
D e la Prise begint zijn boekje met een waar-
schuwing. Nederland lijkt op het eerste 

gezicht monotoom: ‘… promise nothing but cea-
seless monotony of outlook to the tourist’. Maar 
de auteur nodigt de lezer uit om onmiddellijk 
verder te kijken om het grootste wonder van 
Nederland te aanschouwen: ‘the enchantment of 
sky and water’. Het zijn de rivieren, de kanalen, 
de grachten, al dat water dat Nederland zijn 
bijzondere karakter geeft. De lezer wordt uitge-
nodigd om zonsondergangen boven het water te 
bekijken en vanaf de spoorbrug het brede water 
van de Moerdyk te bewonderen. Natuurlijk moe-
ten de grote steden worden bezocht: ‘busy’ Rot-
terdam met zijn grote hoeveelheid schepen, Den 
Haag met zijn ‘air of quiet distiction’ waar menige 
bekende Engelsman heeft vertoefd, Haarlem het 
‘Mecca of the flower-lovers’ en natuurlijk Amster-
dam met het huis van Rembrandt, de Kalver-
straat met zijn ’tasteful modern shops en de 
‘peaceful’ grachten. De la Prise waarschuwt de 
lezer: ga ook in andere gedeelten van Nederland 
kijken! Wie dat niet doet, doet zichzelf tekort. 
Marken en Volendam moeten zeker bezocht 
worden. Het beste met de boot via de Zuyder 
Zee. Maar wees gewaarschuwd: ‘picture post-
cards, musical plays, and even cinemas have 

done there best to vulgarize’ de plaatsen 
(nogmaals we hebben het over 1928!). Maar 
desondanks de moeite waard, al was het maar 
om de zijn ’strangely dressed inhabitants’. De 
klederdracht is sowieso iets waar de auteur 
voortdurend op wijst; ook in Zeeland en in ande-
re plaatsen aan de Zuiderzee kan (en moet) dit 
gezien worden, zo meent de auteur. Maar ook de 
provincie Utrecht met zijn ‘fine country seats’ en 
zijn ‘grand old woods, Gelderland met waar kud-
des schapen zwerven over de heidevelden, de 
Rijn in de Betuwe ‘winding like a silver ribbon 
past the cherry orchards’. Maar de fascinatie van 
de auteur ligt toch vooral bij het water. Voortdu-
rend keert hij daar weer naar terug: Hoorn, 
Enkhuizen, Monnikendam, de Friese meren, de 
wirwar van waterwegen in Noord-Holland, maar 
ook Texel en de andere Waddeneilanden: steeds 
weer water met de onvolprezen Nederlandse 
luchten, de ‘Dutch scenery’. En gelukkig is Neder-
land ook een land voor alle seizoenen, zo meent 
De la Prise. De auteur besluit met de fraaie vol-
zin: ‘To feel the spell of Holland means to leave 
reluctantly and to return as soon as possible’. 
Jazeker, het gaat over Nederland, pardon Hol-
land. Ach, was het nog maar zo als toen. 

Wat doet de buitenlandse toerist in Nederland? 
Wie als toerist naar het buitenland gaat, zal, zeker de eerste keer, te 
rade gaan bij een toeristengids. Wat zijn de gebruiken? Waar moe-
ten we op letten? En vooral: wat moeten we zien? En zo zal het om-
gekeerd ook zijn. De toerist die Nederland bezoekt, zal een gids 
raadplegen. Toeristengidsen over Nederland: daarover gaat deze 
achterkantserie over. Nee, niet de hedendaagse gidsen, maar de 
gidsen van vroeger. Vroeger, toen reizen nog spannend kon zijn. Er 
was iets dan ons meteen opviel. Toeristen gaan niet naar Nederland; 
ze gaan naar Holland. De derde aflevering van de serie gaat over 
‘Holland’. Het is geschreven door M de la Prise en uitgegeven door 
de Official Tourist Office in Den Haag in 1928. 

De Rijn bij Arnhem (links), de Dam in Amsterdam (midden) en een 
aantal klederdrachten (rechts). Uit ‘Holland’, M de la Prise, 1928. 
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Alles gaat zoals het gaat 

Nummer 15? Waar heb ik nummer 14 dan 
gelaten? En waar ging dat nummer ook al weer 
over? Mogelijk vragen die u zichzelf stelt. Om met 
de laatste vraag te beginnen: nummer 14 is een 
themanummer en gaat over straling. Een nummer 
geheel gewijd aan één onderwerp: met artikelen 
over klimaatverandering, aantasting van de 
ozonlaag, maar ook over fijn stof, kruipruimtes en 
gebroken benen. Alleen heeft u dat nummer nooit 
gehad, of beter gezegd, nog niet gehad. Het 
komt, dat is zeker. Alleen vergt de productie ervan 
wat meer dan tijd dan we hadden gedacht. 
Trouwe lezers zullen zich ongetwijfeld nummer 7 
herinneren dat pas in juli 2005 verscheen na 
nummer 11. Nu hebben we dus weer zoiets aan 
de hand. U ontvangt dus nu eerst nummer 15; 
zeker ook interessant, zoals u van ons mag 
verwachten. 

Op de redactie is niets veranderd. Onze website is 
daarentegen grondig bijgewerkt. Wipneus en Pim 
hebben nu een apart en herkenbaar gedeelte op 
onze website gekregen. De voortdurende vragen 
over dit onderwerp deden ons beseffen dat de 
informatie niet voor iedereen even vindbaar was. 
Bezoekt u onze website nog wel eens? Het is 
zeker de moeite waard. Aarzel niet om ons met 
uw vragen en suggesties lastig te vallen. Daar 
houden wij wel van. 

COLOFON 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN 

is een uitgave van 
Uitgeverij Tinsentiep 

Bovencamp 57 
3992 RX Houten 

030 6373498 (vr 19-20 uur) 
 info@inzichten.nl 

Gerrit van Dam 
hoofdredacteur  

gvandam@inzichten.nl 

Bert van Overeem 
archief en documentatie 
bovereem@inzichten.nl 

Betty van Berkel 
abonnementen 

bebe@inzichten.nl 

Henny de Groot 
voor al uw vragen 
hehe@inzichten.nl 

 
Voortschrijdende Inzichten 

 is in 2001 ontstaan op basis 
van een idee van Ed Buijsman. 

Hij is tegenwoordig 
alleen nog als adviseur 

werkzaam voor de uitgeverij.   

Bij de voorkant & over dit nummer 

De werkelijkheid is vaak merkwaardiger dan een mens in zijn 
wildste fantasieën kan bedenken. Op de voorkant zien we 
flatgebouw in het oostelijk deel van Berlijn. De flat dateert uit 
de tijd van de DDR. Het trefwoord ervoor is Plattenbau. Plat-
tenbau is de benaming voor huizen die uit een beperkt aantal 
gelijkvormige elementen zijn gebouwd. De toepassing op 
flatgebouwen leidt daardoor tot een grote eenvormigheid. 
Het begrip Plattenbau heeft vooral in de voormalige DDR ge-
kregen, toen dit systeem daar in 1972 op grote schaal werd 
ingevoerd. Het resultaat daarvan is nu nog steeds op grote 
schaal in het oosten van Duitsland te bewonderen. 

Eigenlijk is alles in dit nummer op de een of andere manier met Duitsland verbonden: het 
artikel over straatnamen, het verhaal over de schrijver Saint-Exupéry en de merkwaardige 
geschiedenis van Willem van den Hout. Het waren alle oude ideeën, zaken die ons interes-
seerden en zeker ook allemaal onderwerpen die in meer of minder mate gekenmerkt wor-
den door voortschrijdende inzichten. En dat het dan opeens allemaal met Duitsland te ma-
ken heeft, is louter toeval. Het is nu eenmaal een groot land met een lange geschiedenis.  
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Ook Dresden herbergt heel wat relicten uit de DDR-tijd. Daar heeft men echter van de 
nood een beetje een deugd gemaakt. Kenmerkende objecten uit de DDR-tijd zijn opge-
nomen in een Spurensuche. Zo blijkt volgens het paneel met toelichting op dit fraaie 
voorbeeld van Plattenbau ’Der Socialismus siegt’ gestaan te hebben. De Stadtrundfahrt 
(rechts) is ook hier doorgedrongen. ‘Der Kapitalismus siegt’, geldt hier tegenwoordig. 

Ook in de DDR had men 
al snel in de gaten dat 
misschien er wel effici-
ent gebouwd werd, 
maar dat het er allemaal 
nogal eenvormig uitzag. 
Dit leidde bijvoorbeeld 
bij de bouw van winkel-
centra tot het aanbren-
gen van ‘eigentijdse’ 
verfraaiingen. Deze 
zagen er dan wel anders 
uit dan de Platten, maar 
waren op hun beurt ook 
wel weer erg eenvor-
mig. Dergelijke versie-
ringen kunnen nog 
steeds op veel gebou-
wen met een openbare 
of publieke functie wor-
den aangetroffen.  
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Suhl is een oude industriestad in Thüringen waarvan het centrum vol gezet is met toren-
hoge flats. Na de Wende heeft men geprobeerd om zo her en der de zaak wat te ver-
fraaien. Dit kan echter niet verhullen dat de Plattenbau onmiskenbaar blijft. Vooral de 
kleine ramen zijn karakteristiek. 
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4 Wie wint, heeft gelijk 
Kan zijn. Maar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. 

We nemen een recente groep van verliezers eens onder de loep: 
de communisten uit de voormalige Duitse Democratische Republiek.  

9 Wie verliest, raakt soms vergeten 
Maar wie zijn toch deze communistische vrouwen en mannen 

die nu hun namen uit het straatbeeld zijn verwijderd, 
 bij het grote publiek in de vergetelheid dreigen te raken? 

10 Van Ferguson tot Waterman 
Willem van den Hout: er is al heel wat afgeschreven over deze excentrieke man. 

Hij haalde dan ook de meest wonderlijke capriolen uit. 
 Zijn inspanningen om zijn eigen leven te mystificeren, 

 hebben de zaak bovendien er ook niet overzichtelijker op gemaakt. 
 Willem van de Hout: de man van alliteraties en pseudoniemen. 

18 En dan toch nog gevonden!  
We hebben het over Antoine de Saint-Exupéry. 

 Deze legendarische vliegenier en schrijver verdween in 1944 op mysterieuze wijze. 
 Meer dan 50 jaar later werd zijn neergestorte vliegtuig gevonden. 

20 ‘Harmonische synthese van 
architectuur en beeldende kunst’ 

Het toeristenbureau van Oost-Berlijn bracht in 1970 
 een foldertje met de toeristische hoogtepunten van de stad uit. 

 Berlijn, althans het oostelijk deel ervan, is een moderne, dynamische stad. 
Een deel van de vooruitgang blijkt uit de moderne architectuur.  

Tegenwoordig heet het Plattenbau.   

En op de achterkant:  
 Wat doet de buitenlandse toerist in Nederland? 
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Wie wint, heeft gelijk 
Nergens in Nederland zullen we een stad of dorp vinden met de Mussertstraat. 
Natuurlijk niet zult u zeggen. Die man was een landverrader, daar noem je toch 
geen straat naar? Dat de man niet deugde, daar zijn we het wel over eens. Maar de 
geschiedenis kent vele mensen die niet deugden, maar naar wie toch een straat is 
vernoemd. En bovendien wil de geschiedenis nogal eens herschreven worden: 
goed wordt fout en omgekeerd. Wat dan? Dat laatste zullen we eens meer in detail 
bekijken. 

D e Ruyter, Tromp, Evertsen, Van Gent, Hein: allemaal Nederlandse zeehelden. Zij vochten 
voor het vaderland, begingen grote daden, werden beroemd en geëerd. Menige Neder-

landse stad kent straten met de namen van zeehelden. Utrecht kent zowaar een Zeehelden-
buurt, waar naast de al genoemde zeehelden ook nog Van Speijk, Van Brakel en Van Galen 
met een straatnaam vereerd worden. Wij zullen deze mannen niet gauw als oorlogsmisdadi-
gers aanmerken, hoewel er door hun toedoen honderden slachtoffers zijn gevallen. Zij voch-
ten voor de goede zaak en, wat ook niet onbelangrijk is, zij wonnen meestal. Maar het ook 
anders lopen. Zo had elke zichzelf respecterende stad in Duitsland tot in 1945 een Adolf Hilter 
Straße of Platz en een Hermann Göring Straße of Platz. Zo werd in Berlijn in 1934 de Reichs-
kanzler-Platz herbenoemd in Adolf-Hilterplatz. In 1945 werd het weer Reichskanzlerplatz en in 
1963 kreeg het de naam Theodor-Heuss-Platz. Zo komt alles weer terecht. 

Theodor-Heuss-Platz in Berlijn, was de Reichkanzlerplatz, was de Adolf-Hilter-Platz, was 
de Reichkanzlerplatz.  

- 21 

 

Berlijn: een moderne stad in de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw (rechts). 
Plattenbau in de praktijk (boven). Op de 
achtergrond de Fernsehturm. 

De Karl-Marx-Allee in Berlijn, 2006. Dit deel van Berlijn was oorspronkelijk Oost-Berlijn. 
De behuizingen op de foto’s zijn geen kantoren, maar woonkazernes. De oorspronkelijke 
bewoners hadden het ‘voorrecht’ dat ze aan een van de meest prestigieuze straten in 
Oost-Berlijn mochten wonen. 

Communistisch cultuurpaleis in Dresden in onttakeling. Daar tegenover een fraai voor-
beeld van Plattenbau dat nog wel in gebruik is. Op de voorgrond het hypermoderne 
tramstation op de Postplatz. Dresden kent nog vele van deze contrasten.  
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‘Harmonische synthese van architectuur 
en beeldende kunst’ in Berlijn 
Het toeristenbureau van Oost-Berlijn bracht in 1970 een foldertje met de toeristi-
sche hoogtepunten van de stad uit. Een mengeling van cultuur, kunst, architectuur 
en politiek wordt de lezer voorgeschoteld. Berlijn, althans het oostelijk deel ervan, 
is een moderne, dynamische stad. Een deel van de vooruitgang blijkt uit de moder-
ne architectuur. Zo beschrijft de folder de omgeving van de Leninplatz 
(tegenwoordig Platz der Vereinten Nationen): ’Der Platz wurde zu einer harmoni-
schen Synthese von Architektur und bildener Kunst’. Deze vorm van architectuur 
noemen we tegenwoordig Plattenbau.   

P lattenbau is de benaming voor huizen die uit een beperkt aantal gelijkvormige elementen 
zijn gebouwd. De toepassing op flatgebouwen leidt daardoor tot een grote eenvormigheid. 

