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Bij dit nummer Het werd wel weer eens tijd voor een themanummer, zo meende de 
redactie. In de oude reeks van Vi deden we al eens een nummer over onzin (nummer 
3; voor de liefhebbers zie onze website, gratis op te halen), over straling en energie 
(nummer 14; voor de...) en over het thema ‘Waar is Nederland gebleven?’ (20; voor 
de...). En eigenlijk was nummer 18 ook een themanummer, want dit ging over reizen. In 
de Nieuwe Reeks nu dus een eerste themanummer en wel over chaos. Velen ervaren 
de huidige wereld als een chaos, vol met leugens, halve waarheden, populisme, de-
magogie en eigen volk eerst. We kunnen u verzekeren dat het nooit anders is geweest. 
Jazeker, soms is het erger - zoals nu -, maar de wereld is altijd min of meer chaotisch 
geweest. Waarom laten we ons dan altijd weer verrassen door gevoelens als ‘zo erg 
is het nog nooit geweest’? Wel gewoon, omdat er mensen zijn die het chaotische voor 
het eerst meemaken of ervaren maar ook omdat de mens kort van memorie is. Daarom 
voor lezers die lijden onder het gevoel van chaos, nu dit themanummer.
Uw hoofdredacteur Gerrit van Dam

Lezersservice
¶ Voor onze lezers is op de website van Voortschrijdende Inzichten aanvullende infor-
matie bij dit nummer beschikbaar. Ga hiervoor naar de website van Voortschrijdende 
Inzichten (www.inzichten.nl) en dan naar de speciale pagina van het dit nummer ( > 
Contact > Overzicht van alle nummers > Eerste rij > Meest linkse afbeelding is altijd het 
laatste nummer, nu dus nummer 4. Onderaan deze pagina vindt u het symbool ‘Vi’. Dit 
is een grafisch element, maar als u hierop klikt, komt u op de speciale pagina. 
¶ Wij willen ons niet opdringen; zo is Vi niet. Wij wezen de abonnees er de vorige keer 
op dat het nummer als pdf én in kleur is op te vragen via info@inzichten.nl. Tot onze 
verbazing heeft bijna niemand dit aanbod aangenomen. Vreemd maar waar. We vol-
harden echter en bieden het nu ook weer aan.
¶ Wij kregen klachten over de volgens sommigen irritante gewoonte om in de artikelen 
in de tekst zelf onze commentaren (en toelichtingen) toe te voegen; de kwestie dus met 
de vierkante haken. Toch willen/moeten wij af en toe commentaar (of een toelichting) 
leveren. Daarvoor gebruiken we nu cijfersymbolen: dus bijvoorbeeld ① in de tekst met 
verwijzing naar ❶ met de uitleg aan het eind van het artikel. Het commentaar treft de 
lezer dan aan het eind van het betreffende artikel aan. Mogelijk dat dat dan ook weer 
aanleiding voor klachten zal zijn. We horen het wel.
Uw Betty van Bruchem-Van Berkel

Bij de voorpagina [Boven & onder] 12ozProphet, Detroit. [Middenllnks] Boekomslag 
van Kerels van de daad. [Middenrechts] Verkeerschaos in Amsterdam, eind jaren zes-
tig. Ja, ook toen was er al sprake van verkeersdrukte en bijbehorende ergernis (om nog 
maar niet te spreken van luchtverontreiniging). Het geruststellende lettertype Stitch 
Warrior demo font is gebruikt met vriendelijke toestemming van Roland Hüse.

Fotoverantwoording Indien bij een illustratie geen herkomst of maker is vermeld, 
is het afkomstig uit het archief van Voortschrijdende Inzichten of is de afbeelding ge-
maakt of verzorgd door leden van de redactie.

Voortschrijdende Inzichten blijft verrassen!
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Suggestie voor onze lezers om ook eens wat anders te lezen Het boek Uren met 
Henk Broekhuis van Karel van het Reve dateert weliswaar van 1978, maar is nog steeds 
het lezen meer dan waard. Op de achterflap staat dat het boek gaat over door ‘iedereen 
steeds maar herhaalde gemeenplaatsen’, zoals: ‘dat je niet twee keer hetzelfde woord 
mag gebruiken, dat slechte kunst geen kunst is, dat er een wetenschappelijke methode 
bestaat, dat zwemmen bij eb gevaarlijker is dan bij vloed, dat massaproductie leidt tot 
grauwe eenvormigheid, dat we in een haastige tijd leven en dat je niet de symptomen 
moet bestrijden, maar de oorzaken.’ Het is nog steeds nieuw te verkrijgen, maar voor 
minder dan € 10 kunt u een tweedehands exemplaar vinden. Wel zo leuk en bovendien: 
boeken mogen alleen in uiterste nood worden weggegooid. ≈

Handig om te weten De Europese Unie heeft in de loop van decennia een vloedgolf 
aan regelgeving over ons uitgestort. Zo zijn uitgebreide opsommingen van ingrediënten 
en voedingswaardes bij verpakte voedingsmiddelen verplicht. [Bij niet verpakte tasten 
we volledig in het duister] De consument kan desgewild dagen in de supermarkt door-
brengen door etiketten te bestuderen. Maar vergist u zich niet! Het is de wijnlobby op 
voor ons onduidelijke gronden gelukt om daar onderuit te komen. Dus op wijn is de enige 
verwijzing naar de samenstelling de opmerking dat er sulfiet (en natuurlijk alcohol; zie 
percentage) in zit. Soms in meer dan één taal; dat dan weer wel. ≈ 
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LOREM IPSUM dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In quis metus eget 
sem elementum condimentum. Sed eget enim ultricies, tincidunt lacus id, frin-
gilla nisl. Sed eget turpis sit amet tellus rhoncus posuere non et libero. Donec 

ac augue blandit massa egestas feugiat sed quis lorem. Mauris bibendum aliquet 
ligula. Vivamus molestie bibendum arcu, sit amet consequat augue facilisis vitae. 
Nullam eu metus a velit ultricies interdum. Fusce eget nulla ultrices, porttitor augue 
a, viverra ante. Aliquam ipsum leo, sollicitudin et semper eu, pretium a enim. Sus-
pendisse sapien dolor, congue a posuere at, dapibus at dolor. Proin nec leo nec nisl. 

Mooi stukje tekst! Maar u denkt misschien: ‘Betaal ik daarvoor nu mijn dure geld?’ 
Of: ‘Het lijkt wel Latijn, maar mijn Latijn is wat roestig. Wat staat er eigenlijk?’ In 
werkelijkheid is het een stukje zogeheten lorem ipsum. Dit is een vultekst of dum-
mytekst die vooral wordt gebruikt bij opmaak en ontwerp. Het voordeel is dat de 
tekst niet afleidt van het ontwerp (althans dat is de bedoeling), omdat de tekst niet 
leesbaar, niet begrijpelijk is.① De tekst oogt in het Latijn geschreven te zijn, maar 
het is (bijna) onzin. Het is een vrijwel betekenisloos Latijn. Een tekst die dus chao-
tisch is in de zin dat het geen betekenis heeft, hoewel er iets te lezen lijkt.

