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Waarheen gaat de weg? 
Nummer 18: zo snel na nummer 17. En ja, nummer 
14 houdt u  nog steeds van ons tegoed. Hoewel? Er 
zijn plannen om te stoppen met het tijdschrift. Nee, 
wij zijn geen potentieel slachtoffer van een 
hedgefonds of een durfkapitalist, daarvoor zijn we 
te klein. We hebben ook geen problemen met 
lastige aandeelhouders, want die hebben we niet. 
We zijn van onszelf. Als er dus plannen zijn om te 
stoppen, dan zijn dat onze eigen plannen. Het 
maken van een tijdschrift vergt veel tijd, vooral 
voor onderzoek. En dan hebben we ook nog een 
website die ons veel tijd vraagt. En dan zijn er ook 
nog de vele vragen die ons bereiken. Iedereen wil 
of verwacht wat van ons. Eigenlijk willen wij ook 
wel eens vrij, gewoon niets doen of op vakantie 
gaan. Maar ja, wie houdt zich dan bezig met 
Dossier Wipneus en Pim, waarin voortdurend 
ontwikkelingen optreden? Misschien moeten we 
onszelf maar ons laten doorlichten door een 
organisatieadviesbureau. Of zouden we een 
managementcursus moeten volgen of een cursus 
leidinggeven aan professionals? Ach, het duizelt 
ons. Het is duidelijk dat we de weg kwijt zijn. 
Voorlopig gaan we maar verder met nummer 14 en 
nummer 19, maar gerust zijn we er niet op. Het is 
maar dat u het weet.   
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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 
‘Mooi Zwitserland!’: Dat is de titel van een plaatjesalbum van de N.V. 
Tabaksfabriek voorheen Theodorus Niemeijer uit Groningen. Het al-
bum dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw, toen reizen nog 
een bezigheid van de welgestelden was. Het Zwitserland dat in de 
album aan de orde komt, zult u tegenwoordig tevergeefs zoeken. Het 
is er niet meer. Natuurlijk is het Jungfraujoch er nog, misschien nog 
wel veel mooier dan ooit. Maar ook veel drukker, veel platter en veel 
duurder. Nee, het heroïsche Jungfraujoch uit de jaren dertig zult u 
tevergeefs zoeken. En zo is het met bijna dit gehele nummer: wat wij 
bespreken is er niet meer. Dat is nog eens goedkoop reizen! U kunt het thuis, gerieflijk geze-
ten in uw stoel, allemaal tot u nemen. Hadden ze dat vroeger ook maar gedaan, dan was 
wat wij nu in dit nummer bespreken misschien wel bewaard gebleven. Want als er iets ver-
nietigender is dan is het wel de toerist. Niets is bestand tegen de immense druk van de toe-
rist. En natuurlijk, soms helpen politieke ontwikkelingen ook wel een handje. Want wie ging 
in de tijd van het ijzeren gordijn nu naar een Oost-Europees land? Dat was maar weinigen 
gegeven. Ja nu, nu wil iedereen erheen om zich te vergapen aan de schoonheid, die er in 
zijn oorspronkelijke vorm al lang niet meer is. Van ons mag u op vakantie, maar doe het wel 
snel. Want als de zwermen toeristen eenmaal ergens zijn geweest, resteert een kaal en ziel-
loos landschap. Blijf liever thuis en geniet van dit nummer van Voortschrijdende Inzichten.  
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Nummer 18 – juni 2007 

4 Praag revisited 
Wie voor de val van het ijzeren gordijn naar een Oostblokland 

wilde, moest wel een vaste overtuiging hebben. 
Was het dat allemaal wel waard ? 

6 Syldavië 
Syldavië, het rijk van de zwarte pelikaan. 

bestaat niet, maar toch lijkt het ergens op. 
Het heeft de schijn van een mysterieus land 

met een vreemde taal en vervaarlijk ogende bewoners. 

9 ‘Een eersteklas landschap’ 
Jac P Thijsse heeft in de jaren dertig van de vorige eeuw 

een mooie beschrijving van een heel bijzonder natuurgebied gegeven. 

12 Mooi Zwitserland 
Zwitserland: het legendarische vakantieland. 

Het heeft een lange traditie van het ontsluiten van gebieden voor toeristen. 
Zoals de weergaloos mooie toeristenfuik Jungfraujoch.  

15 Berlin, Hauptstadt der DDR 
De toeristen stromen met velen toe en hopen te vinden wat er niet meer is.  

Ze zoeken het Berlijn dat Berlijn zo spannend en interessant maakte. 

21 Een doodlopende weg 
De meeste toeristen hebben een hekel aan een doodlopende weg. 

Dat is niet altijd terecht, neem bijvoorbeeld Prägraten in Oost-Tirol. 
Het ligt bijna aan het eind van het Virgental. 

22 Lekker! Naar de Chinees 

De toerist zal toch op gezette tijden ook wat moeten eten. 
Hebben ze hier geen Chinees? Nee, die hebben ze niet; die is weg.   

24 Een leuk muziekje erbij? 

In verre streken klinkt vreemde muziek, nog wel. 

 Waarheen …. 

 Bij de voorkant ...  
 Colofon 

2 
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Praag revisited 
Een toerist is iemand die voor zijn plezier reist, die het reizen als het ware als sport 
beoefent. Maar dan wel als een sport waaraan geen ongemakkelijke zaken verbon-
den mogen zijn. Zo’n ongemakkelijke zaak was vroeger het ijzeren gordijn. Veel 
toeristen vonden dat zo’n onoverkomelijk bezwaar dat voor hen Oostbloklanden 
als bestemming niet aan de orde waren. Maar hebben ze dan wat gemist? 

W ie voor de val van het ijzeren gordijn naar een Oostblokland wilde, moest wel een vaste 
overtuiging hebben. Duurbetaalde visa, die bovendien slechts met veel geduld verkre-

gen konden worden. De verplichte uitgaven per dag, die vooruit in lokale (en verder waarde-
loze) valuta omgewisseld moest worden. De lange wachttijden aan de grens, waarbij gepaste 
nederigheid nog de beste manier was om binnen drie uur door te kunnen rijden. Men kan zich 
dan wel er iets bij voorstellen als iemand zegt dat hij liever een andere bestemming kiest. Wie 
het dan eenmaal gelukt was om het land in kwestie te betreden, was zeker nog niet van de 
moeilijkheden af. Een appartement 
of een vakantiehuisje huren was er 
niet bij. Uiteraard moest de wes-
terse toerist in dure hotels onder-
gebracht worden. Deze hotels, 
veelal bouwwerken in een megalo-
mane, stalinistische stijl, paarden 
een hoge prijs aan een lage kwali-
teit en ontbrekende service. De 
enige luxe en kwaliteit die kon 
worden aangetroffen, was te vin-
den in de folders van dergelijke 
hotels. Deze folders waren gesierd 
met dames van grote lieftalligheid, 
tafels overvloedig voorzien van 
voedsel en kleurige en vrolijke 
stadstaferelen. 

De beroem-
de Karelsburg 
over de Mol-
dau in Praag 
in de jaren 
zeventig 
(boven) en 
tegenwoordig 
(links). Ooit 
was de brug 
de fraaie ver-
binding tussen 
de stadsdelen 
Star-
oměstskěeen 
Malà Strana; 
nu is het een 
toeristenfuik 
met veel prul-
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Communisme en cultuur 
 
Zo op het eerste gezicht hebben cultuur en communisme weinig gemeen. Het lijkt zelfs een 

tegenspraak. Voortschrijdende Inzichten schreef ooit over 'Socialistisch realisme'. Hieruit bleek 
hoe cultuur en kunst onderdrukt kunnen worden. Kunstenaars, of wat daar voor door moest 

gaan, wijdden zich aan door bureaucraten opgelegde taken ter meerdere glorie van een staat, 
zijn machthebbers en leer. Zo ook lijkt de vraag of het communisme een wezenlijke bijdrage aan 

cultuur of kunst heeft geleverd, eenvoudig te beantwoorden. Maar toch. 
Steigers 

In de zomer van 1976 bezocht ik voor de eerste keer het toenmalige Tsjechoslowakije. Praag 
was de belangrijkste stad op deze reis. Het was in die periode het hoogtepunt van de repressie 

na het einde van de Praagse lente in 1968. Op straat en in openbare gelegenheden was de sfeer 
meest onvriendelijk. In meer afgelegen gelegenheden of na het nodige bier bleek dat ook in dit 

land, zoals overal elders, leuke, interessante mensen woonden. De stad was, ondanks het prach-
tige weer, van een sombere grauwheid. Praag is van oudsher beroemd om zijn prachtige gebou-
wen. Het zijn er veel en ze zijn van een overweldigende schoonheid. 's Nachts waande je je in 

een middeleeuwse sfeer. Hinderlijk was dat er zo veel gebouwen in de steigers stonden. Klaar-
blijkelijk om gerestaureerd te worden; alleen was erg geen enkel teken van welke bouwactiviteit 

dan ook waarneembaar. 
Opnieuw steigers 

In de zomer van 1977 was ik opnieuw in Praag. Tot zijn verbazing waren veel steigers op andere 
plaatsen terechtgekomen. De gebouwen die het jaar daarvoor nog in de steigers stonden, had-

den geen merkbare verbetering ondergaan. Er was gewoon niets gebeurd! Ongetwijfeld was hier 
sprake van één van de onbegrijpelijke uitingen van het systeem. Begrijpen was onmogelijk. 