Nu is dat niet een verschijnsel dat typisch bij de DDR hoort. Grootschalige aanleg van flatge-
bouwen gebeurde over de gehele wereld. Wel is het zo dat het begrip Plattenbau vooral in de 
voormalige DDR vorm heeft gekregen, toen dit systeem daar in 1972 op een wel zeer massale 
schaal grote schaal werd ingevoerd. Het bijzondere van het Oost-Duitse systeem was dat de 
grote betonnen platen als het ware in het elkaar geklikt werden. De DDR kwam in 1972 met 
plannen om de tot op dat moment bestaande woningnood in zo’n 20 jaar definitief op te los-
sen. De Plattenbau nam daarmee een ongekende omvang aan. Meer dan drie miljoen werden 
volgens dit systeem gebouwd. Bijna de helft ervan bestond uit constructies volgens de zoge-
mende Wohnungsbauserie 70; dit verklaart soms ook de voor het oog grote eenvormigheid in 
moderne stadswijken in het voormalige Oost-Duitsland. Het resultaat van de DDR-bouwwoede 
is nu nog steeds in veel plaatsen in ruime mate in het oosten van Duitsland te bewonderen.   

Toeristenfolder over (Oost-)Berlijn uit 1970 met een overzicht van de verworvenheden 
van het communistische systeem. Daarbij horen ook de flats waarbij het bepaald toch 
niet kleine beeld van Lenin maar magertjes afsteekt. 
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Adolf Hilter werd geboren in Brau-
nau am Inn in Oostenrijk. De straat 
waar zich het geboortehuis van 
Hilter bevindt, werd uiteraard om-
gedoopt in Adolf-Hilter-Strasse 
(boven). In 1945 kreeg de straat 
zijn oude naam, Salzburger Vor-
stadt, weer terug. 

Op veel plaatsen is het zo gegaan. 
In Leipzig werd de Südstraße in 
1933 de Adolf-Hitler-Straße en in 
1945 de Karl-Liebkecht-Straße. In 
Dresden werd de Theaterplatz 
Adolf-Hilterplatz en daarna weer 
Theaterplatz. In Würzburg ging het 
om de Theaterstraße, in Aachen om 
de Karl-Liebknecht-Straße, in Le-
verkussen om de Friedrich-Ebert-
Straße, in Erfurt om de Bahnhof-
straße en ga zo maar door. 
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 Ook Hermann Göring had zijn straat in Berlijn. In 1933 werd de Friedrich-Ebert-Straße omge-
doopt in de Hermann-Göring-Straße. Na de val van het nazi-regime kreeg de straat de oude 
naam weer terug. In vrijwel alle plaatsen in Duitsland hebben zich soortgelijke veranderingen 
voorgedaan. In Leipzig werd de Südstraße in 1933 de Adolf-Hitler-Straße en in 1945 de Karl-
Liebkecht-Straße. In Dresden werd de Theaterplatz Adolf-Hilterplatz en daarna weer Theater-
platz. Wie wint, heeft gelijk, al is het soms tijdelijk. 
 Verliezers horen er niet bij, zo veel is ook duidelijk. Daarom vinden we in Nederland geen 
Mussertstraat. Maar zoals uit het voorgaande al duidelijk is geworden, is de geschiedenis rijk 
aan verliezers. We zullen een recente groep van verliezers eens onder de loep nemen: de 
communisten uit de voormalige Duitse Democratische Republiek, ook wel Oost-Duitsland ge-
noemd. Bij algemene namen als Platz der Republik, Platz der Demokratie, Strasse der Befrei-
ung kan men al de wenkbrauwen fronsen, maar daar blijft het in totalitaire systemen niet bij. 
De behoefte tot zelfverheerlijking vindt ook zijn weerslag in het gebruik van voormannen en 
voorvrouwen van het systeem. De eerste categorie bevat namen van de pioniers van het in-
ternationale communisme als Friedrich Engels, Karl Marx, Lenin, en in Duitsland, Karl Lieb-
knecht, Ernst Thälman en Rosa Luxemburg. Een randgeval is Stalin die al uitbundig bij leven 
vernoemd werd. Zijn overlijden in 1953 plaatste hem alsnog in de eerste groep, die van de 
overleden communistische beroemdheden. De tweede groep bestaat uit personen die nauw 
verboden zijn geweest met de ontwikkeling van het communisme is Duitsland. We noemden 
al Liebknecht, Thälman en Roseburg, maar hiertoe behoorden ook Clara Zetkin, Rudolf Frie-
drichs en Kurt Fischer. De derde en laatste groep is die van de ‘recente’ communisten. Hoewel 
velen hiervan volgens de officiële DDR-geschiedschrijving konden bogen op heroïsche daden 
in de pre-DDR tijd, lag hun betekenis toch vooral in hun belangrijk zijn in de DDR-tijd. Hierin 
treffen we onder andere de namen van Otto Grothewohl, Otto Gustav Nuschke, Otto Buch-
witz, Wilhelm Pieck en natuurlijk Walter Ulbricht aan. Een kort onderzoekje naar de naamge-
ving van straten in Berlijn en Dresden toonde aan dat veel communisten uit het straatbeeld 
zijn verdwenen. Zij zijn door de geschiedenis ingehaald: wie wint, heeft gelijk.  
 De teloorgang van het communisme heeft de voorvechters en voormannen ervan niet alleen 
gedeeltelijk uit het straatnamenregister verdreven. De oudere communisten als Marx, Leib-
knecht en Thälmann hebben het op menige plaats nog overleefd. De meer recente communis-
ten zijn echter rigoureus verwijderd. Nu gaan omwentelingen meestal gepaard met grondige 
zuiveringen. Het oude moet uitgewist worden. Zo verdwenen bijvoorbeeld de namen Stalin-
grad (is geworden Wolgograd; in het Russisch Волгоград en in het Nederlands Volgograd) en 
Leningrad (kreeg weer de oude naam Sint Petersburg; in het Russisch Ленинград) en Karl-
Marx-Stadt (kreeg weer de oude naam Chemnitz) uit Oost-Duitsland. En zo verdwenen ook de 
namen Stalinkanaal (oorspronkelijk voluit Stalin Witte Zee Baltische Zee kanaal of 'Witte-Zee-
kanaal-in-de-naam-van-Stalin , tegenwoordig Witte Zee Baltische Zee kanaal) en Leninkanaal 
(oorspronkelijk Lenin Wolga Don kanaal, tegenwoordig Wolga Don kanaal). 
 Merkwaardig verliepen de zaken in het gebergte. In de glorietijd van de Sovjet-Unie strekte 
dit land zich tot in Azië. Daar lag onder andere de deelrepubliek Tadzjikistan met het Pamirge-
bergte. Weliswaar lagen hier niet de hoogste bergen ter wereld, maar toch wel bergen met 
een hoogte tot zelfs (ver) boven de 7000 meter. Altijd nog respectabel en dus passend bij de 
statuur van een machtig systeem als het communisme en zijn machtige leiders. Zo bevindt 
zich een piek van 7.134 meter die de Piek Lenin werd gedoopt; voor die tijd heette de berg 
Piek Kaufmann. En zo heet de piek nog steeds. Lang werd gedacht dat dit de hoogste piek 
was, totdat in 1928 een hogere piek van 7.495 werd ontdekt. Gezien de machtsverhoudingen 
op dat moment kreeg deze de naam Stalinpiek. Nadat Stalin zogenaamd ontmaskerd was, 
kreeg de piek in 1962 de naam Piek Communisme (of Pik Kommoenizma). De val van het 
communisme leidde opnieuw tot een naamsverandering: Piek Samanid. Curieus is de naam 
Piek van de XIX conventie van de Communistische Partij. Deze conventie vond plaats in 1952. 
Maar wat was er daar nu zo bijzonder aan dat er een berg naar vernoemd moest worden?  
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 Het bekendste boek van Saint-Exupéry is ‘Le petit prince’, ‘De kleine prins’. De verteller, een 
piloot, verhaalt hoe hij na een noodlanding in de woestijn de kleine prins ontmoet. De wijze 
en betoverende verhalen die de kleine prins vertelt over zijn planeet waar hij woont met een 
ijdele roos, over de andere planeten en hun bewoners en over zijn gevecht met de zaadjes 
van de apebroodboom, maken de kleine prins tot een verrukkelijke en onvergetelijke figuur. 
Een van de bekendste passages uit het boek is: ‘Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim, het 
is heel eenvoudig: Alleen met het hart kun je goed zien; het wezenlijke is voor de ogen on-
zichtbaar.’ Nog steeds van harte aanbevolen. 
 Op 31 juli 1944 keerde Saint-Exupéry niet terug na een vlucht. Hij had verkenningen uitge-
voerd boven het Rhônedal als onderdeel van de voorbereidingen voor de geallieerde invasie 
in Zuid-Frankrijk. Wat er gebeurd is, is altijd onduidelijk gebleven. Noch het toestel, noch het 
lichaam van Saint-Exupéry werden gevonden. Het gebeurde is extra wrang, omdat hij een 
eerder mislukte missie opnieuw moest uitvoeren. De dag ervoor was op een verkennings-
vlucht zijn collega Gavoile beschoten en neergestort. Bijgevolg waren ook de luchtfoto's verlo-
ren gegaan. Saint-Exupéry moest ze opnieuw maken. De verdwijning van Saint-Exupéry gaf 
jarenlang aanleiding tot de wildste geruchten. Neergeschoten? Motorpech? Ook zelfmoord 
werd niet uitgesloten. Tot 2004 dan. Op 7 april 2004 zag een Franse visser voor de kust van 
Marseille de schittering van een armband in het water. Dit leidde tot de ontdekking van het 
wrak van het toestel van Saint-Exupéry. Hiermee is officieel komen vast te staan dat hij is 
beschoten, neergestort en omgekomen. 

Boeken van Saint-Exupéry 
L’aviateur, 1926; Courrier sud, 1929; Vol de nuit, 1932; Terre Des hommes, 1939; Pilote de 
guerre, 1942; Le petit prince, 1943; Lettre à un otage, 1943; Citadelle, 1948 (postuum).  

En dan nog Glenn Miller 
 Nu Antoine de Saint-Exupéry gevonden is, rest ons nog Glenn Miller. Glenn Miller was in de 
jaren dertig en veertig van de vorige eeuw een bekend jazzmusicus en bandleider. Miller nam 
in 1942 dienst bij het Amerikaans leger en werd tot kapitein benoemd. Hij werd orkestleider 
van de Army Air Force Band (AAFB) met als taak optredens te verzor-
gen voor de Amerikaanse soldaten overzee. Op 15 december 1944 
vloog hij van Engeland naar Parijs, maar hij is daar nooit aangeko-
men. Volgens de officiële berichten was het toestel neergestort in het 
Kanaal. Het vliegtuigwrak en het lichaam van Miller (en zijn twee 
medepassagiers) zijn nooit gevonden. Het gevolg was natuurlijk, net 
als bij Saint-Exupéry, dat er allerlei complottheorieën in omloop zijn 
gekomen. Het wachten is ook hier op de ontdekking van het vlieg-
tuig, zodat ook het levensverhaal van Miller kan worden afgesloten. G
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Links. De Latécoère 24 (La 24); het vliegtuig waarmee Saint-Exupéry onder andere op 
Afrika vloog. Rechts. De Lockheed P 38 Lightning; het vliegtuig waarmee Saint-Exupéry 
zijn laatste vlucht maakte. 
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En dan toch nog gevonden! 
We hebben het over Antoine de Saint-Exupéry. Deze legendarische vliegenier en 
schrijver verdween in 1944 op mysterieuze wijze, wat aanzienlijk bijdroeg aan zijn 
mystificatie. Meer dan 50 jaar later werd zijn neergestorte vliegtuig gevonden en 
kon zij levensverhaal definitief worden afgesloten. 

A ntoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry. Geboren in 1900 in Sainte Maurice de 
Remens, nabij Lyon, Frankrijk uit een adellijke familie. Passie voor vliegen ontstond op 

12-jarige leeftijd. Middelbare school in Zwitserland. In 1918 relatie met Louise Villeban. Ge-
zakt voor het toelatingsexamen bij de marine. Opleiding tot piloot bij de luchtmacht. In 1921 
einde relatie met Louise. Verricht allerlei werkzaamheden. Haalt een vliegbrevet. Werkzaam 
bij de vrachtlijn van Latécoère die een dagelijkse postvlucht verzorgt van Toulouse naar Da-
kar. Piloot op een vrachtvliegtuig in Afrika en Zuid-Amerika. Piloot in de burgerluchtvaart op 
vluchten tussen Europa, Afrika en Amerika. Is eenmaal neergestort in de Sahara. Eerste boe-
ken handelen over de luchtvaart. In 1940 vlieginstructeur voor de luchtmacht. Na de Franse 
nederlaag uitgeweken naar de Verenigde Staten,. In 1943 bij het Franse verzet in Noord-
Afrika. In 1944 (waarschijnlijk) verongelukt op een verkenningsvlucht in het Rhônedal. Trouw-
de in 1931 hij met Consuelo Suncin Sandoval. Geen kinderen. Consuelo stierf in 1979 in Pa-
rijs. 
 Antoine de Saint-Exupéry was bij zijn leven al een legende. Dat komt vooral, omdat hij een 
van de eerste echter (Franse) luchtvaartpioniers was. Daarnaast was hij schrijver; zijn eerste 
boek, L’aviateur, verscheen in 1926. Zijn romans en verhalen zijn vaak autobiografisch getint. 
Zijn interesse ligt bij mensen die door heroïsche daden proberen de menselijke waarden te 
beschermen. Menselijke waarden die gevaar lopen door de ontwikkelingen van techniek en 
rationaliteit. De pogingen mislukken echter, omdat de werkelijkheid overheerst wordt door 
geweld en oorlog. Het is een thema dat nog niets van zijn betekenis heeft verloren. De veel-
zijdigheid van Saint-Exupéry blijkt ook uit het feit dat hij journalist was en onder andere ver-
slag deed van de Spaanse burgeroorlog. 

Links. De Saint-Exupéry. Midden. Standbeeld in Lyon van De Saint-Exupéry met daar-
achter de kleine prins. Lyon heeft ook het station van de TGV naar de Saint-Exupéry 
vernoemd. Rechts. Het exemplaar van ‘De Kleine Prins’ uit onze bibliotheek ziet er nogal 
beduimeld uit. We kochten het ooit voor 10 (gulden)cent op een rommelmarkt. 
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Boven: Het Pamirgebergte met de Piek Samanid, voorheen Piek Communisme. 

