee, niet de Nederlandse plaats, maar Harlingen in  Texas, 
USA), Iceberg, Milk, Mushroom, Nectar,  Orange, Pampas, Parnassia, Petit, Piran-
ha, Pleasant, Polka, Polygonum, Portmanteau, Roquefort, Salmon, Sardine, Scis-
sors, Scotch, Seaweed, Staccato, Stilton, Suede, Sugar, Tapestry, Teak, Tee,  Terrine, 
Tobacco, Tomato, Turquoise, Walnut, Wolverine, Zinnia, Zichini, Zuni. 
Eigenlijk is de enige, fatsoenlijke naam die we in de lijst vonden, Project 56.□ 
 
 

Links: de Boltzmann test, onderdeel van de operatie Plumbbob, op de Nevada 
test site, 28 mei 1957, 12 kiloton.   
Rechts: de Dog test, onderdeel van de operatie Buster-Jangle, op de Nevada test 
site, 1 november 1951, 21 kiloton.   
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Overzicht van de Amerikaanse testen die beginnen met de letter A 
Naam test Jaar Betekenis naam 
Aardvark 1962 Diersoort. Bekend  om het vinden en het eten van mieren 
Abeytas 1970 Plaats in de staat New Mexico in de Verenigde Staten 
Abilene 1988 Plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten 
Able 1946 Zoon van Adam 
Able 1951 Zie hiervoor 
Able 1951 Zie hiervoor 
Able 1952 Zie hiervoor 
Abo 1985 ? 
Absinthe 1967 Een alcoholische drank 
Ace 1964 Kaart 
Acushi 1963 ? 
Adobe 1962 Bouwmateriaal 
Adze 1968 Hulpmiddel om ruw hout glad te maken 
Agile 1967 ? 
Agouti 1962 Caviasoort 
Agrini 1984 Uit het Sanskriet, betekent zo veel als de ‘eerste’ 
Ahtanum 1963 Plaats in de staat Washington in de Verenigde Staten 
Ajax 1966 Figuur uit de mythologie, één van de helden van Troje. 
Ajo 1970 Aanduiding voor knoflook 
Akavi 1981 ? 
Akbar 1972 Historische figuur uit Voor-Indië 
Alamo 1988 Fort in de staat Texas van de Verenigde Staten 
Aleman 1986 ? 
Algodones 1971 Plaats in de staat New Mexico in de Verenigde Staten 
Aligote 1981 Druivensoort 
Aliment 1969 Iets dat voedt of ondersteunt 
Allegheny 1962 Plaats in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten 
Alma 1962 ? 
Almendro 1973 Soort boom 
Alpaca 1965 Lamasoort. Ook legering van koper, nikkel en zink. 
Alumroot 1973 Plant uit de Saxifraga familie 
Alva 1964 Spaanse edelman, denken wij natuurlijk. Maar het is ook 
  een plaats in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten 
Alviso 1975 ? 
Amarillo 1989 Plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten 
Anacostia 1962 Rivier in de staat Washington in de Verenigde Staten 
Anchovy 1963 Vissoort 
Androscoggin 1962 Een plaats in de staat Maine in de Verenigde Staten 
Angus 1973 ? 
Annie 1953 We houden het maar op een meisjesnaam. 
  Er is ook een film met de titel ‘Little orphan Annie’ uit 1932 
Antler 1961 ? 
Apache 1956 Een indianenstam 
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 Apodaca 1971 ? 
Apple-1 1955 Vrucht 
Apple-2 1955 Zie hiervoor 
Apshapa 1963 ? 
Arabis-Blue 1970 Plantensoort 
Arabis-Green 1970 Zie hiervoor 
Arabis-Red 1970 Zie hiervoor 
Argus I 1958 Figuur uit de Griekse mythologie 
Argus II 1958 Zie hiervoor 
Argus III 1958 Zie hiervoor 
Arikaree 1962 Rivier in de staat Colorado in de Verenigde Staten 
Arkansas 1962 Amerikaanse staat 
Armada 1983 Grote vloot 
Armadillo 1962 Soort gordeldier 
Arnica-Violet 1970 Plantensoort 
Arnica-Yellow 1970 Zie hiervoor 
Arsenate 1972 Aanduiding voor een groep van chemische verbindingen 
Artesia 1970 Plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten 
Asco 1978 ? 
Asiago 1976 Italiaanse kaassoort? 
Aspen 1958 Plaats in de staat Colorado in de Verenigde Staten 
Atarque 1972 Plaats in de staat New Mexico in de Verenigde Staten 

Atrisco 1982 Plaats in de staat New Mexico in de Verenigde Staten 
Auger 1968 Pierre Auger, een Franse fysicus 
Auk 1964 Vogelsoort 
Austin 1990 Plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten 
Avens-Alkermes 1970 Plantensoort 
Avens-Andorre 1970 Zie hiervoor 
Avens-Asamlte 1970 Zie hiervoor 
Avens-Cream 1970 Zie hiervoor 
Aztec 1962 Oude cultuur in Mexico 
Azul 1979 ? 

De Oak test, onderdeel van de opera-
tie Hardtack I, op Enewetak in de Stil-
le Oceaan, 28 juni 1958, bijna 9 Mega-
ton. Dit is een voorbeeld van een wa-
terstofbom of thermonucleaire bom. 
Veel van dit soort bommen zijn op 
Enewetak beproefd. Gecontamineerde 
grond van Enewetak (totaal 76.000 
m3) is opgeruimd (kosten 218 miljoen 
dollar) en begraven in een krater van 
de Cactus test. Het geheel is afgedekt 
met een betonnen dak van 45 cm dik 
en met een diameter van 106 meter. 
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Een advertentie uit de Libelle van 28 april 1950. Dit nummer telt 64 bladzijden in zwart-wit en 36 
advertenties. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat bij een ‘damesweekblad’ de meeste advertenties 
op vrouwen gericht zijn. Schoonheidsproducten, shampoo, voedingsmiddelen, kinderverzorging en 
kleding. De artikelen in het blad zijn meest praktisch van aard: zelf zwemkleding breien, kleding 
maken, plantenverzorging, raadgevingen en etiquette en natuurlijk de rubriek Libelle weet ‘t. Zo 
lezen wij in deze rubriek hoe vlekjes persico op kleding verwijderd moeten worden, dat haren kam-
men in een restaurant echt niet mag, over het stekken van de bremstruik en over de lastige kwestie 
van volgorde van bedienen aan tafel. ‘Hoe is de volgorde bij het bedienen, wanneer er gasten zijn 
terwijl mijn moeder ook aanwezig is? De regel is strikt genomen, dat de gasten, ook de mannelijke, 
bediénd worden vóór de huisgenoten. Is nu uw moeder bij u inwonend of gelogeerd, dan geldt zij 
als huisgenoot; is zij tegelijk met anderen bij u op bezoek, dan is zij de oudste eregast. Is zij bij u 
inwonend en ontvangt zij gasten, voor wie u thee schenkt. dan is het correct de gasten het eerst te 
geven. Geldt het uw eigen gasten, dan wijst uw eigen gevoel wel uit, wie u het eerst zal bedienen.’ 
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Een advertentie uit de Libelle van 18 september 2004. Dit (speciale) nummer telt 224 bladzijden 
(de normale Libelle is aanzienlijk dunner), is in kleur en telt 25 advertenties. Libelle heeft nu als 
ondertitel ‘De gezelligste glossy van Nederland’. In sommige opzichten is er niet veel veranderd: 
advertenties voor schoonheidsproducten, kleding en meubels. Opvallend verschil daarentegen zijn 
de advertenties voor voedsel, recreatie en informatie. Zo blijkt ook hieruit dat mensen veel meer 
geld te besteden hebben dan vijftig jaar daarvoor. De rubriek Libelle weet ‘t  bestaat (al lang) niet 
meer. Dit is vervangen door een eigentijds equivalent: een website forum.libelle.nl. 
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Leven als de bliksem 
‘Avonturier, uitvinder, snelheidsduivel, all round rallyerijder, vermaard 
coureur, autobouwer, levenskunstenaar…’ Dit schrijft Toon Kortooms 
in zijn boek Leven als de bliksem over Maus Gatsonides. Maar Gatsoni-
des was meer: vrouwenjager, hartenbreker, valsspeler en bedenker van 
de Gatsometer. Over de merkwaardige man die in 1998 overleed. 