Bij het waarom kunnen we ons wel iets voorstellen. Maar dan blijft de vraag: waar 
komt dit vandaan? Wie heeft dit bedacht? En zoals met zoveel zaken leidt internet 
ons al snel een moeras in. Op nl.ipsum.com lezen we: ‘Lorem Ipsum is slechts een 
proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proef-
tekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een on-
bekende drukker een zethaak met letters nam en ze door 
elkaar husselde om een font-catalogus te maken.’ Wij 
vragen ons dan af: Wie was die ‘onbekende drukker’ ? En 
waarvoor had hij een niet-leesbare proeftekst nodig? En 
dan is er nog een professor Richard McClintock (>>), die 
de tekst van Lorem ipsum via een druk van de ‘onbeken-
de drukker’ zou hebben herleid zou tot Finibus Bonorum 
et Malorum (De uitersten van goed en kwaad) van Cicero, 
geschreven in 45 voor Christus. Het zou daarbij draaien om het weinig gebruikte 
(echte!) woord ‘consectetur’ dat de nijvere McClintock uiteindelijk vond in het werk 
van Cicero en dat hem op het spoor zette. Tot zo ver de basale informatie op het 
internet dat volgens de beste internetnormen tot bijna in het oneindige, vaak let-
terlijk, van de ene naar de andere website is gekopieerd. Zodoende zijn er dus vele 
websites met dezelfde tekst zonder verder enige toegevoegde waarde.

Maar hoe zit het nu precies? Cecil Adams schonk er in februari 2001 op de website 
Straight Dope (‘Fighting ignorance’; zoek op lorem) aandacht aan. Adams verwijst 
hierbij naar nummer 4 van het tijdschrift Before & After waarin deze kwestie zou 
zijn besproken én waarbij ook de hiervoor al genoemde McClintock zijn inbreng 
hebben gehad. Wij hebben alle betrokkenen om uitleg gevraagd. Zo zouden we 
toch verwachten dat bijvoorbeeld McClintock zijn opzienbare vondst zou hebben 
beschreven in een artikel in een serieus tijdschrift. Maar zoals Adams meldt: ‘When 
I spoke to McClintock recently, he said he’d been unable to locate the old type sam-
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ple in which he thought he’d seen lorem ipsum.’ Wij werden ook niets wijzer, omdat 
niemand reageerde op ons verzoek om nadere uitleg. Dit brengt ons daarom tot de 
onvermijdelijke gevolgtrekking dat er vooralsnog geen enkel bewijs is voor de rol 
van McClintock in de lorem ipsum geschiedenis anders dan ‘hear say’. Internet laat 
zich als informatiebron weer eens van zijn beste kant zien, namelijk: je hebt er niets 
aan. Laten we zeggen een soort feitenvrije speeltuin, in dit opzicht dan. 

Voor wie zelf een lorem ispum tekst wil hebben: op internet zijn Lorem ipsum 
generatoren te vinden, dat wil zeggen programma's die een Lorem ipsum tekst 
produceren van een gewenste lengte. Je zou er dus ook een volledige roman mee 
kunnen vullen. Een aardigheidje om te weten is nog dat in WORD een lorem ispum 
generator aanwezig is. Het commando ‘=lorem(p,l)’ geeft een lorem ispum tekst 
van p alinea's met l regels per alinea.②
№ ❶ Dat het kan afleiden, omdat het onbegrijpelijk is, mensen vervolgens proberen 
het wel te begrijpen en daarna in gedachten verzonken raken over waar ze naar kijken, 
is blijkbaar nog bij niemand opgekomen. Maar beter hebben we niet. ❷ De door velen 
zo verfoeide tekstverwerker Word (De kreet ‘WordPerfect, dat was pas een goede 
tekstverwerker!’, wordt nog steeds gehoord zonder dat de meesten kunnen uitleggen 
waarom dat WordPerfect ook al weer zo goed was. Een enkeling mompelt dan ‘Het 
onderwaterscherm!’) heel veel meer nuttige functies waarvan het merendeel van de 
gebruikers nog nooit heeft gehoord, laat staan gebruik van heeft gemaakt.

1

OP DE WEG① De minister van 
Infrastructuur en Milieu Mela-
nie Schultz van Haegen-Mees 

Geesteranus (1970, Laag-Soeren, ‘Mijn 
doel is Nederland klaar te stomen voor 
de toekomst: onze infrastructuur moet 
nieuwe economische dynamiek moge-
lijk maken, zodat mensen en goederen 
snel op hun plek van bestemming ko-
men. Daarom investeer ik in de ont-
brekende schakels in ons netwerk van 
wegen, (...)’, ja, enzovoorts② heeft op 
18 januari het plan geventileerd om op 
de A2 tussen Utrecht en Amsterdam 
ook overdag de maximumsnelheid te 
verhogen van 100 naar 130 kilometer 
per uur. Nu mag dat alleen nog maar 
tussen 19 ’s avonds en 6 uur ’s mor-
gens. Al eerder had de minister aange-
kondigd dat zij voornemens is om een Leuke demonstratie van de salamitechniek. Let op 

de sticker met 120 erop. Weg met die 120!
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maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op 77 procent van de snelwegen in te 
voeren. Haar argument: ‘Voor automobilisten wordt de maximumsnelheid op snel-
wegen daarmee steeds eenduidiger.’

Te beginnen met het laatste: de minister heeft zelf ooit de verwarring gecreëerd 
door met een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur te komen naast de tot 
dan geldende maximumsnelheden, namelijk 100 en 120 kilometer per uur. De minis-
ter zorgde dus zelf voor minder eenduidigheid door aanvullend met 130 te komen. 
De redenering van de minister lijkt toch erg op een gewiekste variant van de sala-
mitechniek. Eerst verwarring veroorzaken, dan beweren dat je het gaat oplossen 
en vervolgens datgene realiseren waar het mogelijk allemaal om begonnen was: 
overal 130. Maar terug naar de A2. Ooit was tussen het Rijk en de gemeentes langs 
de A2 afgesproken dat de weg weliswaar verbreed mocht worden maar dat dan de 
maximumsnelheid niet meer dan 100 kilometer per uur zou mogen bedragen. Dit 
om de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging binnen te perken te houden. De 
invoering van de 130 kilometer per uur in de nacht was dus al een inbreuk op de ge-
maakte afspraak. Niet vreemd dat de gemeentes nu nog bozer zijn. Te meer daar er 
nog een zaak bij de Raad van State loopt over de 130 kilometer per uur in de nacht 
op het deel tussen Maarssen en Vinkenveen.

De afstand tussen Utrecht en Amsterdam over de snelweg is ongeveer 30 kilo-
meter. Bij 100 kilometer per uur duurt de rit dan 18 minuten; bij 130 kilometer per 
uur is dat bijna 14. Dit betekent een reisduurverkorting van 23%. Dat oogt indruk-
wekkend, maar zal in de praktijk nogal tegen vallen. Er zijn meer weggebruikers en 
daar dient men ook rekening mee te houden. Soms zijn er zo veel weggebruikers 
dat het verkeer vast komt te staan; dat heet file. Soms zijn er ongelukken. Nee, de 
prakrijk is weerbarstiger. Nu gaat het er natuurlijk niet om dat het moet maar dat 
het kan. Het gevoel van vrijheid. Vooral tussen Utrecht en Maarssen is het sukkelen 
met maar drie banen; daarna wordt het (gelukkig) vijfbaans. Wat een genot, al dat 
asfalt, wat een breedte! Hard rijden! Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dit 
is was vooral VVD- stemmers schijnen te willen. Minister Schultz van Hagen voelt 
dat feilloos aan. Dan is er tot slot nog een waardevolle tip. Ga eens in Duitsland 
kijken. Daar is geen maximumsnelheid, daar is alleen een adviessnelheid van, jaze-
ker, 130 kilometer per uur. Misschien is dát wel het ultieme doel van deze minister. 
En bovendien: wat heeft de automobilist op de A2 met de omwonenden te maken 
(Men: ‘Moeten ze maar verhuizen’), of met het brandstofverbruik (Men: ‘Als het 
kwartje van Kok zou worden afgeschaft, dan praten we verder’) of de PAS (Men: 
‘Pas? Nooit van gehoord’). Niet gezeurd. Karren maar! 