Bewoners vertelden dat dit zeer gebruikelijk was en dat het een proces was dat jaren kon door-
gaan, zonder dat er ook maar één restauratie was uitgevoerd. Een andere uiting van dit zelfde 

mechanisme was dat musea soms om onverklaarbare redenen tot nader order gesloten bleken 
te zijn wegens, jazeker, 'restauratie'. Maar toch. Al die mooie gebouwen en musea stonden er 
toch maar, ze waren niet, zoals in andere communistische heilstaten afgebroken, en je kon er, 

zij het dan soms alleen van de buitenkant, van genieten. En de musea die wel open waren her-
bergden de meest uitzonderlijke schatten. De toegangsprijzen van de musea overschreden de 5 

Kčs (toentertijd ongeveer f 1,=; toevallig (?) net iets meer dan de prijs van een glas bier (4 Kčs), 
van een halve liter wel te verstaan) naar werd gezegd een beleid van het systeem. 

Grote veranderingen 
De val van de Berlijnse muur en het verdwijnen van het communistische systeem heeft ook in 

Tsjechië en in Praag grote veranderingen teweeggebracht. De steigers waren weliswaar niet 
direct verdwenen, maar ze duidden nu wel ten minste op werkzaamheden. Er werd gerestau-

reerd, de stad moest in haar oude glorie hersteld. En van wat we ervan gehoord en via internet 
gezien hebben, is dat wonderwel gelukt. En nu vele jaren later zijn de meeste steigers weg. 
Cultuur en toerisme 

De stad wordt sinds de val van het communisme overstroomd door toeristen, die al die gebou-
wen 'in hun pakket' hebben. Dus zullen ze ze zien ook. En dan de verandering: niets grauwheid, 

alles is fleurig en vrolijk geworden. In 1976 was er in heel Praag één terras (soms opeens, wan-
neer was onbekend, maar meestal was het er niet) op het Oude Stadsplein. Nu struikel je over 

de terrassen. En de cultuur? Die is er nog steeds, maar gaat nu gepaard met protserige winkels. 
Winkels waar dingen verkocht worden die niemand nodig heeft en dus alle toeristen willen heb-
ben of waar ze zich aan vergapen. Vroeger kwamen de toeristen niet, omdat ze niet achter het 
IJzeren Gordijn durfden te komen. Nu komen de toeristen wel en zorgen ze ervoor dat Praag er 

net zo uit gaat zien als alle andere grote steden. Cultuur en communisme verdragen elkaar niet 
goed, maar nog erger is dat cultuur en toerisme elkaar helemaal niet verdragen. 

De ikfiguur in de tekst is onze voormalige hoofdredacteur, Ed Buijsman.     
Gepubliceerd in enigszins gewijzigde vorm in Voortschrijdende Inzichten, nummer 2, november 2001.  
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Het bezit van dergelijke folders was uitermate rustgevend, want in de werkelijkheid kon niets 
van wat in de folder stond, worden aangetroffen. Was er dan niets goed? Jazeker wel, meer 
dan dat zelfs. Wie al deze ongemakken als gegeven accepteerde, waande zich in een paradij-
selijk land. Musea konden voor bijna niets bezocht worden. Rijen bestonden niet. Nou ja, bijna 
niet, want voor de betere restaurants moest men wel degelijk in de rij staan (en uiteindelijk 
steekpenningen uitdelen om binnen te komen). Het bier kostte bijna niets en ook het meest 
uitgebreide eten kon voor een habbekrats naar binnen gewerkt worden. Boeken waren ook al 
bijna te geef. Ja, het werk van Stalin en Lenin zeker, horen wij u denken. Natuurlijk, maar ook 
prachtig uitgevoerde fotoboeken. Je kon ook niet bedrogen worden, want de prijs stond altijd 
netjes achterin gedrukt. En wie de moeite nam, een beetje de weg wist en wat geduld oefen-
de, kon zelfs genoeglijke uren met lokale bewoners doorbrengen. Naar goed gebruik gingen 
deze bijeenkomsten gepaard met een overvloedig drankgebruik. Wat het genoegen verdub-
belde, was de gedachte dat maar weinig westerlingen die allemaal konden ondergaan. Praag, 
de gouden stad, met zijn ontelbare historische gebouwen, zijn ontelbare kroegen en zijn on-
overtroffen nachtelijke bijna middeleeuwse sfeer. Blijft u maar gerust thuis, want dit Praag is 
er niet meer. Pak een mooi fotoboek van Praag, dat lijkt ons een betere tijdsbesteding. Vi 

Praag was in de tijd van het ijzeren gor-
dijn ’s nachts een uitgestorven stad, althans 

zo leek het. Wie het geluk had kroegen te 
weten waar veel Pragenaars kwamen, wist 

dat er ook in deze stad met sombere men-
sen heel wat vrolijkheid kon zijn. De toerist 
moest er wel wat geld voor over hebben, 

maar bij een prijs van 4 kronen (ongeveer 
35 eurocent) voor een halve liter bier was 

dat wel op te brengen. U Pinkasů aan de 
Jungmannova was zo’n kroeg. Na zdravi! 

De foto boven toont de Karelsbrug in de richting van de Malá Strana (de Kleine Zijde). De foto 
rechts is genomen op de Malostranské námĕsti met op de achtergrond het huis U zlatého Iva 
(de Gouden Leeuw). Beide foto’s komen uit het prachtige Praha matka mĕst van de fotograaf 

Bohumil Landisch, uitgeverij Olympia, Praag, 1969, met 161 prachtige zwartwitfoto's. Het 
boek kostte destijds 85 Kčs, omgerekend ongeveer 10 €. Het boek heeft onder andere Duits– 

en Engelstalige onderschriften, dus dat scheelt weer. En voor datzelfde bedrag kun je het 
tegenwoordig antiquarisch merkwaardig genoeg ook nog steeds kopen. Wie het liever in kleur 
bekijkt, kan bijvoorbeeld terecht bij het fotoboek Praha v barevném reliéfu van Mirsolav Ko-

recký, Orbis, Praag, 1975. Het is wel in het Tsjechisch, maar de foto’s zijn wondermooi. Ook 
dit boek is nog antiquarisch te krijgen, maar u moet er wel wat meer voor neertellen: 20-25 €.    
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Syldavië, het rijk van de zwarte pelikaan 
De stripfiguur Kuifje beleefde een aantal avonturen waarin het land Syldavië een 
belangrijke rol speelde. Syldavië bestaat niet, maar toch lijkt het ergens op. Het 
heeft de schijn van een mysterieus land met een vreemde taal en vervaarlijk ogen-
de bewoners. Kom op, we gaar erheen. 

D e tekenaar/schrijver Hergé scheidde vier avonturen van Kuifje af waarin het land Syldavië 
voorkomt: De scepter van Ottokar uit 1939, Raket naar de Maan uit 1950, Mannen op de 

Maan uit 1954 en De zaak Zonnebloem uit 1956. Syldavië bestaat niet; u zult het tevergeefs 
op de kaart zoeken. Alle deskundigen zijn het erover eens dat het land gesitueerd is op de 
Balkan. Sommigen menen er Albanië in te herkennen; we zullen later zien dat dat echt niet 
kan. Anderen houden het daarentegen op Roemenië. Veel komen we in ieder geval over dit 
land in de Kuifjesalbums niet te weten. De hoofdstad is Clow. En Syladvië heeft een haven-
stad, Douma. Ook is er nog een kustplaats Dbrnouk, dat aan de zuidkust van Syldavië ligt 
getuige de afbeelding van een ‘visserstype’ uit deze omgeving. Op de afbeeldingen in het 
album is te zien dat Syldavië een bergachtig land is. Het land wordt geregeerd door koning 
Muskar XII. Het grenst aan Bordurië, waar een soort despoot, Müsstler, aan de macht is. De 
spanningen tussen de twee buurlanden is het onderwerp van De scepter van Ottokar. Dit 
album kwam vlak voor de Tweede Wereldoorlog uit. Dat blijkt ook duidelijk uit de verwijzin-
gen. Zo is de naam Müsstler een samenvoeging van Mussolini en Hitler. Syldavië en Bordurië 
verwijzen naar Oostenrijk en Duitsland. Bordurië heeft plannen om Syldavië binnen te vallen, 
zo blijkt uit documenten die Kuifje bemachtigt. Hierin is sprake van ’propagandasecties’ die 
incidenten moeten veroorzaken en van uitgelokte provocaties tegen Bordurische burgers. De 
documenten worden afgesloten met het curieuze ‘Owee!’(Houzee?). Op de officiële website 
van Hergé/Kuifje heet het tegenwoordig: ’Kuifje voorkomt een fascistische staatsgreep’.  
Merkwaardig is ook het vliegtuig waarmee Kuifje op enig moment aan zijn achtervolgers ont-
snapt. Het is een Bordurisch toestel dat verdacht veel lijkt op de Duitse Messersmitt Bf 109. 
Alles bij elkaar is het een onrustige regio, zo veel mogelijk duidelijk zijn. En waar Syldavië dan 
ook mag liggen, het was op dat moment zeker geen voor de hand liggende vakantiebestem-
ming. Het lijkt daarom verstandiger om gewoon maar thuis te blijven en daar het album De 
scepter van Ottokar te lezen. 
 

De bewoners van 
Syldavië zijn in De 
Scepter van Ottokar uit 
1938 nog traditioneel 
Balkanachtig gekleed 
gekleed. In de latere 
albums die in Syldavië 
spelen, is dat niet meer 
het geval. 