We kennen ze allemaal wel: de flitspalen bij de verkeerslichten, de verdekte opstel-
lingen om de snelheid te meten, de handbediende snelheidsmeters waarmee de poli-
tie langs de weg blijkt te staan. Ze hebben alle gemeen dat ze aanleiding kunnen ge-
ven tot forse boetes, maar ook dat ze ontsproten zijn aan het brein van Maus Gatso-
nides. 

Maurits Gatsonides werd geboren in 1911 op Java als zoon van Maurits Gatsonides, 
assistent-resident op Java, en Leonora van der Spil. Maurits, of Maus zoals gewoon-
lijk wordt genoemd, maar ook wel Maurice in het buitenland, is van jongs af aan een 
avontuurlijk figuur. Toon Kortooms beschrijft in zijn boek Leven als de bliksem zon-
der enige terughoudendheid de vele escapades van de jonge Maus. Wat hierbij op-
valt, is dat de jongen al op jeugdige leeftijd een voorkeur heeft voor motoren, auto’s 
en vrouwen. Vlak voor de oorlog stort hij zich, zonder enige ervaring, in de rally van 
Monte Carlo. Een rally over gewone wegen met de normale verkeersregels dwars 
door Europa, maar wel met allerlei klassementsproeven. Na de oorlog was hij er ook 
weer bij. Het hoogtepunt bereikte Gatsonides in 1953 toe hij met een Ford Zephyr 
de rally van Monte Carlo won. Nog vele jaren zou hij deelnemen aan rally’s en races, 
maar het succes uit 1953 zou hij nooit meer evenaren. 

Maus Gatso-
nides met één 
van de vele 
bekers die hij 
heeft gewon-
nen. 

Tijdens de Rally van Monte Carlo was hulp onderweg streng verboden. Gatsoni-
des had echter op diverse plaatsen langs het parcours voor de klassementsproe-
ven helpers met emmers water georganiseerd. Zij moesten de oververhitte rem-
men koelen. De foto is het bewijs voor het ’bedrog’ van Gatsonides. Zelf ver-
klaarde hij dat deze mensen daar ’toevallig’ hadden gestaan. 
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Volgens informatie die wij vonden op de website van Ben Uijtenhaak liet Gatsonides 
al in 1939 speciaal een raceauto bouwen: de Kwik. Hij heeft hier ook daadwerkelijk 
mee geracet: de Prijs van Zandvoort en de rally Luik-Rome-Luik, beide in 1939. 
Opmerkelijk is dat Gatsonides al in het begin van de oorlog voorzag dat er een tekort 
aan benzine zou ontstaan. Hij bedacht een auto die op gas liep. Als brandstof diende 
houtskool. Ze hebben tijdens de gehele oorlog goede diensten bewezen, want ze 
blonken uit in betrouwbaarheid. Legendarisch zijn de financiële problemen van 
Gatsonides. Zijn voorliefde voor snelle auto’s is hier ongetwijfeld debet aan. Zijn 
liefde ging zo ver dat hij ook (snelle) auto’s bouwde. Acht heeft hij er gebouwd in de 
periode 1946-1951; verschillende modellen in een oplage van slechts één of twee. 
Enige beroemdheid heeft de Platje verworven. Gatsonides gaat begin jaren vijftig 
failliet, maar overleeft volgens eigen zeggen door zijn verdiensten in de racerij. 

Het leven van Gatsonides neemt in 1958 een andere wending, als hij een fabriek 
begint voor het vervaardigen van apparatuur voor het meten van de snelheid van 
auto’s. Curieus: een autocoureur wordt snelheidsmeter. Zelf zegt hij hierover: ‘…. Je 
moet de snelheid beperken voor zover dat nodig is. [….] Jammer genoeg rijden vele 
chauffeurs harder dan ze kunnen sturen. Er zijn tegenwoordig veel slechte koetsiers 
op de weg. Af en toe krijg ik wat jonge knaapjes achter mij aan. Als ze zien dat er een 
oud mannetje voor hen hangt, dan beginnen ze al te toeteren. Ze springen even later 
bijna uit hun vel als ik hen het nakijken geef. Maar dat wil niet zeggen dat ik de 
openbare weg als mijn privé racebaan beschouw. We moeten nu eenmaal maxi-
mumsnelheden handhaven.’ En: ‘Tijdens sommige rally's moest je echt op tijd rij-
den. Het was dan belangrijk om te weten hoe snel je reed om juiste schattingen te 
maken. Daarom kwam ik op het idee om een snelheidsmeter te ontwikkelen. Later 
kwamen daar allerlei andere apparaten bij. Meters voor de politie, meters om tijden 
in een zwembad te meten, noem maar op. Het meest bekende resultaat is de Gatso-
meter.’ 

En dan de Gatsometer die zich sinds zijn uitvinding heeft verspreid over de gehele 
wereld. Wat het bedrijf er niet bij vertelt – en wat Gatsonides ook meestal slechts 
verhullend besproken heeft (zie citaat hiervoor) -, is dat de oorspronkelijke Gatso-

Links De fameuze Platje, waarvan er slechts één (in 1949) is gebouwd. 
Rechts Mille Miglia van 1954. Maus Gatsonides aan het stuur met als bijrijder 
Ken Richardson 
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meter eigenlijk bedacht is om de snelheid te verhogen en niet om ze te beheersen. 
Gatsonides bedacht voor zijn eigen racerij een systeem van snelheidsmeting. Een 
draad in de weg activeerde een stopwatch als een auto over de draad reed. Een twee-
de draad verder in het circuit fungeerde als tweede meetpunt. Vervolgens kon de 
gemiddelde snelheid tussen de twee draden berekend worden. Het hielp Gatsonides 
zijn prestaties te verbeteren, speciaal op moeilijke trajecten. Daarna kwam Gatsoni-
des op het lumineuze idee om hetzelfde principe in te zetten als snelheidscontrole-
middel. Het is overigens wel aardig om te constateren dat het hier in feite een tra-
jectcontrole betreft; een methode waar nu in Nederland zo veel ophef over is! 

Nu, vele jaren later heeft zich dit ontwikkeld tot geavanceerde apparatuur. Het be-
drijf Gatsometer BV is wereldleider op het gebied van het meten van verkeerssnel-
heden. Zelf zeggen ze: ‘De missie van Gatsometer is bij te dragen tot betere ver-
keersveiligheid door wereldwijd hoge kwaliteitsproducten en -diensten aan te bie-
den op het gebied van verkeershandhaving.’ Ze leveren de bekende flitspalen, snel-
heidsmeetapparatuur en zijn ook gestapt in de proef met trajectcontrole. Toch zijn 
er ook wel bedenkingen. Zo zijn er de woedende verkeersdeelnemers die flitspalen 
vernielen en besmeuren. Overal kun je dergelijke gemaltraiteerde palen tegenko-
men. Maar er zijn ook technische bedenkingen. De snelheidsmeetapparatuur werkt 
op basis van laser radar, ook wel lidar genoemd. Een juiste opstelling van de appa-
ratuur is van groot belang.  Zo is één van de eisen dat de meetrichting van de meet-
apparatuur een hoek van 20° met de rijrichting van het voertuig moet maken. 
[Eigenlijk is recht voor of recht achter het te bemeten object het beste en gemakke-
lijkste, maar in het geval van verkeer wat onhandig. De apparatuur corrigeert voor 
deze afwijking]. De snelheidmeting berust in feite op het Dopplereffect.  Wijkt deze 
hoek af dan is het resultaat een foute meting. Dat werkt niet altijd in het nadeel van 
de overtreder. Is de hoek te groot dan levert het nadeel op. Is de hoek te klein dat is 
dat een voordeel voor de overtreder.  Nu is een fout bij een mobiele opstelling gauw 