Het is maar een eerste voorbeeld. Maar toch: het komt niet betrouwbaar over. En 
dan verbazen politici zich er steeds weer over dat ze in dezelfde categorie worden 
geplaatst als bijvoorbeeld autohandelaren of keukenverkopers, namelijk de cate-
gorie ‘onbetrouwbaar’. Het soort vriendelijke mensen waarbij je, als je ze een hand 
hebt gegeven, daarna altijd je vingers moet natellen. 

En dan is er ook nog het brandstofverbruik. De luchtweerstand neemt ongeveer 
kwadratisch toe met de snelheid. Dus bij 130 kilometer per uur is de luchtweerstand 
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grofweg 70% hoger dan bij 100 kilometer per uur. Dit is echter niet een op een te 
vertalen in het brandstofverbruik, omdat een deel van de brandstof dient om de rol-
weerstand en de interne wrijving in onderdelen van de motor te overwinnen. Was 
het maar zo simpel, maar er is nog meer. De efficiëntie van het brandstofverbruik is 
afhankelijk van de snelheid (en hoe verschilt ook nog eens per auto). Gewoonlijk is 
een auto zo afgesteld dat bij een snelheid ergens tussen de 90 en 110 kilometer per 
uur het zuinigst wordt gereden. Bij snelheden boven de 100-110 kilometer per uur 
neemt het verbruik fors toe. Bij 130 kilometer per uur kan dat tientallen procenten 
meer zijn dan bij 100 kilometer per uur. Nu zijn er mensen die beweren dat hier al-
lemaal niets van klopt. Immers, je rijdt harder, dus te bent er eerder, dus heb je juist 
minder brandstof gebruikt. Dat zo iemand destijds in de klas niet heeft opgelet, 
kunnen we ook niet helpen. Maar helaas is dit soort onzin met geen mogelijkheid 
uit te roeien. Maar goed: de productie van luchtverontreiniging neemt in ieder ge-
val fors toe bij hogere snelheden.③

Nu is er nog een kleinigheid: de PAS. De PAS? Hierbij zal niet iedere lezer onmid-
dellijk ‘Aha!’ roepen. Daarom een korte uitleg. PAS staat voor Programmatische 
Aanpak Stikstof. Het gaat om een programma van de overheid met als motto: 
‘Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof’.④ 
Het gaat bij de PAS om het volgende. De hoeveelheid stikstof die uit de lucht neer-
daalt op natuurgebieden is in grote delen van Nederland veel te hoog, al decen-
nia. Dat is schadelijk en heeft geleid tot grote verarming van de natuur. Dit stikstof 
is voor het grootste deel afkomstig uit de onvoorstelbaar omvangrijke, agrarische 
sector in Nederland, met als gevolg de enorme hoeveelheden mest die in dit land 
worden geproduceerd. Uit die mest komt ammoniak vrij en daar zit stikstof in. Van 
de hoeveelheid stikstof die in Nederland neerdaalt, is volgens het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) gemiddeld 42% afkomstig van de Nederlandse agrarische 
sector. Daarnaast is een niet verwaarloosbaar deel van de stikstof afkomstig van 
het verkeer. Omdat de stikstofbelasting veel te hoog is, is een van de doelstellingen 
van de PAS om de belasting blijvend te verlagen. Maar een eventueel gerealiseerde 
verlaging mag deels worden gebruikt voor ‘nieuwe projecten of projecten waarin 
uitbreiding van bestaande stikstofemissie aan de orde is’. Maar wat heeft dat nu 
met de A2 te maken? Wel alles, want auto's die harder rijden produceren ook ver-
houdingsgewijs meer uitlaatgassen, waaronder stikstofoxiden en deze stikstofoxi-
den dragen ook weer bij aan de stikstofbelasting. Hoe dit dan alles in de PAS moet 
passen is ons in ieder geval een raadsel.④ Vooralsnog is de minister er in ieder geval 
in geslaagd om een mooie bijdrage aan de chaos leveren. Chapeau!
№ ❶ Op 27 februari publiceerde De Volkskrant een artikel over hetzelfde onderwerp. 
Ons artikel was toen al (lang) af; we publiceren het in ongewijzigde vorm. ‘Dan hoort u 
het ook eens van een ander’, zullen we maar zeggen. ❷ Wij vonden dit op de website 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. ❸ Harder rijden betekent ook (veel) 
meer productie van fijn stof. Hoewel de gevaren van fijn stof schromelijk worden over-
dreven, zal het de lezer de afgelopen tien jaar niet zijn ontgaan dat een aanzienlijk deel 
van de Nederlandse bevolking zich veel zorgen maar over dit fijn stof. Ook organisaties 
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als Milieudefensie en het Longfonds vragen regelmatig aandacht voor dit in hun ogen 
uitzonderlijk grote gevaar. Hierbij valt nog op te merken dat het lijkt alsof de bezorgd-
heid groter wordt naarmate het niveau van luchtverontreiniging daalt. ❹ Er wordt in 
dit verband ook vaak gesproken over een win-winsituatie. Weest u hierbij echter wel 
op uw hoede. Win-winsituaties bestaan namelijk niet, al was het maar om het simpele 
feit dat ze strijdig zijn met de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Eenvoudig 
gezegd: er is altijd iemand die de rekening betaalt, maar die wordt bij win-winsituaties 
wijselijk buiten beeld gehouden om de idylle niet te verstoren. De juiste uitdrukking 
moet dan ook eigenlijk win-win-verliessituatie zijn (of al naar gelang de wensen, vari-
anten daarop), waarbij het verlies even groot is als de som van de beide winsten. 

1

LEVEN IS SCHADELIJK Mensen die leven, gaan dood. Dat schijnt toch wel een 
zekerheid te zijn. Maar waar gaat een mens aan dood? Daarvoor is breed palet 
aan kwalen, ziektes, pestilenties en ongemakken beschikbaar. Een vrij nieuwe 

loot aan de stam des doods is fijn stof. Want zegt het Longfonds: ‘Door vieze lucht 
overlijden er in Nederland jaarlijks ruim 5.000 mensen’.① Wat is hier aan de hand? 
Die ‘vieze lucht’ blijkt met fijn stof te maken te hebben. Er zijn dus mensen die zich 
ernstig zorgen maken over fijn stof in de lucht. Deze mensen vinden pleitbezorgers 
in organisaties als Milieudefensie (‘Rijk zet gezondheid burger op het spel’, ‘Milieu-
defensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van mensenrechten. 
De staat doet te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, waardoor de ge-
zondheid van burgers ernstige schade oploopt’) en het al genoemde Longfonds 
(‘Van ongezonde lucht kun je letterlijk doodziek worden. Je kunt astma, COPD of 
longkanker krijgen. Heb je een longziekte dan ben jij vaak de eerste die merkt dat de 
lucht ongezond is. Luchtvervuiling veroorzaakt ook hart- en vaatziekten, dementie 
en vroeggeboorten. Door vieze lucht overlijden er in Nederland jaarlijks ruim 5.000 
mensen’). Er zijn overigens ook mensen die zich geen zorgen schijnen te maken 
over fijn stof in de lucht. 

