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Het einde komt in zicht 
 
Het een na laatste nummer van Voortschrijdende 
Inzichten ligt voor u. Het bericht dat we ermee stoppen, 
heeft wel enig rumoer veroorzaakt, maar nu ook weer 
niet zo veel dat we aan het wankelen zijn gebracht. We 
gaan dus door op weg naar de finish: nummer 22. Het 
wordt een mooi, afsluitend nummer, daar zijn we het al 
over eens. We zijn  druk aan het werk, maar - u weet 
het van ons - we durven nog niet te zeggen wanneer 
het zal verschijnen. Terug naar de werkelijkheid van 
vandaag. 
 Onze website, waarvan wij hopen dat onze lezers die 
regelmatig bezoeken, verheugt zich in een nog steeds 
toenemende populariteit. De website is de vraagbaak in 
Nederland — en ook daar buiten — voor van alles over 
Wipneus en Pim. Onze verhalen over de schilderijen van 
Bragolin, Lynch, huilende jongens, zigeunermeisjes 
doen het na al die jaren ook nog steeds goed. Ook oude 
onderwerpen als de bruinkoolmijnen van Rheinbraun in 
Noordrijn-Westfalen en niet te vergeten de honden-
verbodsborden en de nummerborden zijn onverminderd 
populair. Dat geldt ook voor een onderwerp uit Het 
Scheve Wereldbeeld, namelijk dat over het onderwerp 
'Haar'. Wij tasten verder in het duister over de reden 
hiervan. En dan wat wij schreven over de kleinste 
landen en logo’s van auto’s. Het voorziet blijkbaar 
allemaal in een behoefte. Kortom: bezoek ook eens 
onze website. Geniet u van ons tijdschrift dan zal de 
website u waarschijnlijk ook bevallen. 
 
 
Over dit nummer 
 
En dan nog over dit nummer: het is in zekere zin een merkwaardig nummer. Natuurlijk 
zijn er weer, zoals u van ons mag verwachten, inzichten, voortschrijdend of niet. Wat te 
denken van de doodstraf, waarbij efficiëntie en humaniteit (!) een belangrijke rol 
gespeeld hebben. Maar ook de overbodig geworden infrastructuur, waarvan ons land 
een niet geheel levenloos maar wel zeer uitgebreid kerkhof vormt. Er zijn daarentegen 
ook onderwerpen waar het voortschrijdend inzicht (nog?) aan lijkt te ontbreken, zoals 
de naamgeving van inwoners van landen en steden of over de verdwenen 
sigarenindustrie in Nederland. Ja, op de redactie is menige zucht geslaakt. Dat krijg je 
ervan als het eind in zicht komt. Dient de vakantie zich aan dan is iedereen opeens 
'nodig aan vakantie toe'. Rept een tijdschrift zich naar een aankondigd einde dan is 
iedereen toe aan 'een tijdschriftloos tijdperk'. Wij wensen onze lezers veel plezier toe 
met dit nummer. En nu maar wachten op het laatste nummer! We werken er al aan. 
 
Foto voorkant: smoking woman in jail playing cards. 
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 Nummer 21 – oktober 2009  

 

4 Rafelranden van de vooruitgang 
We gingen eens op zoek naar deze rafelranden van de vooruitgang. 

Want waar nieuwe infrastructuur, zoals spoorlijnen, wegen en kanalen, wordt aangelegd, 
komt iets anders in de knel. Kortom: op zoek naar sporen in het landschap. 

Met op 12 Een merkwaardig geval 12 En dan nóg iets over infrastructuur  

 

14 Engelsman, Duitser, Fin, ...  
Waarom heet een inwoner van Nederland een Nederlander, 

 een inwoner van Engeland een Engelsman en niet een Enge, 
 een inwoner van Duitsland een Duitser en niet een Duitslander 

 en een inwoner van Finland een Fin en niet een Finsman? 
 

17 Een tevreden roker ... 
Over roken en de verdwenen Nederlandse sigarenindustrie. 

 

22 Gemijmer van oude heren 

23 De doodstraf 
De doodstraf is de ultieme straf. 

Erger kan niet, want dood is dood. 
 De doodstraf zal wel zo oud zijn als mensheid. 

In de loop van de  tijd zijn er vele methoden bedacht 
 om het leven van de mens al of niet justitieel te beëindigen.  

 

29 De devaluatie van de wetenschap 
Bijna op de valreep laat de redactie zich eindelijk eens gaan. 

Een redactionele verzuchting over de betekenis van wetenschap. 
 

32 Weg ermee! 
Ook de natuur heeft zo zijn manieren om van rommel af te komen. 

Laat u verrassen door een aantal bijzondere paddestoelen! 

VOORTSCHRIJDENDE 

 Het einde komt in 
 zicht 
 Over dit nummer 

 Colofon 
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U koopt een nieuwe auto. De oude was versleten, niet meer zo modern, onge-
makkelijk of miste allerhande nieuwerwetse voorzieningen. Weg dus met die 
oude auto. Iemand zal hem wel ergens (laten) slopen of misschien gaat hij 
wel op de export naar Oost-Europa of naar Afrika. Daar bent u dan mooi van 
af, terwijl u rondzoeft in uw nieuwe auto. Ja, zo gemakkelijk gaat dat. Maar 
hoe zit het eigenlijk met die verkeersinfrastructuur die u voor uw transport 
nodig heeft? Die ligt er toch gewoon, zult u zeggen? Ja nu, maar vroeger niet. 
En wat is er met die oude wegen gebeurd? Die kun je niet zo maar exporteren 
en slopen blijkt ook niet altijd gemakkelijk of verstandig. We gingen eens op 
zoek naar deze rafelranden van de vooruitgang. Want waar nieuwe infra-
structuur, zoals spoorlijnen, wegen en kanalen, wordt aangelegd, komt iets 
anders in de knel. Kortom: op zoek naar sporen in het landschap. 
 
Belijken we eens een kaart uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het valt op hoe leeg 
die is. Hoe leeg valt nog meer op als we er een recente kaart naast leggen. Steden en 
dorpen zijn veel groter geworden, maar vooral de infrastructuur is veelomvattender ge-
worden. Wat valt ons zoal op in dit kleine stukje van Nederland? In de eerste plaats is 
het bewoonde gebied sterk uitgebreid. Natuurlijk de stad Utrecht, maar ook voormalige 
dorpen als Nieuwegein en Houten hebben een stormachtige expansie doorgemaakt. 
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De spoorwegen liggen er grotendeels al. De spoorlijnen Van Utrecht naar Amsterdam, 
Hilversum, Amersfoort, Den Haag, Arnhem en Den Bosch waren in de jaren dertig van 
de vorige eeuw alle al aanwezig. Dat was allemaal infrastructuur uit de negentiende 
eeuw. Het Amsterdam-Rijnkanaal daarentegen was nog niet geheel aanwezig. Het deel 
langs de westkant van Utrecht naar Tiel zou pas in 1952 gereed komen. En autosnel-
wegen? Die waren er nog niet. Het Rijkswegenplan uit 1928 beoogde doorgaande we-
gen in Nederland aan te leggen. Tot autosnelwegen in de vorm zoals we ze tegen-
woordig kennen, besloot de overheid eerst in de eerste helft van jaren dertig. Pas in 
1938 kwam het eerste stuk autosnelweg bij Utrecht gereed, Het was het twee (2) kilo-
meter lange deel van de A2 tussen het verkeersplein Oudenrijn en het toenmalige Hoog-
gelegen. Eind 1939 volgde nog een 11 kilometer lang onderdeel van de A2 tussen Woer-
den en het verkeersplein Oudenrijn. [Overigens was de A2 tussen Utrecht en Dan Haag 
hiermee nog steeds niet volledig autosnelweg; dat gebeurde pas nadat het laatste stukje 
van 11 kilometer tussen Reeuwijk en Woerden in gebruik was genomen]  En van de A2 
in de richting Den Bosch werd in 1938 van het deel tot aan de nieuwe Lekbrug bij Via-
nen een rijbaan opgeleverd. Anno nu is deze wereld niet meer herkenbaar: A2, A12 en 
A27 doorsnijden in veelbanige varianten het landschap. Al die infrastructuur is aangelegd 
op en over de bestaande infrastructuur. Gewoonlijk heeft de nieuwe infrastructuur hier-
bij voorrang boven de oude gekregen. Het gevolg is dat de oude infrastructuur gesple-
ten werd, soms weer aangehecht, soms ook niet. En zo ontstonden de rafelranden in 
ons landschap. Ziet u ‘zo maar’ een rij oude bomen in een landschap? Onverwachte 
wegafsluitingen? Onlogische passages? Mogelijk allemaal rafelranden. 
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We gingen eens in de omgeving van Houten en Utrecht op zoek naar zulke rafelranden 
die mogelijk ontstaan zijn door de aanleg van spoorlijn, weg of waterweg. We beginnen 
bij het Amsterdam-Rijnkanaal. De aanleg van het kanaal leidde tot een onderbreking van 
de  verbindingsweg tussen Houten en Schalkwijk. Hoewel zich dat al bijna zestig jaar 
geleden heeft afgespeeld, zijn de restanten van deze weg nog steeds te vinden. Aan de 
Schalkwijkse kant van het kanaal voert de weg nog steeds naar Schalkwijk. Aan de Hou-
tense kant resteert tegenwoordig niets meer dan een doodlopend stompje weg. De oor-
spronkelijke verbinding is al lang overgenomen door een brug over het kanaal, vlak bij 
de spoorbrug. 

Het Amsterdam-Rijnkanaal 
vormt de onderbreking in de 
oude weg van Houten naar 
Schalkwijk 

Aan de overkant gaat de weg 
‘verder’ naar Schalkwijk (zie 
witte pijl). De weg wordt ge-
sierd door een fraaie rij bomen 
die aan de Houtense kant net-
jes doorloopt. 