 

Links Maus Gatsonides bij één door zijn bedrijf Gatsometer geleverde flitspalen. 
Gatsonides is in 1998 overleden; hij liet een florerend bedrijf na. 
Rechts Een mobiele opstelling voor het meten van de snelheid van het verkeer. 
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gemaakt. Zodoende woeden er op diverse websites discussies over ervaren onrecht. 
Wat si er nu tegen al die controles te doen? Dat is de vraag die velen zich stellen. 
Men ervaart de controledrang van de overheid als hinderlijk, overbodig en alleen 
maar bedoeld om de overheidskas te spekken. Als reactie daarop is dan ook een 
levendig informatiecircuit op internet ontstaan. Zo kan een ieder zich op websites 
als www.filtspaal.nu, www.snelheidscontrole.nl en www.snelheidscontroles.com 
informeren over de ‘vaste’ snelheidscontroles, maar ook over de tijdelijke en plotse-
ling controles. Automobilisten worden opgeroepen de informatie door te geven. 
Hieronder een voorbeeldje. U kunt dus gewaarschuwd zijn. 
 

Datum Tijd Hoe Weg Waar Richting 
29-09-04 13:14 Statief A12  HMP 110,0 Utrecht 
29-09-04 12:04 Statief A44 HMP 5,4/3,1 Beiden 
29-09-04 11:03 Laser controle N11 HMP 9,7 Leiden 
29-09-04 10:21 Statief A27 HMP 38,8 Utrecht 
29-09-04 10:14 Statief A28 HMP 120,5 Hoogeveen 
Bron: www.snelheidscontroles.nl 
 

Bij een bezichtiging van deze websites krijgt de lezer 
soms het gevoel dat de overheid in dit opzicht een 
criminele organisatie is die met alle middelen bestre-
den moet worden. Maar wie zit er nu achter deze web-
sites en waarom? ‘Snelheidscontroles’ is een initiatief 
van Tri-Web. Dit bedrijf zegt van zich zelf: ’ richt zich 
op het realiseren van zogenaamde full-internet-
solutions, totale internetoplossingen voor met name 
het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Van de website 
‘Snelheidscontrole’ is niet duidelijk wie er achter zit. 
De site staat geregistreerd  op naam van D Velthuis in 
Maastricht. ‘Flitspaal nu’ is een initiatief van een aan-
tal particulieren. Het idee voor een website over flits-
palen is ontstaan toen één van de initiatiefnemers ’in 
Groningen rond reed’. Alle sites boordevol informatie, 
wie de tijd heeft om dit allemaal bij te houden. Wij 
niet. Minder hard rijden helpt misschien ook.□ 

Vele wapens worden ingezet tegen de volgens sommigen ‘terreur’ van de overheid 
die met snelheidscontroles de mensen het geld uit de zak klopt. Hier is echter een 
probaat middel uit de Verenigde Staten: Photo Blocker. Op de kentekenplaat spui-
ten en klaar! Een bus kost ‘maar’ $68. Bij de aanschaf van 14 twee gratis! 

Een verdekt opgestelde 
filtspaal. Leuk bedacht. 



22 

Nederlands imperialisme 
Het is niet verwonderlijk dat er in Nederland na afloop van de Tweede 
Wereldoorolg sterke anti-Duitse sentimenten leefden. Vooral in de laat-
ste jaren van de oorlog had Nederland zwaar geleden. Er heerste na de 
oorlog bij velen een wraaklustige stemming. Zo kon beluisterd worden 
dat het als schadevergoeding niet meer dan redelijk zou zijn als Duits-
land delen van zijn grondgebied aan Nederland zou afstaan. Dat is ook 
gebeurd, alleen minder dan velen hadden gewenst en uiteindelijk ook 
niet zo lang als aanvankelijk gedacht. Een stukje Nederlandse, imperia-
listische geschiedenis. 
 

Nederland was er na de Tweede Wereldoorlog slecht aan toe. Het land was ont-
wricht. Bovendien had de Duitse bezetter onnoemelijk veel vernield en veel was in 
de laatste oorlogsjaren afgevoerd naar Duitsland, zo werd beweerd. Hein Klemann 
schetst in zijn boek Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van 
oorlog en bezetting een ander beeld. Aanvankelijk wordt de Duitse bezetting aan-
vaard als een gegeven: ‘Na de meidagen van 1940 droogden de meeste Nederlanders 
hun tranen en gingen weer aan de slag. Ze wilden niets liever dan het gewone leven 
voortzetten. Duitsland had gewonnen. De bevolking was daar niet blij mee, maar het 
was niet anders.’ Hij toont aan dat in de eerste jaren van de oorlog de economie flo-
reerde. De jaren 1940 en 1941 waren jaren van hoogconjunctuur op een manier die 
Nederland in de decennia daarvoor niet meer had gekend. Pas daarna gaat het 
slechter. De voedselvoorziening blijft achter en ook de brandstof toevoer hapert. En 
hoewel de productie tot in 1944 redelijk op peil bleef, ging dit aan Nederland voor-
bij. Vanaf 1942 kwam een steeds groter deel van deze productie ten goede aan de 
Duitse oorlogsmachinerie. Ondanks deze ellende bleek na de oorlog het productie-
apparaat nog redelijk op orde. Het grootste probleem was het gebrek aan grondstof-
fen. Ook de landbouwsector was nog in staat tot een behoorlijke productie, hoewel 
de inundaties (tijdelijk) het landbouwareaal hadden doen afnemen. Catastrofaal was 
echter de toestand in de transportsector. Spoorwegen, havens waren ernstig ver-
nield en rollend materiaal was nauwelijks voorhanden. Niettemin ging de opbouw 
na de oorlog voortvarend. Niet onbelangrijk hierbij was het uitgangspunt dat herstel 
ging voor welvaart. Ook de investeringen die in de beginjaren van de oorlog in het 
productie apparaat waren gedaan, wierpen nu hun vruchten af. Kortom: Nederland 
was er slecht aan toe. Maar het zat toch niet zo aan de grond als later als beeld veel-
vuldig zou worden neergezet. 
 
Onvermijdelijk waren echter de revanchistische gedachten bij een groot deel van de 
Nederlandse bevolking. De Duitsers moesten boeten voor wat ze hadden aangericht. 
Schadevergoeding, zeker. Maar nog beter zou het zijn om Duits grondgebied bij 
Nederland gevoegd te krijgen. De gedachten van een deel van de Nederlandse bevol-
king worden verwoord in het boekje De toekomstige territoriale begrenzing van 
Nederland van de hand van Dr Ir WB Kloos. Dit boekje, dat in mei 1945 verschijnt, 
borduurt voort op eerdere uitspraken van de Nederlandse regering. Deze heeft in 
1944 al verkondigd dat Nederland zal streven naar annexatie van Duits grondgebeid 
als compensatie voor de geleden schade. 
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Kloos presenteert drie varianten: Plan A, de radicale, internationale oplossing, Plan 
B, de gematigde, nationale oplossing en Plan C, de radicale, nationale oplossing. We 
zullen de drie varianten hieronder kort bespreken. 
 

