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Bij dit nummer valt wel weer het nodige op te merken. In de eerste plaats natuurlijk
dat het al zo snel (?) na het tweede nummer verschijnt. Ja, zo gaat dat bij Vi; het is
hollen of stilstaan. Maar waar u van op aan kunt, is de kwaliteit van het gebodene: die
is onveranderd. Onze verbazing kende weer geen grenzen. Gewoon op straat, in een
museum, in huiselijke krijgen, op onschuldige verjaardagspartijtjes: overal dringen zich
onderwerpen aan onze verslaggevers op die smeken om te worden behandeld. Soms
zijn het actuele zaken, soms onderwerpen waarvan de indruk bestaat dat er al decennia over wordt gesproken en in een enkel geval met de gedachte: hoe is het mogelijk?
Wij hopen maar weer dat onze verbazing over de wereld ook de uwe zal zijn bij lezing
van dit nummer.
Gerrit van Dam
Lezersservice De naam zegt het al. Het gaat over al datgene waarmee wij u verder
mogelijk nog van dienst denken te kunnen zijn. Deze keer de volgende zaken.
¶ Voor onze lezers is op de website van Voortschrijdende Inzichten weer aanvullende
informatie bij dit nummer 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 3. 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.
¶ Wij willen ons niet opdringen; zo is Vi niet. Wij vragen niet om e-mailaadressen om
u daarna met allerhande humbug lastig te vallen. Niettemin, als u ons uw e-mailadres
laat weten (via info@inzichten.nl) dan kunt u als abonnee ook een pdf-versie van dit
nummer van Vi ontvangen; zij die ook bij nummer 1 en/of 2 al een abonnement hadden, kunnen ook om die nummers in pdf-vorm verzoeken. Nogmaals, wij dringen niets
op. Het maakt ons niet uit. Het is aan u om daar al of niet op in te gaan.
Betty van Bruchem-Van Berkel
Bij de voorpagina [Linksboven] Dusty Springfield, foto collectie Nationaal Archief.
[Rechtsboven] Accidental carpet, een vloerkleed ontworpen door Tejo Remy en Tanja
Smeets en gemaakt van gebruikte dekens. TextielMuseum, Tilburg. [Zo ongeveer midden] Uitrusten op het HockeyLoverz-festival. Foto Otto Snoek, Volkskrant. [Rechtsonder] Spelmoment beachvolleybal. Foto publiek domein.
Fotoverantwoording Indien bij het illustratiemateriaal geen herkomst is vermeld, is
het afkomstig uit het archief van Voortschrijdende Inzichten of is het gemaakt door
leden van de redactie.
En dan nog dit Onlangs werd de redactie benaderd door een abonnee met de vraag
of we nog correspondenten zochten. Nee dus, hebben we geantwoord. Maar het staat
een ieder vrij, zo hebben we ook gezegd, om artikelen in te zenden voor opname in het
blad. De voorwaarde is wel dat ze voldoen aan onze criteria. Zie hiervoor onze website.
Het is mogelijk wel van belang om in het achterhoofd te houden dat wij niet betalen
voor artikelen. Onze redactieleden werken immers ook om niet en doen alles louter
(vergeetwoord! Zie nummer 2) voor hun plezier.
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Moeilijke zaken eenvaudig uitgelegd

T
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aal is een moeilijke zaak, althans als we de krantenberichten over de slechte
taalbeheersing van studenten mogen geloven. Deze berichten vormen een
soort veenbrand. Tijdenlang is het rustig en dan opeens is een ieder weer in
rep en roer. [Recentelijk was er overigens een interessant, nieuw aspect aan de
zaak. De slechte taalbeheersing van het Nederlands werd genoemd in de verhitte
discussie over Engelstalig onderwijs aan de universiteiten. Een tegenstander van
het Engelstalig onderwijs merkte op dat wie het Nederlands niet goed beheerst,
waarschijnlijk ook beroerd in het Engels zou zijn. En niet onredelijk argument.] Nu
houdt de discussie over de taalbeheersing natuurlijk nooit op. In de jaren zeventig zagen sommigen (deels) een oplossing in de vereenvoudiging van de taal. Er
was een actiegroep - in het toenmalige jargon een aksiegroep - om de spellingsvereenvoudiging te ondersteunen. De achterliggende gedachte was dat voor veel
kinderen uit lagere sociale milieus de taal een belemmering was om zich te ontwikkelen. Men wilde dus in de beste socialistische gedachte de kinderen verheffen en
meende dat een taal zonder veel obstakels in de vorm van vreemde regels daar een
bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat wilde men zoal? Dolph Kohnstamm, de latere
hoogleraar ontwikkelingspsychologie en secretaris van de aksiegroep, schreef er later over: 'De belangrijkste onderdelen uit die hervormingsvoorstellen waren het afschaffen van de dt en d in de werkwoordvormen (waar je in de uitspraak een t hoort
schrijft men een t); de c als s-klank wordt geschreven als s; bij woorden uitgesproken met een au-klank vervalt het onderscheid tussen ou en au: alles wordt met au
geschreven. Zo ook bij woorden met een ij-klank: woorden met ei worden voortaan
geschreven met ij.' En zo bracht de aksiegroep ook stickers (stikkers?) uit met de
tekst: 'Dit is gesgreven in de vereenvaudigde spelling.' In hoeverre het hierdoor allemaal gemakkelijker werd, kan men zich afvragen. Worden, wort, geworden? Zou
worden, word, geworden dan niet beter zijn. Sent? Sentraal (station)? Kaut? Kauwelijk? Ijeren? Lijden en lijden? Dit is echter nog maar klein bier in vergelijking met de
woedende reacties die het gevolg waren, zoals van Harry Mulish met zijn brochure
Soep lepelen met een vork. Het leidde tot heftige taferelen, maar uiteindelijk kwam
er niets van terecht. Een aardige beschrijving van deze episode in de Nederlandse
taalgeschiedenis staat ook in het boek van Molewijk uit 1992, Spellingverandering
van zin naar onzin (1200-heden). [Dit boek is overigens om meer redenen zeer de
moeite waard. Zo geeft het een uitleg waarom oude Engelse en Franse teksten,
zulks in tegenstelling tot de Nederlandse, ook hedentendage nog steeds prima
leesbaar zijn. Men zou met enige overdrijving kunnen stellen dat de Nederlandse
taal met zijn voortdurende veranderingen en hervormingen toch wel enigszins de
risee onder de talen is. In Nederland heeft de mening postgevat dat het Nederland
een levende én democratische taal is. Is in de taal iets eenmaal gebruikelijk, dan
wordt dat de norm. Dat is al erg genoeg, maar nog meer schade hebben de zogeheten spellingshervomers en -verbeteraars aangebracht. En het gemekker gaat maar
door, aldus de auteur. Een opinie waar wij ons graag bij aansluiten.]

BOL
Maar eigenlijk gaat deze tekst helemaal niet over spelling. Natuurlijk, taal is een moeilijke zaak, maar alles kan nu allemaal
niet eenvoudig (eenvaudig) worden uitgelegd. Maar dan bijvoorbeeld over BOL, de grote internetwinkel (en onderdeel
van het AH-concern). Het logo van BOL suggereert dat de
naam is afgeleid van bol, dus in de betekenis van rond, dik.
Maar waarom werd het dan oorspronkelijk in hoofdletters geschreven? Het is een krachtig logo, maar ook wel enigszins ergerlijk. Het hoofd van het mannetje ziet er wel erg uit als weggelopen uit Playmobil. Nu wil het geval dat de naam BOL niets
te maken heeft met dik of rond, maar met de herkomst van
de winkel. AH kocht het bedrijf in 2012 van een aantal investeringsmaatschappijen die het op hun beurt hadden overgenomen van de oorspronkelijke ontwikkelaars, het Bertelsmann
concern. Bertelsman was in 1999 met de internetwinkel begonnen onder de toepasselijke naam Bertelsmann On Line. En daar komt
dus de naam vandaan. Zo eenvoudig dus.
[Rechts] De website van bol.com op 4 maart
2000. Zie bij BOL! Een afbeelding dankzij het
onvolprezen Internet Archive. [Ook de website
van Vi staat in dat archief. De oudste is van 27
november 2003. Over nostalgie gesproken.]