Onder: Het Pamirgebergte met de Piek Lenin. Foto © pamir.nl. 
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Zo zag het centrum van Dresden er uit in 
de communistische tijd. Na de Wende, de 
eenwording van Duitsland, kregen veel 
straten en bruggen met communistisch 
georiënteerde namen hun oorspronkelijke 
naam weer terug. Zoals in zoveel voorma-
lige Oost-Duitse steden behielden echter 
de Karl-Liebknecht-Strasse en de Rosa-
Luxemburgs-Strasse hun naam. 
De straten die van naam veranderden, 
waren: 
Dr Rudolf Friedrichs Brücke 
 →Carolabrücke 
Ernst-Thälmanstrasse 
 →Wilsdruffer Strasse 
Georgii-Dimitrov Brücke 
 →Augustusbrücke 
Julian-Grimau-Strasse 
 →Ostra-Allee 
Dr.-Otto-Nuschke-Strasse 
 →Marienstrasse 
Strasse der Befreiung 
 →Hauptstrasse 
Brücke der Einheit * 
 →Albertbrücke 
*: niet op de kaart 
 
 

En dan nog even een deel van 
het centrum van Berlijn: 
Otto-Grotewohl-Strasse 
 →Wilhems Strasse 
Wilhelm-Pieck-Strasse 
 →Tor Strasse 
Dimitroff-Strasse 
 →Danziger Strasse 
Herman-Matern-Strasse 
 →Louisen Strasse 
Leninallee 
 →Landsberger Allee 
Clara-Zetkin-Strasse 
 →Dorotheen Strasse 
Marx-Engels-Platz 
 →Spandauer Platz 
Leninplatz * 
 →Platz der Vereinten Nationen 
Thälmannplatz * 
 →Mohrenplatz 
*: niet op de kaart 
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 tiële droom is van een meisje? Om voortdurend het hof gemaakt te krijgen door knap uitzien-
de, amusante, sportieve, goed verdienende kerels, die met licht oneerbare of met huwelijks-
voorstellen komen en dan op al die voorstellen lekker 'nee' zeggen.’  
 Wie meer over deze excentrieke man wil weten, raadplege internet. Het intypen van de zoek-
term ‘Willem van den Hout’ bij een willekeurige zoekmachine volstaat om een veelheid van 
informatie te krijgen. We willen echter nog wat aandacht besteden aan enige merkwaardighe-
den van het werk van Van den Hout. Zo maakt Van den Hout bij zijn titels graag gebruik van 
(verklarende) ondertitels of toelichtende toevoegingen. Voorbeelden zijn: ‘Een sous-realistisch 
proefstuk in klankkleur, ritme en plastiek’ (De roof der Sabijnse maagden). In de tweede cate-
gorie ‘Een humoristische avonturenroman’ (bij ‘Een woestijn raakt zoek’), ’Een zeer onderhou-
dend verhaal voor jong en oud’ (bij ‘De avonturen van Waltertje Waerachtig en den wilden 
Wama’). Opvallend is ook dat er nogal eens exotische oorden opduiken in het werk van Van 
den Hout. Vooral de Stille Oceaan is favoriet. Volgens eigen zeggen werd Van den Hout niet 
gehinderd door kennis van de omgeving aldaar: 'Als je van nature een beetje fantasie hebt, 
en je leest veel, en je ziet een kleurenfilm over de Bahama's, dan hoef ik niet meer naar de 
Bahama's om nog wat couleur locale op te doen. Dat is lariekoek. Ik blijf gewoon thuis en 
schrijf dat boek'. 
 Van den Hout was gek op alliteraties; we spraken al over het door hem bedachte Dolle Dins-
dag. Een veel gebruikt stijlmiddel van Van den Hout was toch wel de alliteratie in de titels van 
zijn schrijfsels. Bombarie om een bunker, Cnall-effecten in Casablanca, Slimmigheden met 
suikerzakjes, Buitenissigheden bij een bosbrand, Trammelant op Trinidad, Tam tam om een 
torpedoboot zijn slechts enkele voorbeelden van deze voorliefde. 
 Resten nog de pseudoniemen van Van den Hout. Het is een bonte verzameling. We troffen 
aan: het veel gebruikte Willy van der Heide, ook een enkele keer Willy van der Heyde, de 
naam Waterman in de varianten Willem W en W en, minder bekend, als auteur van artikelen 
in het literair-satirische blad De Nieuwe Clerke, Willem Sophocles Waterman en Willem Odys-
seus Waterman en in de oorlog in De Residentiebode onder de initialen W.W.W., het feno-
menale C.B. McInverness, M.D., Ph.D, Victor Valstar, Victor H. Huitink en dan ook nog de 
vrouwennamen Zsa Zsa Ferguson, Sylvia Sillevis, Monique van Cleef en Joke Raviera. Ja, het 
is een bont scala en waarschijnlijk nog niet eens alles. Het hoe en waarom van al die pseudo-
niemen - en ook waar ze vandaan komen - is een raadsel. Maar zelfs zijn echte naam gebruik-
te Van den Hout in een aantal varianten: Willem van den Hout, W.H.M. van den Hout. 
Ja, een wonderbaarlijke man, door velen verguisd en door weinigen gemist. 

Willem van den Hout met zijn kenmerkende snor. Legendarisch zijn zijn scheldpartijen 
in café’s, twistgesprekken en dronkenschap. Een beroepsquerulant en non-conformist.  
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de stemming in Nederland door de vele reacties van ingezondenbrievenschrijvers. Nummer 14 
verscheen in september 1944. Het was Van den Hout die in dit nummer met het allitererende 
en later historisch geworden begrip Dolle Dinsdag kwam. Het was het laatste nummer van het 
blad. Niet vanwege de bezwaren die door Mussert met regelmaat waren geuit, maar omdat de 
propaganda-afdeling van het Rijkscommissariaat naar Apeldoorn verhuisde. De verspreiding 
van het blad leverde daarom problemen op. 
 Volgens hetzelfde procédé maakte Van den Hout ook enige tijd een als illegale zender ver-
momd radioprogramma De Gil-Club. Ook de radiozender werd bekostigd door de bezetter. 
Van den Hout werkte, zij het, anoniem ook nog mee aan de propagandistische reeks de Drie-
Stuivers-Roman, waarin de avonturen van detective Philip Raack beschreven werden. Verder 
schreef Van den Hout ook al anoniem de anti-Amerikaanse propagandabrochures ‘Balans der 
fronten’, ‘Dus tòch Amerika’ en ‘Geef mij maar Amerika!’. Het is niet verwonderlijk dat Van 
den Hout na de oorlog problemen kreeg door zijn activiteiten in de oorlog. Er kwam een on-
derzoek en in eerste instantie kreeg hij een beroepsverbod van 16 jaar. Later werd dit terug-
gebracht tot 10 jaar. Van den Hout zat drie jaar in voorarrest. Deze tijd gebruikte hij om het 
idee voor de Bob Evers-serie uit te werken. Een proces wegens collaboratie is er nooit van 
gekomen. Zijn zaak werd geseponeerd.  
 Van den Hout was van alle markten thuis, zo zou blijken. Zo schreef hij ook hoorspelen, luis-
terspelen, feuilletons, pornografische verhalen en zelfs meisjesboeken. Vrouwen kunnen geen 
goede boeken schrijven, meende Van der Hout. Voor dit laatste gaf hij als verklaring aan uit-
gever Jan Stenvert: ‘… dat komt doordat de meeste vrouwen geen fantasie hebben. Als een 
vrouw werkelijk goed schrijven kan, is ze dikwijls beter dan een vent. Maar die meisjesboe-
kenhandel is een staatsramp. Ze kunnen geen variaties bedenken. Je weet toch hoe dat gaat? 
Deel I: Miep als Verpleegster (en ontmoet een dokter), Deel II: Miep Getrouwd (en verwacht 
een kind), Deel III: Hoe het Miep verder ging. En dan zijn ze uitverteld. Weet je wat de essen-

(Vervolg van pagina 12) 

‘Brieven aan Joke’ (1970) verscheen onder het pseudoniem Joke Raviera. Het is een 
compilatie van brieven aan het seksblad Candy. In werkelijkheid schreef de redactie, 
lees Willem van den Hout, de brieven zelf. Onder die zelfde naam schreef Van den Hout 
pornoverhalen voor het blad. ‘De slag om Arnhem’ (1955) verscheen onder het pseudo-
niem Victor Valstar. Het is een curieus werk dat in dichtvorm de slag bij Arnhem in 1944 
beschrijft. Het kwam Van den Hout op kritiek uit de kringen van oud verzetstrijders te 
staan. Zij waren zijn activiteiten voor De Gil nog niet vergeten. ‘Wie zei dat je in dezen 
tijd niet kon lachen?’ (1944) onder de naam Willem W. Waterman. Een komisch bedoeld 
werk waarbij in het voorwoord werd aangetekend dat ‘de meeste personen […] geteek-
end zijn naar levende personen en de incidenten naar historische gebeurtenissen’. 
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Wie verliest, raakt soms vergeten 
Maar wie zijn toch deze vrouwen en mannen die nu hun namen uit het straatbeeld 
zijn verwijderd, bij het grote publiek in de vergetelheid dreigen te raken? 
 
Karl Liebknecht (1871-1919). Studeerde van 1890 tot 1893 studeerde hij rechten en politie-

ke economie. Kwam daar in contact met het marxisme. Opende in 1899 samen met zijn 
broer een advocatenkantoor; verdedigde regelmatig socialisten die aangeklaagd waren van-
wege het binnensmokkelen van illegale propaganda. In 1900 lid van de Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands (SPD; die onder andere door zijn vader Wilhelm Liebknecht was opge-
richt). Bekleedde daarin leidinggevende functies. Richtte in 1916 samen met onder andere 
Rosa Luxemburg, de Spartacusbond op. Vormde in 1918 de Spartacusbond om tot de Com-
munistische Partij van Duitsland (KPD). In navolging van het Russische voorbeeld, startte hij 
samen met Rosa Luxemburg ook in Duitsland een revolutie, de Spartacusopstand. In de 
nacht van 14 op 15 januari 1919 werden Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht in Berlijn ge-
vangengenomen, gefolterd en vermoord door Vrijkorpsen op aanstichten van de socialisten. 
Wilhelm Pieck werd ook gevangengenomen maar kon ontsnappen. 

Ernst Thälmann (ook Teddy genoemd) (1886-1944). Communistische voorman afkomstig uit 
de Hamburger arbeidersklasse. In 1903 lid van de SPD; in 1917 van de Unabhängige Sozial-
demokratische Partei Deutschlands, USPD. In 1919 betrokken bij de arbeiders– en soldaten-
raad in Hamburg. Organisator van de (mislukte) Hamburgse opstand in 1923. In 1925 voor-
zitter van de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). In hetzelfde jaar kandidaat voor 
het rijkspresidentschap. Fervent criticus van de NSDAP en Hitler. In 1929 aanzet tot de 
confrontatiepolitiek met de SPD. Stelde zich in 1932 opnieuw kandidaat voor het rijkspresi-
dentschap met de leus: ‘Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den 
Krieg. In 1933, vlak voor verkiezingen, in Berlijn gearresteerd en opgesloten. Geheim pro-
ces. In 1937 overgebracht naar het tuchthuis Bautzen. Op 17 augustus 1944 naar het con-
centratiekamp Buchenwald overgebracht en daar de volgende dag op bevel van Hitler in de 
zogenoemde paardenstal geëxecuteerd. Later werd op gezag van Goebbels het gerucht 
verspreid dat Thälmann bij een geallieerd bombardement was omgekomen.  

Clara Zetkin (1857-1933). Geboren als Clara Eissner. Vanaf 1874 actief in vrouwenbewegin-
gen en vakbonden. In 1878 lid van de Socialistische Arbeiderspartij. In 1882 in ballingschap 
in Zwitserland en Frankrijk. Nam in Parijs de achternaam van haar echtgenoot, de Russische 
revolutionair Ossip Zetkin, aan. Organiseerde in 1911 de eerste Internationale Vrouwendag. 
Redigeerde van 1891 tot 1916 het sociaal-democratische vrouwenblad ‘Die Gleichheit’. In 
1916 lid van de Spartakusbund. Van 1920 tot 1933 een zetel in de Rijksdag. Na het illegaal 
verklaren van de KPD naar de Sovjet-Unie. Overleden in juni 1933 in Archangelskoje bij 
Moskou. Wegens verdiensten voor het socialisme eervol bijgezet in de muur van het Krem-
lin. 

 

Wie op een postzegel terechtkomt, behoort natuurlijk echt tot de groten: Karl Lieb-
knecht, Ernst Thälmann en Clara Zetkin. Gedenkplaat voor Thälmann in Buchenwald. 
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Kurt Fischer (1900–1950). Behoorde sinds 1917 tot de Spartakusbond en trad in 1919 tot de 
KPD toe. Vluchtte in 1921 na het neerslaan van opstanden in Leuna naar de Sowjet-Unie. 
Keerde in 1923 naar Duitsland. Redacteur van een aantal communistische kranten. In 1924 
opnieuw naar de Sovjet-Unie. Carrière binnen het overheidsapparaat van de Sovjet-Unie 
(spion, agitator, redacteur). Na de oorlog plaatsvervangend burgemeester van Dresden. 

Rudolf Friedrichs (1892-1947). In mei 1945 door de Russische bezettingsmacht tot burge-
meester van Dresden benoemd. Van juli 1945 tot zijn dood minister-president van de deel-
staat Sasken. Geruchten als zou zijn dood de verantwoordelijkheid zijn van zijn plaatsver-
vanger, Kurt Fischer (zie ook boven), konden niet bewezen worden. 

Otto Grotewohl (1894 – 1964). Van 1912 tot 1918 lid van de SPD. Vocht gedurende de 
Eerste Wereldoorlog in het Duitse leger. Van 1920 tot 1925 lid van de Brunswijkse Landdag 
en van 1925 tot 1933 lid van de Rijksdag. Studeerde in de twintiger en dertiger jaren aan 
verschillende hogescholen en universiteiten. Trad na de machtsovername van Hitler (1933) 
toe tot het verzet. Dook na de aanslag op Hitler in juli 1944 onder. Speelde na de Tweede 
Wereldoorlog als SPD-afgevaardigde een sleutelrol tijdens de fusiebesprekingen met de KPD 
in de Sovjet bezettingszone. Na het tot stand komen van de fusie kreeg de nieuwe partij de 
naam Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), de leidende partij in de DDR. Van 
1946 tot 1954 samen met Wilhelm Pieck co-voorzitter van de SED. Vanaf 1949 lid van het 
Politburo en het centraal comité van de SED. Van 1949 tot 1960 minister-president van de 
DDR. 

Otto Nuschke (1883-1957). Geschoold als boekdrukker. Aanvankelijk redacteur bij dagbla-
den. In 1918 betrokken bij de oprichting van de Deutsche Demokratische Partei, DDP, een 
liberale partij. Later omgevormd tot de Deutschen Staatspartei. Had tot 1933 zitting in de 
Pruisische Landdag voor deze partij. Was na de oorlog betrokken bij de oprichting van de 
Christen-Demokratische Union, CDU, in de Sovjetrussische bezettingszone. Later voorzitter 
van deze partij. In 1949 lid van de provisorische Volkskammer van de DDR. Van 1949 tot 
1957 plaatsvervangend minister-president van de DDR. Curieus detail: werd op 17 juni 
1953, de dag van de volksopstand in de DDR, naar West-Berlijn ontvoerd en daar twee 
dagen vastgehouden. 

Wilhelm Pieck (1876-1960). In 1895 lid van de Sozialistische Partei Deutschlands (SPD). In 
1918 lid van de Spartakusbund, een links-socialistische/communistische organisatie. Deze 
ging in 1919 over in de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). In 1921 lid van het 
Uitvoerend Comité van de Communistische Internationale. Van 1921 tot 1928 lid van Pruis-
sische Landdag. Vanaf 1925 lid van het Centraal Comité van de KPD. Van 1937 tot 1945 in 
ballingschap onder andere in de Sovjet-Unie. In 1945 voorzitter van het Centraal Comité van 
de KPD. Van 1946 tot 1950 samen met Grotewohl voorzitter van de SED. In 1949 staatspre-
sident van de DDR.  