Plan A is de meest ingrijpende variant van de drie. Zo’n 30.000 km2  Duits grondge-
bied zal in dit plan bij Nederland worden gevoegd. De gedachte hierachter is: ‘De 
radicale, internationale oplossing gaat van de grondstelling uit, dat Duitschland -als 
groote mogendheid -voorgoed van de kaart dient te verdwijnen, aangezien deze in 
wezen sterk militaristische staat in het hart van Europa voor de handhaving van den 
vrede en de welvaart in ons werelddeel, blijkens de tot tweemaal toe binnen één en 
dezelfde generatie opgedane ervaring ernstig gevaar heeft opgeleverd en daarom 
onduldbaar is. In dezen gedachtengang wordt derhalve Duitschland opnieuw als 
aanstichter en hoofdschuldige van het laatste gewapende conflict gebrandmerkt, 
welke opvatting onomstootelijk door de feiten wordt ondersteund. 
Bovendien wordt hierbij aangenomen, dat de mentaliteit van het Duitsche volk, 
zoolang het tenminste in eigen onafhankelijk staatsverband vereenigd blijft, niet 
ingrijpend voor wijziging van buitenaf vatbaar is in dien zin, dat hieruit op den duur 
het ontstaan van een vredelievende eh beschaafde natie mag worden verwacht. De 
alom verfoeide, grove agressiementaliteit, welke in de verafgoding van het geweld 
haar militaristische uitdrukking vindt, wordt hierbij vermoedelijk gevoed door een 
minderwaardigheidscomplex, waarvan moeilijk valt aan te nemen, dat het na dezen 
 

Plan A uit de De toekomstige territoriale begrenzing van Nederland van de hand 
van Dr Ir WB Kloos. Nederland wordt zo’n 30.000 km2 groter. 
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andermaal verloren oorlog voorgoéd tot het verleden zal behooren; zoolang tenmin-
ste aan het Duitsche volk de gelegenheid wordt gelaten zichzelve te blijven. Daarom 
dient er met alle beschikbare middelen naar te worden gestreefd de overigens be-
gaafde en nijvere bevolking van, dezen moreelen druk te bevrijden en haar tot vol-
waardige wereldburgers op te voeden.’ 
Niet alleen Nederland krijgt een groot deel van het Duitse grondgebied (zie afbeel-
ding). De veronderstelling is verder dat andere staten, zoals Polen, België, Denemar-
ken en Tsjechoslowakije ook aanzienlijke claims zullen leggen. Duitsland zal dan in 
feite ophouden te bestaan. Er blijft na opdeling slechts een kleine rompstaat over. 
De voordelen voor Nederland zijn aanzienlijk. Geen Duits gevaar meer door een 
‘totale liquidatie van het Duitsche Rijk’ en een aanzienlijke uitbreiding van het land-
bouwareaal. En ook nog een belangrijke vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen, omdat een groot deel van het Ruhrgebied in het te annexeren gebied 
ligt. En ook niet onbelangrijk is het idee dat er voldoende oppervlak wordt verkre-
gen om de groeiende Nederlandse bevolking een plek te geven. Waarbij het overi-
gens wel merkwaardig is dat men dus niet schroomt om in feite een Lebensraumge-
dachte te ventileren; de auteur spreekt zelf overigens onverbloemd van het 
‘levensruimtemotief’. Een zelfde gedachte die nog geen decennium daarvoor de nu 
verfoeide Duitsers naar het oosten deed gaan. Merkwaardig is verder dat de auteur 
verwacht dat er bij de ingelijfde bevolking geen wraakgevoelens zullen ontstaan. 
Men zou het kunnen opvatten als een bezetting, zoals van Nederland vijf jaar eerder 
overkwam, maar meent Kloos ‘van de ingelijfde bevolking immers kan worden aan-
genomen, dat zij op den duur volledig in het Nederlandsche staatsverband zal wor-
den opgenomen.’ 
 

Plan B is de ‘gematigde, nationale oplossing’ en levert ‘slechts’ 1.500 km2 op. Kloos: 
‘in tegenstelling tot de vorige, radicale internationale oplossing gaat de hier volgen-
de gematigde, nationale oplossing ervan uit, dat Duitschland weliswaar als aanstich-
ter en hoofdschuldige van dezen oorlog wordt aangewezen en dienovereenkomstig 
bij den vrede zal worden behandeld, doch. dat bij de tenuitvoerlegging der vredesbe-
palingen Nederland niet zal worden betrokken. Althans niet rechtstreeks zooals in 
het vorige plan, waarbij mede aan ons land -in het belang van de internationale vei-
ligheid in Europa -een zware en verantwoordelijke taak werd toevertrouwd. De toe-
komstige status van Duitschland zal hierbij dus geheel en al door de Geallieerden 
worden bepaald, zonder Nederland hierin actief te betrekken. Weliswaar mag ook 
hierbij worden aangenomen, dat ons land zal worden gehoord, doch van een positief 
aandeel in de te nemen eindbeslissing en de toepassing hiervan zal worden uitgeslo-
ten.’ Het plan behelst in feit het rechttrekken van de oostgrens van Nederland. De 
Duitse inhammen bij Drente en Overijssel en bij Gelderland en Limburg worden 
Nederlands gebied. Het plan is gebaseerd op de gedachte dat Nederland niet veel in 
te brengen zal hebben als door de geallieerde overwinnaars gepraat zal gaan worden 
over de toekomst van Duitsland. De nadelen zijn evident. De veiligheidssituatie van 
Nederland verbetert nauwelijks en als schadeloosstelling stelt het ook niet veel voor. 
Als voordeel wordt daarentegen gezien de ‘directe en volledige uitvoerbaarheid in 
verband met de beperkte gebiedsuitbreiding (grenscorrectie)…‘.  
 

Plan C heet de ‘radicale, nationale oplossing’. Een gebied ter grootte van 25.000 km2 
komt bij Nederland, een gebied langs de volledige oostgrens. In deze variant blijft 
het Ruhrgebied buiten de annexatie. In de meest uitgebreide optie van deze variant 
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is er in voorzien dat Keulen ook wordt geannexeerd. Kloos hierover: ‘Als laatste in 
aanmerking komende oplossing in deze trits van suggesties voor de toekomstige 
territoriale begrenzing van Nederland, doet zich de door ons als radicaal, nationaal 
gequalificeerde mogelijkheid voor, welke het midden houdt tusschen de beide eer-
der genoemde plannen. Nationaal is deze oplossing in zooverre, dat ook hierbij niet 
wordt geanticipeerd op de toekomstige status van Duitschland, welke geheel buiten 
beschouwing blijft. Dit plan stemt dus hierin overeen met de ad B genoemde gema-
tigde oplossing. Radicaal is dit plan evenwel in hooge mate, omdat hierbij van Ne-
derlandschezijde een zéér belangrijke en diep ingrijpende annexatie van grondge-
bied wordt bepleit met totale verdrijving der daarin nog woonachtige bevolking. 
Zeer bepaaldelijk en positief wordt dus ook bij deze, midden-oplossing het stand-
punt ingenomen, dat Duitschland als aanstichter en hoofdschuldige van dezen oor-
log dient te worden gebrandmerkt, terwijl voorts wordt aangenomen, dat aan Ne-
derland de vrije keuze zal worden gelaten omtrent het al dan niet annexeren van 
grondgebied ten koste van dat land.’ 
Het radicale zit er dus in dat de bevolking in het geannexeerde gebied naar elders 
zal moeten verhuizen ten gunste van de nieuwe Nederlandse bewoners. Toch is niet 
alles gunstig. Het plan levert slechts een ‘gedeeltelijke, materieel compensatie voor 
de geleden oorlogsschade’ en ook de veiligheid is ‘onvoldoende’ gewaarborgd. Ook 
de opbouw van de verwoeste steden zal een aanzienlijke inspanning vereisen, wat 
weer een ‘kans op stagneerenden invloed op den wederopbouw van eigen land en in 
Nederlandsch-Indië’ inhoudt. 
Kloos maakt geen keuzes en spreekt geen voorkeuren uit. Hij presenteert slechts en 
somt voor- en nadelen op. Hij stelt zich voor  dat de Nederlandse bevolking, na een 
‘goed georganiseerde volksvoorlichting’, zich in een plebisciet uitspreekt. ‘Opdat het 
Nederlandsche volk hierin de voor zijn toekomst de beste beslissing moge nemen!’ 
 