Nu een andere kwestie: de maximumsnelheid op de autowegen. Wat heeft dat 
met fijn stof te maken, vraagt men zich af? Heel veel, want het verkeer is een be-
langrijke bron van fijn stof. Een auto die harder rijdt, produceert bij een snelheid bo-
ven de 90-100 kilometer per uur bovendien verhoudingsgewijs veel meer fijn stof. 
Verdere verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur maakt dit 
nog erger, want wie hard mag rijden, zal het zeker ook vaak doen.

Nog een kwestie: vuurwerk. Bij vuurwerk komt veel fijn stof vrij. Na de jaarwis-
seling worden zelfs torenhoge concentraties fijn stof bereikt. En dan er nog een 
kwestie: roken. Hierbij komen hoge concentraties fijn stof vrij (naast nog een groot 
scala aan andere ongezonde stoffen). Gelukkig slaan rokers veel van dit stof in hun 
eigen longen op, maar niettemin belasten ze ook hun leefomgeving ermee. 

Maar daarmee is het nog niet afgelopen; er zijn ook nog open haarden en hout-
kachels. Bij het stoken van dergelijke apparaten komen grote hoeveelheden fijn 
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stof vrij, zeker als er slordig wordt gestookt en/of nat hout wordt gebruikt. Nu 
worden dergelijke kachels vooral in het koude jaargetijde gebruikt, waarbij de at-
mosferische verspreidingscondities nog wel eens te wensen overlaten. Een slechte 
verspreding betekent hogere concentraties in de lucht.

We zouden bijna nog wat vergeten! Zodra de temperatuur de twintig graden 
dreigt te naderen, breekt er onrust uit. De korte broeken verschijnen, maar vooral 
rijs de vraag: ‘Zouden we al kunnen barbecueën?’, is dan bij veel mensen de pran-
gende vraag. Het is natuurlijk een retorische vraag; uiteraard kan er worden ge-
barbecued! Nog afgezien van de overmatige vleesconsumptie, de schadelijke, aan-
gebrande vleespartijen en de vette bijlagen leidt barbecueën tot een overmatige 
stofproductie.

Nu rijst de vraag: zouden mensen die menen dat ze negatieve gezondheidsef-
fecten van fijn stof in de lucht ondervinden, ook tegen hard rijden, tegen vuurwerk, 
tegen roken, tegen houtkachels, tegen barbecueën en tegen alles waarbij fijn stof 
vrijkomt, zijn? Het zou wel moeten, want wij leven, zo beweren sommige politici, 
in een maatschappij met joods-christelijke normen en waarden. Het gebod ‘wat gij 
niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een en ander niet’ zou hier dan van toepassing 
moeten zijn.② Eerlijk gezegd denken we dat het een illusie is. Dergelijke logica en 
consequent gedrag is aan veel mensen niet besteed. Bovendien, als zo veel mensen 
zich druk maken over zoiets onschuldigs als fijn stof, dan valt het allemaal nog wel 
mee. In China en in India, daar weten ze pas luchtverontreiniging (en fijn stof) is.
№ ❶ Zie onze website voor de link. Wij vroegen het Longfonds om nadere uitleg. Wij 
kregen een reactie – zoals dat tegenwoordig blijkbaar hoort – van een ‘Persvoorlich-
ter/Communicatieadviseur’ en niet van een inhoudelijk deskundige. Zij verwees ons 
naar een website, waar in de verste verte de informatie over de ‘5.000 doden’ niet was 
te vinden. Op herhaald aandringen kregen we vervolgens de reactie: ‘Het gaat naar 
schatting om 4.500 vroegtijdige doden (2.300 fijnstof PM2,5 en 2.200 door ozon) en 
1.200 doden door longkanker (veroorzaakt door luchtvervuiling). Deze twee getallen 
kun je niet zomaar bij elkaar optellen omdat er sprake is van overlap, daarom komt 
het totaal op 5.000.’ Hoezo communicatieadvisuer? ❷ In Matthéüs 6:12 staat in feite 
een positieve formulering hiervan: ‘Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet 
gij hun ook aldus; want dat is de wet en de profeten.’

1

CHAOTISCHE POSTZEGELS Oorlog leidt vroeg of laat tot chaos; chaos in soor-
ten en maten. Uitingen daarvan zijn soms ook op postzegels terug te vin-
den. Een voorbeeld waar we verder niet uitgebreid op in zullen gaan, hoe 

interessant ook, zijn de series postzegels uit de nadagen van het Grossdeutsches 
Reich zoals die verschenen in 1944 en 1945. Begin 1944 was het Grossdeutsches 
Reich weliswaar nog Gross maar al niet meer zo Gross als het ooit was. In het oos-
ten waren de Russen fors opgerukt. In maart 1944 verscheen onder de titel ‘Tag 
der Wehrmacht’ annex ‘Heldengedenktag’ een serie van 13 zegels met heroïsche 
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beelden, waaronder een stormboot, afweergeschut. De zegels waren ontworpen 
door de kunstenaar, graficus én SS’er prof. Ottomar Anton (1895-1976). Deze ‘Hel-
dengedenktag’, 16 maart, was bedoeld als feestelijke (!) herinneringsdag voor de 
Duitsers die in de Eerste Wereldoorlog waren gesneuveld.① Begin 1945 was het 
Reich verschrompeld tot minder dan waar het in 1939 de oorlog mee begonnen 
was. Een ander fraai, filatelistisch voorbeeld: in februari 1945 verscheen een post-
zegel gewijd aan de Volkssturm met daarop de kreet ‘Ein Volk steht auf’ naar een 
ontwerp van Erich Meerwald.② Ook op de postzegels was de aftakeling te zien: 
begin 1945 werden de laatste krachten ingezet, vooral kinderen en bejaarden. De 
chaos was aan het eind van de oorlog met de belegering van Berlijn groot. Dit heeft 
er op filatelistische gebied toe geleid dat twee voorziene uitgiftes de loketten nooit 
hebben bereikt. 

Het voorgaande was slechts een inleiding tot het echte onderwerp: een aantal 
postzegelseries uit Letland uit de jaren 1918 tot en met 1920. Een kleine, historische 
context is hierbij wel van belang. Letland is een van de Baltische Staten (u weet 
wel: Estland, Letland, Litauen), ligt aan de Oostzee en heeft een oppervlak van 
65.000 km2, ongeveer anderhalf maal zo groot als Nederland, hoofdstad Riga. Let-
land kende in de afgelopen duizend jaar een roerige geschiedenis: dan weer Duits, 
dan weer Zweeds, dan weer Russisch maar zelden onafhankelijk. Letland maakte in 
de negentiende eeuw deel uit van het Russische rijk en raakte zo betrokken bij de 
Eerste Wereldoorlog. In 1915 werd een deel van Letland bezet door Duitse troepen; 
in 1917 de hoofdstad Riga. Na de gedwongen troonsafstand van de tsaar voer de 
nieuwe Russische regering van Kerenski een koers die beoogde om Letland (en de 
andere Baltische staten Russisch te houden). Allemaal nogal problematisch omdat 
er in Letland een beweging op gang was gekomen die juist onafhankelijkheid na-
streefde. Zonder nu in alle details te treden: Letland verklaarde zich na de Duitse ca-
pitulatie op 11 november 1918 op 18 november onafhankelijk. Zoals niet ongebruike-
lijk in deze roerige, naoorlogse tijd en met de omwenteling in het naburige Rusland 
net achter de rug (1917) waren er diverse elkaar bestrijdende partijen. Zo waren er 
onder andere Duits sympathiserenden, Ests georiënteerden en communisten. Het 
waren roerige tijden en economisch was het zwaar. Nu heeft een onafhankelijk land 
natuurlijk basisbehoeften om zich als land te laten gelden: bankbiljetten, munten 
en.... postzegels. Op 18 december 1918 verschenen de eerste postzegels van het 