Voetbal
Leuke sport – volgens sommigen dan – maar er zitten nogal wat merkwaardige
kanten aan. Natuurlijk, de steeds exorbitantere transferbedragen zijn niet goed te
praten, maar er is nog wel meer dat de wenkbrauwen doet fronsen. Zo is er geen
exacte maat voor het speelveld, zelfs niet voor internationale wedstrijden. De Europese voetbalorganisatie FIFA eist een breedte van 64-75 meter en een lengte van
100-110 meter. Voor wedstrijden in de Champions League is weliswaar een afmeting
van 68 bij 105 meter vereist, maar daarbij zijn dan wel weer afwijkingen mogelijk.
Voor een gewoon potje voetbal is het dan weer helemaal bar. Volgens de FIFA mag
het veld dan 45 tot 90 meter breed en 90 tot 120 meter lang zijn. Het grootste toegestane veld is dan maar liefst 167% groter dan het kleinst mogelijke. Een rommelige
toestand dus. En waar komen die maten van het veld eigenlijk vandaan? En een
middencirkel van 9,15 meter? En de elfmeterstip dus op 11 meter? Een doel van 7,32
breed en 2,44 hoog? De getallen krijgen enige logica als we ons realiseren dat de
oorsprong van het voetbal in Engeland ligt. Ooit kenden ze daar als afstandsmaat
de yard (die dan weer gelijk was aan 3 feet of 36 inches). Nu is een yard 0,9144 meter. En ziedaar: veel valt op zijn plaats. Een doel van 8 yard bij 2 yard en 2 feet. Een
middencirkel van 10 yard en de elfmeterstip op 12 yard. Geruststellende gedachtes,
maar het voetbal wordt er helaas niet beter van.
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Wiefie
Het is wat met die Wiefie. Of is het Waifai? Wajfaj misschien? En hoe schrijf je het
eigenlijk? En wat betekent het? Kortom: moeilijke zaken. Eerst maar eens de uitspraak. Er zijn mensen die zeggen ik spreek het zo uit, omdat iedereen dat zo doet.
En er komt dan achteraan: dus is het goed. Taal als een soort democratisch rollenspel. Nee, maar zo zijn we niet getrouwd! Zo is er kunstboter van het merk Blue
Band, zeg maar blauw lint (als we kijken naar de verpakking). [Overigens werd voor
de oorlog de kunstboter aangeprezen met de zin: 'Versch gekarnd'. Voor kunstboter toch merkwaardig.] In de jaren vijftig en zestig, toen de Nederlander nog niet
zo geschoold was als tegenwoordig werd, de naam uitgesproken als <bleu band>.
Nu is bleu in ouderwets Nederlands weliswaar blauw (maar ook verlegen), maar dat
heeft de fabrikant niet bedoeld én de spreker zich waarschijnlijk niet gerealiseerd.
Wie het echter in die tijd waagde om de naam van de kunstboter (correct) als <blu:
bænd> [u: uitspraak als de u in rule; æ als de a in fat] uit te spreken, liep het gevaar
voor elitair uitgemaakt te worden. Zo van: 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg.' Of: "O, u bedoelt bleu band!' Wie niet wilde opvallen, zei dus maar '<bleu
band>, want iedereen deed het zo.
Zo is het ook met de uitspraak van het moderne begrip waar het hier om gaat:
de uitdrukking voor de technologie waarmee het mogelijk is om op korte afstand
draadloos gegevens te versturen. Kijken we naar de oorsprong van het begrip dan
schieten we al heel wat op. Eerst de samenvatting: het slaat allemaal helemaal nergens op. De oorsprong ligt bij de term 'High fidelity' [in het Nederlands vroeger
nogal eens uitgesproken als <hai fiedelietie> met de klemtoon op de derde lettergreep, lie.], een begrip uit de audiowereld dat de gemiddelde mens inmiddels al
lang vergeten is. Alleen de ouderen onder ons hebben er misschien nog vage herinneringen aan. Slimmen onder ons zouden dan misschien denken dat WiFi (Wi-FI,
wifi, of etc) staat voor Wireless Fidelity, maar helaas het staat helemaal nergens voor. Althans als
we Phil Belanger, een van de mannen die aan de
wieg stond van de techniek, geloven. We zouden
het in die redenering moeten opvatten als een
klankkopie van Hi fi, daarbij tegelijkertijd kwaliteit suggererend. Maar het betekent dus niets.
Maar hoe zit het nu met de uitspraak?
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Daarvoor eerst naar de schrijfwijze. Men mocht in deze willen dat internet niet
bestond. De populaire [en op school didactisch onverantwoord aangeleerd onder
het uitroepen van 'Je hoeft niet alles te weten, als je maar weet waar je het moet
opzoeken'] uitdrukking: 'Dat zoeken we even op', helpt ons hier van de wal in de
sloot. Wi-Fi, WiFi (zie KPN), WIFI, Wifi (zie KPN), wifi (zie Ziggo), het is allemaal wel
te vinden. De 'juiste' schrijfwijze kunnen we echter vinden bij de Wi-Fi Alliance, de
club waarmee het allemaal begon. Eigenlijk is het niet zo zeer een kwestie van juist
(zie ook hiervoor, want er is geen betekenis), maar met de
Wi-Fi Alliance is het allemaal begonnen en zij schrijven dus
Wi-Fi. Lichterlijk storend is dan wel dat in het logo van deze
organisatie het liggende streepje niet voorkomt. En de uitspraak? Het is een Amerikaanse organisatie waarover we
praten, dus het is uit te spreken als <waifai>. 1

Blaasvoetbal op de Olympische spelen

D

e Olympisch spelen zijn weer achter de rug. Het was spannend, leuk om te
zien, slaapverwekkend, teleurstellend, al naar gelang aan wie je het vr0eg.
Maar het was in ieder geval merkwaardig, want het aantal sporten was duizelingwekkend. Er konden medailles worden verdiend in maar liefst 40 groepen
van sport, waaronder trampoline springen, schieten, zeilen, fietscrossen en beachvolleybal. [Waarom beachvolleybal in Nederland niet gewoon strandvolleybal of
zandvolleybal heet, begrepen we even niet.] Maar die 40 is nog maar het topje van
de ijsberg. Kijk bijvoorbeeld bij gewichtheffen. Daar zijn bij de mannen maar liefst
acht (8) categorieën: 58, 62, 69, 77, 85, 94, 105 en meer dan 105 kg. Waar is dit op
gebaseerd? Daar gaan we nu niet op in. Feit is dat er acht gouden medailles zijn te
verdienen. Idem dito overigens bij de vrouwen. Daar staat tegenover dat bij het
synchroon zwemmen maar twee categorieën zijn en dan nog alleen voor vrouwen:
het duo en het team. [Wat natuurlijk de vraag oproept waarom deze sport niet
ook door mannen wordt bedreven, zoals bij het schoonspringen wel het geval is.]
Maar ja, dan weer de kajak sprint: bij de mannen acht (8) categorieën en bij de kajak
slalom drie (3). En wat te denken van schieten? Daar zijn bij de mannen maar liefst
negen (9) categorieën van; bij de vrouwen 'slechts' zes (6). Met onder andere air
pistol, air rifle, rapid fire pistol, rifle prone, double trap. We gaan ons er niet in verdiepen, maar stellen het slechts vast. Alles bij elkaar gaat het bij de mannen om 163
te verdelen titels en bij de vrouwen om 123; daarnaast waren er nog acht gemengde
activiteiten.
Maar goed, zo was er ook tafeltennis, gewoon in de soorten man en vrouw, maar
geen dubbels. De variant waarbij als het ware het spel op de tafel wordt gespeeld,
namelijk tennis, kent dan weer de varianten man, vrouw, dubbele man, dubbele
vrouw en dubbel gemengd. Nu zouden we verwachten dat bij voetbal, waarbij men
ook op het veld speelt, ook een variant wordt bedreven die vergelijkbaar is met
de combinatie tennis en tafeltennis. We doelen hierbij op blaasvoetbal. Dat zou
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een mooie aanvulling op het Olympische sportrepertoire zijn. Natuurlijk eerst als
zogeheten demonstratiesport, maar daarna volwaardig. Waarom niet? In de loop
van de geschiedenis zijn allerhande sporten op de Olympische spelen bedreven (en
vaak ook weer verdwenen). Wat te denken van: cricket of polo? Of meer exotische
sporten als jeu de paume (zeg maar een soort voorloper van het moderen tennis),
pelota (een Baskisch balspel; wordt in Baskenland nog steeds beoefend), rackets
(een binnenspeelvariant van tennis) of roque (een Amerikaanse croquetvariant)?
En met touwtrekken, ook ooit Olympisch, komen we toch aardig in de buurt van
blaasvoetbal.
De eerste Olympische spelen vonden plaats in 1896 in Athene. Er waren toen
slechts 43 onderdelen. In de loop van de tijd is dat aantal stelselmatig toegenomen tot de 300 van de laatste spelen. Voor de volgende spelen, Tokio 2020, staan
nieuwe sporten als golfsurfen, klimsport, krarate en skateboarden op de agenda.
Opnieuw: blaasvoetbal zou daarbij zeker niet misstaan. En dan nog een suggestie
voor opname in het Olympisch programma van sporten: paaldansen. Nu zullen er
mensen zijn die deze activiteit associëren met morsige etablissementen of anderszins duistere lokalen aan de randen van de samenleving die door hardwerkende en
goedbedoelende mensen worden gemeden. Dat was misschien zeker ooit zo, maar
tegenwoordig wordt paaldansen aangeprezen als een damesactiviteit bedoeld
voor de conditie en algemeen onderhoud van het fysieke lichaam. Net zoiets als
vroeger heilgymnastiek, later aerobics of tegenwoordig fitnesstraining. Men zou
kunnen tegenwerpen dat het hoe dan ook gaat om bezigheden die vallen in de
categorie lichamelijk onderhoud (of wat daarvoor wordt aangezien) en dus geen
sporten zijn. Dat valt echter nog maar te bezien. Want waartoe dient atletiek? Of
gewichtheffen, kogelstoten, tafeltennis? Zeker niet met als hoofddoel lichamelijk
onderhoud. Dat is een bijkomend voordeel. Nee , het gaat erom de beste te zijn. En
Blaasvoetbal: een populair vermaak in de
jaren vijftig. De spelers staan aan de rand
van het speelveld (links). Bij tafeltennis bevindt het speelveld zich tussen de spelers
(linksonder; vergelijk dammen, schaken); bij
tennis daarentegen staat men op het speelveld (rechtsonder).
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dat kan natuurlijk ook voor paaldansen, vergelijk schoonspringen, synchroonzwemmen. Vrij vreemde sporten , maar ze worden door sommigen wel serieus genomen.
Kortom: wij pleiten ervoor om ook paaldansen aan het Olympisch programma toe
te voegen.
Rest nog een allerlaatste Olympische kwestie. Is het moment niet eens aangebroken waarop vrouwen eisen dat de discriminatie moet zijn afgelopen? Discriminatie
in de zin van aparte onderdelen voor vrouwen en mannen. Zo men ijvert voor genderneutrale toiletten, zou ook de vervolgstap aangedurfd moeten worden: genderneutrale sporten. Jazeker, Vi is opnieuw zijn tijd vooruit. 1

