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DDT: 

Vriend 

OF vijand? 

Themanummer over onzin! 
Zout, reclame, zure regen ……. 
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Uitgever is streng doch rechtvaardig: blad alleen nog via abonnement! 
Uitgeverij Pandora heeft ons medegedeeld dat vanaf heden het tijdschrift VOORTSCHRIJDENDE 
INZICHTEN alleen nog maar via een abonnement te krijgen zal zijn. De redactie realiseert zich dat de 
oplage hierdoor sterk zal dalen. Aan de andere kant weet ons blad zich dan verzekerd van een 
trouwe lezersschare. Het is niet anders. Verder deelde de uitgever onze mee dat de hoge en 
aanhoudende inflatie in Nederland een prijsverhoging onvermijdelijk maakt. De nieuwe 

abonnementsprijs is vanaf heden vier nummers voor de prijs van € 6,00 (incl. verzendkosten, incl. BTW). Wel 
blijft de welkomst CD voor nieuwe abonnees gehandhaafd. Wij kunnen echter ook de nieuwe 
abonnementhouders niet garanderen dat deze nummers ooit zullen verschijnen en, als ze al 

verschijnen, wanneer dat zal zijn. Wilt u desondanks het hier genoemde abonnement, stort dan € 
6,00 op girorekening 3172452 van de uitgever ten name van Ed Buijsman in Houten onder 
vermelding van ‘abonnement Voortschrijdende Inzichten’. 

PANTA RHEI 

UITGEVERIJ PANDORA 
Bovencamp 57 

3992 RX Houten 
Tel 030 6373498 

Email inzichten@planet.nl 

Opmerkingen en reacties gaarne zenden aan de 
Redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICH-

TEN. Ook suggesties voor onderwerpen kunt u hier 
aanmelden. In principe accepteren wij geen ongevraag-
de kopij.  

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN ook op Inter-
net! home.hccnet.nl/e.buijsman. Dit is een tijde-
lijk onderkomen. Ons definitieve adres wordt iets 
met www.inzichten.nl. Er wordt aan gewerkt.  

……………………………………………………(ingezonden mededelingen)…………………………………………. 
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Dit blad wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Uitgeverij Pandora in Houten 

Nummer  4 – Juni 2002 

Een themanummer over onzin 
Voor de tweede keer in korte tijd een themanummer. Deze keer kozen 
wij als onderwerp 'onzin'. Op de voorpagina treft u een afbeelding uit 
het stripverhaal ‘Alexandra, dierenarts’ aan. Opbouwtechnische redenen 
brengen de auteur van het stripverhaal ertoe, zo blijkt later, om het 
echtpaar op de achtergrond ‘Hier komt ‘woestijndier’.’ te laten zeggen. 
Het lijkt allemaal logisch, maar het is onzin, bladvulling en tijdverdrijf. 

Onzin en mechanismen zijn nauw met elkaar verweven zoals u zult bemerken bij 
lezing van de artikelen in dit nummer. Hadden wij in nummer 3 van ons blad al 
een keer een kort item over zo’n onzinbegrip, namelijk het veel misbruikte begrip 
'kwaliteit', deze keer gaan we verder. Advertenties met verzonnen waarheden, de 
zin van verkeersborden en zout, zure regen en nog meer. Ook na lezing van dit 
nummer zal, zo durven wij wel te beweren, opnieuw uw kijk op de wereld weer wat 
anders geworden zijn. Het centrale punt, zo u wilt mechanisme, in dit alles is de 
zogenaamde goede of volledige informatie die gewoonlijk bedoeld is 'om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn'. In werkelijkheid wordt  steeds meer informatie over 
ons uitgestort; informatie die eigenlijk grotendeels onzin is en waar we goed be-
schouwd dus niets mee kunnen of niets aan hebben. Naast de thema artikelen een 
artikel over het verguisde DDT en ook weer een aantal vertrouwde rubrieken: 'Uit 
het dagboek van Heule' -met een verrassend nieuwtje!-, 'Het gemeubileerde land-
schap' -echter wel gedeeltelijk in het thema van het nummer- en uiteraard de ru-
briek 'Ingezonden brieven'. Wij wensen onze lezers veel plezier met dit nummer.  
DE REDACTIE VAN VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. 

Ingezonden brieven 4 

Nogmaals de Wet van  Benford 5 

Voetveren 6 

Culinaire zouten 7 

Waalwege 8 

De onschatbare waarde van DDT 9 

De stand van zaken 11 

De wonderbaarlijke verdwijning van 

de zure regen 12 

Leuke boeken 14 

Het gemeubileerde landschap 15 

Uit het dagboek van R Heule 16 
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Ook erg! 
Met belangstelling las ik in Voortschrijdende 
Inzichten 2 het artikel over de schandalige 
activiteiten van Rheinbraun. Terecht stelde u 
ook de kwestie rond de goudmijn in Peru aan 
de orde. Toch zal het ook u duidelijk zijn dat 
deze voorbeelden slechts het topje van de 
ijsberg vormen. Op vele andere plaatsen vinden 
activiteiten plaats met een zelfde of zelfs nog 
grotere verwoestende werking. Ik breng 
bijvoorbeeld het artikel in de Volkskrant van 22 
april onder uw aandacht. Dit artikel gaat over 
de kolenwinning in West Virginia, USA. Hier 
wordt een andere variant van milieuvernietiging 
toegepast, de zogenaamde 'mountain top 
removal'. Het is verrassend om te zien dat de 
veroorzakers onder druk van milieuactivisten in 
een zelfde houding worden gedrongen als in 
het geval van Rheinbraun: ook hier wordt het 
landschap na de kolenwinning 'in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht'! 
 Ed B. te Houten 
Naschrift redactie: hartelijk dank voor uw 
bijdrage. Jazeker, dit ellendige voorbeeld past -
helaas- naadloos in de formule van ons blad. 
Voor onze lezers is hier nog wat meer 
informatie te vinden op Internet: 
http://www.appvoices.org/ en http://
www.amrivers.org/ sites van non-profit 
organisaties die zich sterk maken voor het 
behoud van het landschap. 

