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Een pak van ons hart

COLOFON

Nummer 19 komt in ons geval na nummer 14 dat weer
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN
werd voorafgegaan door nummer 18. Een mens zou de tel
is een uitgave van
kwijt raken, maar wij gelukkig niet. Dit is namelijk het 20ste
Uitgeverij Tinsentiep
nummer van Voortschrijdende Inzichten. 20? Jazeker, want
Bovencamp 57
in maart 2001 verscheen het eerste nummer. En dat eerste
3992 RX Houten
nummer ws niet nummer 1, maar nummer 0. Blijkbaar
030 6373498
hadden we er toen nog niet zo veel vertrouwen. Dit
(vr 19-20 uur)
nummer is dus een beetje een jubileumnummer. Niet dat u
info@inzichten.nl
dat ergens aan merkt, want het is een nummer met het
Gerrit van Dam
soort artikelen die u van Voortschrijdende Inzichten mag
hoofdredacteur
verwachten.
gvandam@inzichten.nl
Wel willen wij u nog iets anders uit de begintijd verklappen.
En dat is over de titel van ons tijdschrift. Deze hebben we
Bert Overeem
namelijk ooit ontleend aan een lezing van professor Klaas
archief en documentatie
van Egmond. Hij was in 2000 hoofd van het Milieu– en
bovereem@inzichten.nl
Natuurplanbureau (MNP), toen nog onderdeel van het
Betty van Berkel
Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We
abonnementen
waren afgekomen op een lezing van deze hooggeleerde.
bebe@inzichten.nl
Toen we bijna ingedommeld waren - het bleek allemaal niet
Henny de Groot
bijster interessant - viel opeens de term ‘voortschrijdende
voor
al uw vragen
inzichten’. We waren onmiddellijk weer bij de les: wat een
hehe@inzichten.nl
prachtige uitdrukking! En zo zijn we aan de titel van ons
tijdschrift gekomen. Nu, vele jaren later, kwam ons ter ore
Voortschrijdende Inzichten
dat deze Van Egmond fulltime hoogleraar in Utrecht is
is in 2001 ontstaan op basis
geworden. Hij heeft het MNP dus vaarwel gezegd. Dat zette
van een idee van Ed Buijsman.
ons aan het denken. Moesten wij ook maar weer eens de
Hij is tegenwoordig
bakens verzetten? Want één van de andere opmerkelijke
alleen nog als adviseur
uitspraken van deze hooggelleerde luidt: ’Leven is
werkzaam voor de uitgeverij.
kiezen’ (naast zoiets mysterieus als ‘Alle bellen op rood’).
Jazeker en zo denken wij dus nu na of we de titel van het
tijdschrift niet zouden moeten veranderen in gewoon ’Inzichten’ ? Graag vernemen we uw
opinie.
En dan nog over dit nummer. Dit nummer biedt wat u van ons gewend bent: geen
moeizaam themanummer, maar een nummer met de meest uiteenlopende onderwerpen.
Het doet u weer begrijpen waarom wij van de Koninklijke Bibliotheek het trefwoord
’levenskunst’ meekregen. Alles is de moeite waard om onderzocht of bekeken te worden.
Altijd nieuwsgierig blijven, altijd vragen stellen. Dus gaan we via de Scheidingsweg, naar
posttarieven, passeren werk van een interessant kunstenaar, laten ons verrassen door
verboden muziek in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en komen dan ook nog
autowrakken tegen.
Er zijn nog in beperkte (soms zeer beperkte) mate oude nummers van Voortschrijdende Innzichten te koop! Het gaat om de nummers 8, 9. 10, 11, 12, 7, 15, 16 en 17. Zie voor de inhoud
onze website: www.inzichten.nl. De nummers kosten € 0,99 per stuk. Wij berekenen per zending slechts € 0,44 verzendkosten. Maak het geld over op rekening nummer 3172452 ten
name van E. Buijsman, Houten. Vermeld duidelijk welke nummers u wenste te ontvangen. Laat
ons via de e-mail (info@inzichten.nl) uw adres weten, zodat we weten waar het heen moet.
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4 De scheidingsweg

Onlangs bevonden we ons op een ‘Scheidingsweg’.
En natuurlijk vroegen we ons af:
‘Wat scheidt de Scheidingsweg dan wel van elkaar?’
Ook aandacht voor de wereld van de benoeming van straten.

11 ‘Level playing field’
nog geen realiteit
Waar gaat dit over, zult u zich misschien afvragen.
Het gaat over posttarieven en marktwerking.
Aanleiding voor Vi om de posttarieven eens onder de loep te nemen.
En dan blijkt dat het om een geenzins gemakkelijke materie gaat.

9 Nutteloze kennis
Kennis neemt voortdurend toe.
Nu is niet alle kennis even nuttig of misschien nog niet nuttig.
Een toename van de kennis houdt dan ook onvermijdelijk in
dat ook de hoeveelheid nutteloze kennis toeneemt. Een selectie.

16 Fluweelzacht of heldhaftig

Georges Schreiber was een Duits-Belgisch-Amerikaans kunstenaar.
Zijn talent bracht fraaie reeksen heldhaftige affiches voort
als ondersteuning van de Amerikaanse inspanningen in de Tweede Wereldoorlog.

21 Verboden en toch toegestaan

Het regime van de nationaal-socialisten had niet veel op met moderniteiten.
Moderne kunst was in de ogen van nazi’s verwerpelijk.
Ook jazzmuziek was verdacht en later strekte de aversie zich zelfs uit tot amusementsmuziek.
Het is daarom opmerkelijk dat midden in de oorlog, in de jaren 1942 en 1943, gedurende enige tijd ‘verboden’ muziek uitgevoerd mocht worden.

En dan ook nog dit!
23 Een ingezonden brief
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De Scheidingsweg
Voortschrijdende Inzichten besteedde ooit aandacht
aan de merkwaardige straatnaam Verbindingsweg.
‘Wat verbindt zo’n Verbindingsweg met elkaar?’, zo
vroegen we ons toen af. Dat bleek lang niet altijd duidelijk. En onlangs bevonden we ons op een Scheidingsweg. En natuurlijk vroegen we ons af: ‘Wat
scheidt de Scheidingsweg dan wel van elkaar?’ Uiteraard probeerden we het te berijpen. Maar eerst maar
eens aandacht voor de wereld van de benoeming van
straten. En dat is ook interessant.