Geheel links het toe-
stel waarmee Kuifje 
ontsnapt. Daarnaast 
een Messerschmitt 109. 
De overeenkomsten 
zijn opvallend. Dat 
moet ook wel, want 
Bordurië staat voor 
Duitsland. 
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Maar hoe zag Syldavië er in de latere albums uit? Daar valt eigenlijk weinig over te zeggen. 
Het album Raket naar de maan speelt zich grotendeels af in een bergachtig gebied waar de 
lanceerbasis van de raket is gevestigd. Alleen in het begin is er een kort deel dat de doorreis  
beschrijft, maar meer dan het vliegveld en de weg naar de lanceerbasis krijgen we niet te 
zien. Wel worden we iets wijzer over de ligging van Syldavië. Na de raketlancering zien we 
namelijk een deel van Europa en de baan die de raket blijkbaar tot dan heeft afgelegd. Hieruit 
blijkt duidelijk dat Syldavië niet Albanië kan zijn. Roemenië zou kunnen en dan ergens in het 
noorden. Helaas kan dit dan weer niet gerijmd worden met de ligging van de plaats Dbrnouk 
uit De scepter van Ottokar dat gelegen zou zijn aan de ‘Syldavische zuidkust’. 
Het daarop volgende deel, Mannen op de maan, speelt zich grotendeels, niet zo verrassend, 
op de maan af. Alleen het laatste deel van het verhaal speelt weer in Syldavië, maar dan ook 
weer alleen de lanceerplaats. Wij kunnen ons al met al niet voorstellen dat iemand überhaupt 
zou willen proberen om naar een land waar zo weinig van bekend, op vakantie te gaan. Ons 
advies: lees deze twee albums; bij mooi weer kan het in de tuin of op het balkon. 
Dan rest nog het album De zaak Zonnebloem. Het verhaal speelt zich gedeeltelijk af in Bordu-
rië. In de De scepter van Ottokar leerden we al dat Bordurië een land was met fascistische 
trekjes. Maar dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Er blijkt echter na die tijd nog niet veel 
veranderd. In 1956 is het een dictatoriaal geregeerd land. Plekszy-Gladz is er aan het bewind 
en het land wemelt van de soldaten en leden van geheime diensten. Iedereen is onvriendelijk 
en niet te vertrouwen. Het is ook nog steeds een oorlogszuchtig land dat bezig is met het 
ontwikkelen van massavernietigingswapens op basis van geluid. [Hergé ontleende dit idee aan 
Duits onderzoek uit de Tweede Wereldoorlog, zoals wij aantoonden. Zie onze website]. De 
door de Borduriërs ontvoerde professor Zonnebloem moet het land de zo begeerde wapens 
leveren. Uiteindelijk loop het allemaal goed af. Onze helden gelukt het om met een tank de 
grens van een niet nader genoemd land - maar waarschijnlijk zal het wel Syldavië zijn - te 
bereiken. Dat het niet pluis is in Bordurië, blijkt uit de tekst van de douaniers van het land 
waar onze helden naartoe ontsnappen: ’Dat zijn waarschijnlijk mensen die het regime van 
Plekszy-Gladz ontvluchten’. U begrijpt het natuurlijk al. Zo u Bordurië al ergens op de kaart 
mocht hebben gevonden, het lijkt toch niet een land waar een mens voor zijn genoegen heen 

zou moeten willen. Ook nu kunt u maar beter thuis blijven en 
het allemaal nog eens rustig nalezen in het album De zaak Zon-
nebloem. Dit heeft ook nog een ander voordeel: de reis voert 
ook langs Genève en Nyon en Genève dat allemaal zonder extra 
kosten. En dat gevoegd bij optredens van Jansen en Janssen en 
madame Castafiore maakt het genoegen compleet. Vi 

Kapitein Haddock komt in 
Raket naar de Maan in con-

flict met de Syldavische 
douane op het vliegveld van 

Klow, de hoofdstad van 
Syldavië. Hij moet maar 
liefst 875 khors invoerrech-

ten betalen.  

Het album De zaak Zonnebloem voert Kuifje en kapitein 
Haddock naar Bordurië. De figuren die worden opgevoerd, 
zijn veelal lieden met een officiële functie. Vrijwel zonder 
uitzondering hebben ze of een indrukwekkende snor en een 
kaal hoofd of weinig haar. Ze kijken boos, zijn kort van stof 
en niet te vertrouwen. Zo zien we hier links een oorlogs-
zuchtige Bordurische generaal en rechts kolonel Sponsz. 
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‘Een eersteklas landschap’ 
Jac P Thijsse heeft in de jaren dertig van de vorige eeuw een mooie beschrijving 
van het toenmalige Nederland gegeven. Hij deed dit in de twee Verkade albums 
Onze groote rivieren en Waar wij Wonen. In dit laatste boek komt onder andere 
het natuurmonument De Beer aan de orde. Thijsse spreekt over ´een eersteklas 
landschap´. Hoe zou De Beer er 70 jaar na dato uitzien? 

B lijft u maar gerust thuis, want u zult het natuurgebied De Beer tevergeefs zoeken. Het is 
er niet meer, althans bijna niet meer. Er is nog een natuurgebiedje met de naam De Klei-

ne Beer; het meet 10 ha en het ligt aan het Brielsche Meer. De rest van wat ooit natuurgebeid 
De Beer was, zo’n 900 ha, is verloren gegaan bij de aanleg van Europoort. 
De Beer was ooit een befaamd natuurmonument. Het merkwaardige is dat het zowel zijn 
ontstaan als zijn ondergang toe te schrijven zijn aan de ontwikkeling van de Rotterdamse 
haven. Eerst het ontstaan van De Beer in de vorm waarin het beroemd is geworden: het is 
gevolg van het graven van de Nieuwe Waterweg rond 1870. De Nieuwe Waterweg als de 
uitgang naar de zee die nodig was voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Toch 
bestond de Beer ook daarvoor al. Het was de uiterste punt van Zuid-Holland: de Hoek van 
Holland, een grote zandvlakte met primaire duinen. Ongetwijfeld een uitermate dynamisch 
systeem. We weten er verder niet veel van, alhoewel Thijsse spreekt over ‘een meertje dat 
hier in het duin lag, een evenknie van het Zwanewater of Kwakjeswater en waar een kolonie 
stormmeeuwtjes broedde’. Na het graven van de Nieuwe Waterweg ontstaat De Beer in de 
geïsoleerde vorm waarin het beroemd zal worden. De Nieuwe Waterweg zorgt er namelijk 

Gezicht op Europoort met op de achtergrond de Maasvlakte en rechts de Nieuwe Wa-
terweg met Hoek van Holland. De grote ovaal geeft ongeveer de ligging van het voorma-
lige natuurmonument De Beer aan. Het was voor de Tweede Wereldoorlog 1300 ha 
groot en na de oorlog na de inpolderingen 900 ha. Wat na de aanleg van Europoort res-
teerde, was het gebiedje in de kleine ovaal ter grootte van 10 ha. Dit is De Kleine Beer.  
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voor dat dit stukje Zuid-Holland geïsoleerd komt te liggen. Het is daardoor moeilijk te bereiken 
en het gebied kan zich in alle rust ontwikkelen. En dat doet het ook. Aan het eind van de 
jaren dertig als Thijsse het gebied beschrijft in Waar wij wonen, is het al de beroemdste 
broedplaats van visdiefjes in noordwest Europa. Tegen de 20.000 broedparen zitten er dan. 
De oorlog bleek een verschrikking voor De Beer. Vanaf 1942 verrezen er megalomane bouw-
werken op De Beer als onderdeel van de Atlantikwall. Het met de misschien wat merkwaardi-
ge titel Festung Hoek van Holland. Een parel van de Atlantikwall aan de Nieuwe Waterweg, 
1942 – 1945 geeft een gedetailleerde beschrijving van wat de Duisters er allemaal aanricht-
ten. Deskundigen stellen dat de Vesting Hoek van Holland, vanwege de strategische positie 
aan de monding van de Nieuwe Waterweg, de zwaarst verdedigde stelling in Nederland is 
geweest. Het aantal bunkers wordt geschat op 650, de totale lengte van de Festung Hoek van 
Holland meet 10 kilometer en de maximale diepte bedraagt maar liefst vijf kilometer. Het 
zogenaamde Kernwerk vormt het hart van de verdediging aan de zuidoever van de Nieuwe 
Waterweg. Dit Kernwerk ligt aan de rand van De Beer en is eigenlijk een soort vesting binnen 
de Vesting Hoek van Holland. Het Kernwerk is mogelijk het zwaarste fort van de gehele Atlan-
tikwall geweest. Alleen al het Kernwerk bevatte maar liefst 52 bunkers; alles goed voor onge-
veer 50.000 m³ beton. Dit Kernwerk is zo omvangrijk, omdat het in het allerlaatste geval nog 
geheel zelfstandig verdedigbaar moet zijn. Daarnaast werd een deel van De Beert ter grootte 
van 400 ha ingepolderd en omgezet in landbouwgrond met het oog op de precaire voedselsi-
tuatie in de oorlog. De Beer bleek na de oorlog zo ernstig aangetast, dat er even sprake van 
was om het gebied maar op te geven. Het kwam er niet van en met veel moiete werd ge-
poogd het natuurmonument op te knappen. Dit lukte wonderwel, de vogels kwamen terug en 
rond 1950 was het gebied weer gedeeltelijk in zijn oude glorie hersteld. Er broedden dan rond 
de 10.000 paar visdieven en, heel bijzonder, ook rond de 10.000 paar grote sterns. Maar lang 
zal het geluk niet duren. Omstreeks 1957 volgde het begin van de ondergang van De Beer 

