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Alles gaat maar door 

We gaan gewoon door. Heeft u onlangs nummer 
15 tot u genomen, ligt al weer nummer 16 op de 

deurmat (nee, nummer 14 bevindt zich nog 
steeds in de parkeerstand). Maar u weet het: het 

is bij ons hollen of stilstaan. Op de redactie is 
niets veranderd.  Onze lieftallige Betty doet weer 

wat ze behoort te doen en onze Henny 
beantwoordt vraag op vraag. Niets is haar te gek. 

De website mag zich nog immer in een stijgende 
populariteit verheugen. De instelling van een 

apart ’Dossier Wipneus en Pim’ blijkt nog veel 
meer bezoekers naar onze website te trekken. De 

betere vindbaarheid heeft ertoe geleid dat we 
gemiddeld zo’n 50 bezoekers per dag hebben die 

iets willen weten over Wipneus en Pim en de 
boekjes. 

Gelukkig zijn we nu ook te vinden in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Men gaf ons 

onder andere het trefwoord ‘levenskunst’ mee. 
We zouden het zelf niet bedacht hebben, maar 
we vinden het een mooie suggestie. En zo neemt 

onze bekendheid (maar niet het aantal abonnees) 
zo langzaamaan toe. De uitgever 
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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 

Jazeker, levenskunst! Dat is één van de trefwoorden waar de Koninklijke Biblio-
theek Voortschrijdende Inzichten ons onlangs van voorzag. Dat bracht ons in 
een goede stemming. Zo goed dat we maar wat (extra) levenskunst op de 
voorpagina hebben gezet. Levenskunst in de vorm van de achterkant van een 
vrouw met een bloemetjesjurk. We zouden bijna weer terugverlangen naar de 
tijd dat we Voortschrijdende Inzichten nog in kleur uitbrachten. Maar nee, we 
geven niet toe. Ten minste niet helemaal, maar als bijlage vindt u als extra de foto in kleur. 

En dan nog over dit nummer. Als dit nummer niet gaat over voortschrijdende inzichten dan 
weten wij het ook niet meer. Af en toe vraagt men ons: ‘Hoe zit dat nu eigenlijk met die 
voortschrijdende inzichten? Ik zie daar zo weinig van terug in de artikelen’. Ja, zeggen wij 
dan: ‘Het gaat over voortschrijdende inzichten (1) of het gebrek eraan (2).’ Zo treft u in dit 
nummer artikelen over het eerste (1) aan. Zoals over pornografie: een begrip dat in het mu-
seum van de hilariteiten bijgezet kan worden. Over het ISBN dat evolueert van 10 naar 13. 
Maar ook artikelen over het tweede (2). Zoals over uitlaten van auto’s waar bijna niemand 
nog iets verstandigs over kan zeggen. En dan over de vraagprijzen van Wie Wat Waar boek-
jes; men doet maar. Kortom: het is nog steeds zoals we lang geleden schreven. 
‘Voortschrijdende Inzichten behandelt verrassende onderwerpen met nieuwe invalshoeken. 
Het behandelt onderwerpen die inzicht geven in hoe de wereld functioneert. Niet ordelijkheid, 
rationaliteit en altruïsme regeren de wereld, maar chaos, willekeur en eigen belang. U kunt 
deze oertekst nog steeds vinden op de beginpagina van onze website als u de paginabron (in 
Internet Explorer > Beeld > Bron; in Firefox: Beeld > Paginabron) bekijkt. U ziet dat wij in 
deze kwestie nog niet getroffen zijn door een voortschrijdend inzicht. De redactie. 
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Nummer 16 – november 2006 

4 Waar zit de uitlaat van een auto? 
Aan welke kant zit de vulopening van de benzinetank bij een auto? 

En aan welke kant zit de uitlaat? Eenvoudige vragen met eenvoudige antwoorden, zo lijkt het. 
Maar waarom heeft dan bijna niemand een fatsoenlijk antwoord paraat? 

10 De kleur van een auto 
We zeggen het maar meteen: grijs. 

Wij ontlenen deze wijsheid aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Deze organisatie brengt elk jaar een overzicht uit van de aantallen. 

Deze nijvere statistici verzamelden nog veel meer gegevens over auto’s. Hadden ze dat maar 
niet gedaan. Laat u door ons langzaam in het moeras van de merkwaardige informatie leiden. 

14 10 wordt 13 
Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titelidentificatie voor boeken. 

Het systeem wordt over de hele wereld gebruikt. 
Maar let op: het systeem gaat per 1 januari 2007 veranderen. 

16 Wat kost een 

Wie Wat Waar boekje? 
We hebben onlangs de markt maar weer eens verkend 

en constateerden dat er niets veranderd is. Veel en veel te duur. 

20 Lees smakelijk: lees Aalberse 
Pornografie: wie het wil hebben, kan het tegenwoordig gemakkelijk krijgen. 

In alle soorten, maten en diepten. Het is overal te krijgen en het kost bijna niets. 
 Maar wie omkijkt, moet constateren dat er de afgelopen 50 jaar veel is veranderd. 

Lees over het schandaal over de boeken van Aalberse. 

22 Meisjes vragen…! 
Welke ouders ondervinden niet grote moeilijkheden 

 wanneer zij hun opgroeiende dochter moeten inlichten 
omtrent de seksualiteit  en de vele daarmee verband houdende problemen?’  

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

INZICHTEN  

 Alles gaat maar door 

 Bij de voorkant  
 & over dit nummer 
 Colofon 

2 
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Waar zit de uitlaat van een auto? 
Aan welke kant zit de vulopening van de benzinetank bij een auto? En aan welke 
kant zit de uitlaat? Deze vragen lijken bijna net zo dom als de legendarische quiz-
vraag van Barend Servet: ‘Wat is de kleur van een auto?’ U zult bij het beantwoor-
den van de vraag over de vulopening misschien proberen om zich de situatie voor 
de geest te halen als u aan het tanken bent. Als u ten minste een auto heeft. Moei-
lijker is de vraag over de uitlaat. Wellicht loopt u daarvoor even naar buiten om 
het te bekijken. Het antwoord op de vragen is echter meestal simpel. Zit de vul-
opening rechts dan zit de uitlaat links. Zit de dop links dan zit de uitlaat rechts. 
Althans meestal. Maar zoals altijd: we willen het eenvoudig houden, het zou ook 
eenvoudig kunnen zijn, maar het is toch uiteindelijk altijd weer onoverzichtelijk. 
We zullen het uitleggen. 

W 
e beginnen met het eenvoudigste: 
zit de vulopening van de benzine-
tank rechts dan zit de uitlaat links 

en andersom. De reden hiervoor lijkt heel 
simpel, zo veronderstelden wij. De uitlaat is 
heet en is daarom aan de andere zijde dan 
de vulopening van de benzinetank ge-
plaatst. Voor het geval er iets mist gaat bij 
het tanken. Maar hoe eenvoudig deze regel 
ook mag zijn, hij gaat niet altijd op. Er zijn 
enkele auto’s, waaronder een recent model 
van Volvo, waar de uitlaat aan de zelfde 
kant als de dop van de benzinetank. Ook 
wil het wil nog wel eens gebeuren dat een 
auto twee uitlaten heeft. Vooral bij de zo-
genoemde sportievere modellen kunnen we 
dit aantreffen. Dan zit meestal een van de 
uitlaten links en de andere uitlaat rechts. 
Het ‘voor het geval dat’ gaat dus hier blijk-
baar niet op. En soms werkt het nog weer 
anders, want dan zitten de twee uitlaten in 
het midden bij elkaar. Feit blijft echter dat 
bij de meeste (personen)auto’s de eenvou-
dige regel van rechts vulopening/links uit-
laat en links vulopening/rechts uitlaat geldt. 
 Maar hoe zit het dan met de plaats van de vulopening van de benzinetank? Ook daar lijkt 
een systeem in te zitten. Althans in de meeste gevallen. Auto’s die gefabriceerd worden in 
landen waar rechts wordt gereden, hebben de vulopening rechts zitten. Auto’s die komen uit 
landen waar daarentegen links wordt gereden, hebben de vulopening links zitten. Heeft u een 
auto en bent u eens onderweg dan kunt u dit zelf verifiëren. De groe vraag is natuurlijk waar-

Links, rechts? Wij spreken in dit artikel veelvuldig over links en rechts. Maar hoe bedoelen 
we dat? Hiervoor bekijken we de auto in de normale (vooruit) rijrichting. Zo zijn links en 
rechts dan vastgelegd. 
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om dit zo is. Met andere woorden waarom zitten vulopening voor de benzinetank en uitlaat 
aan tegenovergestelde zijden en waarom is het bij Europese auto’s en bij Japanse auto’s pre-
cies tegenovergesteld. Wij konden er op de redactie van alles over bedenken. Maar voor het 
juiste antwoord gingen we naar de autofabrikanten. Dat zijn immers de deskundigen, zo dach-
ten wij in onze naïviteit. 
 We gingen dus ons licht eens opsteken bij de autofabrikanten. We kozen hiervoor de in 
Nederland 25 meest verkochte automerken volgens de telling van het Centraal Bureau van de 
Statistiek per 1 januari 2006. Toen wachtte ons een eerste teleurstelling. Maar liefst 10 van de 
25 waren niet op een moderne wijze, dat wil zeggen per e-mail of via een contactformulier, 
bereikbaar! We hielden er 15 over die we de vraag over de plaatsing van de dop van de ben-
zinetank hebben voorgelegd. Ook legden we onze vraag voor een aantal organisaties waarvan 
we dachten dat ze ook verstand van zaken hadden (zie het tekstkader ‘Wie hebben we bena-
derd voor ons onderzoek?’)  
 Onze verwachtingen waren hoog gespannen. Maar toen we antwoorden zo geleidelijk aan 
binnenkwamen, moesten we onze verwachtingen bijstellen. Dit waren duidelijk, in tegenstel-
ling tot wij vermoed hadden, geen echte deskundigen. Dit was toch even een teleurstelling. 
Laten we eens kijken. 

Wie hebben we benaderd voor ons onderzoek? 

Niet via de website bereikbaar waren: BMW, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, 
Nissan, Seat, Suzuki, Volkswagen. 

Wel via de website bereikbaar waren: Alfa Romeo, Citroën, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Kia, Mit-
subishi, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Skoda, Toyota, Volvo. 

Twee hiervan, Citroën en Kia, boden ons de mogelijkheid om via een e-mail een vraag voor te 
leggen. Bij de anderen waren we gedwongen om een contactformulier met persoonlijk gege-
vens in te vullen (u kent ze wel de met; velden met een * zijn verplicht). Volvo maakte het 
wel erg bont. We kregen onze vraag alleen maar verstuurd als we ook ons huidige merk auto, 
model en bouwjaar hadden opgegeven. 