Wie op een postzegel terechtkomt, behoort natuurlijk echt tot de groten: Otto Grote-
wohl, Otto Nuschke, Wilhem Pieck en Walter Ulbricht. 
Geheel rechts. De klassiekers Marx, Engels, Lenin en Stalin gebroederlijk bijeen. 
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Het laatste nummer van De Gil: nummer 14 gedateerd 15 september 1994. Let ook op 
de ondertitel: Periodiek rel-orgaan voor geduldig Nederland. Geheel in de stijl van Van 
den Hout: de alliteratie Dolle Dinsdag. Hieronder het begin van het artikel. 

HIER ZITTEN WE NU ALLEMAAL 
en staren elkaar ietwat ver-
dwaasd aan. Dolle Dinsdag is 
gekomen en Dolle Dinsdag is 
gegaan en massa’s wilde 
droomen zijn in rook vergaan. En 
ook heele troepen menschen zijn 
in rook vergaan. Duizenden 
indrukwekkende bureaustoelen 
zijn leeg. Windbags zijn doorge-
prikt. Bombast en holle rhetorica 
is in elkaar gezakt. En alles bij 
elkaar is er alle reden tot verheu-
genis. Wij kunnen Duizeligen 
Dinsdag niet anders zien als een 
zeer geslaagde Generale repeti-
tie van beide zijden. 
Den Dag der Dagen… Den Dag 
der Bevrijding, door ons van De 
Gil met zoveel natuurlijke en 
begrijpelijke spanning tegemoet 
gezien, hadden wij ons op een 
bepaalde manier ingedacht. 
Iedereen had zich van DIEN DAG 
een voorstelling gemaakt. Terwijl 
wij op Dollen Dinsdag bijeen 
zaten als stil epicentrum in een 
ziedenen orkaan van rennende 
en hijgende en verwilderd kijken-
de menschen (en het waren 

heusch niet alleen de anti’s die 
het verwilderdst deden) maakte 
onze politieke redacteur de histo-
rische opmerking: “Iedereen 
lachte zich altijd te basrten om 
het idee, dat de Duitschers weg 
zouden moeten trekken en de 
Engelschen even zoet aan de 
aan den anderen kant binnen 
zouden komen. Iedereen was 
het er over eens dat DAT het 
eenige was, wat nooit zou ge-
beu r en .  E n  z i e t ,  G I L -
redactieleden….. dat is nu juist 
WEL wat er gebeurt.” 
Het overpeinzen van den uitzon-
derlijken humor hiervan, ver-
schafte ons een vol uur bezig-
heid. Er zijn dien Dinsdag op 
verschillende plaatsen in Neder-
land dingen gebeurd, die aan 
elkaar geschakeld, een volslagen 
“opera buffa” maken. Zoo in ’s-
Hertogenbosch, waar de steeds 
tot feestvieren gereede menigte 
de ramen en deuren verbrak van 
den Mariënburg en uit de kelders 
ongekende hoeveelheden oude 
wijn, cognac, en jenever opdiep-
te. Het moet een feest zonder 

weerga zijn geweest. Daar was 
Amsterdam waar de politie en de 
Landwacht druk doende waren 
elkaar te ontwapenen. Zij trok-
ken in groepen door de straten 
en de grootste groep van de een 
ontwapende de kleinste groep 
van de ander. Er waren de runs 
op de winkels, waar vlaggen 
werden verkocht…. Er waren de 
borrels die op het heuglijk ge-
beuren werden geschonken en 
de restaurants die alreeds be-
gonnen met hun oude voorraden 
room in het ijs te verwerken, 
zulks tot groot profijt van die 
lieden, die althans op Dollen 
Dinsdag echt roomijs hebben 
gehad. It’s pretty well the only 
thing that they got out of it apart 
from a kick, of course. 
 Maar dit alles waren kleinighe-
den, die men kon verwachten en 
die begrijpelijk waren. Wij kon-
den onszelf niet ontrekken aan 
een gevoel van opwinding en 
voelden de aandrang om met 
bloemen, gewikkeld in oude 
GILLEN, in de hand op den 
……………………………………... 
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Joke Raviera 
Brieven aan Joke (1970) 
 
Sylvia Sillevis 
Wanda Moens serie 
1. Drie meisjes en een cafetaria (1952; heruitgaven 

1978 & 2000) 
2. Drie meisjes en een Lord (1952; heruitgave z.j.) 
3. Drie meisjes en een vacantiekamp (1955; heruit-

gave z.j.) 
 
Trudy Starling 
Geen pseudoniem, maar bewerking van de oor-

spronkelijke roman van Trudy Starling Betty, De 
mannenhaatster (1972; heruitgave 2005; bewer-
king van World without men, Trudy Starling) 

 
Victor Valstar 
De slag bij Arnhem (1955) 
 
Monique Von Cleef (als ghostwriter) 
Padrona senza pietà (1974; Italiaanse vertaling van 

The House of Pain) 
 
Monique Von Cleef & Willem Watermann 

(ghostwriter; psuedoniem) 
Herrin ohne Mitleid (1972; Duitse vertaling van The 

House of Pain) 
The House of Pain (1974; heruitgave 1975) 
 
Willem W. Waterman 
De avonturen van Waltertje Waerachtig en den 

wilden Waman (2001) 
De kruistocht van Generaal Taillehaeck, deel I: 

Proloog (1942) 
De kruistocht van Generaal Taillehaeck, deel II: Een 

strijd om Nederland (1942) 
Wie zei dat je in dezen tijd niet kon lachen? (1944) 
 
Willem W. Waterman & Flip van der Burgt 
De roof der Sabijnse maagden (1970; heruitgave 

1985) 
 
Willy Waterman 
Amerika filmt (1939; heruitgaven v/a 1942 onder de 

naam Willem W. Waterman) 
De erfenis van een zonderling (1945) 
De geheimzinnige schat (1946) 
Een woestijn raakt zoek (1938; heruitgave 1938) 
 
Anoniem 
Drie-Stuivers-Roman (Philip Raack) 

Eerste jaargang (1943) 
1. Misdaad in het Parkhotel 
2. De mislukte aanslag 
3. Sonja ontvoerd 
4. Dr. Kramer ontmaskerd 

5. Yvette uit de nachtclub 
6. De verdachte notaris 
7. De diamant van Valencius Rechtenaar 
8. De man in de motorboot 
9. Een liefde in Spanje 
10. Een oplichter opgelicht 
11. De gouden speer 
12. Kamer 13 
13. De amateur- moordenaars 
14. Duizend francs voor Funisia 
15. Sonja vindt het spoor... 
16. Kidnappers 
17. Johnstone wint toch! 
18. De weduwe Garcia 
19. De onderwereld van San Francisco 
20. Huwelijk met spoed 
21. Er ontbreekt een misdadiger! 
22. Moord om 4 uur 13 
23. De slang van den marahadja 
24. Philip maakt een blunder 
25. Chantage 
26. Doller dan Dolle Dries 
27. Philip Raack handelt zwart 
28. Filmsterren voor morfine 
29. De geheimzinnige hand 
30. De dubbelganger 
31. Vergiftigde pijlen 
Drie-Stuivers-Roman (Philip Raack) 

Tweede jaargang (1944) 
1. Een baron raakt zoek 
2. Moord in trein 21.45 
3. Zeven doode zwarte katten 
4. Iederen dag een glaasje... 
5. De berouwvolle drinkebroers 
6. Moord in een telefooncel 
7. De gemaskerden ontmaskerd 
8. Sonja op het pad der liefde 
9. Philip plukt een gangsterbloem 
10. Verstoorde bruidsdagen 
11. Een echo steelt damestasschen 
12. Avontuur in Mexico 
13. Philip en de zwarte kunst 
14. Philip bijna vermoord 
15. De rekening wordt vereffend 
16. Anneke kocht een ring 
17. Doodewaart is het leven moe 
18. De verdwenen pantoffelheld 
19. Schimmem op het matglas 
20. Aanklacht wegens woordbreuk 
21. De anonieme brieven 
22. Het schilderij van den baron 
23. De geheimzinnige schedel 
24. Speurtocht in het Turksche bad 
 
Balans der fronten (1944) 
Dus tòch Amerika (1942) 
Geef mij maar Amerika! (1942) 
Zeg, weet je 't al? (1944) 
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Van Ferguson tot Waterman 
De wonderbaarlijke wereld van Willem van den Hout 
Willem van den Hout: er is al heel wat afgeschreven over deze excentrieke man. 
Vele websites belichten zijn werk. Hij haalde dan ook de meest wonderlijke, en 
volgens sommigen, afkeurenswaardige capriolen uit. Zijn inspanningen om zijn 
eigen leven te mystificeren, hebben de zaak bovendien er ook niet overzichtelijker 
op gemaakt. Willem van de Hout: de man van alliteraties en pseudoniemen. 

W illem van den Hout was een brood– en veelschrijver; geboren in 1915 en overleden in 
1985. Maar hij was meer dan een schrijver. Hij is ook wel omschreven als een fantast, 

praatjesmaker, opschepper, alcoholist, avonturier, provocateur, rokkenjager en collaborateur. 
Feit is dat hij bij leven al zeer omstreden was en dat een nauwkeurige levensbeschrijving 
mede door zijn mystificaties vrijwel onmogelijk is gebleken. Het is een curieus mengsel van 
waarheden, halve waarheden en verzinsels. Van den Hout is vooral bekend geworden als 
schrijver van de jongensboekenserie Bob Evers. Van den Hout zegt zelf hierover: ‘De eerste is 
verschenen in 1949. Ik had ineens zin om een serie internationale avonturenboeken te schrij-
ven. Het was een vage ontevredenheid met de bestaande jeugdliteratuur. D'r moest eens wat 
nieuws komen in de ingesufte kloteboel. De droom van een jongen, zo zag ik dat, is avontu-
ren beleven met grote mensen en niet met zijn medescholieren; die kulboel is er genoeg.’ En: 
‘En ik had altijd het argeloze idee—en dat heb ik nog—dat dat kinderen geen ene moer 
scheelt. Die willen gewoon boeken lezen waarin wat te beleven valt. Er zijn genoeg mensen 
die op de morele zeurtoer gaan; dat laat ik graag aan anderen over’. 
 Hij schreef deze Bob Eversboeken onder het pseudoniem Willy van der Heide. Wat Van den 
Hout er niet bij vertelde, was hij onder hetzelfde pseudoniem voor het nationaal-socialistische 
jeugdblad Jeugd het feuilleton ‘De avonturen van 3 jongens in de Stille Zuidzee’ schreef, dat 
na de oorlog deel zou gaan uitmaken van de Bob Eversserie. Het was overigens niet het enige 
omstreden feit in de oorlog. Van den Hout was ook enige tijd propagandaleider bij het Natio-

Het boekje over Arnold Meijer, de voorman van het Nationaal Front, is een recht toe 
recht aan nationaal-socialistisch propagandawerkje. Het boek over wichelroedelopen en 
aardstralen is een pseudo-wetenschappelijk werkje. Beiden publicaties bracht Van den 
Hout uit onder zijn eigen naam. Het boekje ‘Erotisch spel. Technieken voor een gelukkig 
geslachtsleven’ schreef Van den Hout onder de naam C.B. McInverness, M.D., Ph.D., 
zogenaamd een psycho-analyst (USA). Van den Hout noemde zichzelf ook wel een ‘prae-
adviseur voor psychiatrie’, naar eigen zeggen een ‘niet beschermde titel’. 
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naal Front, waar hij onder andere het boekje ‘Arnold Meijer strijdt om Nederland’ schreef. 
Later in de oorlog was hij nauw betrokken bij het blad De Gil. De Gil was een blad dat op het 
eerste gezicht een verzetsblad bleek, maar waarin voornamelijk de geallieerden onder vuur 
werden genomen. Ook het feit dat het gewoon aan de kiosken verkocht werd, maakte natuur-
lijk een verdachte indruk. 
 Zelf zei Van den Hout over zijn werk voor De Gil: ‘Ik ben midden in de oorlog gaan werken 
voor de Engelse inlichtingendienst. Toen moest ik in opdracht doordringen in de Duitse propa-
ganda. Ik moest voor de Duitsers gaan werken en de informatie die ik kreeg, doorgeven. 
Daarvoor moet je een combinatie van eigenschappen hebben, je moet een goeie toneelspeler 
zijn.’ En: ’In 1944 kwam iemand bij de Volksaufklärung en Propaganda op een helder idee: je 
moet een spotblad maken, waar de mensen om lachen kunnen. En daar werk je propaganda 
doorheen. Op zichzelf natuurlijk een prima idee. Toen zeiden ze: luister 's, we hebben 't zo 
gearrangeerd, ze zullen waarschijnlijk jou vragen, of je eraan mee wilt werken. Dat moet je 
doen, Tot je het blad goed in handen hebt en dan draai je 't om. Je kon de een tegen de an-
der uitspelen. Er waren zoveel Duitse instanties die elkaar het licht in de ogen niet gunden dat 
je het op die controverse een heel eind kon schoppen.’ 
 De werkelijkheid is mogelijk wat banaler. Het blad was een idee van de met de nationaal-
socialisten samenwerkende hoofdredacteur van De Residentiebode (waar trouwens ook een 
aantal boeken van Van den Hout verschenen en in welk blad Van den Hout ook stukjes 
schreef). Het eerste nummer van het blad verscheen in maart 1944. Wat de meeste mensen 
niet wisten was dat het blad een uitgave van de Hauptabteilung für Volksaufklärung und Pro-
paganda was. Waterman, alias Van den Hout, deed zijn intrede bij nummer 4 van het blad. In 
het blad werd aanvankelijk van alles op de hak genomen: niet alleen de geallieerden, maar 
ook de NSB’ers en de Duisters. Dit zorgde aanvankelijk voor de nodige verwarring bij het 
publiek. Dat het blad een verlengstuk van de Duitsers was, werd echter al snel een publiek 
geheim. Zeker toen de illegale pers een aantal malen waarschuwde voor De Gil. Toch had De 
Gil een zekere populariteit. Immers, Duitsers en NSB’ers werden belachelijk gemaakt, maar 
ook mede omdat de prijs zo laag was. Tegelijkertijd leverde het de Duisters informatie op over 

(Vervolg op pagina 16) 

Onder het pseudoniem Willy van der Heide schreef Van den Hout vele jongensboeken. 
’Avonturen in de Stille Zuidzee’ (1950) is het eerste deel van de Bob Evers-serie. Later 
Zou Van den Hout de rechten van de succesvolle serie uit geldgebrek verkopen. ‘De aan-
val der atoompiraten’ (1954) was het eerste (en naar later bleek het enige) deel van de 
Zip Nelson-serie. Dan was er ook nog de Otto Onge-serie met als een van de titels 
’Buitenissigheden bij een bosbrand’ (1958).  