We hebben de stad Utrecht als voorbeeld genomen. Simpel, omdat de redactie vlak bij
deze stad is gevestigd. Er was een tijd dat straatnamen grotendeels begrijpelijk waren.
De namen waren namelijk functioneel of melden iets over de betreffende straat zelf.
Simpele voorbeelden van functionele straatnamen zijn:
Stationsstraat. De straat die leidt naar het station of de straat waaraan het station
gelegen is;
Schoolstraat. In deze straat bevond of bevindt zich een school;
Vismarkt. Hier verhandelt of verhandelde men vis (vergelijkbaar Ganzenmarkt, Varkensmarkt, Paardenmarkt en gewoon Markt);
Zoutmarkt. De plaats waar zout aangeboden werd; meestal vlak bij de Vismarkt.
Voorbeelden van straatnamen die iets vertellen over de staat zelf, zijn:
Oude Gracht. Een water van een oudere datum dan de Nieuwe Gracht;
Nieuwe Gracht. Een water van een nieuwere datum dan de Oude Gracht;
Kromme Nieuwe Gracht. Blijkbaar ook nieuwer dan de Oude Gracht, maar krommer
dan de Nieuwe Gracht;
Amsterdamsestraatweg. Een bestrate weg die naar Amsterdam leidt.
Vaak zullen straatnamen voor veel mensen niet onmiddellijk herkenbaar zijn in de vorm
zoals we hiervoor presenteerden. Vooral in steden met een lange geschiedenis kan zich
dat voordoen. De betekenis van straatnamen is dan voor de meeste mensen niet meer
herkenbaar zonder enige voorkennis. Voorbeelden van dergelijke straatnamen in de stad
Utrecht zijn:
Bakkerstraat. Nee dit is in dit geval niet een straat waar we een bakker vonden of vinden. Nee, deze straat is vernoemd naar de familie Bakker die hier lang geleden woonde;
Drieharingenstraat. Naar een herberg met die naam die hier ooit gevestigd was;
Hekelsteeg. Naar een werktuig voor vlasbewerking;
Vinkenburgstraat. Waar ooit het huis Vinkenburg stond;
Zakkendragerssteeg. Naar het gilde van de zakkendragers;
Jodenrijtje. De woonplaats van een aantal joden;
Vrouwjuttenstraat. Waar het klooster met die naam lag.
Zeker oudere steden kennen ook nog straatnamen met een religieus aspect. Zo vinden
we in Utrecht, een stad met een wel erg lang en dus religieus verleden:
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Mariaplaats. Naar de Mariakerk die hier ooit lag;
Pieterskerkhof en Buurkerkhof. Naar de nabijgelegen Pieterskerk respectievelijk Buurkerk;
Domplein en Domstraat. Naar de Domkerk en Domtoren;
En eigenlijk behoort ook de hiervoor genoemde Vrouwjuttenstraat hiertoe.
Maar ja, een stad wordt groter en groter en hoe dan nog nieuwe straatnamen te vinden?
Zo komen dan bijvoorbeeld de bekende persoonlijkheden in beeld. Vervolgens glijdt het
helemaal af naar rubriekstraatnamen. De laatste zijn meestal afgeleid van of behorend
bij de naam van een wijk. Zo kent Utrecht
Vogelenbuurt met namen als de Spechtsstraat, Duifstraat en Koekoeksplein;
Zeeheldenbuurt met De Ruyterstraat, Jan van Galenstraat (wie weet nog wie dat was?
Ja, een zeeheld, maar verder?), Cornelis Evertsenstraat (ja?);
Schaakwijk met, nee niet met de Pionstraat of Loperstraat, maar wel met de Rokadestraat, het Grootmeesterplein, de Paardesprongstraat en ook nog de Euwestraat en de
Stauntonstraat (maar wie of wat was Staunton ook al weer?)
Dichterswijk met Poot, Cats, Potter, Tollens, Brederode. We vragen ons bij dit soort
namen natuurlijk weer af waarom deze wel en die niet.
En dan ook nog Sterrenwijk, Schildersbuurt, ….
Maar ook als een wijk geen naam heeft, zien we namen die een gemeenschappelijke
basis hebben. Soms leidt dat tot treurige toestanden. Zo vonden we in Utrecht onder
andere bij elkaar de Aardbeistraat, Pompoenstraat, Tomaatstraat, Pippelingstraat en het
Mandarijnplantsoen. In een belendende wijk troffen we straatnamen aan als de Elsstraat, Ahornstraat, Kastanjestraat, maar merkwaardig genoeg ook de Klimopstraat en
de Rietstraat. Dit lijken ons toch geen bomen. Deze wijk wordt verder om onduidelijke
reden dan weer doorsneden door een straat met de naam Boerhaavelaan, vernoemd
naar de prominente Nederlandse geleerde. Alom treurigheid.
Het industrieterrein Lage Weide deed ons hart sneller kloppen. De benoeming van de
straatnamen in dit desolate gebied is gebaseerd op atoomfysica en gerelateerde zaken.
Zo troffen we wegen aan met de naam van zogenoemde elementaire deeltjes: atoom,
elektron, hyperonen, isotopen, kern (kade in dit geval), leptonen, meson, neutron, nucleonen, positron en proton. Waarom sommigen in meervoud en anderen in enkelvoud
worden vermeld, was voor ons een raadsel. Daarnaast waren er nog wat wegen met
namen van atoomsoorten: plutonium, kobalt en uranium. Alle stoffen die iets met radioactiviteit van doen kunnen hebben. En dat gold ook voor persoonnamen: Fermi, Niels
Bohr, Otto Hahn en Rutherford. Rutherford vonden we nogal uit de toon vallen; zijn
werk was van veel eerdere datum dan van de andere heren. En waarom kregen Hahn en
Bohr hun voornaam mee? Hadden Fermi (Enrico) en Rutherford (Ernest) daar dan geen
recht op? Tot slot vonden we nog de Reactorweg, de Eenrgieweg en de Savannahweg.
Dat laatste is ook wel weer curieus. Zou het verwijzen naar het schip de Savannah, het
eerste met atoomenergie aangedreven vrachtschip?
Ook mooi zijn de straatnamen op een industrieterrein in Utrecht van veel ouder datum.
Het gaat hier om het terrein aan de westkant van Utrecht gelegen aan het AmsterdamRijnkanaal en waar ooit een machtige fabriek als Werkspoor was gevestigd. Prachtige
namen hier zoals de Vlampijpstraat, de Tractieweg, de Vormzandstraat, de Nijverheidsweg en de Gietijzerstraat. Maar wie weet nog wat een vlampijp is?
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Maar dan de Scheidingsweg. Een echte Scheidingsweg is naar onze mening te vinden in:
Ambt Montfort, Amersfoort, Bellingwoude, Beuningen, Boekel, Gennep, Heumen, Hunsel,
Lichtenvoorde, Meijel, Noorderveld (zelfs tweemaal!), Nijkerk, Nijmegen, Roerdalen, Sint
-Oedenrode, Someren, Uden. Deze scheidingswegen liggen op de grens van twee gemeentes en geven dus terecht een scheiding aan. In Amersfoort vormt de Scheidingsweg de verbinding tussen de Hooglandseweg in Nijkerk en de Verbindingsweg in Amersfoort. Precies daar waar de Scheidingsweg ophoudt, begint de gemeente Nijkerk. De
Scheidingsweg ligt bijna op de grens van deze twee gemeentes. De Scheidingsweg