De visdief (boven) en de grote stern (onder) zijn na de oorlog de gezichtsbepalende 
vogels op De Beer. De Beer heette met recht een vogeldorado. Met 10.000 broedparen, 
10.000 broedparen grote sterns, maar ook met kolonies kapmeeuwen, mantelmeeuwen, 
zilvermeeuwen, kluten , bergeenden en dwergsterns. Het is een rijkdom en verscheiden-
heid die na het verlies van De Beer nergens anders in Nederland is voorgekomen.  
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met de plannen voor de aanleg van Europoort. En zo kon dus ook de ondergang van De Beer  
weer worden toegeschreven aan de expansiedrift van de Rotterdamse haven. Minister-
president Willem Drees gaf op 11 juni 1958 het startschot voor de 1e fase van de aanleg van 
Europoort door de eerste dragline in werking te stellen. Ruim twee jaar later, op 13 november 
1960, kon de eerste tanker, de voor Shell varende Zweedse tanker AK Fernstrøm, Europoort 
binnenvaren. Europoort was toen nog niet af, bij lange na niet, maar het tekende wel de 
voortvarendheid waarmee de zaken werden aangepakt. Curieus was dat het steeds kleiner 
wordende natuurmonument nog lange tijd voor bezoekers toegankelijk was en dat er nog 
steeds excursies werden georganiseerd. Op 1 januari 1964 volgde de officiële sluiting van het 
natuurmonument De Beer. 
Maar waarom zouden we ons eigenlijk druk maken over het verdwijnen van een natuurge-
bied, al heet het dan natuurmonument? De geschiedenis is immers vol voorbeelden van na-
tuur die moet wijken, al of niet in de naam van de vooruitgang. ‘Verloren ging De Beer, een 
natuurterrein van grote betekenis, vermaard tot ver over onze grenzen. De grote sterns, de 
dwergsterns, de visdiefjes en de kokmeeuwen, de stormmeeuwen en de kluten, met broedko-
lonies op de grote vlakte ten zuiden van de Zuiderpier, op het Groene Strand en het wat ho-
gere gedeelte van het Wijde Slik aan de zuidzijde, tegen de Brielse Maas aan, werden plotse-
ling radicaal verdreven. Het grootse en rijk gevarieerde strandvlaktenlandschap werd geëgali-
seerd. Uit was het met prielen, waterlopen, plassen, met zand- en kleivlakten en jonge duinen 
met hun kenmerkende landschapsvorm, hun flora en fauna. Verloren ging broedgebied en 
hoogwatervluchtplaats voor talloze strandlopers. Verloren gingen de rust- en pleisterplaatsen, 
vooral tijdens de herfsttrek, voor zeer grote aantallen, vaak zeldzame trekvogels.’ Deze tekst 
staat in Ontdek de duinen uit 1980. De Beer is dan al meer dan 15 jaar verleden tijd. Maar het 
is wel een lofzang op iets wat ooit geweest is en nooit meer zal terugkeren. Een natuurgebied 
dat volgens kenners alleen maar in superlatieven beschreven kon worden. Een gebied dat met 
recht een natuurmonument genoemd werd, omdat het uniek was in zijn soort, niet alleen in 
Nederland, maar in noordwest Europa. Blijf thuis en lees te zijner het boek. Vi 

Een eersteklas landschap 
Onze voormalige hoofdredacteur Ed Buijsman heeft de geschiedenis van het natuurmonument De 
Beer helemaal uitgeplozen. Dit heeft geresulteerd in een boek dat in september 2007 onder de titel 
Een eersteklas landschap zal verschijnen bij uitgeverij Matrijs in Utrecht. De uitgave gebeurt in 
samenwerking met het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. De prijs van het boek was bij het ter 
perse gaan van dit nummer van Voortschrijdende Inzichten nog niet exact bekend, maar zal waar-
schijnlijk liggen tussen de 20 en 30 €. ISBN is al bekend: 978 5345 328 5. 

Het verwijderen van de vegetatie ging met grof geweld. Draglines rukten de duin-
doorns gewoon uit de grond. Soms ook werd de vegetatie overgoten met industriële 
olie, werden er oude autobanden op gelegd en werd alles in brand gestoken. 
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Mooi Zwitserland 
‘In Italy, for thirty years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, 
bloodshed — they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. 
In Switzerland, they had brotherly love, five hundred years of democracy and pea-
ce, and what did that produce? The cuckoo clock.’ Deze uitspraak is van Harry Li-
mes, de hoofdrolspeler in de beroemde film The third man van Carol Reed. Zwitser-
land wordt in dit citaat afgedaan als een onbeduidend land. En als het over de koe-
koeksklok gaat, is het in werkelijkheid nog erger. Die hebben de Zwitsers gewoon 
nagemaakt, want die is uitgevonden in Duitsland. Nee, Zwitserland is altijd ge-
roemd niet om zijn koekoeksklokken maar om zijn natuur. 

Z witserland is in veel opzichten een merkwaardig land. De kiem van het huidige Zwitserland 
ligt in de 12de eeuw toen een drietal strategisch gelegen streken, Ury, Schwyz en Unter-

walden, een eeuwige bond sloten als reactie op de expansiedrift van Habsburgse vorsten. 
Later sloten ook andere streken zich aan. Pas in 1815 was Zwitserland compleet. Zwitserland 
staat bekend om zijn neutraliteitspolitiek, hoewel het gedrag van Zwitserland tegenover vluch-
telingen uit Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog uiterst discutabel was. De veel gehoor-
de beschuldiging dat Zwitserland in hoge mate de Duitse oorlogsmachinerie heeft gefinan-
cierd, is niet ver bezijden de waarheid. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie en de 
NAVO, maar wel, al is het pas sinds 2002 en niet met overtuiging, van de Verenigde Naties. 
Zwitserland is al lang een vakantieland bij uitstek. Voor de Tweede Wereldoorlog al was het 
een teken van goede smaak (en van de beschikbaarheid van geld) om in Zwitserland op va-
kantie te gaan. Wij schreven er al over in Vi nummer 6, juni 2003, in onze rubriek ´Uit het 
dagboek van Heule´. Het blijkt ook uit het album Mooi Zwitserland, een reisverhaal aan hare 
vrienden verteld van de tabaksfabrikant v/h Theodorus Niemijer. Dit album (met plakplaatjes, 
te sparen bij Niemeijer tabak) geeft een bijna propagandistisch beeld van Zwitserland. Het is 
hebt beeld van een adembenemend natuurschoon in een land waar de mensen onvoorstelba-
re prestaties hebben geleverd om de natuur te bedwingen. Het ene vergezicht is nog mooier 
dan het andere. De ene tandradbaan is nog indrukwekkender dan de andere. Dat hierbij me-
nig pijpje met Niemeijers tabak wordt opgestoken, soms ten koste van als inferieur beschre-
ven lokale rookwaren, nemen we dan maar voor lief. Het boek beschrijft de toeristische aan-
trekkelijkheden van Zwitserland aan de hand van een reis van een aantal heren: ’Op zekeren 
avond, toen wij na den arbeid gezellig ons pijpje zaten te roken, kwam plotseling bij ons het 
verlangen op de wereld in te trekken en de schoonheden van andere landen te gaan bewon-
deren.’  Na enige discussie wordt het reisdoel dus Zwitserland. 

Het album ‘Mooi Zwitser-
land.’ van tabaksfabriek v/h 
Theodorus Niemeijer ver-
scheen voor de oorlog. Het 
exacte jaartal is niet bekend, 
mogelijk 1920, 1930. De au-
teur en de maker van de af-
beeldingen zijn eveneens niet 
bekend. In 1956 kwam de 
koffiefabrikant Douwe Egberts 
met het album ‘Zwitserland’. 
Het was geschreven Piet Bak-
ker en bevat kleurenfoto's van 
onder andere het Nationaal 
Zwitsers Verkeersbureau. 
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Alles, maar dan ook zo ongeveer alles in Zwitserland wordt beschreven. Natuurlijk passeren 
de steden de revue, maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de bergen. Een aantal top-
pen wordt bedwongen, als we de schrijver mogen geloven. Speciale interesse ligt ook bij de 
wonderen van de moderne techniek in het hooggebergte. Vrijwel alles wordt per reguliere 
trein bereisd, wat op zich al de nodige uitweidingen veroorzaakt over aantallen viaducten en 
tunnels en de lengte ervan. Maar er worden ook enkele speciale treinen aangedaan. Zoals het 
Pilatusspoor dat de toerist met een tandradbaan naar de 2040 meter hoge Pilatustoppen 
brengt. De Mürrenspoorweg bij Lauterbrunnen wordt bezocht evenals het elektrische tandrad-
spoor Gornergrat bij Zermatt. Spectaculair is de reis van Interlaken naar de Jungfrau. Vanaf 
Interlaken via Wengen tot het op 2084 meter gelegen Scheidegg. Hier ligt het begin van het 
opzienbarende Jungfrauspoor. Ook in die tijd was dit blijkbaar ook al een bezienswaardigheid 
van de eerste orde: ‘Aan het station heerscht dan ook een drukte gelijk aan die te Groningen 
of Amsterdam midden in het reisseizoen.’ De reis voert langs de stations Eigergletscher, Eiger-
wand, Eismeer naar het op 3454 meter hoogte gelegen eindstation Jungraujoch. Dit is daar-
mee het hoogstgelegen station in Europa. [Tanggula aan de spoorlijn van China naar Tibet is 
het hoogst gelegen station ter wereld op een hoogte van 5068 meter] We zouden de spoorlijn 
bijna een wereldwonder kunnen noemen. De werkzaamheden begonnen in juli 1898; in 1912 
is de lijn in gebruik genomen; de aanleg duurde dus maar liefst 14 jaar. Maar toen was ook 
een machtig werk verricht. Een spoorlijn met een lengte van 9336 meter, twee tunnels met 
een gezamenlijke lengte van 7561 meter en zes halteplaatsen. De spoorlijn was van meet af 
aan volledig geëlektrificeerd. In de jaren daarbij is de spoorlijn voortdurend verbeterd, ver-
breed en daarmee steeds spectaculairder geworden. We kunnen nu met recht van een pret-
park spreken. De reis mag dan wat kosten (meer dan € 100 voor een retour), maar dan krijgt 
de toerist ook wat: een ijspaleis, souvenirwinkels, tentoonstellingen, een bioscoop, restau-
rants, een koffiebar, het magistraal gelegen Sphinx met dito uitzicht, een gletsjer, wandelwe-
gen en alles uiteraard is alles goed en gemakkelijk bereikbaar. We ver-
baasden over het productaanbod. Zo troffen we het Zwitserse legermes 
wel in een heel bijzonder uitvoering aan: als mp3-speler (€ 158) en als 
USB-stick. En helemaal in de war raakten we van de whisky, die aange-
prezen wordt als ‘einzigartiger Whisky, hergestellt am Fusse von Eiger, 
Mönch und Jungfrau’, maar dan wel gemaakt uit Amerikaanse bourbon en 
Schotse whisky (€ 15 voor 100 ml). 