Daarnaast hebben we onze vraag voorgelegd aan het Nationaal Automobiel museum, Postbus 
51 en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Postbus 51 stuurde onze vraag door naar het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van Alfa Romeo hebben we nooit een reactie gehad. 
Ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft niets van zich laten horen. 

Links een auto van Japanse herkomst: de Mistubishi Eclipse. Zie de uitlaat. Maar waar 
zit de vulopening? Juist: links. Rechts een auto van Europese herkomst: de Opel Astra. 
Zie de vulopening. Maar waar zit de uitlaat? Juist: links. 
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Waarom tegenover elkaar? 
Eerst maar de vraag waar we zelf al een antwoord op hadden bedacht. Sommige reacties 
gaven er blijk van dat men echt geen idee had. Sommige fabrikanten riepen maar wat. Maar 
toch vonden we bij enkelen suggesties die wel aannemelijk lijken. Wie gaat tanken, heeft 
gereden. De uitlaat kan dus heet zijn. Stel nu de dat uitlaat aan dezelfde kant zit als de vul-
opening van de benzinetank. We knoeien benzine, deze komt misschien op de hete uitlaat en 
de benzine vat vlam. Het lijkt ons een aannemelijke reden om dus vulopening en uitlaat op 
tegenovergestelde zijden van de auto te plaatsen. Dit laat echter onverlet dat er enkele mo-
dellen rondrijden waarbij vulopening en uitlaat aan dezelfde kant zijn geplaatst. Dus, ja? Wat 
ons echter verontrustte, was dat een aantal woordvoerders dit toch niet onbelangrijke veilig-
heidsaspect niet tussen de oren hadden zitten. Of zou het daar dan toch niet om gaan? 
Waarom links/rechts of rechts/links? 
Waarom zit die vulopening rechts (en de uitlaat links)? Of rechts (en links)? Het lijkt systema-
tisch dus het kwam ons voor dat het iets te maken moest hebben met rechts en links rijden. 
Want waarom zit de uitlaat normaal gesproken aan de kant van de auto die zich het dichtst bij 
het midden van de weg bevindt? En dus het verst van de stoep? Of is het omdat de vulope-
ning zo altijd het dichtst bij de stoep zit? De suggestie dat het iets te maken heeft met de 
wijze waarop lang geleden werd getankt, heeft iets aannemelijks. De benzinepomp stond 
direct aan de weg. Het zou dan dus een praktische overweging geweest zijn. Maar ja, hoe 
lang is dat wel niet geleden? Er zijn al sinds mensenheugenis benzinestations waar zowel links 
als rechts getankt kan worden. Dat maakt het dan allemaal weer minder overtuigend, want 
waren zouden autofabrikanten daar na zoveel tijd nog aan vast houden? Dit zou toch niet 
weer een demonstratie van het Primo Levi effect zijn? 

 Maar er is iets anders: de uitlaat. Auto’s die komen uit rechtsrijdende landen, hebben de 
uitlaat links. Dat is dus bij een straat of weg met verkeer in beide richtingen tegen de wegas 
aan. En dus zo ver mogelijk van de stoep af. Het is denkbaar, zoals sommige fabrikanten 
suggereren, dat hiermee beoogd zou zijn om de gezondheid van voetgangers (en fietsers) te 
ontzien. Al met al blijft het een mysterieuze geschiedenis. Wat ons vooral aan het denken 
zette, is het antwoord van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Wij dachten dat deze 
organisatie onder andere verantwoordelijkheid droeg voor de veiligheidsaspecten van de voer-
tuigen die in Nederland op de weg komen. Voor de zekerheid wilden wij dit verifiëren op de 
website van de RDW. Wij zijn vervolgens niet meer bijgekomen. Leest u gerust verder in de 
tekstbox over de RDW; wij staan echter niet in voor de gevolgen. Misschien komen we nog 
eens terug op de vulopening-uitlaat-kwestie, maar dat zal niet zijn dankzij de RDW. 

Het Primo Levi effect 

Het Primo Levi effect is niet door Primo Levi bedacht. Het is door ons vernoemd naar de Itali-
aanse schrijver Primo Levi. Wij bedoelen met het Promo Levi effect het verschijnsel dat een 
bepaald gedrag of een bepaalde wijze wordt beargumenteerd met ‘dat hebben wij altijd zo 
gedaan’, zonder dat iemand kan uitleggen waarom dat zo is. Wij hebben de naam ontleend 
aan het verhaal Chroom in het boek Het periodiek systeem. Hierin verhaalt de hoofdpersoon 
over een gebeurtenis waarbij er door tekorten aan grondstoffen problemen waren met de 
productie van verf. Met veel moeite lukt het de hoofdpersoon een oplossing te vinden. Deze 
ligt in het toevoegen van een aantal chemicaliën. Vele jaren later, als de hoofdpersoon de 
fabriek weer eens bezoekt- hij werkt er al jaren niet meer, blijkt dat ze dezelfde chemicaliën 
nog steeds toevoegen. Daar is echter geen enkele reden voor, omdat de benodigde grond-
stoffen alle al lang weer te krijgen zijn. Als de hoofdpersoon vraagt naar het waarom van 
deze in zijn ogen toch wel merkwaardige handelwijze, krijgt hij als antwoord dat ‘dat altijd 
met dat zout erin wa gemaakt’. Als de bewuste stof als ingrediënt voor de bereiding stond 
opgevoerd, moest het toch wel ergens goed voor zijn, zo was de redenering.  
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Hieronder volgen de letterlijke teksten die wij de autofabrikanten mochten ont-
vangen. De naar onze mening bijzonder interessante passages hebben wij voor 
onze lezers onderstreept. U ziet het: wij hebben niets verzonnen. 

Citroën 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij hebben deze vraag vastgelegd onder 
referentienummer 2-40828. Wij hebben uw vraag hier en daar eens voorgelegd. Dit is een 
moeilijke vraag waarop wij geen definitief antwoord kunnen geven. Waarschijnlijk stamt dit 
nog uit de tijd dat er maar één pomp was bij een tankstation en er dus rechts getankt moest 
worden. 

Daewoo 
In reactie op uw E-mail van 25 augustus 2006 berichten wij u als volgt. Wij stellen het op prijs 
dat uw belangstelling uitgaat naar onze modellen. U stelt de vraag waarom bij de meeste niet 
Europese personenauto's de dop van de benzinetank links en de uitlaat rechts zit, hoewel, zo 
te zien, dit bij de Daewoo niet opgaat. Helaas hebben wij hierover geen nadere informatie en 
het is voor ons dan ook niet mogelijk een antwoord te geven op uw vraag. Misschien dat u via 
een goede zoekmachine op het internet een antwoord kunt achterhalen. 

Daihatsu 
Allereerst onze excuses voor de late reactie, vanwege een automatiseringsprobleem werd uw 
e-mail niet eerder door ons ontvangen. In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende mee-
delen. In Japan wordt, net zoals bijvoorbeeld in Engeland, links gereden. Van origine zijn de 
Japanse auto’s dan ook rechts gestuurd. Dit verklaart waarom bij sommige Japanse auto’s de 
uitlaat rechts zit en de tankdop links. 

Fiat 
Hartelijk dank voor het sturen van uw e-mail. Wat betreft uw vraag het volgende. De benzine-
tank zit uit veiligheidsoverwegingen niet aan de zelfde kant dan de uitlaat vanwege de grote 
warmte die van de uitlaat komt. Waarom er gekozen is voor de dop van de benzinetank rechts 
en de uitlaat links heeft met de constructie van de auto te maken. 

Kia 
Hierbij willen wij graag reageren op uw e-mail van 25 augustus jl. inzake de plaatsing van de 
vulopening van de benzinetank. Naar aanleiding van uw e-mail hebben wij contact opgeno-
men met onze Technische Dienst. Volgens onze Technische Dienst is er geen relatie tussen de 
plaats van de uitlaat en de plaats van de vulopening 

Mitsubishi 
De precieze reden is ons niet bekend, maar het zou misschien iets te maken kunnen hebben 
met het feit dat ze in Japan links rijden, de auto's die ontwikkeld worden zullen misschien 
eerst voor de landen ontwikkeld worden die aan de linkerzijde van de weg rijden. 

Opel 
1. Wij danken u voor uw e-mail. In antwoord op uw vraag waarom de tankvulling van Europe-
se auto’s aan de andere kant zit dan het uiteinde van de uitlaat, kunnen wij u meedelen dat 
dit te maken heeft met veiligheidsvoorschriften. Als het zo zou zijn geweest dat beide aan 
dezelfde kant zouden zitten, is er een zekere mate van brandgevaar aanwezig wanneer er 
brandstof gemorst zou worden en op het hete eindstuk van de uitlaat terecht zou komen. 
2. Aangaande uw vraag waarom de tankvulopening bij Europese auto’s aan de rechterkant zit, 
kunnen wij u als aanvulling van de door ons vorige verstuurde e-mail melden dat de opening 
rechts geplaatst is, omdat de stoep tevens aan de rechterkant is. Men is uitgegaan van de 
positie van de oude benzinepompen waar men alleen aan de stoepkant kon tanken en ook uit 
veiligheidsoverwegingen m.b.t. overig verkeer aan de linkerkant. 
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Peugeot 
Op 25.08.2006 ontvingen wij per e-mail uw verzoek om informatie over de achtergronden van 
de plaatsing van de vuldop van de brandstoftank rechts en de plaatsing van de uitlaat links op 
de meeste motorvoertuigen in Europa. Naar aanleiding van uw vraag kunnen wij u als volgt 
informeren. Bij het rechts rijden ligt het het meeste voor de hand dat een benzinepomp langs 
de kant van de weg aan de rechterzijde van het voertuig zal te komen te staan (grote benzi-
nestations met meerdere pompen daargelaten). Om die reden wordt de vulopening meestal 
rechts geplaatst. Om de weg tussen de vuldop en de brandstoftank zo kort mogelijk te hou-
den, wordt de brandstoftank dan ook rechtsachter onder het voertuig geplaatst. Wegens de 
brandstoftank die alle ruimte rechtsonder in beslag neemt en ook om een hete warmtebron 
als een uitlaat zo ver mogelijk van de brandstoftank te houden, wordt de uitlaat meestal hele-
maal linksonder geplaatst. Met daarbij nog een relatief voordeel dat de fietsers en voetgan-
gers rechts langs de weg en op de rechterstoep zo min mogelijk last hebben van de uitlaat-
gassen die dus links van de auto worden uitgestoten. 

Renault 
Hartelijk dank voor uw bericht dat wij op vrijdag 25 augustus 2006 ontvingen. Naar aanleiding 
hiervan kunnen wij u het volgende berichten. Helaas kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. 
Dit is iets wat wij niet weten. Wij adviseren u om het bij de RDW (Rijksdienst voor het Weg-
verkeer) te proberen wellicht dat zij meer informatie voor u hebben.  

