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Iets dikker, maar toch goed!
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Het eerste nummer van de nieuwe reeks is goed ontvangen. 
Zo goed blijkbaar dat het maximale aantal abonnees is bereikt 
[om markttechnische redenen doen we uiteraard geen uitspraak 
over dit aantal]. Inmiddels is er zelfs een wachtlijst. Een aantal 
geïnteresseerden hebben we vooralsnog dus moeten teleurstel-
len. Wie op de wachtlijst staat, wordt pas abonnee als een be-
staande abonnee zijn abonnement opzegt of niet verlengt. Het is 
niet anders.

Zoals het een goed tijdschrift betaamt, sturen we een exem-
plaar van elk nummer naar de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag. Alles werkt daar prima, want het fenomeen 'Nieuwe reeks' (zie voorzijde) is daar 
netjes in de catalogus opgenomen. En gelukkig wordt ons tijdschrift nog steeds gevat 
met onder andere het trefwoord 'levenskunst'. Mocht dus een bezoeker aan u vragen 
wat dat voor 'achterlijk tijdschrift' is [citaat van een bezoeker bij een vroegere abonnee] 
dan zou u kunnen antwoorden: 'Dat gaat over levenskunst'.

Ook het tweede nummer gaat, zoals u van ons gewend bent, over uiteenlopende voort-
schrijdende inzichten. Eigenlijk moeten we vaststellen dat we iedere keer weer worden 
overvallen door verbazing. 'Hoe kan dat nu?', vragen we ons dan maar weer eens af. 
Leert de mensheid dan nooit wat? Zelden blijkbaar en dan meestal ook nog onvoldoen-
de. We zijn deze keer bij de tijd met een onderwerp als etnisch profileren (en obees pro-
fileren; dit bedachten wij zelf). Maar ook weer oude koeien, zoals het referendum (mo-
dern woord!) in 1935 in het Saargebied. Ach en dan ook nog over nummers, panfluiten, 
historische rafelranden, een teleurstellende tentoonstelling, fietsen met hulpmiddelen en 
Richard Strauss. U kunt dus weer even vooruit. We hebben er met plezier aan gewerkt. 
En mocht u zich verbazen over de foto rechts boven dan is ons antwoord: wij worden 
ook wat ouder en het werd eens tijd om onze foto van vijftien jaar geleden te vervangen 
door iets recenters.
Uw Gerrit van Dam
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Bij de voorpagina Mooie vrouwen op de omslag stimuleren de verkoop van alles en 
nog wat. We ontleenden de foto aan 'Long's Magazine' van het najaar van 2014. In dit 
blad probeert met overdreven dure sieraden en horloges aan de mens te brengen.
Wij hebben dat niet nodig, maar mooie vrouwen blijven mooie vrouwen.
Verwarring De redactie ontving klachten over het gebruik van haakjes in de tekst. We 
leggen het uit. De ronde haakjes ( ) zijn de gebruikelijke teksthaakjes, in drukkerster-
men de paranthesen. Soms zijn er echter wat drukkers haken noemen, gebruikt: [  ]. 
Dan gaat het om gedachten, toelichtingen, verzuchtingen van de redactie op de tekst.
Fotoverantwoording Indien bij het illustratiemateriaal niets is vermeld, is het afkom-
stig uit het archief van Voortschrijdende Inzichten of is het gemaakt door leden van de 
redactie.
Voor onze lezers is op de website van Voortschrijdende Inzichten aanvullende infor-
matie beschikbaar. Ga hiervoor naar de website van Voortschrijdende Inzichten en dan 
naar de speciale pagina van het dit nummer (www.inzichten.nl > Contact > Overzicht 
van alle nummers (Nieuwe reeks) > Nummer 2. Onderaan deze pagina vindt u het 
symbool ‘Vi’. Dit is een grafisch element, maar als u hierop klikt, komt u op de speciale 
pagina. Dit leek ons handiger dan het gedoe met gebruikersnamen en wachtwoorden.
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De bedoeling van de componist

Componisten maken muziek. Bij de muziek staat dan gewoonlijk een aandui-
ding voor het tempo. Daarmee geeft de componist aan wat hij in gedach-
ten had voor de snelheid waarmee het werk dient te worden uitgevoerd. In 

klassieke muziek gebruikt men daarvoor aanduidingen als adagio, andante, presto, 
largo en nog veel meer. Vaak volstaat de componist daarmee. Is het luiigheid? Ge-
makzucht? Want wat is bijvoorbeeld 'andante'? Ja, het betekent zoiets als 'gaand', 
'rustig gaand', 'wandeltempo'. Het komt helaas niet vaak voor dat de componist 
een exacte aanwijzing geeft. Deskundigen zeggen dan: 'Natuurlijk niet!' Veel klas-
sieke muziek dateert immers van voor de uitvinding van de metronoom, horen we 
dan. Kan zijn, maar toen de metronoom er eenmaal wel was, waren exacte tempo-
aanduidingen ook nog steeds geen gemeengoed. De dirigent die met 
een orkest een werk wil uitvoeren, staat dan soms voor een probleem. 
Want wat heeft de componist nu precies bedoeld? Ja, andante bijvoor-
beeld, maar hoeveel tellen per minuut is dat dan? Een getal! We willen 
een getal! Volgens de gebruikelijke opvatting zou andante overeenkomen met 69 
tot 84 tellen per minuut. Maar dat betekent dat de hoogste snelheid nog altijd 20% 
meer tellen per minuut heeft dan de laagste. Volgens anderen staat echter het voor 
76 tot 108 tellen per minuut. Nogal vaag dus allemaal en de dirigenten kunnen dus 
gewoon min of meer hun gang gaan. En dat doen ze dan ook, zoals we zullen zien. 
 Al eerder hebben we in Vi aandacht besteed aan dit warrige fenomeen. In Vi 
nummer 6, juni 2003, [raadpleeg uw archief of download het nummer op de web-
site van Vi bij http://www.inzichten.nl/contact/nummer_06.htm] onderzochten we 
het verschijnsel van het tempo aan de hand van de Gymnopédie no. 1 van Erik Satie. 
Dit werk heeft de aanduiding 'Lent et douloureux'.  'Lent' is een tempoaanduiding 
en betekent zoiets als langzaam. 'Douloureux' meer staat voor een gevoelsbeschrij-
ving en betekent zo veel als pijnlijk. Dat laatste is blijkbaar een aanwijzing voor de 
pianist hoe de toetsenberoering moet zijn. En wie bijvoorbeeld de uitvoering van  
Ciccolini (EMI C 045-12820) en die van De Leeuw (Harlekijn 2925 519) beluistert, be-
grijpt dat hier sprake is van een wereld van verschil niet alleen in het tempo maar 
ook in hoe de toetsen worden beroerd en in de interpunctie. Ons onderzoek van 
destijds was beperkt en had slechts betrekking op 25 uitvoeringen. De kortste uit-
voering was 3 minuten en de langste bijna zes! En dat terwijl de tempo-aanduiding 

Het begin van de Gymnopodie no. 1 van Erik Satie met de aanduiding 'Lent et douloureux'. 
Voor Reinbert de Leeuw blijkbaar aanleiding om er zes minuten over te doen.
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'lent' staat voor 45 tot 60 tellen per minuut en dus geen verschil in uitvoeringsduur 
van een factor twee zou mogen toelaten. Men doet dus maar wat, zou de conclusie 
kunnen zijn. De componist kan het niet helpen, want die ligt in veel gevallen in zijn 
graf. En het aardige is ook nog eens dat veel uitvoerenden haarfijn kunnen uitleg-
gen waarom juist die snelheid en niet die van andere uitvoerenden is gekozen.
 We besloten ons onderzoek nog eens opnieuw te doen aan de hand van een 
nieuwe steekproef. Destijds moesten we onze informatie vergaren via muziekbi-
bliotheken  en muziekwinkels. Een moeizame gebeurtenis. De techniek is inmiddels 
fors voortgeschreden en we kunnen nu met moderne hulpmiddelen als Spotify en 
YouTube snel en ver komen. Als onderzoeksobject kozen we dit keer 'Im Abendrot', 
een van de 'Vier letzte Lieder' van Richard Strauss. [Ook voor de juiste sfeer hebben 
we bij de voorbereiding en het schrijven van dit artikel - uiteraard zouden we bijna 
zeggen - voortdurend 'Im Abendrot' beluisterd].
 Eerst de belangrijkste bevindingen. We beluisterden en onderzochten 100 uit-
voeringen. De gemiddelde uitvoeringsduur bedroeg 7 minuten en 36 seconden 
met een standaarddeviatie van 53 seconden [Voor de liefhebbers: de mediaan was 
7:34]. De kortste uitvoering was 5 minuut 29 seconden en de langste 9 minuten 59 
seconden. Deze uitersten verschillen dus bijna een factor twee! De oudste opname 
was uit 1951; de meest recente van 2015. We vroegen ons vervolgens af of er mis-
schien in de loop van de tijd andere opvattingen zouden kunnen zijn ontstaan; la-
ten we zeggen een soort ontwikkeling in de mode van de uitvoeringspraktijk. Daar 
bleek helemaal niets van. Door alle jaren heen werd langzaam en snel uitgevoerd. 
Ook vroegen we ons nog af wie nu uiteindelijk het tempo bepaald: de sopraan of de 
dirigent? Kortom: wie zou het bij de uitvoering voor het zeggen hebben? 

Methodische verantwoording
De analyse is gebaseerd op 100 
uitvoeringen; hierbij geen dubbe-
lingen, zoals heruitgaves. De sta-
tistische parameters zijn berekend 
met Excel 2010. Merkwaardig 
genoeg was de verdeling van de 
tijdsduren bijna normaal [voor de 
kenners: wij hadden een lognorma-
le verdeling verwacht]. Daarom is 
de analyse op het oorspronkelijke 
databestand uitgevoerd. Storend 
vonden we het achterblijvende 
aantal gevallen bij 7.30 tot 8.00 
minuten. Daar hadden we er graag 
meer gezien; misschien was onze 
steekproef nog niet groot genoeg?
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Hierbij komen we echter statistisch gezien op glad ijs. Het gaat hier om kleine aan-
tallen dus een conclusie durven we er niet aan te verbinden. Er zijn een aantal uit-
voering van de sopraan Elisabeth Schwarzkopf (n=5; min 6:47, max: 8:26), Renéé 
Fleming (n=5; min 7:41, max: 9:02), Anja Harteros (n=3; min 7:37, max: 8:14), Gundula 
Janowitz (n=4; min 5:29, max: 7:09), Lucia Popp (n=3; min 6:20, max: 8:23), Kiri te 
Kanawa (n=2; min 6:18, max: 7:49), Jessye Norman (n=2; min 9:43, max: 9:59), Leon-
tyn Price (n=2; min 6:57, max: 9:21), Heather Harper (n=2; min 7:18, max: 7:21).
Evenzo keken we naar de dirigenten: Herbert van Karajan (n=5; min 6:47, min: 7:09), 
Christian Tielemann (n=4; min 7:50, min: 8:04), Wolfgang Swallisch (n=4; min 6:30, 
min: 9:43) en Claudio Abbado (n=3; min 7:41, min: 9:02). Hierbij lijkt het dat Swallisch 
en in mindere mate Abbado de sopranen de vrije hand geeft, maar dat de anderen 
de touwtjes strak in handen hebben. Maar nogmaals het gaat om kleine aantallen, 
dus erg stevig is dit niet.
 Nu dan het verhaal over andante. Wat is hierbij het juiste tempo? Daar geeft 
deze analyse wel degelijk een antwoord op. De juiste tijdsduur voor de uitvoering 
van 'Im Abendrot' is 7 minuut 36, zijnde het gemiddelde, met als grenzen 5 minuut 
50 en 9 minuut 22, zijnde het gemiddelde plus of min tweemaal de standaarddevi-
atie. Een forse variatie in tijdsduur is dus het resultaat. Niettemin weten we nu in 
ieder geval de juiste uitvoeringsduur dat wil zeggen de duur zoals de componist die 
had bedoeld. Ten minste als we van uitgaan dat het gemiddelde ook hier de beste 
schatter is voor de uitvoeringsduur. 
 Maar hoe zit het nu met dat tempo? En onze oorspronkelijke vraag naar de bete-
kenis van andante? Daar is niet goed uit te komen. Daarvoor zouden we deelanalyse 
van het werk moeten maken. Hoe dat zo? Het gehele werk telt 97 maten en be-

'Im Abendrot'

'Im Abendrot' wordt uitgevoerd als het vierde deel 
van de liederencyclus 'Vier letzte Lieder' van Richard 
Strauss (1864-1949). Hij componeerde het echter als 
eerste, in mei 1948. Strauss gebruikte de tekst van 
het gedicht 'Im Abendrot' van Joseph Karl Benedikt 
Freiherr von Eichendorff (1788-1857). De andere 
drie liederen zijn op basis van teksten van Hermann 
Hesse (die overigens niet zo te spreken was over 
de muziek). Het is opmerkelijk dat Strauss zo vlak 
voor zijn dood nog zoiets bijzonders kon maken. Kort 
daarvoor, in 1945, had Strauss zijn laatste grote or-
kestwerk 'Metamorphosen' gecomponeerd. Dit is een 
magistraal werk voor 23 strijkinstrumenten. Samen 
met de 'Vier letzte Lieder' vormt het een bijzondere 
afsluiting van een lang componistenbestaan.

Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand;
vom Wandern ruhen wir
nun überm stillen Land.
Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft.
Zwei Lerchen nur noch steigen
nachträumend in den Duft.
Tritt her und laß sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit.
Daß wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.
O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot.
Wie sind wir wandermüde–
Ist dies etwa der Tod?
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gint in een vierkwartsmaat. Met ons gemiddelde van 7 minuut 36 (=456 seconden) 
zouden dan uitkomen op 70 tellen per minuut (=[456/[97*7]]*60). Maar die vlie-
ger gaat helaas niet op. Een aantal malen komt in de compositie een interval voor 
met drietweede maat. Vervelender is echter dat bij maat 43 een calando verschijnt, 
dat is een passage met een verkalmend effect, waarbij ook het tempo licht omlaag 
gaat. Het duurt maar kort, dus het effect op de uitkomst van onze berekening zou 
gering zijn geweest. Ware het niet dat het ernstiger wordt het bij maat 56 waar 
de aanduiding 'noch ruhiger' verschijnt. Bij maat 68 wordt het 'immer langsamer' 
en bij 74 'ritenuto sehr langsam'. Het tempo gaat dus voortdurend omlaag, waar-
door onze berekening uiteindelijk gedoemd is te mislukken. We hebben dus geen 
antwoord op de exacte omschrijving van het tempo dat hoort bij de aanduiding 
andante. Wel hebben we zo, zij het onbedoeld, een mogelijke verklaring gevonden 
voor de grote verschillen in de tijdsduur van de uitvoeringen. Niet alleen wordt het 
begrip andante zeer uiteenlopend geduid, vooral het deel vanaf maat 56 geeft de 
dirigent een uitermate grote vrijheid. En dat is te horen. y

Uitvoeringen van 'Im Abendrot'

In de 'juiste' tijd (~7:36): onder andere Soile 
Isokoski met het Rundfunk Sinfonieorchester 
Berlin onder leiding van Marek Janowski; Renée 
Fleming, Münchner Philharmoniker, Christian 
Thielemann; Elisabeth Schwarzkopf, Philharmo-
nia Orchestra, Otto Ackermann; Nina Stemme, 
Orchestra of the Royal Opera House, Covent 
Garden, Antonio Pappano.
Bijzonder fraaie uitvoeringen: onder andere Elisa-
beth Schwarzkopf, Radio Symphonie Orchester 
Berlin, Georg Szell (8:20); Nina Stemme (zie 
hierboven, 7:36); Jessye Norman, Gewand-
hausorchester Leipzig, Kurt Masur (9:59!).  

Links Richard Strauss. Boven Twee CD's met 
fraaie uitvoeringen: Stemme en Schwarzkopf.
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Op de fiets! Op de roltrap! Enzovoorts!

Nederlanders beschouwen de fiets als een oer-Nederlands fenomeen. In hoe-
verre dat terecht is, laten we in het midden. Feit is dat er is Nederland veel 
fietsen zijn. De Fietsersbond houdt het op 19 miljoen (bruikbare) exempla-

ren. [Wat natuurlijk onmiddellijk vragen oproept. Wat is bruikbaar? Wat niet? Bo-
vendien spreekt de Fietsersbond van Nederland als het land met de ‘hoogste fiets-
dichtheid van de hele wereld’. Een gevaarlijke uitspraak waar we in een soortgelijk 
geval, namelijk over autosnelwegen, als een aandacht aan hebben besteed. Bij in-
teresse download zo nodig dit nummer bij http://www.inzichten.nl/contact/num-
mer_09.htm]. De BOVAG-RAI noemt (voor 2014) een aantal van 22,5 miljoen; maar 
op een andere plaats 20,5. En dat is inclusief 1,2 miljoen elektrische fietsen, ‘e-bikes’ 
in het vakjargon. Nu gaat het eigenlijk over die 1,2 miljoen elektrische fietsen. Hoe-
wel? Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? We stuiten hier namelijk al direct 
op een semantisch probleem. Een elektrische fiets is een fiets die een elektromotor 
als aandrijving heeft. Geeft de motor alleen ondersteuning, dus moet je zelf ook 
nog trappen, dan gaat het om een elektrische fiets met trapondersteuning [ook 
wel een pedelec genoemd, van pedal en electric]. Zorgt de motor geheel alleen 
voor de aandrijving dan is het een e-bike (natuurlijk van electric bike). We zullen ons 
echter niet verder in deze zorgelijke kwestie verdiepen; we gaan voor het gemak 
maar uit van de variant met trapondersteuning [die in Nederland dan weer gemak-
zuchtig een e-bike wordt genoemd]. Hoe dan ook: de verkoop van dit vervoermid-
del heeft de afgelopen tien jaar een grote vlucht genomen. Maar waarom kopen 
zo veel mensen een dergelijk vervoermiddel? Hierbij geraken we (helaas) op het 
goeddeels onontgonnen terrein van de verklaring van het menselijke gedrag. Voor 
de aanschaf van een fiets met trapondersteuning zullen veel mensen zeggen: ‘Het 
is gemakkelijk’. Kan zijn, maar is het ook nodig? Wie zich bijvoorbeeld voor de aan-
schaf wil laten adviseren op de website van de ANWB, wordt als eerste gevraagd 
een gebruikscategorie te selecteren. Bijvoorbeeld ‘Korte afstanden’, ‘Lifestyle/ge-
mak’, ‘Kindervervoer’ of ‘Sportief gebruik’. Het is wel duidelijk waar dit heen gaat. 
De fiets met trapondersteuning is er hoe en dan ook voor het gemak, zoiets als 
vroeger de bromfiets, maar dan goedkoper in gebruik en zonder helm.

 - - - - - - - - - - - - - - - Een intermezzo
En dan nu als intermezzo een 

korte historische schets. Die gaat 
over Frans Kooijmans. Nooit van 
gehoord zult u waarschijnlijk zeg-
gen. Helaas, maar we kunnen het 
ons voorstellen. Frans was in zijn 
tijd (1907-1996, zijn roem lag in de 
jaren dertig tot en met vijftig) een 
zeer bekende Nederlandse vogel- en 
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landschapsfotograaf. Dat deed 
hij naast zijn baan als technisch 
tekenaar en fotograaf bij de 
gemeente Den Haag. Hij reisde 
in zijn vrije tijd heel Nederland 
door om landschappen en 
vooral vogels te fotograferen. 
Dat ging vanuit Den Haag, waar 
Kooijmans woonde. Zo reisde 
hij vaak naar Den Helder om 
vervolgens met de boot naar 
Texel over te steken. Of een 
ritje naar De Peel; een afstand 
van 170 kilometer. Het toppunt 
was de tocht naar Zweden 
in mei 1931, samen met een 
vriend. En in het laatste geval 
ging er dan ook nog een com-
plete kampeeruitrusting, een 
tent, kookgerei, kleding, een 
opvouwbare tweepersoons 
kano met peddels, inclusief 
mast en zeil, een platencamera 
met glasnegatieven, statieven, 
rugzakken en nog meer mee. 
U denkt mogelijk: ‘Wat is daar 
nu zo bijzonder aan?’ Wel, dat 
ging allemaal op de fiets. Jazeker, 
op de fiets. En dat gebeurde in 
een tijd dat de fiets nog een stalen ros heette. Zoals de naam al suggereert een 
degelijk (en dus zwaar) herenrijwiel waarbij het meer om de degelijkheid en niet 
om het comfort ging.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  
Menselijk gedrag
We willen maar zeggen: hoezo een fiets met trapondersteuning voor de ‘korte af-
standen’? Het is hedendaagse variant van mensen die met auto naar de sportschool 
gaan (‘Waarom ga je naar de sportschool?’ ‘Voor mijn conditie natuurlijk!’). Of die 
met de auto naar de tennisbaan gaan (‘Waarom speel je tennis?’, enzovoorts). Dus 
tegenwoordig kun je met de fiets met trapondersteuning naar de sportschool, naar 
de tennis, enzovoorts, om bijvoorbeeld ‘wat aan de conditie te doen’. Nu zullen 
de meeste mensen, als ze ernaar worden gevraagd, antwoorden dat ze altijd ver-
standig bezig zijn, zich rationeel gedragen en logische beslissingen nemen. Wie om 
zich heen kijkt, zal moeten vaststellen dat dit toch niet vaak het geval is. Het is niet 

Oude reclame voor het stalen ros.
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zo dat iedereen maar wat aan rommelt, maar de aanblik van de wereld levert vaak 
toch een weinig logisch en consistent beeld op. [We willen niet meteen naar ande-
ren wijzen. Maar de hernieuwde uitgave van Vi was toch ook weinig rationeel. De 
redactie had ooit besloten om ermee op te houden, omdat het teveel werk was. 
Dat laatste is nog steeds van toepassing. De beslissing werd dan ook op vrijdagmid-
dag na de borrel genomen]. Maar kijk eens met ons mee.

Waarom rijdt het verkeer in sommige landen links en in andere rechts? Natuur-
lijk, er zijn dikke boeken geschreven over de oorsprong van dit fenomeen. En wat 
maakt het eigenlijk uit, kan men opmerken? Waarom staan de titels van Nederlands-
talige boeken van boven naar beneden op de rug en die van Duitstalige andersom? 
[Hoewel dat laatste tegenwoordig ook andersom kan zijn] En waarom heet de 
spoorbreedte bij ons normaalspoor? Wat is er normaal aan een breedte van 1435 
millimeter? Omdat die het meest wordt gebruikt? Vervolgens worden 'afwijkende' 
spoorbreedtes qua naamgeving daaraan aangepast. Zo hebben sommige landen, 
waaronder Rusland en Spanje 'breedspoor' gekozen als hindernis bij een invasie. Is 
de breedte onder normaal dan heet het 'smalspoor', behalve dan weer het meter-
spoor. Het menselijk gedrag lijkt in vele opzichten ondoorgrondelijk, maar toch is 
er een interessante gevolgtrekking te maken. Veel technologische ontwikkelingen 
blijken later op een andere manier te worden gebruikt dan waar ze aanvankelijk 
voor waren bedacht. En zo komen dan als bijna vanzelfsprekend bij het volgende.

 
En dan nog de roltrap
Maar nu weer terug de serieuze zaken. Waarom staan de meeste mensen stil op een 
roltrap? De rolstrap was ooit bedoeld om als voetganger op een gemakkelijke en 
snellere manier van boven naar beneden (of andersom) te komen dan met een ge-
wone trap. Wie nadenkt, beseft het volgende: ‘De snelheid van de roltrap is v1. Mijn 
snelheid ten opzichte van de roltrap is v2 als ik loop op de roltrap. Dus mijn snelheid 
is dan, zo lang ik de lichtsnelheid niet benader, v1+v2’. Maar niemand denkt blijk-
baar na of kent de formules niet of vindt de tijdswinst niet de moeite waard. Men 
staat liever sullig te doen om daarmee de uitvinder 
van de roltrap te beledigen. Hetzelfde verschijnsel 
doet zich – uiteraard zouden we bijna zeggen – voor 
op loopbanden (ook wel rolbanden), de horizontale 
variant van de roltrap. Zie vliegvelden waarbij men 
zich moet verontschuldigen, als men de band ge-
bruikt zoals deze is bedoeld en vervolgens hindernis 
ondervindt van lieden die rijkelijk zijn voorzien van 
bagagekarren,  hutkoffers, beauty cases, wouwe-
lende kinderen en andere soorten ongemak.