De Nederlandse regering in ballingschap stelde zich aanvankelijk op het standpunt 
dat Nederland een fors gedeelte Duits grondgebied na de oorlog moest krijgen als 
schadevergoeding. Men wilde in eerste instantie het Waddeneiland Borkum, de Dol-
lard, het graafschap Bentheim en de Duitse inkeping in Overijssel, totaal zo’n 
10.000 km2. Het eerste officiële Nederlandse standpunt dat naar buiten werd ge-
bracht was al gematigder. De aanspraak, verwoord door minister van Buitenlandse 
Zaken Kleffens, betrof nu grote delen van Noordwest-Duitsland waaronder Oost-
friesland en Oldenburg, en verder het ‘Kleefse’ en de vroeger tot Oppergelre beho-
rende stukken, bij elkaar zo’n kleine 5000 km2. Wat de zaak er echter niet gemakke-
lijker op maakte was dat Nederland nauwelijks invloed kon uitoefenen op de grote 
Europese vraagstukken. De behandeling van Duitsland was na mei 1945 het mono-
polie van de geallieerde overwinnaars geworden.  
Boetzelaers, Van Kleffens’ opvolger vanaf juli 1946, stelde zich genuanceerder op. 
Hij was aanhanger van een stroming die pragmatischer te werk ging. Aanleiding was 
de notie dat de geallieerde bezettingsmachten omvangrijke annexaties in het westen 
van Duitsland niet zouden steunen. Er was namelijk al het nodige gebeurd met het 
Duitse grondgebied: de ‘verschuiving’ van Polen naar het westen, de teruggave van 
Sudetenland aan Tsechoslovakije en de gebiedsuitbreiding van de Sovjet-Unie. 
Hierdoor werden miljoenen Duitsers van huis en haard verdreven en vluchtten naar 
Duitsland. Tezelfdertijd vonden in deze Oost-Europese landen ook in de in 1945 
geannexeerde en voorheen Duitse gebieden grootscheepse etnische zuiveringen 
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plaats. ‘Volksdeutsche’ ingezetenen werden uitgewezen, of namen zelf de wijk naar 
de Amerikaanse, Britse en Franse bezettingszones. Dit alles leidde er toe dat de ge-
allieerde autoriteiten in Duitsland niet zaten te wachten op ook nog eens annexaties 
en grensverleggingen in het westen van Duitsland met als risico ook daar een 
stroom van nog meer ‘Heimatvertriebenen’. Bovendien drong het besef door dat 
voor een economisch herstel van West-Europa, herstel van de Duitse industrie en 
productiecapaciteit noodzakelijk was. Omvangrijke territoriale eisen zouden ook in 
dit opzicht contraproductief werken. 
 

Op de conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken, die begin 1947 in Lon-
den werd gehouden, was de Nederlandse ‘eis’ nog verder afgezwakt. Nederland 
maakte nu aanspraak op het eiland Borkum, de Dollart, de gewesten Bentheim en 
Meppen en de Noordrijn-Westfaalse gewesten Ahaus, Rees, Kleve, Erkelenz en Gei-
lenkirchen/Heinsberg. Alles samen een oppervlak van 1840 km2 met 160.000 inwo-
ners. Na jarenlang onderhandelen was de afloop dat een aantal gebieden met een 
gezamenlijk oppervlak van slechts 69 km2 aan Nederland werden toegekend. Op 22 
maart 1949 werd dit bezegeld door de ondertekening van het protocol van Parijs. 
Voor Nederland tekende de minister van Buitenlandse Zaken mr. D.U. Stikker. 
 

De annexatie, of  de grenscorrectie zoals er eufemistisch over werd gesproken, vol-
trok zich op zondag 23 april 1949. Zo reed kort voor 12.00 uur vanaf Sittard in de 
richting Tudderen (of Tüddren in het Duits) een grote colonne voertuigen de Self-
kant binnen. De Nederlandse marechaussee doorzocht het Ambtsgebouw. Daarna 
betrad de gevolmachtigde van de Nederlandse regering, de landdrost Hubert Das-
sen het gebouw. Als symbool van de Nederlandse autoriteit hees hij de Nederlandse 
vlag gehesen. De annexatie was een feit. Op deze dag werden in alle plaatsen be-
kendmakingen en proclamaties van de Nederlandse regering opgehangen. De bevol-
king moest zich vervolgens op 25 en 26 april laten registreren. Het bestuur werd 
uiteraard ingericht naar Nederlands model. Dit betekende nogal een verandering: 
geen gekozen burgemeester en gemeenteraad meer, geen afzonderlijke gemeenten 
in het gebied. Alles werd samengevoegd en kwam onder gezag van de landdrost. De 
landdrost van Selfkant stond aanvankelijk onder direct gezag van de regering in Den 
Haag. Later zou dat veranderen: de landdrost viel toen onder het provinciebestuur 
van Limburg. De status van de nu voormalige Duitse inwoners was ingewikkeld. Zij  
behielden de Duitse nationaliteit, maar konden desgewenst ook een Nederlands 
paspoort krijgen. Maar Nederlander? Nee, dat nu ook weer niet: ‘wordt behandeld 
als Nederlander’ was de formulering. De hoop dat het Nederlandse gezag zou begin-
nen met het herstel van de grote oorlogsschade, ging niet in vervulling. Het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken gaf in januari  1950 in een vertrouwelijk schrijven aan, 
dat ‘gezien het voorlopige karakter der grenscorrecties in de aangesloten gebiedsde-
len’ slechts de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd mochten worden. 
Begin 1957 ging met de aanleg van een Nederlandse doorvoerstraat door de Selfkant 
van start. Deze weg, een van de motivaties voor de annexatie van de Selfkant in 
1949, moest Zuid- en Oostelijk-Limburg verbinden met Midden-Limburg. In 1959 
was de weg gereed: een weg van 8,5 km van Schinveld naar Koningsbosch. Oor-
spronkelijk had de weg 18 gelijkvloerse kruisingen. 
 

Duitsland had zich echter niet neergelegd bij de grenscorrecties en bleef diplomatie-
ke druk uitoefenen. Het was en bleef een obstakel in de Duits-Nederlandse verhou-
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Uit Fotokroniek 1949. 1. Ondanks hevige protesten van dr. Karl Arnold, minister-
president van Nord-Rbhein-Westpahlen gaan de grenscorrecties door. 2. Procla-
maties worden aangeplakt. 3. Op 23 April te 12 uur trekt de Marechaussee de 
nieuwe gebieden binnen (Elten). 4. Op 24 April is één der eerste daden van land-
drost Dassen in Tüddern (bij Sittard) het uitsteken van de Nederlandse vlag. 
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Uit Fotokroniek 1949. 5. Op 23 April te 6 uur worden de nieuwe grenzen afgeba-
kend. 6. In Tüddern wordt op 25 April direct een begin gemaakt met de uitreiking 
van geld en bonkaarten aan de nieuwe landgenoten tegen inlevering van Duits 
geld. 7. Dit geschiedt door employé’s van het bijkantoor der Nederlandse Bank te 
Sittard. 
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dingen. Een besef dat ook in Nederland ontstond 
en aan betekenis won toen duidelijk werd dat 
Duitsland weer de belangrijkste handelspartner 
van Nederland was geworden. Al in 1952 ondernam 
Duitsland pogingen om de grenscorrecties onge-
daan te maken. Door de weinig meegaande hou-
ding van de Nederlandse regering duurde het tot 
1957 voordat officiële besprekingen begonnen. En 
daarna duurde het echter tot in 1960, voordat een 
akkoord was bereikt. Bijna al het geannexeerde 
gebied zou weer overgaan naar Duitsland. Duits-
land zou een bedrag van 280 miljoen Duitse mar-
ken betalen. Dit bedrag stond in geen enkele ver-
houding tot de oorlogsschade en was, zo was de 
afspraak, ook niet te zien als een Duitse vergoeding 
voor de geleden schade. Op 1 augustus 1963 waren 
alle formaliteiten afgehandeld en werden de gebie-
den weer aan Duitsland overgedragen. Het enige 
gebied dat Nederlands bleef –en dat tot op de dag 
van vandaag is – is een klein gebied bij Beek en 
Ubbergen in de buurt van Nijmegen. Een mooi stukje Nederland met onder andere 
de Duivelsberg en de Wylerberg en de fraaie villa Wylerberg waar tegenwoordig de 
Stichting Boom en Das en de SOVON Vogelonderzoek Nederland gevestigd zijn. 
 