Saab 
De keuze door de meeste Europese fabrikanten om de uitlaat aan de linkerzijde te monteren 
is ingegeven door het feit dat men voetgangers vroeger niet direct met uitlaatgassen wilde 
belasten (natuurlijk ver voor katalysator en roetfilter tijdperk). Bij veel Japanse en Engelse 
auto's zit de uitlaat nog gewoon rechts, omdat het basisontwerp is gemaakt voor de thuis-
markt met links verkeer. Voor de tankopening geldt ongeveer hetzelfde, vaak wilde men een 
mogelijk nog flink hete uitlaat niet in de buurt van de tankopening hebben bij het tanken van 
brandstof. Uit praktische overwegingen worden details zoals ruitenwisser mechaniek tegen-
woordig wel specifiek voor rechts en links verkeer ontwikkeld (tevens i.v.m eisen "gewist 
zichtveld" in EEG wetgeving). 

Skoda 
Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Via onze site hebben wij uw vraag met be-
trekking tot de plaats van de benzinetank en uitlaat ontvangen. Een echt antwoord moeten 
wij u helaas schuldig blijven, maar ooit is er een wetgeving geweest die verplichtte dat de 
uitlaat aan de linkerzijde zat. Heden ten dage is dit niet meer actueel en is het puur toeval en 
design. 

Toyota 

Toyota gaf als enige een telefonische reactie. Deze luidde: ‘Dit heeft met veiligheidsoverwe-
gingen van doen’. Men wilde verder geen verduidelijking geven over welk soort 
‘veiligheidsoverwegingen‘ het ging. 

Volvo 
Dank voor uw email. Wij moeten u het antwoord hierop schuldig blijven, we weten het niet. 

Nationaal Automobiel Museum 
Tja dat is een interessante vraag. Helaas kan ik u daar geen eenduidig antwoord op geven. 
Niet alle Japanse auto's hebben de vulopening rechts zitten. Bij Toyota bijvoorbeeld zit deze 
ook links. (Misschien komt het omdat ze in Japan links rijden net zoals in Engeland?). Helaas 
kan ik u niet verder helpen. 

Postbus 51 
Hieronder volgt een reactie op uw e-mail met kenmerk 437109. Wij beschikken helaas niet 
over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het antwoord op uw vraag 
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kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw e-mail hebben wij 
daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie. Om uw vraag goed te 
kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat de beantwoordingtermijn langer is dan de eerder 
aangegeven twee werkdagen (langer=nooit. Red.). Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. 

Rijksdienst voor het Wegverkeer 
1. In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende. Uw vraag aan de RDW is waarom bij een 
Europese auto's de vulopening en tankdop rechts en de uitlaat links en waarom dit bij Japanse 
auto's beide omgekeerd zit. Het antwoord is dat dit te maken heeft met het feit dat in de 
meeste Europese landen het verkeer aan de rechterzijde van de weg rijdt en in veel Aziatische 
landen waaronder Japan men aan de linkerzijde van de weg rijdt. 
2. In het voertuigreglement is niet opgenomen waar de vulopening moet zitten. Waarom er 
voor links of rechts wordt gekozen kunnen wij dus niet uitleggen maar er slechts naar gissen. 
Mogelijk dat een fabrikant een antwoord op uw vraag kan geven. 

De zieleroerselen van de RDW 

Bestaansgrond en missie 

De RDW zorgt er sinds 1949 voor dat het wegverkeer in Nederland zo veilig, schoon, econo-
misch en geordend mogelijk verloopt. In dit kader voert de RDW allerlei (wettelijke) taken uit 
voor verschillende ministeries. Hierdoor vervult de RDW een centrale rol in de voertuigketen 
tussen overheid, particulieren en ondernemingen. Met een professionele en betrouwbare 
dienstverlening waarin kwaliteit en continuïteit centraal staan. De RDW wil deze positie hand-
haven en verder verbeteren en heeft dit vertaald in strategische doelstellingen. 

De RDW is dus toekomstgericht en beoogt een transparante, (pro)actieve, participerende en 
verantwoordelijke werkwijze die past bij een centrale positie in de samenleving. Dat is de 
missie van de RDW. 

Strategische doelstellingen 

De RDW heeft continu te maken met externe ontwikkelingen, in politiek en samenleving, die 
ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. Dat vraagt om flexibiliteit en de 
nodige inspanningen. Bijvoorbeeld door te laten zien dat de dienstverlening professioneel en 
betrouwbaar is en door bereid te zijn nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Op die manier kan 
de RDW de positie handhaven en verder verbeteren. De RDW vertaalt dit in strategische 
doelstellingen. Deze worden concreet gemaakt in de Agenda waarin precies staat welke acti-
viteiten de RDW onderneemt om die doelstellingen te bereiken. Ook in de strategie 2006-
2009 zet de RDW koers richting verdere ontwikkeling en verbetering van dienstverlening en 
positie. 

Op basis daarvan zijn de volgende vijf strategische doelstellingen bepaald: 
1. Waarborgen continuïteit van de dienstverlening 
2. Als voertuigautoriteit onze taken kwalitatief uitvoeren en doelgroepen onderscheiden 
3. Een internationale positie verwerven zodat invloed kan worden uitgeoefend 
4. Permanent investeren in medewerkers en organisatie 
5. Communicatief optreden en transparant, responsief, kwalitatief en participerend zijn 

Wat de RDW nu precies doet, behalve zichzelf in stand proberen te houden, is ons ook na 
urenlange tekstexegese op de redactie niet duidelijk geworden. 
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De kleur van een auto 
Deze vraag is ooit gesteld in de legendarische quiz van Barend Servet: ‘Wat is de 
kleur van een auto?’ Het antwoord was destijds: zwart. Toen was het antwoord 
misschien correct – hoewel toen ook al een aantal deelnemers aan de quiz heftig 
protesteerden –, hedentendage is het antwoord zeker fout. Het juiste antwoord is 
nu: grijs. Wij ontlenen deze wijsheid aan de informatie van het onvolprezen Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze organisatie brengt elk jaar een over-
zicht uit van de aantallen verkochte auto’s in Nederland. Maar bleef het daar maar 
bij! Nee hoor, de nijvere statistici verzamelden nog meer gegevens over deze au-
to’s. Hadden ze dat maar niet gedaan, want na bestudering van het materiaal ble-
ven met meer vragen zitten dan waar we mee begonnen waren. Laat u door ons 
langzaam in het moeras van de merkwaardige informatie leiden. 

O 
nze vraag was: hoe zit het met de kleuren van de in Nederland verkochte auto’s? Het 
antwoord was snel gevonden op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Het CBS houdt dit allemaal netjes bij. De meest verkochte kleuren waren in 

2005: grijs, ….. Maar, zo vroegen we ons af, zou dat in de loop van de tijd anders geworden 
zijn? Nou, reken maar! We zagen het met verbazing aan. Nu weet het met statistieken nooit; 
misschien zijn de definities veranderd. Aan de ander kant, zo zijn ze niet bij het CBS. Het is de 
degelijkheid en saaiheid zelve. Nee, hier is ongetwijfeld van een interessant sociologisch ver-
schijnsel. Nu si het CBS er niet om sociologisch onderzoek te doen, maar misschien hadden ze 
hun methode veranderd. We vroegen het maar eens na bij het CBS. In de eerste reactie van 
het CBS ontkende deze organisatie dat men statistieken bijhield over de kleuren van verkoch-
te auto’s! Toen wij ons beklaagden over deze merkwaardige reactie werden wij uitgenodigd 
contact op te nemen met een CBS-medewerker die ons ‘het e.e.a. kan uitleggen over de ge-
gevens die het CBS ter beschikking heeft’. Nu zijn wij als tijdschrift uiteraard uitstekend op de 
hoogte van het hoe en waarom van het CBS. Na een aldus overbodige uitleg kregen we te 
horen dat er geen methodenwijzigingen waren geweest. Dus: grijs is grijs. We kunnen dus 
slechts gissen naar de wilde variaties in de kleuren. Feit is dat grijs een absoluut hoogtepunt 
heeft bereikt met een marktaandeel van 41% in 2005. Ook zwart, ooit de kleur van een auto, 
is na jarenlang weg geweest te zijn, weer helemaal terug met een marktaandeel van 26%. En 
dan is er nog blauw: gedurende alle jaren een min of meer constante factor. In 2005 19%. 
Deze drie kleuren nemen dus maar liefst 86% voor hun rekening. Maar een verklaring? Nee.  

(Vervolg op pagina 11) 
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Maar de statistieken onthulden nog veel meer. Wat te denken 
van de merken die in 2005 geen enkel exemplaar verkochten? Er 
ging een wereld voor ons open. Ja, we zagen Lada, Trabant, 
Zastava en konden ons er iets bij voorstellen. Maar Pininfarina of 
Fso en Cbt? We meenden langzaam het moeras in geleid te 
worden. Het moeras van enerzijds obscure merken en anderzijds 
handgemaakte (en daardoor) onbetaalbare auto’s. Geen wonder 
dat deze auto’s niet verkocht worden. Maar we zagen ook de 
Messerschmitt en de Goggomobil: auto’s die in de jaren vijftig 

De Goggomo-
bil in de Cou-
pé uitvoering. 
Er bestond 
ook nog een 
Cabriolet 
versie. Met 
deze auto 
was je in de 
jaren vijftig 
bijna een 
paster. 
 
De Mes-
serschmitt 
KR100 de 
luxe. Let ook 
op de vrouw 
mét kind ach-
terin. Wie 
deze auto 
bezat, had 
het helemaal 
gemaakt. 

Aantal verkochte auto’s, 

2005 
 
1 Volkswagen 43729 

2 Opel 43594 
3 Renault 39329 

4 Peugeot 39027 
5 Ford 36421 
6 Toyota 28857 

7 Citroën 22065 
8 Volvo 17966 

9 Hyundai 17221 
10 Kia 14807 

11 Audi 14698 
12 BMW 14118 
13 Fiat 13484 

14 Suzuki 11748 
15 Mercedes-Benz 11480 

16 Seat 11034 
17 Nissan 10305 
18 Chevrolet 8727 

19 Skoda 8434 
20 Mazda 8419 

21 Mitsubishi 8129 
22 Daihatsu 4168 
23 Honda 3940 

24 Alfa Romeo 3126 
25 Chrysler 2916 

26 Saab 2581 
27 Saab 2581 
28 Mini 2293 

29 Smart 1912 
30 Landrover 1621 

31 Subaru 1468 
32 Jaguar 831 

33 Lancia 710 
34 Porsche 638 
35 Lexus 614 

36 Rover 594 
37 Ssangyong 578 

38 Jeep 468 
39 Cadillac 232 
40 Mg 192 

41 Adria Mobil 168 
42 Hymer 160 

43 Yamaha 146 
44 Dethleffs 143 
45 Buerstner 105 

46 Barossa 83 
47 Polaris 79 

48 PGO 77 
49 Knaus 69 

50 Maserati 66 
51 Lada-Vaz 65 
52 Linhai 63 

53 Jiangling 56 
54 S.M.C. 55 

55 Bentley 53 
56 Daewoo 48 

Dat gaat goed! Files of niet: het 
aantal auto’s in Nederland blijft 
gestaag stijgen. 
Het aantal verkochte auto’s: 
in 1946  000102 
in 1965  005182 
in 1985  024625 
in 2005  455 020 
Crescendo! 
Op naar de 
8.000.000. 