Files vormen een ander ongemak. Verkeerskun-
digen beweren dat de oorzaak van files niet alleen 
ligt in het gebrek aan wegen, maar ook aan gedrag 
van de weggebruiker. Snelheidsverschillen en veel 
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wisselen van rijstroook leiden tot een onrustig verkeersbeeld. Veel automobilisten 
zijn daardoor voortdurend bezig met remmen en weer gasgeven. Bij grote drukte 
leidt dat dan al snel tot ophopingen in de verkeersstroom. Er is wel beweerd dat 
wegen optimaal worden benut als de snelheid van alle auto's dezelfde is. De capaci-
teit kan verder worden vergroot door het aantal zitplaatsen maximaal te benutten. 
[Zoiets is overigens al eens uitgevonden. Iedereen rijdt even snel, iedereen kan zit-
ten, maximale capaciteit benutten. Het heet een trein] Het zijn eenvoudige zaken 
die de aanleg van nog meer snelwegen overbodig zou maken.   

Overgewicht
Het leven is vol paradoxen. Zo ook de mensen.  Maar de statistieken spreken boek-
delen. Sinds 1981 is het percentage mensen (van 4 jaar en ouder) met matig over-
gewicht (een BMI tussen de 25 en 30. De Body Mass Index is een index voor het 
gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Bij een lengte van 170 cm is dan 72 kg nog 
net 'gezond'; 73 tot 86 kg betekent dan matig overgewicht. Dit laatste is gestegen 
van 23 naar 31% van de mensen en het percentage mensen met ernstig overgewicht 
(een BMI boven de 30, dat is dan bij 170 cm met een gewicht vanaf 87 kg) van 4,4 
naar 10%. Wij durven al niet meer te vragen naar de oorzaken van de stijging van 
het aantal mensen met overgewicht, want ook dat wordt tegenwoordig al snel als 
een vorm van obees profileren opgevat. Wij zouden denken dat voor veel mensen 
meer bewegen en minder voedselinname en/of wijziging in het voedselpatroon zou 
helpen maar dat is te simpel gedacht. De wereld is zo ge-egocentreerd geraakt dat 
blijkbaar ieder individu zijn eigen, speciale problematiek heeft of wil hebben. Dit is 
dan op zich ook weer merkwaardig, omdat dit is tegenspraak is met het moderne 
adagium 'willen is kunnen' en 'geluk dwing je af'. Nee, menselijk gedrag blijft onpeil-
baar, zo lijkt het. y

Het favoriete systeem in Nederland: links staan, rechts staan. Zie ook het 'gehang'.
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Landen met rafelige randen (of anderszins)

Het is aan de orde van de dag: politici die roepen dat de grenzen dicht moeten. 
Velen gaan in dit merkwaardige gedachtengoed mee. Alsof de grenzen ooit 
dicht zijn geweest. Jazeker, vroeger waren er duidelijk herkenbare grenzen. 

En op veel plaatsen was er ook grenscontrole. Dat alles wekte de ferme indruk dat 
men niet zomaar van het ene naar het andere land kon reizen. En soms was het ook 
uitermate tijdrovend. Zie bijvoorbeeld de tijd die het kostte om de grens van een 
communistisch land door te komen. Uren moest er worden gewacht waarbij ondui-
delijke, maar blijkbaar noodzakelijke handelingen met papieren moesten worden 
verricht. Bovendien was er sprake van gedwongen geld wisselen in een valuta die 
hier niet was te krijgen en verder ook nogal waardeloos bleek te zijn. Wie meende 
dit te kunnen omzeilen, kwam bedrogen uit, want tussen de grensovergangen was 
sprake van prikkeldraadversperringen (of nog zwaarder geschut). Zouden de gren-
zen-dicht-politici misschien aan dat soort grenzen denken? En moeten alle landen 
dat dan doen? Of zetten we muren neer, zoals vroeger de Berlijnse muur?
 

  Vragen om moeilijkheden
We kunnen ons afvragen of dat hele grenzen-dicht-gedoe wel zo verstandig is. 
Het kost veel geld, erg veel geld en of het helpt is nog maar de vraag. Want wat 
bijvoorbeeld te doen met Baarle-Hertog? Het is een Belgische gemeente waarvan 
een deel is omringd door Nederlands grondgebied. Of is de verstandhouding met 
de Belgen zo goed dat we die maar vrij in en uit laten reizen? En wat moet er dan 
gebeuren met het Nederlands grondgebied in de Caraïbische Zee? Heeft iemand 

De Berlijnse muur, door Oost-Duits-
land eufemistisch Anti Fascistischer 
Schutzwall genoemd, begon in augus-
tus 1961 op sommige plaatsen met 
niet meer dan een hek met draad-
versperring. Intermenselijk contact 
(en ontsnappen) bleef daardoor nog 
enige tijd mogelijk. Later werden over-
al zware betonnen muren geplaatst. 
Het systeem werd uiteindelijk uitge-
bouwd tot een vrijwel onneembare 
horde voor wie van oost naar west 
wilde. Wie per se van west naar oost 
wilde, kon gewoon met de S-Bahn en 
in station Friedrichstrasse uitstappen.
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er wel eens aan gedacht hoe te handelen als er een vluchtelingenstroom vanuit 
Venezuela, waar sommigen misschien inmiddels toch hun twijfel hebben over de 
zegeningen van het systeem van president Chavez en zijn opvolger Maduro? De 
kortste afstand tussen de kust van Venezuela en het eiland Aruba is namelijk minder 
dan 30 kilometer. Een beetje mensensmokkelaar draait daar zijn hand niet voor om. 
Dat leent zich dus voor Griekse toestanden. En zo zijn we meteen bij de kern van het 
probleem beland. Landen zijn meest niet netjes begrensd. Veel landen dragen de ra-
felranden van de geschiedenis nog altijd bij zich. Allemaal een gevolg van een lange 
en ingewikkelde geschiedenis waarbij een koloniaal verleden, zoals in het geval van 
Nederland, ook nog eens sporen heeft achtergelaten. En met die rafelige landen is 
het natuurlijk vragen om moeilijkheden.

Griekse toestanden
De vluchtelingenstroom vanuit Turkije ging tot voor kort grotendeels via een aan-
tal Griekse eilanden. Het is natuurlijk historisch allemaal uit leggen, maar het blijft 
merkwaardig dat er een hele keten van Griekse eilanden voor de Turkse kust lig-
gen. Het gaat onder andere om de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Klymnos, Kos, 
Tilos en Rhodos. Ze liggen allemaal op een afstand van minder dan 20 kilometer en 
sommige zelfs op minder dan 5 kilometer vanaf de Turkse kust. Het lijkt wel op de 
Nederlandse Waddeneilanden. Stel je voor dat die niet Nederlands maar vlak voor 
Engels grondgebied zouden zijn. De ongelukkige toestand met Griekenland is gro-
tendeels een gevolg van vroegere oorlogen. De gevolgen die dit later zou kunnen 
hebben, had natuurlijk niemand kunnen voorzien. Maar nu kunnen we stellen dat 
als deze eilanden Turks waren geweest, de vluchteligenproblematiek er heel anders 
uitgezien zou hebben.
 Nu is het Griekse 'eilandenprobleem' niet uniek. In tegendeel, er zijn heel wat 
landen die als gevolg van al of niet terechte oorlogen, veroveringen, annexaties 
of wat dies meer zij met een zelfde fenomeen zitten opgezadeld. Wie weet wat 
voor problemen daar ooit nog eens uit zullen voortkomen? Wat bijvoorbeeld met 
Nederland? Aruba is al genoemd, maar in dezelfde contreien liggen ook nog Cura-
çao en Bonaire en meer noordelijk Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Allemaal 
lastig te verdedigen of te bewaken vanuit Nederland. En net als Griekenland zal ook 
Italië wel eens kunnen spijt hebben van zijn ver weg gelegen eilanden, waarvan 
een aantal niet ver van de Afrikaanse kust ligt. Zo is er Lampedusa (20 km2), ooit 
privé eigendom en later gevangeniseiland. Het ligt hemelsbreed zo'n 100 kilometer 
van de Tunesische kust en 250 kilometer van de Libische kust. En zo is er ook nog 
Linosa (5 km2; 170 km uit de Tunesische kust) en Lampione (0,12 km2; in de buurt 
van Lampedusa). En ook Spanje zal zich regelmatig op het achterhoofd hebben 
gekrabd. Dankzij hun koloniale verleden hebben ze nog steeds het een en ander 
aan bezittingen in het noorden van Afrika. Zo is er de Spaanse enclave Melilla (13 
km2) in Marokko. Al jaren een doelwit van Afrikaanse vluchtelingen. Hetzelfde geldt 
voor Ceuta (19 km2). Beide steden zijn omringd door hoge hekken om indringers te 
weren. En dan ook nog de piepkleine enclave Peñón de Vélez de la Gomera.  En dan 



14

heeft Spanje nog een probleem. Eilanden die Spaans zijn, maar die door Marokko 
worden geclaimd, zoals Alborán (0,07 km2), halverwege Marokko en Spanje. En dan 
nog een aantal eilandjes vlak voor de Marokkaanse kust:  Peterselie-eiland (0,15 
km2), Islas Chafarinas, bestaande uit drie eilandjes (samen 1 km2), Peñón de Alhu-
cemas en de rotseilanden Isla de Mar en Isla de Tierra (samen 0,046 km2). Ook hier 
heeft deze merkwaardige situatie met enclaves en kleine eilandjes natuurlijk een 
historische achtergrond. Ze zijn alle al sinds de zestiende eeuw Spaans bezit. Het 
kustgebied van Marokko aan de Middellandse Zee, inclusief de hiervoor genoemde 
gebieden, is in de twintigste eeuw enige tijd een Spaans protectoraat geweest. In 
1965 is dit gebied afgestaan aan Marokko, echter zonder de genoemde gebieden, 
met als argumentatie dat deze al voor de instelling van het protectoraat in 1912 
Spaans waren. Ja, zo ontstaan dan die curiosa. Dat Spanje voor de kust van West-
Afrika dan ook nog de Canarische eilanden bezit, melden we hier alleen voor de 
volledigheid.
 Groot-Brittannië weet ook mee te praten over rafelige randen. Dichtbij huis met 
het problematische Noord-Ierland en aan de andere kant van de wereld met de 
Falkland-eilanden. De Falkland-eilanden, 600 km uit de kust van Argentinië, waren 
in 1982 zelfs aanleiding voor een kortstondige oorlog. En nog steeds claimt Argen-
tinië deze eilandengroep. In een andere probleemcategorie vallen de Kanaaleilan-
den; al weer zo'n curiosum. De eilanden, Jersey, Guernsey, Sark, Liitle Sark, Herm, 