In het grensverdrag nam de Nederlandse regering de verplichting op zich, voor de 
teruggave van de Selfkant aan Duitsland, de weg te voorzien van zeven ongelijk-
vloerse kruisingen. Er waren ook geen zijwegen en aansluitingen. Zelfs laden en 
lossen was verboden. De reden hiervoor was dat het Nederlandse verkeer dan zon-
der extra grenscontroles door de Selfkant kon rijden. De straat werd daarom nog 
lange tijd door de Duitsers de Transitstrasse genoemd; de Nederlanders spraken 
van Traktaatstraat. Pas in februari 2002 is de weg door Rijkswaterstaat aan Duits-
land overgedragen. Hiermee was het laatste relict van het Nederlandse imperialisme 
verdwenen. We hadden het nog kunnen tegenhouden. Volgens de Tijdelijke Refe-
rendumwet van 2001,  artikel 6b, was de wet waarin de overdracht werd geregeld, 
referendabel. Niemand bleek echter de behoefte te gevoelen om tot een referendum 
te komen.   
 

Nawoord 
Alhoewel? Er schijnen nog stukjes Nederlands grondgebied in de Caraïbische Zee te 
liggen. Maar zijn deze stukjes Nederland ook onderdeel van de Europese Unie? Nee. 
De Portugezen en de Fransen hebben dat anders aangepakt. Ook zij hebben 
‘overzeese gebiedsdelen’, maar die horen weer wel bij De Europese Unie. Dit levert 
dan de merkwaardige figuur op dat niet alleen Madeira en de Canarische eilanden 
tot de Europese Unie behoren, maar ook buitenplaatsen als Frans Guyana, Reünion, 
Guadeloupe en Martinique. O, en dan vergaten we nog even het stukje Spanje in 
Afrika: Melilla (20 km2). Ceuta (28 km2) daarentegen is weliswaar Spaans, maar 
weer geen onderdeel van de Europese Unie. Heel vreemd allemaal. Wat zou dat voor 
consequenties hebben? We hebben geen idee. Misschien zoeken we het nog eens 
voor u uit.□ 
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Links De N247 van Schin-
veld naar Koningsbosch door de Selfkant op een topografische kaart uit de jaren 
tachtig. Rechts Details van een aantal ongelijkvloerse kruisingen. Er was vanuit 
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Actieve zuurstof! 
Het zal de oplettende consument niet ontgaan zijn dat er zich op was-
middelen gebied een kleine revolutie voltrokken heeft. Nee, we doelen 
niet op de zoveelste marketingmisleiding (‘Handig! Nu vloeibaar’, 
‘Handig! Nu in poedervorm’, ‘Eindelijk! Nu vloeibaar’). Nee, we hebben 
het over iets wat omschreven wordt als ‘actieve zuurstof’. Het is een 
technisch hoogstandje zonder weerga. Het gaat namelijk om verpakt 
waterstofperoxide. Waterstofperoxide? Datzelfde goedje waar de meis-
jes vroeger hun haar mee bleekten? Jazeker. Wij praten u bij over een 
niet ongevaarlijke stof die echter een aantal begerenswaardige eigen-
schappen heeft. 
 

Actieve zuurstof? U zult een chemicus er niet gauw over horen. Bestaat er ook  niet-
actieve zuurstof. Het moge duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een re-
clame-uiting. Blijkbaar is er iets ontdekt dat begerenswaardige eigenschappen heeft. 
Wij gebruiken wasmiddelen om textiel van vuil en vlekken te ontdoen. Vlekken in de 
reclame zijn ‘hardnekkig’, ‘moeilijk te verwijderen’, ‘baby’s luiervlekken’, ‘gemene 
grasvlekken’, maar dank zij wasmiddel X, Y of Z verdwijnen dergelijke vlekken als 
sneeuw voor de zon. U weet natuurlijk al lang uit eigen ervaring dat dat nogal eens 
wil tegenvallen. Maar sinds enige tijd zijn er middelen die beter doen dan wat de 
oude middelen beloofden. Echt beter. Of het helemaal goed is, zult u ons niet horen 
zeggen. Waar gaat het om? Wasmiddelen bevatten onder andere een bleekmiddel 
om vlekken aan te pakken. Nu zijn er vele bleekmiddelen - in chemische zin meestal 
zogenaamde oxidatoren-, maar ze hebben ook vaak een nadeel. Ze tasten ook de 
(oorspronkelijke) kleur van textiel aan. En dat is iets wat de consument niet wil. Er 
moet dus iets bedacht worden dat chemisch flink tekeer kan gaan, maar de kleur 
niet aantast. In de loop der jaren zijn er vele, steeds betere oplossingen bedacht. 
Maar nu is er dan ‘actieve zuurstof’. Een chemicus zal u zeggen dat het gewoon om 
waterstofperoxide gaat. Heel gewoon, maar wel op een bijzondere manier verpakt. 
We gaan eerst even terug in de geschiedenis. 
 

Een beetje chemie 
Waterstofperoxide is chemisch gezien een eenvoudige verbinding van waterstof (H) 
en zuurstof (O), net zoals water. Eigenlijk lijkt het op water, maar dan met meer 
zuurstof erin. Water: H2O. Waterstofperoxide: H2O2. Maar dat ene extra O’tje zorgt 
wel voor bijzondere eigenschappen. Het heeft een sterk oxyderende werking. In het 
huishouden kennen we iets  soortgelijks van het vertrouwde ‘chloor’, een bleekmid-
del. Watersofperoxide kent door zijn extra (en nogal loszittende) O van oudsher vele 
toepassingen, zij het niet altijd even zinnig. Waterstofperoxide kan ontleden in wa-

ter en zuurstof via reacties waarbij radicalen ontstaan via de reactie H2O2  2 OH· 

en H2O2  H· + ·OOH. Het zijn de ontstane deeltjes, zogenaamde radicalen, die 
waterstofperoxide de aantrekkelijke eigenschappen als blekende en ontsmettende 
werking geven. Er zijn ook vele, leuke proefjes met waterstofperoxide uit te voeren. 
Het meest onschuldige is wel met een 3% waterstofperoxideoplossing die je bij de 
drogist komt. Doe het in een reageerbuis en voeg wat bruinsteen toe. Het gaat gezel-
lig bruisen; er ontstaat zuurstof. 
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Waterstofperoxide is al tientallen jaren een basisproduct in de chemische industrie. 
Het wordt dan ook in grote hoeveelheden geproduceerd. De productie gebeurt met 
een door Shell ontwikkeld proces op basis van de reactie van 2-propanol met zuur-
stof, maar vooral met een door IG Farben in 1942 ontdekt proces. Deze reactie, be-
dacht door Riedl en Pfleiderer, gaat uit van zogenaamde anthraquinonen, waarbij 
achtereenvolgens via een reactie met waterstof en zuurstof het begeerde waterstof-
peroxide wordt verkregen. De anthraquinonen worden hierbij ‘gerecycled’. Het wa-
terstofperoxide wordt in diverse hoedanigheden op de markt gebracht. 
 