vormt de begrenzing tussen Roerdalen en Ambt Montfort. De weg lag ooit op de grens
van de voormalige gemeenten Vlodrop en Posterholt. De Scheidingsweg in Nijmegen ligt
op de grens van de gemeenten Nijmegen en Heumen. Dat ziet er dus ordelijk uit. Merkwaardig is hier wel dat de Scheidingsweg over gaat in de Sionsweg die eveneens de
gemeentegrens volgt.
De Scheidingsweg in Borger-Odoorn doet ook mooi wat een scheidingsweg moet doen:
deze ligt op de grens van de provincies Drenthe en Friesland. En er is iets wat het nog
mooier maakt. De Scheidingsweg kruist de N9790, de weg van Tolbert en Ooststellingwerf. Daar gaat de Scheidingsweg over in de Verlengde Scheidingsweg. Ook de gemeente Noordenveld profiteert.
Maar verder is het maar gissen naar wat er gescheiden wordt. Zo ligt in Beuningen de
Scheidingsweg aan de rand van woonbebouwing; aan de andere zijde ligt een bedrijventerrein. En in Boxtel, Echt, Emmen, Gennep en Mook is het ook niet duidelijk wat de
Scheidingsweg scheidt of ooit gescheiden heeft. In Roermond zouden we kunnen vermoeden dat de Schedingsweg op de grens van twee wijken ligt. Een aardig detail doet
zich voor in de gemeente Bellingwedde. De Scheidingslaan krijgt hier bezoek van de
Verbindingsweg. Verder is het hier een treurige omgeving met namen als: 1e, 2e, 3e, 4e
en 5e Dalweg, Veenweg en Nieuwe Veendijk. Vrolijk stemt dan weer de nabijgelegen
Scheidingslaan (al weten we ook hier niet wat gescheiden wordt).
Varianten op het thema Scheidingsweg zijn er in aanzienlijke mate. Zo troffen we aan:
Schei(d)weg (5x), Scheisloot (1x), Scheidstraat (2x), Scheidingsstraat (1x), Scheidingsvliet (1x), Scheidijk (1x), Scheiding (1x), Scheibaan (1x), Scheidingsreed (1x), Scheidingslaan (1x) en Scheidingspad (1x). Eén gemeente, Sluis, presteerde het om zowel
een Scheidingsweg als de Scheidstraat hebben. En hierboven zagen we al de gemeente
Bellingwedde met een Schedingsweg én een Scheidingslaan. De Scheidwegen doen
meestal wat hoort: gemeentes van elkaar scheiden. De Scheidweg is een onderdeel van
de N358. Deze begint in Holwerd en heeft een slingerend verloop door Friesland en
komt in de buurt van Surhuisterveen op de grens van Friesland en Groningen terecht.
De naam van de weg gaat aldaar van Koartwald over in de Scheiding. De N538 eindigt
bij de kruising met de A7. De Scheiding loopt, nog steeds netjes op de grens, nog een
kilometer door en eindigt vervolgens op een T-splitsing. Maar verder blijft het net als bij
de Scheidingsweg een wisselend beeld. We kunnen dan ook in zijn algemeenheid concluderen dat lang niet altijd duidelijk is wat er gescheiden is of was. En eigenlijk is dit
eenzelfde conclusie al ooit bij onderzoek naar de Verbindingsweg. Op pagina 8 treft u
een aantal afbeeldingen van deze materie aan. -Vi -
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Waar woont u?
Een simpele vraag, zo zult u zeggen. Natuurlijk is het simpel, maar er kan wel een addertje
onder het gras zitten. Het addertje is het voorzetsel. Want welke voorzetsel gebruiken we?
Stel de Ligusterstraat is uw domicilie. Uw antwoord zal dan zijn: ‘Ik woon in de Ligusterstraat’. Het gepaste voorzetsel is dus ‘in’. Maar wat nu als het om de Nachtegaallaan gaat?
Dan is het antwoord: ‘Ik woon aan de Nachtegaallaan’. Ook kan: ‘Ik woon in de Nachtegaallaan’. Op de Nachtegaallaan? Maar nu voor de Strandweg. Niemand zegt: ‘Ik woon in de
Strandweg’. Je zou kunnen zeggen : ‘Aan de Strandweg’ of ‘Op de Standweg’. En Elzenhof
dan? Je woont er niet in; ook hier dan maar aan of in? Maar wat met de Boomdijk? Op de
Boomdijk? Aan de Boomdijk? En wat met het Looierspad? Woon je aan het Looierspad? En
zoiets als het Thorbeckeplein? Meestal woon je aan een plein. Nu zijn deze problemen nog
niets vergeleken met de problemen die kunnen ontstaan met straatnamen in moderne woonwijken. Van alles is er in de loop der jaren bedacht: erf, hof, dreef, camp, hoeve, veld, veste,
weide, schans, gaarde, haven, wal, en ga zo maar door. Dus waar zetelt de redactie van
Voortschrijdende Inzichten: aan de Bovencamp, in de Bovencamp, op de Bovencamp? De
keuze zal toch vaak op in en aan vallen.
Maar het kon nog moeilijker, want de laatste jaren is een geheel nieuw verschijnsel opgekomen. Het zelfstandig naamwoord is tot straatnaam verheven. Nu zijn alle remmen los gegaan,
want een straatnaam kan nu alles zijn; met alle problemen van dien. Maar, zult u tegenwerpen, dan kon vroeger toch ook al? Ja en nee, alleen kwam er dan nog straat, laan of anderszins achter. Het gebruik van zelfstandige naamwoorden als volledige straatnaam leidt tot
ongelukken. Wij geven enkele voorbeelden.
Hellevoetsluis heeft een Stratosfeer. Leuk, dus u woont in de Stratosfeer, of toch liever aan
de Stratosfeer. De gemeente Ouder-Amstel biedt ons Scholekster aan: u woont in de Scholekster? Utrecht verblijdt ons met Schemering en met Luwte, Veenendaal met Schietboom, Wierden met Schietspoel, Zaanstad met Soldaatje en ook met Schiermonnikoog, Woerden met
Sloep. Houten zadelt ons op met Pronkmos (en Granietsteen), Zeewolde met Speenkruid, Oss
met Kwikriem en Laagkar. Dit rijtje is moeiteloos aan te vullen met tientallen, nee honderden
soortgelijke voorbeelden. Wat heeft deze mensen die dit alles bedacht hebben, toch bezield?
Nu namen van personen om de een of andere niet meer tot straatnaam verheven mogen
worden, de vruchten en bomen te gewoon zijn geworden, moest iets moois bedacht worden.
En dat hebben we geweten en zo zitten we dan met de gebakken peren: worstelen met aan,
in of op. Meer gebruiken we namelijk niet in het Nederlands.
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Het aantal gemeentes in Nederland is de afgelopen honder jaar sterk afgenomen. Het hoogtepunt lag rond 1820, toen er 1250 gemeentes waren. Nu zijn er nog ongeveer 450. Veel van
wat vroeger gescheiden was, is nu één. Jammer voor de scheidingswegen.
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De Scheidingsweg in Borger-Odoorn doet ook mooi wat een scheidingsweg moet doen: deze
ligt op de grens van de provincies Drenthe en Friesland (boven). En er is iets wat het nog
mooier maakt. De Scheidingsweg kruist de N9790, de weg van Tolbert en Ooststellingwerf.
Daar gaat de Scheidingsweg over in de Verlengde Scheidingsweg (onder).