Steentjesvoetbal
Steentjesvoetbal? Jazeker, dat was in de jaren vijftig een (door jongens) beoefend
spelletje. Ook toen al was het voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Maar helaas,
op school tijdens het speelkwartier mocht niet worden gevoetbald, althans niet
met een bal. Daarom werd er steentjesvoetbal gespeeld. Het werd gespeeld op
een ‘veld’ dat met krijt was getekend. Aan twee korte zijden van het veld werd in
het midden een kleinere rechthoek getekend, dat was het doel. Je speelde het met
zijn tweeën. Er waren drie steentjes nodig die in een driehoek werden gelegd. Met
de voet werd de middelste steen tussen de twee andere doorgeschoten. Vervolgens werd weer een steen tussen andere twee doorgeschoten. Zo kon je vooruit,
richting het doel van de tegenstander komen. Je mocht daarbij ook je andere voet
gebruiken om de steen tegenaan te schieten. Deze techniek leende zich ervoor om
om een hoekje schieten. De bedoeling was natuurlijk om uiteindelijk bij het doel van
de tegenstander te komen en een van de stenen in het ‘doel’ te krijgen. Het steentje
moest wel precies in de rechthoek komen, anders telde het niet. De beurt ging over
als een steentje buiten het veld kwam of als het niet lukte om een steentje tussen
de ander twee door te krijgen. Met dit spelletje zijn in de jaren vijftig heel wat speelkwartiertjes gevuld. Mogelijk ook een kandidaatspel voor de Olympische spelen? =

Steentjesvoetbal voor beginners. [1] Een steentje moet steeds tussen de twee andere
worden doorgeschoten. Welke dat ene steentje is, hangt af van de situatie en de
richting die de speler uit wil. [2] Het hogeschoolwerk. Met de tweede voet de richting
van het steentje veranderen. Wordt toegepast als een directe doorgang niet mogelijk
is. Vraagt de nodige oefening om met succes te kunnen worden toegepast. Oefening
liefst op een afgelegen plaats buiten wedstrijdverband om hilariteit te voorkomen.
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Chemische stoffen

O

10

p 12 november 2015 kwam de NOS met het volgende bericht: 'Bij de brand
maandag op het Chemelotterein in Geleen zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat bevestigt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM)
na extra onderzoek aan 1Limburg. Direct na de brand werd al aangegeven dat de
uitstoot onder de schadelijke norm was gebleven. Om aan alle onzekerheid een
einde te maken, is een extra onderzoek aangevraagd. De brandweer heeft veel
lucht- en veegmonsters genomen. Uit de veegmonsters blijkt ook dat de concentraties schadelijke stoffen niet zijn verhoogd.' Om meer dan één reden is dit een
merkwaardig bericht.
We gaan maar even voorbij aan de curieuze formulering 'schadelijke norm'. Nee,
het gaat om de mededeling dat 'de concentraties schadelijke stoffen niet zijn verhoogd'. Welke schadelijk stoffen? Alle? Of die vrij zouden kunnen komen bij deze
brand? Hoe weten ze dat dan? En wat zijn dan die grijszwarte wolken in de lucht?
[zie foto] Allemaal raadsels. Een vergelijkbare uitdrukking die ook nogal eens wordt
gebezigd, Is: 'Er zijn geen chemische stoffen vrijgekomen.' Nu is de uitdrukking
'chemische stoffen' op zich al vreemd. Immers alle stoffen zijn chemisch, want opgebouwd uit de elementaire bouwstoffen waaruit het hele universum is samengesteld. [Zie het Periodiek Systeem der Elementen voor een overzicht en om eventueel uw kennis op te frissen]. Een beter woord voor chemische stoffen zou misschien
zijn 'chemicaliën', maar dat blijkt dan weer als een woord waar nog meer mensen
van op tilt slaan. 'Chemicaliën' vormen namelijk in het spraakgebruik van veel mensen namelijk een overtreffende trap van 'chemische stoffen'.
Een ander voorbeeld kunnen we aantreffen bij mensen die 'natuurlijk' menen te
leven. Zij nemen geen medicijnen in de vorm van schadelijk veronderstelde 'chemische stoffen', maar gebruiken alleen medicatie met natuurlijke bestanddelen.
Het meest krachtige voorbeeld is te vinden bij mensen die een onderscheid maken
tussen 'stoffen' en 'chemische stoffen'. Nu is gebrek aan kennis nooit een vrijbrief
om domheden te debiteren. Toch geeft het aan waar het probleem ligt: 'chemisch'
wordt geassocieerd met kunstmatig, uit de fabriek. Zulks in tegenstelling tot de
natuur die blijkbaar alleen goeds levert. Een dergelijke houding kan leiden tot gevaarlijke toestanden. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige ziekten waarbij mensen
reguliere medische behandelingen, inclusief 'chemische stoffen', afwijzen en zich
wenden tot alternatieve genezers die alleen met 'natuurlijke stoffen' werken. Het
gaat zelfs zo ver dat we onlangs een boze e-mail ontvingen als reactie op een heel
oud bericht op onze website. Het gewraakte bericht handelt over het zogeheten
'organisch silicium'. [Sommigen spreken ook van 'inwendig silicium' of 'ortho silicium'. Door ons geraadpleegde chemici konden er geen chocola van maken (bij
wijze van spreken dan).] De boze e-mail richtte zich op de negatieve strekking van
ons verhaal over 'organisch silicium'. [Inderdaad was de tekst als zodanig bedoeld.]
Schrijver meende dat wij met onze chemische benadering, ongetwijfeld met het
evidence based uitgangspunt in het achterhoofd, verkeerd bezig waren. Het gaat

niet om wetenschap (dat is immers 'ook maar een mening'), maar om het uitgangspunt: natuurlijke versus chemische stoffen of 'echt' versus kunstmatig, althans dat
wordt zo gezien en gesuggereerd. En als mensen denken dat het werkt, dan is het
toch goed? Inderdaad, de kracht (en de prijs!) van het placebo-effect moet zeker
niet worden onderschat (en mag best vaak worden ingezet). Maar om mensen met
uitspraken die op geen enkel bewijs berusten, veel geld afhandig te maken, getuigt
toch wel van een erg cynische instelling.
Terug naar het begin. Varianten op 'chemische stoffen' zijn 'schadelijke stoffen' en
'gevaarlijke stoffen', soms ook met een toegevoegde taalversterker als 'bijzonder'.
Bij grote branden is er in de berichtgeving vaak sprake van dat de brandweer onderzoek naar deze stoffen heeft gedaan (zie ook citaat aan het begin). 'De brandweer
verricht metingen om te bepalen of er gevaar is voor de volksgezondheid', heet het
dan. En als het zeer ernstig is komt ook het al genoemde RIVM te hulp. Nu is datzelfde RIVM in 2010 met het rapport 'Emissies van schadelijke stoffen bij branden'
gekomen. Hieruit komt toch wel een iets ander beeld naar voren. In de eerste plaats
stellen de auteurs dat er bij veel (grote) branden wel degelijk schadelijk stoffen vrijkomen. Verder is er blijkbaar over een aantal stoffen (te) weinig bekend, want er
wordt 'nader' onderzoek geadviseerd. En tenslotte, niet geheel onbelangrijk: 'Zo
is er weinig bekend over concentraties stoffen "in het eerste uur" van een brand'.
Kortom: er wordt gemeten, er is geen gevaar voor de gezondheid, voorlopig maar
deuren en ramen gesloten houden. Laten we er maar het beste van hopen. 1

Het is wel heel gewaagd om bij een brand met een dergelijk uiterlijk te beweren dat er
geen 'schadelijke stoffen' vrijkomen. Dit ziet er toch duidelijk uit als resultaat van een
onvolledige verbranding. En dan te bedenken dat er mensen zijn die zich uitermate opwinden over zaken als fijn stof, roet en dergelijke die onzichtbaar voor het blote oog in
de omgevingslucht voorkomen. En daarvan spreekt men in termen als de 'onzichtbare
sluipmoordenaar' en vergelijkbare, apocalyptische teksten. De foto toont de brand op het
chemiepark Chemelot in Limburg in november 2015. De foto is afkomstig van 1Limburg.
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Zo vrij als een vogel