- 13 

Zsa Zsa Ferguson 
Lizzie Scott gaat de vernieling in (1971, heruitgave 

2000) 
 
Willy van der Heide 
Bob Evers serie 
1. Een overval in de lucht (1949) 
2. De jacht op het koperen kanon (1950) 
3. Sensatie op een Engelse vrachtboot (1950) 
4. Avonturen in de Stille Zuidzee (1950) 
5. Drie jongens op een onbewoond eiland (1950) 
6. De strijd om het goudschip (1951) 
7. Tumult in een toeristenhotel (1951) 
8. Drie jongens als circusdetective (1952) 
9. Een dollarjacht in een D-trein (1952) 
10. Een speurtocht door Noord-Afrika (1952) 
11. Drie jongens en een caravan (1953) 
12. Kabaal om een varkensleren koffer (1953) 
13. Een motorboot voor een drijvend flesje (1953) 
14. Een klopjacht op een kapitein (1954) 
15. Een raderboot als zilvervloot (1954) 
16. Nummer negen seint New York (1954) 
17. Een meesterstunt in Mexico (1955) 
18. Trammelant op Trinidad (1955) 
19. Vreemd krakeel in Californië (1955) 
20. Lotgevallen rond een locomotief (1955) 
21. Pyjama-rel in Panama (1956) 
22. Vreemd gespuis in een warenhuis (1954?) 
23. Wilde sport om een nummerbord (1954?) 
24. Hoog spel in Hongkong (1958) 
25. Een vliegtuigsmokkel met verrassingen (1958) 
26. Stampij om een schuiftrompet (1959) 
27. Kunstgrepen met kunstschatten (1959) 
28. Bombarie om een bunker (1960) 
29. Ali Roos als Arie Baba (1960) 
30. Heibel in Honoloeloe (1961) 
31. Arie Roos wordt geheim agent (1961) 
32. Cnall-effecten in Casablanca (1963) 
33. Een zeegevecht met watervrees (1987, voltooid 

door Peter de Zwaan) 
34. Bob Evers belegert Fort B (1977, heruitgave 

1988, bewerking Peter de Zwaan) 
35. Arie Roos als ruilmatroos (1977, heruitgave 

1988, bewerking Peter de Zwaan) 
36. Kloppartijen in een koelhuis (1989, voltooid door 

Peter de Zwaan) 
 
De avonturen van 3 jongens in de Stille Zuidzee 

als feuilleton in de nationaal-socialistische jeugd-
blad Jeugd (19 

 
Strato Stervaart serie 
1. De Marsbewoners seinen? (1954; bewerking van 

Tom Swift and his flying Lab van Victor Appleton 
II) 

2. Een straalduikboot ontsnapt! (1954; bewerking 
van Tom Swift and his Jetmarine van Victor Apple-
ton II) 

 
3. Start de straalracer toch? (1955; bewerking van 

Tom Swift and his rocket ship van Victor Appleton 
II) 

 
Zip Nelson serie 
1. De aanval der atoompiraten (1954) 
2. De strijd om de atoomfabriek (aangekondigd, 

nooit verschenen) 
 
Dikkie serie 
1. Dikkie en de dingen die branden (1956) 
2. Dikkie en de dingen die breken (aangekondigd, 

niet uitgegeven) 
3. Dikkie en de dingen die snijden (aangekondigd, 

nooit verschenen) 
 
Otto Onge serie 
1. Tam tam om een torpedoboot (1958) 
2. Buitenissigheden bij een bosbrand (1958) 
3. Een postroof met perikelen (1959) 
4. Slimmigheden met suikerzakjes (1960) 
5. Een kapitaal voor een krantenknipsel 

(aangekondigd, nooit verschenen) 
 
Dick Boei serie 
1. Dick Boei en de bermbandieten (1968) 
2. Dick Boei als supersloper (aangekondigd, nooit 
verschenen) 
 
Overig werk 
Atompiraten (1956; Duitse vertaling van De aanval 

der atoompiraten) 
De avonturen van Woutertje Wipneus (1950; heruit-

gave 1980) 
De smokkelvaart van de 'Maia' (1972) 
'Orgie in een failliete kroeg', in: De vertellers (ed. 

Peter Loeb & Peter van der Velden, z.j.) 
Toen ik een nieuw leven ging beginnen en andere 

waargebeurde verhalen uit de jaren vijftig (1979) 
 
W.H.M. van den Hout 
Arnold Meijer strijdt om Nederland (1941) 
Wat schuilt er voor waars in wichelroedelopen en de 

aardstraaltheorie? (1951) 
Wonderlijke maar waargebeurde verhalen (1984) 
 
C.B. McInverness, M.D., Ph.D. 
Erotisch spel (z.j.) 
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Joke Raviera 
Brieven aan Joke (1970) 
 
Sylvia Sillevis 
Wanda Moens serie 
1. Drie meisjes en een cafetaria (1952; heruitgaven 

1978 & 2000) 
2. Drie meisjes en een Lord (1952; heruitgave z.j.) 
3. Drie meisjes en een vacantiekamp (1955; heruit-

gave z.j.) 
 
Trudy Starling 
Geen pseudoniem, maar bewerking van de oor-

spronkelijke roman van Trudy Starling Betty, De 
mannenhaatster (1972; heruitgave 2005; bewer-
king van World without men, Trudy Starling) 

 
Victor Valstar 
De slag bij Arnhem (1955) 
 
Monique Von Cleef (als ghostwriter) 
Padrona senza pietà (1974; Italiaanse vertaling van 

The House of Pain) 
 
Monique Von Cleef & Willem Watermann 

(ghostwriter; psuedoniem) 
Herrin ohne Mitleid (1972; Duitse vertaling van The 

House of Pain) 
The House of Pain (1974; heruitgave 1975) 
 
Willem W. Waterman 
De avonturen van Waltertje Waerachtig en den 

wilden Waman (2001) 
De kruistocht van Generaal Taillehaeck, deel I: 

Proloog (1942) 
De kruistocht van Generaal Taillehaeck, deel II: Een 

strijd om Nederland (1942) 
Wie zei dat je in dezen tijd niet kon lachen? (1944) 
 
Willem W. Waterman & Flip van der Burgt 
De roof der Sabijnse maagden (1970; heruitgave 

1985) 
 
Willy Waterman 
Amerika filmt (1939; heruitgaven v/a 1942 onder de 

naam Willem W. Waterman) 
De erfenis van een zonderling (1945) 
De geheimzinnige schat (1946) 
Een woestijn raakt zoek (1938; heruitgave 1938) 
 
Anoniem 
Drie-Stuivers-Roman (Philip Raack) 

Eerste jaargang (1943) 
1. Misdaad in het Parkhotel 
2. De mislukte aanslag 
3. Sonja ontvoerd 
4. Dr. Kramer ontmaskerd 

5. Yvette uit de nachtclub 
6. De verdachte notaris 
7. De diamant van Valencius Rechtenaar 
8. De man in de motorboot 
9. Een liefde in Spanje 
10. Een oplichter opgelicht 
11. De gouden speer 
12. Kamer 13 
13. De amateur- moordenaars 
14. Duizend francs voor Funisia 
15. Sonja vindt het spoor... 
16. Kidnappers 
17. Johnstone wint toch! 
18. De weduwe Garcia 
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(Vervolg van pagina 13) 
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Van Ferguson tot Waterman 
De wonderbaarlijke wereld van Willem van den Hout 
Willem van den Hout: er is al heel wat afgeschreven over deze excentrieke man. 
Vele websites belichten zijn werk. Hij haalde dan ook de meest wonderlijke, en 
volgens sommigen, afkeurenswaardige capriolen uit. Zijn inspanningen om zijn 
eigen leven te mystificeren, hebben de zaak bovendien er ook niet overzichtelijker 
op gemaakt. Willem van de Hout: de man van alliteraties en pseudoniemen. 

W illem van den Hout was een brood– en veelschrijver; geboren in 1915 en overleden in 
1985. Maar hij was meer dan een schrijver. Hij is ook wel omschreven als een fantast, 

praatjesmaker, opschepper, alcoholist, avonturier, provocateur, rokkenjager en collaborateur. 
Feit is dat hij bij leven al zeer omstreden was en dat een nauwkeurige levensbeschrijving 
mede door zijn mystificaties vrijwel onmogelijk is gebleken. Het is een curieus mengsel van 
waarheden, halve waarheden en verzinsels. Van den Hout is vooral bekend geworden als 
schrijver van de jongensboekenserie Bob Evers. Van den Hout zegt zelf hierover: ‘De eerste is 
verschenen in 1949. Ik had ineens zin om een serie internationale avonturenboeken te schrij-
ven. Het was een vage ontevredenheid met de bestaande jeugdliteratuur. D'r moest eens wat 
nieuws komen in de ingesufte kloteboel. De droom van een jongen, zo zag ik dat, is avontu-
ren beleven met grote mensen en niet met zijn medescholieren; die kulboel is er genoeg.’ En: 
‘En ik had altijd het argeloze idee—en dat heb ik nog—dat dat kinderen geen ene moer 
scheelt. Die willen gewoon boeken lezen waarin wat te beleven valt. Er zijn genoeg mensen 
die op de morele zeurtoer gaan; dat laat ik graag aan anderen over’. 
 Hij schreef deze Bob Eversboeken onder het pseudoniem Willy van der Heide. Wat Van den 
Hout er niet bij vertelde, was hij onder hetzelfde pseudoniem voor het nationaal-socialistische 
jeugdblad Jeugd het feuilleton ‘De avonturen van 3 jongens in de Stille Zuidzee’ schreef, dat 
na de oorlog deel zou gaan uitmaken van de Bob Eversserie. Het was overigens niet het enige 
omstreden feit in de oorlog. Van den Hout was ook enige tijd propagandaleider bij het Natio-

Het boekje over Arnold Meijer, de voorman van het Nationaal Front, is een recht toe 
recht aan nationaal-socialistisch propagandawerkje. Het boek over wichelroedelopen en 
aardstralen is een pseudo-wetenschappelijk werkje. Beiden publicaties bracht Van den 
Hout uit onder zijn eigen naam. Het boekje ‘Erotisch spel. Technieken voor een gelukkig 
geslachtsleven’ schreef Van den Hout onder de naam C.B. McInverness, M.D., Ph.D., 
zogenaamd een psycho-analyst (USA). Van den Hout noemde zichzelf ook wel een ‘prae-
adviseur voor psychiatrie’, naar eigen zeggen een ‘niet beschermde titel’. 
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Kurt Fischer (1900–1950). Behoorde sinds 1917 tot de Spartakusbond en trad in 1919 tot de 
KPD toe. Vluchtte in 1921 na het neerslaan van opstanden in Leuna naar de Sowjet-Unie. 
Keerde in 1923 naar Duitsland. Redacteur van een aantal communistische kranten. In 1924 
opnieuw naar de Sovjet-Unie. Carrière binnen het overheidsapparaat van de Sovjet-Unie 
(spion, agitator, redacteur). Na de oorlog plaatsvervangend burgemeester van Dresden. 

Rudolf Friedrichs (1892-1947). In mei 1945 door de Russische bezettingsmacht tot burge-
meester van Dresden benoemd. Van juli 1945 tot zijn dood minister-president van de deel-
staat Sasken. Geruchten als zou zijn dood de verantwoordelijkheid zijn van zijn plaatsver-
vanger, Kurt Fischer (zie ook boven), konden niet bewezen worden. 

Otto Grotewohl (1894 – 1964). Van 1912 tot 1918 lid van de SPD. Vocht gedurende de 
Eerste Wereldoorlog in het Duitse leger. Van 1920 tot 1925 lid van de Brunswijkse Landdag 
en van 1925 tot 1933 lid van de Rijksdag. Studeerde in de twintiger en dertiger jaren aan 
verschillende hogescholen en universiteiten. Trad na de machtsovername van Hitler (1933) 
toe tot het verzet. Dook na de aanslag op Hitler in juli 1944 onder. Speelde na de Tweede 
Wereldoorlog als SPD-afgevaardigde een sleutelrol tijdens de fusiebesprekingen met de KPD 
in de Sovjet bezettingszone. Na het tot stand komen van de fusie kreeg de nieuwe partij de 
naam Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), de leidende partij in de DDR. Van 
1946 tot 1954 samen met Wilhelm Pieck co-voorzitter van de SED. Vanaf 1949 lid van het 
Politburo en het centraal comité van de SED. Van 1949 tot 1960 minister-president van de 
DDR. 

Otto Nuschke (1883-1957). Geschoold als boekdrukker. Aanvankelijk redacteur bij dagbla-
den. In 1918 betrokken bij de oprichting van de Deutsche Demokratische Partei, DDP, een 
liberale partij. Later omgevormd tot de Deutschen Staatspartei. Had tot 1933 zitting in de 
Pruisische Landdag voor deze partij. Was na de oorlog betrokken bij de oprichting van de 
Christen-Demokratische Union, CDU, in de Sovjetrussische bezettingszone. Later voorzitter 
van deze partij. In 1949 lid van de provisorische Volkskammer van de DDR. Van 1949 tot 
1957 plaatsvervangend minister-president van de DDR. Curieus detail: werd op 17 juni 
1953, de dag van de volksopstand in de DDR, naar West-Berlijn ontvoerd en daar twee 
dagen vastgehouden. 

Wilhelm Pieck (1876-1960). In 1895 lid van de Sozialistische Partei Deutschlands (SPD). In 
1918 lid van de Spartakusbund, een links-socialistische/communistische organisatie. Deze 
ging in 1919 over in de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). In 1921 lid van het 
Uitvoerend Comité van de Communistische Internationale. Van 1921 tot 1928 lid van Pruis-
sische Landdag. Vanaf 1925 lid van het Centraal Comité van de KPD. Van 1937 tot 1945 in 
ballingschap onder andere in de Sovjet-Unie. In 1945 voorzitter van het Centraal Comité van 
de KPD. Van 1946 tot 1950 samen met Grotewohl voorzitter van de SED. In 1949 staatspre-
sident van de DDR.  

Wie op een postzegel terechtkomt, behoort natuurlijk echt tot de groten: Otto Grote-
wohl, Otto Nuschke, Wilhem Pieck en Walter Ulbricht. 
Geheel rechts. De klassiekers Marx, Engels, Lenin en Stalin gebroederlijk bijeen. 
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Het laatste nummer van De Gil: nummer 14 gedateerd 15 september 1994. Let ook op 
de ondertitel: Periodiek rel-orgaan voor geduldig Nederland. Geheel in de stijl van Van 
den Hout: de alliteratie Dolle Dinsdag. Hieronder het begin van het artikel. 