Verantwoording. De redactiecommissie van Voortschrijdende Inzichten heeft erop gewezen dat de
transparantie van Vi beter kan. Daarom volgt hier uitleg over de herkomst van de in dit artikel opgevoerde gegevens. De straatnamen zijn geïnventariseerd aan de hand van het Shell Stratenboek 2003.
Nader onderzoek is uitgevoerd met plattegronden en kaarten in hetzelfde Shell Stratenboek 2003 en
met de website van Google Maps. De afbeeldingen zijn afkomstig van Google Maps.
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Nutteloze kennis
Kennis noemt voortdurend toe. Nu is niet alle kennis even nuttig of misschien nog niet
nuttig. Een toename van de kennis houdt dan ook onvermijdelijk in dat ook de hoeveelheid nutteloze kennis toeneemt. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn: niet alles is voor
iedereen nutteloos. Niettemin geldt in deze tijd toch wel dat feitenkennis al gauw als
verdacht wordt gezien. Niet voor niets dateert de wonderlijke uitdrukking ‘ik hoef het
niet te weten, want ik kan het opzoeken op internet’ uit het internettijdperk. Dat weinigen zich vervolgens afvragen hoe je dan de kwaliteit van de geboden informatie moet
beoordelen, is dan niet meer dan een detail. Zo onderzochten wij eens de informatie
over zure regen – ooit een groot milieuprobleem - die op internet te vinden is. U moet
ons maar geloven dat de redactie terzakekundigheid bezit. Wat wij vonden deed ons
afwisselend lachen en huilen. Het is slechts een voorbeeld. Maar goed, u begrijpt het al:
we gaan het hebben over nutteloze kennis in de vorm van (nutteloze) feitenkennis en
nutteloze vaardigheden.
Acte van eerbied. Ouderlijke toestemming voor een huwelijk.
Agosta. Stad aan de noordkust van Sicilië. Hier vlakbij woedde de slag waarbij Michiel
de Ruyter om het leven kwam.
Delen door drie (negen). Een getal is deelbaar door drie (negen) als de som van de
afzonderlijke cijfers deelbaar is door drie (negen). Dus 387 is deelbaar door drie, want
3 + 8 + 7 = 18 = deelbaar door drie (trouwens ook door negen).
Dobo. De hoofdstad van de Aru (vroeger Aroe) eilanden in Indonesië.
El Cid, ook wel El Cid Campeador. Spaanse nationale held, beroemd door zijn strijd
tegen de Moren, gestorven in 1099. Oorspronkelijke naam Rodrigo Díaz de Vivar. Een
film onder de naam El Cid verscheen in 1961 met de immer onverstoorbare Charlton
Heston in de hoofdrol. Sophia Loren speelde de rol van zijn vrouw, Jimena. Charlton
Heston had al eerder ‘grote figuren’ gespeeld, zoals Mozes in The Ten Commandments
uit 1956 en Ben Hur in de gelijknamige fiilm uit 1961. Heston speelde ook een geweldige rol in de merkwaaardige film noire van Orson Welles, Touch of Evil, uit 1958. Ook
bewonderswaardig was zijn rol van New Yorkse politieagent in de visonaire film Soylent Green uit 1973 van Richard Fleischer. Deze film was tevens de laatste van de
befaamde acteur Edward G Robinson. Heston speelde in zijn carrière in meer dan 100
films. Hij won een Oscar voor zijn rol in Ben-Hur. Heston maakte in politiek opzicht in
de loop der jaren een opmerkelijke verandering door. Hij was aanvankelijk een ‘liberal
democrat’ die bijvoorbeeld tegen rassenscheiding was. Later
kwam hij in steeds conservatiever vaarwater terecht. Hij was
jarenlang voorzitter van de National Rifle Association, een
organisatie
die
strijdt voor het
behoud van het
recht om wapens
te bezitten.
Kalamazoo. Is
El Cid, Mozes,
Ben Hur
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een stad in de Amerikaanse staat Michigan. De stad had ooit veel inwoners van Nederlanderse herkomst.
Kwadraten van getallen die eindigen op een vijf. Kwadraten van getallen die eindigen op een vijf, zijn gemakkelijk uit het hoofd uit te rekenen. Ze eindigen altijd op
25 en daarvoor komt het getal dat het resultaat is van het getal dat voor de vijf staat
en het getal dat voor de vijf staat plus 1. Dus 25 x 25 eindigt op 25 en ervoor staat 2
x (2+1) = 6; samen dus 625. Zo ook 125 x 125: eindigt op 25 en ervoor staat 12 x
(12+1) = 156; samen goed voor 15625.
Langemark. Dorp ten noorden van Ieper, bekend geworden door de Eerste Wereldoorlog.
Op 21 oktober 1914 begon hier een aanval
van het 26ste en 27ste Reservekorps van het
Duitse leger op de Britse stellingen. De Duitse
eenheden waren vrijwilligerkorpsen en bestonden uit scholieren en jonge studenten. Ze
hadden veelal geen opleiding en al helemaal
geen gevechstervaring. De Engelse tegenstanders waren daarentegen beroepsmilitairen met een uitgebreide gevechtservaring. De
De Langemarck Halle. Een nationaalstrijd was dan ook bij bij voorbaat verloren:
socialistisch eerbetoon aan de gevallen
er sneuvelden in vier dagen tijd 4000 DuitDuitse soldaten bij Langemark in 1914.
sers. Na de oorlog zou hier het Deutscher
Soldatenfriedhof ‘14-’18 Langemark worden
ingericht. Langemarck - de Duitsers schreven er een c bij - zou nog een vervolg in nazi
-Duitsland krijgen. Een onderdeel van het Olympisch stadion in Berlijn is de Langemarckhalle. Met deze hal werden de gevallenen van de slag bij Langemarck herdacht. De
naam keerde in de Tweede Wereldoorlog nogmaals terug in de naam van een Vlaamse SS-divisie, de Sturmbrigade Langemarck, later de Langemarck Division
Mr Brand van Cabauw. Verdiende de tweede prijs met het lied ‘Wij leven vrij’; de
eerste prijs ging naar Tollens met ‘Wien Neêrlands bloed’.
Muzelman. Verouderd woord voor voor moslim.
Pannekoek, dr A. 1873-1960. Schreef in Het Sociaal Weekblad en De Kroniek; later
redacteur van het socialistische tijdschrift De Nieuwe Tijd; werd later communist. In
1924 hoogleraar in de Sterrenkunde aan de universiteit van Leiden. Schreef onder
andere Wonderbouw der Wereld (1916).
PLM. Afkorting van voor de Tweede Wereldoorlog voor de spoorweg Parijs-LyonMéditerrannée. Door de Fransen spottend ook wel Pour La Mort genoemd wegens de
ernstige ongelukken op deze spoorlijn.
Stoep. Kwelgeest in de Betuwe; springt mensen op de rug. In Vlaanderen kent men de
osschaart die de mensen op de rug springt; is een nikker, een watergeest (dus niet
een neger). Soortgelijke verschijningen zijn de budde, een oude naam voor een boldergeest; in het noorden van Nederland een boesman, boezeman of boeman. Ook
kennen we de Lange Wapper, een kwelgeest bekend uit Antwerpen.
Verdedigingsbelasting. Een vorm van belasting die in 1916 werd ingevoerd, om oorlogsvoering te bekostigen; in 1934 afgeschaft.
Voortschrijdende Inzichten. Onregelmatig verschijnend tijdschrift, behandelt uiteenlopende onderwerpen; heeft levenskunst als één van de kenmerken. - Vi 10