Bron: CBS. 
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populair waren. En wat te denken van de DAF en de Wart-
burg? Ja, hier vinden we deels de restanten van het kerkhof 
van de vergane autoglorie. 
 In de statistieken blijken ook zogenoemde quad’s voor te 
komen. Dit zijn vierwielige voertuigen met profielbanden. 
Voorbeelden van fabrikanten van dergelijke onnutte voertui-
gen zijn onder andere Adly Moto, Barossa, E-ton, Linhai, Mor-
gan, Motortek, Polaris, TVR, SMC. Maar ook grote (motor)
merken als Honda, Kawasaki en Yamaha hebben qaud’s in 
hun assortiment. 
En nu we het toch over motoren-like auto’s hebben: er zijn 
ook nog de trikes. Je zou zeggen een motordriewieler, maar 
dat is al te oneerbiedig. Een trike mag zonder helm bereden 
worden, want hij valt onder de categorie auto. Het gevolg is 
natuurlijk wel dat men om een trike te besturen een rijbewijs 
B nodig heeft. Een ander gevolg is dat een trike veiligheids-
gordels heeft. In onze statistieken komen onder voor: Boom, 
Bos’s, Fecht, Rewaco, Tripod, TWA. 
 De statistieken bieden ook onderdak aan de camper (of 
motorhome of mobilhome zo u wilt), want wat de eigenaren 
soms ook mogen denken, het zijn en blijven auto’s. Wij trof-
fen aan: Alko, Benimar, Chausson, Elnagh, Moncayo en nog 
wat meer. Ze staan in de statistieken, maar verder wilden we 
maar zwijgen over deze rijdende tenten ’die zo handig zijn, 
omdat je altijd je huis bij je hebt en je nooit een natte tent 
hoeft in te pakken en je overal kunt gaan staan’.   
 Maar het kan nog erger. Zo zijn er ook nog de echte four-
wheeldrives, in de wandeling de PC Hoofttractoren. Ja vroe-
ger, toen was het overzichtelijk. Toen was er alleen de Land-
rover. En dan nog alleen voor mensen die net op het punt 
stonden op safari te gaan (of daar net van terugkeerden). 

(Vervolg op pagina 13) 

57 Aston-Martin 45 
58 E-ton 45 

59 Adly Moto 37 
60 Chausson 37 

61 Rapido 37 
62 Aeon 33 
63 Hummer 31 

64 Ferrari 29 
65 MC Louis Spa 29 

66 UVM 29 
67 Trigano 26 

68 Quattro 25 
69 Rewaco 25 
70 Dodge 18 

71 Moncayo 15 
72 Lotus 13 

73 Motortek 13 
74 Lincoln 12 
75 Boom 10 

76 Elnagh 9 
77 Boss 8 

78 Sea 7 
79 Mega 6 
80 Rolls Royce 5 

81 G.M.C. 4 
82 Westfield 4 

83 Benimar 3 
84 Donkervoort (JD) 3 
85 Lamborghini 3 

86 Alko 2 
87 Pontiac 2 

88 Wk-Trike 2 
89 Buick 1 

90 Iveco 1 
91 Morgan 1 
92 Tvr 1 

93 Willys 1 

Alpina, Alpine-Renault, Alvis, 

American, Armstrong, Austin, 
Auto Bianchi, Bedford, Bertone, 
Boonacker, Borgward, Bugatti, 

Caterham, Cbt, D.K.W., Daf, 
Daimler, Datsun, Dax Cobra, De 

Lorean, De Soto, Fecht, Fso, 
Galloper, Geo, Gmc-Midas, 

Goggomobil, Hanomag-Henschel, 
Hillman, Hotchkiss, Innocenti, 
Isuzu, Jensen, Kaiser, Lada, 

Matra, Matra Sports, Mercury, 
Messerschmitt, Morris, N.S.U., 

Nekaf, Oldsmobile, Packard, 
Panhard, Panther, Pilgrim, Pinin-
farina, Plymouth, Reliant, 

Remetz, Riley, Simca, Singer, 
Spartan, Studebaker, Sunbeam, 

Talbot, Tatra, Trabant, Triumph, 
Vauxhall, Vm, VW-Porsche, 

Wartburg, Wolseley, Zastava 0 

De Quad is een vierwielig motorvoertuig met dikke pro-
fielbanden. Als wat voor soort voertuig het door het leven 
gaat, hangt af van het vermogen en het gebruiksdoel. Dit 
betekent dat het kan gaan om een bromfiets, motor of 
auto. Hier afgebeeld de Barossa QUARTERBACK 250/170 
(lniks) en de E-ton VIPER ST150 (rechts). Lijkt ons vooral 
geschikt voor mensen die nooit groot zijn geworden of 
hun agressie niet goed kwijt kunnen: lekker crossen. 
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Toen heette het nog gewoon Landrover en was de naam vrijwel identiek aan de soortnaam. 
Kom daar tegenwoordig nog  eens om. 
Nu heet het een SUV: een Sport Utility Vehicle. De term is in de jaren negentig bedacht, om-
dat  ‘terreinwagen’ wel erg banaal klonk. Slimme automobielfabrikanten hoopten zo nieuwe 
markten aan te boren. De SUV werd in de markt gezet als een auto met vrijwel onbegrensde 
mogelijkheden. En een hoop mensen vervoeren én een soort transportwagen én er ook nog 
mee in ruig terrein rijden. De Consumentenbond zegt er het volgende over: ‘Een SUV is een 
soort luxe terreinwagen. Deze auto's zijn gemaakt om op ruw terrein uit de voeten te kunnen, 
maar aangezien we dat in Nederland niet hebben, zien we ze vooral tussen het gewone weg-
verkeer.’ Hier staat toch heel wat overbodigs bij elkaar. Daar kan de Consumentenbond niks 
aan doen; dat ligt gewoon aan de SUV. Een luxe terreinwagen? Voor ruw terrein (de PC 
Hooftstraat?)? Het aardige aan een SUV schijnt te zijn dat het de eigenschappen van een 
bestelauto combineert met de mogelijkheid van zowel personentransport als een stationwa-
gon. Daarnaast heeft een SUV vaak vierwielaandrijving, zodat de auto ook in minder begaan-
bare situaties gebruikt kan worden. We kunnen hierbij denken aan het rijden in een bos of op 
het strand. Een onhebbelijkheid van deze auto’s is hun hoge benzineverbruik. Naar verluidt is 
voor de doelgroep meestal geen probleem. De gegroeide populariteit van de SUV heeft veel 
automobielfabrikanten ertoe gebracht een SUV lookalike op de markt te brengen. Zo kwam 
Volkswagen met de Toeareg (toepasselijke naam; roept associaties op met de woestijn), 
Toyata met de Camry, maar ook meer exclusieve merken bleven niet achter. Porsche kwam 
bijvoorbeeld met de Cayenne Turbo (vanaf € 146.000) en Mercedes-Benz met de G55 AMG 
(2400 kg; vanaf € 150.000). Mercede-Benz bouwde hiermee voort op zijn uit de jaren zeven-
tig stammende militaire terreinauto.   
 En nu we toch over geld hebben, er zitten nogal wat dure auto’s onderin de statistieken. 
Blijkbaar heeft niet iedereen € 100.000 of meer over voor een auto. We hebben het niet zo 
zeer over bijvoorbeeld de Rolls Royce (slechts vijf stuks verkocht in 2005), maar over de spor-
tievere modellen (maar wel met stijl). Merken als: Aeon, Donkervoort (Nederlands!), Lotus, 
PGO, Quatro en Westfield. Sportieve auto’s met veel paardekrachten onder de motorkap (dat 
leidt tot zoiets als uit stilstand naar een snelheid van 100 km per uur in vier seconden). Of wat 

De trike (links) wint aan populariteit. De hier afgbeelde trike is een tweepersoonsversie; 
de tweede passagier zit hoger dan de bestuurder en kijkt dus over de bestuurder heen. 
De Kübelwagen van Volkswaqen (rechts) kan samen met de Amerikaanse jeep be-
schouwd worden als het archetype van de SUV. De wagen kwam in 1940 in productie en 
was bedoeld voor het Duitse leger. Er zijn er 55.000 van geproduceerd. Scherpslijpers 
kunnen beweren dat het bij de Kübelwagen niet om een echte SUV gaat, want deze 
heeft alleen achterwielaandrijving. De Kübelwagen heeft het in ieder geval gebracht tot 
de status van collectors item. 
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10 wordt 13: ISBN gaat veranderen 
Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titelidentifica-

tie voor boeken. Het systeem wordt over de hele wereld gebruikt. Het is ooit 
bedacht als om op eenvoudige wijze boeken te herkennen. Een boek en zijn 

ISBN zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het traceren en bestellen van 
boeken is daardoor in principe een eenvoudige zaak. Bij één boek hoort één 

ISBN en omgekeerd. Het ISBN bevat ook informatie over in welk land het boek is 
uitgegeven en over de uitgever. Maar let op: het systeem gaat per 1 januari 

2007 veranderen. 

H 
et ISBN is nog niet oud. Het dateert van 1966, is in Engeland bedacht en heette 

aanvankelijk Standard Book Numbering (SBN). In 1970 werd het tot internationaal 
gestandaardiseerd systeem onder de naam ISBN verheven. Het systeem is even 

simpel als afdoende. Een ISBN bestaat uit tien tekens. Het ISBN bestaat uit vier componen-
ten: een groepsaanduiding of landcode, een uitgeversaanduiding, een titelaanduiding en 

een controlecijfer. Het controlecijfer bepaalt de rekenkundige juistheid van het ISBN en kan 
bestaan uit de cijfers 0 t/m 9 of de letter X. X staat hierbij voor 10. Vaak zien we dat in een 

ISBN tussen de vier groepen scheidingsstreepjes of spaties voorkomen. Dit is echter in het 
huidige systeem geen verplichting, maar wordt wel geadviseerd. 