Postzegels uit het Deutsches Reich; van links naar rechts: ‘Heldengedenktag' met U-
bootcommandant (1944), ‘Ein Volks steht auf' (1945)' en de mooie zegel met de Volks-
wagen (op snelheid!) uit 1939 van Erich Meerwald.
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onafhankelijke Letland; twee stuks. Niets bijzonders zo te zien: een afbeelding van 
drie korenaren in een zonnekrans. De verrassing zit aan de achterkant: het lijkt wel 
een landkaart. En dat is het ook. De zegels zijn gedrukt op de achterzijde van staf-
kaarten van de Duitse generale staf. Er zijn ook zegels die aan achterkant blanco 
zijn. Maar laat u niet misleiden; deze zijn gedrukt op de (blanco) randen van de staf-
kaarten. Een deel van de verklaring voor dit merkwaardige fenomeen ligt natuurlijk 
voor de hand: papierschaarste. Hoe de kaarten in het bezit van de postezegeldruk-
kers zijn gekomen, is echter onduidelijk. Er zijn 79 verschillende stafkaarten bekend 
die zijn gebruikt voor de zegels. Het zou om totaal meer dan 10.000 stafkaarten 
gaan. De oplagen van de zegels waren 1,6 miljoen van de eerste zegel en 1,1 miljoen 
van de tweede zegel. Deze twee eerste zegels verschillen, afgezien van de achter-
kant, alleen in perforatie: no 1 zonder, no 2 met. Deze eerste twee zegels werden 
in Riga gedrukt, maar de onrust was nog lang niet voorbij. Letste bolsjewieken, ge-
steund door Rusland, bezetten de hoofdstad en riepen de Sovjetrepubliek Letland 

[Linksonder] De eerste postzegel van Letland na de onafhankelijkheid in 1918. [Rechts-
boven] Een compleet vel zegels. [Rechtsonder] Een blokje van vier zegels met een 
duidelijk herkenbare kaart [Achtergrond] Achterkant van het complete vel. 
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uit. De postzegelsproductie van het nog vrije Letland moest noodgedwongen in 
Liepāja worden voortgezet. Daarop kwamen begin januari 1919 de zegels no 3 tot 
en met 5 in omloop. Weliswaar dezelfde voorstelling, maar er was duidelijk nog 
steeds papiertekort. Deze keer schrijfpapier; herkenbaar aan de dunne, blauwe lij-
nen op de achterzijde. In februari – er was nog immer papiertekort – kwamen de 
zegels no 6 tot en met 15 uit; deze keer op dun sigarettenpapier. Het is een mirakel 
dat dergelijke zegels nog zijn overgeleverd, want bij sigarettenpapier moeten we 
dus denken aan zoiets als Mascotte® of Rizla rood®.⑤ Daarna bleef het enige tijd 
rustig op de achterkanten van de postzegels. Welswaar was het papier niet altijd al 
te best, maar de achterkant was in ieder geval blanco. Maar niet voor lang, want er 
kwam een merkwaardig vervolg. In mei 1919 was de hoofdstad Riga weer bevrijd. 
De bolsjewieken waren gevlucht, maar hadden wel iets achtergelaten: bankbiljet-
ten. In november 1919 kwamen zegels uit ter herinnering aan één jaar onafhanke-
lijkheid. Een deel van de productie (no 33-35⑤) was uitgevoerd op nog niet geheel 
gerede vellen met bankbiljetten, namelijk de 5 roebel coupures van arbeiders- en 
soldatenraden van Riga. Deze waren buitgemaakt op, of misschien wel gewoon 
achtergelaten, door de verliezende partij.

In december 1918 en januari 1919 verschenen een aantal zegels ter gelegenheid 
van de bevrijding en daaropvolgene hereniging van Koerland en Semgalle met Let-
land. En nu komt de persoon van Pavel Bermondt-Avalov in beeld. Deze Bermondt-
Avalov was een merkwaardige figuur van Russische nationaliteit en aanhanger van 
de (afgezette) tsaar. Hij vocht in de Eerste Wereldoorlog op diverse strijdtonelen, 
vocht tegen de rode Russen, raakt in Duitse gevangschap en vormde in 1919 het 
West-Russische Bevrijdingsleger met als doel om samen met de Duitsers de bolsje-
wieken uit Rusland te verdrijven. Vooralsnog werd in Koerland een eigen staatje 
gericht dat zich eind 1918 zelfs in de Letse onafhankelijkheidsstrijd mengde. Na 
aanvankelijk successen werd het leger van Bermondt-Avalov verdreven en kreeg 
Letland defintief vorm. Het leger van Bermondt-Avalov had tijdens zijn verblijf in 
Koerland eigen ‘bankbiljetten’, eigenlijk niet meer dan een soort tegoedbonen, la-
ten drukken. Deze waren in Letse handen gevallen en zo verschenen in maart 1920 
postzegels die gedrukt waren op deze ‘bankbiljetten’. Deze keer waren het 
postzegels ter viering van de vereniging van Letland en de streek Lettgallen. 

Maar dit was nog steeds niet het eind van de curiositeiten. Er volgde een paar 
maanden later nog een mooie 
slotscène: een serie van vier 
zegels, no 51-54, die in drie vari-
anten werden uitgebracht. Een 
deel op niet afgewerkte vellen 
van 10 roebelbiljetten van de ar-

Een postzegel met op de achter-
kant een bankbiljet van 5 roebel 
van de arbeiders- en soldatenraad 
van Riga. Zie ook pagina 13.
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beiders- en soldatenraad van Riga, een deel op niet afgewerkte vellen van 5 roebel-
biljetten van de arbeiders- en soldatenraad van Riga en een deel op 10 markbiljetten 
van het leger van Bermondt-Avalov. En dat waren dan de laatste, maar met recht 
een fraaie apotheose.
№ ❶ Zelfs nog in maart 1945 was er een ‘Helden-
gedenktag’; de Geallieerden waren toen al zeer 
ver doorgedrongen op Duits grondgebied. Twee 
maanden later volgde het einde van het Duizend-
jarige Rijk. ❷ Erich Meerwald (1895-1973) was een 
Duits kunstenaar en grafisch ontwerper. Hij ont-
wierp onder andere ook de fraaie postzegel ter 
gelegenheid van de internationale aut0- en mo-
tortentoonstelling in Berlijn, februari/maart 1939. 
❸ De waarde van deze zegels is overigens gering, 
namelijk in het (sub)eurobereik. ❸ Volgens het 
genootschap Onze Taal mag als bijvoeglijk naam-
woord ook Estisch of Estlands worden gebruikt. 
Argumentatie: ‘Ze komen alle voor in de woor-
denboeken’. Men kan zich afvragen waartoe het 
genootschap dan nog dient. ❹ We spraken hier, 
zoals altijd in postzegelkwesties, uitgebreid over 
met postzegelhandelaar Wim van der Bijl. Overi-
gens is de winkel om meer dan alleen deze reden 
een bezoek waard. U kunt met hem ook praten 
over Noord-Korea. Hij heeft daar een week gevan-
gen gezeten. Zijn adres: Zadelstraat 43, Utrecht. 
❺ No 30-31 en 32 waren zonder iets op de achter-
zijde. 

[Links] Een ‘bankbiljet’ van het 
Bermondt-Avalovleger [Boven] De 
postzegel met moeder Letland met 
haar drie ‘dochters’, de gebieden 
Livland, Koerland en Lettgallen.