Aan de Houtense kant staat dit 
hek, zodat we in onze haast 
om in Schalkwijk te komen 
niet het water in rijden. 
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Een ander geval is de oude Heemsteedse weg, ook in de gemeente Houten. Het is een 
oude en ook lange weg die ooit de aanrijroute was tot het kasteel Heemstede. Het kas-
teel ligt er nog steeds; ook het tracé van de oude Heemsteedse weg is op de kaart nog 
goed te herkennen. De weg heeft echter grotendeels geen enkele functie meer, want ze 
wordt doorsneden door de A27. Het deel van de oude weg links van de snelweg is afge-
sloten. Het deel rechts van de snelweg is een lommerrijke laan waar het prettig wande-
len is, maar die verder van nergens naar nergens gaat. Het is ook een fraai voorbeeld 
van oude infrastructuur die in het landschap nog goed te herkennen is. Het is namelijk 
een laan met aan beide zijden eiken waardoor de ligging van de (niet meer gebruikte) 
route nog steeds van verre in het landschap te herkennen is. Merkwaardig detail is dat 
het deel van de oude laan links van de snelweg ook nog doorsneden wordt door een 
recreatief fietspad. Daardoor is een afzonderlijk groepje bomen geïsoleerd tussen fiets-
pad en snelweg komen te staan. Mogelijk dat een ambtenaar uit piëteit ooit besloten 
heeft om ze maar te laten staan.   
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Het spoor rukte op in de negentiende eeuw: een volledig nieuwe infrastructuur die bo-
venop (of dwars door, zo u wilt) de toenmalige infrastructuur werd aangelegd. Het ge-
volg was dat er vele kruisingen tussen de oude en de nieuwe infrastructuur ontstonden.  
Het fenomeen spoorwegovergang was geboren (hoewel met evenveel recht gesproken 
zou kunnen worden van wegovergang; het is maar wat je laat prevaleren). Het is niet 
verwonderlijk dat met al die spoorwegen vele spoorwegoverganegn gemaakt moesten 
worden. Aanvankelijk veelal onbewaakt, zoals dat heet. Later met bewaking en weer 
later met slagbomen, al of niet automatisch bediend. In onze moderne tijd zijn spoor-
wegovergangen in doorn in het oog van iedereen. Dit geldt voor de weggebruiker die 
’altijd’ moet wachten, maar ook voor de treinen, want er gebeuren ongelukken. We zien 
dan ook al jaren een ontwikkeling om de klassieke spoorwegovergang zo veel mogelijk 
uit het landschap te verwijderen. Dat gebeurt enerzijds door ze gewoon te sluiten, maar 
ook door er ongelijkvloerse kruisingen van te maken. En zo ontstaan er steeds meer 
rafelranden van wegen die doodlopen op niet meer bestaande spoorwegovergangen.  
Zo ook in de gemeente Houten. Hier is al jaren een spoorverdubbeling in uitvoering. 

 
Een bijzonder geval van verbroken infrastructuur: de Veerwagenweg 
 
De gemeente Houten kent een Veerwagenweg, dus niet een Veerweg. Wie de Veerwa-
genweg uitrijdt, komt bij het Amsterdam-Rijnkanaal. De weg gaat hier naar rechts; de 
weg naar links is een fietspad. Op deze plek staat opeens een huis in een verder leeg 
landschap. Dit heeft alles te maken met de veerwagen die hier ooit een verbinding on-
derhield. Bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal raakten landerijen van boeren 
doorsneden. Een aantal boeren moest opeens het water over om bij hun percelen aan 
de overkant te komen. Rijkswaterstaat liet hiervoor een speciaal veer aanrukken; de 
veerwagen. De veerwagen was een bijzonder soort ‘veer’, want het voer niet maar het 
reed. De veerwagen was eigenlijk een platform op een hoge stellage met wielen. Deze 
wielen reden over een rails op de bodem van het kanaal. Deze constructie was mogelijk, 

omdat in het kanaal het wa-
terpeil altijd constant is. De 
veerwagen  is verdwenen na 
de verbreding van het Amster-
dam-Rijnkanaal in de jaren 
zestig en zeventig. Er is toen 
meteen een ruilverkaveling 
doorgevoerd, waardoor de 
percelen van elke boer slechts 
aan een kant van het kanaal 
kwamen te liggen.  
De te vervoeren auto’s en 
fietsers stonden in de lengte-
richting van het kanaal. De 
auto en wielrijders verlieten 
de veerwagen daarom aan de 
ene kant links en aan de an-
dere kant rechts. 
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Deze gelegenheid is meteen aangegrepen om alle spoorwegovergangen binnen de be-
bouwde kom te sluiten. Uiteraard leidt dit problemen in de infrastructuur van wegen en 
fietspaden. Daarom wordt voor veel geld het spoor op een aantal plaatsen ondertunneld 
of overbrugd. De nu doodlopende wegen sluit men óf met malle bochten aan op de 
nieuwe infrastructuur óf men laat ze voor wat ze zijn, namelijk dood. 
En dan nog de oude weg. Ons land ligt natuurlijk vol met oude wegen; de restanten van 

 Twee overbodig geworden spoorwegovergangen in de gemeente Houten van 
beide dode kanten gezien. Voor veel geld worden er ongelijkvloerse kruisingen 
aangelegd. In het ene geval een tunnel en in het andere geval een brug. 

 Een ouderwetse spoorwegovergang, com-
pleet met begrenzing zodat passerend verkeer 
geen vernielingen kon aanrichten. Bovenin het 
bord met de mededeling dat het niet verstan-
dig is om de electriciteitsdraden aan te raken. 

Op de achtergrond rechts van het 
midden een sein-wachtershuisje 
van waaruit tevens de bomen van 
de spoor-wegovergang werden 
bediend.   
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een bewoonde geschiedenis van duizenden jaren. En steeds komen er nieuwe wegen 
bij, worden oude verlegd of opgedoekt. Toch zijn er in ons land vele doodlopende, nu 
nutteloze wegen te vinden. Niet alleen zoals de laan naar een kasteel (zie pagina 7), 
maar ook doorgaande wegen waarvan de functie geheel of gedeeltelijk verloren is ge-
gaan. Een voorbeeld van het laatste is de weg van Utrecht naar het zuidoostelijk van 
Utrecht gelegen Houten. Ooit een hoofdverbinding tussen deze stad en dit dorp; nu zijn 
er nog slechts fragmenten van terug te vinden. 
 Maar ach, wie ligt er wakker van? Niemand, maar 
wij gaan op zoek naar meer van dit soort fragmen-
ten. De resultaten van onze bevindingen zullen ooit 
wel op onze website belanden.-Vi - 

 

De weg van 
Utrecht naar 
Houten in het 
midden van de 
jaren dertig liep vanaf de Koningsweg in zuidoos-
telijke richting rechttoe rechtaan op Houten toe, 
zoals de kaart links laat zien. 
Restanten van deze route zijn nog steeds aan te 
treffen, zoals op de kaart rechts is aangegeven op 
een plattegrond van de stad Utrecht uit 1970. Een 
nieuwe wijk aan de zuidkant van Utrecht — Lunet-
ten — is dan in opbouw over een gedeelte van de 
oude weg naar Houten heen. Ten zuiden van deze 
wijk is het verkeersknooppunt Lunetten voorzien, 
waar de A12 naar Arnhem en de nieuwe A27 van 
Vianen naar Hilversum elkaar zullen kruisen. In 
2009 zijn er nog diverse restanten van deze oude 
‘weg’ te vinden. 
1. De (dubbele) spoorwegovergang is afgesloten 

met een hek. 
2. In de wijk Lunetten is een deel van de weg tot 

een fietspad geworden. 
3. Op sommige plekken in de wijk Lunetten is de 

weg ook nog toegankelijk voor lokaal verkeer. 
4. Hier houdt het echt op. De weg eindigt bij een 

kinderboerderij waarachter de A12 schuil gaat. 

Voor informatie over de geschiedenis van de Neder-
landse autosnelwegen zie   bijvoorbeeld bij  
www.autosnelwegen.nl. Voor informatie over ge-
schiedenis van de de Nederlandse spoorlijnen zie 
www.spoorzoeken.nu en www.stationsweb.nl. Voor 
de uitzonderlijke gevolgen van de vernielde infra-
structuur in Duitsland door de tweedeling zie 
www.grenzerinnerungen.de. Voor wat er in Berlijn is 
gebeurd zie bijvoorbeeld www.die-berliner-
mauer.de. 
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Een merkwaardig geval 
 
Verbroken infrastructuur dient zich op de 
meest merkwaardige en onverwachte 
plaatsen aan. Zo ook bijvoorbeeld in de 
stad Utrecht waar een opgesloten wijkje is 
ontstaan. De ‘wijk’ omvat twee straten: de 
Lange Hagelstraat en de Blekerstraat. Dit 
stukje Utrecht ligt ingeklemd tussen het 
spoor vlakbij het Centraal Station in 
Utrecht, twee tunnels onder het spoor en 
een drukke verkeersweg. De wijk kent één 
(moeizame) toegangsweg. Al jaren geleden 
is het bij een reconstructie van verkeers-
wegen geïsoleerd komen te liggen. Er res-
teert nu een soort enclave. En eigenlijk is 
het onbegrijpelijk dat de resterende huizen 
destijds niet zijn gesloopt, zoals aan de 
andere kant van de Leidesveertunnel wel is 
gebeurd. Daar lag ooit de Korte Hagel-
straat. De Lange en de Korte Hagelstraat 
waren ooit een geheel en ontstonden bij de 
aanleg van de Leidseveertunnel. Aan de 
andere zijde is de (Lange) Hagelstraat ooit 
vervreemd van de straten in het noord-
westen door de aanleg van de Daalsetun-
nel. Foto: Google Earth. 
 