 

Eindelijk, maar.. 
Na heel veel zoeken op Internet heb ik, als 
verwoed Wipneus en Pim verzamelaar, eindelijk 
bij jullie iets gevonden over Wipneus en Pim. Ik 
was met name ook op zoek naar een duidelijke 
literatuurlijst. Bedankt hiervoor! 
Ik heb wel nog steeds een paar vraagtekens: 
1. Volgens de boekensite van Bruna is Wipneus, 
Pim en Tum-Tum uitgegeven in 1967 en niet 
zoals in jullie overzicht vermeld staat 1950. De 
mening van Bruna zou gestaafd kunnen worden 
door het feit dat dit boekje niet is geschreven 
door B. maar door B.A. van Wijckmade. Wat is 
nu het juiste jaartal?  
2. Wipneus, Pim en de blauwe jorel is niet 
geschreven door B.A., maar door B.G. (volgens 
de kaft). Wat is nu het juiste jaar van uitgifte?  
3. Bruna vermeldt over ¨Wipneus en Pim 
vangen drie sneeuwspoken¨het volgende:  
Bew. van: Wipneus en Pim vieren groot feest / 
door A.B. van Wijckmade. - 1971. - 1e dr.: 
1979. Uw overzicht meldt als eerste druk 1971; 
wat is nu correct. 
Ik begrijp dat u geen Wipneus en Pim expert 
bent, maar momenteel wel mijn enige houvast. 
Misschien kunt u de vragen anders doorleiden 
naar Uitgeverij Schenk. 
Bij voorbaat bedankt, 
Jos M.M. E. te Brunssum 
Naschrift redactie: bedankt voor de 
aanvullingen. Op onze website is de aangepaste 
lijst te vinden. Voor verdere informatie lijkt 
Uitgeverij Schenk ons de aangegeven instantie: 
Postbus 3006, 6202 NA Maastricht. Tel 043-
3214997. 

Ingezonden brieven 
De redactie stelt reacties op prijs. De redactie behoudt zich echter het recht voor om 

brieven zonder opgaaf van redenen te weigeren, in te korten of te herschrijven. 

Reacties graag zenden aan de Redactie van 'Voortschrijdende inzichten ', p/a Uitgeverij Pandora, Bovencamp 57, 3992 
RX Houten.  U kunt ons ook emailen: inzichten@planet.nl. De redactie van 'Voortschrijdende inzichten' is ondergebracht 
bij Uitgeverij Pandora. Wij zijn telefonisch bereikbaar op vrijdag van 10-16 uur onder telefoonnummer  030-6373498. 

 
 
Het resultaat van 
de ‘mountain top 
removal‘ methode: 
een desolaat land-
schap. 
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Nogmaals de Wet van Benford 
De Wet van Benford bespraken wij kort in nummer 0 van VOORTSCHRIJDENDE IN-

ZICHTEN. Wij brengen het even terug in uw herinnering. Dr Frank Benfod was een 
fysicus bij de het Amerikaanse bedrijf General Electric. In 1938 publiceerde hij een 
artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Dit artikel beschrijft het merkwaardige ver-
schijnsel dat in een verzameling getallen de meeste van die getallen met een 1 begin-
nen. Minder getallen beginnen met een 2 en de minste met een 9. Dit gaat in tegen het 
algemene gevoel dat de kans op een begincijfer voor alle cijfers van 1 tot en met 9 ge-
lijk is en dus 1/9 zou bedragen. Volgens Benford is dit dus niet zo. In zijn artikel haalt 
hij vele voorbeelden aan die zijn stelling ondersteunen. In het artikel wordt dan ook 
uiteindelijk een wetmatigheid gesteld die zegt dat de kans dat een getal met d begint 
gelijk is aan log (1+1/d). De kans dat in een reeks getallen een getal met een 1 begint, 
is dus ongeveer 30% volgens Benford! De kans dat een getal met een 9 begint daaren-
tegen is slechts 5%. Deze wetmatigheid is later de Wet van Benford gaan heten. Wij 
hebben toen aan de hand van een willekeurig gekozen praktijkvoorbeeld laten zien dat 
de Wet van Benford een algemene geldigheid bezit. Maar er is nog een interessante 
toepassing van de Wet van Benford. De wet kan namelijk gebruikt worden om frau-
duleuze datasets te ontmaskeren. Zo wordt beweerd dat in sommige staten in de 
Verenigde Staten de belastingdienst belastingaangiftes op geldigheid onderzoekt met 

de Wet van Benford. Immers ook voor 
een belastingsaangifte moet gelden dat 
alle getallen in de aangifte ongeveer 
voorkomen in de frequentie die de Wet 
van Benford voorspelt! Is dit niet zo 
dan is dit een aanwijzing voor een on-
juiste of zelfs frauduleuze belastings-
aangifte. VOORTSCHRIJDENDE INZICH-

TEN onderzocht voor de lezers een an-
der fenomeen: reclame. Onlangs 
plaatste een groot bedrijf in elektronica 
in een huis-aan-huisblad een paginagro-
te advertentie met opruimingsaanbie-
dingen. Bij elk item stond ook het aan-
tal vermeld dat nog in voorraad was. 
De boodschap was duidelijk: lage prij-
zen gecombineerd met kleine aantallen, 
dus snel naar de winkel, voordat het op 
is. Wij onderzochten de begincijfers 
van de vermelde aantallen op frequen-
tie van voorkomen.  We telden totaal 
159 aantallen. Het onderzoek leidde tot 
een verrassende uitkomst. De begincij-