HIER ZITTEN WE NU ALLEMAAL 
en staren elkaar ietwat ver-
dwaasd aan. Dolle Dinsdag is 
gekomen en Dolle Dinsdag is 
gegaan en massa’s wilde 
droomen zijn in rook vergaan. En 
ook heele troepen menschen zijn 
in rook vergaan. Duizenden 
indrukwekkende bureaustoelen 
zijn leeg. Windbags zijn doorge-
prikt. Bombast en holle rhetorica 
is in elkaar gezakt. En alles bij 
elkaar is er alle reden tot verheu-
genis. Wij kunnen Duizeligen 
Dinsdag niet anders zien als een 
zeer geslaagde Generale repeti-
tie van beide zijden. 
Den Dag der Dagen… Den Dag 
der Bevrijding, door ons van De 
Gil met zoveel natuurlijke en 
begrijpelijke spanning tegemoet 
gezien, hadden wij ons op een 
bepaalde manier ingedacht. 
Iedereen had zich van DIEN DAG 
een voorstelling gemaakt. Terwijl 
wij op Dollen Dinsdag bijeen 
zaten als stil epicentrum in een 
ziedenen orkaan van rennende 
en hijgende en verwilderd kijken-
de menschen (en het waren 

heusch niet alleen de anti’s die 
het verwilderdst deden) maakte 
onze politieke redacteur de histo-
rische opmerking: “Iedereen 
lachte zich altijd te basrten om 
het idee, dat de Duitschers weg 
zouden moeten trekken en de 
Engelschen even zoet aan de 
aan den anderen kant binnen 
zouden komen. Iedereen was 
het er over eens dat DAT het 
eenige was, wat nooit zou ge-
beu r en .  E n  z i e t ,  G I L -
redactieleden….. dat is nu juist 
WEL wat er gebeurt.” 
Het overpeinzen van den uitzon-
derlijken humor hiervan, ver-
schafte ons een vol uur bezig-
heid. Er zijn dien Dinsdag op 
verschillende plaatsen in Neder-
land dingen gebeurd, die aan 
elkaar geschakeld, een volslagen 
“opera buffa” maken. Zoo in ’s-
Hertogenbosch, waar de steeds 
tot feestvieren gereede menigte 
de ramen en deuren verbrak van 
den Mariënburg en uit de kelders 
ongekende hoeveelheden oude 
wijn, cognac, en jenever opdiep-
te. Het moet een feest zonder 

weerga zijn geweest. Daar was 
Amsterdam waar de politie en de 
Landwacht druk doende waren 
elkaar te ontwapenen. Zij trok-
ken in groepen door de straten 
en de grootste groep van de een 
ontwapende de kleinste groep 
van de ander. Er waren de runs 
op de winkels, waar vlaggen 
werden verkocht…. Er waren de 
borrels die op het heuglijk ge-
beuren werden geschonken en 
de restaurants die alreeds be-
gonnen met hun oude voorraden 
room in het ijs te verwerken, 
zulks tot groot profijt van die 
lieden, die althans op Dollen 
Dinsdag echt roomijs hebben 
gehad. It’s pretty well the only 
thing that they got out of it apart 
from a kick, of course. 
 Maar dit alles waren kleinighe-
den, die men kon verwachten en 
die begrijpelijk waren. Wij kon-
den onszelf niet ontrekken aan 
een gevoel van opwinding en 
voelden de aandrang om met 
bloemen, gewikkeld in oude 
GILLEN, in de hand op den 
……………………………………... 
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de stemming in Nederland door de vele reacties van ingezondenbrievenschrijvers. Nummer 14 
verscheen in september 1944. Het was Van den Hout die in dit nummer met het allitererende 
en later historisch geworden begrip Dolle Dinsdag kwam. Het was het laatste nummer van het 
blad. Niet vanwege de bezwaren die door Mussert met regelmaat waren geuit, maar omdat de 
propaganda-afdeling van het Rijkscommissariaat naar Apeldoorn verhuisde. De verspreiding 
van het blad leverde daarom problemen op. 
 Volgens hetzelfde procédé maakte Van den Hout ook enige tijd een als illegale zender ver-
momd radioprogramma De Gil-Club. Ook de radiozender werd bekostigd door de bezetter. 
Van den Hout werkte, zij het, anoniem ook nog mee aan de propagandistische reeks de Drie-
Stuivers-Roman, waarin de avonturen van detective Philip Raack beschreven werden. Verder 
schreef Van den Hout ook al anoniem de anti-Amerikaanse propagandabrochures ‘Balans der 
fronten’, ‘Dus tòch Amerika’ en ‘Geef mij maar Amerika!’. Het is niet verwonderlijk dat Van 
den Hout na de oorlog problemen kreeg door zijn activiteiten in de oorlog. Er kwam een on-
derzoek en in eerste instantie kreeg hij een beroepsverbod van 16 jaar. Later werd dit terug-
gebracht tot 10 jaar. Van den Hout zat drie jaar in voorarrest. Deze tijd gebruikte hij om het 
idee voor de Bob Evers-serie uit te werken. Een proces wegens collaboratie is er nooit van 
gekomen. Zijn zaak werd geseponeerd.  
 Van den Hout was van alle markten thuis, zo zou blijken. Zo schreef hij ook hoorspelen, luis-
terspelen, feuilletons, pornografische verhalen en zelfs meisjesboeken. Vrouwen kunnen geen 
goede boeken schrijven, meende Van der Hout. Voor dit laatste gaf hij als verklaring aan uit-
gever Jan Stenvert: ‘… dat komt doordat de meeste vrouwen geen fantasie hebben. Als een 
vrouw werkelijk goed schrijven kan, is ze dikwijls beter dan een vent. Maar die meisjesboe-
kenhandel is een staatsramp. Ze kunnen geen variaties bedenken. Je weet toch hoe dat gaat? 
Deel I: Miep als Verpleegster (en ontmoet een dokter), Deel II: Miep Getrouwd (en verwacht 
een kind), Deel III: Hoe het Miep verder ging. En dan zijn ze uitverteld. Weet je wat de essen-

(Vervolg van pagina 12) 

‘Brieven aan Joke’ (1970) verscheen onder het pseudoniem Joke Raviera. Het is een 
compilatie van brieven aan het seksblad Candy. In werkelijkheid schreef de redactie, 
lees Willem van den Hout, de brieven zelf. Onder die zelfde naam schreef Van den Hout 
pornoverhalen voor het blad. ‘De slag om Arnhem’ (1955) verscheen onder het pseudo-
niem Victor Valstar. Het is een curieus werk dat in dichtvorm de slag bij Arnhem in 1944 
beschrijft. Het kwam Van den Hout op kritiek uit de kringen van oud verzetstrijders te 
staan. Zij waren zijn activiteiten voor De Gil nog niet vergeten. ‘Wie zei dat je in dezen 
tijd niet kon lachen?’ (1944) onder de naam Willem W. Waterman. Een komisch bedoeld 
werk waarbij in het voorwoord werd aangetekend dat ‘de meeste personen […] geteek-
end zijn naar levende personen en de incidenten naar historische gebeurtenissen’. 
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Wie verliest, raakt soms vergeten 
Maar wie zijn toch deze vrouwen en mannen die nu hun namen uit het straatbeeld 
zijn verwijderd, bij het grote publiek in de vergetelheid dreigen te raken? 
 
Karl Liebknecht (1871-1919). Studeerde van 1890 tot 1893 studeerde hij rechten en politie-

ke economie. Kwam daar in contact met het marxisme. Opende in 1899 samen met zijn 
broer een advocatenkantoor; verdedigde regelmatig socialisten die aangeklaagd waren van-
wege het binnensmokkelen van illegale propaganda. In 1900 lid van de Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands (SPD; die onder andere door zijn vader Wilhelm Liebknecht was opge-
richt). Bekleedde daarin leidinggevende functies. Richtte in 1916 samen met onder andere 
Rosa Luxemburg, de Spartacusbond op. Vormde in 1918 de Spartacusbond om tot de Com-
munistische Partij van Duitsland (KPD). In navolging van het Russische voorbeeld, startte hij 
samen met Rosa Luxemburg ook in Duitsland een revolutie, de Spartacusopstand. In de 
nacht van 14 op 15 januari 1919 werden Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht in Berlijn ge-
vangengenomen, gefolterd en vermoord door Vrijkorpsen op aanstichten van de socialisten. 
Wilhelm Pieck werd ook gevangengenomen maar kon ontsnappen. 

Ernst Thälmann (ook Teddy genoemd) (1886-1944). Communistische voorman afkomstig uit 
de Hamburger arbeidersklasse. In 1903 lid van de SPD; in 1917 van de Unabhängige Sozial-
demokratische Partei Deutschlands, USPD. In 1919 betrokken bij de arbeiders– en soldaten-
raad in Hamburg. Organisator van de (mislukte) Hamburgse opstand in 1923. In 1925 voor-
zitter van de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). In hetzelfde jaar kandidaat voor 
het rijkspresidentschap. Fervent criticus van de NSDAP en Hitler. In 1929 aanzet tot de 
confrontatiepolitiek met de SPD. Stelde zich in 1932 opnieuw kandidaat voor het rijkspresi-
dentschap met de leus: ‘Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den 
Krieg. In 1933, vlak voor verkiezingen, in Berlijn gearresteerd en opgesloten. Geheim pro-
ces. In 1937 overgebracht naar het tuchthuis Bautzen. Op 17 augustus 1944 naar het con-
centratiekamp Buchenwald overgebracht en daar de volgende dag op bevel van Hitler in de 
zogenoemde paardenstal geëxecuteerd. Later werd op gezag van Goebbels het gerucht 
verspreid dat Thälmann bij een geallieerd bombardement was omgekomen.  

Clara Zetkin (1857-1933). Geboren als Clara Eissner. Vanaf 1874 actief in vrouwenbewegin-
gen en vakbonden. In 1878 lid van de Socialistische Arbeiderspartij. In 1882 in ballingschap 
in Zwitserland en Frankrijk. Nam in Parijs de achternaam van haar echtgenoot, de Russische 
revolutionair Ossip Zetkin, aan. Organiseerde in 1911 de eerste Internationale Vrouwendag. 
Redigeerde van 1891 tot 1916 het sociaal-democratische vrouwenblad ‘Die Gleichheit’. In 
1916 lid van de Spartakusbund. Van 1920 tot 1933 een zetel in de Rijksdag. Na het illegaal 
verklaren van de KPD naar de Sovjet-Unie. Overleden in juni 1933 in Archangelskoje bij 
Moskou. Wegens verdiensten voor het socialisme eervol bijgezet in de muur van het Krem-
lin. 

 

Wie op een postzegel terechtkomt, behoort natuurlijk echt tot de groten: Karl Lieb-
knecht, Ernst Thälmann en Clara Zetkin. Gedenkplaat voor Thälmann in Buchenwald. 
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Zo zag het centrum van Dresden er uit in 
de communistische tijd. Na de Wende, de 
eenwording van Duitsland, kregen veel 
straten en bruggen met communistisch 
georiënteerde namen hun oorspronkelijke 
naam weer terug. Zoals in zoveel voorma-
lige Oost-Duitse steden behielden echter 
de Karl-Liebknecht-Strasse en de Rosa-
Luxemburgs-Strasse hun naam. 
De straten die van naam veranderden, 
waren: 
Dr Rudolf Friedrichs Brücke 
 →Carolabrücke 
Ernst-Thälmanstrasse 
 →Wilsdruffer Strasse 
Georgii-Dimitrov Brücke 
 →Augustusbrücke 
Julian-Grimau-Strasse 
 →Ostra-Allee 
Dr.-Otto-Nuschke-Strasse 
 →Marienstrasse 
Strasse der Befreiung 
 →Hauptstrasse 
Brücke der Einheit * 
 →Albertbrücke 
*: niet op de kaart 
 
 

En dan nog even een deel van 
het centrum van Berlijn: 
Otto-Grotewohl-Strasse 
 →Wilhems Strasse 
Wilhelm-Pieck-Strasse 
 →Tor Strasse 
Dimitroff-Strasse 
 →Danziger Strasse 
Herman-Matern-Strasse 
 →Louisen Strasse 
Leninallee 
 →Landsberger Allee 
Clara-Zetkin-Strasse 
 →Dorotheen Strasse 
Marx-Engels-Platz 
 →Spandauer Platz 
Leninplatz * 
 →Platz der Vereinten Nationen 
Thälmannplatz * 
 →Mohrenplatz 
*: niet op de kaart 
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 tiële droom is van een meisje? Om voortdurend het hof gemaakt te krijgen door knap uitzien-
de, amusante, sportieve, goed verdienende kerels, die met licht oneerbare of met huwelijks-
voorstellen komen en dan op al die voorstellen lekker 'nee' zeggen.’  
 Wie meer over deze excentrieke man wil weten, raadplege internet. Het intypen van de zoek-
term ‘Willem van den Hout’ bij een willekeurige zoekmachine volstaat om een veelheid van 
informatie te krijgen. We willen echter nog wat aandacht besteden aan enige merkwaardighe-
den van het werk van Van den Hout. Zo maakt Van den Hout bij zijn titels graag gebruik van 
(verklarende) ondertitels of toelichtende toevoegingen. Voorbeelden zijn: ‘Een sous-realistisch 
proefstuk in klankkleur, ritme en plastiek’ (De roof der Sabijnse maagden). In de tweede cate-
gorie ‘Een humoristische avonturenroman’ (bij ‘Een woestijn raakt zoek’), ’Een zeer onderhou-
dend verhaal voor jong en oud’ (bij ‘De avonturen van Waltertje Waerachtig en den wilden 
Wama’). Opvallend is ook dat er nogal eens exotische oorden opduiken in het werk van Van 
den Hout. Vooral de Stille Oceaan is favoriet. Volgens eigen zeggen werd Van den Hout niet 
gehinderd door kennis van de omgeving aldaar: 'Als je van nature een beetje fantasie hebt, 
en je leest veel, en je ziet een kleurenfilm over de Bahama's, dan hoef ik niet meer naar de 
Bahama's om nog wat couleur locale op te doen. Dat is lariekoek. Ik blijf gewoon thuis en 
schrijf dat boek'. 
 Van den Hout was gek op alliteraties; we spraken al over het door hem bedachte Dolle Dins-
dag. Een veel gebruikt stijlmiddel van Van den Hout was toch wel de alliteratie in de titels van 
zijn schrijfsels. Bombarie om een bunker, Cnall-effecten in Casablanca, Slimmigheden met 
suikerzakjes, Buitenissigheden bij een bosbrand, Trammelant op Trinidad, Tam tam om een 
torpedoboot zijn slechts enkele voorbeelden van deze voorliefde. 
 Resten nog de pseudoniemen van Van den Hout. Het is een bonte verzameling. We troffen 
aan: het veel gebruikte Willy van der Heide, ook een enkele keer Willy van der Heyde, de 
naam Waterman in de varianten Willem W en W en, minder bekend, als auteur van artikelen 
in het literair-satirische blad De Nieuwe Clerke, Willem Sophocles Waterman en Willem Odys-
seus Waterman en in de oorlog in De Residentiebode onder de initialen W.W.W., het feno-
menale C.B. McInverness, M.D., Ph.D, Victor Valstar, Victor H. Huitink en dan ook nog de 
vrouwennamen Zsa Zsa Ferguson, Sylvia Sillevis, Monique van Cleef en Joke Raviera. Ja, het 
is een bont scala en waarschijnlijk nog niet eens alles. Het hoe en waarom van al die pseudo-
niemen - en ook waar ze vandaan komen - is een raadsel. Maar zelfs zijn echte naam gebruik-
te Van den Hout in een aantal varianten: Willem van den Hout, W.H.M. van den Hout. 
Ja, een wonderbaarlijke man, door velen verguisd en door weinigen gemist. 