En dan nóg iets over infrastructuur 
 
Ja natuurlijk: ook wij weten dat Mussert niet 
deugde. Maar voordat hij helemaal niet deugde, 
was hij ingenieur en later hoofdingenieur bij de 
Provinciale Water-staat in de provincie Utrecht. 
En dat hij verstand van waterstaatszaken had, 
wordt ook tegenwoordig door niemand meer 
ontkend. Want wat te denken van het boekje 
‘Vrije baan voor de toekomst’ uit 1931? Nee, dit 
gaat niet over de nationaal-socialistische bewe-
ging. Het is een 'bijdrage tot de kennis van het 
wegenvraagstuk'. Hierin schetst Mussert uitvoe-
rig onderbouwd de noodzaak tot de aanleg van 
snelwegen in Nederland. Hij was hiermee zijn 
tijd ver vooruit. Opvallend was ook zijn pleidooi 
voor verhoogd aangelegde snelwegen. Iets waar 
we in de verkiezings-campagne in 2006 een 
gerespecteerde partij ook over hoorden praten. 
 Maar is nog een mooi stukje infrastrucuur dat 
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we (mede) aan Mussert te danken hebben: het Amsterdam-Rijnkanaal. De vaarweg 
tussen Utrecht en Amsterdam bestond aanvankelijk uit de rivier de Vecht en de Zuider-
zee. De verbinding van Amterdam met het achterland en dan vooral met Duitsland liet 
daarmee sterk te wensen over. De expansie van de Nederlandse havens in de negen-
tiende eeuw vroeg om een goede verbinding met 
Amsterdam. Daarop viel het besluit om het Merwe-
dekanaal aan te leggen. De opening van dit kanaal 
tussen Amsterdam en Utrecht volgde in 1892. Voor 
de verbinding tussen Utecht en de Lek diende de 
oude Vaartse Rijn. Al snel voldeed het Merwedeka-
naal niet meer aan de eisen van de tijd  en werd in 
1931 het Amsterdam-Rijnkanaal bedacht. Langs de 
westkant van Utrecht zou in zuidoostelijke richting 
een nieuw kanaal worden aangelgd. Het bestaande 
Merwedekanaal zou worden uitgediept en ver-
breed. Mussert had in de totstandkoming van deze 
plannen een belangrijke rol gespeeld. Zo was hij 
een fervent van een alternatief plan waarbij een 
nieuw kanaal langs Amersfoort zou worden aange-
legd. De crisisjaren en de daarop volgende oorlog 
waren er de oorzaak van het kanaal eerst in 1952 
gereed was.    



 14  

Engelsman, Duitser, Fin, Nederlander  
 
Voortschrijdende Inzichten probeert dingen te begrijpen. We zijn de eerste 
om toe te geven dat dat erg veel gevraagd is. De wereld is immers in veel din-
gen niet logisch en daarom soms moeilijk te doorgronden. Waarom houdt het 
verkeer in Engeland links en in Nederland rechts? Daar staat tegenover dat 
Engeland en Nederland wel dezelfde spoorbreedte hebben, namelijk 1,435 
meter. Dat heet normaalspoor, omdat dat de meest gebruikte spoorbreedte is. 
Maar ja, in Spanje is het dan weer 1,668 meter. En zo vroegen we ons af 
waarom een inwoner van Nederland een Nederlander heet, een inwoner van 
Engeland een Engelsman en niet een Enge, een inwoner van Duitsland een 
Duitser en niet een Duitslander en een inwoner van Finland een Fin en niet 
een Finsman heet. En dan hebben we het maar niet over Nederland dat wij 
zelf Nederland noemen, maar buitenlanders historisch correcter De Nederlan-
den, zoals Duitsers (Niederlande) en Engelsen (The Netherlands). We probe-
ren het echter overzichtelijk te houden: op zoek naar de namen van inwoners 
van landen, streken en steden. 
 
De redactie kent een neerlandicus die graag het nodige bijdraagt aan deze verwarring. 
Zo hadden we een tweegesprek over de grote stern die onze neerlandicus stelselmatig 
zwartkopmeeuw noemt (zie tekstkader What’s in a name voor een deel van deze discus-
sie). En eigenlijk hebben we hier de essentie van het probleem. Mensen zijn niet logisch, 
maar proberen wel te ordenen. Helaas, doordat ze niet logisch zijn, zijn de systemen als 
het om de huis-tuin-en-keukennamen gaat ook niet altijd logisch. Het is vaak meer een 
kwestie van conventie, van afspraak. En zo bezien had de grote stern dus best inder-
daad zwartkopmeeuw (of middelste zeezwaluw) kunnen heten.   

What’s in a name? 
 
‘Naamgeving in de taalkunde is arbitrair. Sterns kunnen dus ook zwartkopzeemeeuwen 
heten. Echter: het probleem is op intersubjectief niveau beland; de meesten noemen die 
beesten sterns. Daar is echter geen noodzaak voor omdat het meetbaar objectieve van 
2x2=4 bij sterns niet bereikbaar is, blijft de naamgeving op het intersubjectieve niveau 
steken, want zoo lang er meningen zijn die afwijken, is de objectiviteit niet bereikt. en 
binnen het nu bestaande intersubjectieve niveau blijft het gerechtvaardigd andere, 
evenzeer niet-meetbare redeneringen en naamgevingen te hanteren: het beest kan 
immmers net zo goed zwartkopzeemeeuw heten: vanwege de zwarte kop + het 
meeuwachtige (heleboel grijs en wit) + het 
zich bevinden aan zee + last hebben van 
overmoedige vogelaarskennis die te weinig 
vrijheid en creativiteit in naamgevingen toe-
laat dus voortaan: als jij het over sterns 
hebt, heb ik het over zwartkopzeemeeuwen; 
en zo bereiken we toch dat we weten dat we 
het over hetzelfde hebben, sic!’  
 

De gewraakte ‘zwartkopmeeuw’  
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Even hadden wij nog onze hoop gevestigd op de werkgroep BAN III van de Nederlandse 
Taalunie. Maar helaas: 'De werkgroep BAN III is een commissie, ingesteld door de Taal-
unie, die de taak heeft de lijst Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands 
(folio Voorzetten en online op het Taalunieversum) actueel te houden en wijzigingen en 
aanvullingen bekend te maken.' Zeker, dat is dankbaar werk van de werkgroep, maar 
wij zochten eigenlijk naar wat er achter zit. Waarom heet inwoner van Engeland niet 
Engelander naar analogie met Nederlander? Of waarom heet een Nederlander niet Ne-
der naar analogie met de Fin? Dat hadden we graag willen weten. Nu rest ons niet an-
ders dan naar lijstjes te staren en niet te begrijpen wat zich hier afspeelt. We deden dat 
aan de hand van de lijst ‘Lijst van aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan’ van 
de Letterenfaculteit van de Universiteit van Utrecht. 
 Kijk eens naar aardrijkskundige namen die eindigen op –land (zie overzicht onder). Het 
lijkt erop dat de inwoner van de betreffende streek of de naam van het land plus -er 
krijgt of dat -land van de landsnaam wordt afgehaald. En zo bezien had dus een Ame-
lander ook Ame kunnen heten of de Fries Frieslander. Uitzonderingen zijn de bewoners 
van Duitsland en van Engeland. Maar ja zoals wel vaker: het is zoals het is. 

Nederland 
 
Ameland Amelander 
Baskenland Bask 
Duitsland Duitser 
Duiveland Duivelander 
Engeland Engelsman 
Estland Est 
Finland Fin 
Flevoland Flevolander 
Friesland Fries 
Gelderland Gelderlander, 
 Geldersman 
Griekenland Griek 
Groenland Groenlander 
Holland Hollander 
Ierland Ier 
IJsland IJslander 
Jutland Jut, 
 Jutlander 
Lapland Lap, 
 Laplander 
Letland Let 
Nederland Nederlander 
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeelander 
Rusland Rus 
Schotland Schot 
Thailand Thai 
 Thailander 
Zeeland Zeelander 
Zwitserland Zwitser 

Europa 
 
Albanië Albanees 
Duitsland Duitser 
Engeland Engelsman 
Denemarken Deen 
Estland Est 
Finland Fin 
Frankrijk Spanjaard 
Griekenland Griek 
Groenland Groenlander 
Hongarije Hongaar 
Ierland Ier 
IJsland IJslander 
Italië Italiaan 
Kroatië Kroaat 
Letland Let 
Litouwen Litouwer 
Luxemburg Luxemburger 
Nederland Nederlander 
Noorwegen Noor 
Oostenrijk Oostenrijker 
Polen Pool 
Rusland Rus 
Slovenië Sloveen 
Spanje Spanjaard, 
 Spanjoool 
Tsjechië Tsjech 
Slowakije Slowakije 
Zweden Zweed 
Zwitserland Zwitser 

Wij vrezen dat namen 
als Jut en Lap ooit wel 
eens tot het verleden 
zouden kunnen gaan 
behoren. Weliswaar 
behoren Nederlanders 
tot de meest onbe-
schofte volkeren ter 
wereld, maar als het 
om politiek correct 
gedrag gaat, staat de 
Nederlander vooraan. 
En Lap? Dat gaat na-
tuurlijk niet, dat klinkt 
als een scheld-woord. 
Het staat immers ook 
voor een nietswaardig 
persoon. De Lap zal er 
niet minder door sla-
pen. En Jut? Kop van 
Jut? Die Jut staat voor 
de naam  van een be-
ruchte moordenaar (en 
is een  kermisatrractie 
met een daarvan afge-
leide naam). Maar ja, 
poli-tieke correctheid 
laat zich zelden dwin-
gen door feiten en 
kennis. 
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En ook al we geografisch kijken, bijvoorbeeld naar Europa, dan is er ook niet veel hoop 
te bespeuren, hoewel er een lichte voorkeur lijkt voor ’verkorte’ namen: Noorwegen  
Noor, Letland  Let, enzovoorts. Maar evengoed zijn er vreemde (historisch bepaalde?) 

namen als Italiaan en Spanjaard. De gegeven voorbeelden duiden er al op welke richting 
het uitgaat: geen. Er zijn wat zwakke lijnen te bespeuren, maar een stevige logica ont-
breekt. 
 Het enige dat bedacht kan worden, is dat het historisch allemaal zo is gegroeid. Dit 
blijkt ook uit de naamgeving van de inwoners van hoofdsteden (zie tekstbox 
‘Hoofdsteden’). Zij moeten het met een rommelig gebeuren doen. Hoewel? De lijn neigt 
hier voor inwoners van Europese hoofdsteden toch naar de uitgang -er. De uitzonderin-
gen nopen echter tot oplettendheid (Brusselaar, Sofioot). En treurig is het natuurlijk met 
een aantal stedelingen die blijkbaar pas recent zijn 
ontdekt of die historisch als minder van belang wer-
den gezien. Zij moeten het doen met een omschrij-
ving. Wat natuurlijk de intrigerende vraag oproept 
hoe de bewoners van dergelijke steden zichzelf noe-
men. 
  Het werd ons uiteindelijk zwaar te moede. Want 
wat te denken van Ankarioot, Mekkiet of Sanmari-
nees? Er is geen touw aan vast te knopen. En inder-
daad het is zoals onze neerlandicus zei: het is alles 
conventie. Kan zijn, maar het gevaar ligt altijd op de 
loer. Want hoe heet een inwoner van Utrecht? 
Utrechter is de meest gebruikte vorm. Maar de onge-
lukkige die denkt dat Utrechtenaar ook kan, maakt 
een vervelende vergissing. Utrechtenaar is namelijk 
een oud scheldwoord voor zowel homosexueel als 
pederast, zeg tegenwoordig maar pedofiel. Maar ook 
dit komt weer goed. Deze oude betekenis van het 
woord Utrechtenaar, 
raakt volgens Ewout 
Sanders van de NRC 
geleidelijk aan in de 
vergetelheid. Er zal 
dus een tijd aan-
breken dat Utrech-
tenaar zonder straf of 
gene weer gebrukt 
kan worden als een 
aanduiding voor een 
inwoner van Utrecht. 
Maar het blijft behel-
pen met die geografi-
sche namen. Rest 
niets anders dan maar 
lijstjes uit het hoofd te 
leren.-Vi -  