Afbeeldingen uit het album ‘Mooi Zwitserland’. 
Eigergletscher (links) en station Eigerwand (boven) 
Wij lezen: ‘Vol verbazing en bewondering kunnen 
wij het oog niet van het imposante tooneel afwen-
den’. 
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En dan is er nog het album Zwitserland van Douwe Egberts. De tekst in dit album, hoewel van 
veel latere datum, heeft een zelfde ondertoon. Het draait om de toerist, waarvoor de natuur 
‘ontsloten’ moest worden, het gebergte ‘bedwongen’. Het lijkt enigszins op de tijd van de 
ontdekkingsreizigers. Zij ‘ontdekten’ landen die er altijd al waren geweest. Steevast werd dit 
gevolgd door het bijbrengen van de ‘waarden van de beschaafde wereld’ en het introduceren 
van het ‘echte’ geloof (maar dan wel weer in diverse varianten, maar alle even echt). En zo 
gaat het met de natuur ook: zij moet ontsloten worden voor de toerist. Het mogen dan in-
drukwekkende technische prestaties zijn, zeker als we bedenken in welke tijd de oorspong van 
de Jungfraujochbahn ligt, wat schieten we ermee op. Ja, een mooi uitzicht, maar daar is de 
wereld vol van. Dat we ons niet hoeven te vermoeien om zo hoog te kunnen komen? En de 
enige reden lijkt meestal financieel gewin te zijn. De Junfraujochbahn wordt uitgebaat door de 
Jungfraubahn Holding AG. Dit bedrijf richt zich op toeristische spoorlijnen en wintersportfacili-
teiten en op  ‘die Vermarktung des Erlebnisses "Jungfraujoch - Top of Europe" ‘. De winst is 
vooral bedoeld voor de zekerstelling van het bedrijf op lange termijn en op het voldoen aan 
de verplichtingen aan de investeerders. Het ziet er gezond kapitalistisch uit. Laat u zich echter 
niet in verleiding brengen, koop geen prullerig flesje whisky van tientallen Euro’s: nee blijf 
gewoon thuis en bekijk het allemaal op de website van de Jungfraujochbahn.Vi 

Zoals het er tegen-
woordig op en nabij 
de Jungfraujochbahn 
uitziet. De reis vanuit 
Interlaken vraagt 2½ 
uur en kost € 117,80 
(retour dat wel). Het 
eindstation bevindt 
zich volledig in de 
berg. De toerist 
wordt, eenmaal bo-
ven, op zijn wenken 
bediend met onder 
andere een ijspaleis, 
het Sphinxterras met 
uitzicht, wandelwe-
gen in de eeuwige 
sneeuw en het glet-
scherrestaurant Top 
of Europe. 

Sphinx 
observatorium 
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Berlin, Hauptstadt der DDR 
Berlijn mag met zijn ruim vier miljoen inwoners met recht een metropool genoemd 
worden. Jazeker, de hoofdstad van Duitsland, maar daarvoor was het de hoofdstad 
van de Duitse Demokratische Republiek, zeg maar Oost-Duitsland. En dan was er 
ook nog West-Berlijn. Sinds 1989 is alles weer bij elkaar en is het weer zoals het 
lang geleden was. De toeristen stromen met velen toe en hopen te vinden wat er 
niet meer is. Ze zoeken het Berlijn dat Berlijn zo spannend en interessant maakte. 

D e val van de Berlijnse Muur in 1989 betekende de hereniging van een verdeelde stad. Dat 
wat verbroken was, werd weer aan elkaar geplakt. Iedereen gelukkig, iedereen tevreden, 

behalve de toeristen dan. Die willen dat zien wat zoveel leed heeft veroorzaakt. En nu ook het 
oostelijk deel van Berlijn weer toegankelijk is, zijn ook een aantal macabere merkplaatsen uit 
de Tweede Wereldoorlog weer toegankelijk. Het doet de stad goed merkbaar goed. Bij de 
Branderburger Tor, op de Kurfürstendam, op de Unter den Linden is het ‘s zomers een drukte 
van belang, bijna een pretpark. Het is een grote toeristenmachine. En ze willen ook graag 
restanten zien, restanten van de Muur en alles wat daarbij hoort. En ze worden op hun wen-
ken bediend met musea over de Muur (waar het bij vlagen zo druk is, dat alles stil staat), bij 
checkpoint Charlie (waar iedereen op de foto wil), bij de restanten van de Muur. Maar ja, het 
blijft behelpen: de Muur is er niet meer, de wachtposten zijn weg, het prikkeldraad is opge-
ruimd en ga zo maar door. Wat was er dan dat mensen nu nog fascineert? 
We beginnen met de Tweede Wereldoorlog. De Russische legers stonden op 16 april 1945 aan 
de grens van Berlijn met een leger van 2,5 miljoen man (en vrouw), 42.000 stuks zwaar ge-
schut, 6.300 tanks en 7.500 vliegtuigen. De Duitse verdediging bestond uit 45.000 soldaten, 
aangevuld met leden van de Berlijnse politie, jongens van de Hitler Jugend en nog eens 
40.000 oudere mannen van de Volkssturm. De strijd zou tot 2 mei duren, toen gaf de com-
mandant van Berlijn, Helmuth Weidling, de opdracht tot overgave van de Duitse strijdkrach-
ten. Berlijn was een grote ruïne, nadat de slag om Berlijn was uitgewoed. De Russen verloren 
200.000 man; de Duitsers 50.000, waaronder 20.000 burgers. En Berlijn lag in puin. 

De laatste verdedigers van Berlijn (links) en de Friedrichstraße in 1945 (rechts). 

Deze straten zult u tevergeefs in het hedendaagse Berlijn zoeken. Op de plaats van de 
Adolf Hitler Platz vinden we nu de Theodor Heuss Platz en de Hermann Göring Straße 
werd (weer) de Ebertstraße. En zo ook werd de Horst Wessel Straße de Weydin-
gerstraße en de Horst Wessel Platz de Rosa Luxemburg Platz. 
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De Duitsers waren verslagen en het nazi-regime was ten val gebracht. En Berlijn mocht dan 
wel in puin liggen, daarmee waren uiteraard de sporen van een bewind dat vijftien jaar aan 
de macht was geweest, natuurlijk niet uitgewist. En zelfs nu, meer dan zestig jaar na dato, 
zijn er nog schuldige restanten te vinden. Het zwaartepunt ligt in en nabij de Wilhemstrasse. 
Natuurlijk is er sinds 1945 veel veranderd. Sowieso was deze wijk aan het eind van de oorlog 
zwaar getroffen, want hier lag het regeringscentrum van het Derde Rijk. Het was vaak ge-
bombardeerd en er was op het laatst ook zwaar gevochten. Het voormalige regeringscentrum 
lag grotendeels in de oostelijke, lees Russische, sector van Berlijn. Na de oorlog zijn veel ge-
bouwen door de DDR afgebroken. Nieuwe gebouwen in de karakteristieke Oost-Duitse Plat-
tenbau zijn verrezen. Ondanks dit alles is het een geliefkoosde wijk voor rondleidingen over 
de Tweede Wereldoorlog. Want het gaat 
niet alleen om wat er nog wel is, maar ook 
om wat er niet meer is en om wat er nog 
is, maar wat niet meer te zien valt. Zo 
bevond zich aan de Wilhemstrasse ook het 
Ministerie van Buitenlandse zaken met de 
bijbehorende minister Van Ribbentrop. En 
ook het Reichsministerium für Volksaufklä-
rung und Propaganda met de bijbehorende 
Joseph Goebbels. En in het Prinz Albrecht 
Paleis bevond zich onder andere de be-
ruchte Sicherheitsdienstes des Reichfüh-
rers SS. Het gebouw is afgebroken, alleen 
een deel van de fundamenten is bewaard 
gebleven. Op het terrein is nu de open-
luchttentoonstelling Topographie des Ter-
rors te bezichtigen. Maar waar het toch 
vooral om gaat, is de Führerbunker onder 
de voormalige Reichskanzelei. Dit is vaak 
het hoogtepunt van de rondleidingen, 
hoewel er niets te zien is. De Reichskan-
zelei lag aan de Vossstrasse. Rondleiders 
praten alleen op gedempte toon over de 
zaken die zich hier hebben afgespeeld. In 
een rustig hoekje worden de verhalen 
verteld, alsof de bewoners hier niet 
(mogen) weten van hoe en wat. Deze 
samenzweerderige benadering doet de 
spanning bij de toeristen behoorlijk oplo-
pen. Vooral als dan voor de meesten on-
verhoeds het moment aanbrengt waarop 
de gids zegt dat dit de plek is waar de 
Führerbunker ligt. Het is op een parkeer-
plaats achter een nietszeggend flatge-
bouw. Diep in de grond liggen hier de 
restanten van de Führerbunker. Dit bouw-
werk was, zoals in alle bouwwerken van 
het Derde Rijk, van megalomane propor-
ties. De bunker lag vijf meter onder de 
grond. Vijf meter waarvan vier meter  
gewapend beton en een meter aarde.  