Oplossingen van 3-6 gewichtsprocenten in water kennen vooral een cosmetisch en 
medicinaal gebruik. 30% oplossingen vinden vooral toepassing in laboratoria en in 
de elektronische industrie. Oplossingen van 30 tot 50% worden vooral in de indu-
strie gebruikt. Als onderdeel van een brandstofsysteem voor militair gebruik en in 
de ruimtevaart worden 90% oplossingen toegepast. Een geconcentreerde waterstof-
peroxideoplossing vond toepassing in door de Duitsers tijdens de Tweede Wereld-
oorlog ontwikkelde raketten. Zo was T-Stofff een veel gebruikt middel. Het bestond 
uit 80% waterstofperoxide met 20% water. Verder werd een stabilisator toegevoegd, 
om ontleding of ontploffing tijdens transport of opslag te voorkomen. Als T-stoff in 
contact wordt gebracht met een geschikte katalysator (bijvoorbeeld permanganaat-
verbindingen), ontleedt het waterstofperoxide in water en zuurstof. De ontleding 
levert superverhitte stoom bij een temperatuur van 500 °C en is daarom als zodanig 
geschikt voor aandrijving. Het vond toepassing in de V-1. T-Stoff is later in de oorlog 
ook gebruikt samen met brandstof. De bij de ontleding van T-Stoff gevormde brand-
stof wordt dan gebruikt voor de reactie met brandstof, een verbranding dus. De 
Duisters gebruikten hier onder andere C-Stoff voor, een mengsel van methanol en 
hydrazine. Deze combinatie vond bijvoorbeeld toepassing in de Natter, een merk-
waardig raket aangedreven vliegtuig dat bedoeld was voor de onderschepping van 
vijandelijke vliegtuigen. Ook tegenwoordig wordt waterstofperoxide bij de aandrij-
ving van raketter nog als oxidator in het brandstofmengsel gebruikt. 

Links Een Duitse transportwagen uit de Tweede Wereldoorlog voor het transport 
van T-stoff. Rechts Het experimentele Natter raketvliegtuig. De eerste bemande 
testvlucht vond plaats in februari 1945 en mislukte. De testpiloot Oberleutnat 
Lothar Siebert kwam daarbij om het leven.  
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Na het gebruik als grondstof in de chemische industrie is het gebruik als bleekmid-
del voor textiel de belangrijkste toepassing van waterstofperoxide. Dit wordt ge-
volgd door het gebruik als bleekmiddel in de papierindustrie. Ook in de afvalwater-
behandeling wordt waterstofperoxide veel gebruikt. Het is een aantrekkelijk middel, 
omdat het na gebruik alleen water en zuurstof oplevert en daarmee dus uitermate 
milieuvriendelijk oogt. Maar wat doet waterstofperoxide nu in een wasmiddel? Ge-
wone wasmiddelen bevatten naast de stoffen die moeten schoonmaken (‘zeep’ zie 
kader), ook stoffen die bleken. 

Van oudsher vormen bleekmiddelen een belangrijk onderdeel van wasmiddelen. 
Deze bleekmiddelen dienen onder andere om kleurstofhoudende vlekken weg te 
werken. Nu zijn chemisch gezien bleekmiddelen niets anders als oxidatoren. Welis-
waar zijn er vele oxidatoren, maar voor de keuze als gebruik in wasmiddelen is toch 
beperkt. Allerlei andere eigenschappen die veel oxidatoren hebben, maken ze niet 
geschikt voor gebruik in een wasmiddel. Dus bijvoorbeeld chloorbleekmiddelen, die 
in de keuken en toiletreiniging goed van pas komen,  zouden als onderdeel van een 
wasmiddel het textiel onherstelbare schade aanrichten. Daarom is de oplossing ge-
zocht in zogenaamde zuurstofbleekmiddelen. Dit zijn stoffen die zuurstof afgeven en 
op het moment dat deze zuurstof ontstaat hun werking doen. Lange tijd is hiervoor 
(natrium)perboraat [NaBO2.H2O2.3H2O ook wel beschreven als NaBO3.4H2O] ge-
bruikt. Perboraat doet zijn werk goed, maar heeft enige milieubezwaren. Bovendien 
werkt het pas bij hogere temperaturen (>60 °C), zodat weer een hulpstof toegevoegd 
moet worden om het perboraat ook bij lagere temperaturen werkzaam te laten zijn. 
Sinds een aantal jaren heeft daarom (natrium)percarbonaat [Na2CO3.3H2O2] de rol 
van perboraat stormenderhand overgenomen, zo blijkt nu. Soms is dat vrij geruis-
loos gegaan, bijvoorbeeld bij wasmiddelen, soms ook met veel opwinding, zoals bij 
de introductie van middelen als Vanish®. Uiteindelijk komt het allemaal op het zelf-
de neer: deze middelen bevatten percarbonaat, soms tot enkele tientallen procenten 

Wat zit er in een wasmiddel? 
 

Anionogene en niet-ionogene oppervlak-
te-actieve stoffen. Ook wel wasactieve 
stoffen genoemd. Het eigenlijke reinigings-
middel in het wasmiddel. Vroeger was dat 
‘zeep’; stoffen op basis van natuurlijke grond-
stoffen. Tegenwoordig zijn dit meest syntheti-
sche stoffen op basis van aardolie. De was-
actieve stoffen hebben drie functies: ze be-
vochtigen het wasgoed en het vuil, ze verwij-
deren het vuil en ze houden het verwijderde 
vuil in het water vast. 
 

Zeolieten, fosfonaten, polycarboxylaten. 
Dit zijn waterontharders die het ‘kalk’, calci-
um, moeten binden. Zouden waterontharders 
niet aanwezig zijn dan zou het calcium met 
het wasmiddel reageren, waardoor er minder 
wasmiddel voor het wassen beschikbaar zou 
zijn. Vaak ook in combinatie met andere ont-
harders zoals citraat, soda en silicaat. 

 
 

Enzymen. Deze zorgen ervoor dat bij lage 
temperatuur en met een geringe dosering 
eiwitvlekken zoals bloed, verwijderd kunnen 
worden. 
 

Optische witmiddelen. Textiel vergeelt op 
den duur. Optische witmiddelen zijn toevoe-
gingen aan wasmiddelen die ervoor zorgen 
dat het ultraviolette licht uit het daglicht te-
rugkaatst als blauw licht, waardoor wit textiel 
er frisser uitziet en kleuren helderder worden. 
 

Zuurstofbleekmiddel. Vooral bedoeld om 
kleurstofhoudende vlekken af te breken. Vroe-
ger vaak perboraat, tegenwoordig vrijwel 
geheel vervangen door percarbonaat. 
 
Verder kunnen we nog aantreffen: geurmid-
delen, vulmiddelen (vaak natriumsulfaat), 
kleurstoffen.  
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Reclame voor wasmidde-
len ademde 50 jaar gele-
den al dezelfde sfeer als 
nu. Je zou je zelfs kun-
nen afvragen of het was-
middel dat hier links 
wordt aangeprezen, wel 
zo veel slechter is als de 
wasmiddelen die we nu 
hebben. Kreten als 
´opzienbarende uitvin-
ding´, ´verbluffende 
resultaten´, ´bevat ac-
tief wit´, en ´ongekende 
reinigingskracht´ zouden 
in een hedendaagse re-
clame zeker niet mis-
staan. 
En misschien is er wel 
niet zo veel veranderd en 
misschien toch wel. Het 
ligt er maar aan hoe je 
het bekijkt. Lang gele-
den werd de was met de 
hand gedaan, met zeep. 
Het waren effectieve 
middelen maar het hand-
werk kostte nogal wat 
inspanning. Niettemin 
was de combinatie van 
chemisch (zeep) en fy-
siek (boenen) geweld 
effectief. Het bleken ge-
beurde buiten, door de 
zon. Toen kwamen de 
wasmachines. Het fysie-
ke moest nu door de 
machine worden overge-
nomen. Alleen ging dat 
niet zo goed als met de 
hand. De chemie moest 
daarom een gedeelte van 
het fysieke werk overne-
men. En een bleekveld 
dat had natuurlijk ook 
niet iedereen. De ont-
wikkeling van de moder-
ne wasmiddelen was 
begonnen. Maar beter? 
Dat is nog maar de 
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zoals in het geval van Vanish®. Percarbonaat is een ideaal zuurstofbleekmiddel. Het 
natriumcarbonaat [Na2CO3] zorgt voor het licht alkalische milieu waarin het bleek-
middel graag zijn werk doet. Het waterstofperoxide, het eigenlijke bleekmiddel, 
levert de ‘actieve’ zuurstof die zorgt voor de blekende en oxiderende werking. 
Er moet trouwens niet te licht gedacht worden over het percarbonaat. Chemisch– 
technologisch is de productie van deze potentieel actieve stof een kunststukje dat 
tien jaar geleden nog niet mogelijk was. Doe er u voordeel mee, want veel beter dan 
nu kunnen de conventionele wasmiddelen niet worden.□ 