Zicht op Peñon de Vélez de La G
om
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de kust van M

arokko. Foto Ignacio G
avira
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Alderney, Brecqhou en Lihou. Het is aan een verstandig mens nauwelijks uit te leg-
gen, maar het zijn de merkwaardige restanten van een middeleeuws hertogdom. 
Dit besloeg ooit een groot gebied in zowel Frankrijk als Engeland, maar nu dus al 
lang niet meer. En daar liggen ze dan, die Kanaaleilanden, zo vlak voor de Norman-
dische kust. De kortste afstand bedraagt 15 km, dat is vanaf Alderney. En dat hebben 
ze geweten, want het kostte de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog weinig moeite 
om de Kanaaleilanden te bezetten. En zo konden ze toch ook nog beweren dat ze 
Engeland hadden bezet. Nog zo'n curiositeit is dat de Engelse koningin er staats-
hoofd is in haar hoedanigheid van hertogin van Normandië. De eilanden behoren 
tot het Verenigd Koninkrijk, maar zijn autonome bezittingen van de Britse Kroon. Ze 
dan ook geen lid van de Europese Unie. Goed om te weten misschien, want Jersey 
en Guernsey zijn belastingparadijzen. [Zo was er in 2009 ophef over de Daffodil (!) 
Trust waar het vermogen van Christina van Lippe-Biesterfeld wordt beheerd. Zoals 
we ook recent weer regelmatig horen, is  hier allemaal 'niets illegaals' aan].
 Waar rafelranden toe kunnen leiden, leert de geschiedenis van Duitsland. Na 
de Eerste Wereldoorlog raakte Duitsland als verliezende partij grote delen van zijn 
grondgebied kwijt. Het verdrag van Versailles bepaalde dat Duitsland Elzas-Lotha-
ringen moest afstaan (aan Frankrijk), Eupen en Malmedy (aan België), een deel van 
Sleeswijk (aan Denemarken), Posen, West-Pruisen en delen van Silezië (aan Polen) 
en Memelland (aan Litouwen). Verder ging alle koloniën verloren. En dan waren er 
nog de  zogeheten Abstimmungsgebiete. Dit waren gebiedenwaar middels volks-
raadplegingen over de toekomstige status zou worden beslist. Het betrof de stad 
Danzig, Nordschleswig, Eupen-Malmedy, die Bezirke Allenstein, Marienwerder en 
Oberschlesien. Saarland was een geval apart; dit kwam onder bestuur van de Vol-
kenbond, mocht door Frankrijk worden uitgebaat. Na 15 jaar, dat is in 1935, zou hier 
een volksraadpleging worden gehouden. Wel, als er iets rafelig is, dan zijn dit soort 
toestanden het wel. Welke ellende eruit is voortgekomen, is genoegzaam bekend.
 We kunnen wel stellen dat al die rafelige gebiedjes altijd voor problemen heb-
ben gezorgd en dat ongetwijfeld ook in de toekomst zullen blijven doen. Dat de 
eigendomsverhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden op korte termijn zullen 
wijzigen, is echter nog maar de vraag. Er is namelijk niets conservatiever dan een 
mens. Want waarom zit Nederland anders nog steeds opgezadeld met een aan-
tal minuscule eilandjes in 
de Caraïbische Zee? De ei-
landjes willen niet los van 
Nederland! Aansluiting van 
Aruba, Bonaire en Curaçao 
bij Venezuela zou natuurlijk 
voor de hand liggen. Maar 
daar wil men dan ook niet 
weer aan. Ja, zo blijft het 
tobben met al die rafels. y
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Wat heeft u gemist?
Onze rubriek over tentoonstellingen die zijn afgelopen. Deze keer over Rood!, de ten-
toonstelling over heilstaatvisioenen uit de Sovjet-Unie uit de jaren 1930-1941 die van 
januari tot en met april 2016 in museum De Fundatie in Zwolle te zien was.

Het waren de ronkende teksten die ons naar deze tentoonstelling lokten. 
Er werden ons uitzonderlijke boeken, bijzonder typografie, gewaagde 
opmaken beloofd. Immers, zo stelde de organisatie van de tentoonstel-
ling: 'De Sovjet-ideologie zou worden gepresenteerd via radicale avant-

gardistische ontwerpen, gemaakt door de culturele elite van het land. Als vurige 
aanhangers van de nieuwe orde vormden schrijvers en beeldend kunstenaars als 
het ware een artistiek leger dat net als het Rode Leger ten dienste van de staat 
stond.' En: 'De opzienbarende Sovjet-vormgeving uit de jaren dertig groeide uit tot 
een inspiratiebron voor modernisten over de hele wereld.' Dergelijke wervende 
teksten scheppen verwachtingen. En zeker, er was veel te zien, maar helaas min-
der te genieten. Er waren de nodige voorbeelden van fraaie vormgeving. Het was 
duidelijk dat het vaak meer om imponeren dan om inhoud ging. De bijzondere ty-
pografie bleef echter grotendeels,  letterlijk, een gesloten boek. De bijschriften en 
uitleg waren summier en nogal eens ondermaats. Een reguliere toegangsprijs van 
€ 9 is voor hedendaagse begrippen dan wel weer vriendelijk, temeer daar u ook de 
andere tentoonstellingen kunt bezoeken. Gaat het alleen om Rood! dan is de con-
clusie: u niet veel heeft gemist. y
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[Boven] Een muur met ingelijste omslagen van 
het tijdschrift USSR in opbouw op de tentoon-
stelling. Geweldige beelden natuurlijk, maar wat 
hadden we ze graag ook van binnen gezien. Foto 
© www.russelslof.com.

[Rechts] Omslag van het tijdschrift USSR in op-
bouw, mummer 10, 1940. Zie ook boven, tweede 
rij, midden. Een Russische soldaat en een boer uit 
de Oekraïne kussen elkaar [In dezelfde Oekra-
ine waren in 1932-1933 drie miljoenen mensen 
om het leven gekomen bij grootschalige (en ge-
forceerde) hongersnoden. De Oekraïense boeren 
waren bij de gedwongen collectivisatie van de 
landbouw  betiteld als 'koelakken', zelfstandige 
boeren die niet aan de collectivisatie wilden mee-
doen, en gedeporteerd naar Siberië.

[Links] Stalin en Kaganovich uit het boek 'Mos-
kou herbouwd' van Rodchenko en Stepanova, 
1938. Ook gebruikt als wervend beeld voor de 
tentoonsteling 'Rood!'. ROOD!
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Etnisch profileren

De term 'etnisch profileren' was onze redactie tot voor kort onbekend. Uit de 
voorbeelden in de pers (Typhoon, Kenneth Vermeer) werd ons duidelijk wat 
we er ons bij moesten voorstellen. Gewoon discriminerend gedrag dus. En 

Amnesty International was zo vriendelijk om het ons ook nog eens geduldig uit te 
leggen: ' "Etnisch profileren" is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met 
de mensenrechten. Het draagt bij aan een negatieve beeldvorming over etnische 
minderheden, schaadt de legitimiteit van de Nederlandse politie en is waarschijn-
lijk niet effectief voor de bestrijding van criminaliteit.' En als inleidende toelichting: 
'Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecon-
troles dan "witte" Nederlanders.' Het is allemaal helemaal politiek correct, maar 
toch hebben we wat opmerkingen. Waarom staat 'witte' tussen aanhalingstekens? 
Wilde men beschuldigd worden van etnisch profileren van blanke Nederlanders? 
Of is het misschien ironisch bedoeld? Interessant is ook dat men hiermee bewust 
aangeeft dat bij etnisch profileren huidskleur dus een doorslaggevende rol speelt. 
De vraag is of dat wel klopt. Veel mensen uit Oost-Europa hebben kenmerken die 
afwijken van de onze. Daardoor hebben zij ook last van etnisch profileren, hoewel 
ze 'wit' zijn. Dan de zinsnede 'waarschijnlijk niet effectief voor de bestrijding van cri-
minaliteit'; deze is voorzichtig geformuleerd door het gebruik van 'waarschijnlijk'. 
Zonder dat durfde men het misschien niet aan? En klopt het ook wel? Volgens de 
misdaadstatistieken lijkt het alsof  bepaalde groepen uit onze samenleving, zoals 
dat heet, oververtegenwoordigd zijn. Zie daarvoor het tekstkader hiernaast. Ver-
der lijkt het ons dat het voor veel mensen, ongeacht geloof, ras, kleur of lengte, 
bijdraagt aan 'negatieve beeldvorming' als die in aanraking met justitie komen. En 
het is zelfs zo dat voor sommigen een crimineel aantoonbare achtergrond niet aan 
de negatieve beeldvorming bijdraagt, maar juist statusverhogend werkt, zeg maar 
positieve beeldvorming. En of alleen etnisch profileren de legitimiteit van de politie 
schaadt, is nog maar de vraag. Zo'n beetje alles wat de politie tegenwoordig doet 
schijnt de legitimiteit van de politie te schaden. Of platweg gezegd: de politie kan 
het nooit goed doen. Bij bijna niemand. Een jammere constatering.

Voetbal dan maar
Een maatschappelijke activiteit waarbij het dankbaar etnisch profileren is, is voet-
bal. Op vrijdag 10 juni was het Europees kampioenschap voetbal begonnen. Voor 
wie het 'etnisch profileren' had willen beoefenen, was het kampioenschap een mer 
à boire. Laten we eens beginnen met het team van Duitsland en kijken we alleen 
eens naar de namen van de leden van dit team. Dan komen we tegen: Shkodran 
Mustafi, Mesut Özil, Sami Khedira, Leroy Sané, Mario Gomez, Lukas Podolski. Klinkt 
naar meer of minder verre landen. Dat staat in schril contrast met de mannen uit 
IJsland. Alle namen van de spelers eindigen op 'son'. Dat klinkt wel erg inheems. 
Hoewel? De Zweden hebben ook nogal wat van dat soort hebben. Zou er uitwis-
seling tussen beide landen kunnen zijn geweest? En nu we het toch over Zweden 
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Zo maar wat cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
meldde ons de volgende gegevens voor 
het jaar 2015; peildatum is 1 januari 2015 
Aantal inwoners:  16.900.726 Nederlan-
ders (althans uitsluitend die personen die 
zijn opgenomen in het bevolkingsregister 
van een Nederlandse gemeente. In prin-
cipe wordt iedereen die voor onbepaalde 
tijd in Nederland woont, opgenomen in 
het bevolkingsregister van de woonge-
meente). Hiervan: 13.235.405 autoch-
toon (=78,3%) en dus 3.665.321 alloch-
toon (=21,7%).
Definities zijn hierbij behulpzaam al was 
het maar om te laten zien, hoe betrekke-
lijk deze getallen zijn. Een autochtoon is 
een persoon van wie de beide ouders in 
Nederland zijn geboren. (Zo snel ben je 
dus voor de statistiek al autochtoon) Een 
allochtoon is een persoon van wie ten 
minste één ouder in het buitenland is ge-
boren. Dat is er voor allochtonen nog het 
onderscheid Westers en niet-Westers. 
Vooruit maar weer. Een Westerse alloch-
toon is iemand met als herkomst een van 
de landen in de werelddelen Europa, ex-
clusief Turkije, [Een verwarrende mede-
deling, want het suggereert dat Turkije bij 
Europa zou horen maar dat het voor dit 
geval niet tot Europa wordt gerekend; zie 
ook ons vorige nummer. Overigens heeft 
u daar kunnen lezen dat Turkije meedoet 
aan het Europees kampioenschap voet-
bal] Noord-Amerika en Oceanië of Indo-
nesië of Japan. Waarbij wordt opgemerkt: 
'Op grond van hun sociaaleconomische 
en sociaal-culturele positie worden al-
lochtonen uit Indonesië en Japan tot de 
westerse allochtonen gerekend. Het gaat 
vooral om mensen die in het voormalig 
Nederlands-Indië zijn geboren en werk-

nemers van Japanse bedrijven met hun 
gezin.' De niet-Westerse allochtoon is 
iemand met als herkomstgroepering een 
van de landen in de werelddelen Afrika, 
Latijns-Amerika en Azië, maar dan weer 
exclusief Indonesië en Japan, of Turkije. 
Van de Nederlandse bevolking is volgens 
deze definities dan 9,6% van Westerse 
afkomst en 12,1% van niet-Westerse af-
komst. En om nu maar meteen geheel af 
te dalen: Marokko 2,3%,  Antillen 0,9%, 
Suriname 2,1%, Turkije 2,3% en overig 
niet-Westers 4,5%.
En dan nu de cijfers over de aanhou-
dingen door de politie. Het gaat hierbij 
pom aangehouden verdachten met een 
woonadres in Nederland.  Autochtonen 
57,9%, van Marokkaanse afkomst 8,1%,  
Surinaams 6,5%, Turks 5,3%,  Antilliaans 
4,1%, Indonesisch 1,8%, Duits 1,6%, Joe-
goslavisch 1,1% en dan nog veel steeds 
kleiner wordend grut. De rij wordt ex 
aequo afgesloten door Japan en Zwit-
serland met 0,007%. Nu is het natuurlijk 
oppassen met dit soort statistieken, want 
registreerde aanhoudingen, zijn nog geen 
veroordelingen.
Het zou dus met deze gegevens logisch 
zijn om juist wel etnisch te profileren, 
immers onder bepaalde bevolkingsgroe-
pen zitten meer mensen met verdacht 
gedrag.  Anderzijds zouden we hier ook 
juist de uitwerking van etnisch profileren 
in kunnen zien. Immers mensen met een 
afwijkend uiterlijk (wat dat dan ook mag 
zijn) worden bij voorkeur aangehouden. 
Dit leidt tot oververtegenwoordiging 
in de statistieken wat vervolgens weer 
gebruikt wordt als argumentatie om 
etnisch te profileren ('zie je wel'). Het 
toont maar weer eens aan dat, als je zou 
willen, je met sommige statistieken alle 
kanten uit kunt. =
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hebben: daar valt wel weer wat etnisch te profileren. We noteerden: Jimmy Dur-
maz (Turkse achtergrond), Oscar Lewicki (~Pools), Erkan Zenkin (~Turks), Zlatan 
Ibrahimović (~Bosnisch/Kroatisch/Albanees), Emir Kujovic (~Bosnisch) en John Gui-
detti (~Italiaans).