'Level Playing Field' nog geen realiteit
Het zal maar tegen je gezegd worden: ' “Level Playing Field” nog geen realiteit’. Waar gaat dit over, zult u zich dan misschien afvragen. Het gaat over
posttarieven en marktwerking. De uitspraak komt van TNT Post over de problemen die deze organsiatie ondervindt bij de beoogde toetreding van TNT
Post tot de Duitse postmarkt. Aanleiding voor Vi om de posttarieven voor een
simpele brief maar eens onder de loep te nemen. En dan blijkt dat het om een
geenzins gemakkelijke materie gaat. En zouden we in Nederland wel een level
playing field voor de post moeten willen? En ook nog een echte benchmark.
‘Level playing field’ is tegenwoordig een gevleugeld begrip in Europa. Level playing
field betekent dat bedrijven kunnen concurreren onder gelijke omstandigheden. Dit is
een belangrijk sterven in Europa. Hiervoor moeten lang bestaande nationale constructies
veelal worden afgebroken. Voorbeelden kunnen we vinden bij elektriteit, post en spoor.
Allemaal takken van sport die vroeger onder een overheidmonopolie vielen. De tendens
om veel meer dan vroeger activiteiten bloot te stellen aan marktwerking heeft geleid tot
opheffing van deze monopolies en de privatisering van de bedrijven in deze sectore. De
achterliggende gedachte is dat marktwerking volgens klassieke, economische principes
zal leiden tot lagere prijzen. Dit alles wordt door sommige overheden en ook door de
Europese Commissie gepresenteerd als een voordeel voor consumenten. Ook de post
heeft een dergelijk traject doorlopen. Het resultaat is dat er in Nederland tegenwoordig
een aantal private postbezorgbedrijven werkzaam zijn. De belangrijste speler op de Nederlandse markt is TNT Post (dat overigens op een ingewikkelde manier nog in verband
gebracht kan worden met het voormalige Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraaf en Telefonie (zie tekstkader)). Andere postbezorgbedrijven in Nederland zijn op dit moment
Sandd en Deutsche Post; daarnaast zijn er een aantal pakjesbezorgbedrijven actief. De
wereld vernadert; ook in het postwezen. Zo kregen we onlangs het bericht te horen dat
de echte postkantoren gaan verdwijnen. Nog even en we moeten de postzegels in de
supermarkt of bij anderszins obscure loketten gaan halen. En dan gaan de brievenbussen ook nog eens van kleur veranderen. Blijkbaar moet alles tegenwoordig anders. Niet
omdat het zo nodig is, maar omdat een bedrijf weer eens zijn huisstijl verandert. Maar
goed: over de posttarieven.
De verzending van een standaardbrief, dat betekent in Nederland een brief met een
gewicht minder dan 20 gram, kost tegenwoordig 44 euorcent. Is dat veel? Is dat weinig?
Het ligt er maar aan hoe je bekijkt. Eén van de afspraken bij de privatisering van de post
(zie ook tekstkader op de volgende bladzijde) was dat het tarief kostendekkend moest
zijn. We zullen dan maar aannemen dat de huidige tarieven kostendekkend zijn. Maar
hoe was het dan vroeger? Wij weten niet of de lezer daar veel wijzer van wordt. Het
tarief voor een binnenlandse brief was in 1876 5 cent, guldencent uiteraard. Daar kwam
in 1892 een tarief bij, namelijk voor een lokale brief. Een brief dus die in de stad van
verzending bleef. In 1919 ging het tarief voor de lokale brief naar 5 cent en voor de
binnenlandse brief naar 7½ cent. Nog meer verhogingen volgden, maar tijdens de crisistijd gingen de tarieven weer omlaag. In 1935 waren ze 3 respectievelijk 6 cent. Sinds de
jaren vijftig stijgt het tarief; soms fors in een korte tijd. De tarieven liggen nu een factor
16 hoger dan in 1935. Maar ja, de consumentenprijsindex is zelfs met een factor 18
gestegen. Eigenlijk mogen we dus niet klagen. Was de prijs van het posttarief even hard
gestegen dan had dat tarief nu eigenlijk 51 eurocent moeten zijn.
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De ontwikkeling van het tarief voor de verzending van een binnelandse brief heeft vaak
aardig in de pas gelopen met de stijging van de consumentenprijsindex. Alleen de laatse
15 jaar blijft het posttarief (weer) achter. Een prijsverhoging ligt in het verschiet?
‘TNT Post B.V. bestaat sinds 1799’
Dat zegt TNT Post tenminste van zichzelf. Feit is dat het Nederlandse postbedrijf in
1799 als staatsbedrijf is ingesteld. Aanvankelijk deed het bedrijf alleen in post. Later
kwamen daar de telegraaf en de telefonie bij. Dit alles leidde in 1928 tot het ontstaan
van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraaf en Telefonie. In 1989 volgde de eerste
stap op de weg van de verzelfstandiging. Het staatsbedrijf werd omgezet in de NV Koninklijke PTT Nederland (KPN), met als één van de werkmaatschappijen TPG Post BV.
KPN ging in 1994 naar de beurs. In 1996 nam Koninklijke PTT Nederland (KPN) het
Australische bedrijf 'Thomas Nationwide Transport' (TNT) over. De oorsprong van TNT
ligt in Australië. Daar startte Ken Thomas in 1946 een eigen bedrijf en bouwde dit in de
decennia daarna tot een groots imperium. In 2002 veranderde PTT Post haar naam in
TPG Post. Als één van de redenen werd gegeven: ‘De afkorting PTT bracht in veel landen
nog historische associaties met zich mee (staatsbedrijf, bureaucratisch etc.) die niet
passen bij het moderne en innovatieve postbedrijf, dat TPG Post vandaag is en dat geldt
als hét voorbeeld in haar bedrijfstak’. Maar dit duurde niet lang; in 2006 ging de naam
TPG Post over in TNT post.
De privaterisering van de oude PTT ging uiteraard ook gepaard met de afbouw van het
overheidsbelang, want daar was immers alles om begonnen. Dit proces zou
17 jaar duren. Het leverde de staat alles bij elkaar vele miljarden op. De
laatste aandelen gingen in 2006 in de verkoop en leverden toen 1,6 miljard
euro op.
En dan de brievenbussen. In Nederland zijn die rood. De auto’s van de PTT
waren dat ook. In een vlaag van onbegrepen modernisme moesten ze opeens groen zijn. Later werden ze weer rood. TNT Post is nu bezig met een
omschakeling naar oranje brievenbussen, naar de oranje huiskleur van TNT
Post dus. Zal wel met koninklijk te maken hebben. Wat voor kleur krijgen
de auto’s dan?
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Een populair tijdverdrijf is tegenwoordig de benchmark en dan het liefst een Europese
benchmark. In gewonemensentaal betekent het: hoe staat het met de posttarieven in
andere Europese landen? Ook dat hebben we bekeken. Helaas, bleek dat benchmarken
nog niet zo eenvoudig. Over level playing field gesproken: dat was hier ver te zoeken.
Het begon er al mee dat de laagste tariefklasse niet in alle landen die we onderzochten,
dezelfde gewichtsklasse betrof. Bovendien zijn er nogal wat landen die voor dezelfde
gewichtklasse verschillende tarieven kennen; een en ander afhankleijk van de gewenste
snelheid van bezorging. Laten we deze ongemakkelijkheden voor wat ze zijn, dan lijkt
het Nederlandse tarief toch wel tot de laagste in Europa te horen.
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat Nederland een klein land is. Er zijn dus geen
grote afstanden te overbruggen en de tarieven kunnen laag zijn. Als we dit op Europese
schaal bekijken dan kunnen we simpel de verhouding van het posttarief en het oppervlak van het land als indicator nemen. Nederland blijkt dan opeens helemaal niet zo
goedkoop te zijn. En eigenlijk geldt dit voor de meeste kleinere landen; die zijn alle verhoudingsgewijs duur; extreem duur is Luxemburg. In de grote landen daarentegen kunnen we veel afstand voor ons tarief krijgen; de goedkoopste is hier Frankrijk. Wat dan
natuurlijk wel weer de vraag oproept waardoor het tarief dan eigenlijk wel wordt bepaald.
We hebben tot nu alleen de tarieven voor de eenvoudige brief besproken. Dat is de
laagste tariefklasse. Maar brieven kunnen ook groter en zwaarder zijn. We komen dan te
spreken over de gehele tariefsstructuur voor de briefpost. En helaas moeten we vaststellen dat hier sprake is van op zijn minst ondoorzichtige structuren. Kortom elk land doet
het weer anders. Eerst maar eens het maximugewicht: soms drie kilogram, soms twee,
maar één kilogram kan ook.
Posttarieven in een aantal Europese landen