[Van boven naar beneden] Steeds 
dezelfde afbeelding met het Rode 
Kruis die de dood afweert en op de 
achterzijde een 10 roebel-, een 5 
roebel- en een 10 Markbiljet. Mooie 
vorm van hergebruik.
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OM DEN ZILVEREN BAL Het verhaal Sinterklaas 1944 van Karel van het Reve 
gaat over sinterklaasinkopen in de Bijenkorf in december 1944.① In het ver-
haal komt de volgende zin voor: ‘De gemiddelde Nederlander had minder 

last van de bezetting dan je zou denken.’ In hoeverre deze uitspraak juist is, kan de 
redactie niet uit eigen waarneming bevestigen of ontkrachten. Maar op een indi-
recte manier kunnen we er wel iets over zeggen, namelijk aan de hand van de on-
volprezen Wie Wat Waar jaarboeken. Tijdens de bezettingsjaren kwamen nog vier 
edities uit: de jaarboeken 1941 tot en met 1944. De eerste in november 1940; de 
laatste in november 1943.

Het jaarboek 1941 ziet er nog grotendeels uit als de vooroorlogse edities. Wel is 
elke verwijzing naar het koningshuis verdwenen. Nieuw is het overzicht ‘Duitsche 
autoriteiten in ons land’ (4 pagina’s) en een uitgebreid verhaal over ‘Luchtbescher-
ming’ waarin vooral verduisteringsmaatregelen aandacht krijgen. Maar verder 
krijgt de lezer nauwelijks de indruk dat er iets bijzonders aan de hand is. 2 juni: Arie 
van Vliet wint in Amsterdam een sprintwedstrijd wielrennen van Jan Derksen. 16 
juni: begin van de kampioenscompetitie voetbal. 21 juli: Hans van Swol – jazeker de 
latere televisiedokter – wordt tenniskampioen enkelspel. 15 augustus: als vanouds 
gaat de Vierdaagse van Nijmegen van start. Wel in een noodavondeditie deze keer. 
In de rubriek ‘Overzicht 1940’ wordt summier aandacht aan de oorlogshandelin-
gen van begin mei 1940 besteed. De neutrale toon doet hier echter wel de hand 
van de bezetter vermoeden. 1o mei: Nederland in oorlog met Duitschland. 11 mei: 
bestelling van de briefpost gestaakt. 12 mei: Duitsche troepen overschrijden Maas 
en IJsel. 13 mei: Duitsche troepen bezetten westelijk Gelderland, Waddeneilanden 
en Langstraat. 14 mei: Rotterdam door brand (!) zwaar geteisterd. Nederlandsche 
weermacht legt de wapens neer. 15 mei: Duitsche zomertijd ingevoerd. Verduiste-
ringsvoorschriften voor het gehele land uitgevoerd. 16 mei: Duitsche troepen trek-
ken Amsterdam binnen. 17 mei: Opperbevelhebber van Duitsche leger en opperbe-
velhebber legergroep Nederland kondigen verordeningen voor bezet gebied af. 18 
mei: Ir. W.G. Witteveen krijgt van B. en W. opdracht tot ontwerpen van nieuw plan 
tot wederopbouw Rotterdam. 19 mei: Strijd in Zeeland gestaakt. Maar verder de 
gebruikelijke nuttige en leuke dingen.

Het jaarboek 1942 leek erg op de vorige editie. De editie 1943 was echter anders, 
beter gezegd: minder. Het papier was slechter en de omvang was gekrompen tot 
240 pagina’s (de vorige waren nog bijna 400 pagina’s). Wel waren er nog (fletse) 
kleurenafbeeldingen. Nieuw was de aandacht voor de Nationaal Socialistische Be-
weging en voor de leider ervan, Mussert. Curieus is het onderwerp ‘Boekhouden 
voor iedereen’ van maar liefst 14 pagina's. En dat in een tijd dat geld al lang zijn 
normale betekenis in het economische verkeer had verloren. En dan heel veel over 
sport, maar liefst 26 pagina's waarvan zeven over voetbal. Het jaarboekje 1944 leek 
erg op de voorganger. Met merkwaardige onderwerpen als ‘Eenige Latijnsche zegs-
wijzen verklaard’ en opnieuw maar liefst 20 pagina's over allerhande sportonder-
werpen. En zo lezen we dus in deze boekjes dar er in 1942 en 1943 nog steeds heel 
wat werd afgesport in Nederland. Fanny Blankers-Koen liep op 27 juni 1943 in Rot-



|15

terdam een nieuw record van 24,5 seconden op de 200 meter hardlopen. En op 19 
september brengt ze in Leiden het wereldrecord verspringen op 6 meter 25 centi-
meter. Van der Pol wordt op 4 april 1943 in Amsterdam kampioen anker-kader 45/2. 
En een curieus bericht: op 19 september 1943 wint het Nederlandse arbeiderselftal 
in Berlijn het landentoernooi. De Volewijckers was de laatste kampioen van de re-
guliere voetbalcompetitie in de oorlog na op 28 mei 1944 met 4-1 van Heerenveen 
(met Abe Lenstra!) te hebben gewonnen. Al met al, pagina’s en pagina's met sport-
feiten en sportfeitjes. De voetbalcompetitie van 1944/1945 zou niet meer worden 
gehouden, hoewel begin augustus nog berichten in de kranten waren verschenen 
over een begin van de competitie in augustus/september. De snelle opmars van de 
Geallieerden vanuit het zuiden zal daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol hebben 
gespeeld; zo werd op 18 september 1944 Eindhoven bevrijd. Nadat geheel Neder-
land was bevrijd, begon de voetbalcompetitie al weer in het najaar van 1945.

 Maar wat heeft dit nu allemaal met ‘Om den de Zilveren Bal’ te maken? Wel-
nu, ‘Om den Zilveren Bal’ was lange tijd een voetbaltoernooi in Rotterdam voor-
afgaande aan het begin van de reguliere competitie, dus in augustus/september. 
Het was een van de belangrijkste voetbaltoernooien in Nederland waaraan werd 
deelgenomen door voetbalteams uit de twee hoogste klassen. En oorlog of niet, 
‘Om den Zilveren Bal’ werd gewoon gespeeld. De finalewedstrijd in 1943: Neptunus 
- Enschedé 2-1;② in 1944: Enschedé - R.F.C. 2-5;③ en in 1945: D.F.C. - B.V.V 1-4.④ De 
opmerking van Karel van het Reve bevatte dus op zijn minst een kern van waarheid. 
En geplaatst in de huidige tijd: hoe chaotisch ook, sommige dingen gaan blijkbaar 
nog steeds gewoon (bijna) altijd door. En misschien is dat maar goed ook.

Onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
verschijnt sinds 2015 de reeks Leven in bezet Nederland, een serie boekwerken over 
het leven in de opeenvolgende bezettingsjaren in ons land. Het onlangs verschenen 
derde deel in de reeks gaat over 1942, onder de titel Oorlog op alle fronten. Neder-
land wordt een wingewest voor het Duitse Rijk. Steeds meer producten worden 
schaars, de levensstandaard daalt. Maar ook: er is meer behoefte aan ontspanning, 
aan activiteiten om te ontsnappen aan de steeds grimmiger werkelijkheid.

Het bezoek aan theater en bioscoop 
nam sterk toe, ondanks de censuur 
en het eenzijdige aanbod van alleen 
nog maar Duitse films. In deze zelfde 
context moeten we dan waarschijn-
lijk ook het sportgebeuren en de gro-
te belangstelling daarvoor zien. 
№ ❶ Karel van het Reve, Verzameld 
werk 6, Van Oorschot, 2011, pagina 161. 
❷ Neptunus uit Rotterdam. ❸ R.F.C.: 
Rotterdamsche Football Club. ❹ D.F.C.: 
Dordrechtsche Football Club.; B.V.V.: 
Bossche Voetbal Vereeniging. 