De Wilhelmstrasse en omgeving. Dit is mis-
schien wel het meest merkwaardige deel van 
Berlijn. Het staat er bol van geschiedenis.  
Aan de rechterkant loopt van noord naar zuid 
de Friedrsichsstrasse met in het noorden 
Bahnhof Friedrichstrasse en in het zuiden 
Checkpoint Charlie. In de bovenste cirkel het 
Holocaust monument dat grenst aan de 
Ebertstrasse, vroeger Hermann Göringstrasse. 
In de onderste cirkel ongeveer de plaats van 
de Führerbunker. Sinds kort staat hier een 
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 Het was in deze bunker dat Hitler in april 1945 zelfmoord pleegde. Hier bracht ook Goebbels 
met zijn gezin hun laatste dagen door. De Russen hebben na de oorlog geprobeerd de bunker 
op te blazen. Dit lukte echter maar gedeeltelijk. Later hebben de Oost-Duitsers het nogmaals 
geprobeerd, zonder resultaat. Toen in 1988 ongeveer op de plek van de bunker woningen 
gebouwd zouden gaan worden, is alsnog een deel van de bunker opgeblazen. En op de res-
tanten van de bunker diep in de grond bevinden zich nu dus flats, parkeerplaatsen en een 
zandbak en een kinderschommel. Op de plek zelf is dus niets te zien. Niettemin is goed be-
kend hoe de bunker er uit gezien moet hebben. Er zijn vele documenten, tekeningen en foto’s 
bewaard gebleven. Naar verluid is de weergave van de Führerbunker in de film Der Untergang 
van de Duitse regisseur Olivier Hirschbiegel 
vrij realistisch. Meer tastbare en deels ook 
ondergrondse herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog bevinden zich nog op andere 
plaatsen in Berlijn. Zo zijn er in het park Hum-
boldthain nog de resten te vinden van de 
twee Flaktürme die hier ooit stonden. Dit 
waren zware luchtafweertorens. Na de oorlog 
is één toren volledig met 1,5 miljoen kubieke 
meter puin uit de stad bedekt; aan puin geen 
gebrek. Hierdoor is een 85 meter hoge ‘ berg’ 
ontstaan. Merkwaardig is dat de infrastructuur 
van deze toren nog zo voldoende intact is, dat 
deze toeristisch bezocht kan worden. De an-
dere toren is gedeeltelijk afgebroken, maar 
dient nog wel als uitzichttoren. Ook in het 
park Friedrichshain hebben dergelijke 
Flaktürme gestaan. Deze zijn volledig opge-
blazen en ook hier zijn Bunkerberge aange-
l e g d . 
De grote is 78 meter hoog; de andere ’slechts’ 

Het megalomane gebouw van het Reichsluftfahrtministerium aan de Wilhelmstrasse 
was rond 1935 met zijn 56.000 m2 oppervlak het grootste kantoorgebouw van Berlijn 
(links). Hermann Göring stond aan het hoofd van de eveneens megalomane en ineffici-
ënte organisatie die er gehuisvest was. Het gebouw werd tijdens de oorlog merkwaardig 
genoeg nauwelijks beschadigd. Na de oorlog diende het als onderkomen voor onder 
andere Oost-Duitse overheidsinstanties. Het gebouw had hierbij de naam Haus der Mi-
nisterien. De Duitse hereniging betekende opnieuw veranderingen. De naam werd ge-
wijzigd in het Detlev Rohwedder Haus. Tegenwoordig herbergt het gebouw onder ande-
re het Ministerie van Financiën. Het is een geliefkoosd onderdeel van Tweede Wereld-

De plek waar vijf meter onder de grond 
delen van de Führerbunker liggen. 
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48 meter. 
De Tweede Wereldoorlog kreeg een vervolg in de Koude Oorlog. De Koude Oorlog leidde in 
1961 tot de afsluiting van West-Berlijn en de daaropvolgende bouw van de Berlijnse Muur. Dit 
had ingrijpende gevolgen voor de infrastructuur van de stad. Tot dan was er een redelijk vrij 
verkeer van personen geweest tussen de verschillende stadsdelen. Dit was nu onmogelijk 
geworden. Ook de lijnen van de U-Bahn en de S-Bahn werden getroffen. Alle lijnen die sector-
grens overschrijdend waren, kwamen in de problemen. In de meeste gevallen werd een lijn in 
feite gewoon doorgesneden, lees ingekort tot aan het station dat het dichtst bij de sector-
grens lag. Er waren echter ook een paar bijzondere gevallen. Zoals de lijn S2, die van West-
Berlijn een klein deel door Oost-Berlijn en vervolgens weer naar West-Berlijn liepen. Deze 
bleven volledig intact, zij het dat de stations aan de Oost-Berlijnse kant gesloten werden. Dit 
werden dus spookstations. Een curiositeit was het S-Bahnstation Wollankstrasse. De westzijde 
van dit station lag precies op de zonegrens. Wie het station betrad, was formeel in Oost-
Berlijn. Toch konden West-Berlijners van dit station gebruik maken om op de S-Bahn te stap-
pen die hier over een korte lengte op de sectorgrens lag. De Oost-Berlijnse kant van het sta-
tion was (uiteraard) afgesloten. Ook enkele U-Bahnen werden getroffen door de deling. De 
lijnen U6 en U8 liepen eveneens een klein deel over (eigenlijk onder) Oost-Berlijns gebied. En 
ook hier werden de stations aan de Oost-Berlijnse kant gesloten. Overigens bestond het merk-
waardige gebruik om bij het laatste station in West-Berlijn, voordat de trein Oost-Berlijn in 
reed, om te roepen: ‘Letzter Bahnhof in Berlin-West. Letzter Bahnhof in Berlin-West’. Een 
vreemde en ook overbodige mededeling, want de trein zou nergens in Oost-Berlijn stoppen, 
behalve dan de U-Bahn op station Friedrichstrasse. Dit station bood de reizigers uit West-
Berlijn de mogelijkheid over te stappen op de S-Bahn naar West-Berlijn (die hier zijn eindpunt 
had) of via de in het station aanwezige grensovergang naar Oost-Berlijn of, zoals de DDR het 
noemde, die ‘Hauptstadt der DDR’ te gaan. 
Uiteraard nadat de verplichte geldwissel 
was uitgevoerd. De westerse toerist kon 
dan met zakken vol geld Oost-Berlijn be-
treden. Dit geld, dat in het westen niets 
waard was en ook niet ingewisseld kon 
worden, bleek in Oost-Berlijn kapitalen 
waard. Jammer alleen dat er niet zo veel 
voor te krijgen had. Maar wie met weinig 

Het doorknippen van de S-Bahnlijnen leidde plotseling tot een aantal overbodige stati-
ons, zoals het station Köllnische Heide (links). De natuur veroverde langzaam terrein. In 
het S-Bahnstation Friedrischstrrasse was het goed uitkijken. Hier konden reizigers uit 
West-Berlijn overstappen op andere lijn van de S-Bahn en op de U-Bahn; naar het wes-
ten uiteraard. Ook was hier een grensovergang naar Oost-Berlijn of, zoals de DDR het 
stelselmatig noemde, naar de ‘Hauptstadt der DDR’. 