D
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it verhaal gaat over een bankbediende en twee ornithologen in Duitsland.
Ogenschijnlijk gewone mensen maar in een ongewone tijd: de Tweede Wereldoorlog. Wat er met mensen kan gebeuren, daar gaat dit verhaal over.
Het begint met concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze kunnen
toch moeilijk worden gezien als oorden van ontspanning. Toch zou men dit bijna
gaan denken, als we kennis nemen van het zogeheten Höcker album. Karl Friedrich
Höcker (1911-2000; zie foto rechts; publiek domein) was een
hoge SS-officier, een SS-Obersturmführer, die van mei tot
december 1944 adjudant van Richard Baer was, de laatste
kampcommandant van het concentratiekamp Auschwitz.
Blijkbaar fotografeerde Höcker tijdens zijn tijd in het concentratiekamp, want in 2006 kreeg het United States National Holocaust Center een album met foto's van de hand
van Höcker aangeboden. Dit album was in 1945 in Frankfurt
bij toeval in handen gekomen van een Amerikaanse legerofficier toen hij op zoek was naar woonruimte. In 2006 bood
deze officier het album aan het museum aan. Hier herkende
men onmiddellijk de bijzonder waarde van het fotoalbum.
Het album telt 31 pagina's en bevat 116 foto's in zwartwit.
Het album is niet alleen bijzonder omdat er nauwelijks fotomateriaal van het dagelijks gebeuren in Auschwitz bestaat. [Tot 2007 was slechts één fotoalbum bekend, het zogeheten Auschwitz album. Dit album – 96 pagina's, 193 foto's – bevat
een fotoreportage van de aankomst van Hongaarse joden en wat erop volgde in
Auschwitz in mei 1944.] Het album is ook bijzonder, omdat het naast foto's van officiële gebeurtenissen ook ogenschijnlijk alledaagse taferelen toont. Ontspannen
mannen, weliswaar in uniform, goedlachs, een sigaretje roken. Niets te merken
van de gruwelen waar deze mannen (en vrouwen) bij betrokken waren. Maar nog
vervreemdender zijn de foto's die betrekking hebben op gebeurtenissen in en bij
de Solahütte, een verblijf genoemd naar de nabijlegen rivier de Sola. De Soalhütte
was een soort SS-ontspanningsverblijf zo'n 30 kilometer ten zuiden van het concentratiekamp. Hier konden officieren, bewakers en bewaaksters bijkomen van hun
inspannende werk, namelijk meewerken aan massamoord. Dit wordt nog ongelooflijker als we bedenken dat ten tijde dat Höcker de foto's maakte (juni-december
1944), de vernietingsmachine op volle toeren werkte om de Hongaarse joden te
vergassen. De deportatie van de Hongaarse joden begon op 29 april 1944. In minder
dan twee maanden werden 440.00 Hongaarse joden afgevoerd naar concentratiekampen, de meeste naar Auschwitz. Nadat Auschwitz in januari 1945 was ontruimd,
verkaste Höcker met 'zijn' commandant Baer naar het concentratiekamp DoraMittelbau ten noordwesten van Nordhausen, in het zuiden van de Harz. Na afloop
van de oorlog geraakte Höcker in Britse gevangenschap, maar kwam dankzij de
vervalste papieren die hij bij zich droeg na 18 maanden weer vrij. Teruggekeerd naar

[Boven] Een pagina uit het originele Höcker-album. De foto's zouden in willekeurig welk
familiealbum niet misstaan.[Onder] Geheel links kampcommandant Baer, rechts daarnaast de beruchte kamparts Josef Mengele en daarnaast op de voorgrond Rudolf Höss,
de oprichter van het kamp. Foto's United States National Holocaust Museum.
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[Boven & onder] Foto's bij de Solahütte, het ontspanningsverblijf van de SS ten zuiden
van Auschwitz.Uit dit soort beelden zou men kunnen allicht de indruk kunnen krijgen
dat het buiten diensttijd een gezellige boel was in Auschwitz. Höcker zit geheel links op
de foto boven en staat in het midden op de foto onder. Foto's United States National
Holocaust Museum.
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[Boven] In 2008 ontdekte de Nederlandse fotografe Annette Behrens dat de Solahütte
nog steeds aanwezig was. [Onder] In 2011 bleek de Solahütte afgebroken. Daaromheen
andere foto's van de locatie. Deel van de tentoonstelling 'met de ogenschijnlijk onschuldige titel 'Looking for Karl' in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam in 2015.
Foto's Annette Behrens/Nederlands Fotomuseum.
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Mag het nog een keer worden gezegd?

Gevangenissen in allerhande soorten, maten en vormen zijn van alle tijden. Concentratiekampen zijn echter van vrij recente datum. De gedachten gaan meestal
onmiddellijk uit naar de Duitsers als uitvinding van dit fenomeen. Maar, zoals
wel vaker, waren het de Engelsen die de dubieuze eer te beurt valt. Het was
in de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika (1899-1902) dat de Engelsen kampen
inrichtten om familieden (en bedienden) van de vechtende Boeren gevangen te
zetten. Tienduizenden mensen zijn er om het leven gekomen.
Feit blijft echter dat het nationaalsocialistische bewind in staat bleek om het
concentratiekamp tot een ultieme terreur- en later doodsmachine te ontwikkelen. Het eerste Duitse concentratiekamp was Oranienburg. Het werd na de
machtsovername door de nationaalsocialisten in 1933 ingericht door de Sturmabteilng (SA) ingericht op een oud fabrieksterrein in Oranienburg ten noorden
van Berlijn. Het lag midden in deze stad aan de Berlinerstrasse 22. In 1934, nadat
de SS de macht van de SA had gebroken, ging het echter al weer dicht, maar het
was slechts het begin geweest van een lange geschiedenis van gruwelen die nog
zouden komen. Zo verscheen een aantal jaren later, enkele kilometers noordelijker (en nu aan de rand van de stad) het concentratiekamp Sachsenhausen. Niettemin nog atijd dicht bij de bebouwing. Hoe dicht wordt fraai geïllustreerd door
de foto's uit het album van de familie Kilian. Hun tuin grensde aan de muur van
het concentratiekamp. Op een foto uit 1943 zien we een gezellig familietafereel
met op de achtergrond de muur en het prikkeldraad van het concentratiekamp.
Wie het niet gelooft, kan ook tegenwoordig nog een kijkje nemen. Het gemak
dient de mens, want met de S-Bahn lijn 1 is het vanaf station Friedrichstrasse
ongeveer 45 minuten. Uitstappen bij station Oranienburg. Ook dat kan niet missen, want het is het laatste station. Dan nog een kwartier lopen [met de bus kan
ook, lijn 804, maar slechts een keer per uur], via de Stralsunder Strasse, de Bernauer Strasse, de Strasse
der Einheit en de Strasse
der Nationen [deze twee
laatste straatnamen zijn
herkenbare relicten uit
de Oostduitse tijd; het
concentratiekamp
was
natuurlijk een vrucht van
het fascisme, Westduits
wel te verstaan] en dan
ligt daar opeens zo maar
de Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen.
De toegang is vrij. =
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huis nam hij zijn oude beroep als bankmedewerker weer op. In 1963 en nogmaals in
1989 kwam Höcker voor het gerecht, maar beweerde daarbij dat hij van de vergassingen in Auschwitz geen weet had gehad. In het proces in 1989 bleek dat Höcker
hij tijdens zijn adjudantsscap in het concentratiekamp Majdanek bestellingen voor
Zyklon-B, het middel waarmee de mensen in de gaskamers werden gedood, had
besteld.
De fotografe Annette Behrens ontdekte in 2008 dat de Solahütte op dat moment nog steeds bestond. Een aantal jaren later, in 2011, keerde ze naar de plek
terug en was het vakantieverblijf afgebroken. Volgens Behrens had de eigenaar van het verblijf gehoord van plannen om er een gedenkplaats van te maken. Daarop had hij het vakantiehuis gesloopt en, nogmaals, volgens Behrens, er
'een winstgevender onderneming' neergezet. Op zich is dit alles al een fascinerend verhaal, maar Vi voegt er nog iets merkwaardig aan toe, namelijk vogels.
Vogels
Vogels zien we op veel plaatsen en vaak ook. Welke soorten we zien en hoeveel
ervan, hangt natuurlijk meestal wel van de plaats en het seizoen af. Dit wordt allemaal onderzocht door vogelkundigen en vogelliefhebbers. En dankzij een echte
vogelkundige, een ornitholoog, weten we het een en ander over de vogelstand in
de buurt van het concentratiekamp Auschwitz in 1940/1941. Zo bleken roek, ekster,
kauw, wielewaal, groenling veel geziene bewoners van dit gebied. In totaal werden
bij de resultaten van het onderzoek maar liefst 126 soorten vermeld die het hele
scala van een enkele waarneming tot zeer talrijk beslaan. Dit alles hebben we te
danken aan Günther Niethammer die in 1942 een artikel publiceerde onder de titel
'Beobachtungen über die Vogelwelt von Auschwitz (Ost-Oberschlesien)' in het tijdschrift Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Het artikel telt totaal maar
liefst 36 bladzijden, waarvan er 30 zijn ingeruimd voor de vogelwaarnemingen. En
met deze Niethammer zijn we in een zeer merkwaardige geschiedenis beland.
Niethammer (1908-1974) was een gepromoveerde bioloog die in de jaren dertig
in Duitsland al de status van een zeer gewaardeerd en deskundig ornitholoog had.
Hij was conservator bij Museum Koenig in Bonn, een bekend zoölogisch onderzoeksinstituut benevens museum. De status van Niethammer kan ook worden afgemeten aan het feit dat hij van Erwin Stresemann, curator van de ornithologische
afdeling van het Zoölogisch Museum in Berlijn, de opdracht kreeg om een ornithologisch overzichtwerk van de vogels in Duitsland te maken. Dit zou leiden tot het
fameuze, driedelige Handbuches der deutschen Vogelkunde (1937-1942). In het voorwoord van het derde deel (1942) stond achter de naam van de auteur tussen haakjes 'z.Z. bei der Waffen- '. Een kwalificatie die Niethammer ook bij zijn andere publicaties tijdens de oorlog zou gebruiken (zie ook afbeelding).
De vreemde geschiedenis van Niethammer
Hoe kwam Niethammer nu in de bossen en velden van Auschwitz terecht? Dat is
ook al weer een merkwaardige geschiedenis. Günther Niethammer was het achtste

17

Naïef of niet, Niethammer wilde blijkbaar in zijn publicaties tijdens de Tweede Wereldoorlog duidelijk laten zien dat hij niet thuis achter zijn bureau zat.