Het kampioenselftal van De Volewijckers op 
29 mei 1944 in het Olympisch Stadion in Am-
sterdam. Let ook op de goed gevulde tribunes. 
Foto Nationaal Archief/Daan Noske. 
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DE WERKELIJKHEID ALS DECOR In sommige films wordt met locaties maar 
wat aangerommeld. Voor de logica in het verhaal maakt dat meestal niet 
veel uit en de toeschouwer weet vaak van niets. Zo keken we laatst naar 

een Nederlandse film en herkenden daarin onmiddellijk de straat Achter de Dom 
in Utrecht. Toch wilde de filmmaker ons volgens de lijn in het verhaal doen geloven 
dat we ons in Amsterdam bevonden. En zo zijn delen van veel westerns die toch 
meestal geacht worden zich af te spelen in de Verenigde Staten, opgenomen in de 
Sierra Nevada bij Almeria in Spanje.① Niemand die er wakker van ligt.

Maar er is ook een categorie films die grotendeels op een locatie is opgenomen 
waar ook het verhaal van de film zich ook echt afspeelt. Ja, zelfs waarbij het decor 
een onvervreemdbaar onderdeel is van het verhaal en dus van de film. Levensecht 
zouden we bijna zeggen. Een klassiek voorbeeld in deze categorie is The third man 
uit 1949. De film die de meesten zich zullen herinneren van de legendarische citer-
muziek van Anton Karas (1906-1985), misschien van de achtervolgingsscènes in de 
Weense riolen en de formidabele Orson Welles (1915-1985) in de rol van de schurk 
Harry Lime. Veel interessanter is echter dat deze film zich afspeelt in het naoorlogse 
en deels verwoeste Wenen; een geheel gratis en levensecht decor dankzij de ver-
woestende werking van de oorlog.② De film kent ook een mooie atmosfeer van 
vier zones in Wenen, verdachte, rijke lieden, louche figuren, schimmige transacties, 
kleine krabbelaars, knorrige Russen en intimidatie. Over chaos gesproken.

Sfeerbeeld van Berlijn, 1945. De Budapesterstrasse met op de achtergrond de Kaiser-
Wilhlem-Gedächtniskiche op de Breitscheidplatz. Foto Robert Capa. 
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Maar in deze categorie zijn veel meer en zelfs 
krachtiger voorbeelden te vinden dan The third 
man, namelijk de films die zich afspelen in het 
Berlijn in de tweede helft van de jaren veertig 
van de vorige eeuw. Al in 1946 kwamen de 
eerste films uit die zich (grotendeels) afspeel-
den in het verwoeste Berlijn zoals Die Mörder 
sind unter uns van regisseur Wolfgang Staudte 
(1906-1984) en Irgendwo in Berlin van Gerhard 
Lamprecht (1897-1974). Het zijn echte Trüm-
merfilms, dat wil zeggen dat ze een waarheids-
getrouwe weergave proberen te geven van de 
deprimerende en harde werkelijkheid van het leven in het verwoeste Berlijn. Een 
essentieel onderdeel van de films zijn de op locatie gemaakte opnames van een 
verwoest Berlijn. 

De titel van Die Mörder sind unter uns verraadt al bijna waar het in deze film om 
gaat: hoe om te gaan met nazi’s die na de oorlog gewoon willen doorgaan alsof er 
niets is gebeurd. Deze film was de eerste Duitse film na de Tweede wereldoorlog en 
de eerste productie van de DEFA, de Deutsche Film-Aktiengesellschaft, in mei 1946 
opgericht in het door de Sovjet-Unie bezette gedeelte van Berlijn. De film draait om 
een voormalige legerarts gespeeld door Wilhelm Borchert (1907-1990), de overle-
vende van een concentratiekamp gespeeld door Hildegard Knef (1925-2002) in haar 
eerste filmrol en de vroeger commandant van de legerarts, een mooie rol van Arno 
Paulsen (1900-1969). Deze laatste is de voorheen overtuigde nazi en oorlogsmisda-
diger die na de oorlog snel weer carrière maakt. Saillant detail dat in de oorspronke-
lijke versie de legerarts zijn voormalige chef vermoordt. De censuur verbood echter 

Stills uit 'Irgendwo in Berlin'. [Links] Een warenmarkt mooi gesitueerd tussen de ver-
woeste huizenblokken. [Rechts] Eén groot spannend speelterrein voor de jongens. 

Verwoestingen in Berlijn
tijdens WO2

• 363 luchtaanvallen met 
bommenwerpers;

• tussen 1 februari en 21 april 1945 
alleen al 100.000 ton bommen;
• 75 miljoen kubieke meter puin;

• 15% van het bebouwde deel 
volledig vernield;

• Ruim 500.000 van de 1,6 miljoen 
woningen volledig vernield.

Bron: rbb|24 online.
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dit geval van eigenrichting, zodat in de definitieve versie de oorlogsmisdadiger in 
het openbaar wordt aangeklaagd. Een ander vermeldenswaard detail is nog dat de 
regisseur, de al genoemde Wolfgang Staudte, wel iets goed te maken had. Staudte 
had namelijk in 1940 een kleine rol in de beruchte antisemitische film Jud Süß ge-
speeld.③

Irgendwo in Berlin draait om jonge jongens en de vader van één van hen. De va-
der komt gebroken terug uit de oorlog. De jongens daarentegen hebben de tijd 
van hun leven. De verwoeste huizenblokken zijn een groot speelterrein, waar zich 
bovendien nog allerhande spannend oorlogsmateriaal bevindt. De mensen zijn 
slecht en krap behuisd; een enkeling woont zelfs ergens waar een muur van het 
huis ontbreekt. Verwoeste huizen en straten dienen veelvuldig als decor. Het is een 
onvoorstelbaar verwoest landschap. Ook deze film is gemaakt door de DEFA en 
de boodschap is niet te missen. Er zijn goede mensen die ondanks alles liefde- en 
begripvol zijn gebleven. Er is een dramatische gebeurtenis. De vader, aanvankelijk 
apathisch en gedesillusioneerd, herpakt zich daarna en zal een bijdrage leveren aan 
de wederopbouw. De oorlog zelf, behalve in de vorm van de verwoestingen en de 
vader, speelt slechts een bescheiden rol. Er is alleen een soldaat die door de oorlog 
krankzinnig is geworden, maar daar blijft het dan ook bij. En natuurlijk ontbreekt 
een louche zwarthandelaar niet.

Het waren echter niet alleen Duitse films die het verwoeste Berlijn als decor 
gebruikten. Zo is er de Amerikaanse film Berlin express uit 1948 onder regie van 
Jacques Tourneur (1904-1977). Een thriller in een toch wat merkwaardige context. 