Een deel van de gewraakte advertentie 
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fers in de advertentie voldeden in het geheel niet aan de Wet van Benford! Zo had het 
begincijfer 1 ongeveer in 30% van de gevallen moeten voorkomen; het was echter 
slechts 13%. Wat verder opvalt is dat alle getallen tussen de 5 en 15% van de gevallen 
voorkomen. Dit lijkt dus nergens op. Het is een sterke aanwijzing dat het bedrijf de 
aantallen in de advertentie gewoon verzonnen heeft. Daarbij heeft men de klassieke 
fout gemaakt. Men heeft gedacht: ‘Het moet niet opvallen dat we het verzonnen heb-
ben, dus alle getallen moeten ongeveer evenveel voorkomen, althans in mate van 
voorkomen niet al te erg van elkaar verschillen’. Jammer dat de Wet van Benford 
voorschrijft dat het nu juist wel veel van elkaar moet verschillen.◄ 

De blauwpaarse balken geven de verdeling volgens de Wet van Benford weer. Neem een wil-
lekeurige dataset en het blijkt dat 30% van de getallen met een 1 beginnen, 18% met een 2, 
enz tot 5% met een 9. In de advertentie van bedrijf X (roodbruine balken) begint echter 
slechts 13% van de getallen met een 1 (volgens Benford dus veel te weinig) en bijvoorbeeld 
16% met een 9 (wat volgens Benford weer veel te veel is). Bedrijf X is een gefingeerde naam. 
Het bedrijf is om redenen van privacy niet met de werkelijke naam weergegeven. 
 

Voetveren - onmisbare schakels in het landelijk fiets– en wandelwegennet 
Graag maken wij wat ruimte voor een sympathiek gebeuren: de vereniging Vrienden 
van de Voetveren. Deze vereniging zet zich in voor het behoud van voetveren. Zij 
geeft een boekje uit met de voornaamste gegevens van de overzetveren in Nederland, 
België, Luxemburg en de Nederlands-Duitse grensstreek. Het is een Benelux-
verenboekje, dat de vaarperioden en de afvaartplaatsen van de veren en veel belangrij-
ke adressen voor wandelaars en fietsers bevat. Het boekje ‘Overzetveren in Nederland, 

België, Luxemburg en de Nederlands-Duitse grensstreek’ is in de boekhandel te 
koop. Het is een uitgave van de Vereniging Vrienden van de Voetve-
ren. In juni komt een nieuwe editie uit. Deze is nu al te bestellen door 

overmaking van €10 op girorekening 5265803 van Vrienden van de 
Voetveren in Wassenaar onder vermelding van ‘boekje’. Voor meer in-
formatie zie ook Internet: go.to/voetveren/.◄ 
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Z out is een veelgebruikt genotmiddel. Het gebruik als smaak-
versterker is al duizenden jaren oud. Legendarisch zijn de 

verhalen uit de tijd dat zout moeilijk te verkrijgen was en daarom 
een hoge prijs had. Zout, of liever gezegd keukenzout, is echter al 
lang gedegradeerd tot een weliswaar veel gebruikt, maar goedkoop 
product-zonder-aanzien. Hoe kan het ook anders voor iets dat 
chemisch gezien niets anders is alles simpel natriumchloride 
(NaCl; ook wel steenzout genoemd) en dat in onvoorstelbare hoe-
veelheden in de bodem voorkomt. In Nederland wordt sinds 
1918 zout gewonnen uit zoutlagen op enkele honderden meters 
diepte eerst bij Boekelo, later bij Winschoten en Hengelo. Dit 
zout is honderden miljoenen jaren geleden ontstaan als afzetting 
uit zeewater. Het daar gewonnen zout weerspiegelt de samenstel-
ling van zeewater en bevat daarom naast natriumchloride ook 
magnesiumchloride (MgCl2). Magnesiumchloride heeft de eigenschap water aan te 
trekken en wordt daarom als van het gewonnen zout keukenzout gemaakt moet wor-
den meestal verwijderd. Het is verder toegestaan om aan keukenzout kleine hoeveel-
heden antiklontermiddel toe te voegen. Bij het bekende Jozo zout gaat om de hulp-
stoffen E335 en E336 (natrium– en kaliumferrocyanide, Na4Fe(CN)6 en K4Fe(CN)6). 
Aan keukenzout mag ook nog jodium worden toegevoegd. Strikt genomen is de bena-
ming jodium onjuist. Het gaat niet om jodium (I2), maar, naar we hopen mogen, om 
jodide. De grootste zoutfabrikant ter wereld is het van oorspong Nederlandse Akzo-
Nobel. Dit bedrijf maakt onder andere keukenzout uit het genoemde steenzout. Het 
schrijft op zijn website over het concurrerende zeezout: 'Sommige mensen denken dat 
zeezout beter is voor de gezondheid. Dat is onjuist. Het bevat wel meer mineralen dan 
keukenzout, maar deze hoeveelheden zijn echter te verwaarlozen. In zeezout kunnen 
bovendien verontreinigingen zitten, zoals zware metalen.' In andere landen wordt daar 
soms anders over gedacht. Zo wordt in zuidelijke landen van oudsher zout gewonnen 
uit zeewater. Gewoon water laten verdampen en het zou blijft achter. Dergelijk zout 
heeft altijd classificaties gekregen als 'natuurlijk', 'zuiver' en is altijd omgeven geweest 
met het adagium van 'gezonder'. Pikant is echter dat het uit steenzout gewonnen zout 
veel schoner is dan het uit zeewater gewonnen zout. Steenzout is immers miljoenen 
jaren uit en dateert dus uit de tijd van ver voor de milieuverontreiniging. En dat is iets 
dat van tegenwoordig uit zeewater gewonnen zout niet gezegd kan worden. Dit alles 
weerhoudt de zoutfabrikanten, waaronder ook AkzoNobel, er niet van zout op de 
markt te brengen dat uit zeewater bereid is. Men brengt dit aan de man onder prachti-
ge namen als premiumzouten, culinaire zouten enzovoorts. 
Zo kunnen we onzinteksten tegen komen als: 

 JOZO® Sel-Gris de Guérande fin ....dit waterverse zeezout is met de molensteen zeer fijn gemalen 
waardoor het zijn natuurlijke mineralen en smaak behoudt.... 