Passage uit het begin van het artikel van Niethammer waarin hij onder andere de (eerste) commandant van het concentratiekamp Auschwitz, Höß, bedankt.

kind in een rij van negen. Van de negen waren er vijf van het mannelijk geslacht,
waarvan Niethammer de jongste was. Vier van zijn broers waren reserve-officier en
werden bij het aanbreken van de oorlog meteen ingezet. De vijfde, Günther dus,
was volgens de toen geldende regels daarmee vrijgesteld van de militaire dienst.
Günther voelde het echter als zijn plicht om ook zijn bijdrage te leveren. Met zijn
ervaring als sportvlieger meldde hij zich daarop vrijwillig bij de Luftwaffe voor inzet
aan het front. Dat werd echter geweigerd, omdat er op dat moment genoeg piloten
waren. Daarna deed Günther via andere kanalen nog een aantal malen een poging
om bij de Luftwaffe onder de wapenen te komen. Tevergeefs. Ook bij de Flakinzet
en bij de infanterie werd hij geweigerd. Uiteindelijk meldde hij zich vrijwillig bij de
Waffen-SS, op geleide van zoals hij later zelf zou zeggen 'sagten mir Bekannte'. Mogelijk is hier sprake van zijn vriend Kummerlöwe, hoofd van de wetenschappelijke
musea in Wenen; daarover zo nog meer. Kummerlöwe had Niethammer in 1940
naar Wenen gehaald om hoofd te worden van de ornithologische afdeling van het
Natuurhistorisch Museum. Als nieuwe SS'er kreeg Niethammer In september 1940
opdracht zich te vervoegen bij het concentratiekamp in Oranienburg. Daar aangekomen, werd hij direct naar het
concentratiekamp
Auschwitz
overgeplaatst. We weten dit alles, omdat zich in het archief van
Warschau een verklaring van
Niethammer bevindt, die hij na
de oorlog voor een Poolse rechter aflegde. Zo weten we ook dat
Niethammer van oktober 1940
tot oktober 1941 deel uitmaakte
van de Waffen-SS-Wachmannschaft in Auschwitz. In maart
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[Links] Günther Niethammer tijdens zijn verblijf in een Engels interneringskamp, 1946.
[Rechts] Hans Kumerloewe alias Kummerlöwe in 1975. Foto's uit Nowak, 2010.

1941 kreeg Niethammer van de toenmalige kampcommandant Höß, toestemming
om in de omgeving van Auschwitz ornithologisch onderzoek te doen. Eind 1941
werd Niethammer teruggeroepen naar Berlijn, waar hij deel uit maakte van de afdeling Wetenschap van het Oberkommando der Wehrmacht. In die hoedanigheid zou
hij enige tijd ornithologisch onderzoek doen in Griekenland. Later zou Niethammer
nog onderzoek doen in Bulgarije en Triëst. Ook was hij korte tijd verbonden aan het
SS-Sondercommando K, dat onder andere landschappelijk, botanisch, zoölogisch
en antropologisch onderzoek moest doen in de Kaukasus (vandaar de K). Op de
valreep, van eind april tot begin 1945, werd Niethammer datgene wat hij misschien
in 1939 zo had begeerd: hij werd als infanterist ingezet in de 269ste divisie.
De oorlog was voorbij. Niethammer dook onder, want hij was herkenbaar als
SS'er aan de tatoeage op zijn arm. Na onderduiken, omzwervingen, losvaste werkzaamheden gaf hij zich begin 1946 aan bij de Engelse bezettingstroepen. Vervolgens
werd Niethammer aan Polen uitgeleverd. Tijdens zijn hechtenis deed Niethammer
in een persoonlijk verslag van zijn leven de uitspraken die hiervoor zijn vermeld. In
1948 echter, nog steeds tijdens zijn hechtenis, kwam Niethammer met een enigszins
gewijzigd verhaal. Nu heette het dat hij zich niet vrijwillig bij de SS had aangemeld.
Dat had zijn leidinggevende, de directeur van het museum in Wenen, Kummerlöwe,
gedaan. Niethammer kreeg na een proces – dat overigens pas in maart 1948 plaatsvond – een gevangenisstraf van acht jaar opgelegd. Na een bezwaarprocedure, onder andere met als argument dat hij nadat hij in Auschwitz was gestationeerd en had
ervaren wat zich daar afspeelde om overplaatsing had verzocht, werd de straf omgezet in drie jaar met aftrek van de tijd dat Niethammer in voorarrest had doorgebracht. Zodoende kwam Niethammer in november 1948 vrij. Moraal van het verhaal
is toch vooral dat in het algemeen wordt geoordeeld dat Niethammer een naïeveling was geweest. [Hoewel het woord 'opportunist' ons ook wel te binnen schoot.]
Daar komt nog bij dat Niethammer carrière in de SS stelselmatig had afgewezen,
nadat hij in Auschwitz kennis had genomen van de gruweldaden aldaar. Zijn naoorlogse carrière verliep daarna niet ongestoord, althans het ging niet zoals Niethammer zich had voorgesteld. Hij wilde graag directeur worden van het museum
in Bonn waar hij voor de oorlog conservator was geweest. Aan zijn vaktechnische
capaciteiten zal het niet hebben gelegen, maar deze functie was hem niet gegund.
Wel was hij nog president van het Deutsche Ornithologen Gesellschaft en hoofdredacteur van het toonaangevende vaktijdschrift Journal für Ornithologie. In september 1973 ging Niethammer met pensioen; begin 1974 overleed hij aan hartaanval.
Zijn langjarige vriend en collega Hans Kumerloewe schreef een uitgebreide necrologie waarin echter opvallend weinig aandacht werd besteed aan de activiteiten van
Niethammer tijdens de oorlog.
En dan ook nog Kummerlöwe én Kumerloewe
Met deze Kumerloewe zijn op nog een ander merkwaardig aspect beland van 'ontspanning' in oorlogstijd beland. Hans Kumerloewe (1903-1995) heette eigenlijk
Kummerlöwe, was een oude bekende van Niethammer en eveneens zoöloog en
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ornitholoog. Kummerlöwe was een nationaalsocialist in hart in nieren, zo kunnen
we opmaken uit zijn levensgeschiedenis. Hij was al in het begin van de jaren twintig lid van de SA, in 1925 lid van de NSDAP en behoorde tot de prestigieuze groep
van de 'alte Streiter'. In de tweede helft van de jaren dertig en in de oorlogsjaren
zou hij zich een discutabele reputatie verwerven. Zelf zou Kummerlöwe zich in 1936
omschrijven als behorend tot de 'Stoßtrupp Hitler'. Hij was toen directeur van het
Staatlichen Museen für Tier- und Völkerkunde Dresden (een functie die hij verwierf
vanwege een langduriger lidmaatschap van de partij dan een medekandidaat).
In 1937 ontvouwde Kummerlöwe zijn ideeën als museumdirecteur. Begrippen als
'Schutz unseres Blutes', 'Lebenskampf unseres Volkes en 'völkisches Verantwortungsbewußtsein' speelden hierbij een belangrijke rol. Deze rede werd ook in 1939
in het wetenschappelijke tijdschrift van het museum, Abhandlungen und Berichte
aus den Staatlichen Museen für Tierkunde und Völkerkunde Drseden, gepubliceerd.
Kummerlöwe was een overtuigd nationaalsocialist. Nowak beschrijft in zijn bijzonder lezenswaardige boek Wissenschaftler in turbulenten Zeiten Kummerlöwe bovendien als een ambitieus persoon, zeker niet vrij van eigendunk en bijzonder ijdel.
Kummerlöwe werd in 1939 directeur van de Wissenschaftler Museen Wien (later
het Naturhistorischer Museum Wien). In die hoedanigheid hield Kummerlöwe een
rede onder de titel Zur Neugestaltung der Wiener wissenschaftlichen Staatsmuseen
die duidelijk (opnieuw) getuigde van een sterke behoefte (en overtuiging!) om we-

Het soort experimenten dat op instigatie van Kummerlöwe met krijgsgevangenen werden uitgevoerd. Metingen aan minderwaardig veronderstelde 'rassen' om daarmee de
20 superioriteit van het Duits ras aan te tonen. Foto Naturhistorisches Musuem Wien.