We kunnen natuurlijk ook naar het uiterlijk kijken, bijvoorbeeld van de leden van 
het team uit Frankrijk: Steve Mandana, Patrice Evra, Ellaquim Mangala, Bacary Sa-
gna, Samuel Umtiti, N'golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Bogba, Moussa Sissoko, An-
tony Martial. Het is een lust voor het oog en we zouden zeker niet verbaasd zijn 
geweest als iemand ons had willen doen geloven dat het spelers van een Afrikaans 
land waren geweest. Een interessant detail - niet onverwacht voor wie zijn klassie-
ken kent - is de speler met de naam Griezmann. Nee, geen geïmporteerde Duitser. 
Nee, het zou kunnen dat we hier met een geval te maken hebben dat teruggaat tot 
de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871. Frankrijk verloor toen Elzas-Lotharingen aan 
Duitsland; een ongeluk dat pas na afloop van de Eerste Wereldoorlog ongedaan 
werd gemaakt. Intussen was echter het gebied verduitst, inclusief de namen van 
de mensen (en van steden en bergen). En misschien stamt onze voetbalheld Griez-
mann (let op: met dubbel n!) wel uit deze streek.

We gaan nog even door met Oostenijk met: Özcan, Dragović, Garics, Ilsanker, 
Alaba, Junuzović, Arnautović en Okotie. En dan nog Portugal. Hier komen we bij 
een aparte categorie terecht. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat 
veel van die donker gekleurde spelers oorspronkelijk wortelen in de (voormalige) 
Portugese koloniën. Wat te denken van: Danilo (leuk, maar eigenlijk Pereira), Éder 
(idem, eigenlijk Lopes), De Carvalho en Nani? Overigens doet iets soortgelijks zich 
voor bij Engeland (en zou zich hebben voorgedaan bij Nederland als het had kunnen 
meedoen). En het valt niet te ontkennen dat het ook bij Frankrijk (deels) het geval 
kan zijn. 

Baarden zijn misschien ook goed
Een ander hulpmiddel om etnisch te profileren is misschien de baard, vooral in com-
binatie met een niet-wit uiterlijk. Op zich natuurlijk een merkwaardige manier van 
opereren. Lange tijd werd in de westelijke wereld namelijk de baard als uiting ge-
zien van iets artistieks, van niet willen aanpassen of van een gebrek aan verzorging 
(combinaties waren ook toegestaan). Maar de baard blijkt bij een deel van de voet-
ballers tegenwoordig salonfähig; een opmerkelijke ontwikkeling. En zie eens waar 
deze baardgroei toe leidt! Hierbij hebben we ook de quasi nonchalante, vandaag 
niet geschoren uitdossing ook als baardgroei bestempeld. Bijvoorbeeld Albanië: 10; 
Oostenrijk: 13;  België: 9;   Maar daarenetegen landen als Zweden vijf, Rusland 4, 
IJsland drie en Polen nog minder.

Waar leidt dit toe?
Hoe dan ook: op de hier besproken manieren is het gemakkelijk om op naam of 
uiterlijkheden etnisch te profileren. Het is nogal grof, we geven het toe, maar leidt 
wel tot interessante resultaten. Op een rijtje een aantal van de deelnemende teams 
in volgorde van toenemende aantallen 'buitenlanders' op basis van uiterlijk en/of 
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naam:  Portugal 4, Duitsland 6, Zweden 6, Oostenrijk 8, Frankrijk 10, België 11, Zwit-
serland 13. Wat leren we hier nu van? Misschien valt het hoge aantal bij Zwitserland 
op? En bij België? Maar het geeft ook de zinloosheid aan van etnisch profileren. 
Deze mannen komen voor het betreffende land uit, omdat ze daar staatsburger van 
zijn. En ja, we kunnen ons erover verbazen dat er nogal wat landen zijn waar niet 
of nauwelijks spelers met 'vreemde' wortels voor uitkomen. Daar valt ook wel wat 
over na te denken. En verder toont het maar weer eens aan dat in onze moderne 
wereld het begrip natiestaat en grenzen toch eigenlijk wel heel betrekkelijk zijn. En 
wie kan nog logisch uitleggen waarom die vreemde grens daar ligt zoals die ligt? 
Zouden die mensen aan weerszijden van de grens echt zo verschillend zijn behalve 
dan in hun staatsburgerschap? En wie kan zich nog de instroom van vreemdelin-
gen herinneren in de zestiende eeuw? Duizenden vluchtelingen kwamen toen naar 
de jonge republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En dat waren merendeels 
vluchtelingen die we tegenwoordig economische vluchtelingen zouden noemen. 
Het heeft Nederland toen veel, heel veel voorspoed gebracht. Etnisch profileren is 
leuk en gemakkelijk, maar verder schieten we er niets mee op. y

Vergeetwoorden

Het is niet de eerste keer dat we constateren dat Vi zijn tijd keer op keer ver 
vooruit is. Al in 2005 wezen op onze website erop dat marktconform belo-
nen een heilloze weg is. Ook maatregelen om dit fenomeen te doorbreken, 

zullen niet werken. Zo'n maatregel is om een salarisplafond in te stellen, zoals in 
de (semi)publieke sector. Ook dan zal er dan toch nog steeds gemekker zijn, zoals 
onlangs weer bij de netbeheerders. De bestuursvoorzitters voeren een bekende, 
rituele dans op. Uitgewoonde uitspraken als 'toppers lopen weg' en 'oneerlijk' vie-
len. De Volkskrant meldde echter op 23 juni het volgende: 'Specialisten' en 'unieke 
talenten' in de (semi)publieke sector moeten toch meer kunnen verdienen dan 179 
duizend euro, meldde Plasterk een jaar geleden. Daarbij gaat het onder andere om 
topwetenschappers, chef-dirigenten, luchtverkeersleiders, actuarissen, econome-
tristen, klinisch fysici, klinisch chemici en solisten bij opera en dans'. Dus hoezo pla-
fond? Wij menen dat aan het rijtje beroepen ook nog wel hoofdredacteur zou kun-
nen worden toegevoegd. Maar dat is weer een andere discussie.

Maar het gaat over vergeetwoorden. Ook daar waren we al vroeg bij. In 2003 
publiceerden we artikel op onze website onder de titel 'Ge-
vaar! Het woord "pront" sterft uit'. Het ging - uiteraard - over 
het woord pront, waarop onze redactie werd geattendeerd 
toen als onderdeel van de culturele vorming op de redactie 
de film Brève traversée werd bekeken. Beschouwing van de 
borsten van de hoofdpersoon Sarah Pratt leverde de asoci-
atie met woord pront op, een woord dat nog zelden wordt 
gehoord (zie de afbeelding voor wat wij bedoelen). En zie: 
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in 2015 was er de geboorte van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden. 
Een mooi initiatief in samenwerking met het radioprogramma De Taalstaat. Het fe-
nomeen Vergeetwoordenlijst, al gestart in 2014, kreeg hiermee een bredere basis. 
De reactie van Vi hoorde van dit alles en heeft zij zich gehaast om het woord pront 
aan te melden. Helaas, een ander was ons voor geweest.

De verzamelactie voor de vergeetwoorden loopt nog steeds door. Dat gaf 
ons de gelegenheid om een tweede poging te wagen. Deze keer met het woord 
veeg. Nee, niet het zelfstandig naamwoord, maar het bijvoegelijk naamwoord. De 
redactie van de Vergeetwoordenlijst reageerde met 'Een vondst!'. Inderdaad, het 
woord veeg is bijna uitgestorven en komt eigenlijk alleen nog voor in de uitdruk-
king 'een veeg teken'. Slaan we het Nieuw Woordenboek der Nederlandse Taal uit 
1975 uit onze bibliotheek op dan gaat bij het bijvoeglijk naarwoord veeg een wereld 
voor ons open! Het  is een lemma van maar liefst acht regels en het leest als volgt: 
II. veeg, bn. (veger, -st), 1. ten dode gedoemd, de dood nabij; - (van zaken) ten 
ondergang gedoemd, de ondergang nabij; -2. gevaarlijk, hachelijk, netelig, beden-
kelijk: het staat er ~ mee; een vege no0dzakelijkheid; -3. (bijz. st.) zwak, uitgeput: de 
vege geest; -4. in levensgevaar verkerend; (zegsw.) zo ~ als een luis op een kam, zie 
bij luis; - het vege lijf, het lijf dat aan de dood tot het uiterste risico is blootgesteld; 
het enkele leven; -5. onheilspellend, t.w. in de verb. een ~ teken. Prachtig! y

Kwaliteit van bewegen

In de straat waar de redactie is gevestigd, speelde zich onlangs een interessant 
tafereel af. De redactie huist op de eerste verdieping van een niet zo bijzonder 
huis in een niet zo bijzondere straat in de niet zo bijzondere gemeente Houten. 

De bewoners zijn veelal vriendelijke lieden uit de betere middenklasse. Er heerst 
een rustig straatbeeld en er doet zich zelden iets ongepasts voor. De meeste men-
sen in de straat zijn onbekend met de taferelen die zich in hun buurt soms op de 
redactie van Vi afspelen.

Nu was er onlangs enig rumoer. In de vroege ochtend had zich een grote groep 
buurtbewoners verzameld. Bij navraag bleek dat twee mannen zich op de straat 
hadden opgesteld om een tocht naar Santiago de Compostela te beginnen. Te oor-
delen naar hun uitrusting zou dit niet te voet gaan, maar op de fiets. De mannen 
hadden de tegenwoordige sociaal vereiste uitdossing aan alsof ze wielerprofessi-
onals waren. De reis naar Santiago de Compostela is een afstand van ruim 2.000 
kilometer en volgens Google Maps zou de reistijd op de fiets 115 uur moeten bedra-
gen. Voorwaar een mooie prestatie voor wie zoiets volbrengt. Op de vraag waarom 
Santiago de Compostela als doel was gekozen, kwam geen ander antwoord dan 'de 
afstand'. De heren hadden dus even goed Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, of Smo-
lensk, in Rusland vlak over de grens net Wit-Rusland, als bestemming kunnen kie-
zen, want dat is ook een afstand van ongeveer 2.000 kilometer. Niettemin, welke 
richting dan ook uit, het is een forse afstand en er werden dan ook bemoedigende 
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woorden gesproken, een spandoek ontvouwd. De heren vertrokken, daarbij nage-
zwaaid door vrouwen en buurtgenoten, waarbij vrolijke kreten werden geslaakt.