 JOZO® Ocean Springs.....luxe zeezout met piramidevormige zeezoutkristallen die zorgen voor een 

Gewoon keuken-
zout is chemisch 
niets anders als 
natriumchloride. De 
stof is regelmatig 
opgebouwd uit 
natrium (rode bolle-
tjes)– en chloride-
ionen (gele bolle-
tjes). 
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milde en specifieke smaak......De milde zeesmaak die u dan proeft is oervers en puur natuur....... 

 Flower of the Ocean®...very small, white crystals that naturally form on top of the brine.  These 

contain all the minerals of the clean Celtic waters.   This salt has a very unusual and precious 
character.  Often described as "the feminine salt," this is the finest gourmet salt available...… 

 Halen Môn …..comprises particularly pure, white crystals and contains no additives whatsoever. 
The crystals are a 100% natural food, providing a balance of minerals and trace elements (such as 
zinc, calcium and magnesium) essential to the human body, if it is to function efficiently….. 

Het lijkt niet waarschijnlijk dat er voor de verschillende beleving van de zoutsoorten 
een chemische verklaring is, ten minste voor zover ze op basis van vooral natrium-
chloride zijn gemaakt. Nee, veeleer zal het gaan om een verschil in beleving door een 
verschil in textuur. Grove of fijne korrels of vlokken: dat maakt wel degelijk uit voor 
de smaakbeleving.  En voor de rest is het een hoop flauwekul.◄ 

 
 
 

Waalwege 
Wie ooit nog eens in Zuidtirol in Italië 
komt, mag beslist niet vergeten een 
kijkje te nemen bij de Waalwege. 
Waalwege zijn hoog in de bergen aan-
gelegde waterwerken die ooit waren 
bedoeld om het water te kunnen ge-
bruiken in de hoger gelegen gedeelten 
van de bergen. Het zijn unieke, vroege 
voorbeelden van civieltechnische wer-
ken in de bergen. Veel zijn er bewaard 

gebleven. Er kunnen veelal mooie wan-
delingen langs gemaakt worden. Verge-
lijkbare waterwerken komen overigens 
voor in Zwitserland waar ze in het 
Frans bisses en in het Duits Suonen he-
ten.◄ 

Voorbeeld van een verzameling culinaire zouten 
 
Op Internet is veel meer informatie te vinden. 
Onze keus: 

www.jozo.nl 
www.seasalt.co.uk/ 
www.celtic-seasalt.com/celticsalt.html 
www.saltinstitute.org/3.html 

Onmisbaar voor wie alles wil 
weten over de Waalwege in 
Zuidtirol: het boek van Hans-
paul Menara. Er worden 34 
Waalwege in beschreven. Het 
boek kost € 21,90. Kijk voor 
meer informatie  bij : 
www.athesiabuch.it 

Een Waalweg hoog in 
de bergen van Zuidtirol: 
de Neuwaal op de   
Schlanders Sonnenberg. 
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Dit werd in 1948 geschreven over DDT, een op dat moment nog beroemd in-
sectendodend middel. DDT is een stof met een merkwaardige geschiedenis. 
Ooit bejubeld als de stof die een eind zou maken aan alle insectenplagen, later 
de stof die verantwoordelijk werd gehouden voor een groot aantal zeer schade-
lijke milieu effecten. De stof waarvan het gebruik uiteindelijk verboden is.  De 
stof ook waarvoor een Nobelprijs is toegekend aan de degene die de stof niet 
eens ontdekt heeft. 

H et verhaal van DDT begint in 1873 (of 1874; de 
deskundigen verschillen van  mening). Het is de 

Oostenrijker Othmar Zweifler (1849-1911) die een aantal 
nieuwe verbindingen synthetiseert. Zweifler, werkzaam aan 
de universiteit van Straatsburg, publiceert een lijstje met de 
neiuwe verbindingen. In het rijtje bevindt zich een stof met 
de naam dichloordiphenyltrichloorethaan. Zweifler meldt 
in zijn publicatie niets bijzonders over deze stof. Toch is dit 
de stof die 60 jaar later als DDT geschiedenis zal schrij-
ven.Het is de Zwitserse industrieel scheikundige Paul Hermann Müller die in 1935 bij 
het chemieconcern Geigy onderzoek begint naar contact insecticiden. Dit zijn stoffen 
die een schadelijke werking op insecten hebben, als ze er mee in aanraking komen. In 
1940 slaagt Müller erin om DDT te synthetiseren. Op zich niet zo bijzonder, want 
Zweifler had dat 70 jaar eerder al gedaan. Nieuw is echter dat Müller bij veldonder-
zoek de effectiviteit van DDT als bestrijdingsmiddel aantoont. De huisvlieg, luizen, 
Coloradokever en malariamug blijken alle zeer gevoelig voor het nieuwe middel te 
zijn. Al snel wordt het middel onder de namen Gesarol en Neocide op de markt ge-
bracht als insectendodend middel. Het middel blijkt van grote waarde bij de bestrij-
ding van tyfus en malaria. Het is ook in deze periode dat vooral in gematigde streken 
malaria, tot dan een endemische ziekte, volledig uitgeroeid wordt. In 1948 ontving 
Müller de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde 'for his discovery of the high 
efficiency of DDT as a contact poison against several arthropods'. 
De situatie aan het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw worden treffend be-
schreven in het 'Wie wat waar Jaarboek 1948', waaruit wij de volgende tekstpassage 
integraal overnamen.  
‘Tegenover het ontzaggelijke debet, dat een oorlog als die van 1940 aan de weteld 
nalaat, staan gelukkig ook enkele creditposten. Eén daarvan, in de afgeloopen jaren 
voor de volksgezondheid van onschatbare waarde gebleken, is het insectendoodend 
middel DDT, zoo genoemd naar de voorletters van de wetenschappelijke benaming 
dichloro-dlphenyl-dlchloetaan, welke de chemische samenstelling aangeeft. Het werd 
reeds in 1874 samengesteld door een jong student te Zürich, maar eerst In 1941 werd 
de doodelijke werking op luizen en andere Insecten aangetoond door den Zwitser 
Paul Muller. Als Insectenpoeder onder den naam van Gesarol, later als Neocid, werd 
het toen weldra in den handel gebracht. Een kleine hoeveelheid arriveerde in 1942 in 