Gemengd vuil 
 
Ankara Ankarioot 
Den Helder Heldenaar 
Dinant Dinantenaar 
 Dinantees 
Faeröer Faeröerder 
Franeker Franeker 
Lelystad Lelystatter 
Mekka Mekkaan 
 Mekkiet 
Monaco Monegask 
Peru Peruviaan 
San Marino Sanmarinees 
Simpelveld Simpelvelter 
Swaziland Swaziër 
Wijk 
  bij Duurstede Wijkenaar 

Hoofdsteden 
 
Amsterdam Amsterdammer 
Athene Athener 
Berlijn Berlijner 
Bern Berner 
Boedapest Boedapester 
Boekarest Boekarester 
Brussel Brusselaar 
Kopenhagen Kopenhagenaar 
Luxemburg Luxembuger 
Madrid Madrileen 
Oslo Osloër 
Parijs Parijzenaar 
Praag Prager 
Reykjavik Reykjaviker 
Riga [omschrijving]* 
Rome Romein 
Sofia Sofioot 
Stochholm Stochkholmer 
Vilnius [omschrijving]* 
Wenen Wener 
 
Bogota Bogotaan 
Caïro Caïroot 
Hanoi Hanoier 
Havanna Havannees 
Jakarta Jakartaan 
 Jakartaër 
Manilla Manilleen 
Montevideo Montevideaan 
Moskou Moskoviet 
Panama Panamees 
Tokio Tokioër 
 
*[omschrijving] bewoner van ... 
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Een tevreden roker ... 
 
Voortschrijdende Inzichten publiceerde in nummer 5, september 2002, een 
artikel over roken onder de titel 'Matig roken geen bezwaar'. Wij hadden toen 
niet kunnen bevroeden dat na de verplichting om bezwerende teksten op de 
verpakking van sigaretten te plaatsen ook het rookverbod om zich heen zou 
grijpen. Ach, waar is de tijd gebleven? De tijd dat roken nog een sociale be-
zigheid was. Waar nog te roken? En waar is de sigarenroker? En wat is er ge-
worden van de ooit florerende Nederlandse sigarenindustrie? Een rondrit 
langs bijna verdwenen rituelen.  
 
Paffen totdat je erbij neervalt 
We beginnen maar eens met de sigaret. De Nederlander paft er nog steeds lustig op los: 
zo bleek in 2008 nog steeds ruim een op de vier van onze landgenoten (van 12 jaar en 
ouder) te roken. Wel wordt het steeds minder, want in 2001 was het nog een op de 
drie. Dit is overigens veel minder dan in landen als Griekenland (42%), Bulgarije (39%), 
Letland (37%) en Romenië, Hungarije, Litouwen en Tsjechië (36%). Het percentage 
zware rokers, dat zijn de rokers die 20 sigaretten of meer per dag verbruiken, bedroeg 
in Nederland in 2008 volgens eigen zeggen 7%. De leeftijdsgroep waarin het meest 
gerookt wordt, is steevast de leeftijdsklasse van 25 tot 45 jaar. Al sinds mensenheugenis 
roken meer mannen dan vrouwen; wel zijn de vrouwen al jaren aan een inhaalslag be-
zig. Medisch klopt het ook allemaal, want het aantal gevallen van longkanker onder 
vrouwen neemt gestaag toe. Medici beschouwen longkanker namelijk als een goede 
indicator voor (flink) roken. Zien we bij de mannen al jaren een afname in het aantal 
gevallen van longkanker, bij de vrouwen zien we al tientallen jaren een gestage toena-
me. Dit illustreert dus vrij goed het veranderende rookpatroon bij mannen en vrouwen. 
Niettemin zou de overheid met enige reden kunnen beweren dat het antirookbeleid — al 
is het maar gedeeltelijk — zijn vruchten afwerpt. Er roken immers alles bij elkaar geno-
men steeds minder mensen. Niettemin stijgen de inkomsten uit de tabaksaccijns nog wel 
steeds. Dat komt natuurlijk, omdat de belasting op rookwaren voortdurend verhoogd 
wordt. Blijven roken is dus goed voor de staatkas. Dat laatste is natuurlijk een doorn in 
het oog van organisaties die de belangen (?) van rokers zeggen te behartigen. Zo is er 
de Stichting Rokersbelangen die actie tegen de hoge accijns voert onder het motto’s als 
‘Drie voor Wouter, een voor u’ en ‘Genoeg is genoeg. De roker is geen melkkoe.’  
Waar zijn de sigaren gebleven? 
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 Rokende Nederlanders
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Verstand komt 
met de jaren, 
zo te zien. Ove-
rigens blijkt er 
ook een samen
-hang tussen 
het percentage 
rokers en de 
sociale klasse.  
Het blijkt dat 
kennis aanzet 
tot niet roken. 
Waar opleiding 
al niet goed 
voor is. 

 Volgens de Europese regelgeving zijn fabri-
kanten verplicht om op de verapkking van 
sigaretten waarschuwingen tegen roken te 
plaatsen. Dit moet in ieder geval in tekst-
vorm gebeuren. Afbeeldingen erbij mogen 
ook, maar dat is niet verplicht. De Europese 
Unie heeft een set van afbeeldingen gepubli-
ceerd waaruit gekozen kan worden. Zeer  in-
zichtelijk, maar onderzoek heeft uitgewezen 
dat vooral niet– en ex-rokers zich door derge-
lijke afbeeldingen aangesproken voelen. Ro-
kers negeren de afbeeldingen. 

 Allemaal niet meer mogelijk in de reclame 
zonder risico op strafvervolging van enig 
soort: vrouwen, sigaretten en roken. Toch 
valt niet te ontkennen dat er wel enige eroti-
sche werking vanuit ging. 
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Maar dan de sigaar. Het aantal sigarenrokers is verhoudingsgewijs gering. Volgens een 
recent onderzoek van de Europese Unie is het aantal sigarenrokers slechts 0,8% van het 
rokende deel van de bevolking. Ook in de moderne tijd is de sigaar iets voor een kleine 
groep. Als belangrijkste reden wordt daarvoor gezien de lange duur die roken van een 
sigaar vereist. Bovendien is er de associatie met oudere mannen. Niet voor niets werd 
de sigaar vroeger gezien als het handelsmerk van de VVD’er: bezadigde, oudere heren 
die in de sociëteit de stand der dingen bespraken. Mannen als Harm van Riel, Henk Von-
hoff en Molly Geertsema dus. In 2008 rookten de Europeanen met elkaar 6,3 miljard 
sigaren. Er zit echter wel al jaren een dalende lijn in de consumptie. In 1975 was het 
nog 10,9 miljard. Vergelijk dit eens met de 700 miljard sigaretten die per jaar in de Eu-
ropese Unie in rook opgaan. Voor de gehele wereld bedraagt dit aantal maar liefst 5.500 
miljard. 
 Kijken we naar de productie van siagren dan was Nederland ooit een vooraanstaand 
sigarenland. Miljoenen sigaren per jaar werden ooit in Nederland geproduceerd. Dat 
alles behoort echter sinds 1 augustus 2005 definitief tot het verleden. De laatste fabriek 
die in Nederland sigaren produceerde, sloot zijn productielijn. Het was Ritmeester Cigars 
BV in Veendendaal. De directie schreef de sluiting toe aan ‘de strenge tabakswetgeving 
en externe marktontwikkelingen’. En dat in Veenendaal dat ooit een van de sigaren-
bolwerken in Nederland was met de fabrieken van de merken Panter en Ritmeester. De 
logica om hier een sigarenfabriek te beginnen lag in de eeuwenlange tabaksteelt rond 
Amerongen, Rhenen en Elst in de buurt van Veenendaal. Er bestaond daarom van ouds-
her al een industrie voor de verwerking van gedroogde tabaksbladeren tot pruim-, snuif 
en pijptabak. Daar kwam in de 19de eeuw kwam de sigarenproductie bij. In 1889 begon 
Johan van Schuppen de eerste sigarenfabriek van Veenendaal. De naam van de fabriek 
werd later omgedoopt in Ritmeester naar een van de populaire sigaren. Een andere 
roemruchte naam uit Veendaal was Panter. En in het nabijgelegen Wageningen stonden 
de fabrieken van Schimmelpenninck.  
 Nu was Veenendaal eigenlijk maar een klein bolwerkje, want het echte sigarenbolwerk 
lag in Noord-Brabant in en om Eindhoven. Ook hier was de sigarenindustrie aan het eind 
van de 19de eeuw opgekomen. In deze tijd was de sigarenproductie voor een groot deel 
nog handwerk. In deze regio huisden veel arme boeren voor wie werk in de siagrenin-
dustrie een uitkomst was. Kortom: lagelonenpolitiek in de beginschoenen. De sigarenin-
dustrie maakte hier een onstuimge groei door. Niet alleen in Eindhoven met merken als 
Karel I, Senator en Aida, maar ook in omliggende dorpen als Eersel (Agio), Duizel 
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(Wintermans) en Valkenswaard (Willem II en Hofnar). Al met al hebben er in deze regio 
ooit meer dan het onvoorstelbare aantal van 200 sigarenfabrieken, groot en klein ge-
staan. Het was dan ook niet voor iets dat Eindhoven ooit de Ville fuméé heette. Daarvan 
resteert nu nauwelijks nog iets. 
 Tot aan de eerste Wereldoorlog bloeide de sigarenindustrie in Nederland. Daarna bra-
ken moeilijke tijden aan; een belangrijke oorzaak hiervan lag in de import van goedkope 
sigaren uit Duitsland. Ook de opkomst van de (goedkope) sigaret betekende tegenslag 
voor de sigarenfabrikanten. Veel kleine bedrijven gingen over de kop. De economsiche 
crisis die aan het eind van karen twintig uitbrak, deed de zaken ook geen goed. Een 
enkeling kwam er nog goed van af, zoals Ritmeester die met de bolknak kwam. Het 
waren vooral artsen, ondernemers, notabelen, advocaten en geestelijken die de bolknak 
rookten, waardoor de bolknak spoedig een populaire sigaar werd. Nu is het een sigaar 
met een slecht  imago — de ‘opa-sigaar’ zie ook de eerdere opmerkingen over de VVD — 
maar in de begintijd bleek het een gouden vondst. De Tweede Wereldoorlog was een 
catastofale tijd voor de sigarenindustrie. De noodzakelijke aanvoer van kwaliteitstabak 
was afgesloten. 
 Na de Tweede Wereldoorlog kwam een proces van schaalvergroting, verdere mechani-
sering en overnames op gang dat tot op de dag vandaag doorgaat. En zijn er tegen-
woordig nog maar een paar sigarenfabrieken in Nederland over. Hoewel fabrieken? Nee, 
het zijn kantoren en toeleveringsbedrijven. Sigaren worden er niet meer gemaakt. Toch 
staat Nederland in de statistieken als tweede op de ranglijst van sigaren-producenten 
met zo’n 2,5 miljard sigaren per jaar. Natuurlijk niet, omdat die fabrieken hier staan, 
maar vanwege de kantoren. Hoe een klein land toch groot kan zijn. Kijken we naar de 
ledenlijst van de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie dan tellen we vier (4) 
leden: Royal Agio Cigars in Duizel, Scandinavian Tobacco Group in Eersel, Ritmeester 
Cigars in 's-Hertogenbosch en Swedish Match Cigars in Valkenswaard. Klinkt ook alle-
maal niet zo Nederlands meer. 
 Wat ons nog doet herinneren aan het roemrijke sigarenverleden zijn de soms fraaie 
gebouwen in de categorie industrieel erfgoed en natuurlijk de tabak– en sigarenmusea, 
zoals het Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard, Amerongs Historisch Museum, het 
Niemeyer Tabaksmuseum in Groningen en het Kamper Tabaksmuseum. -Vi - 