Terug in ons bureel ontvouwde zich een interessante discussie, toen onze hoofd-
redacteur met een merkwaardige insteek kwam. Hij vroeg zich af of, als hij met een 
nieuw boek zou beginnen, er dan ook een oploopje zou zijn van mensen die hem 
zouden uitzwaaien. Een boek schrijven en alles doen wat daarbij hoort, is toch ook 
een majeure prestatie waar lange tijd en veel energie mee gemoeid kan zijn. Zeker, 
niet primair fysiek, naar dan toch wel intellectueel. De redactie reageerde wat la-
cherig; zo'n uitwuifmoment was onwaarschijnlijk. De conclusie zou dus kunnen zijn 
dat een fysieke prestatie hoger te achten is dan een intellectuele prestatie. y

Voor het goede doel
    

De Eerste Wereldoorlog heeft diepe sporen getrokken in Europa. Duitsland 
en Oostenrijk-Hongarije hadden de oorlog verloren en een van de resulta-
ten was een herindeling van Europa. Zo moest Duitsland grote delen van 

zijn grondgebied afstaan. Duitsland verloor delen in het oosten aan Polen [waar-
bij moet worden aangetekend dat deze gebieden tot 1795 Pools waren  geweest]. 
Oost-Pruisen bleef Duits, maar was door een strook Polen van de rest van Duitsland 
gescheiden. In het westen gingen Elzas en Lotharingen verloren aan Frankrijk [maar 
van deze gebieden moet dan ook bij worden verteld dat de gebieden tot aan de 
Frans-Duitse oorlog van 1870/71 Frans waren en na de overwinning van Duitsland 
door dit land waren geannexeerd] [Tijdens de oorlog waren overigens al de Duitse 
koloniën verloren gegaan. In Afrika ging het om Togoland, Kameroen en Duits Zuid-
west-Afrika; Duits-Oost-Afrika bleef aanvankelijk behouden, maar ging na de wa-
penstilstand alsnog verloren. In Azië bezette Japan het enige Duitse bezit, de stad 
Jiaozhou. Ook alle Duitse gebieden in de Stille Oceaan gingen verloren, waaronder 
Keizer Wilhelmsland en de Salomonseilanden]. De linker Rijnoever werd door gealli-
eerde troepen bezet. En dan waren er nog de zogeheten Abstimmungsgebiete. Dit 
waren een aantal oorspronkelijk Duitse gebieden die onder voorlopig bestuur van 
de Volkenbond waren gebracht. In deze gebieden zou op enig moment een volks-
stemming worden gehouden waarbij de inwoners mochten bepalen bij welk land ze 
wilden behoren. Het ging om het noorden van Sleeswijk-Holstein, Eupen en Malm-
edy, Allenstein, Marienwerder en Boven-Silezië. Saarland werd voor 15 jaar onder 
bestuur van de Volkenbond gebracht waarna ook daar de bevolking mocht kiezen 
bij welk land ze zich wilden aansluiten: Frankrijk of Duitsland. Daarnaast moest 
Duitsland torenhoge herstelbetalingen doen. Het hoeft geen verbazing te wekken 
dat dit alles in Duitsland grote verontwaardiging en afkeer opriep. Het werd als een 
grove vernedering ervaren en zou uiteindelijk leiden tot de Tweede Wereldoorlog. 
Maar nu aandacht voor de volkstemming in Saarland, want daar heeft zich een 
vrijwel vergeten geschiedenis afgespeeld: Nederlandse troepen die (mede) zorg 
moesten dragen voor een ordelijk verloop van de volksstemming.



24

Kolen, kolen
Het Verdrag van Versailles (1919) wijdde in sectie V, artikelen 45 tot en met 50  aan-
dacht aan de positie van het Saargebied. Frankrijk zou voor 15 jaar de economische 
controle over het gebied krijgen. De achterliggende gedachte was simpel, zoals 
artikel 45 laat zien: 'As compensation for the destruction of the coal-mines in the 
north of France and as part payment towards the total reparation due from Ger-
many for the damage resulting from the war, Germany cedes to France in full and 
absolute possession, with exclusive rights of exploitation, unencumbered and free 
from all debts and charges of any kind, the coal-mines situated in the Saar Basin 
as defined in Article 48.' Het ging dus gewoon om de kolenvoorraden waarvan de 
opbrengsten als een deel van de herstelbetalingen werden gezien.

Het gebied kwam onder bestuur van de Volkenbond. Een troepenmacht be-
staande uit troepen uit Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moest de orde 
bewaren. Na 15 jaar zou een volksraadpeging worden gehouden. De inwoners zou-
den zich dan kunnen uitspreken voor a) handhaving van de bestaande situatie; b) 
aansluiting bij Frankrijk; of c) aansluiting bij Duitsland. Toen het moment van de 
volksraadpleging daadwerkelijk begon te naderen, we spreken over 1934, was de 
politieke situatie totaal verschillend van die toen het verdrag van Versailles werd 
gesloten. In Duitsland waren de nationaal-socialisten met Adolf Hitler aan de macht 
gekomen. Zij voerden een agressieve buitenlandse politiek en maakten over de pos-
tie van het Saargebied geen geheim: dit moest uiteraard terug naar Duitsland.

Op naar de volksstemming    
In 1934 begonnen de voorbereidingen voor de volksraadpleging. Hiertoe werd een 
Comité van Drie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van Italië, Spanje en 
Argentinië. Nederland speelde van het begin af aan een belangrijke rol. Zo werden 
onder andere juridische adviezen uitgebracht, expertise in verkiezingen ingebracht 
en toezichthouders bij de opstelling van de kieslijsten geleverd. Verder waren er 
800 tot 900 voorzitters van stembureaus nodig. Nederland zegde 350 kandidaten 
toe nog eens aangevuld met 127 reserveleden. De belangrijkste Nederlandse bijdra-
ge bestond echter uit de levering van een deel van de troepenmacht die toezicht bij 
de verkiezingen zou moeten houden. Het Nederlandse contingent bestond uit 217 
militairen van het Korps Mariniers en 33 man burgerpersoneel; het geheel stond on-
der bevel van kapitein der mariniers Mattheus Reindert de Bruijne (1895-1973). De 
troepenmacht was verder opgebouwd uit manschappen uit het Verenigd Koninkrijk 
(1500), Italië (1300) en Zweden (260). Deze internationale vredesmacht avant la let-
tre stond onder bevel van de Engelse generaal John Brind (1878-1954). De Neder-
landse militairen vertrokken eind december 1934 naar Saarbrücken, de hoofdstad 
van het Saargebied. De volksraapleging was voorzien voor 13 januari 1935.

  De politieke situatie in het Saargebied kende in de eerste helft van de jaren der-
tig een aantal verwarrende aspecten. Er waren nogal wat tegenstanders van het na-
ziregime naar het Saargebied uitgeweken, omdat het geen Duits grondgebied was, 
maar wel een Duitstalig gebied. Vóór de opkomst van het nationaal-socialisme wil-
den de meeste politieke groeperingen aansluiting bij Duitsland. Volgens een inlich-
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tingenrapport van de troepen in het Saargebied maar liefst 95%. Nadat Hitler aan 
de macht was gekomen, kwamen de zaken aanvankelijk anders te liggen. Toch was 
en bleef het Deutsche Front, in feite een verlengstuk van de nazipartij in Duitsland, 
verreweg de grootste groepering. Niet zo zeer omdat iedereen aansluiting bij Duits-
land wilde, maar deels uit opportunisme of onder druk van represailles. Partijen die 
voor de handhaving van de status quo waren, hadden weinig aanhang. Het ging om 
het linkse Einheitsfront en de Deutsche Volksbund für christliche Gemeinschaft, een 
anti-Hitler en anti-communisten partij. De bevolking was overwegend rooms-katho-
liek.  Daardoor werden de ontwikkelingen in Duitsland waarbij de kerken steeds 
meer onder druk kamen te staan, met argusogen bekeken. Het was een dilemma: 
de meest inwoners van het Saargebied wilden eigenlijk aansluiting bij Duitsland 
maar vreesden tegelijkertijd de antiklerikale maatregelen van het naziregime.

Een apart geval vormden de stemgerechtigden die buiten het gebied woonden. 
Stemmen per post kon niet, dus wie wilde stemmen moest naar het Saargebied. 
Het ging naar schatting om 55.000 mensen, waarvan het merendeel Duitsers. In ge-
volge de bepalingen van de commissie die de verkiezingen organiseerde, mochten 
de speciale treinen (57 stuks!) met stemgerechtigheden niet voor 12 januari, 8 uur 
het Saargebied in [de verkiezingen waren op 13 januari] en ze moesten 14 januari 
voor 9 uur weer uit het Saargebied zijn vertrokken. Verder moesten al die buiten-
Saarse stemmers een (tijdelijk) verblijfplaats in het Saargebied hebben. Hiervoor 
zette, begrijpelijkerwijs, het Deutsche Front zich in.  

Vanuit de nationaal-socialistische hoek werden, met steun uit Duitsland, alle mid-
delen van propaganda en agitatie ingezet. Zo was het toneelstuk Wilhelm Tell van 
Schiller over de Zwisterse vrijheidsmythe een propagandistisch vehikel van het nazi-

Kaart uit Das Saar-
buch uit 1934 met  
als titel 'Kriegszüge 
der Franzosen nach 
dem Osten'. Hierop 
zijn alle Franse 'ver-
overingen' sinds 1612 
aangegeven. [1612 
is naar het noorden, 
naar Nederland. Dit 
moet echter waar-
schijnlijk 1672 zijn, 
namelijk het Ramp-
jaar]
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regime. Het  werd elke week in het Saarbrücken Theater opgevoerd.  De prijs van de 
voorstelling was door financiering vanuit Berlijn extreem laag gehouden en bezoe-
kers werden zelfs per speciale trein vanuit het gehele gebied aangevoerd. Volgens 
de inlichtingendienst was het stuk 'recommended by Berlin as a wonderful means 
of stirring up the masses'.

 En dan was er nog Das Saarbuch, met als ondertiitel Schiksal einer deutschen Land-
schaft. Dit mag in propagandistisch opzicht wel als een van de hoogtepunten wor-
den beschouwd. Het boek verscheen in 1934 onder de vlag van de uitgeverij Volk 
und Reich. Deze uitgeverij was in 1925 begonnen met het gelijknamige tijdschrift 
om 'den Weg des deutschen Volkes aus der europafremden Konzeption der Pariser 
Friedensdiktate zur neuen Reichsbildung von der Seite der Publizistik her praktisch 
mit vorzubereiten und durchzusetzen'. Kortom: uitgaves van rechts-nationalisti-
sche toonzetting die zich vooral richten op onderwerpen die te doen hadden met 
voormalige Duitse gebieden. Voorman, en auteur van veel uitgaven, was Friedrich 
Heiss. Deze Heiss zou in 1936 toetreden tot de persoonlijke staf van Reichsführer 
van de SS Heinrich Himmler en het brengen tot SS-Standartenführer, vergelijkbaar 
met de militaire rang van kolonel.

Das Saarbuch telt 334 pagina's en is een lange aanklacht tegen het onrecht dat de 
bewoners van het Saargebied is aangedaan en tegen de niet-aflatende agressie van 
Frankrijk. Het was propaganda in de zin dat het uitging van de onomstotelijke waar-
heid dat het Saargebied als een historisch onderdeel van Duitsland moest worden 
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beschouwd en dat de bewoners niet anders zouden willen dan weer deel uitmaken 
van Duitsland. Het ging om een gebied van minder dan 2.000 km2 met een inwoner-
tal van iets minder dan 800.000. Grootheden die in het niet zinken bij de toenmalige 
omvang van Duitsland met een oppervlak van 470.000 km2 en 62 miljoen inwoners. 
Het geeft dan ook aan hoe gevoelig dit soort zaken in nazi-Duitsland lag.

De Nederlanders
De internationale troepenmacht bestond weliswaar uit militairen, maar had geen 
militaire taken. Belangrijkste rol was door aanwezigheid zorg te dragen voor een 
ordelijk verloop van de volksraadpleging, transport van stembussen naar en van 
de stembureaus. Voor zover gesprekken van 'geheimen militairen aard' moesten 
worden gevoerd, moest er in het Maleisisch worden gesproken. Het was namelijk 
gebleken dat het Deutsche Front op grote schaal telefoonlijnen afluisterde. Maar 
ook het Maleisisch hielp niet, zo blijkt uit het rapport van het Nederlandse con-
tingent, aangezien gesprekken: 'binnen een half uur in 't  Duitsch vertaald waren 
geworden.' Britse officieren van het hoofdkwartier waren op de hoogte van de af-
luisterpraktijken en begonnen hun gesprekken zelfs met: 'Guten Mittag Deutsche 
Front; Guten Mittag Einheitspartei.' Ernstige moeilijkheden hebben zich echter niet 
voorgedaan. De afluisterpraktijken werden door de Nederlanders blijkens bewaard 
gebleven correspondentie 'sportief' opgenomen.

[Links] Propaganda-
briefkaart van het ja-
kamp. Collectie IISG, 
Amsterdam. [Boven] 
Ter gelegenheid van 
de volksraadpleging 
verschenen speciale 
postzegels. [Rechts] 
Het stembiljet met de 
drie keuzemogelijkhe-
den.
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Gedane zaken 
De uitslag van de volksraadpleging was boven alle twijfel verheven. Maar liefst 90% van 
de inwoners had gestemd voor aansluiting bij Duitsland. In zekere zin een geluk, want 
de uiteindelijke beslissing lag bij de Volkenbond. De volksraadpleging was niet meer 
dan een raadpleging. [Dus wat we tegenwoordig een raadgevend referendum zou-
den noemen]. Er was vooraf veel gespeculeerd hoe de Volkenbond moest of geacht 
werd te handelen in relatie tot het stemmenpercentage dat voor aansluiting bij Duits-
land was. Commentaren in de Franse pers suggereerden dat 50% voor aanluiting bij 

Sfeerbeelden uit het Saargebied nog voor de volksraadpleging. De kreet 'immerdar' - het bete-
kent zo veel als altijd, steeds - was de lijfspreuk van het ja-kamp.