 Maar er komt een nieuw soort ISBN. Het huidige ISBN van 10 karakters wordt vervangen 
door een ISBN van 13 karakters. De aanleiding hiertoe is simpel: in sommige landen dreigt 
een tekort aan ISBN’s. De nieuwe ISBN, de ISBN-13, wordt gelijk aan de EAN-code. EAN 

staat voor European Article Numbering. Dit is een systeem dat is bedacht om artikelen van 
een unieke nummercode te voorzien. Het resultaat vinden we terug als de bekende 

‘streepjescode’. Je zou dus kunnen zeggen dat de nieuwe ISBN gewoon een onderdeel van 
het streepjescodesysteem wordt. Belangrijkste verandering is dat de nieuwe ISBN in verge-

lijking met de oude, drie karakters ervoor krijgt, namelijk 978. Ook 979 is als voorvoegsel 
gereserveerd. 978 (en 979) zijn zogenoemde productcodes en staan dus voor boek. Verder 

blijft de opbouw dezelfde: dus een landcode, een code voor de uitgever, een code voor de 
publicatie en een controlenummer. Op 1 januari 2007 gaan dus een aantal zaken verande-

ren. Alle oude, dus al bestaande ISBN’s krijgen gewoon het voorvoegsel 978 en zijn daar-
mee ISBN’s van 13 karakter geworden. Wel moet het controlegetal opnieuw berekend wor-

den, omdat de berekening van het controlegetal in het nieuwe systeem anders is als in het 
oude systeem. De nieuwe ISBN’s zullen via het nieuwe systeem worden toegekend. En 

zorgelijk is nog dat het mogelijk schijnt te zijn dat zowel landencodes als uitgeverscodes in 
de toekomst anders dan nu zullen zijn. Het is niet duidelijk door welke voortschrijdende 

inzichten deze veranderingen gestuurd zullen worden. 
 Het ISSN systeem blijft onveranderd. Het ISSN is bedoeld voor uitgaven met een periodiek 

karakter of voor seriewerken. Overigens is het ISSN een ander soort code dan het ISBN. 
Het ISSN is louter een cijfercode zonder betekenis. Het bevat dus geen informatie over land 

of uitgever. Het ISSN van Voortschrijdende Inzichten is 1574-6038, maar had dus evengoed 
1234-5679 of 9999-9994 kunnen zijn. Er zijn ergens – in Nederland bij de Koninklijke Biblio-

theek in Den Haag - medewerkers die op niet bekende wijze een nummer toekennen. Al-
leen het laatste karakter is, zoals bij het ISBN, een controlecijfer. 
 We komen nog even terug of het EAN, European Article Numbering (dat overigens in Ja-

pan JAN, Japan Article Numbering, heet). De eerste drie karakters van de EAN verwijzen 
naar het land van herkomst van het product. Zo is een Nederlands product te herkennen 

aan de codes in het traject 870 tot en met 879 (Macau 958; Noord-Korea 867). Ook het 
EAN kent een controlegetal. De berekening hiervan gaat zoals het ook in het nieuwe ISBN-

systeem zal zijn (zie kader op de volgende pagina).   
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Het huidige ISBN 

De waarde van het controlecijfer in het huidige ISBN wordt bepaald aan de hand van een 
rekenkundige bewerking van de eerste negen cijfers van het ISBN. Elk ISBN-cijfer wordt 

vermenigvuldigd met een getal van 10 aflopend tot 2 voor het eerste tot en met het negen-
de cijfer in het ISBN. De som van de producten plus het controlecijfer moet deelbaar zijn 

door 11 zonder dat er een rest overblijft. Wanneer deze bewerking leidt tot het getal 10 als 
controlecijfer wordt daarvoor de Romeinse X gebruikt. 

Voorbeeld: ISBN 90-270-1165-6 
Dit levert als som 192 op. Deel het eindresultaat door 11: dit levert 187 en een rest van 5 

op. Trek dit laatste getal van 11 af. Het resultaat is het controlecijfer en dus tiende symbool 
in het ISBN: 6. 

Bestaand ISBN omzetten 
Het nieuwe ISBN wordt het oude ISBN met 978 ervoor en een nieuw berekend controlege-

tal volgens het nieuwe systeem (zie onder). Het ISBN zal in het nieuwe systeem gelijk zijn 
aan het EAN, zoals ook blijkt uit het onderstaande voorbeeld. Jazeker: EAN=ISBN. 

 

Het nieuwe ISBN 
De berekening van het controlegetal in het nieuwe ISBN gaat eveneens met wegingsfacto-

ren. Een voorbeeld staat in onderstaande tabel met het ISBN 978-90-7655-6. Deel het eind-
resultaat door 10; de rest is in ons voorbeeld 4. Trek dit van tien af en we hebben controle-

getal: 6. 

Bron: www.centraalboekhuis.nl 

ISBN     9 0 2 7 0 1 1 6 5 ? 
Wegings-
factor 

    10 9 8 7 6 5 4 3 2  

Waarde 
product 

    90 0 16 49 0 5 4 18 10  

ISBN 9 7 8 9 0 7 6 5 5 6 5 ? 

Wegings-
factor 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1  

Waarde 
product 

9 21 8 27 0 21 6 15 5 18 5  
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Wat kost een Wie Wat Waar boekje? 
De redactie van Voortschrijdende Inzichten koestert zijn verzameling Wie Wat 
Waar boekjes. Deze boekjes vol met actualiteiten en wetenswaardigheden waar-
van het eerste in 1937 verscheen, is namelijk voor de redactie een geducht naslag-
werk. De serie zou tot in de jaren tachtig doorlopen. Het laatste gebonden exem-
plaar was de jaargang 1963. Op onze website besteedden we enige jaren geleden 
al eerder aandacht aan in onze ogen windhandel in deze nauwelijks gevraagde 
boekjes. We hebben onlangs de markt maar weer eens verkend en constateerden 
dat er niets veranderd is. 

D 
e Wie Wat Waar boekjes worden antiquarisch weinig aangeboden. Ze zijn ook geen 
echt verzamelobject. De meest recente jaargangen -1964 en later - zijn nog redelijk 
gemakkelijk te krijgen. Elke De Slegte heeft er wel een rijtje staan. De jaarboekjes van 

1947 tot in de jaren vijftig wordt al wat moeilijker, terwijl de jaargangen 1937 t/m 1944 maar 
zelden worden aangeboden. Dit alles kan echter naar onze mening geen aanleiding zijn tot 
exorbitante vraagprijzen. Immers weinig vraag betekent een lage prijs. Het feit dat een boekje 
50 jaar of ouder is, is geen enkele reden voor een hoge prijs. Hoe de markt in elkaar zit, blijkt 
ook uit de vraagprijzen: deze lopen van minder 1 tot 40 €. Alles kan blijkbaar. Ze worden 
aangeboden op rommelmarkten, weinig in winkels voor tweedehands boeken. Blijkbaar zijn ze 
vaak meegekomen met een boedelopruiming en dan is het maar wat de gek er voor geeft. In 
veel winkels voor tweedehands boeken wordt meewarig gekeken naar de klant die informeert 

naar Wie Wat Waar boekjes. Of zoals 
een handelaar ons toevertrouwde: 
’Nee, die verkoop ik alleen op rom-
melmarkten’. Voor wie er eens wat 
zou willen kopen, hier onze advies-
prijzen: 1937-1939: 10, 1940-1944: 
5, 1947-1956: 2, 1956-1963: 1, alles 
na 1964 <1. Let wel, ze worden niet 
veel aangeboden, dus het kan wel 
even duren voordat u ze voor onze 
adviesprijs op de kop kunt tikken. 
Geduld loont, zoals altijd. Wie echter 
per sé dat ene jaar onmiddellijk wil 
hebben, tja die moet daarvoor vaak 
een te hoge prijs betalen. Een kijkje 
bij De Slegte is dan de aangewezen 
weg. U betaalt dan wel gauw zeker 
twee tot vijf maal de prijs die hierbo-
ven is aangegeven. 
We hebben onlangs maar weer eens 
de markt verkend. Voor wat voor 
prijzen worden deze boekjes aange-
boden? We vielen steil achterover. 
De prijzen zijn nog steeds veel en 
veel te hoog. Het blijkt ook dat ze 
nauwelijks worden verkocht. Het 
advies was en is: wacht geduldig af 
en laat u zich geen oor aannaaien. 
We staan nog steeds in voor onze 
adviesprijzen. Geduld loont! 

Veel en veel te duur! 
Vooral de boekjes uit de 
oorlogsjaren zijn absurd 
hoog geprijsd. 
De prijzen van de boek-
jes van voor de oorlog 
zijn echter koopjes. 
Let op dat de vermelde 
prijzen gemiddeldes 
betreffen. U kunt het dus 
goed treffen. 
Peildatum: 2 oktober 
2006. Onderzocht: 
Marktplaats, Qoop, Anti-
qbook, Boekwinkeltjes. 
Indien geen prijs is ver-
meld, werd de betreffen-
de jaargang niet aange-
boden. 
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Lees smakelijk: lees Aalberse 
De Nederlandse geschiedenis is niet rijk aan schandalen. Misschien zijn we een te 
nuchter volk. Misschien ook komt de vuile was maar zelden naar buiten. Af en toe 
worden opgeschrikt door een affaire in koninklijke kringen, maar dan hebben we 
het toch wel gehad. Ook pornografie, in menig land toch aanleiding voor forse 
schandalen, vermocht de gemoederen in Nederland lange tijd niet te verhitten. Het 
was verboden en dat was het. Tot in de jaren vijftig dan. Pornografie: wie het wil 
hebben, kan het tegenwoordig gemakkelijk krijgen. In alle soorten, maten en 
diepten. Het is overal te krijgen en het kost bijna niets. We laten ons niet uit over 
de wenselijkheid van deze verworvenheden. Maar wie omkijkt, moet tot zijn ver-
bazing constateren dat er de afgelopen 50 jaar in dit opzicht veel is veranderd. Het 
was nog maar in 1965 dat de Hoge Raad in een jarenlang slepende zaak het laat-
ste woord sprak. Het ging om het derde deel van de serie De liefde van Bob en 
Daphne van de schrijver Han B. Aalberse. De uitspraak luidde dat hier sprake was 
van pornografie. Ja, pornografie. Wat was dit voor een verderfelijk boek? En wat 
was dit voor een pornograaf?  