tenschap te bedrijven op nationaalsocialistische basis. Het was ook dezelfde Kummerlöwe die een onderzoek bij Poolse krijgsgevangenen uitvoerde, als onderdeel
van de wetenschappelijke onderbouwing van de nationaalsocialistische rassenleer.
Na de oorlog werd een onderzoek naar Kummerlöwe ingesteld, maar konden geen
strafbare feiten worden vastgesteld. Nowak meldt nog de bijzonderheid dat Kummerlöwe, hoewel ambtenaar, nergens aangesteld kon worden, omdat zijn salaris
tijdens de oorlog exorbitant hoog was geweest en door geen enkele instantie kon
worden betaald (zo men hem al wilde hebben). Hij kreeg daarop een ambtenarenpensioen. In 1947 liet hij zijn naam van Kummerlöwe in Kumerloewe veranderen,
naar eigen zeggen naar aanleiding van genealogische naspeuringen. Nowak voert
hier een uitspraak van Kummerlöwe zelf op: 'Ich habe keinen Kummer und bin auch
keine Löwe'. Dankzij financiële ondersteuning van onder andere de Deutsche Forschungsgemeinschaft kon Kumerloewe ornithologische reizen naar het buitenland
blijven maken. In de loop van de jaren bleef hij zeer uiteenlopende reacties oproepen. Enerzijds omstreden vanwege zijn nazisympathieën, anderzijds gewaardeerd
om zijn jovialiteit, humor en ornithologische verdiensten. Hij zou zich altijd blijven
sieren met de titel 'Museumdirektor i.R', im Reste, daarbij referend aan zijn functie
in Wenen tijdens de oorlog. In de necrologie werd met geen woord gerept over het
duistere verleden van Kummerlöwe.
Niethammer en Kummerlöwe hadden een lang gezamenlijk verleden. Ze leerden
elkaar tijdens de studie kennen. Begin jaren dertig maakten ze samen een aantal ornithologische reizen. In 1937 had Kummerlöwe, toen inmiddels directeur in Dresden
(zie boven), Niethammer aan willen stellen in zijn museum. Niethammer hoorde
echter dat dit ten koste van iemand anders zou gaan en trok zich daarop terug.
Het artikel van Niethammer over de vogelwereld rondom Auschwitz werd gepubliceerd in het tijdschrift waarvan Kummerlöwe hoofdredacteur was. Ook de latere
reis naar Kreta en de Peloponnesus was geïnitieerd vanuit het museum in Wenen
waar Kummerlöwe op dat momnet directeur was. In 1970 nog werd Kummerlöwe
tot 'ehrenamtlichten wissenschaftlichen Mitarbeiter' van het museum in Bonn waar
ook Niethammer werkzaam was.
Dit artikel heeft een aantal merkwaardige aspecten van het Duitse oorlogsverleden aan de hand van een deel van de geschiedenissen van drie eigenlijk niet zulke
bijzonder mensen belicht. Het waren allen mensen waarvan werd gezegd dat ze in
het persoonlijk contact aardig, voorkomend, hardwerkend en/of humoristisch waren. De beschreven zijn voorbeelden van episodes die zo merkwaardig zijn, dat niemand ze vooraf had kunnen bedenken. En wie denkt dat dit soort gebeurtenissen
tijdgebonden is en nu dus niet meer kunnen voorkomen, moet wel een erg naïef
wereldbeeld hebben. 1
Voor een overzicht van de achtergronddocumentatie bij dit artikel zie op onze website
voor de extra's bij dit nummer; zie ook eventueel pagina 2 voor nadere uitleg over hoe
daar te komen. Op de volgende pagina nog aandacht het verloren gewaande artikel
van Kummerlöwe.
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Het verloren gewaande artikel van Kummerlöwe
Merkwaardig detail is dat volgens Nowak het artikel Rede zur Widereröffnung des
Museum für Tierkunde 4 Oktober 1937 in het tijdschrift Abhandlungen und Berichte
aus den Staatlichen Museen für Tierkunde und Völkerkunde Dresden in de meeste
Duitse bibliotheken uit het tijdschrift is verwijderd door 'unbekannte Täter' (zie
afbeelding rechts). Veelal zijn de pagina's uitgescheurd. Alleen de laatste pagina
van het artikel niet, omdat op de achterzijde het volgende artikel begint. Deze
laatste pafgina is dan afgeplakt. Volgens niet bevestigde geruchten zou Kummerlöwe hier deels zelf de hand in hebben gehad. Nowak meldt ook nog dat hij
uiteindelijk een kopie van het artikel heeft weten te bemachtigen via de universiteitsbibliotheek in Kopenhagen. Een exemplaar van het tijdschrift bleek echter
ook aanwezig in de (onvolprezen) bibliotheek van Naturalis in Leiden. Hierin was
het artikel nog volledig aanwezig. En inderdaad, Nowak heeft niets te veel gezegd. Het is een tekst met een inhoud die weinig aan de verbeelding overlaat.
Een perfect voorbeeld van het gedachtengoed geeft de slotalinea. De andere
rede van Kummerlöwe met dubieuze inhoud, Zur Neugestaltung der Wiener wissenschaftlichen Staatsmuseen, hadden we op internet snel gevonden. =

Het slot van het artikel van Kummerlöwe met de rede die hij uitsprak bij de opening van
het museum voor Dier-en Volkenkunde In Dresden in 1937.

Zinsede uit een brief van Kummerlöwe aan het Oberkommando der Wehrmacht dd. 16

22 april 1941 die niets aan de fantasie over laat. Archief Naturhistorisches Museum Wien.

[Geheel boven] Uitgescheurde en afgeplakte pagina's in band 20 van het tijdschrift
Abhandlungen und Berichte aus den Staatlichen Museen für Tierkunde und Völkerkunde Dresden, zoals dat aanwezig is in de Universiteits- en Landesbibliotheek van
Halle. Foto Gunther Tschuch. [Boven] Hetzelfde tijdschrift in de bibliotheek van Naturalis
in Leiden. Het artikel met dubieuze inhoud is hier volledig aanwezig.
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Even tussendoor: wie kent haar nog?

O
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p de voorpagina linksboven staat een foto van Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien (1939-1999). De foto toont deze Engels dame bij een bezoek
aan het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1968. Zo te zien staat ze voor
een schilderij van Van Gogh, we zien rechts van haar waarschijnlijk het werk Vier
uitgebloeide zonnebloemen uit 1887. [Het werk bevindt overigens zich in de collectie
van het Kröller-Müller museum.] Leuk zult u zeggen, maar wat is er zo bijzonder aan
dat dit in Vi moet worden gemeld? Misschien helpt het als we vertellen dat deze
Mary beter bekend is onder haar artiestennaam Dusty Springfield.
Dusty Springfield debuteerde in 1964 met de LP A girl called Dusty, met onder
andere het magistrale You don't own me. Ze had toen al een zangcarrière van acht
jaar achter de rug. Begonnen bij de Lana Sisters in 1958 en 1960 verder gegaan met
een trio onder de naam The Springfields [naar verluid is de naam ontleend aan een
repetitie van het trio in het voorjaar op het platteland in Somerset, spring = fields].
Het was ook de tijd van The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kinks en hoe
die bands verder ook allemaal mochten heten. Liefhebbers van laatstgenoemde
muziek wilden in het algemeen niet horen van de muziek van Dusty Springfield.
Niet alleen dat, maar ook haar voorkomen brachten bij deze groep de handen niet
op elkaar. Zeker in de jaren zestig toen Dusty zich met allerhande varianten van
opgestoken haar liet zien. Daar wilde de rechtgeaarde Puch- of Tomosrijder toch
echt niet mee gezien worden. Nee, Dusty leek meer iets voor de buikschuivers. Al
met al is dat best jammer, want Dusty maakte in de jaren zestig puike muziek. Denk
hierbij onder andere aan I only want to be with you, I just don't know what to do with
myself, You don’t have to say you love me, Little By Little, Goin’ Back en All I See Is You.
Ondanks de successen in de jaren zestig volgde zij daarna een moeizaam levenspad met overmatig alcohol- en drugsgebruik. In de jaren zeventig en tachtig had ze
muzikale neergangen en weer opkomsten. Wel loopt als een rode draad door haar
muziekcarrière dat ze algemeen werd beschouwd als de beste witte soulzangeres.
Niet onbelangrijk is dat ze ook worstelde met haar seksualiteit. Relaties met mannen heeft ze nooit gehad; relaties met vrouwen dan weer wel, maar deze gingen
vroeg of laat gepaard met gewelddadigheden. Ze deed diverse zelfmoordpogingen en deed ook aan zelfverminking. Mogelijk had ze een bipolaire stoornis. Men
kunnen denken dat dit alles voortkwam uit de slechte relatie met haar ouders, een
streng katholieke familie. Maar daar hebben ter zake kundge psychologen vast wel
iets verstandigs over te zeggen (hoewel we dat in dit geval niet hebben gehoord).
In 1994 werd de diagnose borstkanker gesteld. Ze ondergang zware behandelingen
met chemo en bestralingen en leek genezen te zijn. In de loop van 1996 kwam de
kanker terug en uiteindelijk zou ze op 2 maart 1999 overlijden. Met recht kunnen
we stellen dat Dusty Springfield een getormenteerd , sommigen zullen misschien
zeggen: verknipt, mens was. Of dat een voorwaarde is om goede muziek te maken,
laten we liever aan anderen over om te beoordelen. Feit blijft: haar kapsels uit de
begintijd waren van de buitencategorie. 1

Varianten van het kapsel met opgestoken haar van Dusty Springfield, jaren zestig. Later zou ze
overgaan op verschillende varianten van steil haar, ook nog een tijd een kapsel met krulletjes,
maar steeds passend n de tijdgeest. Zoals in de jaren zestig zou het nooit meer worden.
Zelfcensuur en politieke correctheid is een maatschappelijk ongemak dat nog
steeds in omvang lijkt toe te nemen. Mensen en groepen zijn tegenwoordig snel
gekwetst of voelen zich gemakkelijk onrecht aangedaan. Met zo ongeveer iedereen moet rekening worden gehouden. De wereld zou er beter aan toe zijn als
mensen meer konden incasseren en niet hun gevoeligheden zo zouden koesteren. Het zou net zoiets zijn dat wij zeggen dat het volgende artikel (op pagina 24)
seksueel getinte passages bevat (want dat is namelijk het geval). Misschien zijn
er wel lezers die vermoeden of zelfs zeker weten, dat zij zich hierbij ongemakkelijk of hierdoor gekwetst zouden kunnen voelen. Dan slaat de lezer de betreffende passage maar over of laat desnoods het gehele artikel ongelezen. In het
eerste geval zou iemand kunnen reageren met de opmerking: 'Ja, maar dan ben
ik er al aan blootgesteld!' Ja, en? Een lezer kan in het uiterste geval altijd nog uit
gekwetstheid zijn abonnement opzeggen. U bent dus gewaarschuwd, als u de
pagina omslaat! Zo nodig kunt u direct doorgaan naar pagina 28.
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De natte vinger