België

0-50

Denemarken 0-50
Duitsland
Engeland

0-20
0-100

Frankrijk
Ierland
Italië

0-20
0-100
0-20

Luxemburg

0-20

Nederland
Noorwegen

0-20
0-20

Oostenrijk
Zweden

0-20
0-50

Zwitserland 0-100

48
54
62
78
55
50
71
54
55
60
140
50
100
44
84
78
55
61
55
60
132

prio
non-prio
tot 17 x 23 x 0,5; A-Prioritert, volgende werkdag
tot 23 x 33 x 2; B-Økonomi, drie werkdagen
tot 24,0 x 16,5 x 0,5
tot 35,3 x 25,0 x 2,5

piccolo
medio
standaard, 162x235
niet standaard, 250x340x20
maximumformaat: 38 x 26,5 x 3,2 cm
A-Prioritert, volgende werkdag
B-Økonomi, drie werkdagen
A-class, volgende werkdag
Economi, drie werkdagen
tot 250 x 176 mm
tot 353 x 250 mm
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We hebben geprobeerd om alle relevante aspecten te beoordelen en deze te waarderen.
Zo kunnen we tot een benchmark komen. We hebben in de benchmark verwerkt:
 de laagste tariefgroep;
 de grootte van de eerste tariefgroep (0-20, 20-50 0f 10-100);
 de steilheid van de tariefgroepenstructuur. Hiervoor hebben we het tarief van de
klasse tot 1000 gram vergeleken met het laagste tarief;
 de oppervlakteratio, dat is het tarief van de laagste tariefgroep gedeeld door het oppervlak van het land.
Deze factoren hebben we gescoord op een schaal van 1 tot en met 13, want er zij immers 13 landen. Het best presterende land kreeg 1 punt, enzovoorts. Bij gelijke scores
werden de punten gemiddeld. Het resultaat staat in de tabel. Duidelijke winnaars zijn de
Angelsaksische landen. Zij scoren vooral goed om twee redenen: de geringe steilheid
van hun tarievenstructuur is en de grote omvang van hun eerste tariefgroep. Nederland
is een matige middenmoter. Men zou nu kunnen zeggen dat het in Europees verband a)
in Nederland niet goed gesteld is met de posttarieven en b) dat je voor je post maar het
beste in het Verenigd Koninkrijk of Engeland kunt wonen.
Tarief
Brief
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Frankrijk
Zwitserland
Italië
Nederland
Luxemburg
Oostenrijk
België
Zweden
Denemarken
Noorwegen

7
12
5
4
8
9
1
3
6
2
10
11
13

Oppervlakte Steilheid
ratio
8
5
3
1
11
4
9
13
7
12
2
10
6

3
2
6
10
1
5
8
4
7
11
13
9
12

Omvang

Totaal

1,5
1,5
9
9
4,5
9
9
9
9
4,5
4,5
4,5
9

19,5
20,5
23
24
24,5
27
27
29
29
29,5
29,5
34,5
40

U ziet nu meteen het onzinnige van een benchmark, althans in sommige gevallen. We
hebben namelijk soms niet veel te kiezen. We wonen nu eenmaal in Nederland. En wie
zou er alleen voor de post naar Ierland verhuizen? We vermoeden dat ditzelfde geldt
voor Noren en Denen. Dus wat schieten op met een benchmark en een vrije markt? Ja,
er valt nog heel wat te ‘levelen’, maar dan wel anders dan de EU wil. -Vi Verantwoording. De redactiecommissie van Voortschrijdende Inzichten heeft erop gewezen dat de transparantie van Vi beter kan. Daarom volgt hier uitleg over de herkomst
van de in dit artikel opgevoerde gegevens. De getallen over de tarieven en de tariefgroepenindeling ziin ontleend aan de websites van de nationale posterijbedrijven. De historische gegevens over de tarieven in Nederland zijn ontleend aan de Wie Wat Waar jaarboeken 1935 tot en met 1970 en aan de website van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. De noodzakelijke berekeningen zijn uitgevoerd in
Microsoft Excel 2003 en met een zakrekenmachine van Texas Instruments type TI-30 S.
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Er is geen enkele relatie tussen het tarief voor de verzending van een brief en het oppervlakte van het betreffende land. Het is dan te verdedigen om te stellen dat het verzenden van een brief in een groot land voordeliger is, omdat men gemiddeld meer kilometers voor zijn geld krijgt.

Verdeling van de tariefgroepen in een aantal Europese landen: een rommeltje.
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Fluweelzacht of heldhaftig

Georges Schreiber was een Duits-Belgisch-Amerikaans kunstenaar die prachtige litho’s, in de beste Amerikaanse realistische traditie heeft gemaakt. Zijn
talent bracht echter fraaie reeksen heldhaftige affiches voort als ondersteuning van de Amerikaanse inspanningen in de Tweede Wereldoorlog.
Het leven van Georges Schreiber is in hoge mate bepaald door wereldoorlogen. Hij werd
in 1904 in Brussel geboren. Zijn ouders waren echter Duits. Het gevolg was dat tijdens
de Eerste Wereldoorlog de familie Schreiber door hun omgeving werd gemeden. Zij vertrokken daarop na de oorlog naar Duitsland om vervolgens te ontdekken dat ze daar als
Belgen, als buitenlanders dus werden beschouwd. Schreiber studeerde aan de Academie
voor Schone Kunsten in Brussel en later aan de kunstacademies van Berlijn en Londen.
Ook bezocht hij als onderdeel van zijn studie Parijs, Rome en Florence. Van 1925 tot
1928 werkte hij als free-lancer voor Duitse kranten, waarbij hij vooral naam maakte als
karikaturist. Hij besloot om in 1928 naar de Verenigde Staten te vertrekken. Hij zou bij
die gelegenheid hebben gezegd: ‘I don’t want to be just an American with citizenship
papers, I want to completely associate myself with America’. Hij werkte in New York als
tekenaar, illustrator en karikaturist.
In 1936 verscheen zijn boek Portraits and Self-Portraits. Het was een verzameling van
40 pentekeningen van bekende persoonlijkheden zoals Albert Einstein, Ernest Hemingway, Lewis Sinclair en Thomas Mann. Deze hadden er zelf een biografische schets bij
geschreven. Schreiber werd in 1936 tot Amerikaan genaturaliseerd.
Schreiber nam in 1939 een opmerkelijk initiatief. Hij besloot om alle Amerikaanse staten
te bezoeken; op dat moment 48. Hij zou hiervoor vijf reizen dwars door het land maken.
Het leidde tot een opmerkelijke reeks kunstwerken waarin hij het Amerika van die tijd
vastlegde. Zo schetste hij uiteenlopende onderwerpen als vissers in Maine, de Mississippi
in het maanlicht, stuivende zandvlakten in Oklahoma en katoenplukkers in Louisiana. De
tentoonstelling van dit werk, onder de titel ‘Panorama van Amerika’. Het werk werd gewaardeerd door zijn oprechtheid en gevoel voor detail. Hij was ook erg begaan met het
(soms wrede) lot van de mensen. Een levenshouding die hij had overgehouden uit zijn
jeugd in Brussel in de Eerste Wereldoorlog.
In de Tweede Wereldoorlog werkte Schreiber voor de marine. Hij maakte patriotische
schilderijen die voor propagandadoeleinden werden ingezet. Hij beargumteerde dit met
de stelling dat dit de beste manier was die in zijn vermogen lag, om een bijdrage aan de
oorlogsinspanning te leveren. Dit kwam hem op kritiek te staan van collega-kunstenaars.
Hij liet zich hieraan weinig gelegen liggen en merkte slechts op dat elk middel gebruikt
mocht worden om goede kunst onder de aandacht van de mensen te brengen. Hij bleef
ook zijn gehele leven illustratiewerk uitvoeren. Daarnaast was hij docent aan de New
School for Social Research. Schreiber is in 1977 in New York overleden.
Schreider had exposities in het Metropolitan Museum of Art, het Art Institute of Chicago,
de Whitney Gallery, de White House Library, de Library of Congress en de Bibliotheque
Nationale. Zijn werk maakt deel van de collecties van het Metropolitan Museum of Art,
het Brooklyn Museum, het Whitney Museum of American Art en het Museum of the City
of New York. -Vi 16

Georges Schreiber
bij één van zijn
schilderijen over de
onderzeeboot SS248, Dorado.
Ook de aquarellen
op de volgende
pagina hebben de
Dorado als onderwerp.
Deze onderzeeboot
zou in de herfst op
weg naar het Panamakanaal spoorloos
verdwijnen.