Oost-Duits geld. Links een 50 Pfennigmunt 
met obligate communistische symbolen. 
Rechts een 50 Markbiljet met Friedrich Engels. 
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De S-Bahn. De afsluiting van West-Berlijn, in Oost-Duitse termen de ‘afsluiting van 
Oost-Berlijn’, op 13 augustus 1961 betekende een totale ontregeling van het S-Bahn-
verkeer. De structuur van de S-Bahn (Stadtschnellbahn) was ooit bepaald door nut en 
noodzaak en niet door politieke factoren. De opdeling van Berlijn na de oorlog beteken-
de dat S-Bahn zich nu over vier sectoren uitstrekte. De gevolgen hiervan werden duide-
lijk, toen West-Berlijn afgegrendeld werd: op vele plaatsen werd de lijnen doorgesne-
den (zie cirkels). De Oost-Duitsers troffen daarmee overigens vooral zichzelf; zo werd de 
ringlijn nu onderbroken en konden voorsteden van Berlijn op Oost-Duits gebied niet 
meer bereikt worden. Merkwaardig waren de gevolgen voor de noord-zuid lopende ver-
binding. Deze lag gedeeltelijk ondergronds en liep in het centrum ondergronds in Oost-
Berlijn. Deze lijn bleef wel rijden, maar de stations aan Oost-Duitse zijde werden afge-
sloten. Het is het tracé van de huidige lijnen S1 en S2/S25. De enige 
verbinding die min of meer intact bleef was de centrale oost-west-
verbinding (het tracé van de huidige S5, S7 en S9). Reizigers uit het wes-
ten konden op het in Oost-Berlijn gelegen station Friedrichsstrasse (zie 
dubbele cirkel) overstappen op het Oost-Berlijnse deel van de S-Bahn. 
Merkwaardig detail was overigens dat de gehele S-Bahn door de Oost-
Duitse Reichsbahn werd uitgebaat, ook na de deling. Dus Oost-Duitse 
faciliteiten op West-Berlijns grondgebied. Dit leidde in de jaren zestig en 
zeventig tot een boycot onder het motto: ’Keinen Pfenning für Ulbricht’.     
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tevreden was, moest tot zijn verbazing constateren dat het geld nauwelijks op te krijgen was. 
Wie in Berlijn op zoek gaat naar sporen van de oude tijd, moet goed zoeken. Berlijn is sinds 
de val van de Muur één grote bouwput. Voorheen kommervolle locaties zijn onherkenbaar 
veranderd. Het lijkt wel of het kapitalisme er hier een extra tandje heeft bijgezet zo overdadig, 
protserig en megalomaan op veel plaatsen is gebouwd. Natuurlijk is er het nodige bewaard 
gebleven. Maar veel sporen van een schuldig DDR-verleden zijn in een museale vorm gego-
ten. In de Ruschestraße kan het gebouw van het voormalige ministerie van Binnenlandse 
Zaken waar het hoofdkwartier van de Stasi was gevestigd, bezocht worden. En van hetzelfde 
soort is de Stasi-gevangenis Hohenschönhausen aan de Genslerstraße, tegenwoordig een 
herdenkingsplaats. Maar het foeilelijke en karakteristieke Palast der Republik is inmiddels 
afgebroken. Hetzelfde lot heeft het Walter-Ulbricht stadion ondergaan. Ook nogal wat straat-
namen hebben het moeten ontgelden. Zo zijn onder andere de Stalin-Allee, de Lenin– Allee, 
de Thälmannplatz,  de Clara_Zetkin-Straße en de Otto-Nuschke-Straße herbenoemd (zie ook 
over de straatnamencarrousel Vi nummer 15). Gelukkig is er ook nog wat overgebleven, zodat 
we  nu nog steeds kunnen genieten van klassiekers als de Karl-Marx-Allee, de Karl-Liebknecht
-Straße. Wij zouden zeggen, blijft u maar thuis. Wat u zoekt, is er meest niet meer of gegoten 
in toeristisch geschikte vorm. Zoekt u drukte, gezelligheid en bier, ga dan naar Amsterdam. 
Het is in ieder geval dichterbij. Nog goedkoper is het om een oude kaart van Berlijn op de kop 

Het oostelijk deel van Berlijn zoals het was (links): de Marx-Engelsplatz met het 
Palast der Republik. Tegenwoordig heet het (weer) de Schlossplatz en is het Palast der 
Republik afgebroken. En zoals het is (rechts): de Karl-Marx-Allee met op de achtergrond 
de van oorsprong Oost-Duitse Fernsehturm. In de Oost-Duitse tijd was de Karl-Marx-
Allee het visite kaartje van de DDR: zo mooi woonden nu de arbeiders in de DDR. 

Iedere toerist wil hier geweest zijn: checkpoint Charlie in de Friedrischstrasse. En dan 
liefst nog op een soort actiefoto. Er kan allemaal voor gezorgd worden. In de buurt zijnn 
ook altijd Aziatische mannen met ambulante handel, die vooral bestaat uit Oost-Duitse 
relikwieën als petten, mutsen, insignes en dergelijke. All made in China. En dan ook nog 
het Museum Haus am Checkpoint Charlie. En ja, u ziet het goed: zij waren er ook. 
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Een doodlopende weg 
De doodlopende weg heeft een slechte naam. Het woord alleen al doet onprettig 
aan met het onderdeel ‘dood’. Het heeft ook een negatieve betekenis: het is een 
plaats waar je niets te zoeken hebt, het roept associaties op met verkeerd, geen 
uitweg. Kortom, hier moet je niet zijn. Maar toch is dit niet altijd terecht. Prägra-
ten in Oost-Tirol in Oostenrijk ligt aan  het eind van een doodlopende weg. 

D e meeste toeristen hebben een hekel aan een doodlopende weg. Je kunt er immers niet 
‘verder’. En als het slecht weer is, moet je ‘dat hele stuk weer terugrijden’. Ja, dat klopt. 

Je gaat dan ook alleen maar naar Prägraten als je er iets te zoeken hebt. Prägraten ligt bijna 
aan het eind van het Virgental. Je kunt nog twee kilometer verder, maar dan ben je toch echt 
aan het eind van de weg; een doodlopende weg dus. Alleen nog maar hoge bergen aan alle 
kanten. Prägraten is maar op één manier te bereiken, namelijk vanaf Matrei. Matrei ligt aan 
een belangrijke noord-zuidverbinding in de Alpen, namelijk de weg van Kitzbühel via Mitterssil 
en de Felbertaurentunnel naar Lienz. De meeste toeristen zullen aan het Virgental voorbijrij-
den, haastig als ze zijn om in zonnige en warme streken als Zuid-Tirol of in Karinthië te ko-
men. Maar wie bij Matrei rechtsaf slaat, komt 15 kilometer verder in Prägraten. Prägraten ligt 
ingesloten tussen hoge bergruggen. In het noorden ligt de machtige Venediger Gruppe met 
bergen tot 3600 meter; aan de westkant ligt een massief met de Rötspitze van 3495 meter en 
aan de zuidkant vinden we een massief met onder andere de Lasörling van 3098 meter. U 
begrijpt het al: je gaat naar Prägraten voor de bergen en voor de flora. Prägraten ligt op 1400 
meter hoogte en is daarmee een goed startpunt voor mooie wandelingen in de bergen. En 
ook voor wie geen zin (of geen conditie) heeft om zelf naar 2000 of 3000 meter te lopen, die 
kan met een busje of op sommige plaatsen met een kabelbaan omhoog. Ook van Prägraten 
zouden we kunnen zeggen: blijf thuis, ga er niet heen, zodat het blijft, zoals het is. Maar juist 
hier is het toerisme van zo’n milde vorm dat een bezoek nog steeds gepast lijkt. Verwacht hier 
geen uitbundig vermaak, geen lange rijen, geen toeristenfuiken: het is er allemaal niet. Het 
leven is er eerlijk, eenvoudig, er is één supermarkt, het is er oprecht en Oostenrijks, dat wel. 
En het landschap, en wat erbij hoort, is van een overweldigende schoonheid. Vi 

Ga op pad, de bergen in en vindt een rijke verscheidenheid aan alpenflora. Gentianen, 
steenbreek, spinnenwebhuislook zijn nog maar de gewoonste soorten. Maar ook alleen 
wandelen is een ervaring op zichzelf, mits u voorzien bent van gepast schoeisel. 
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Lekker! Naar de Chinees 
De toerist, virtueel of niet, zal toch op gezette tijden ook wat moeten eten. Nu zijn 
de meeste toeristen wat bangelijk aangelegd. Je weet maar nooit wat ze hier door 
het eten doen, hoor je zal al gauw zeggen. Hebben ze hier geen Chinees? Nee, die 
hebben ze niet; die is weg. Maar gelukkig is er wel een Italiaan. Of een McDonalds. 

J a, zo gaat vergaat het veel toeristen. En dan te bedenken dat Nederlanders zijn groot ge-
worden met vreemd eten, namelijk het zogenaamde Chinese eten (zie ook What’s in a 

name? onderaan deze pagina over Chinees, Chinees-Indisch, Indonesisch). Er was zelfs een 
tijd dat uit eten gaan in Nederland synoniem was met naar de Chinees gaan of wel Chinees 
gaan eten. Als er iets exotisch kan zijn dan is wel het Chinese - of was het Indisch, of Chinees
-Indisch? - eten. Maar wie tegenwoordig in Nederland een Chinees zoekt, zal geduld moeten 
hebben. Er een vinden is nog niet zo gemakkelijk, want er zijn er veel verdwenen. We gingen 
eens op onderzoek uit in een middelgrote stad in Nederland, namelijk Utrecht. 
De eerste restaurants met Chinees/Indisch eten openden hier hun deuren in 1950. Het waren 
het Chinees-Indische Drakenburgh aan de Oudegracht, naar de naam van het middeleeuwse 
gebouw waarin het gevestigd was en Indisch-Chineese restaurant Huize Molukken in de Am-
bachtsstraat. In 1951 volgde Tong Ou in de Hardebollenstraat en Jih Sin in de Willemstraat. 
Het was het begin van een gestage groei in het aantal Chinese en Chinees-Indische restau-
rants. Een groei die zich tot in de jaren tachtig zou doorzetten, toen er tegen de vijftig van 
dergelijke restaurants in Utrecht waren, waarvan vijftien alleen al in de binnenstad. Daarna 
begon de teruggang. En wie nu in de Utrechtse binnenstad naar de Chinees wil, zoekt zich 
een ongeluk. Er zijn er nog maar twee: De Chinese Muur aan de Oudegracht, al enigszins 
buiten het centrum, en Fukien, een volhouder uit de jaren vijftig, aan de verscholen Rozen-
straat. De Chinese Muur is echter al geen echte klassieker meer, want in de pogingen om het 
hoofd boven water te houden is er ook een wokafdeling aan toegevoegd. Wel zijn er nog twee 
restaurants die zich nadrukkelijk etaleren als Indonesisch restaurant. Dat brengt het totaal dus 
op vier. Maar al die andere Chinezen zijn vertrokken zonder een spoor achter te laten. Waar 
ooit restaurant China huisde, zit nu een prostituee. Hong Kong is nu een café, Jong An in de 
Kalverstraat is een opslagruimte en Deli in de Schoutenstraat is een gewoon woonhuis.  