De formule van DDT. Officieel 
het  tegenwoordig 1,1-bis(4-
chlorophenyl)-2,2,2-trichloor-
ethaan. 
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de Vereenigde Staten op het kritieke moment, dat het leger een nieuw bestrijdingsmid-
del noodig had. Deskundigen onderzochten de samenstelling, fabriceerden toen zelf 
het middel en onderzochten de werking ervan. Deze overtrof de verwachtingen verre. 
Een muur, ermee bestreken, was meer dan een maand doodelljk voor iedere vlieg, die 
erop neerstreek. Uiterst kleine hoeveelheden bleken bovendien een doodelljke wer-
king te hebben op luizen, vlooien, muggen, wandluizen en andere parasieten van het 
menschelljk lichaam. D.D.T., gemengd met bepaalde neutrale poeders, bleek een ide-
aal insectenpoeder. Soldatenkleeren, die ermee behandeld werden, bleven meer dan 
een maand luizenvrij, terwijl andere proeven aantoonden, dat het onschadelijk was 
voor de menschelijke huid en dat het, behoorlijk verdund en vermengd met olie, ge-
sproeid kan worden zonder gevaar voor de ademhalingsorganen. Daar het een sterk 
vergif is, mag het niet worden ingeslikt en moeten geen olieachtige oplossingen direct 
in aanraking met de huid worden gebracht. Mede dank zij dit middel, dat in 1943 alge-
meen in de geallieerde legers in gebruik werd genomen, werd voorkomen, dat, zooals 
voorheen, meer soldaten aan ziekten dan aan vijandelijke kogels ten offer vielen. Ern-
stige epidemiën zijn niet voorgekomen, zelfs niet in de tropen. Ter bestrijding van de 
gele koorts, pest en cholera gebruikte men hier nieuwe vaccines. Maar andere groote 
vijanden, zooals de malaria en de typhus, konden afdoende worden bestreden met 
D.D.T. Een kleine hoeveelheid olie-oplossing op het water verspreidt zich snel over 
de gehee1e oppervlakte van een vijver en doodt alle aanwezige muggenlarven. Een 
pond D.D.T. In een 5 pCt. olie-oplossing is voldoende voor 20.000 m2 water. Een-
den, die uit zoo'n behandelden vijver naar een niet behandelden vijver overspringen, 
namen voldoende D.D.T. aan hun veeren mee om ook daar de muggenlarven te ver-
delgen. Visch en waterwild zijn er ongevoelig voor. Sproei- en stofwolken uit vliegtui-
gen neergelaten op groote, ontoegankelijke gebieden, bleken zoowel de muggen als 
hun larven te hebben gedood. Zeer opmerkelijk is, dat ook na afloop van dezen groot-
sten van alle oorlogen, die opeenhoopingen en gewelddadige verplaatsingen van mil-
joenen menschen met zich bracht, geen typhusepidemie de menschheid heeft geteis-

terd. Toen Napels in 1943 werd bevrijd, maak-
te de typhus er tallooze slactoffers. Er werden 
42 ontluizingsstations ingericht. Heel Napels 
stroomde er heen om zich het fijne, witte poe-
der in open kragen en blouses te laten blazen, 
in mouwen en rokken en broeken. Een behan-
deling in de kleeren blijft ongeveer zes weken 
van kracht. Op 28 Januari 1944 waren er 163 
typhusgevallen geconstateerd, op 18 Februari 
nog slechts 39. "Meer menschen zijn waar-
schijnlijk gestorven aan typhus, dan door alle 
oorlogswapenen bij elkaar", zei generaal Fox, 
de leider van de Typhus-Commissie, "maar nu 
weten wij, dat wij dien vijand kunnen ver-
slaan".‘ 

Ja, zo ging dat vroeger: het nuttige met het 
aangename verenigen. Badgasten in Napels 
worden vlak na de bevrijding besproeid met 
DDT tegen de luizen. Zo wilde men epidemieën 
tegengaan, wat overigens wonderwel gelukt is. 



11 

 
Het aanvankelijke succes van DDT kan worden toegeschreven aan een aantal facto-
ren: het is niet erg giftig voor mensen, het is in hoge mate toxisch voor insecten en het 
is persistent. Het heeft, zoals gezegd, in hoge mate bijgedragen aan het onder controle 
krijgen van malaria en aan het beschermen van voedselgewassen. Het grote nadeel van 
DDT is echter dat het goed in vet oplosbaar is. Daardoor accumuleert het in de voed-
selketen. Het is al lang goed gedocumenteerd dat vooral dieren aan het eind van de 
voedselketen daardoor grote schade hebben ondervonden. Groeiende publieke be-
zorgdheid, onder ander gevoed door het boek ‘Silent spring’ van Rachel Carson uit 
1962,  en het beschikbaar komen van andere bestrijdingsmiddelen zorgden ervoor dat 
DDT steeds meer onder vuur kwam te liggen. De twee effecten, persistentie en accu-
mulatie, hebben uiteindelijk geleid tot een verbod op het gebruik van DDT in veel 
landen. Niettemin is er nog steeds discussie of het verbod op DDT wel terecht is. 
Ook wordt DDT nog steeds veel gebruikt: in Zuid– en Midden-Amerika en in Azië. 
Want een feit blijft dat het, ondanks alles, nog steeds een effectief middel is en, nog 
belangrijker, erg goedkoop.◄ 
 