Eén van de posters die oproept om geld te
besteden aan oorlogsleningen (boven).
Schreiber maakte ook prachtige litho’s, vaak
over heel gewone onderwerpen. Rechtsboven ‘In Tennessee’, 1945. Rechtsonder: ’Without a net, 1944. De mens stond vrijwel altijd
centraal in Schreibers werk; ook in zijn oorlogswerk. Sommige litho’s zijn nog steeds te koop
voor bedragen in de orde van enkele honderden tot duizend dollar.
17 

‘Wind Her Up!’, 1943 (links) en ‘Flight's End’ (rechts); beide olie op doek en uit 1943

Aquarellen uit de serie over de de onderzeeboot SS-248: Dorado. Loading Tin Fish (linksboven), The Kill (rechtsboven), All Hands Below (rechtsonder) en Conning Tower (linksonder).
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Verboden en toch toegestaan
Het regime van de nationaal-socialisten had niet veel op met moderniteiten.
Moderne kunst was in de ogen van nazi’s verwerpelijk. Ook jazzmuziek was
verdacht en later strekte de aversie zich zelfs uit tot amusementsmuziek. Het
is daarom opmerkelijk dat midden in de oorlog, in de jaren 1942 en 1943,
gedurende enige tijd ‘verboden’ muziek uitgevoerd mocht worden.
Het nationaal-socialistische regime had duidelijke ideeën over kunst. Hoe duidelijk
bleek uit de tentoonstelling ‘Grosse Deutsche Kunstaustellung’ die in 1937 voor de
eerste keer in München werd gehouden. Kunst moest begrijpelijk zijn, zonder gebruiksaanwizjing begrepen kunnen worden, wilskracht en vertrouwen uitstralen en de Arische
cultuur verheerlijken. Stromingen als expressionisme, impessionisme, surrealisme, kubisme, dadaïsme, kortom alles wat het eind van de negentiende en het eerste deel van
de twintigste eeuw aan nieuwe kunststromingen had voortgebracht, was verdacht en
verwerpelijk. Hitler had in een rede ter gelegenheid van de opening van het Haus der
Deutschen Kunst, waar de grote kunsttentoostelling werd gehouden, duidelijke taal
gesproken. Hij zei onder andere: ‘"Kunstwerke", die an sich nicht verstanden werden
können, sondern als Daseinsberechtigung erst eine schwulstige Gebrauchsanweisung
benötigen, um endlich jenen Verschüchterten zu finden, der einen so dummen oder
frechen Unsinn geduldig aufnimmt, werden von jetzt ab den Weg zum deutschen Volke
nicht mehr finden!’ En: ’Außerdem ist es entweder eine unverfrorene Frechheit oder
eine schwer begreifliche Dummheit, ausgerechnet unserer heutigen Zeit Werke vorzusetzen, die vielleicht vor zehn- oder zwanzigtausend Jahren von einem Steinzeitler
hätten gemacht werden können. Sie reden von einer Primitivität der Kunst, und sie
vergessen dabei ganz, daß es nicht die Aufgabe der Kunst ist, sich von der Entwicklung
eines Volkes nach rückwärts zu entfernen, sondern daß es nur ihre Aufgabe sein kann,
diese lebendige Entwicklung zu symbolisieren.’

Affiches van de eerste ‘Grosse Deutsche Kunstaustellung’ in München in 1937(links), catalogus
van de tentoonstelling ‘Entartete Kunst’ in München in 1937 (midden) en affiche van de tentoonstelling ‘Entartete Musik’ in Düsseldorf in 1938 (rechts).
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Hoe moest men zich deze verderfelijke kunst moest voorstellen? Daarvoor was tegelijkertijd in München de tentoonstelling ‘Entartete Kunst’ ingericht in het nabijgelegen
Hofgartengebouw. Zo’n 200.000 bezoekers kwamen op deze tentoonstelling af, waar
onder andere werk van Klee, Nolde, Chagall en Grosz te zien was. Het was een reizende tentoonstelling die uiteindelijk in alle grote steden te zien zou zijn. In 1938 werd het
‘Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst’ van kracht. De Duitse
overheid had volgens deze wet het recht om ’entartete Kunst’ in beslag te nemen zonder dat de eigenaar aanspraak kon maken op een schadevergeoding. Bovendien gaf de
wet de overheid het recht om de kunstwerken ten eigen bate te verkopen. Iets wat
ook daadwerkelijk is gebeurd. In deze tijd verdwenen 5.000 schilderijen en 12.000
tekeningen uit openbare verzamelingen in het Duitse Rijk. Een deel hiervan ging overigens in maart 1939 in Berlijn bij openbare verbrandingen in vlammen op.
Duitsland kende in de jaren twintig een sterk ontwikkelde muziekcultuur. Berlijn was

Voorbeelden van ‘Entartete Kunst’: werken van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en George
Grosz. De tentoonstelling toonde verder werk van Ernst Barlach, Max Beckmann, Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, Otto Freundlich, Otto Griebel, Erich Heckel, Wassily Kandinsky, Paul
Klee, Franz Marc, Otto Müller, Edvard Munch, Max Pechstein en Karl Schmidt-Rottluff.