H 
et draait allemaal om Han B. Aalberse, pseudoniem van Johannes van Keulen. Johan
(nes) van Keulen was een schrijver en publicist. Van Keulen begon zijn carrière aan het 
eind van de jaren veertig van de vorige eeuw met enkele sexueel-opvoedkundige 

werkjes. Zo verscheen in 1951 In de wachtkamer van het huwelijk met als ondertitel Een boek 
over het sexuele leven en de verloving, voor jonge mensen van omstreeks 20 jaar en ouder. 
Het weerspiegelde op juiste wijze de seksuele moraal in die tijd. In het in 1949 verschenen 
boekje Meisjes vragen…! kunnen we lezen: ’Hoe nu die geslachtsdaad of éénwording van man 
en vrouw tot stand komt is iets, waarover je voorlopig je hoofd niet behoeft te breken. Ont-
houd goed, dat de geslachtsdaad niet tot puberteitsland behoort.’ Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de boekjes van Van Keulen ook de instemming van rooms-katholieke zijde kregen. 
[Meer hierover op pagina 23] Ook schreef hij in deze periode Angelina de Bloem, een roman 
voor oudere meisjes. Er viel geen onvertogen woord. Alles bijeen een zeer gepast oeuvre. Ook 
vertaalde hij onder zijn eigen naam romans van Faulkner, Salinger en later ook Nabokov. En 
daarmee kwam Van Keulen in heel wat gevaarlijker vaarwater. Maar eerst naar het jaar 1955. 

Publicaties van Johan van Keulen 
 
Als Johan van Keulen 
Meisjes vragen, 1949 
Jongens vragen, 1949 (?) 
In de wachtkamer van het huwelijk, 1951 
Jan Poortman, 1952 
Sexuele opvoeding, 1953 
Angelina de Bloem, 1950 
Kinderen vragen, 1968 
 
Onder het pseudoniem Han B Aalberse 
De liefde van Bob en Daphne I, 1955  
De liefde van Bob en Daphne II, 1957 
Liesbeth en de wereld van Bob en Daphne, 1959 
Chico, 1970 
Raimundo, 1972 
Lucie, Liesbeth en Daphne, 1975 
Dolores, 1976 

 
 
De vurige liefde van Inez, 1978 
Bob & Daphne: Een prille liefde, 1981 
(oorspronkelijke titel: De liefde van Bob en 
Daphne I) 
De liefde van Bob & Daphne: Ontluikende drif-
ten, 1982 (oorspronkelijke titel: De liefde van 
Bob en Daphne II) 
De wereld van Bob & Daphne: Erotische avontu-
ren, 1984 (oorspronkelijke titel: Lucie, Liesbeth 
en Daphne) 
 
Merkwaardig genoeg geldt voor de twee 
delen van De liefde van Bob en Daphne en 
voor Liesbeth en de wereld van Bob en 
Daphne in de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag ‘locatie onbekend’. De boeken 
zijn dus blijkbaar zoek. 
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 In 1955 verscheen het eerste deel van De liefde van Bob en Daphne. Van Keulen bracht dit 
niet uit onder zijn eigen naam, maar onder het pseudoniem Aalberse. Het verhaal gaat dat de 
keuze van het pseudoniem niet gespeend was van commercieel inzicht. Het pseudoniem Aal-
berse begint namelijk met twee a’s en zal daarom altijd vooraan in catalogi aan treffen zijn. 
Het manuscript voor dit boek had Van Keulen al jaren eerder gereed, maar geen enkele uitge-
ver wilde (of durfde) eraan beginnen. Uiteindelijk besloot Van Keulen het uit te geven via de 
door hem opgerichte uitgeverij Oisterwijk. 
 De liefde van Bob en Daphne verscheen in de reeks ‘De wijde horizon’. Hierbij gaf het boek 
de volgende toelichting: ’Een reeks vrijmoedige boeken, bestemd voor ouders, opvoeders en 
alle volwassenen, die hun blijk willen verruimen. En pseudoniem of niet: als redacteur van de 
reeks werd Johan van Keulen opgevoerd. De liefde van Bob en Daphne veroorzaakte de nodi-
ge opschudding door de aard van het verhaal dat in die tijd werd omschreven als 
‘zinnenprikkelend‘ en ‘aanstootgevend’. Het boek beschrijft de lotgevallen van de 16-larige 
Bob, een jongen uit een gegoede familie, en Daphne een mooi 12-jarig meisje van een een-
voudige afkomst. Het is met de huidige moraal moeilijk te begrijpen wat er nu eigenlijk mis 
was met dit boek. De auteur probeert duidelijk een goed, intellectueel maar ook ruimdenkend 
milieu te schetsen waarin de jeugdige hoofdpersoon opgroeit. Zo is hij een talentvol pianist 
die elke dag veel uren studeert. Het lijkt het er bijna op dat de jongen eeuwig vakantie heeft. 
De passages die handelen over het ‘vrijmoedige’ gedrag tussen Bob en Daphne zouden we 
tegenwoordig omschrijven als de eerste seksuele verkenningen van pubers. Het is allemaal 
afstandelijk beschreven, waarbij de lezer grotendeels zelf mag bedenken wat de beschreven 
handelingen voorstellen. In het taalgebruik valt op dat het woord ‘borsten’ en ’borstjes’ nogal 
eens gebruikt wordt. Maar tot een verdere duiding van lichaamsdelen komt het niet. De man-
nelijke hoofdpersoon wordt in benevelde toestand door een dochter van een echtpaar in een 
belendend landhuis ontmaagd. Zo ver komt het niet me de vrouwelijke hoofdpersoon. Wel 
komt het tussen de hoofdpersonen diverse malen tot wat in het Nederlands toch vrij onsma-

Uit de De liefde van Bob en Daphne I 
‘Hij tilde haar van de werkbank en liet haar lichaam tegen het zijne gedrukt langzaam naar 
beneden glijden; daarna liet hij haar met zijn rechterarm om haar middel zijwaarts achterover 
buigen en liefkoosde haar borst met zijn mond en vrije hand. Zij liet zich gewillig strelen en 
kussen, maar er kwamen geen aanmoedigende reacties. ‘…] Er vloeide een stroom van korte, 
gefluisterde instructies uit zijn mond, die zich vermengden met hun kreetjes en zuchten. Ze 
glommen van het zweet, toen ze voldaan lagen uit te rusten.’ [pagina 55] 
‘We rolden stoeiend over het bed heen en weer. Hij rukte mijn pyamabloesje open en begon 
mijn borsten te zoenen en te strelen. […] We zweefden pijlsnel weg in een wilde, verrukkelij-
ke vlucht. Toen we lagen uit rusten…’ [pagina 312] 

Commentaren bij Liesbeth en de wereld van Bob en Daphne 
‘De beschrijving geschiedt op een wijze, welke er kennelijk op is gerichte zinnelijkheid te 
prikkelen en – daar het hier gaat om onnodig gedetailleerde beschrijvingen van seksuele 
taferelen tussen kinderen – wel op een bijzonder stuitende en verwerpelijke wijze. Het boek 
heeft in zijn geheel een duidelijk aanstootgevend karakter.’  
C.I. Deij, secretaris van de Commissie voor de Bestrijding van de Pornografie, 1959. 
 

‘Wat is dat voor een man, die de energie en lust kan opbrengen nu alweer een derde maal 
driehonderd bladzijden vol te schrijven over buikjeswrijven etc. van kinderen die nog slechts 
op het hoofd behaard zijn.’ 
Verstandig Ouderschap, 1959. 
 

Citaten uit C.J. Aarts, Verboden boeken, 1989. 
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kelijk ‘vingeren’ heet en later in het boek komt het ook een aantal malen tot wat in het Ameri-
kaans-Engels zo aardig ‘petting’ heet. In het boek is de omschrijving overigens 
‘buikjeschuiven’. 
 Het meest schokkende zal toch wel geweest zijn dat seksueel gedrag van zulke jeugdige 
mensen werd beschreven, waarbij duidelijk werd dat ze zich als evenknieën van hun volwas-
senen soortgenoten konden gedragen. Niettemin zou het als voorlichtingswerk over de vrou-
welijke anatomie ook vandaag de dag ondanks de bedekte termen nog van nut kunnen zijn. 
Diverse malen wordt de lezer via uitspraken van de hoofdpersonen ook gewezen op de be-
krompen en vaak ook inconsequente moraal van die tijd. Zo kunnen we lezen: ‘Hadden wij 
simpel dienstmaagden belaagd, zoals ‘t jongemannen van onze stand vroeger paste, of meis-
jes van lichte zeden, dan had u ons waarschijnlijk een knipoogje gegeven. …‘. 
 Er volgde inbeslagname van het boek door justitie. In feite was het daarmee een verboden 
boek geworden. Niet dat dat bezwaarlijk hoefde te zijn voor geïnteresseerden; het boek werd 
gewoon ‘onder de toonbank’ verkocht. Hoewel dat niet geheel zonder risico was zoals later 
zou blijken. In 1957 verschijnt het tweede deel: De liefde van Bob en Daphne II. Deze keer 
was er blijkbaar ondanks het veronderstelde zinnenprikkelende karakter niet veel aan de 
hand, want justitie ging deze keer niet tot actie over. Dat veranderde echter toen in 1959 het 
derde deel in de reeks verscheen: Liesbeth en de wereld van Bob en Daphne. Als een soort 
verantwoording sierde de volgende tekst het boek: ‘In beschaafde landen als Denemarken en 
Zweden wordt deze roman door letterkundigen en opvoedkundigen beschouwd als een kunst-
werk met opvoedkundige waarde. In Nederland delen sommigen deze mening niet. De lezer 
oordele zelf!’ De eerste druk van het boek was snel uitverkocht; de lezer wilde inderdaag 
graag zelf oordelen. De tweede druk werd echter door justitie in beslag genomen. Van Keulen 
werd bovendien gearresteerd. Het zou drie jaar duren, voordat de officier van justitie tot ver-
volging zou overgaan. De aanklacht was gebaseerd op artikel 240 van het toenmalige Wet-
boek van Strafrecht. Maar wat bleek? Ook vormfouten bestonden in die tijd al: zowel door de 