De stand van zaken 
Hoe is het met de voortgang van eerder aangekondigde artikelen? Het zal de trouwe 
lezer al lang duidelijk zijn, zeker na lezing van ons voortgangsverslag hieronder, dat 
het veelal niet zo’n vaart loopt met die onderwerpen. Ook wij hebben te leven naar de 
actualiteit. Dit gaat dan uiteraard ten koste van de research voor de wat moeilijkere 
onderwerpen. Het is niet anders. 
De volgende onderwerpen houden we nog steeds aan: ‘Kuifje en de geheime Duitse 
wapens uit de Tweede Wereldoorlog’ en ‘Machines roken, mensen niet’. Het onder-
zoek naar informatie over Ramon de Zubiarre Aquirrezabal is helaas gestaakt. Al het 
onderzoek is doodgelopen, voortzetting leek ons daarom zinloos. Het artikel over 
cantharellen en de rol van de wetenschappers bij de beeldvorming van milieuproble-
men is eveneens komen te vervallen. Daarvoor in de plaats kunt u een vervangend 
artikel, ‘De wonderbaarlijke verdwijning van de zure regen’, in dit nummer lezen. En 
eigenlijk gaat dit over vrijwel hetzelfde onderwerp. 
Tot slot nog een nieuw onderwerp: het is ‘Zoekgeraakte glorie’ en gaat onder ande-
re over de de namen van kanalen en bergen in de voormalige Sovjet Unie. Namen als 
de Communisme piek en het Leninkanaal. Namen die verwezen naar een glorieus 
verleden Wat is daarvan geworden? Wij zijn op onderzoek voor onze lezers.◄ 

De twee onderwerpen die nog steeds in onder-
zoek zijn: Kuifje (links) en Machines (rechts). 

De Communisme piek (7495 m) in het Pamir gebergte 
ligt tegenwoordig in Tadzikistan. 
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DE WONDERBAARLIJKE VERDWIJNING VAN DE ZURE REGEN 

B egin jaren tachtig werd het grote publiek in Nederland opgeschrikt door een 
zeer ernstig milieuprobleem, 'zure regen'. Het verschijnsel zure regen -dat bij 

wetenschappers al meer dan tien jaar bekend was- werd verantwoordelijk gehouden 
voor onder andere het verdwijnen van vissen in meren in Scandinavië en de groot-
schalige bossterfte in Duitsland. De mensheid dacht dat ze begreep waar het om ging. 
Immers, 'regen' is vochtige neerslag die uit de atmosfeer valt en 'zuur' daar kon men 
zich ook wel wat bij voorstellen. En dode bomen, ja, die had iedereen ook in Neder-
land wel eens gezien. Tot zover leek alles duidelijk. Vooral toen in 1984 de resultaten 
van het eerste grote onderzoek naar de gezondheidstoestand van het Nederlandse bos 
gepubliceerd werden in het 'Verslag van het landelijk onderzoek naar de vitaliteit van 
het nederlandse bos'. De onderzoekers van Staatsbosbeheer die het onderzoek hadden 
uitgevoerd, stelden zonder omwegen ' ..de gezondheidstoestand van het Nederlandse 
bos....gekarakteriseerd worden als zeer zorgwekkend'. Weinig vitaal bos kwam 5% 
voor; op termijn moest dit geveld worden. 1,5% was er zo slecht aan toe dat het zou al 
op korte termijn geveld moeten worden. Dit alles gevoegd bij de 40% die minder vi-
taal was, deed vermoeden dat er ook in Nederland sprake was van een ernstig pro-
bleem. Als belangrijkste factor, maar niet de enige, wezen de onderzoekers 
'luchtverontreiniging' aan. 
Maar was het wel zo duidelijk? En begreep iedereen het wel? En wat waren de feiten? 
Regen -want daar ging het toch om?- werd in Nederland al sinds 1956 op zijn chemi-
sche samenstelling onderzocht. Daardoor was er informatie over de verontreiniging 
en ook de zuurgraad van het regenwater. Merkwaardig genoeg leek het alsof sinds het 
begin van de waarnemingen de hoeveelheid zuur juist eerst was afgenomen tot eind 
jaren zeventig, daarna weer even toegenomen en vervolgens opnieuw afgenomen. 
Zeker het regenwater was over de gehele linie strek verontreinigd, maar toch leek er 
eerder sprake van een verbetering dan van een verslechtering. En waarom was er dan 

nooit eerder bijvoorbeeld grootschalige 
bossterfte geconstateerd. Men zou toch 
denken dat het probleem al veel langer 
zou hebben moeten bestaan. Dat was 
dus 'Verwarring 1'. Maar er was nog 
iets, zo bleek. De 'ontdekking' van het 
zure regen probleem was gedaan in 
Scandinavië en daar had men het altijd 
alleen gehad over regen, vandaar ook 
de naam zure regen. Uit onderzoek 
bleek dat in Midden- en West Europa, 
waaronder dus Nederland, echter niet 
alleen de regen het probleem veroor-
zaakte. Nee, er was ook een bijdrage 
van zoiets als droge neerslag. Stoffen in 
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De hoeveelheid zuur in regenwater in Nederland. Aan-
vankelijk werd een hoeveelheid van circa 5 als 
‘natuurlijk’ beschouwd. Later bleek dat  grote hoeveel-
heden van vervuiling van verschillende soort bij elkaar 
ook weinig zuur konden opleveren. Bron KNMI. 
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de lucht konden zich 
ook direct op bodem en 
water afzetten. Dezelfde 
stoffen die de regen 
zuur maakten, konden 
daardoor ook op directe 
wijze bijdragen aan het 
milieuprobleem dat 
eerst alleen aan de regen 
was toegeschreven. Het 
bleek zelfs zo te zijn dat 
in onze streken veel 
meer verontreiniging 
door deze droge neer-
slag werd gedeponeerd 
dan met de regen. Dat 