De bolknak (links) is een sigaar met een taps uitlopend model. De tuitknak 
(rechts) is een sigaar waarvan het einde taps toeloopt tot een dunne punt. De bol-
knak had een aantal voordelen. Zo trok en brandde hij beter. Bovendien hield de 
bolknak de askegel langer vast.  
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Verzamelen 
 
Het is zo gek niet te verzinnen of het wordt wel verzameld. Gelukkig maar, want dat scheelt 
soms een hoop gezoek. Zo is er de website www.siagrenblikken.nl, alwaar — de naam zegt 
het al — een indrukwekkende verzameling blikken uit de Nederlandse sigarengeschiedenis te 
bewonderen valt. Zo leren we dan namen kennen als Abonne, Admiraal de Ruyter, Ad Rem,  
Aida, Albatros, Alvarez Cordas, Amgoza, Amsterdamsche Bank, Amsterdamsch Weesmeisje, 
Antonio, Balmoral, Bateko, Ben Hur, Bernardo, Binnenhof, Bobbie, Botycos, Business, Cadena, 
Carl Upmann, Carnegie, Cavansa, Champ Clark, Chantila, Chasse, Claassen, Commander, 
Cosmopolita, Daily News, Dante Alighieri, Decima, Delftsche Post, Derk de Vries, De Drie Mus-
ketiers, De gouden standaard, De Indische Post, De Pionier, De Speculant, De Telegraaf, De 
Twentsche Bank, De Zaaier, Dillenburg, Duc George, Edelachtbaar, Edelman, Edgar, Elegant, 
Emergo, Entremets, Erba, Ernst Casimir, Esther, Everwijn, Extremos, Fabina, Favoriet, Fijn-
proever, Fikkie, Flor de Tomento, Fordjes, Frederik Hendrik, Gebr Jacobs, Gouden Koets, 
Goudridders, Goud Anker, Graaf Egbert, Graaf Otto, Groote vlucht, Gulden Vlies, Gustaaf 
Adolf, H.K.D, Haagsche Post, Hagen, Hajenius, Haka, Havana Karakter, Help Yourself, Henri 
Wintermans, High Life, Hofnar 9, Holiday, Holland-Amerika, Hollands Welvaart, Homerus, 
Honneurs, Horma, Huifkar, Jan Steen, Jasneva, Johan van Oldenbarnevelt, Joost van den 
Vondel, Jose Fernando, Jubile, Jules Verne, Justus van Maurik, Karel, Kaveewee, Kemp, 
Kemphaantjes, Klm, La Bolsa Kampen, La Paz, Lipa, Marechal Niel, Marokko, Martinez, Mauri-
ce, Meesterproef, Metro, Mignon, Mimosa Minima, Mr. Dr. W.A. van Zijst, Mundi Victor, Muril-
lo, Napoleon, Nederlandsche Bank, Nederlandsche Munt, Neerlands Onafhankelijkheid, No 
Punto, Old Dutch, Old Style, Olivier, Onze Marine, Otto Roelofs, Oud Zegel, P.A. v.d. Werf, 
Paladijn, Panter, Patent, Patma, Paulus Potter, Paul J.A. Kleene, Perillo, Prince Charming, Prins 
Maurits, Probitas, Radio, Recamier, Rector, Regal, Rex, Rido, Rinaldo, Ritmeester, Romulus, 
Rood Anker, Salum, San Marco, Scheepene, Schimmelpenninck, Schiphol, Senator, Siedra, 
Sindoro, Sollie, Spanera, Spes Patriae, Speurder, Speurhond, Spoorjubileum, Sprookje, Staal-
koning, Stars and Stripes, Tornado, Troef, Turcos, Tweta, Types Hollandais, Uiltje, Velasques, 
Vendelier, Veritabel, Vero, Victor Hugo, Vitola, Vossen Breuers, Vossen Cremers, Wascana, 
Washington, White Ash, White Owl, Wilhelm Tell, Willem II, Wings, Witte Meeuwtjes, Woud-
koning. Het duizelt ons: wat een fantasie. En ook de blikken laten een onvermoed aspect van 
de menselijke creativiteit zien. Hier hadden we wel een heel nummer mee willen vullen! Zie 
voor meer afbeeldingen www.sigarenblikken.nl.  
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Gemijmer van oude heren 
 
Op de redactie van Voortschrijdende Inzichten brak bij het woord ‘roken’ spontaan een 
eindeloos gemijmer uit. Gemijmer over de tijd dat er nog straffeloos overal gepaft kon 
worden, elk gat als asbak kon dienen, het aanbieden van een sigaret als een hoffelijk 
gebaar en niet als een poging tot doodslag werd gezien en het met elkaar roken in bed 
als een daad van gezellgheid werd beschouwd. Toegegeven: er zijn geen rokers meer op 
onze redactie; dus de discussie had een hoog gehalte van 'oude mensen en de dingen 
die voorbijgaan'. Allen hadden in vroeger, zondiger tijden fors gerookt; sommigen over-
wogen na al het gepraat over roken zelfs om het misschien ‘weer eens te proberen’. In 
ieder geval werden ondanks de voorheen doorrookte breinen de favoriete merken zon-
der aarzelen benoemd alsof het de dag van gisteren was: Black 
Beauty, Gauloises, Gitanes (ook de variant 'avec papier maïs'), 
Hongroise ('papier maïs’), zware Van Nelle, Javaanse Jongens 
(in tijden van nood en geldgebrek), St. Michel, Bastos (wel 
blauw), Roth-Händle. Ja, het was allemaal het zware werk. En 
zo waar barstte er ook nog een discussie los over het juiste 
merk 'vloei' als er shag gerookt werd. Aan de Mascotte wilde 
niemand zich bezondigen, zo veel was duidelijk. De discussie 
ging over blauwe Rizla (rode Rizla was sowieso uit den boze) of 
rijstvloei. Lichtelijk vermoeiend allemaal, net zoals vroeger overi-
gens. Misschien net wel zo vermoeiend als de discussie over het 
rookverbod in de eenmanshoreca. 
  

De enige echte 
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De doodstraf 
De doodstraf wordt over het algemeen beschouwd als de ultieme straf. Erger 
kan niet, want dood is dood. De doodstraf zal wel zo oud zijn als mensheid. 
De bijbel levert de nodige voorbeelden. In de loop van de tijd zijn er vele me-
thoden bedacht om het leven van de mens al of niet justitieel te beëindigen. 
Er is echter wel een ontwikkeling dat de doodstraf steeds meer aan populari-
teit verliest. Niettemin klint in onrustige of onzekere tijden altijd weer luid de 
roep om de doodstraf als panacee voor alle kwalen. 
 
Dood: maar hoe? 
In de loop van de geschiedenis zijn vele manieren bedacht om de doodstraf uit te voe-
ren. De bijbel gaat ons hierin voor. Het begon al vroeg, want Genisis 4:8 meldt: ‘Kaïn zei 
tegen zijn broer:’Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan 
en sloeg hem dood.’ En in Jozua 10:26: ‘En met die woorden sloeg Jozua de vijf konin-
gen dood.’ In de bijbel leren we ook al snel dat stenigen een gebruikelijke vorm van 
doodstraf is. Numeri 15:36: ’Toen brachten ze hem met zijn allen buiten het kamp, en 
daar doodden ze hem door hem te stenigen, … .’ Doodslaan, stenigen, met zwaarden 
doorboren, ophangen, kruisigen: in de bijbel komt het allemaal al voor. Toch zijn nog 
maar enkele voorbeelden uit het brede scala van doodstraffen. Onthoofding, electrocu-
tie, ophanging, het vuurpeleton, de gaskamer en de dodelijke injectie zijn in de moderne 
tijd de gebruikelijkste methodes. Daarnaast zijn er echter in de loop van de tijden ook 
allerlei andere methodes geweest (of worden incidenteel nog steeds toegepast). 
 