Willem van den Hout met zijn kenmerkende snor. Legendarisch zijn zijn scheldpartijen 
in café’s, twistgesprekken en dronkenschap. Een beroepsquerulant en non-conformist.  
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En dan toch nog gevonden! 
We hebben het over Antoine de Saint-Exupéry. Deze legendarische vliegenier en 
schrijver verdween in 1944 op mysterieuze wijze, wat aanzienlijk bijdroeg aan zijn 
mystificatie. Meer dan 50 jaar later werd zijn neergestorte vliegtuig gevonden en 
kon zij levensverhaal definitief worden afgesloten. 

A ntoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry. Geboren in 1900 in Sainte Maurice de 
Remens, nabij Lyon, Frankrijk uit een adellijke familie. Passie voor vliegen ontstond op 

12-jarige leeftijd. Middelbare school in Zwitserland. In 1918 relatie met Louise Villeban. Ge-
zakt voor het toelatingsexamen bij de marine. Opleiding tot piloot bij de luchtmacht. In 1921 
einde relatie met Louise. Verricht allerlei werkzaamheden. Haalt een vliegbrevet. Werkzaam 
bij de vrachtlijn van Latécoère die een dagelijkse postvlucht verzorgt van Toulouse naar Da-
kar. Piloot op een vrachtvliegtuig in Afrika en Zuid-Amerika. Piloot in de burgerluchtvaart op 
vluchten tussen Europa, Afrika en Amerika. Is eenmaal neergestort in de Sahara. Eerste boe-
ken handelen over de luchtvaart. In 1940 vlieginstructeur voor de luchtmacht. Na de Franse 
nederlaag uitgeweken naar de Verenigde Staten,. In 1943 bij het Franse verzet in Noord-
Afrika. In 1944 (waarschijnlijk) verongelukt op een verkenningsvlucht in het Rhônedal. Trouw-
de in 1931 hij met Consuelo Suncin Sandoval. Geen kinderen. Consuelo stierf in 1979 in Pa-
rijs. 
 Antoine de Saint-Exupéry was bij zijn leven al een legende. Dat komt vooral, omdat hij een 
van de eerste echter (Franse) luchtvaartpioniers was. Daarnaast was hij schrijver; zijn eerste 
boek, L’aviateur, verscheen in 1926. Zijn romans en verhalen zijn vaak autobiografisch getint. 
Zijn interesse ligt bij mensen die door heroïsche daden proberen de menselijke waarden te 
beschermen. Menselijke waarden die gevaar lopen door de ontwikkelingen van techniek en 
rationaliteit. De pogingen mislukken echter, omdat de werkelijkheid overheerst wordt door 
geweld en oorlog. Het is een thema dat nog niets van zijn betekenis heeft verloren. De veel-
zijdigheid van Saint-Exupéry blijkt ook uit het feit dat hij journalist was en onder andere ver-
slag deed van de Spaanse burgeroorlog. 

Links. De Saint-Exupéry. Midden. Standbeeld in Lyon van De Saint-Exupéry met daar-
achter de kleine prins. Lyon heeft ook het station van de TGV naar de Saint-Exupéry 
vernoemd. Rechts. Het exemplaar van ‘De Kleine Prins’ uit onze bibliotheek ziet er nogal 
beduimeld uit. We kochten het ooit voor 10 (gulden)cent op een rommelmarkt. 
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Boven: Het Pamirgebergte met de Piek Samanid, voorheen Piek Communisme. 

Onder: Het Pamirgebergte met de Piek Lenin. Foto © pamir.nl. 
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 Ook Hermann Göring had zijn straat in Berlijn. In 1933 werd de Friedrich-Ebert-Straße omge-
doopt in de Hermann-Göring-Straße. Na de val van het nazi-regime kreeg de straat de oude 
naam weer terug. In vrijwel alle plaatsen in Duitsland hebben zich soortgelijke veranderingen 
voorgedaan. In Leipzig werd de Südstraße in 1933 de Adolf-Hitler-Straße en in 1945 de Karl-
Liebkecht-Straße. In Dresden werd de Theaterplatz Adolf-Hilterplatz en daarna weer Theater-
platz. Wie wint, heeft gelijk, al is het soms tijdelijk. 
 Verliezers horen er niet bij, zo veel is ook duidelijk. Daarom vinden we in Nederland geen 
Mussertstraat. Maar zoals uit het voorgaande al duidelijk is geworden, is de geschiedenis rijk 
aan verliezers. We zullen een recente groep van verliezers eens onder de loep nemen: de 
communisten uit de voormalige Duitse Democratische Republiek, ook wel Oost-Duitsland ge-
noemd. Bij algemene namen als Platz der Republik, Platz der Demokratie, Strasse der Befrei-
ung kan men al de wenkbrauwen fronsen, maar daar blijft het in totalitaire systemen niet bij. 
De behoefte tot zelfverheerlijking vindt ook zijn weerslag in het gebruik van voormannen en 
voorvrouwen van het systeem. De eerste categorie bevat namen van de pioniers van het in-
ternationale communisme als Friedrich Engels, Karl Marx, Lenin, en in Duitsland, Karl Lieb-
knecht, Ernst Thälman en Rosa Luxemburg. Een randgeval is Stalin die al uitbundig bij leven 
vernoemd werd. Zijn overlijden in 1953 plaatste hem alsnog in de eerste groep, die van de 
overleden communistische beroemdheden. De tweede groep bestaat uit personen die nauw 
verboden zijn geweest met de ontwikkeling van het communisme is Duitsland. We noemden 
al Liebknecht, Thälman en Roseburg, maar hiertoe behoorden ook Clara Zetkin, Rudolf Frie-
drichs en Kurt Fischer. De derde en laatste groep is die van de ‘recente’ communisten. Hoewel 
velen hiervan volgens de officiële DDR-geschiedschrijving konden bogen op heroïsche daden 
in de pre-DDR tijd, lag hun betekenis toch vooral in hun belangrijk zijn in de DDR-tijd. Hierin 
treffen we onder andere de namen van Otto Grothewohl, Otto Gustav Nuschke, Otto Buch-
witz, Wilhelm Pieck en natuurlijk Walter Ulbricht aan. Een kort onderzoekje naar de naamge-
ving van straten in Berlijn en Dresden toonde aan dat veel communisten uit het straatbeeld 
zijn verdwenen. Zij zijn door de geschiedenis ingehaald: wie wint, heeft gelijk.  
 De teloorgang van het communisme heeft de voorvechters en voormannen ervan niet alleen 
gedeeltelijk uit het straatnamenregister verdreven. De oudere communisten als Marx, Leib-
knecht en Thälmann hebben het op menige plaats nog overleefd. De meer recente communis-
ten zijn echter rigoureus verwijderd. Nu gaan omwentelingen meestal gepaard met grondige 
zuiveringen. Het oude moet uitgewist worden. Zo verdwenen bijvoorbeeld de namen Stalin-
grad (is geworden Wolgograd; in het Russisch Волгоград en in het Nederlands Volgograd) en 
Leningrad (kreeg weer de oude naam Sint Petersburg; in het Russisch Ленинград) en Karl-
Marx-Stadt (kreeg weer de oude naam Chemnitz) uit Oost-Duitsland. En zo verdwenen ook de 
namen Stalinkanaal (oorspronkelijk voluit Stalin Witte Zee Baltische Zee kanaal of 'Witte-Zee-
kanaal-in-de-naam-van-Stalin , tegenwoordig Witte Zee Baltische Zee kanaal) en Leninkanaal 
(oorspronkelijk Lenin Wolga Don kanaal, tegenwoordig Wolga Don kanaal). 
 Merkwaardig verliepen de zaken in het gebergte. In de glorietijd van de Sovjet-Unie strekte 
dit land zich tot in Azië. Daar lag onder andere de deelrepubliek Tadzjikistan met het Pamirge-
bergte. Weliswaar lagen hier niet de hoogste bergen ter wereld, maar toch wel bergen met 
een hoogte tot zelfs (ver) boven de 7000 meter. Altijd nog respectabel en dus passend bij de 
statuur van een machtig systeem als het communisme en zijn machtige leiders. Zo bevindt 
zich een piek van 7.134 meter die de Piek Lenin werd gedoopt; voor die tijd heette de berg 
Piek Kaufmann. En zo heet de piek nog steeds. Lang werd gedacht dat dit de hoogste piek 
was, totdat in 1928 een hogere piek van 7.495 werd ontdekt. Gezien de machtsverhoudingen 
op dat moment kreeg deze de naam Stalinpiek. Nadat Stalin zogenaamd ontmaskerd was, 
kreeg de piek in 1962 de naam Piek Communisme (of Pik Kommoenizma). De val van het 
communisme leidde opnieuw tot een naamsverandering: Piek Samanid. Curieus is de naam 
Piek van de XIX conventie van de Communistische Partij. Deze conventie vond plaats in 1952. 
Maar wat was er daar nu zo bijzonder aan dat er een berg naar vernoemd moest worden?  
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 Het bekendste boek van Saint-Exupéry is ‘Le petit prince’, ‘De kleine prins’. De verteller, een 
piloot, verhaalt hoe hij na een noodlanding in de woestijn de kleine prins ontmoet. De wijze 
en betoverende verhalen die de kleine prins vertelt over zijn planeet waar hij woont met een 
ijdele roos, over de andere planeten en hun bewoners en over zijn gevecht met de zaadjes 
van de apebroodboom, maken de kleine prins tot een verrukkelijke en onvergetelijke figuur. 
Een van de bekendste passages uit het boek is: ‘Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim, het 
is heel eenvoudig: Alleen met het hart kun je goed zien; het wezenlijke is voor de ogen on-
zichtbaar.’ Nog steeds van harte aanbevolen. 
 Op 31 juli 1944 keerde Saint-Exupéry niet terug na een vlucht. Hij had verkenningen uitge-
voerd boven het Rhônedal als onderdeel van de voorbereidingen voor de geallieerde invasie 
in Zuid-Frankrijk. Wat er gebeurd is, is altijd onduidelijk gebleven. Noch het toestel, noch het 
lichaam van Saint-Exupéry werden gevonden. Het gebeurde is extra wrang, omdat hij een 
eerder mislukte missie opnieuw moest uitvoeren. De dag ervoor was op een verkennings-
vlucht zijn collega Gavoile beschoten en neergestort. Bijgevolg waren ook de luchtfoto's verlo-
ren gegaan. Saint-Exupéry moest ze opnieuw maken. De verdwijning van Saint-Exupéry gaf 
jarenlang aanleiding tot de wildste geruchten. Neergeschoten? Motorpech? Ook zelfmoord 
werd niet uitgesloten. Tot 2004 dan. Op 7 april 2004 zag een Franse visser voor de kust van 
Marseille de schittering van een armband in het water. Dit leidde tot de ontdekking van het 
wrak van het toestel van Saint-Exupéry. Hiermee is officieel komen vast te staan dat hij is 
beschoten, neergestort en omgekomen. 

Boeken van Saint-Exupéry 
L’aviateur, 1926; Courrier sud, 1929; Vol de nuit, 1932; Terre Des hommes, 1939; Pilote de 
guerre, 1942; Le petit prince, 1943; Lettre à un otage, 1943; Citadelle, 1948 (postuum).  

En dan nog Glenn Miller 
 Nu Antoine de Saint-Exupéry gevonden is, rest ons nog Glenn Miller. Glenn Miller was in de 
jaren dertig en veertig van de vorige eeuw een bekend jazzmusicus en bandleider. Miller nam 
in 1942 dienst bij het Amerikaans leger en werd tot kapitein benoemd. Hij werd orkestleider 
van de Army Air Force Band (AAFB) met als taak optredens te verzor-
gen voor de Amerikaanse soldaten overzee. Op 15 december 1944 
vloog hij van Engeland naar Parijs, maar hij is daar nooit aangeko-
men. Volgens de officiële berichten was het toestel neergestort in het 
Kanaal. Het vliegtuigwrak en het lichaam van Miller (en zijn twee 
medepassagiers) zijn nooit gevonden. Het gevolg was natuurlijk, net 
als bij Saint-Exupéry, dat er allerlei complottheorieën in omloop zijn 
gekomen. Het wachten is ook hier op de ontdekking van het vlieg-
tuig, zodat ook het levensverhaal van Miller kan worden afgesloten. G
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Links. De Latécoère 24 (La 24); het vliegtuig waarmee Saint-Exupéry onder andere op 
Afrika vloog. Rechts. De Lockheed P 38 Lightning; het vliegtuig waarmee Saint-Exupéry 
zijn laatste vlucht maakte. 
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‘Harmonische synthese van architectuur 
en beeldende kunst’ in Berlijn 
Het toeristenbureau van Oost-Berlijn bracht in 1970 een foldertje met de toeristi-
sche hoogtepunten van de stad uit. Een mengeling van cultuur, kunst, architectuur 
en politiek wordt de lezer voorgeschoteld. Berlijn, althans het oostelijk deel ervan, 
is een moderne, dynamische stad. Een deel van de vooruitgang blijkt uit de moder-
ne architectuur. Zo beschrijft de folder de omgeving van de Leninplatz 
(tegenwoordig Platz der Vereinten Nationen): ’Der Platz wurde zu einer harmoni-
schen Synthese von Architektur und bildener Kunst’. Deze vorm van architectuur 
noemen we tegenwoordig Plattenbau.   

P lattenbau is de benaming voor huizen die uit een beperkt aantal gelijkvormige elementen 
zijn gebouwd. De toepassing op flatgebouwen leidt daardoor tot een grote eenvormigheid. 

Nu is dat niet een verschijnsel dat typisch bij de DDR hoort. Grootschalige aanleg van flatge-
bouwen gebeurde over de gehele wereld. Wel is het zo dat het begrip Plattenbau vooral in de 
voormalige DDR vorm heeft gekregen, toen dit systeem daar in 1972 op een wel zeer massale 
schaal grote schaal werd ingevoerd. Het bijzondere van het Oost-Duitse systeem was dat de 
grote betonnen platen als het ware in het elkaar geklikt werden. De DDR kwam in 1972 met 
plannen om de tot op dat moment bestaande woningnood in zo’n 20 jaar definitief op te los-
sen. De Plattenbau nam daarmee een ongekende omvang aan. Meer dan drie miljoen werden 
volgens dit systeem gebouwd. Bijna de helft ervan bestond uit constructies volgens de zoge-
mende Wohnungsbauserie 70; dit verklaart soms ook de voor het oog grote eenvormigheid in 
moderne stadswijken in het voormalige Oost-Duitsland. Het resultaat van de DDR-bouwwoede 
is nu nog steeds in veel plaatsen in ruime mate in het oosten van Duitsland te bewonderen.   