Voorbeelden van kunst zoals het volgens het nationaal-socialistische regime zou moeten zijn:
Die Vier Elemente van Arnold Ziegler (links) en Der Bergmann van Fritz Koelle (rechts).
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één van de culturele centra van Europa en elke muziekstijl kon hier dan ook worden
beluisterd. De machtsovername van de nazi’s betekende echter een poging tot inperking. Moderne muziek zoals jazz was uit den boze. Het regime probeerde daarom om
zoiets als ‘Duitse jazz’ en ‘moderne Duitse dansmuziek’ in het leven te roepen. Een
belangrijk vehikel hiervoor was de groep Die Goldene Sieben, een gezelschap dat met
uitdrukkelijke toestemming en met ondersteuning van de nazi’s in 1934 werd opgericht. Eén van de oprichters was de pianist Willi Stech. De groep groeide in de loop van
de jaren uit van zeven tot veertien leden. De verschraalde muziekcultuur droeg er in
hoge mate aan bij dat de groep in korte tijd zeer populair werd. Wat mogelijk nog
meer een rol speelde was echter dat de groep zich niet hield aan de strikte muzikaliteitsgrenzen die door Rijkspropagandeminsiter Goebbels en de Reichskulturkammer
waren opgelegd. Het kwam daarom diverse malen tot waarschuwingen en zelfs tijdelijke verboden om op te treden. De muziek was te swingend, te anglo-amerikaans. In
1938 volgde een defintief verbod en werd de groep ontbonden.
Dit was ook het jaar van de tentoonstelling Entartete Musik in Düsseldorf. Jazz was al
verboden, maar ook atonale en zogenoemde nationalistische muziek werd in de ban
gedaan. Dit laatste ging onder andere om muziek van Frans en Russische, lees nietDuitse componisten. De voorkeur ging uit naar muziek van Brahms, Mozart, Haydn,
Strauss, Schumann en vooral van Wagner, de lievelingscomponist van Hitler. Het betekende een verdere verarming van het muziekleven. Toch was er ook amusementsmuziek nodig. En zo kwam het tot de oprichting van het grote Tanzorchester des Deutschlandsenders onder leiding van Franz Grothe en het Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchester onder leiding van Willi Stech. Al deze musici waren voorheen ook al
betrokken geweest bij Die Goldene Sieben.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de gehele Duitse radio gereorganiseerd. Er ontstonden maar liefst negen orkesten die het gehele spectrum van klassiek
tot amusementsmuziek dekten. De bedoeling was om het Duitse volk en de Duitse
soldaten onder de veeleisende omstandigheden verstrooiing en ook afleiding van de
oorlogsellende te bieden. Later, in 1940/1941, kwam het ook tot de oprichting van het
Grosses Tanzorchester des Deutschlandsenders onder leiding van Willi Stech en van
het Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchester onder leiding van Franz Grothe. Deze
musici waren voorheen ook allemaal al betrokken geweest bij Die Goldene Sieben. Het
Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchester speelde vooral
voor de Reichssender Berlin. Het was een middengolfzender en
daarmee vooral op Berlijn en omgeing gericht. Het orkest bestond volledig uit Duitse musici en speelde vooral muziek van
Duitse oorsprong. Het Grosses Tanzorchester des Deutschlandsenders speelde vooral voor de Deutschlandsender. Dit was
een langegolfzender die geheel Duitsland bestreek. Het orkest
van Willi Stech was in alle opzichten internationaal georiënteerd. De musici kwamen niet alleen uit Duitsland, maar ook uit
Nederland, België, Italië en de Scandinavische landen. Ook het
repertoire was internationaal: het ging van Duitse amusementsmuziek, tot jazz- en swingmuziek en zelfs populaire Amerikaanse nummers. Dit is zeer opmerkelijk, omdat sinds 1935
dit het soort muziek was dat niet meer uitgevoerd mocht worWilli Stech
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den. Hoe en waarom dit heeft kunnen gebeuren is tot op de
dag van vandaag niet duidelijk geworden. Een merkwaardig
detail is nog dat Willi Stech lid van de NSDAP was – al sinds
1933, wat zijn carrière veel goed had gedaan -, maar zich
desondanks als volleerd uitvoerder van swingende muziek liet
kennen.
Beide orkesten hielden in 1943 op te bestaan, omdat het niet
langer mogelijk bleek om voldoende musici te vinden. Ook
hier eiste de oorlog zijn tol. Stech ging naar Praag, waar hij
leider werd van het Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchesters aldaar. Hij zou daar ook na de oorlog in Duitse gevangenschap raken. Stech zette na zijn vrijlating zijn muzikale carrière voort. Eerst als pianist in Zwitserland en vanaf
Franz Grothe
1956 als leider van het Kleine Unterhaltungsorchester bij de
Duitse Südwestfunk. In 1970 kwam het tot de oprichting van
het Großes Orchester Willi Stech, waarmee Stech nog de nodige platenopnamen
maakt. Stech overleed in 1979. Zijn collega Grothe zou hem niet lang overleven; deze
overleed in 1982. Grothe was na de opheffing van de orkesten in 1943 overgestapt
naar de film. Hiervoor schreef hij vooral de muziek. Na de oorlog zette hij dit werk met
veel succes voort en verwierf hij internationale bekendheid.
De laatste tien jaar is veel verloren gewaand materiaal uit de oorlogsperiode uit archieven tevoorschijn gekomen en op CD gezet. Zo kunnen we nu dus gelukkig kennisnemen
van deze merkwaardige periode
uit de Duitse muziekgeschiedenis
waarbij verboden muziek gewoon
via de radio werd verspreid. -Vi -

Het Deutsches Rundfunk Archiv (DRA)
heeft twee CD’s met
muziek van Willi Stech
uitgebracht. Let ook
op de nostalgische
radio op de voorgrond.
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Prachtige titels van Willi Stech







Frauen sind keine Engel
Du trägst ein entzückendes Kleidchen
Sehsucht nach dir!
Mein Herz hat Heimweh
So wie ein Lied im Winde verweht
La mich doch heute nicht so allein







Komm mit nach Madeira
Ich sage ‘ja’
Zauberland
Ich un du verliebt
Eine melodie geht mir nicht mehr
aus dem Sinn

Verantwoording. De redactiecommissie van Voortschrijdende Inzichten heeft erop gewezen dat de transparantie van Vi beter kan. Daarom volgt hier uitleg over de aanleiding tot
dit artikel. De televisiezender Arte zond op 30 augustus 2004 de documentaire ‘Hitlers
Hitparade’ uit. Het is een indrukwekkend, maar ook intrigerend beeld van het Duitsland in
de nazitijd. De documentaire is opgebouwd uit materiaal uit speelfilms en propagandamateriaal, maar ook uit amateurfilms, reclames en animatiefilms. Het bijzondere is dat de
muziek geheel bestaat uit amusementsmuziek uit de periode van het beeldmateriaal. Het
geheel krijgt daardoors iets onschuldigs, zelfs vervreemdend. Een deel van de muziek is
ontleend aan opnames van het Grosse Tanzorchester des Deutschlandsenders en van het
Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchester. Deze muziek is onder andere uitgebracht
door het Deutsches Rundfunkarchiv onder de titels Radio Klassiker. Swing-Sinfonie. Das

Deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester. Willi Stech und das Grosse Tanzorchester des
Deutschlandsenders Tanzorchester des Deutschlandsenders. Originalaufnahmen aus den
Jahren 1942 und 1943 (JUBE 1600) en Radio-Klassiker. Willi Stech und das Tanzorchester
des Deutschlandsenders. Originalaufnahmen aus den Jahren 1942 und 1943 (JUBE 1603).

Ingezonden brieven
Geachte redactie,
Hartelijk dank voor het leerzame themanummer over straling. Hoe men het ook draait of
keert, het is immer leesbaar; hulde. Omdat ik als ingezondenbrievenschrijver al enige tijd een
sluimerend bestaan heb geleid, meende ik maar weer eens in het toetsenbord te moeten
klimmen teneinde een enkele opmerking te lanceren. U noemt in uw artikel twee typen straling: deeltjes en golven. De door u opgevoerde golven, blijken bij nadere beschouwing fotonen. Newton dacht dat licht uit deeltjes bestond, maar later werd dat vervangen door golven.
Breking, nietwaar, en interferentie en verstrooiing. Maar toen kwam Einstein en ontdekte het
foto-electrisch effect. Hierop is een foto-multiplicator gebaseerd. Licht schijnt op een metalen
plaatje, slaat een electron los, dat op een volgende metalen plaatje knalt alwaar het ook weer
electronen los slaat en zo maar door. Uiteindelijk zijn er genoeg electronen (electriciteit) om
te detecteren door middel van een "klikje". Wat blijkt nu: als men het licht dimt dan worden
de klikjes niet zachter maar er komen MINDER klikjes die allemaal even hard zijn. Draaien we
het licht op, dan worden de klikjes niet harder, maar er komen MEER klikjes, die even hard
zijn. Dus....licht bestaat uit deeltjes (net zoals Newton al dacht; alleen op onjuiste gronden.
Het gelij(u)k van een goede wetenschapper). Over hoe lichtdeeltjes rare fratsen kunnen
uithalen zoals partiele reflectie, interferentie, fata morgana's en regenbogen moge ik u verwijzen
naar
het
leerzame
boekje
QED
van
Richard
Feynman.
Hoogachtend, uw trouwe lezer,
L. van de Zande
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Weg ermee!!
Onze moderne maatschappij is
een consumptiemaatschappij.
Gaat het slecht met de economie dan zeggen economen dat
het wel weer beter zal gaan als
de consumenten meer gaan
besteden. Het is tegenwoordig
ook en vogue om duurzaam te
consumeren. Dat schijnt zoiets
te betekenen dat je consumeert
maar dat dat geen blijvende
schade aan het milieu toebrengt
of dat je schaarse hulpbronnen
niet uitput. Zo blijft er ook nog
iets over voor onze kinderen.
Al dat consumeren, duurzaam
of niet, leidt tot afvalproducten.
Wat ermee te doen?
Deze keer oude auto’s.
Onze lezer F. de Leeuw ontdekte dat de Fransen daar een
mooie oplossing voor hebben
bedacht. -Vi Wij zijn de heer F de Leeuw zeer erkentelijk. Hij stelde deze bijzondere
foto’s eenmalig ter beschikking voor
publicatie in Voortschrijdende Inzichten.