D

e Volkskrant van 12 augustus had een typisch zomerniemandalletje (deels
vergeetwoord!) onder de titel Zo vermaken jongeren zich op het HockeyLoverz-festival. Het is een artikel over hoe jongeren achterin de tien met
elkaar plezier maken onder het mom van een hockeytoernooi. Het zal ongetwijfeld een fenomeen zijn dat erg in trek is en dat dat in dit artikel adequaat wordt
verwoord. Sommigen zullen de wenkbrauwen fronsen: 'Zo ging dat niet in mijn
tijd!'. Of: 'Zoiets doen mijn kinderen niet!' Daar kunnen we (en willen we) niet over
oordelen. Ergens in het artikel staat de zinsnede: 'Hockey is een sport van gelijkgestemden, overwegend nette meisjes en jongens die elkaar opzoeken'. Dat klinkt
onschuldig, maar contrasteert wel erg met de tussenkop 'Eén groot neukfestijn'.
Weliswaar is het een meisje dat wordt geciteerd (zie aanhalingstekens), maar het
zet toch aan het denken (overigens ook over de krant).
Waar echter onze interesse opwekte, was een soort scoresysteem. Er worden
namelijk jongens opgevoerd die het volgende systeem zeggen te hanteren (met de
toevoeging 'bedacht op vakantie in Lloret del Mar'. [Een onzinnige want onbegrijpelijke toevoeging]): '5 punten voor zoenen, 15 voor 'een natte vinger', 35 is "prijs",
ofwel all the way'. En daar nog achteraan, gezegd door ene Thijs, over minpunten
die in rekening kunnen worden gebracht: 'Voor lelijke chicks, of als je een godsvermogen hebt uitgegeven om haar te regelen.' Vorig jaar had een kwart van de groep
'prijs.' Helaas krijgen we hierbij geen totaal aan scores te horen. Het lijken ons typische uitspraken van hormoongestuurde jongemannen. Er is niets mis mee, behalve
dan dat we ze waarschijnlijk niet al te serieus moeten nemen. Maar toch, we gaan
het scoresysteem eens nauwkeurig onder de loep nemen.
De puntentelling
Eerst maar eens de puntentelling. De wereld kent de nodige vreemde puntentellingen. Bij tennis bijvoorbeeld is de puntenopbouw in een game 15, 30, 40 en dan gamewinst. Er zijn allerhande verklaringen voor deze curieuze volgorde waarbij voor

Deelnemers van het HockeyLoverz-festival, deels brak zo te zien. Het mag dan een hockeyfestival zijn, toch zien de meeste dames er niet erg uit als klassieke hockeymeisjes.
26 Zie voor uitleg op de website van Vi bij 'Hockeymeisje'. Foto Otto Snoek, Volkskrant.

het gemak naar lang geleden wordt verwezen, zoals 'middeleeuws Frankrijk'. Altijd
prettig, want meestal niet meer goed na te gaan. Zo wordt gesuggereerd dat 40
ooit 45 was en dat de 5 is afgesleten [waarvan? En waarom is dan een nul geworden?]. Ook is een verband met de klok gesuggereerd, immers 60 minuten en dan
gedeeld door vier [waarom zou je een klok gebruiken?].
Bij kaatsen is het systeem 2, 4, 6 en dan winst, hier 'eerst' geheten (en bij zes door
een partij behaalde eersten is het spel afgelopen). Weliswaar een logischer volgorde, maar eenvoudig 1, 2, 3, eerst had natuurlijk ook gekund. En zo zijn er vast nog
wel meer voorbeelden te vinden. Maar nu de jongens met 5, 10, 35. Een vergelijking
met sporten gaat in zoverre niet op dat de overgang van de ene score naar de andere niet in alle gevallen even gemakkelijk is. Iets dat men bij tennis (even enigzins
afgezien van 30 naar 40) of kaatsen wel mag veronderstellen. De verschillen tussen
de scores suggereren dat er verschillen in moeilijkheden zijn: van 5 naar 15 is +10,
van 15 naar 35 is +20. Het artikel biedt echter geen informatie om de gedachten
achter de scores nader te begrijpen.
De schaal van onvermogen
Een tweede probleem is dat de schaal wel erg onvolledig oogt. Er valt toch wel
meer te 'scoren'? Of misschien beter gezegd: te beleven? De gehanteerde driedeling suggereert dat het blijkbaar de bedoeling is vrij recht op het doel af te gaan,
met als beoogd eindresultaat de 'prijs'. In gedachten valt het eenvoudig te visualiseren. Mogelijk dat de betreffende jongens het zo al spannend genoeg vinden, maar
er valt toch onderweg heel wat meer te beleven. We wijzen hierbij op de interessante gedachte: 'De reis is belangrijker dan de bestemming.' Mogelijk ook dat deze
jongens praten naar ze verstand hebben, want het zal toch met enige ervaring niet
veel moeite kosten om andere onderdelen met bijbehorende scores in de volgorde
te implementeren.
Een geschikt onderkomen
En waar vindt dat 'neukfestijn' dan wel plaats? Volgens het artikel zijn alle bezoekers ondergebracht op campings. Ook het woord koepelttentje valt. Hoe moeten
we ons dan die wilde vrijpartijen die door diverse deelnemers worden vermeld,

Uit het besproken artikel

Thijs is moe maar voldaan: 'Om 10 uur 's avonds had ik al prijs bij de buurvrouw, meteen 35 punten. De motivatie was daarna wel een beetje weg, maar ik heb op het feest
nog een meisje gezoend. Om 2 uur ging ik in bed liggen, maar om 3 uur begon de telefoon te rinkelen.' Een meisje van de Match-app. 'Dat was niet echt iets, dus we hebben alleen gezoend.' [...] Pim (18, hij wil niet met zijn echte naam in de krant omdat
hij een vriendin heeft [Ja, het staat er echt.]) bleef lang plakken bij hetzelfde meisje,
maar zij bleek nog maagd en wilde dat voorlopig zo houden. Komt op de tweede en
laatste avond misschien wel goed, denkt hij, na het vuurwerk van de eindshow. Pim
grijnst en zegt: 'Ik zou mijn dochter hier later niet naartoe laten gaan.' =
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voorstellen? Zijn het allemaal eenpersoonstentjes waar men tot diep in nacht ligt te
rollebollen? De groepen gaan vergezeld met jongvolwassen begeleiders. Maar één
daarvan zegt dan weer: ' Als je moet kotsen, dan niet bij de tenten.' Dat kunnen we
ons wel voorstellen; dat doe je beter bij de tent van een ander! Hetzelfde geldt voor
seks. 'Niet in onze tenten.' Maar waar dan wel? Kortom: het wordt uit het artikel
niet duidelijk waar de gebeurtenissen die tot de 'prijs' zouden leiden, nu eigenlijk
plaatsvinden. We vragen ons dan ook af: vinden ze wel plaats?
Een soort discriminatie
Het artikel schetst feitelijk een eenzijdig beeld. De opgevoerde jongens wijden uit
over hun seksuele prestaties en hun veroveringen. Behalve het meisje met de forse
uitspraak en de uitspraak van Xeni, 'veel meisjes komen hier om te fixen' [waarbij
'fixen' niet anders betekent dan wat vroeger 'versieren' hette], doen de opgevoerde vrouwspersonen geen uitspraken over seksuele handelingen van welke aard dan
ook. Hebben we mogelijk van doen met een storende eigenschap van veel jongens:
stoere praat, opschepperij, zich als de beste willen voordoen?
Overdrijven is ook een kunst
Mogelijk is ook dat de jongens zich zo simpel gedragen als de reeds opgevoerde
uitspraak van het meisje klinkt: ' Eén groot neukfestijn' en de rest telt dan blijkbaar
niet. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van Thijs en Pim in de tekstbox op de vorige
pagina. Nee, genoemde heren hebben nog een lange en leerzame weg te gaan,
ook al in het waarschijnlijk allemaal grootspraak. Zoals u waarschijnlijk weet, liegen
mensen er fors op los. Meestal met de bedoeling om zich beter voor te doen dan ze
in werkelijkheid zijn. Met name enquêtes naar seksueel gedrag zijn in dit opzicht berucht. Als we dat allemaal zouden moeten geloven, dan komen de meeste mensen
alleen maar naar hun werk om uit te rusten van hun niet aflatende seksuele uitspattingen. En om hun collega's de ogen uit te steken met wat ze nu weer hebben gepresteerd. Overigens toch jammer van een kwaliteitskrant, zo'n niemendalletje. 1

Ook een vinger
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De striptekenaar Dick Matema kreeg in de Volkskrant van 15
september 2016 ruim baan in de vorm van een artikel over zijn
verstripping van de roman Turks fruit van Jan Wolkers. Aan het
eind van het artikel komt nog een anekdote aan bod. Matema
informeerde eens bij Jan Wolkers naar de realiteitswaarde van
de seksueel getinte passages in Kort Amerikaans. Hierbij is
het goed om te weten dat het boek zich afspeelt in 1944 en
de nodige autobiografische elementen bevat. Wolkers, in deze
tijd geplaatst, zou dan nog geen twintig zijn geweest. 'Was het
allemaal wel waar?', had Matema aan Wolkers gevraagd. Wolkers antwoordde: 'Met één vinger kwam ik nét die broekjes binnen, hè, meer niet, hoor.' Over overdrijven en stoer doen dus
gesproken. =

Wat heeft u gemist?