Zo kon (kan?) het ook 
In India werd de olifant gebruikt om het hoofd van een 
veroordeelde misdadiger te verpletteren. De olifanten 
werden hiervoor speciaal getraind met kokosnoten die 
ze met een poot moesten kraken. Wie dit ongeloofwaar-
dig vindt, bekijke slechts de overgeleverde gravure. Nog 
in de negentiende eeuw gebeurden executies soms op 
deze manier. 
 In China was tot in het begin van de twintigste eeuw 
de Ling-Chi-methode in gebruik. Hierbij was het slacht-
offer stevig vastgebonden aan een paal. Vervolgens 
werden het slachtoffer op vele plaatsen gekerfd. Het 
slachtoffer stierf een langzame en pijnlijke dood door 
geleidelijk bloedverlies. 
 Lang daarvoor hadden de oude Grieken de bronzen 
stier bedacht. Het ging om een kunstig gemaakt, meer 
dan levensgroot beeld van een stier. De stier was hol, 
zodat er mensen in konden worden opgesloten. De straf 
bestond erin dat de stier verhit werd — met de mensen 
erin —, zodat de toestand binnenin al snel ondraaglijk 
werd. Naar verluid ging de materling gepaard met veel 
geschreeuw; hetgeen volgens de ontwerper Perillos van 
Athene eens te meer de bruikbaarheid aantoonde. 
 De Zweden bedachten in de middeleeuwen de Grot 

Gravure van een executie 
met behulp van een olifant. 
Het voorval dateert van 
1868. 
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van de Rozen. Ter dood veroordeelden werden in 
een afgesloten, donkere grot opgesloten, waarin 
zich ook  allerhande giftiige beesten en ander 
ongedierte bevonden. Het was slechts een kwes-
tie van tijd, voordat de ongelukkigen het slachtof-
fer werden van een of ander gifig beest. 
 De Spanjaarden introduceerden in de zeven-
tiende eeuw ook een aardig werktuig: de Spaan-
se ezel. Hoe onschuldig de naam ook mag klin-
ken, het apparaat was efficiënt, dodelijk en zorg-
de voor veel kijkplezier bij de omstanders. De 
Spaanse ezel was een eenvoudig houten appa-
raat dat in essentie uit niets anders bestond als 
een v-vormige houten balk met een scherpe sne-
de. Degene die de straf moest ondergaan, werd 
(naakt) geplaatst op de scherpe kant van de balk. 
De benen werden vervolgens belast met gewich-
ten. Hierdoor werden de veroordeelden langzaam 
in tweeën gespleten. 
 Een in vroeger tijden veel toegepaste methode 
om mensen ter dood te brengen was de kruisi-
ging. Bij kruisiging zal menigeen onmiddellijk 
denken aan de kruisiging van Jezus Christus in 33 
na Christus. Hoewel er te discussiëren valt over 
de historische werkelijkheid van Jezus Christus en zijn dood in het jaar 33, is het wel een 
feit dat in deze tijd kruisiging een populaire methode was om veroordeelden te doden. 
Zo zou bijvoorbeeld ruim honderd jaar eerder volgens overlevering de opstand van de 
ontsnapte galdiator Spartacus met zijn leger gladiatoren na hun nederlaag geleid hebben 
tot honderden gekruisigde opstandelingen langs de Via Appia in Rome. De kruisiging 
werd in het Romeinse Rijk in het jaar 337 afgeschaft door de eerste christelijke keizer 
Constantijn de Grote. Japan paste de kruisiging overigens nog tot in de negentiende 
eeuw nog toe. 
 
Menselijk vernunft kent geen grenzen 
Het is verbijsterend om te zien welke methodes de mensheid in zijn geschiedenis heeft 
bedacht om mensen ter dood te brengen. De voorbeelden die hiervoor zijn gegeven zijn 
nog steeds een beperkte keus uit het rijke scala. Een — niet volledige opsomming — 
staat hiernaast. Zeker vroeger was de uiteindelijke dood slechts het ultieme doel. Daar-
naast was het vaak de bedoeling om het proces dat tot de dood moest leiden, zo lang 
mogelijk te rekken. De veroordeelde moest lang lijden. 
 Een fraai voorbeeld van dat laatste is een methode met de naam ‘de boten’ die de 
Perzen toepasten. De veroordeelde werd gedwongen melk te drinken en honing te eten 
tot er diarree optrad. Vervolgens werd het naakte lichaam met honing ingesmeerd. De 
ongelukkig werd vastgebonden op een paar boten. De ontlasting verzamelde zich in de 
boten, wat allerlei insectten aantrok. De honing lokte eveneens insecten. De boten wer-
den in de zon te drijven gelegd. De dood liet meestal lang op zich wachten. Het proces 
was pijnlijk en kon gepaard gaan met gangreen. 
Een Nederlands geval is de dood van Balthazar Gerads. Deze Balthazar vermoordde op 

Miguel Angel, Kruisiging van Chris-
tus, 1540. 



 25  

Achterlaten 
Uit het Engels: maaroning. Zonder goed 
Nederlands equivalent. Gewoonlijk bedoeld 
als achterlaten op een onbewoonbare of 
verlaten plek. Beroemd geval, maar histo-
risch gezien misschien niet juist, de verban-
ning van Mozes naar de woestijn (waar hij 
overigens tegen alle verwach-tingen in 
overleefde). 
Breken van de rug 
Naar verluid door de Mongolen toegepast. 
Dieren  
De slangenkuil, de al genoemde vermorze-
ling van het hoofd met een olifant, vieren-
delen, laten verslinden door (wilde) dieren, 
gifige beten bijvoorbeeld door schorpioe-
nen, slangen of spinnen 
Electrocuteren 
Met elektrische stroom, vaak toegepast in 
de vorm van de elektrische stoel. 
Injecteren 
Tegenwoordig meestal in de vorm van een 
dodelijke inhjectie met een combinatie van 
een narcosemiddel, een spierverslapper en 
eenstof dioe het hart doet stoppen. 
Koken 
Bijvoorbeeld in een vat met water, olie of 
teer  
Kruisiging 
Veelal door vast te spijkeren aan en houten 
kruis; soms ook aan een boom. 
Levend begraven 
In de middeleeuwen wel toegepast in Italië 
voor onverbeterlijke moordenaars. 
Vergassen 
Met dodelijke gassen. Vooral Zyklon-B 
(blauwzuur) is berucht geworden door het 
gebruik in de gaskamers van concentratie-
kampen in de Tweede Wereldoorlog. 
Onthoofden 
Met zwaard of guillotine. 
Ophangen 
In de praktijk vaak door een mechanische 
schok de nek breken. 
Radbraken 
Op een houten wiel (rad) binden en met 
een staaf de ledematen slaan. 
 

Schieten 
Met een groep schieten bijvoorbeeld met 
een vuurpeleton, maar ook het nekschot. 
Snijden. 
Uit het Chinees (Ling Chi); wegsnijden van 
delen van het lichaam.  
Steken 
Met een mes of speer, maar ook door op 
palen te spietsen. 
Stenigen 
Een groep gooit met stenen. 
Uithongeren 
In het verleden ook toegepast op grote 
groepen mensen bij de belegering van 
steden om deze tot overgave te dwingen. 
Verbranden 
De brandstapel was vooral in de middel-
eeuwen een populair hulpmiddel 
Verdrinken 
Langdurig onder water houden of in het 
water werpen. De maffia gebruikte vroeger 
‘cemnten schoenen’, waarbij de voeten van 
het (levende) slachtoffer in cement waren 
vervat.  
Vergiftigen 
Met chemicaliën of gifige planten. Een be-
roemd geval is dat van Socrates die een 
beker met gif gemaakt van de gevlekte 
scheerling moest drinken. Vergiftiging is 
ook populair bij zelfmoord, bijvoorbeeld 
Hitler die (onder andere) een cyaankali-
capsule gebruikte. 
Vermorzelen 
Met een zwaar gewicht of door uitoefening 
van grote druk, zoals met een olifant. Ook 
de zelfmoord door voor de trein of van een 
gebouw af te springen kan hiertoe gere-
kend worden. 
Vierendelen 
Uit elkaar trekken, gewoonlijk met vier 
paarden. 
Villen 
Het bovenste deel van de huid verwijderen. 
Wurgen 
De wurgpaal of garotte was een veel ge-
bruikt instrument. 
Zagen 
Met een zaag in tweeën delen. 
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10 juli 1584 in de Princenhof in Delft Willem van Oranje. Nadat hij was gevangen geno-
men, moest hij op 14 juli op de Grote Markt in Delft gruwelijke martelingen ondergaan. 
Zo werd hij bewerkt met brandende tangen en messen. De beulen rukten ook zijn hart 
uit zijn lichaam. Vervolgens sneden zij hem in vier stukken die ze aan de vier stadspoor-
ten hingen. Zijn afgehakte hoofd werd als trofee op een paal gezet. 
 