Het Deutsche Front spaarde kosten noch moeite - daarbij fors ondersteund door de Duitse 
regering - om reclame te maken voor aansluiting bij Duitsland.   
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Duitsland een ramp zou zijn, 15% een succes en minder dan 10% een ware triomf. 
De 90% kwam dan ook hard aan in Frankrijk. Sommige Franse politici meenden er 
echter ook iets goeds in te zien. Men meende namelijk dat Hitler naar links was op-
geschoven, naar links had móeten opschuiven om de katholieken voor aansluiting 
bij Duitsland te laten stemmen. Dit werd gezien als een verbetering. Op 1 april 1935 
vond de formele overdracht van het gebied aan Duitsland plaats. De Franse opinie 
bleek een misvatting en de katholieken voelden zich misschien ook wel bedrogen. 
En de rest is geschiedenis.

In de herhaling
Een merkwaardig soort herhaling deed zich voor na de Tweede Wereldoorlog. Saar-
land werd bezet door Franse troepen en werd een soort Frans protectoraat. Niet 
onbelangrijk voor Frankrijk, want Saarland had nog steeds grote kolenvoorraden. 
in 1954 werden herziene afspraken gemaakt over de positie Saarland. De bewoners 
konden zich uitspreken over een status van een soort onafhankelijk Saarland onder 
de vlag van de Westeuropese Unie. Tot ieders verrassing - zelfs de Duitse bondskan-
selier Adenauer steunde het voorstel - werd het voorstel met ruime meerderheid 
afgewezen. Politiek werd dit impliciet opgevat als een behoefte om bij West-Duits-
land te behoren. De hereniging werd vervolgens op 1 april 1957 een feit. y

Opmerking: in het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich het archief 'Nederlands 
Detachement Saargebied' onder nummer 2.13.68.05.

De uitslag van de volksraadpleging 
viel niet bij iedereen even goed, zo 
blijkt bijvoorbeeld uit deze merk-
waardige advertentie. Hierin wordt 
het overlijden van de status quo
aangekondigd.

De Duitse post kwam na de volksraad-
pleging in het Saargebied met twee post-
zegels om het heugelijk feit te vieren. Eén 
zegel toont steenkool (waar het om was 
begonnen) en de andere een moeder met 
kind en de tekst 'Die Saar kehrt heim!'
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Een nummer graag!

Getallen worden veel gebruikt als identifi-
catie. We doelen hier op bijvoorbeeld het 
ISBN-nummer. Een uniek getal voor elk boek dat wordt uitgegeven. Of het 

ISSN-nummer dat bedoeld is voor periodieken. Zo heeft dit tijdschrift 1574-6038 als 
ISSN [en overigens 73629271 als OCLC-nummer, het nummer volgens Online Com-
puter Library Center, dat dan weer wordt gebruikt in WorldCat, een poging tot een 
mondiaal bibliotheeksysteem]. En dan is er nog de DOI, de Digital Object Identfier. 
Het is een hulpmiddel om een entiteit een unieke code toe te kennen. De DOI wordt 
veel gebruikt in de wetenschappelijke wereld om publicaties een uniek nummer toe 
te kennen. De DOI kan ook in de vorm van een hyperlink worden gegoten. In dat ge-
val leidt de DOI onmiddellijk naar de gewenste publicatie. En natuurlijk kon het niet 
uitblijven: er is nu ook een systeem om mensen te nummeren. Zeker, dat wordt al 
gedaan, bijvoorbeeld in Nederland het BSN, het burgerservicenummer of tijdens de 
Tweede Wereldoorlog het persoonsnummer [BSN is  overigens begonnen als een 
door de belastingdienst toegekend uniek nummer voor belastingplichtigen. Het is 
trouwens merkwaardig dat het burgerservicenummer wordt genoemd. Welke ser-
vice heeft de overheid daarbij in gedachten? En zeker met de terugtredende over-
heid valt het met die service soms nogal tegen.]

Nee, er is nu een mondiaal systeem, de ISNI, International Standard Name Iden-
tifier. Wat en waarom kan  de ISNI het best zelf uitleggen: 'The mission of the ISNI 
International Authority (ISNI-IA) is to assign to the public name(s) of a researcher, 
inventor, writer, artist, performer, publisher, etc. a persistent unique identifying 
number in order to resolve the problem of name ambiguity in search and discovery; 
and diffuse each assigned ISNI across all repertoires in the global supply chain so 
that every published work can be unambiguously attributed to its creator wherever 
that work is described.' Daar is zeker iets voor te zeggen.

De naam Gerrit van Dam zal onze lezers misschien bekend in de oren klinken, 
maar dat geldt zeker niet voor degenen die (dom genoeg) geen abonnement op 
dit tijdschrift hebben. En wie op zoek is naar een bepaalde Gerrit van Dam kan zijn 
lol niet op. Stop de naam in een zoekmachine op het internet en een stortvloed van 
resultaten is (natuurlijk) het gevolg [Wat dan het onderwijsadagium 'dat zoeken 
we op'wel weer in een schril daglicht plaats]. Zeker, het is leuk om te lezen over 
al die Gerritten van Dam, maar je zal maar een specifieke Gerrit zoeken. Nee, dan 
is een uniek nummer toch handiger dan een naam om mensen te identificeren. Als 
je tenminste een ISNI hebt of kunt krijgen. 'Onze' Gerrit van Dam, die toch wel zijn 
sporen heeft verdiend als 'researcher, inventor, writer, artist, performer, publisher' 
[we citeren INSI] heeft geen ISNI en als persoon een ISNI aanvragen gaat niet. Dat 
laatste moet gebeuren door een 'registration agency'. In Nederland zou dat de Ko-
ninklijke Bibliotheek (KB) kunnen zijn, maar deze biedt op de website geen enkele 
informatie over ISNI. Wel is het zo dat in de catalogus van de KB heel wat auteurs 
van publicaties een ISNI hebben. Hoe zijn ze daaraan gekomen?
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We vroegen de KB om opheldering. Dat hadden we maar beter niet kunnen doen. 
We werden in een onbegrijpelijke wereld geleid. Het belangrijkste deel van de reac-
tie leek ons de volgende zinsnede: 'Een onderdeel van het catalogiseren is het the-
saureren van de auteurs, vertalers e.d. zodat iedere auteur een nummer krijgt in de 
NTA, de auteursthesaurus van Nederland. Een onderdeel van het thesaureren is dus 
tegenwoordig om ook een ISNI toe te voegen. De ISNI's zijn met terugwerkende 
kracht toegevoegd aan NTA.' Maar wie hiertoe heeft besloten, wie de nummers be-
denkt en in welke volgorde onder 'met terugwerkende kracht' is te verstaan, werd 
ons, ook na herhaald vragen, niet duidelijk. We volstaan dan ook met op te merken: 
het bestaat en menigeen van ons heeft er weer een nummer bij.

Nog even terug naar de werkelijkheid. Het INSI-nummer bestaat uit 16 cijfers en 
het karakter X soms als laatste symbool. Het wordt gegeven in vier blokken van 
vier karakters gescheiden door spaties. Het laatste karakter is hierbij een controle-
karakter dat wordt berekend volgens MOD 11-2. [Naast de getallen 0 tot en met 9 
kan de uitkomst ook 10 zijn, waarvoor dan het symbool X wordt gebruikt. We gaan 
hier niet in om de merites van de MOD 11-2. Dat zou een aparte handleiding vergen] 
Als voorbeelden: Albert Einstein heeft nummer 0000 0001 2281 955X, Adolf Hitler 
0000 0001 2278 465X en Bernhard von Lippe-Biesterfeld 0000 0001 1879 998X. 
[Men zou kunnen denken: 'Hoezo, prins Bernhard als auteur?' Op de INSI website 
wordt echter een overzicht gegeven van de publicaties van de prins. Waarschijnlijk 
is deze lijst afkomstig van het overzicht in de Koninklijke Bibliotheek. Hier bevindt 
zich inderdaad een merkwaardige verzameling papierwerk waaraan op de een of 
andere manier de naam van prins Bernard (von Lippe-Biesterfeld) is verbonden. We 
noemen slechts:
= Rede gehouden door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden in zijn 
functie van Inspecteur-Generaal der Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en 
Koninklijke Luchtmacht voor de Algemene Vereniging van Nederlandse Reserve-
Officieren op 14 mei 1955 in de Ridderzaal te 's-Gravenhage.
= Voorwoord bij 'Before nature dies', 1970.
= De Bernhard-interviews. Twaalf (12!) in Elsevier verschenen gesprekken met het 
idool van martiaal en behoudend Nederland, 2014.
= De goodwill-reis van Z.K.H. de Prins der Nederlanden naar Zuid-Amerika, 1951. Een 
uigave van de Hollandsche Bank--Unie (ook met de curieuze toevoeging '$312' in de 
catalogus).
= Holland at war against Hitler. Anglo-Dutch relations 1940-1945. Verslag van een 
conferentie in Londen in 1989.
En zo gaat het maar door. Dus geen publicaties door de man geschreven maar pu-
blicaties waarbij hij, laten we zeggen, in de buurt is geweest. Dat kan toch het niet 
doel van een bibliografische catalogus zijn] Maar goed: het is duidelijk wat het INSI-
nummer is. Heeft u er nog geen, dan graag contact opnemen met de Koninklijke 
Bibliotheek, de lokale vertegenwoordiger van INSI. U moet natuurlijk dan wel iets 
hebben gepubliceerd. [Er is overigens ook een Gerrit van Dam met een INSI van 
0000 0000 6710 9511, maar dat is niet 'onze' Gerrit van Dam'. y 
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Virtuoos van de nai overleden

Ons blad verschijnt onregelmatig 
en ook nog eens weinig frequent. 
Soms blijkt dan dat we ondanks 

onze voortschrijdende inzichten wel eens 
achter de feiten aanlopen. Nu zal de scha-
de in  het geval van het onderwerp van 
dit artikel wel meevallen, want het on-
derhavige onderwerp haalde niet eens de 
Nederlandse kranten. Het gaat om Radu 
Simion. Deze Roemeense virtuoos op de 
panfluit is 16 februari 2015 overleden in de 
leeftijd van 75 jaar. 

Panfluit? Jazeker, we gaan het hebben 
over de panfluit; in Roemenië de nai ge-
heten. Het instrument waar door velen 
nogal lacherig over wordt gedaan. En inderdaad hebben panfluitisten zich regel-
matig ingespannen om zichzelf belachelijk te maken. Maar eerst over Radu Simion. 
Simion werd op 27 februari 1940 geboren Ștefan cel Mare, een dorp in het zuiden 
van Roemenië. Merkwaardig is dat Simion eerst accordeon leerde spelen, daarna 
de cimbaal en uiteindelijk pas de panfluit. Voor het laatste instrument kreeg hij les 
van de legendarische bespeler van de panfluit, Fănică Luca, pseudoniem van Stefan 
Luca Iordache (1894 – 1968), grote popularisator van dit lang geminachte instru-
ment en schoonvader van ... Radu Simion. Het kan bijna geen toeval zijn dat van de 
school van Luca Simion niet de enige beroemdheid werd. Luca stond ook aan de 
wieg van de carrière van latere grootheden als Damian Luca (1936, neef van Fănică 
Luca) en Gheorghe Zamfir (1941).