V

i toog (van tijgen, zoiets als gaan. Vergeetwoord!) weer eens naar museum
De Fundatie in Zwolle. De vorige keer (zie Vi nummer 2 NR, pagina 16) was
op een teleurstelling uitgelopen. Nu werden we gelokt door opgewonden
verhalen over de tentoonstelling van Rob Scholte onder de titel 'Embroidery show'.
Embroidery staat hierbij voor borduurwerk. Waar gaat dit eigenlijk over? Wel, Scholte heeft in tien jaar een groot aantal gerede borduurwerken aangeschaft, deze omgekeerd, in een lijst geplaatst en van zijn handtekening voorzien. We kijken dus eigenlijk tegen de achterkant van het borduurwerk aan. Uit de toelichting moeten we
begrijpen dat Scholte 'speelt met copyright' en dat 'Scholte's toegevoegde handtekening zorgt volgens de huidige wetten van de kunstwereld al onmiddellijk voor
een flinke opwaardering van de Embroidery, ook in financieel opzicht'. Dat laatste
is wel enigzins schrijnend omdat Scholte ook zegt dat hij de originele werken voor
'slechts een euro' heeft gekocht. Maar goed, dat is dan blijkbaar de winst die het
gevolg is van de omstandigheid dat de definitie van kunst weer eens ter discussie
is gesteld.
Het aardigste dat van de tentoonstelling gezegd kan worden, is dat het verrassend is en dat er erg veel werken hangen. De onderwerpen zijn, zelfs aan de vaak
rommelige achterkant, zoals inherent aan borduurwerk, onmiddellijk herkenbaar:
lieflijke bergenlandschappen, klassieke Engelse jachttaferelen, fleurige bloemwerken, Het Melkmeisje van Vermeer, De Nachtwacht van Rembrandt, Het Laatste
Avondmaal van Da Vinci, maar ook de door de redactie van Vi zo gewaarderde huilende kinderen (zie Bragolin) en zigeunervrouwen (zie bijvoorbeeld Roso en Vicente). De reacties van het publiek bleken zeer uiteenlopend te zijn: lacherig, ongemak
('Is dit nu kunst!?'), boosheid ('Dit moest worden verboden!'), verdriet ('Al die arme
mensen die dit hebben gemaakt. Ze moesten eens weten.') tot enthousiaste reactie
en bewondering ('Geweldig!).
Op 18 september was de laatste mogelijkheid om deze tentoonstelling te bezoeken. Dus: heeft u nu iets gemist? Naar ons idee niet. Eigenlijk was het meest interessante aan deze tentoonstelling dat er weer eens kan worden gediscussieerd over
de vraag 'Wat is kunst?'. Zonneklaar (vergeetwoord!) is in ieder geval dat Scholte
een creatieve man is (maar dat wisten we al) en dat hij opnieuw blijk geeft van zijn
feilloos gevoel voor marketing en publiciteit. Maar is het kunst? Nee, maar charmant is het wel en we hadden zeker geen spijt dat we waren gegaan. We hebben
vooral genoten van het publiek. Interessante, vaak hoogdravende discussies over
kunst maar ook over de technische afwerking van de achterkanten van de borduurwerken.
Geen spijt dus maar dat had toch vooral een andere reden. In hetzelfde museum
was bleek een tentoonstelling van werken van de kunstenaarsgroepen van 'Brücke'
en 'Der blaue Reiter' te zijn. Beide zijn expressionistisch kunststromingen uit het
begin van de twintigste eeuw die nauw aan elkaar verwant zijn. Bij het expressionisme gaat het om de subjectieve ervaring van de kunstenaar van de wereld. Men
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voelde geen noodzaak om zich aan de werkelijkheid te houden. In zekere zin was
het expressionisme een reactie op het impressionisme, waarbij het gaat om de persoonlijke reacties en sensaties bij de waarneming van de werkelijkheid door de kunstenaar. Licht, de wisselende aspecten en de weergave ervan, en de persoonlijke
kleurindrukken van de kunstenaar speelden bij het impressionisme een belangrijke
rol. Zo niet dus bij de expressionisten.
De Duitse expressionisten waren deels verzameld in de kunstenaarsgroep 'Brücke', opgericht in 1905 in Dresden door de vier architectuurstudenten Ernst Ludwig
Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff. Later sloten onder andere Max Pechstein en Emil Nolde zich aan. Deze expressionisten meenden dat het
allemaal anders moest en gingen als dolle honden tekeer. Zo dol zelfs dat ze in de
begintijd in een waanzinnig tempo samen schilderden, gebruik makend van elkaars
invallen, technieken en onderwerpen. De geproduceerde werken werden weggegooid. Mogelijk dat de naam van de groep duidde op een brug die de groep over
wilde steken in de zin van oude conventies overwinnen. Een lang leven was de
groep niet beschoren geweest. Ook niet zo vreemd als we de latere opmerking van
één van de leden, Heckel, moeten geloven: 'Wovon wir weg mussten, war uns klar
– wohin wir kommen würden, stand allerdings weniger fest.' In 1913 viel de groep
uit elkaar, nadat daarvoor al spanningen waren opgetreden. Met name Kirchner
speelde door zijn eigenmachtig optreden en zijn eigen verheffing tot grondlegger
en uiteindelijk genie van de groep een ontbindende rol. Verder zullen zo iets plats
als de slechte verkopen van het werk van de groepsleden ongetwijfeld ook debet
aan de ondergang zijn geweest.
De andere groep was 'Der blaue Reiter', eveneens expressionisten. Deze groep
werd opgericht in 1911 en kende als leden onder andere Franz Marc en Wassily
Kandinsky. In vergelijking met leden van 'Brücke' werden de leden van 'Der Blaue
Reiter' als intellectuele exprsssionisten gezien. Hun werk was meer gericht op kleur
die diende om emoties te uiten. Ze werkten ook schematischter, later leidend tot
abstracte kunst. Overigens heeft ook deze groep maar kort bestaan, namelijk tot
in 1914 bij de uitbraak van de Eerste
Wereldoorlog. Het werk is echter tijdloos.
Al met al dus een gemengde ervaring. Naar ons oordeel heeft u wat gemist én heeft u niets gemist. 1
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Het schilderij 'Windmühle bei Dangast'
van Erich Heckel op de tentoonstelling 'Wilden. Expressionisme van "Die
Brücke" en "Der Blaue Reiter" '. De
kleuren spatten er vanaf, maar zoals
hier in zwartwit niet goed te zijn. Zie
ook pagina 3 en onze website voor
aanvullende informatie.

[Sfeerimpressies van de tentoonstelling Embroidery show van Rob Scholte in het museum De Fundatie in Zwolle. Het werk verdiende het om van dichtbij de te worden bekeken. Vooral vrouwelijke
bezoekers waren nieuwsgierig naar de kwaliteit van de afhechtingen.
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verzameld vuil
Boos! Nederlanders zijn weer eens in rep en roer, omdat de posttarieven omhoog
gaan. Nu hoort dat wel bij de nationale folklore, maar is het terecht? In 2013 gingen
de tarieven omhoog, in 2014 nog een keer en op 1 januari 2017 dus nog een keer. Dat
oogt wel veel in korte tijd. Kostte een zegel voor een brief met een gewicht tot en
met 20 gram in 2013 nog 60 cent, na 1 januari aanstaande zal dat 78 cent zijn. Kortom: een stijging van 30% in minder dan twee en een half jaar tijd. Daar wil een mens
zich wel over opwinden. Vi besteede al eens eerder aandacht aan de posttarieven
(zie nummer 19, mei 2008). Onze conclusie was toen dat de tarieven van 1935 tot en
met 2008 redelijk gelijk opgingen met de ontwikkeling van de consumentenindex,
maar dat vanaf 1990 de tarieven wat waren achtergebleven. We hebben nu de zaak
even snel opnieuw onderzocht en het blijkt dat sinds 2010 een forse versnelling
in de verhoging van de tarieven is opgetreden. Zou de consumentenprijsindex zijn
gevolgd dan zou het tarief nu ongeveer 60 cent bedragen moeten hebben. Dus in
dat opzicht is de opwinding wel terecht. Maar wij vielen eigenlijk over iets anders,
namelijk het waarom van de tariefstijging. PostNL geeft namelijk als argument dat
het brievenverkeer krimpt. Dat klopt, maar toch is de redenering vreemd. Er was
immers een tijd waarin van jaar tot jaar sprake was van toenemende postvolumes.
Toch gingen de tarieven toen niet omlaag, maar juist omhoog. Toen werd een heel
ander argument gehanteerd: inflatie (en nu is er zelfs bijna deflatie!). PostNL maakt
dus (nu en toen) gebruik van gelegenheidsargumentatie. Bovendien zijn de afgelopen jaren aanzienlijke kostenreducties bereikt door een forse vermindering van de
dienstverlening (geen buslichting op zondag, geen bezorging op maandag, geen
postkantoren, minder brievenbussen) en door goedkoper personeel aan te stellen.
Inmiddels zijn er dan twee dingen bereikt: de tarieven in Nederland behoren tot de
hoogste van Europa en de winstgevendheid is sterk verbeterd. Nee, dit gaat heel
ergens anders over: winstmaximalisatie. Ons advies: koop aandelen PostNL. =
Verwarring! Vlak voor de sluiting van dit nummer bereikte ons een bericht van
onze lokale correspondent in Utrecht. Bij lezing konden we een licht gevoel van
vermoeidheid niet onderdrukken. Het gaat over het nieuwe Centraal Station in
Utrecht. Daar missen een aantal sporen, namelijk 6, 10, 13, 16 en 17. Onze correspondent meldde verder dat gezien de vergevorderde staat waarin de verbouwing verkeert, deze sporen er ook niet meer zullen komen. Nu hebben we jaren geleden als
eens aandacht aan dit station besteed (zie onze website: 'Verloren sporen'). Toen
bleken de sporen 6 en 16 (of 17) te missen (en eigenlijk ook 10 dat er wel lag maar
waar je niet kon instappen). Het heeft destijds moeite gekost om de oorzaak van dit
alles te achterhalen. Vi heeft toen onder andere (onbevredigend) contact met de
Nederlandse Spoorwegen over deze vreemde zaak gehad. En nu dus weer gedoe
32 op Utrecht CS. Leren ze het dan nooit? Volgende keer misschien meer hierover. =