Artikel 240  
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie 
wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of 
voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp:  
1° op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aan-
biedt;  
2° aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.  
Artikel 240a  
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie 
wordt gestraft hij die een afbeelding of voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te ach-
ten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan 
een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan 
zestien jaar.  
Artikel 240b 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt 
gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van 
een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van zestien jaar nog niet 
heeft bereikt, is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, 
uitvoert of in voorraad heeft. 
2. Niet strafbaar is degene, die een dergelijke afbeelding in voorraad heeft waarvan vaststaat 
dat hij deze voor een wetenschappelijk, educatief of therapeutisch doel gebruikt 
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt 
gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, 
een beroep of een gewoonte maakt.  
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rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof volgde vrijspraak voor Van Keulen door een 
onzorgvuldig opgestelde dagvaarding. De zaak leek daarmee afgedaan. Het boek ging weer 
bovenlangs de toonbank. Dat bleek niet zonder gevaar. De rechtbank veroordeelde een biblio-
theekhouder tot een boete van f 100,-, omdat hij een (1) exemplaar van Liesbeth en de we-
reld van Bob en Daphne had uitgeleend. De veroordeling was gebaseerd op artikel 240, omdat 
aldus het Openbaar Ministerie, hier sprake was van het verspreiden van pornografie. De zaak 
werd uitgevochten tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad kwam tot vrijspraak, omdat het 
uitlenen van één boek niet als ‘verspreiden’ kon worden opgevat. Maar ook Van Keulen was 
niet veilig, want justitie greep in 1963 opnieuw in. En opnieuw werd de schrijver gearresteerd 
en opnieuw werden de boeken in beslag genomen. Weliswaar oordeelde de rechtbank in 1964 
tot vrijspraak, maar het gerechtshof kwam in hoger beroep nu wel tot een schuldigverklaring. 
De boete bedroeg f 25,- (!); de boeken werden verbeurd verklaard. Ook deze zaak kwam 
uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht. Deze bevestigde het vonnis. Het boek Liesbeth en de 
wereld van Bob en Daphne was daarmee tot pornografie bestempeld. 
 De tijden waren echter veranderd. De uitgave van de boeken uit de Bob en Daphne reeks 
ging gewoon door. In de jaren zeventig zouden de boek uit de Bob en Daphne reeks voorzien 
van een nieuwe kaft en van nieuwe ondertitels opnieuw uitgebracht worden. Niemand die er 
zich nog druk over maakte. Inmiddels was er echte pornografie verschenen, bijvoorbeeld in de 
vorm van bladen als Chick, Candy en Lolita die gewoon bij de sigarenboek op de hoek lagen 
uitgestald naast de Panorama en de AVRO-bode. De boeken van Bob en Daphne waren in 
minder dan 10 jaar tijd gedegradeerd tot onschuldige soft-porno. 
 Als een merkwaardige nabrander verschijnt dan in 1975 nog een vierde deel in de reeks: 
Lucie Liesbeth en Daphne. Het boek wordt gepresenteerd als het vierde deel in de ‘vermaarde‘ 
cyclus. Van Keulen kon niet nalaten om ook nu weer een aformisme van Lichtenberg in het 
boek op te nemen: ‘Ein Buch ist ein Spiegel, wenn eien Affe hineinseht, so kann kein Apostel 
herausgucken’. ‘Lees smakelijk: leees Aalberse’ is nu het motto van Van Keulen. En wat staat 

Opeenvol-
gende uit-
voeringen 
van het eer-
ste boek uit 
de Bob en 
Daphne se-
rie. Het 
wordt steeds 
romanti-
scher. Later 
krijgt het de 
ondertitel 
‘een prille 
liefde’. 

Pornografie is de beschrijving of afbeelding van menselijk seksueel gedrag veelal met het 
doel om seksuele opwinding te creëren. De serieuze literatuur is eenduidig over het onder-
werp: pornografie is zo oud als de mensheid. Soms was het verboden, soms niet, maar het is 
altijd aanwezig geweest, onderdrukt of niet. In 1961 verscheen in Nederland de vertaling van 
het van oorsprong Engelstalige werk van het seksuologenechtpaar Kronhausen. Het boekje, 
met als titel Wat is pornografie? Eros en de vrijheid van drukpers bracht ook heel wat opwin-
ding teweeg. Er stonden namelijk weliswaar gekuiste, maar toch, citaten uit pornografische 
werken in. Het boek werd overigens wel goed verkocht: 55.000 exemplaren in drie jaar. 
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de lezer in dit vierde deel te wachten? Volgens de achterflap ‘lesbische spelletjes en vrijpartij-
en’ van twee ‘spontane meisjes’ die bovendien ’zó smakelijk zijn beschreven dat deze roman 
voor veel mensen een openbaring zal zijn’. Dat laatste kan echter betwijfeld worden, want het 
is dan al de tijd van de ongegeneerde en vrij verkrijgbare harde porno. Dezelfde Hoge Raad 
die in 1965 het derde Bob en Daphne boek als pornografie had betiteld, had namelijk slechts 
vijf jaar later een heel ander geluid over pornografie laten horen. In 1971 werd de strafbaar-
heid van ‘geschriften en afbeeldingen aanstotelijk voor de eerbaarheid’ opgeheven. En zo 
waren de sluisdeuren opengezet. De afbeelding en beschrijving van seksuele handelingen was 
niet langer het domein van de overheid en het strafrecht. Mensen maakten voortaan zelf wel 
uit wat goed of slecht was; ook was het de bedoeling van ‘vieze blaadjes’ om alleen maar de 
lezer seksueel op te winden. Zo was de wereld in minder dan 10 jaar volledig gekanteld. 
 Bovendien werd nu geen onderscheid meer gemaakt tussen soorten verschillende porno. 
Het leek wel of alles kon of moest kunnen. Het was bijvoorbeeld de uitgever van seksbladen 
Joop Wilhelmus die ongestoord in het pornoblad Chick kon betogen dat seks met kinderen een 
normaal onderdeel van de ‘seksuele bevrijding’ vormde. Hij bedoelde daarmee ook zijn eigen 
kinderen, zoals later zou blijken. [Eind jaren tachtig werd Wilhelmus aangeklaagd voor ver-
krachting van zijn dochters. In 1992 volgde een veroordeling en werd hij tot vier jaar hechte-
nis veroordeeld] Ook de NVSH stond overigens in deze tijd niet afwijzend tegenover seks met 
kinderen, de pedofilie. 
 Later is er weer een kentering in het denken over pedofilie gekomen. Seks met kinderen 
wordt niet (meer) getolereerd om de simpele reden dat zoiets kinderen schaadt. We kunnen 
hierin een bevestiging zien van het aloude adagium van de filosoof Mills. Deze 19de eeuwse 
Engelse filosoof stelde in zijn boek On Liberty dat het doel van wetgeving is om mensen ervan 
te weerhouden om elkaar schade te berokkenen. Bijgevolg zijn misdaden waarbij niemand 
klaagt, waarbij geen slachtoffers vallen, geen misdaden. Dus wie wil gokken, drinken of hoe-
reren moet dat zelf weten zo lang hij of zij  daarmee een ander geen schade toebrengt en het 
allemaal met wederzijds goedkeuren gebeurt. Pedofilie valt hier niet onder, omdat het een 
ander wel schade toebrengt (en dus bij wet strafbaar en verboden zou moeten zijn).  Boven-
dien is het de vraag is hier sprake is van wederzijdse toestemming op een gelijkwaardige 
wijze. Toch blijven de boeken van Bob en Daphne tot op de dag van vandaag voor sommige 
groepen een merkwaardige aantrekkingskracht houden. Zo staat op de website van de vereni-
ging Martijn, de vereniging die ‘zich beijvert voor ouderen-kinderenrelaties’ (www.martijn.org) 
een artikel over het eerste Bob en Daphne boek. Hierin komt de volgende zinsnede voor: ’Het 
boek Bob en Daphne, een prille liefde is nog steeds een aanrader voor pedo's die zich voorna-
melijk tot meisjes aangetrokken voelen. Maar het deel over de jeugd van Bob zal ook de jon-
getjes-pedo's aanspreken.’ Dat zouden we zelf toch niet bedacht hebben. 

De verdediger van Johan van Keulen 
Johan van Keulen liet zich in zijn gang langs de diverse gerechtelijke instanties bijstaan door 
de gerenommeerde Haagse strafpleiter Arie Mout. Mout was een bijzonder veelzijdig man. Hij 
beoefende niet alleen het advocatenvak (met hartstocht), maar was daarnaast zeer breed 
geïnteresseerd. Zo interesseerde hij zich voor literatuur (die leidde tot een onvoorstelbaar 
grote belezenheid), kunst in brede zin en was bovendien een fervent theaterbezoeker. Voor-
dat hij Van Keulen verdedigde, had Mout al een aantal spraakmakende ‘literaire’ zaken ge-
daan. Voorbeelden zijn de zaak van Willem Frederik Hermans in 1951, waarbij deze werd 
beschuldigd belediging van een bevolkingsgroep in zijn roman Ik heb altijd gelijk. Het proces 
eindigde met vrijspraak. Mout baseerde de verdediging in de zaak tegen Van Keulen onder 
andere op de betrekkelijkheid van het aspect 'aanstotelijkheid van de eerbaarheid'. Hij 
plaatste het boek van Van Keulen in een context  van internationale zogenoemde aanstootge-
vende literatuur. Zijn belezenheid kwam hem daarbij goed van pas. Mout wordt vooral herin-
nerd om zijn welsprekendheid die door kenners zonder meer als briljant wordt omschreven.  
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Meisjes vragen …!  
Maar wat vragen ze dan? 
‘Welke ouders ondervinden niet grote moeilijkheden 
wanneer zij hun opgroeiende dochter moeten inlichten 
omtrent de seksualiteit  en de vele daarmee verband 
houdende problemen?’ Deze tekst siert de voorkant van 
het boekje Meisjes vragen waarvan de eerste druk in 
1949 verscheen. 
 

J 
ohan van Keulen die we in dit nummer van Voortschrijdende Inzichten hiervoor opvoer-
den als auteur van de scabreuze Bob en Daphne cyclus, begon zijn schrijversleven bijzon-
der eerzaam. In 1948 verscheen van zijn hand Meisjes vragen…! Een degelijk opvoedkun-