Roemeense toestanden
Simion was niet alleen in eigen land een beroemdheid. Hij maakt veel buitenland-

se reizen. Dat was mogelijk omdat hij altijd trouw is gebleven aan het regime. Zelf 
verklaarde hij na de val van het communisme dat hij als kind al zong voor de eerste 
communistische leider van Roemenië, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ook bij diens op-
volger, Nicolae Ceaușescu, was hij later met zijn panfluit een graag geziene gast. 
Simion speelde regelmatig bij de feesten na afloop van de jachtpartijen van deze 
dictator. Simion beschreef de man, die we toch tegenwoordig als een onvervalste 
dictator zien, in een interview in Libertatea in april 2014 als 'sober' en als een lief-
hebber én kenner van volksmuziek. Naar eigen zeggen was het mooiste moment 
in zijn  leven de ontmoeting met Richard Nixon, toen de Amerikaanse president in 
1977 Roemenië bezocht. Maar ook bij andere, officiële gelegenheden was Simion 
aanwezig en speelde hij op zijn panfluit, zoals bij bezoeken van Tito, de leider van 
Joegoslavië, en van Mohammed Reza Pahlavi, de sjah van Perzië.
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In de tijd van de grammofoonplaat was het bijzonder moeilijk om aan werken 
van Simion (en andere Roemeense panfluiters) te komen. Het was de tijd van de 
Koude Oorlog en de muziek van Simion werd uitgebracht op het Roemeense label 
Electrecord. De beste, en soms enige, manier was in dit geval om naar Roemenië te 
gaan en de platen ter plekke aan te schaffen. [Gemakkelijker ging het meestal met 
het Hongaarse label Hungaroton, begonnen als  Qualiton. Tsjecho-Slowakije kende 
Supraphone en de Sovjet-Unie Melodyia. Vooral klassieke werken werden op deze 
labels nogal eens op de Westerse markt aangetroffen] Op Electrocord werd de mu-
ziek van Simion uitgebracht in de serie Trésors folkloriques Roumains.

De discografie van Simion bestaat (tegenwoordig) grotendeels uit werk met 
veelal weinig creatieve titels als 'Een virtuoos van de panfluit, deel 1' (u begrijpt het 
al, gevolgd door deel 2, 3 ..). Dat is jammer, want het zal menigeen doen denken 
aan James Lastachtige toestanden; gezellige, maar vooral pretentieloze muziek, 
een soort muzak. Merkwaardig genoeg hebben vrijwel alle serieuze panfluitbespe-
lers dit blijkbaar ook zo gedacht. Want hoe is het anders te verklaren dat menige 
panfluitberoemdheid aansluiting bij klassieke muziek heeft gezocht? Om de zaken 
wat serieuzer te maken waarschijnlijk. Helaas is muziek met de panfluit daarmee 
net zo verdacht geworden als de Eerste Gymnopédie van Erik Satie waarvan zo veel 
zwijmelende uitvoeringen bestaan dat veel mensen waarschijnlijk niet eens weten 
hoe de oorspronkelijk bedoelde uitvoering klinkt (zie ook Vi nummer 6). Ja, zo komt 
de oorspronkelijk toch zo fraaie soort muziek toch wel erg in de verdachte hoek 
terecht. Want, wat te denken van titels als: Pan flute Christmas, Panflute dreams, 
Dolphin magic, Worship with the pan flute, Pan pipe for lovers, The grace of God en 
Wellness panflute dreams.

Nee, dit is allemaal uitermate treurig. Waarom toch niet dicht bij huis gebleven 
in plaats van een concert zoals van George Zamfir met het orkest van André Rieu in 

Op de voorgrond  mid-
den de Amerikaanse 
president Nixon met 
rechts van hem (met de 
microfoon in de hand; 
vreemd) de Roemeense 
leider Ceauşescu. Bijna 
geheel links Radu Simi-
on met zijn panfluit en 
verder naar links naast 
hem een violist en voor-
al veel, heel veel jour-
nalisten. Het gebeurde 
allemaal in 1969.
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Boekerest en dan The Lonely Sheperd spelen. Nee, dat doet de panfluit geen goed.
Een raar fluitje
Onze onvolprezen bibliotheek van naslagwerken laat het bij de panfluit lelijk afwe-
ten. Dat is op zich natuurlijk al een veeg teken. Alleen de Encyclopædie voor Radio-
luisteraars (1939), de Radio Encyclopædie (1949) en het Nieuw Handwoordenboek 
der Nederlandse Taal (1975) wagen zich eraan. We lezen: '[...] tegenwoordig een 
weinig meer gebruikte fluit.' De opmerking 'herdersfluit' erbij doet de status uiter-
aard ook geen goed. Wel geven ze natuurlijk alle de verwijzing naar de Griekse 
veld-, bos- en herdersgoed Pan, zoon van Hermes, als naamgever van de fluit. De 
oorsprong van de panfluit is in nevelen gehuld, maar gaat waarschijnlijk zeer ver 
terug.

Pogingen om serieus over te komen. 
Zoals op deze grammofoonplaat van
George Zamphir op panfluit en Marcel 
Cellier op orgel (1970, LP Disques Festival 
FLD 550; in 1971 gevolgd door een deel 
2 en in 1972 gevolgd door een deel drie 
en dan nog in 2007 een CD (Disques Cel-
lier (!) 713762). Radu Simion kon er ook 
wat van. Hij bracht een CD uit met klas-
sieke werken als de Hongaarse dans num-
mer 5 van Brahms, een deel uit Alla Turca 
van Mozart en het Ave maria van Mozart 
(2000, Electrecord 188).

De Griekse god Pan is eigenlijk foeilelijk. Gewoonlijk 
wordt hij afgebeeld met het onderlijf van een bok, dus 
inclusief de bijbehorende bokkenpoten. Ook heeft Pan 
hoorns op zijn hoofd, terwijl de rest van het bovenli-
chaam dat van een mens is. De naar verluid altijd geile 
god Pan, die de eenzame reiziger de schrik op het lijf 
jaagt,  werd op een goede dag verliefd op de nimf Syrinx. 
Vanwege zijn wellustige natuur viel hij haar voortdurend 
lastig met oneerbare voorstellen, terwijl zij naar huis liep 
van de jacht. Eenmaal thuis aangekomen veranderden 
haar zussen Syrinx in riet. Pan sneed vervolgens zeven 
stengels riet in aflopende grootte af en bond deze sa-
men en vormde zo een fluit. Op de afbeelding is te zien 
dat Pan in zijn linkerhand een (pan)fluit vasthoudt. 
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De constructie is immers simpel: een aantal holle buisjes van verschillende lengte 
die aan een kant open zijn. Erover heen blazen en er klinkt geluid. Ergens op een 
website staat: 'the panpipe is so old because it is so simple.' En dat zou best eens 
waar kunnen zijn. Uit de oudheid kennen we de panfluit met zekerheid namelijk als 
de syrinx bij de Grieken, de fistula bij de Romeinen en de oegab bij de Israëlieten. 
Waarom de panfluit nu uitgerekend is Roemenië is overgeleverd gebleven is onder-
werp van speculatie. Zeker is dat de opmars van de in vergetelheid geraakte fluit in 
de twintigste eeuw het werk is geweest van de al genoemde Romeen, Fănică Luca. 
Merkwaardig genoeg is de panfluit ook lokaal bekend (gebleven) in Zuid-Amerika, 
met name in Bolivia en Peru.

Terug naar de oorsprong
Was het maar waar: terug naar de oorsprong! Terug naar waar de muziek van na-
ture thuishoort. Dat kan natuurlijk niet; de geschiedenis is niet terug te draaien. 
Maar er zijn nog wel resten overgebleven. Luister bijvoorbeeld naar Cintec oetenesc 
de dragoste, Drag imi e sa fiu de lume et sirba, Neica, ce dragoste avem, Ma muncesc 
de-un an op Hommage à Fanica Luca (Radu Simion, Tuxedo Music, 2000). Het aller-
mooist is echter een gruizig filmpje op YouTube. We zien Radu Simion op leeftijd die 
in het restaurant Caru cu bere in Boekarest met zijn fluit en orkest de etende gasten 
vermaakt met de klassieker La Ciolpani, la crucea-naltă. Ach, over weemoed, verlan-
gen. En dat allemaal met een roezemoezerige achtergrond. [Maar als we uitvoerin-
gen van panfluitmuziek op YouTube bekijken, moeten we helaas toegeven dat het 
vaak lijkt alsof we toch naar vormen van zeer goedkoop vermaak zitten te kijken] y  

Onze onvolprezen bibliotheek van naslagwerken
Maar waar bestaat die eigenlijk uit? We noemden al de Encyclopædie voor Radioluisteraars 
(1939), de Radio Encyclopædie (1949) en het Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse 
Taal (1975). De belangrijkste werken zijn verder nog:  Wat is dat? De encyclopedie voor 
jongeren (1949-1951, 3de druk, drie delen), Encyclopedie Ik weet het (1954), Encyclopedie 
voor iedereen (1959, 5de druk), Geïllustreerde encyclopedie (1970, 15 delen), The New York 
Times guide to essential knowledge (2004), het (onvolprezen) Encyclopedisch Woordenboek 
voor Groot-Nederland (1937; citaat: 'Hitler: [...] behanger te München [...] vervolging van 
Joden, communisten en soc. dem. Later ook van Katholieken en Protestanten.' En dat in 
1937!), het Trouw schrijfboek (2006). En verder nog circa twee meter aan kleinere wer-
ken met informatie op vele deelgebieden, waaronder topografie, taal en wetenschap. 

Roemeense (links) en 
een Zuid-Amerikaan-
se panfluiten verschil-
len zowel qua vorm 
(rond, recht), qua aan-
tallen pijpen en qua 
uiterlijk.
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Gewichtsperikelen
Eén van onze buitenlandse correspondentes [jazeker die hebben we. Het zijn free-
lance medewerkers die ons soms aan ideeën en/of teksten helpen] meldde ons een 
interessante ergernis. Tegenwoordig is vliegen de gewoonste zaak van de wereld; 
met een vliegtuig bedoelen we dan. Vliegtuigmaatschappijen hanteren voor de ba-
gage gewichtslimieten. Blijft de bagage onder het gewicht dan kan deze voor niets 
mee. Is de bagage te zwaar dan moet je (soms fors) bij betalen. Onze correspon-
dent overwoog dit alles toen zij in de rij stond bij de incheckbalie en omdat zij er niet 
zeker van was of haar koffer wel onder de limiet zou blijven. Voor haar in de rij stond 
een volumineuze vrouw; een vrouw van de soort waarvan de omvang redelijkerwijs 
niet op één stoel past. Toch hoeft zo'n vrouw niet meer te betalen, zo mijmerde 
onze correspondent. Is je bagage een kilo te zwaar dan ben je de pineut, maar mijn 
gewicht maakt niets uit, zo stelde zij  vast. Welke logische gedachte kan achter dit 
onderscheid schuilgaan? [Onze correspondent vermeldde niet of de zwaarlijvige 
passagier toevalliggerwijs op een stoel naast de hare terecht was gekomen]

Doofpot
In Nederland stoppen we iets in de doofpot als we niet willen dat iemand kennis  
neemt van dat iets. [De doofpot was oorspronkelijk een pot waarin turven of ko-
len werden gedoofd] Eind jaren negentig dook in Nederland opeens de uitdrukking 
'onder de pet houden' op; een weinig beter alternatief. [De uitspraak kwam in de 
wereld als onderdeel van de vliegramp in de Bijlmer] Nee, het gaat hier over Wa-
tergate, het afluisterschandaal uit 1972, dat de Amerikaanse president Nixon zijn 
baan kostte en dat is vernoemd naar het gebouw waarmee het allemaal begon.  Dit 
gebouw heette Watergate, gewoon zoiets als Waterpoort. In Nederland zeiden we 
dan ook het Watergateschandaal. In het Engels werd Watergate scandal echter tot 
Watergate, een klassiek pars pro toto. En dat hebben we geweten.

Zo kregen we in 1986 Irangate, eigenlijk de Iran-Contra affair over geheime wa-
penleveranties van de Verenigde Staten aan Iran. Nipplegate in 2004 waarbij al of 
niet een tepel van Janet Jackson te zien zou geweest. [Een Nederlandse nipplegate 
deed zich volgens De Telegraaf voor in 2014 met Josje Huisman, een van de K3-zan-
geressen] Verder kregen we climategate, over misleiding over klimaatverandering, 
CO2-gate, ook zoiets als climategate, en recentelijk dieselgate, over misleiding door 
autofabrikanten. Wat opvalt is dat nipplegate niet over misleiding gaat, misschien 
wel over een schandaal maar dat is dan weer typisch Amerikaans. Maar los van dat 
laatste ogen termen met 'gate' inmiddels erg versleten. Wij adviseren daarom: niet 
meer doen. 

verzameld vuil