was dus 'Verwarring 2'. We moesten dus niet alleen naar de ontwikkeling in de veront-
reiniging van de regen kijken. Ook de ontwikkeling in de verontreiniging van de lucht 
-die samenhing met de mate van droge neerslag- moest dus bekeken worden. En dat 
laatste, dat was dus een probleem, want droge neerslag was niet zo gemakkelijk te 
meten als de natte neerslag. Eigenlijk was het helemaal niet te meten, maar moest het 
via een omweg berekend worden. En dat was wat uiteindelijk ook gebeurde. Maar wat 
bleek? Jazeker er was veel zure depositie, de optelsom van wat nat en wat droog naar 
beneden kwam. Alleen het was in het begin van de jaren tachtig al lang over zijn hoog-
tepunt heen. Het was alles bij elkaar nog wel veel te veel, zo zeiden de onderzoekers 
maar het nam wel af. Toch bleef het ook nu de vraag, waarom er al dan niet al veel 
eerder grootschalige effecten waren waargenomen? Dat was dus 'Verwarring 3'. En 
voor het grote publiek werd het er ook niet gemakkelijker op. Alhoewel dus nu duide-
lijk was dat het om natte én droge neerslag ging, bleef het Ministerie voor Milieube-
heer in zijn voorlichting stelselmatig over zure regen praten. De enige reden hiervoor 
was dat mensen dan begrepen waar het om ging. 
En hoe ging het intussen met de bossen? We kunnen het lezen in 'De vitaliteit van het 
Nederlandse bos 10', een deel in een reeks jaarlijkse publicaties. Nummer 10 gaat over 
1992. Men concludeert dat 35% van het bos tot de categorie behoort waarover men 
zich zorgen maakt. In 1984 was dat nog maar 6,5%! Een belangrijke factor is nu de 
droogte in een aantal voorgaande jaren. Toch merkt men ook nu weer op '..blijkt dui-
delijk dat luchtverontreiniging een rol speelt bij de verslechtering van de vitaliteit'. De 
rol van luchtverontreiniging wordt echter alleen kwalitatief besproken; een grondige 
kwantitatieve analyse wordt niet gepresenteerd. Terecht stellen de onderzoekers dan 
ook: 'de informatie over de oorzaken van de veranderingen in de vitaliteit is gering'. 
Hoe het nu allemaal zit met de rol van luchtverontreiniging blijft wat vaag. Er zijn wel 
aanwijzingen dat het misschien niet om het zuur gaat dat uit de atmosfeer neerdaalt, 
maar misschien meer de stikstof. Stikstof dat al bemestend element in te grote hoe-
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De hoeveelheid natte én droge zure neerslag in Nederland. Een hoeveel-
heid van 800-1600 wordt , afhankelijk van het bodemtype, als niet schade-
lijk beschouwd. Bron MilieuBalans 1999. 
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veelheden ook schadelijk kan werken. 
Ook in de jaren daarna treden verdere 
verbeteringen op in de luchtkwaliteit. Van 
het zuur in de (echte) regen blijft vrijwel 
niets meer over en ook de depositie daalt 
verder. In het onderzoek naar de vitaliteit 
van het bos dat in 1998 wordt gepresen-
teerd -De vitaliteit van bossen in Neder-
land in 1998-  wordt nu geconcludeerd: 
'Het Nederlandse bos is op korte en mid-
dellange termijn niet bedreigd in zijn 
voortbestaan'. Nu wordt ook over een 
periode van 15 jaar de ontwikkeling in de 
vitaliteit van het Nederlandse bos ge-
toond. En wat blijkt? Het zijn bomen als 
de Corsicaanse den, de douglas en de fijn-
spar die het slecht hebben. Exoten dus, 
zoals Midas Dekkers lang geleden al zei; 
soorten die hier helemaal niet thuishoren 
en ooit zijn geïmporteerd en aangeplant 
om bijvoorbeeld te helpen de grondwater-
stand te verlagen. 
De zure regen ooit gepresenteerd als een 
plaag waar de mensheid nauwelijks van 
zou kunnen herstellen, is geruisloos van 
het toneel verdwenen. Niet dat de proble-
men daarmee zijn opgelost. Integendeel, 
er zijn wel degelijk problemen. Alleen de 
verklarende oorzaak van de problemen is 
aan verandering onderhevig. Was het 
eerst het zure regen, nu is stikstof de 
boosdoener. En stikstof daar hebben we 
genoeg van in Nederland met onze inten-
sieve veehouderij.◄ 

Leuke boeken die het waard zijn om eens doorgebladerd te worden! 

 Rudy Kousbroek , De aaibaarheidsfactor, De Harmonie, 1969. 

 Watchtower Bible and Tract Society of New York, Maak je jeugd tot een succes, zj. 

 Facts about Holland, De Bezige Bij, zj. 

 J. Delecluze, De doctorandussenplaag, Editions Saint Jacques, 1979. 

 Max Velthuijs, Olifant en de tijdmachine, Leopold, 1997. 

 Bob van den Born, Professor Pi, Arcanum, 1971.  

De ontwikkeling van de vitaliteit voor de Corsicaanse 
den, douglas en fijn spar in Nederland. Andere 
boomsoorten als grove den, eik en beuk staan er 
veel beter voor. Bron Informatie– en KennisCentrum 
Natuurbeheer. 