Toeristenfolder over (Oost-)Berlijn uit 1970 met een overzicht van de verworvenheden 
van het communistische systeem. Daarbij horen ook de flats waarbij het bepaald toch 
niet kleine beeld van Lenin maar magertjes afsteekt. 
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Adolf Hilter werd geboren in Brau-
nau am Inn in Oostenrijk. De straat 
waar zich het geboortehuis van 
Hilter bevindt, werd uiteraard om-
gedoopt in Adolf-Hilter-Strasse 
(boven). In 1945 kreeg de straat 
zijn oude naam, Salzburger Vor-
stadt, weer terug. 

Op veel plaatsen is het zo gegaan. 
In Leipzig werd de Südstraße in 
1933 de Adolf-Hitler-Straße en in 
1945 de Karl-Liebkecht-Straße. In 
Dresden werd de Theaterplatz 
Adolf-Hilterplatz en daarna weer 
Theaterplatz. In Würzburg ging het 
om de Theaterstraße, in Aachen om 
de Karl-Liebknecht-Straße, in Le-
verkussen om de Friedrich-Ebert-
Straße, in Erfurt om de Bahnhof-
straße en ga zo maar door. 
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Wie wint, heeft gelijk 
Nergens in Nederland zullen we een stad of dorp vinden met de Mussertstraat. 
Natuurlijk niet zult u zeggen. Die man was een landverrader, daar noem je toch 
geen straat naar? Dat de man niet deugde, daar zijn we het wel over eens. Maar de 
geschiedenis kent vele mensen die niet deugden, maar naar wie toch een straat is 
vernoemd. En bovendien wil de geschiedenis nogal eens herschreven worden: 
goed wordt fout en omgekeerd. Wat dan? Dat laatste zullen we eens meer in detail 
bekijken. 

D e Ruyter, Tromp, Evertsen, Van Gent, Hein: allemaal Nederlandse zeehelden. Zij vochten 
voor het vaderland, begingen grote daden, werden beroemd en geëerd. Menige Neder-

landse stad kent straten met de namen van zeehelden. Utrecht kent zowaar een Zeehelden-
buurt, waar naast de al genoemde zeehelden ook nog Van Speijk, Van Brakel en Van Galen 
met een straatnaam vereerd worden. Wij zullen deze mannen niet gauw als oorlogsmisdadi-
gers aanmerken, hoewel er door hun toedoen honderden slachtoffers zijn gevallen. Zij voch-
ten voor de goede zaak en, wat ook niet onbelangrijk is, zij wonnen meestal. Maar het ook 
anders lopen. Zo had elke zichzelf respecterende stad in Duitsland tot in 1945 een Adolf Hilter 
Straße of Platz en een Hermann Göring Straße of Platz. Zo werd in Berlijn in 1934 de Reichs-
kanzler-Platz herbenoemd in Adolf-Hilterplatz. In 1945 werd het weer Reichskanzlerplatz en in 
1963 kreeg het de naam Theodor-Heuss-Platz. Zo komt alles weer terecht. 

Theodor-Heuss-Platz in Berlijn, was de Reichkanzlerplatz, was de Adolf-Hilter-Platz, was 
de Reichkanzlerplatz.  
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Berlijn: een moderne stad in de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw (rechts). 
Plattenbau in de praktijk (boven). Op de 
achtergrond de Fernsehturm. 

De Karl-Marx-Allee in Berlijn, 2006. Dit deel van Berlijn was oorspronkelijk Oost-Berlijn. 
De behuizingen op de foto’s zijn geen kantoren, maar woonkazernes. De oorspronkelijke 
bewoners hadden het ‘voorrecht’ dat ze aan een van de meest prestigieuze straten in 
Oost-Berlijn mochten wonen. 

Communistisch cultuurpaleis in Dresden in onttakeling. Daar tegenover een fraai voor-
beeld van Plattenbau dat nog wel in gebruik is. Op de voorgrond het hypermoderne 
tramstation op de Postplatz. Dresden kent nog vele van deze contrasten.  
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Suhl is een oude industriestad in Thüringen waarvan het centrum vol gezet is met toren-
hoge flats. Na de Wende heeft men geprobeerd om zo her en der de zaak wat te ver-
fraaien. Dit kan echter niet verhullen dat de Plattenbau onmiskenbaar blijft. Vooral de 
kleine ramen zijn karakteristiek. 
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Nummer 15 Nummer 15 Nummer 15 Nummer 15 –––– september 2006 september 2006 september 2006 september 2006    
 

4 Wie wint, heeft gelijk 
Kan zijn. Maar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. 

We nemen een recente groep van verliezers eens onder de loep: 
de communisten uit de voormalige Duitse Democratische Republiek.  

9 Wie verliest, raakt soms vergeten 
Maar wie zijn toch deze communistische vrouwen en mannen 

die nu hun namen uit het straatbeeld zijn verwijderd, 
 bij het grote publiek in de vergetelheid dreigen te raken? 

10 Van Ferguson tot Waterman 
Willem van den Hout: er is al heel wat afgeschreven over deze excentrieke man. 

Hij haalde dan ook de meest wonderlijke capriolen uit. 
 Zijn inspanningen om zijn eigen leven te mystificeren, 

 hebben de zaak bovendien er ook niet overzichtelijker op gemaakt. 
 Willem van de Hout: de man van alliteraties en pseudoniemen. 

18 En dan toch nog gevonden!  
We hebben het over Antoine de Saint-Exupéry. 

 Deze legendarische vliegenier en schrijver verdween in 1944 op mysterieuze wijze. 
 Meer dan 50 jaar later werd zijn neergestorte vliegtuig gevonden. 

20 ‘Harmonische synthese van 
architectuur en beeldende kunst’ 

Het toeristenbureau van Oost-Berlijn bracht in 1970 
 een foldertje met de toeristische hoogtepunten van de stad uit. 

 Berlijn, althans het oostelijk deel ervan, is een moderne, dynamische stad. 
Een deel van de vooruitgang blijkt uit de moderne architectuur.  

Tegenwoordig heet het Plattenbau.   

En op de achterkant:  
 Wat doet de buitenlandse toerist in Nederland? 

 INZICHTEN  

VOORTSCHRIJDENDE 

Alles gaat zoals …. 
Bij de voorkant 
  & over dit nummer 
Colofon 

2 



2 - 

Alles gaat zoals het gaat 

Nummer 15? Waar heb ik nummer 14 dan 
gelaten? En waar ging dat nummer ook al weer 
over? Mogelijk vragen die u zichzelf stelt. Om met 
de laatste vraag te beginnen: nummer 14 is een 
themanummer en gaat over straling. Een nummer 
geheel gewijd aan één onderwerp: met artikelen 
over klimaatverandering, aantasting van de 
ozonlaag, maar ook over fijn stof, kruipruimtes en 
gebroken benen. Alleen heeft u dat nummer nooit 
gehad, of beter gezegd, nog niet gehad. Het 
komt, dat is zeker. Alleen vergt de productie ervan 
wat meer dan tijd dan we hadden gedacht. 
Trouwe lezers zullen zich ongetwijfeld nummer 7 
herinneren dat pas in juli 2005 verscheen na 
nummer 11. Nu hebben we dus weer zoiets aan 
de hand. U ontvangt dus nu eerst nummer 15; 
zeker ook interessant, zoals u van ons mag 
verwachten. 

Op de redactie is niets veranderd. Onze website is 
daarentegen grondig bijgewerkt. Wipneus en Pim 
hebben nu een apart en herkenbaar gedeelte op 
onze website gekregen. De voortdurende vragen 
over dit onderwerp deden ons beseffen dat de 
informatie niet voor iedereen even vindbaar was. 
Bezoekt u onze website nog wel eens? Het is 
zeker de moeite waard. Aarzel niet om ons met 
uw vragen en suggesties lastig te vallen. Daar 
houden wij wel van. 

COLOFON 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN 

is een uitgave van 
Uitgeverij Tinsentiep 

Bovencamp 57 
3992 RX Houten 

030 6373498 (vr 19-20 uur) 
 info@inzichten.nl 

Gerrit van Dam 
hoofdredacteur  

gvandam@inzichten.nl 

Bert van Overeem 
archief en documentatie 
bovereem@inzichten.nl 

Betty van Berkel 
abonnementen 

bebe@inzichten.nl 

Henny de Groot 
voor al uw vragen 
hehe@inzichten.nl 

 
Voortschrijdende Inzichten 

 is in 2001 ontstaan op basis 
van een idee van Ed Buijsman. 

Hij is tegenwoordig 
alleen nog als adviseur 

werkzaam voor de uitgeverij.   

Bij de voorkant & over dit nummer 

De werkelijkheid is vaak merkwaardiger dan een mens in zijn 
wildste fantasieën kan bedenken. Op de voorkant zien we 
flatgebouw in het oostelijk deel van Berlijn. De flat dateert uit 
de tijd van de DDR. Het trefwoord ervoor is Plattenbau. Plat-
tenbau is de benaming voor huizen die uit een beperkt aantal 
gelijkvormige elementen zijn gebouwd. De toepassing op 
flatgebouwen leidt daardoor tot een grote eenvormigheid. 
Het begrip Plattenbau heeft vooral in de voormalige DDR ge-
kregen, toen dit systeem daar in 1972 op grote schaal werd 
ingevoerd. Het resultaat daarvan is nu nog steeds op grote 
schaal in het oosten van Duitsland te bewonderen. 

Eigenlijk is alles in dit nummer op de een of andere manier met Duitsland verbonden: het 
artikel over straatnamen, het verhaal over de schrijver Saint-Exupéry en de merkwaardige 
geschiedenis van Willem van den Hout. Het waren alle oude ideeën, zaken die ons interes-
seerden en zeker ook allemaal onderwerpen die in meer of minder mate gekenmerkt wor-
den door voortschrijdende inzichten. En dat het dan opeens allemaal met Duitsland te ma-
ken heeft, is louter toeval. Het is nu eenmaal een groot land met een lange geschiedenis.  
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Ook Dresden herbergt heel wat relicten uit de DDR-tijd. Daar heeft men echter van de 
nood een beetje een deugd gemaakt. Kenmerkende objecten uit de DDR-tijd zijn opge-
nomen in een Spurensuche. Zo blijkt volgens het paneel met toelichting op dit fraaie 
voorbeeld van Plattenbau ’Der Socialismus siegt’ gestaan te hebben. De Stadtrundfahrt 
(rechts) is ook hier doorgedrongen. ‘Der Kapitalismus siegt’, geldt hier tegenwoordig. 

Ook in de DDR had men 
al snel in de gaten dat 
misschien er wel effici-
ent gebouwd werd, 
maar dat het er allemaal 
nogal eenvormig uitzag. 
Dit leidde bijvoorbeeld 
bij de bouw van winkel-
centra tot het aanbren-
gen van ‘eigentijdse’ 
verfraaiingen. Deze 
zagen er dan wel anders 
uit dan de Platten, maar 
waren op hun beurt ook 
wel weer erg eenvor-
mig. Dergelijke versie-
ringen kunnen nog 
steeds op veel gebou-
wen met een openbare 
of publieke functie wor-
den aangetroffen.  



D e la Prise begint zijn boekje met een waar-
schuwing. Nederland lijkt op het eerste 

gezicht monotoom: ‘… promise nothing but cea-
seless monotony of outlook to the tourist’. Maar 
de auteur nodigt de lezer uit om onmiddellijk 
verder te kijken om het grootste wonder van 
Nederland te aanschouwen: ‘the enchantment of 
sky and water’. Het zijn de rivieren, de kanalen, 
de grachten, al dat water dat Nederland zijn 
bijzondere karakter geeft. De lezer wordt uitge-
nodigd om zonsondergangen boven het water te 
bekijken en vanaf de spoorbrug het brede water 
van de Moerdyk te bewonderen. Natuurlijk moe-
ten de grote steden worden bezocht: ‘busy’ Rot-
terdam met zijn grote hoeveelheid schepen, Den 
Haag met zijn ‘air of quiet distiction’ waar menige 
bekende Engelsman heeft vertoefd, Haarlem het 
‘Mecca of the flower-lovers’ en natuurlijk Amster-
dam met het huis van Rembrandt, de Kalver-
straat met zijn ’tasteful modern shops en de 
‘peaceful’ grachten. De la Prise waarschuwt de 
lezer: ga ook in andere gedeelten van Nederland 
kijken! Wie dat niet doet, doet zichzelf tekort. 
Marken en Volendam moeten zeker bezocht 
worden. Het beste met de boot via de Zuyder 
Zee. Maar wees gewaarschuwd: ‘picture post-
cards, musical plays, and even cinemas have 

done there best to vulgarize’ de plaatsen 
(nogmaals we hebben het over 1928!). Maar 
desondanks de moeite waard, al was het maar 
om de zijn ’strangely dressed inhabitants’. De 
klederdracht is sowieso iets waar de auteur 
voortdurend op wijst; ook in Zeeland en in ande-
re plaatsen aan de Zuiderzee kan (en moet) dit 
gezien worden, zo meent de auteur. Maar ook de 
provincie Utrecht met zijn ‘fine country seats’ en 
zijn ‘grand old woods, Gelderland met waar kud-
des schapen zwerven over de heidevelden, de 
Rijn in de Betuwe ‘winding like a silver ribbon 
past the cherry orchards’. Maar de fascinatie van 
de auteur ligt toch vooral bij het water. Voortdu-
rend keert hij daar weer naar terug: Hoorn, 
Enkhuizen, Monnikendam, de Friese meren, de 
wirwar van waterwegen in Noord-Holland, maar 
ook Texel en de andere Waddeneilanden: steeds 
weer water met de onvolprezen Nederlandse 
luchten, de ‘Dutch scenery’. En gelukkig is Neder-
land ook een land voor alle seizoenen, zo meent 
De la Prise. De auteur besluit met de fraaie vol-
zin: ‘To feel the spell of Holland means to leave 
reluctantly and to return as soon as possible’. 
Jazeker, het gaat over Nederland, pardon Hol-
land. Ach, was het nog maar zo als toen. 

Wat doet de buitenlandse toerist in Nederland? 
Wie als toerist naar het buitenland gaat, zal, zeker de eerste keer, te 
rade gaan bij een toeristengids. Wat zijn de gebruiken? Waar moe-
ten we op letten? En vooral: wat moeten we zien? En zo zal het om-
gekeerd ook zijn. De toerist die Nederland bezoekt, zal een gids 
raadplegen. Toeristengidsen over Nederland: daarover gaat deze 
achterkantserie over. Nee, niet de hedendaagse gidsen, maar de 
gidsen van vroeger. Vroeger, toen reizen nog spannend kon zijn. Er 
was iets dan ons meteen opviel. Toeristen gaan niet naar Nederland; 
ze gaan naar Holland. De derde aflevering van de serie gaat over 
‘Holland’. Het is geschreven door M de la Prise en uitgegeven door 
de Official Tourist Office in Den Haag in 1928. 

De Rijn bij Arnhem (links), de Dam in Amsterdam (midden) en een 
aantal klederdrachten (rechts). Uit ‘Holland’, M de la Prise, 1928. 
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