Naar een humane doodstraf 
De doodstraf is lange tijd gezien als een terechte straf voor zware misdrijven als moord 
en hoogverraad. Het belangrijkste argument voor de doodsrtaf is altijd geweest dat 
daarmee recht werd gedaan aan de ernst van het begane misdrijf. Ook is lang veronder-
steld dat louter de mogelijkheid van de doodstraf in een maatschappij een afschrikkende 
werking zou hebben. De doodstraf zou daarmee bijdragen tot een vermindering van de 
criminaliteit. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet het geval is. Wel kan nog steeds 
beweerd worden dat in het geval van zware misdrijven de doodstraf de maatschappelij-
ke rol van vergelding en dus rechtvaardiging heeft. Het geeft de mensen het gevoel dat 
rechtvaardig is gehandeld. Daar staat tegenover dat al in de middeleeuwen is betoogd 
dat de doodstraf inhumaan is. De staat — die in veel gevallen de rol van aanklager en 
uitvoerder van de straf op zich neemt — fungeert bij de uitvoering van de doodstraf zelf 
als moordenaar. 
 Het idee van een zo gruwelijk mogelijke straf en het element van volksvermaak is in 
de loop der eeuwen steeds meer ter discussie gesteld. Dit heeft enerzijds geleid tot een 
discussie over meer 'humane' vormen van de doodstraf, maar ook tot een discussie over 
de noodzaak van de doodstraf zelf. Een uiting van het eerste is de invoering van de guil-
lotine. Deze was ontworpen om de doodstraf op een snelle wijze uit te voeren. De guillo-
tine ontleent zijn naam aan de Fransman Guillotin. Deze heeft het apparaat niet bedacht 
— het was bedacht door de Fransman Antoine Louis  —, maar stelde voor om het als 
enig executie-instrument te gebruiken. Zijn argumentatie lag in de snelle en pijnloze 
dood. Guillotin hoopte echter dat op termijn de doodstraf zou worden afgeschaft. Curi-
eus detail is dat het voorstel van Gullotine op waardering kon rekenen van de toenmali-
ge Franse koning Lodewijk XVI; deze stelde zelf enige verbeteringen voor. Enige jaren 
later stierf Lodewijk XVI zelf onder de guillotine. De guillotine bewees overigens goede 
diensten in de begintijd van de Franse revolutie. Het apparaat werkte niet alleen pijn-

Martelingen van ter 
dood veroordeelden 
dienden vroeger 
niet alleen om de 
veroordeelde zo 
lang en veel  moge-
lijk te laten lijden. 
Het was ook een 
vorm van volks-
vermaak. Bovendien 
wilde men publieke-
lijk duidelijk maken 
hoe met criminelen 
werd omgegaan. 
Het was dus ook als 
afschrikwekkend 
voorbeeld bedoeld. 
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De doodstraf viert nog steeds hoogtij 
 
Er zijn tegenwoordig nog 98 landen die de doodstraf kennen. Effectief zijn dit er echter 
68, omdat 30 landen weliswaar de doodstraf kennen maar deze in de praktijk niet meer 
opleggen. Dan zijn er nog 99 landen die de doodstraf niet meer in hun rechtssysteem 
kenne. Hiervan zijn er echter 11 die de doodstraf nog wel kunnen toepassen kennen 
voor misdaden die begaan zijn in oorlogsomstandigheden. 
 De doodstraf werd volgens Amnesty International in 2007 het meest uitgevoerd in 
China (470; mogelijk veel meer); Iran was een goede tweede (317; mogelijk meer). Op 
enige afstand volgden Saoedi-Arabië (143; mogelijk meer) en Pakistan (135; mogelijk 
meer) op geruime afstand gevolgd door de Verenigde Staten (42). Amnesty Internatio-
nal tekent hierbij aan dat het mogelijk is dat China op een meer dan eenzame hoogte 
staat. De gegevens over uitgevoerde doodstraffen in China zijn namelijk staatgeheim. 
Amnesty International heeft daarom redenen om aan te nemen dat in China het werke-
lijk aantal ten uitvoer gelegde doodvonnissen (veel) hoger is dan officieel bekend is. In 
2007 werden in  24 landen 1252 mensen ter dood gebracht. Daarnaast werden 3350 
mensen ter dood veroordeeld; 20.000 veroordeelden wachten nog op de uitvoering van 
het vonnis. 
 Een apart fenomeen is de ‘death row’ in de Verenigde Staten. Het gaat hier om veroor-
deelden die in afwachting zijn van de voltrekking van hun vonnis. Dat kan soms lang 
duren. Volgens Daethpenaltyorg zaten op 1 januari 2009 3297 gevangenen op hun dood 
te wachten; daarvan 678 alleen al in de staat Californië. De vaak lange periode tussen 
vonnis en straf heeft te maken met de meestal langdurige beroepsprocedures in de 
Verenigde Staten. Dit leidt tot demerkwaardige toestand dat een kwart van de gevange-
nen op death row door natuurlijke oorzaken overlijdt.   

Geen doodstraf Geen doodstraf in vrededstijd  
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loos, maar ook erg snel. En dat laatste kwam goed van pas. 
 De discussie over de doodstraf heeft geleid (en leidt nog steeds) tot een zeer geleide-
lijke afschaffing van de doodstraf in de wereld. Er zijn volgens Amnesty International 
inmiddels 137 landen die geen doodstraf meer kennen. Er zijn daarentegen 58 landen 
die nog een actieve toepassing van de doodstraf kennen. Daarnaast zijn er nog 35 lan-
den die de doodstraf formeel wel kennen maar deze al lang niet meer ten uitvoer heb-
ben gebracht. Het zal er ooit nog wel van komen: geen doodstraf meer. -Vi -  

  
Landen (met jaar) waar de doodstraf is afgeschaft 
San Marino 1848; Venezuela 1863; Portugal 1867; Nederland 1870; Costa Rica 1877;     
Panama 1903; Noorwegen 1905; Ecuador 1906; Uruguay 1907; Columbia 1910; Zweden 
1921; IJsand 1928; Denmarken 1933; Zwitzerland 1942; Italië 1947; Finland 1949; 
Duitsland 1949; Oostenrijk 1950; Honduras 1956; Nieuw Zeeland 1961; Monaco 1962; 
Dominicaanse Republiek 1966; Solomon Eilanden 1966; Vaticaanstad 1969; Malta 1971; 
Verenigd Koninkrijk Kingdom 1973; Canada 1976; Spanje 1978; Tuvalu 1978; Kiribati 
1979; Luxemburg 1979; Nicaragua 1979; Vanuatu 1980; Kaap Verdië 1981; Frankrijk 
1981; Cyprus 1983; Australië 1984; Marshall Eilanden 1986; Micronesië 1986; Haïti 
1987; Liechtenstein 1987; Cambodja 1989; Romanië 1989; Slovenië 1989; Andorra 
1990; Kroatië 1990; Tsjechische Republiek 1990; Hungarije 1990; Ierland 1990; Mozam-
bique 1990; [en nog vele andere]; Ruanda 2007; Argentinië 2008; Chili 2008. 

De guillotine: een 
eenvoudig en snel 
werkend apparaat 

Christelijke mar-
telaren in de 
arena in Rome 

De elektrische stoel was een populair 
executiemideel tot in de twintigste 
eeuw. Het was bedacht om een eind 
te maken aan de vaak gruwelijke 
executies dooor ophanging; daarbij 
ging nogal eens iets mis. Het ont-
werp doet nog herinneren aan de 
man die met het voorstel kwam: de 
tandarts Alfred P. Southwick. De 
elektrische stoel is later vervangen 
door de dodelijke injectie. 
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Een redactionele verzuchting:  
De devaluatie van de wetenschap 
 
Elektrosmog!! 
Onlangs was er de nodige ophef over de voorgenomen plaatsing van een zendmast in 
Rotterdam. Het ging om een mast in het communicatiesysteem van de hulpdiensten aan 
de Suze Groeneweglaan in Rotterdam. Een lokaal actiecomité ‘Hier past geen mast’ eiste 
dat de mast ergens anders geplaatst zou worden, omdat de bewoners vreesden voor 
aantasting van hun gezondheid. De bewoners kregen steun vanuit de politiek. Zo drong 
de gemeenteraad van Rotterdam bij minster Ter Horst van Binnenlandse Zaken aan op 
onderzoek naar alternatieve locaties. Ook SP-raadslid Leo de Kleijn schoot te hulp. Hij 
ketende zich samen met de actievoerders vast aan de bouwkraan op het terrein waar de 
mast zou moeten komen. De Kleijn verklaarde desgevraagd voor de radio toen men hem 
er op wees dat onderzoek had uitgewezen dat zendmasten geen schade veroorzaken, 
geantwoord: ‘Jazeker, maar er is ook niet bewezen dat ze onschadelijk zijn.’ 
 De Kleijn fungeert hier (onbedoeld) als voorbeeld voor wat wel vaker in Nederland kan 
worden waargenomen: de devaluatie van de wetenschap. De uitkomsten van weten-
schappelijk onderzoek worden meer en meer beschouwd als een mening, een opinie 
naast vele andere. Wetenschap fungeert dan niet meer als bron van kennis en oorzaak 
van vooruitgang, maar als een soort godsdienst. Je gelooft erin of niet. Zoals de een 
katholiek kan zijn en de ander gelooft in Allah.    
 Op de website van het actiecomité (www.hierpastgeenmast.n) valt te lezen: 'Wij 
menen dat de overheid iedere mogelijke gevolgschade voor deze grote groep kinderen 
uit voorzorg dient uit te sluiten. De onzekerheid over mogelijke gezondheidseffecten in 
het bijzonder bij kinderen dient voor de bestuurlijk verantwoordelijken reden te zijn een 
dergelijke zendmast niet te plaatsen op de beoogde locatie Essenburgsingel- Diergaarde-
tunnel. Op 2 april 2009 heeft het Europese Parlement een resolutie (gezondheidsrisico’s 
in verband met elektromagnetische velden (nr 2008/2211 INI)) aangenomen waarin 
geadviseerd wordt te vermijden dat zendmasten in de buurt van scholen en crèches 
worden geplaatst. Mogelijke gezondheidsrisico's daargelaten past een dergelijke 50 me-
ter hoge losstaande zendmast niet in een kindvriendelijke omgeving, waarin het kind 
dagelijks verblijft en zich optimaal dient te kunnen ontwikkelen.' Nu valt daar wel wat op 
te dingen. In de betrefffende richtlijn staat inderdaad dat het wenselijk is om bepaalde 
gebieden vrij te houden van straling van zendmasten. De grootte van het gebied wordt 
gegeven door 'within a specific distance determined by scientific criteria '. Daar moet 
dan toch de door het actiecomité verfoeide wetenschap aan te pas komen. Verder 
wijzen we op de zinsnede in de resolutie die gaat over het gebruik van mobiele tele-
foons. Wie jonge kinderen wil beschermen zou dus ook iets aan de mobiele telefoons 
moeten doen. De resolutie stelt: 'Most European citizens, especially young people aged 
from 10 to 20, use a mobile phone, while there are continuing uncertainties about the 
possible health risks, particularly to young people whose brains are still developing.' 
Daar horen we het actiecomité niet over. Selectief winkelen noemen we dat. En over de 
luchtkwaliteit en de kinderen horen we De Kleijn in het geheel niet. En als de De Kleijn 
zich druk wil maken, zou dat ook over de luchtkwaliteit kunnen gaan. Deze is in Rotter-
dam ook niet zo geweldig. 
 Maar er is nog een hinderlijk fenomeen waar voor het gemak maar aan wordt voorbi-
jgegaan. Deze mast is voor een communicatiesysteem van een overheidsinstantie. Veel 
andere masten zijn bedoeld voor de communicatie met mobiele telefoons. Ook daar 
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wordt met enige regelmaat tegen geprotesteerd. Een mooi voorbeeld is de website Stop 
UMTS! (www. stopumts.nl). Hierop ageert men tegen alles dat straling produceert: mo-
biele telefoons, DECT-telefoons, Wi-Fi, enzovoorts. En zo kunnen onder de kop 'Hoe 
ongezond is Wi-Fi? Een cavia geeft het antwoord!' lezen hoe iemand zijn spierpijn en 
slapeloze nachten toeschrijft aan de netwerken in zijn omgevong: 'mijn Wi-Fi sniffer 
vertelt me dat er rond mijn appartement liefst 15 (!) draadloze netwerken actief zijn.' En 
de cavia dan? Citaat: ’ Want toen ik daarnet wat met mijn smartphone zat te spelen met 
cavia Twix op schoot, begon die plots zenuwachtig te schuifelen en te piepen. Toen ik 
even later de Wi-Fiverbinding van de telefoon verbrak en het toestel wat verder weg 
legde, werd ze meteen veel rustiger.’ 
 Wij zullen de laatste zijn om gezondheidsklachten van mensen te ontkennen of te ridi-
culiseren. Deze mensen hebben klachten en daar moet iets aan gedaan worden. Maar 
om dit soort klachten toe te schrijven aan bijvoorbeeld zoiets als 'elektrosmog' (zie bi-
jvoorbeeld websites als www.straling.nl, www,naturalcare.nl  en 
www.denieuwedokters.nl) gaat ons toch echt te ver. Het wordt nog erger als we op 
dergelijke websites producten aangeprezen zien als de 'electrosmog corrector (€230) of 
de 'bioveld generator' (€ 660). Het geeft ook te denken dat in de dislaimer van de web-
site van de nieuwe dokters te lezen valt: 'Wij bieden op deze website informatie aan. 
Inhoudelijk betekent dit, dat wij geen garantie geven met betrekking tot betrouwbaar-
heid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld.' 
 