Mogelijk in komende nummers van Voortschrijdende Inzichten 

 

 De Ainu. De oorspronkelijke bewoners van het noorden van 
Japan. Vergeten en verloren. De vrouwen lieten (laten?) 

zich een snor tatoeëren als afweer tegen boze geesten. 
 Planta. Een bekend margarinemerk, totdat de Plantaziekte 

toesloeg. Ook bekend van Pukkie Planta. Wat is er van Plan-
ta geworden? 

 Het Aralmeer was ooit het op drie na grootste binnenmeer 

van de wereld. Door fatale ingrepen blijft er niets van over. 
  Wat is er toch geworden van de Cycloonfabriek? Ooit marktleider in Ne-

derland voor aquariumpompjes en –verwarmingen. Aquaria zijn er ge-
noeg, maar waar is Cycloon gebleven? 

 Sinds het ontstaan van internet bestaat er zoiets als fout getypte zoekter-

men. Waar leidt dit toe? En is sowieso nog wel iets verstandigs op inter-
net te vinden? 

 

Rare namen 
 

De chemie heeft, zoals veel vakgebie-
den, zijn eigen jargon. Voor niet-
ingewijden is het chemisch jargon vaak 
onbegrijpelijk. Het is niet anders. Het 
zou geholpen hebben, als u op de mid-
delbare school wat meer aandacht ge-
schonken zou hebben aan de exacte 
vakken. Nu zit u vaak met de handen in 
het haar als u ingrediëntenlijsten, bij-
voorbeeld van wasmiddelen, bekijkt en 
niet veel begrijpt van wat daar staat. 
Zo ook bij percarbonaat, perboraat, per-
oxide. Wat betekent dat per eigenlijk? 

Per staat voor extra zuurstof (O). Zo 
hebben we waterstofoxide (water, H2O) 
en waterstofperoxide (water met een 
extra zuurstof, dus H2O2). Vaak gaat het 
goed op deze manier. Maar nu carbo-
naat, bijvoorbeeld in natriumcarbonaat. 
Dat is soda en heeft als formule Na2CO3. 
De laatste drie tekens staan voor carbo-
naat. Dus zou je denken dat natriumper-
carbonaat Na2CO4 oplevert. Ja en nee. 
Het is wel (een beetje) waar, maar het 
wordt dan toch weer zo anders opge-
schreven dat we het niet herkennen. 
Zucht! Zo gaat dat met vakjargon. 

Ainuvrouw 
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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 in 2002 helaas op 42-jarige leeftijd overleden. Ingrid Brilleman, 

zijn vrouw, gaf ons toestemming voor publicatie. In VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN presenteren 
wij een aantal artikelen uit de Lichtkrant. Hierbij voor onze lezers een derde selectie. 

CRI ontdekt fraude met 
tourverslagen 
HILVERSUM/DEN HAAG (TP) -
Bij toeval is de Centrale 
Recherche Informatiedienst 
een omvangrijke fraude met 
radioverslagen van de Tour 
de France op het spoor ge-
komen. 
 De fraude kwam aan het licht 
toen Jesse Lagtefeel, door zijn 
collega's vaak de 'gek van kan-
toor' genoemd, zijn collega's in 
de boot wilde nemen door op 
23 juli in plaats van de gebrui-
kelijke uitzending van NOS-
Radio Tour de France een drie 
uur durende band uit 1988 te 
laten horen. Lagtefeel keek 
echter zelf op zijn neus toen 's 
avonds in het café bleek dat de 
daar aanwezige stamgasten 
hetzelfde verslag te horen had-
den gekregen. 
 Dit voorval zette de directe 
chef van Lagteveel, mevrouw 
Lingewal, aan het denken en zij 
vroeg opheldering bij de makers 
van Radio Tour de France. 
Frans Slakke van Radio Tour de 
France had geen keus en moest 
toegeven dat er op bewuste dag 
inderdaad geen sprake was 
geweest 
van een live uitzending. Slakte: 
“Het was een rampdag! Alle 
medewerkers hadden zich ziek 
gemeld, en er moest eenvoudig 
een uitzending komen. Vaak 
hebben wij echter het idee dat 

de luisteraars geen waardering 
hebben voor het huzarenwerk 
dat wij verrichten, bovendien 
merken ze het verschil met een 
uitzending van drie jaar geleden 
toch niet.” Om de zaak niet te 
doen opvallen heeft men de 
televisiemedewerkers die dag 
bereid gevonden ook het televi-
sieverslag van 1988 uit te zen-
den. 
 Wie op 23 juli de etappe wer-
kelijk heeft gewonnen is overi-
gens niet bekend. 
 

Dagbladen duurder door 
staking messenslijpers 
SCHERPENZEEL (ANSI, SYS) -
De staking onder leden van 
de messenslijpersbond FNV, 
die nu meer dan een week 
duurt heeft tot problemen 
geleid in de grafische indu-
strie. 
 Door de staking in de messen-
slijpersbranche hebben uitge-
vers moeten besluiten messen-
slijpers uit de voormalige DDR 
aan te trekken. Door de hoge 
kosten die één en ander met 
zich mee brengt zijn de druk-
kosten aanzienlijk gestegen. 
Hierdoor ziet ook de directie 
van De Lichtkrant zich genood-
zaakt haar prijzen te verhogen 
van f12,45 naar f 13,65 per 
nummer. Hoofdredacteur Pleus 
van de Lichtkrant: "De zaak 
heeft ook een positieve kant: 
door het verdwijnen van het 

communisme in de DDR waren 
de messenslijpers daar voor het 
grootste deel overgegaan tot 
het straatslijpen, nu kunnen ze 
hun vaardigheden weer wat op 
peil brengen". 
 Wanneer de messenslijpers, die 
strijden voor een betere rege-
ling inzake het ouderschapsver-
lof in hun bedrijfstak, weer aan 
het werk zullen gaan, is niet 
bekend. 
 

Veronica berispt wegens 
burengerucht 
HIILVERRSUUUUM! (LPB) - De 
Veronica Omroep Organisa-
tie (VOO) beeft een officiële 
berisping ontvangen van de 
Mediaraad in samenwerking 
met de geluidspolitie. 
Gebleken is. dat de VOO haar 
uitzendingen op radio en televi-
sie regelmatig onderbreekt voor 
berichten ter propaganda van 
de eigen organisatie. maar op 
een geluidsniveau, dat zeker 
een factor vier bedraagt van de 
normale uitzendingen. Een 
luisteraarster uit Vlissingen was 
hierdoor in ernstige problemen 
geraakt, toen ze door de politie 
bezocht werd naar aanleiding 
van klachten over het lawaai 
tijdens een uitzending van 
'muziek terwijl U werkt'; de 
Vlissingse kwam er met een 
waarschuwing van af. De VOO 
kan aanmerkelijk drastischer 
sancties tegemoet zien. 

 