What’s in a name? 
De ene Chinees is niet de andere; opletten dus. Onder wat in de wandeling vaak ’de Chinees’ wordt 
genoemd, gaat toch wel enige verscheidenheid schuil. Zo zijn er Chinese restaurants en er zijn 
Chinees-Indische restaurants. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want als de Nederlander ’Chinees’ 
zegt, bedoelt hij meestal Indisch, hoewel het dat ook weer niet is. De Chinees heeft zich aangepast, 
want die wil klandizie. En zo werden Chinese restaurants Chinees-Indische restaurants. En deze 
werden (en worden) van oudsher meestal door Chinezen gedreven. Dus zogenaamd Indisch eten 
dat door een Chinees bereid is. Op zich is dat niet zo merkwaardig, omdat in het voormalige Indië 
ook veel restaurants door Chinezen werden gedreven. Zo gaat dat met Chinezen, die zitten over de 
hele wereld. Dus zegt de Nederland ’Chinees’ dan had hij het vroeger over nasi en bami en, als hij 
wild deed, saté en loempia. Nu bedoelt hij hetzelfde, maar dan aangevuld met babi-pangang. Het 
lijkt in de verte op Indisch eten. Maar maak nu weer niet de fout om een Indonesisch restaurant te 
betreden en denken dat je bij de Chinees bent. Zo’n restaurant noemt zich natuurlijk niet voor niets 
zo. Zij willen zich onderscheiden van de bedrijven waar alle gerechten min of meer dezelfde kleur 
hebben door het gebruik van de zachtoranje, zoetzure saus. In een Indonesisch restaurant eet je 
een rijsttafel. Wie zelf Indisch eten klaar wil maken, doet dat natuurlijk aan de hand van het boek 
van Bep Vuik, geboren in Rotterdam, maar wel met de helft Indische genen. Ja, wij weten dat er 
ook een hoop gedoe over haar is geweest, maar dat doet niets af aan haar prachtige kookboek.  
 
Bep Vuyk, Groot Indonesisch kookboek, 432 pagina's, Kosmos Uitgevers, 2000. 
ISBN10: 9021598639, ISBN13: 9789021598635, € 22,99. 
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Het is al met al een opvallende en ook wat vreemde geschiedenis met die ‘Chinese’ restau-
rants. Nederland kende al sinds mensenheugenis Chinese restaurants, maar dan wel echte die 
alleen door Chinezen werden gefrequenteerd. De opkomst van de Chinese restaurants is ech-
ter gedeeltelijk verbonden met de onafhankelijkheid van Indonesië. Het leidde tot de terug-
keer van Nederlanders maar ook tot de komst van veel Indische Nederlanders die hun eetcul-
tuur meenamen. Maar dat was iets waar de meeste Nederlanders niet veel van moesten heb-
ben: te vreemd en vooral te veel sambal. Het waren de oorspronkelijk Chinese restaurants die 
wel wat zagen in het Indische eten, maar dan op zijn Chinees en aangepast aan de Neder-
landse smaak. Het was tenslotte een markt en er viel geld mee te verdienen. Zeker in de 
jaren vijftig, toen het zo zoetjes aan weer beter ging in Nederland. En zo ontstond geleidelijk 
aan het Chinees-Indische eten dat alleen in naam met Indisch eten te maken had, maar door 
Chinezen werd klaargemaakt en aangepast was aan de Nederlandse smaak. En als we eerlijk 
zijn, heeft het eten van de Chinees weinig te maken met noch Chinees noch met Indisch eten. 
En wie wel eens argeloos een gerecht in het buitenland in een Chinees restaurant heeft be-
steld, weet wat wij bedoelen. Maar ja, het is allemaal verleden tijd. De Chinezen zijn verdron-
gen door de Italianen en de Italianen zijn ook al lang weer op hun retour. Het horecaland-
schap bestaat tegenwoordig uit een bonte verscheidenheid van exotische gerechten. We vra-
gen ons af hoeveel daarvan echt is. Net zo echt als de Chinees van vroeger? Ons advies: eet 
vanavond maar thuis en laat een portie nasi goreng extra van de afhaalchinees bezorgen. Vi 

Het Chinees restaurant 
China heette eerst Tong Ou (links). Toen zich echter een Chinees restaurant met naam 
Tong Au  (rechts) op het drukke Vreeburg vestigde, veranderde Tong Ou zijn naam in 
China. Het eten bij China werd bereid door een oude Chinees, zijn Nederlandse vrouw 
deed de bediening. Het Indonesisch restaurant Deli serveerde alleen rijsttafels 
(midden). De eigenaar was  afkomstig uit Nieuw Guinea en dreef het restaurant met zijn 
twee zoons. Rechts. De namen van de Chinese restaurants hebben ongeveer voor de 
helft geografische namen (China, Deli, Canton, Nieuw China, Huize Molukken) en voor 
de andere helft Chinees aandoende namen (Tong Au, Fukien, Yong An, Jih Sin). Een 

De enige nog over-
gebleven echte Chi-
nees in de Utrechtse 
binnenstad: Fukien in 
de verscholen gele-
gen Rozenstraat. Ooit 
waren er vijftien van 
deze restaurants in 
het centrum. 



Mannen met hoedjes: Magyarpalatka (links). Sándor Fodor, ‘Netti’ (rechts). 

E r is ruim aanbod van muziek uit verre 
streken, gelukkig maar. Nog wel, want 

veel authentieke muziek dreigt te verdwijnen. 
Koop het, luister ernaar, geniet ervan. Zoals 
muziek van het dorpsorkest Palatca. Vreemde 
mannen met rare hoedjes brengen traditione-
le liederen en dansmuziek van Hongaren, 
Roemenen en zigeuners. Prachtige muziek 
met een vreemd hinkend,  slepend ritme met 
sterke syncopen. Nemand kan er onverschillig 
bij blijven. Of de muziek van Magyarpalatka, 
ook al mannen met hoedjes. Zij noemen zich-
zelf een zigeunerorkest en brengen Hongaar-
se volksmuziek uit Transsylvanië. Het gaat 
vooral om liefdesliederen, feestliederen, maar 
ook om klaagzangen waarin getreurd wordt 
om verloren liefdes of uit heimwee. Het is 
unieke muziek die een lange geschiedenis 
kent door de ooit geïsoleerde ligging van het 
gebied. Ook Sándor Fodor, bijgenaamd Netti, 
komt uit deze streek. Fodor is een virtuoos 
violist, die met zijn ‘dorpsorkest’, muziek uit 
Kalotaszegi ten gehore brengt. Fodor is met 
zijn ‘dorpsmuziek’ wereldberoemd geworden 
en trad zelfs in de Carnegie Hall in New York 
op, maar even goed in Utrecht.  

Ja, we weten het. Je mag er  niet meer mee 
aankomen. Het is, zo is het correcte denken  
tegenwoordig, net zo erg als de muziek van 
bijvoorbeeld Los Paraguayos: we bedoelen 
muziek met de panfluit. In de jaren zeventig 
mateloos populair, maar daarna in de muziek-
vuilnisbak beland. Hoe onterecht en ook on-
eerlijk dat is, blijkt bij het luisteren naar mu-
ziek van bijvoorbeeld de Roemeen Radu Si-
moion. En nu we toch bezig zijn, noemen we 
maar meteen zigeunermuziek. Een ruim be-
grip waar van alles onder kan vallen. Maar wij 
doelen dan de soort die uit Hongarije en Roe-
menië en vooral uit het grensgebied van die 
twee landen komt. En onze lijst kan niet com-
pleet te zijn zonder te wijzen op de joodse 
muziek uit Oost-Europa. Kijk, als u nog eens 
de kans krijgt, naar de documentaire-achtige 
film  Carpati: 50 Miles, 50 years en u begrijpt 
wat we bedoelen. Weemoed, noodlot en ver-
driet op onnavolgbare wijze met elkaar ver-
bonden. 
Ga op zoek in de muziekwinkel, er gaat een 
wereld voor u open met al deze muziek. Maar 
het is helaas wel allemaal muziek van wat was 
en nooit meer zal zijn. Het verdwijnt. Vi 

Een leuk muziekje erbij? 
Wie verre reizen maakt, weet dat in verre landen ook verre muziek wordt ge-
maakt. Muziek die ons vaak vreemd in de oren klinkt, maar waar ook een merk-
waardig soort bekoring van uitgaat. Dat is muziek die we thuis ook nog wel eens 
zouden willen beluisteren. Zo kunnen we de sfeer van onze vakantie nog een beet-
je oproepen. Maar ach, net als die vreemde volken, verdwijnt ook die vreemde 
muziek geleidelijk aan. De vreemde volken sterven uit, vermengen zich met ande-
ren en, nog erger, worden door toeristen ontdekt. En zo verdwijnt ook de cultuur 
en het gevoel dat hoort bij die verre muziek. 