dig werk dat op de omslag werd aangeprezen door de bovenaangehaalde tekst van een Dr. 
J.G. Menken’. Van Keulen  behandelde in ruim 20 zogenoemde brieven de problemen waar 
een opgroeiend meisje mee te maken kan krijgen. Zo krijgen we uitleg over pubertijd en de 
lichamelijke en geestelijke veranderingen die dat met zich meebrengt. Het is opmerkelijk dat 
het boekje voor die tijd én voor deze doelgroep aanvankelijk een opmerkelijke openhartigheid 
aan de dag legt. Weliswaar kent het boek geen afbeeldingen, maar de beschrijvingen, bijvoor-
beeld van de geslachtsdaad, zijn bijzonder beeldend. Niet dat de meisjes daarmee iets mogen. 
Nee, zegt Van Keulen. De seksuele begeert sluimert bij het meisje en het is maar het beste 
‘als die voorlopig nog wat blijft sluimeren’. Diverse malen zal Van Keulen op dit thema terug-
komen: er veel verlokkingen, maar het is nog de juiste tijd om daar aan toe te geven. De 
juiste tijd zal pas aanbreken als de huwelijkse staat is bereikt. Dit is een van de centrale the-
ma’s die in diverse varianten een aantal malen wordt opgevoerd. Na de beschrijving over de 
voortplantingsorganen en de geslachtsdaad (‘als het gevoel van geluk en vervoering van man 
en vrouw het hoogtepunt bereikt’) komt het allemaal in rustiger vaarwater terecht en maant 
de auteur voortdurend tot terughoudendheid. En vooral een gezond en regelmatig leven lei-
den, si belangrijk! Dus met frisse lucht, voldoende nachtrust, lichaamsbeweging, reinheid en 
de juiste kleding. De brief ‘Hoekjes met landmijnen’ gaat uitgebreid in op het gevaar van ge-
slachtszieken, in die tijd nog zo mooi venerische ziekten geheten (van venéreus [=van de 
venus] en veneris [=bekoorlijkheid]). Hoedt u voor vreemde mannen is in dit opzicht het de-
vies: ‘… dat ik je heel nadrukkelijk waarschuw voor vreemde jongens en mannen, zowel in het 
gewoel der stad als in de stilte van de natuur’. 
 De periode tot de leeftijd tot 20 jaar is een periode vol gevaar, zeker, maar ook vol verwar-
ring een eenzaamheid. We kunnen tegenwoordig anders aankijken tegen de remedies (frisse 
lucht, een gezond leven en denken aan mooie dingen), maar de problemen worden wel be-
noemd. Ook de klassieke puberproblemen van origineel willen zijn, toch ergens bij willen ho-
ren en afstand willen nemen van de ouders komen uitgebreid aan de orde.   
 Ook zijn veel zaken zijn nog niet geschikt voor meisjes van deze leeftijd, zo leren we. Inte-
ressant is bijvoorbeeld de passage over boeken. Volgens Van Keulen zijn er twee soorten 
gevaarlijke boeken. De ’te onschuldige’ waarin het leven ongeloofwaardig ideaal wordt voor-
gesteld en de ‘te veel van het goede’ boeken waarin teveel van de liefde wordt getoond. Zo 
schrijft Van Keulen: ‘Er bestaan boeken, waar allerlei intieme liefdestaferelen in beschreven 
staan, die een opwindende, prikkelende uitwerking op de lezers hebben’. En dat kan natuurlijk 
niet de bedoeling zijn.  De brief ’Naar het strand’ roert een interessant onderwerp aan. In het 
eerste boek van de Bob en Daphne reeks zal blijken dat de mannelijke hoofdpersoon een 
bijzondere voorkeur voor broekjes heeft. Een meisje wordt opgevoerd die zegt: ’… wat er voor 
ergs in zit, als ze een stukje van m’n onderjurk of broekje te zien krijgen’. Het blijkt dat Van 
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Keulen daar zeker niet lichtzinnig over denkt: het hoort niet. Dat is op zijn minst opmerkelijk, 
omdat in het eerste boek van de Bob en Daphne cyclus de mannelijke hoofdpersoon zo door 
de vrouwelijke hoofdpersoon geïntrigeerd raakt, doordat hij in een onbewaakt ogenblijk het 
broekje van het dan nog zeer jeugdige meisje kan zien. 
 Flirten wordt door Van Keulen afgedaan met : ‘veel beloven, weinig geven’. Bovendien blijkt 
hier dat meisjes bij Van Keulen wezens zijn die weliswaar seksuele gevoelens hebben, maar 
deze sluimeren - we zagen het al eerder. De man of jongen daarentegen is ‘van nature de 
actieve, de veroveraar’; hij wil maar een ding. De gevoelens van het meisje omschrijft Van 
Keulen als ‘vaag, niet duidelijk omlijnd’. De jongen ‘weet wat hij wil’; iets wat overigens niet 
duidelijk omschreven wordt. Het meisje nu kan door flirten, door het geven van ‘inkijkjes’, het 
dragen van luchtige kleding de jongen te zeer prikkelen. Ook in dit opzicht is het meisje onbe-
stemd van karakter, want zij zal dit veelal niet opzettelijk doen. Het is dan ook de rol van het 
meisje om zich netjes te gedragen. Diverse malen wordt dit aangevoerd; het meisje dient zich 
bewust te zijn van deze verantwoordelijkheid en zich daarnaar te gedragen.    
 En dan nog de zelfbevrediging. Het wordt toch maar in een boek voor jeugdige meisjes in 
1949 bij de naam genoemd. Van Keulen houdt ons voor dat het niet schadelijk maar wel ge-
vaarlijk is. Het leidt tot geestelijke afstomping en zal uiteindelijk een doodlopende weg blijken 
te zijn. Zo stelt Van Keulen: ‘De sexuele opwinding is bedoeld om twee mensen, die veel van 
elkaar houden, gelukkig te maken.’ Zelfbevrediging is daarom iets ’onnatuurlijks’. 
 Ja, wat vragen die meisjes dan, zo vroegen wij ons af. Eigenlijk niets. Het is als met de Veel 
Gestelde Vragen op tegenwoordige websites. Deze gaan zelden over vragen die veel worden 
gesteld. Ze gaan over datgene wat de eigenaar van de website aan zijn publiek kwijt wil. En 
zo is het ook met Van Keulen in zijn boekje Meisjes vragen …!  Natuurlijk wordt er wel eens 
een vraag beantwoord, maar dat is dan toeval. Het is echter vooral een boekje dat beoogt de 
heersende moraal op een onverdachte manier uit te venten. Op onderdelen is het boekje voor 
die tijd zeker openhartig, maar het gaat toch vooral om kuisheid, terughoudendheid en ge-
duld. Want, keer op keer, wordt het gezegd: alles zal goed komen, als eenmaal de tijd daar is. 
Wachten dus, wachten tot het juiste moment. Maar ook dan is het niet voor elkaar. Want wie 
dan eindelijk de begeerde leeftijd van 20 jaar heet bereikt, wacht een volgende hindernis, zo 
blijkt op de een na laatste bladzijde: ‘… wordt het tijd om mijn volgende boek eens te bestu-
deren. Dat heet “In de wachtkamer van het huwelijk”, is speciaal voor verloofden en gaat 
uitvoerig in op alle problemen en mogelijkheden van een gelukkige verloving’. En de laatste 
zin van het boek luidt - geheel in stijl -: ‘Kleine pelgrim, goede reis. Wees sterk en heb goede 
moed!’ 

Wat zijn onze plannen? 
Wisten we het maar! Zo veel onderwerpen, zo weinig tijd en menskracht. Wat dacht u van: 
Oude gordijnen. Die ouderwetse in een boogje hangende vitrage. Is het een uitstervend feno-
meen? ‘Freiheit ist anstrengend’  zei ooit een ex-DDR’er. Vrijheid betekent voortdurend keu-
zes maken en dat is moeilijk. Het heeft wel iets als alles voor je wordt bedacht. Het indiffe-
rente evenwicht . Het lijkt wel alsof een mens altijd (on)tevreden is, want niet wil veranderen. 
Gespleten infrastructuur. Nederland ligt er vol mee. Fragmenten van oude spoorwegen, oude 
wegen, dijken. In nevelen gehuld en een duister verleden. De herkomst van de Nederlandse 
vlag, het Nederlandse volkslied en het Nederlandse koningshuis. Het Thayatal op de grens 
van Oostenrijk en Tsjechië. Vroeger een niemandsland dat zich daardoor kon ontwikkelen tot 
een bijzonder natuurgebied. Het is nu een nationaal park. De wetenschappelijke methode als 
wereldbeschouwing. En de voordurende conflicten over wat niet wetenschappelijk is bewezen 
en waar mensen zich erg druk over maken. Rechtsdraaiend melkzuur. En het leeglopen van 
de wasbak. Ondergrondse wereld en. De wereld is ermee bezaaid, maar weinigen kennen 
het. Olie uit Schoonebeek. Ooit voorzag Nederland gedeeltelijk zelf in zijn oliebehoefte. Enzo-
voort, enzovoort. U ziet het: er is nog heel wat te beleven. Gerrit van Dam. 



‘F or various reasons Holland is a lovely 
holiday country for you’. Dit is de ope-

ningszin van de 34ste editie van Out and about 
in Hollandf. Het boekje is geredigeerd door 
twee  ’retired headmasters’.  De toerist die aan 

de hand van dit boekje Nederland wil leren 
kennen, wordt het niet gemakkelijk gemaakt. 

Nederland wordt besproken in een indeling van 
de provincies. Elke provincie komt afzonderlijk 

aan de orde. Maar wie niet een beetje thuis is 
in Nederland, zal het al snel duizelen. Er is 

weliswaar een overzichtskaart, maar naar de 
samenhang der dingen zal de toerist tevergeefs 

zoeken. Het gebruik van het boekje wordt 
bovendien aanzienlijk bemoeilijkt, doordat het 

boekje doorspekt is met vele advertenties. 
Het boekje begint met de provincie Noord-
Holland. Eerst krijgen we een aantal routes 

voorgeschoteld waarvan de karakteristieken 
kort besproken worden. Op de daaropvolgende 

pagina's komen dan de bezienswaardigheden 
apart aan bod. De steden worden uiteraard 

met hun hoogtepunten gepresenteerd. Helaas 
gaat dit soms zo gecomprimeerd  dat de arge-

loze toerist snel het spoor bijster zal raken. Het 

lijkt wel alsof alles er even in moest worden 
vermeld. Wie bijvoorbeeld aan de hand van 

hetgeen onder de kop ’Amsterdam’ wordt ge-
presenteerd, meent de stad te moeten verken-
nen, zal van een koude kermis thuiskomen. 

Aanvankelijk gaat de beschrijving van de objec-
ten nog aan de hand van een routebeschrijving 

met straatnamen. Opeens verschijnt dan het 
Amsterdamse Bos, zonder aanduiding hoe er te 

komen. Vervolgens gaat het naar de Schelling-
woudebrug en de IJ-tunnel. Dit wordt een 

hopeloze onderneming temeer daar een platte-
grond van Amsterdam ontbreekt. Arme toerist! 

De toerist wordt in dit boekje lelijk aan zijn lot 
overgelaten. Zo is het merkwaardig dat de 

foto’s alle zonder bijschrift zijn. Verder wordt 
alles wordt in sneltreinvaart, in algemene ter-
men en in een staccatostijl beschreven. Geluk-

kig maar dat er regelmatig de adressen van de 
lokale VVV’s worden vermeld, zodat de gebrui-

ker ten minste weet waar hij fatsoenlijke infor-
matie kan halen. Dit is een merkwaardig boekje 

waarvan we ons afvragen hoe het ooit de 34ste 
editie heeft kunnen halen. En dan kostte het 

destijds ook nog eens f 3,95. 

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 
moeten we op letten? En vooral: wat moeten we zien? En zo zal het 

omgekeerd 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 Neder-

land; ze gaan naar Holland. De vierde aflevering van de serie gaat 
over Out and about in Holland; een boekje uit het begin van de 

jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Onvermijdelijke attracties: een rondvaart door de Amsterdamse grachten en een bezoek 
aan Marken. Merkwaardig is het grote aantal afbeeldingen dat campings, strand en wa-
ter toont. Hierop lijkt het alsof het altijd mooi weer is in Nederland. Het boekje geeft 
overigens geen enkele informatie over het weer in Nederland. Mooie hoofdmeesters!  