Luchtkwaliteit? Dat bepaal ik zelf wel! 
Een ander voorbeeld van de devaluatie van de wetenschap is de drukte over de lucht-
kwaliteit. De afgelopen veertig jaar is de lucht in Nederlandse steden spectaculair schon-
er geworden. Toch is er al jaren gedoe over de lucht. Hoe kan dat? Er is Europese re-
gelgeving waarin staat hoe vuil de lucht maximaal mag zijn. En daar zit het probleem: in 
Nederlandse steden voldoet de lucht niet overal en altijd aan de eisen voor de hoeveel-
heid stikstofdioxide en/of fijn stof. 
 In Nederland is het zo geregeld dat de overheid metingen van de luchtkwaliteit 
uitvoert, zodat we weten hoe geod of hoe slecht het ervoor staat. Nu is het ondoenlijk 
om in elke stad en in elke straat metingen uit te voeren. Het zou wel kunnen, maar het 
zou natuurlijk wel erg begrotelijk zijn. Daar is het volgende op gevonden. Op enkele 
tientallen zorgvuldig uitgekozen plaatsen wordt gemeten. De meetresultaten worden 
gebruikt om luchtkwaliteitsmodellen mee te calibreren. Deze modellen kunnen vervol-
gens gebruikt worden om desgewenst in elke stad en in elke straat de luchtkwaliteit te 
berekenen. Een mooie oplossing die de belastingbetaler veel geld bespaart. Het moge 
duidelijk zijn dat de kans dat u of wij een meetpunt in de buurt hebben is natuurlijk 
klein. Desondanks kunnen we nu toch weten of de lucht  wel voldoet aan de regelgev-
ing. Dat niet iedereen dit besef heeft, blijkt bijvoorbeeld in Utrecht. Daar heeft men als 
ernstig kritiekpunt: ‘In Utrecht staan alleen drie meetpunten van de Rijksdienst RIVM. 
Die zijn onderdeel van een landelijk netwerk en niet geschikt voor fijnmazige lokale met-
ingen.’ (zie www.allesoverutrecht.nl) 
 Het zit veel mensen niet lekker dat nu uitgerekend in hun straat – waarvan ze ver-
moeden (soms zelfs 'weten') dat de lucht daar bijzonder smerig is – geen meetpunt 
staat. Dat met andere middelen wel iets over de kwaliteit van de lucht te zeggen valt, 
daar hebben deze mensen geen boodschap aan. Er moet en zal gemeten worden! Ge-
lukkig is er de Vereniging Milieudefensie. Deze vereniging – die wij zeker een warm hart 
toedragen – kwam in het voorjaar 2009 met de actie 'Zelf meten is zeker weten!'. 
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Verontruste stedelingen konden zich hiervoor aanmelden en konden dan met een 
bepaald soort buisjes de luchtkwaliteit in hun eigen straat bepalen. 
 Nu praat Milieudefensie weliswaar over de ’luchtkwaliteit’, maar ze bedoelt daar alleen 
stikstofdioxide (NO2) mee. Dat is namelijk de enige stof die met de ’buisjes’ van Mi-
lieudefensie gemeten kan worden. Dat is jammer want de publieke opwinding is — 
terecht of niet —voor fijn stof veel groter. Dat dat niet voor iedereen duidelijk is, blijkt 
bijvoorbeeld uit Son en Breugel. Hier denkt men door mee te doen aan de actie van 
Milieudefensie iets te weten te komen over het (veronderstelde hoge) niveau van fijn 
stof in Son en Breugel (zie www.dorpsbelang.com). 
 Vergelijkbare acties van zelf meten hebben in het verleden tot veel onrust geleid. Een 
beperkte hoeveelheid metingen wordt als maatgevend beschouwd voor de luchtkwaliteit. 
Mensen winden zich erover op en stellen de overheid verantwoordelijk. De overheid zou 
moedwillig informatie achterhouden, niet meten op plaatsen waar het niveau van lucht-
verontreiniging veel te hoog is, geen oor hebben voor ernstige gezondheidsklachten 
door luchtverontreiniging en verkeer. Kortom: men heeft het gevoel niet serieus ge-
nomen te worden. Helaas houdt deze moderne tijd in dat vergroting van kennis niet tot 
een verbetering leidt. Mensen laten zich niets zeggen en een uitleg over hoe en wat leidt 
tot afwerende reacties. Er moet en zal gemeten worden! En Milieudefensie haakt daarop 
in en voedt zodoende een verdere versterking van de onrust.  
 
Het is me wat moois 
In het begin van het artikel voerden we SP-gemeenteraadslid De Kleijn op met zijn 
uitspraak: ‘Jazeker, maar er is ook niet bewezen dat ze onschadelijk zijn.’ De website 
van de SP biedt ons inzicht in de achtergronden van De Kleijn. We kunnen daar onder 
andere lezen dat hij geschiedenis heeft gestudeerd aan de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen. Deze studie maakt hij ‘helaas’ (?) niet helemaal af. In de tijd van grote werk-
loosheid laat hij zich omscholen tot systeembeheerder en weer later tot systeem-
ontwerper en programmeur. Later werkt hij op de automatiseringsafdeling van een 
zorginstelling. We leiden hieruit af dat De Kleijn toch wel enigszins doorgestudeerd 
heeft. Des te onbegrijpelijker is daarom zijn uitspraak. Hij zou toch ook zelf moeten 
weten dat wetenschap niet met zekerheden maar met waarschijnlijkheden werkt. En als 
we niet mogen beginnen aan zaken waarvan niet bewezen is dat ze onschadelijk zijn, 
dan komt de wereld knarsend tot stilstand. Helaas is De Kleijn met zijn opstelling het 
prototype van de moderne politicus die als het te pas komt de wetenschap te grabbel 
gooit. 
 Ook Milieudefensie ondersteunt met zijn opstelling de onvrede en geeft er blijk van 
gerechtvaardigde en onderbouwde methodes van wetenschappelijk onderzoek ter dis-
cussie. Ook hier blijkt weer: wetenschappelijke inzichten vormen een opinie; er zijn echt-
er ook vele andere mogelijk. 
 Ja, het is me wat moois. En het ergste is misschien nog wel dat de problemen waar we 
hier over praten vanuit wetenschappelijk oogpunt eigenlijk geen echte problemen zijn. 
Daarover een andere keer. En de zaken waar de mensen zich zo over opwinden, zijn 
zaken die over zichzelf hebben afgeroepen. Iedereen wil toch graag in een auto rijden 
en zijn auto voor deur hebben. En iedereen wil toch snel hulp als zijn huis in brand 
staat? En iedereen gunt zijn (kleine) kind toch een mobiele telefoon? 
 Het zijn de typische uitwassen van het postmodernisme. Een heilloze weg die de men-
sen elk houvast, elke zekerheid ontneemt en alleen maar meer vragen creëert. -Vi -  



Weg ermee!! 
Onze moderne maatschappij 
is een consumptiemaatschap-
pij. Dat levert afval op, zoals 
we in de vorige afleveringen 
hebben gezien. Maar de na-
tuur kent natuurlijk ook afval. 
Er zijn ingenieuze mechansi-
men werkzaam om op een 
ordelijke manier van het afval 
af te komen. Verbranden of 
storten kent men daar niet; 
het is alles recycling wat de 
klok slaat. 
In deze wondelijke wereld 
spelen paddestoelen een 
belangrijke rol. Sommige 
paddestoelen hebben zich in 
de categorie afvalverwerking 
wel erg gespecialiseerd. In 
deze laatste aflevering van 
‘Weg ermee!’ daarvan een 
aantal opmerkelijke voorbeel-
den. 

De rupsendoder (links) groeit op larven van rupsen. De 
zeedenmycena (rechts), nou ja de naam zegt het al. 

En ook nog de muizestaartzwam (die niet op muizenstaarten maar op dennekegels 
groeit), de vogelveerzwam en — jazeker op paddestoelen! -  de poederzwamgast. 

Dennekegels, eikels, blaad-
jes, takjes, naaldjes: alles 
kan wel bewoond worden 
door paddestoelen. Zo ook 
beukenootjes met het won-
derlijke beukedopvloksteel-
tje. 

Ook paddestoelen kunnen dus het slachtoffer worden van weer andere paddestoelen. 
Nog meer voorbeelden: de hertetruffel, de plaatjeszwamgast en de kostgangerboleet.  