Voorbeeld van een bos dat echt door ‘zure regen’ is 
aangetast; foto genomen in 1988 in het grensgebied 
van Polen en  het toenmalige Tsjecho-Slowakije. De 
boosdoener was hier vooral zwaveldioxide dat in 
grote hoeveelheden werd geproduceerd door de sterk 
vervuilende chemische industrieën en de met bruin-
kool gestokte elektriciteitscentrales in de regio. Foto 
HC Boelhouwer. 
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HET GEMEUBILEERDE LANDSCHAP 
-Nederland is vol, maar anders vol dan we denken- 

N ederland staat vol, bijvoorbeeld met verkeersborden. Maar hoeveel verkeersbor-
den staan er eigenlijk in Nederland? Wij vroegen een aantal instanties om infor-

matie: het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat, het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek,  de Vereniging 3VO. Niemand wist er een zinnig antwoord op te geven. Wat is er 
dan wel bekend? Er zijn in Nederland 115 officiële verkeersborden, vier fabrieken van 

verkeersborden en het plaatsen van een verkeersbord kost, inclusief bord € 200-250. 
Het CBS wist ons te vertellen hoeveel kilometer weg en straat er is Nederland: 
120.000 km. Hiervan is 2300 km snelweg en 7000 km provinciale weg. Ook is er 
105.000 km ‘Overige weg’, waarvan er zo’n 50.000 km binnen de bebouwde kom ligt.  
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN ging daarna zelf maar eens het veld in om het voor-
komen van verkeersborden te bekijken. Wij deden een aantal tellingen. Deze zeker 
niet representatieve steekproeven leverden zo’n 15 verkeersborden per kilometer weg 
op. We rekenden conservatief met 60.000 km echte weg en straat. Een snelle reken-
som leert dat er dan bijna één miljoen verkeersborden zouden kunnen staan in Neder-
land. We kunnen er natuurlijk wat naast zitten, maar minder dan een half en meer dan 
twee miljoen zal het toch niet zijn. Op onze speurtocht deden we nog een verrassende 
ontdekking. Zo blijken er nogal wat niet officiële borden langs de kant van de weg te 
staan. Blijkbaar vindt menigeen het aanbod van de overheid onvoldoende en wordt 
middels eigen creativiteit gepoogd om uiting te geven aan wat men wenselijk vindt. 
Onbedoeld stuitten we op nóg een fenomeen. Wij troffen in het wegdek objecten aan 
die veel weg hadden van fors uitgevallen spijkers. Via veel omwegen kwam VOORT-

SCHRIJDENDE INZICHTEN bij de eigenaar van deze spijkers terecht: het Kadaster! De-
ze spijkers blijken herkenningspunten van het Kadaster bij het opmeten. Er schijnen 
er honderdduizenden van in de Nederlandse bestrating voor te komen. Volgens infor-
matie van het Kadaster zijn ze niet echt meer nodig, maar vormen ze tegenwoordig 
een soort hulpmateriaal. De echte ijkpunten zijn gevels van huizen waarmee in combi-
natie met lucht– en satellietfoto's exacte posities worden vastgelegd.◄ 

Een zelf ontwor-
pen bord  bij een 
kwekerij in Den 
Dolder. 

Een ‘spijker’ van het Kadaster in het wegdek ergens in Houten (links); het 
opschrift luidt ‘MEETPUNT. De spijker blijkt na verwijdering uit het wegdek 
een flink formaat te hebben.  De lengte is zo’n 6 cm en de diameter van de 
kop meer zo’n 2,5 cm (rechts). Foto's Pandora. 
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In augustus 2000 schafte de reactie op een rommelmarkt een dagboek met als titel  
‘Reisherinneringen van R Heule’  aan. In het dagboek worden de vakanties van R Heule 
in de periode voor de Tweede Wereldoorlog en uit het begin van de jaren vijftig be-
schreven. De beschrijvingen geven een aardig inzicht hoe de gegoede burgerij destijds 
zijn vakanties doorbracht. De redactie heeft zijn speurtocht naar de identiteit van R 
Heule met succes afgerond. Via via en dankzij diverse Heules zijn wij bij HJ Heule in 
Hilversum terecht gekomen. Hij bleek een neef van ‘onze’  R Heule te zijn. Dankzij hem 
kennen we nu de identiteit van R Heule. Het blijkt te gaan om Maria Jacoba, kortweg 
Rie, Heule. Zij is op 15 januari 2001 op 88-jarige leeftijd overleden. Zij heeft eerst in 
Haarlem en later in Amsterdam gewoond. Zij is altijd ongetrouwd gebleven. Zij hield van 
al haar reizen een dagboek bij. Zij was erg godsdienstig. Het is onbekend hoe het dag-
boek op een rommelmarkt terecht is gekomen. 
 
Deze keer de reis naar Luxemburg van 5 tot en met 19 augustus 1939. 
Rie vertrekt op 5 augustus (een zaterdag) met de trein van 9.19 uit Amsterdam. De reis 
naar Echternach duurt ruim acht uur en kost f 13,75. Vervolgens met de bus naar het 

circa 6 km westelijker gelegen Berdorff waar gelogeerd wordt in 
het Parc Hotel. We zijn hier in het gebied dat ook wel het 
‘Luxemburgse Zwitserland’ wordt genoemd. Het is een gebeid 
met bijzonder natuurschoon. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat er veel wandeltochten in de omgeving worden gemaakt. Er 
zijn sociale kontakten met enkele eveneens in het hotel aanwe-
zige Nederlandse families en wordt zelfs een keer Monopolie 
gespeeld. Op 7 augustus is er ‘s avonds feest ter ere van de ge-
boorte van Prinses Irene. Er worden tochten gemaakt naar het 

nabijgelegen Mullerthal met doorgangen door indrukwekkende ‘Schlüffe’, Consdorf en 
de Kollscheuer -een labyrint van onderaardse gangen en smalle kloven-, Bellendorf en 
Geierslag. Er wordt veel genoten van wandelingen door bossen, langs snel stromende 
beken, door smalle kloven en met moeilijke doorgangen. Per auto wordt Luxemburg 
aangedaan met een bezoek aan de kazematten (3 francs), kerken en het paleis van de 
groothertog. Op 18 augustus is de terugreis die begint om 9 uur ‘s morgens in Berdorff 
en eindigt om 9 uur ‘s avonds in Haarlem. De aantekeningen over deze vakantie eindi-
gen met de merkwaardige opmerking ‘Direct aan de slag’. 

Links: Folder van Ech-
ternach in het ‘Suisse 
Luxemburgeoise’ 
Midden: de kazematten 
in Luxemburg 
Rechts: uit een folder ter 
gelegenheid van de sterf-
dag van St Willebrordus 