Affiches van de films 'Berlin Express' en 
'A foreign affair'. Ze laten ook duidelijk 
zien wat voor soort film we mogen ver-
wachten, een thriller respectievelijk een 
komedie.
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Spil in het gebeuren is een goede Duitser, dr Bernhardt (Reinhold Schünzel, 1888-
1954), die naar Duitsland wil terugkeren om daar een democratisch Duitsland op te 
bouwen en zijn secretaresse Lucienne (Merle Oberon, 1911-1979). Meest interessant 
is echter het kwartet van een Amerikaan (gespeeld door Robert Ryan, 1909-1973), 
Engelsman (Robert Coote, 1900-1982; mooi Brits karakteristiek met pijp), Fransman 
(Charles Korvin, 1907-1998) en Rus (Roman Toporow, 1920-1993) die natuurlijk mo-
del staan voor de vier bezettingsmachten. Ze worden stereotiep neergezet. Gaan-
deweg de film ontwikkelt zich een goede verstandhouding en zelfs eendrachtig op-
treden; een niet te missen boodschap. Een spannende film met vele verwikkelingen 
waarover we inhoudelijk niet zullen uitweiden behalve dan dat het goed afloopt. 
Bijzonder interessant zijn weer de beelden van verwoest Berlijn en deze keer ook 
verwoest Frankfurt. Het was de eerste Amerikaanse film na de oorlog die deels op 
Duitse bodem werd opgenomen. Een bonus in deze film is zonder meer de voice 
over die mooi tijdgebonden en politiek correct commentaar op de beelden levert.

En dan is er nóg een Amerikaanse film: A foreign affair uit 1948 met als regisseur 
BIlly Wilder (1906-2002).④ Een curieuze film, want in feite is het een komedie. Het 
draait om het vrouwelijke congreslid Phoebe Frost (een rol van Jean Arthur, 1900-
1991) die als lid van een commissie de moraal van de Amerikaanse bezettingstroe-
pen komt peilen. De vrouw wordt neergezet als een ijskoningin. Zij ontmoet kapi-
tein John Pringle (John Lund, 1911-1992) die het met van alles en nog wat niet zo 
nauw neemt. Hij heeft een relatie met de nachtclubzangeres (en ex-nazi) Erika von 
Schlütow (Marlene Dietrich, 1901-1992). De laatste wordt afgeschilderd als een be-
rekenende vrouw die vooral uit is op sigaretten, nylons en chocolade. Er zijn in de 
film de meest merkwaardige en onwaarschijnlijke verwikkelingen, maar eindigt ook 

[Links] Still uit Berlin express; een scène in Berlijn. [Rechts] Poster Germania anno zero.
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nog eens met de uiteindelijke ongeloofwaardige relatie tussen het commissielid en 
de kapitein. Mogelijk dat dat kan worden verklaard uit beider herkomst uit de staat 
Utah, waar te pas en te onpas naar wordt gerefereerd. Maar ondanks dit alles weer 
veel beelden van een verwoest Berlijn, waar zo blijkt uit de nachtclubscènes, men 
het met de moraal niet zo nauw neemt. Niettemin een vreemde zaak om een kome-
die in de ruïnes van Berlijn op te nemen. Maar ook hier dus een functioneel decor.

Zeker ook niet onvermeld mag blijven de Italiaanse film Germania anno zero uit 
1948 en onder regie van Roberto Rosselini (1906-1977). De film duur slechts een 
uur en een kwartier. Aan VPRO cinema ontlenen we de volgende beschrijving: ‘Een 
vijftienjarige moet in het naoorlogse Berlijn de kost zien te verdienen op de zwarte 
markt.⑤ De euthanasie- theorieën van een ex-nazi-onderwijzer veroorzaken dat 
hij zijn “nutteloze” zieke vader vergiftigt. Als hij de consequenties van zijn daad 
beseft, pleegt hij zelfmoord. De film schildert het beeld van morele chaos zonder 
psychologische of sentimentele verteltrant, maar door documentaire benadering 
van een stad in ruïnes en de wijze waarop de hoofdrolspeler zich in de maatschap-
pij gedraagt.’ Qua decorvoering is dit de fraaiste van alle. Het begint al met de 
introductie. Minutenlange beelden van verwoest Berlijn met daarbij dramatische 
muziek van Renzo Rossellini (1908-1982, broer van de regisseur). De rest van de 
film biedt ook een ruim palet aan verwoestingen. Daarbij zouden we bijna vergeten 
dat het verhaal, zoals de VPRO zegt, een breed scala aan ellende biedt en inder-
daad de gruwelijkheden van het alledaagse leven in een wereld vol tekorten laat 
zien. Bijzonder fraai is de scène in de verwoeste Reichskanzlei waarin Edmund een 
grammofoonplaat met een rede van Hitler aan twee Engelse militairen verkoopt. 
De stem van een woest sprekende Hitler klinkt hierbij galmend in de verwoeste hal 
van de Reihchskanzelei. De film viel weliswaar op het filmfestival van Locarno in 
de prijzen, maar kreeg een zeer gemengde en overwegend negatieve ontvangst. 

[Links] Still uit de film Germania 
anno zero van Roberto Rossel-
lini. We zien de hoofdrolspeler 
Edmund op de rug dwalend 
door de ruïnes, nadat hij zijn 
vader heeft vergiftigd. [Boven] 
Standbeeld van een Trümmer-
frau in Dresden.
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Trefwoorden hierbij zijn: nihilistisch, zonder hoop en de Duitse critici meenden dat 
de Duitsers wel erg beroerd werden afgeschilderd met hun zwarte handel, diefstal, 
aanvechtbaar gedrag om aan sigaretten en levensmiddelen te komen en de nog 
steeds aanwezige nazisympathieën. 

Het hier gesproken genre films, dat we voor het gemak maar zullen etiketteren 
met ‘verwoest Berlijn als decor’, was geen lang leven beschoren. Na de geldhervor-
ming in West-Duitsland in juni 1948 was de gierende inflatie onder controle geko-
men, verdween de zwarte markt en keerde het economisch tij. Het markeerde het 
begin van het latere Wirtschaftswunder. Aan het eind van de jaren veertig nemen 
bouwbedrijven in snel tempo de opruimwerkzaamheden van de zogeheten Trüm-
merfrauen over, althans vooral in het westelijke deel van Berlijn. Het begin van een 
opmerkelijke metamorfose van Berlijn.⑦ Oorlogsruïnes zijn al lang niet meer in Ber-
lijn te vinden. Toch kost het ook hedentendage weinig moeite om in de vroegere 
Russische sector van Berlijn nog huizen te vinden met kogelgaten in de muren. 

Het is opmerkelijk dat, voor zover wij weten, het hier besproken type films niet 
als zodanig is herkend en geclassificeerd. Natuurlijk bestaat het al genoemde feno-
meen van de Trümmerfilm, maar dat is in feite een deelverzameling van hetgeen wij 
hier de revue lieten passeren. 
№ ❶ ‘Once upon a time in the West’, ‘The good, the bad and the ugly’, ‘A fistful of 
dollars", maar ook ‘Indiana Jones and the last Crusade’, ‘Lawrence of Arabia’, ‘Cleo-
patra’ en nog veel meer. ❷ Een echte film noir van Carol Reed (1906-1976) met in de 
hoofdrollen Joseph Cotten (1905-1994), Orson Welles en de actrice die op de aftiteling 
gewoon Valli heet (in werkelijkheid Alida Valli, 1921-2006). In deze film komt ook de 
volgende legendarische uitspraak van Harry Lime, de hoofdfiguur, voor: ‘You know 
what the fellow said – in Italy, for thirty years under the Borgias, they had warfare, 
terror, murder and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci 
and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love, they had five hundred 
years of democracy and peace – and what did that produce? The cuckoo clock.’ ❸ In 
1955 zou Staudte ook nog een Nederlandse film maken, namelijk ‘Ciske de Rat’ met 
de in het vergeetboek geraakte Dick van der Velde als Ciske en Kees Brusse als de on-
derwijzer. ❹ De titel is natuurlijk wel leuk gevonden. In de Nederlands uitgebracht als 
‘Een avontuur in Berlijn’ en in Frankrijk als ‘La scandaleuse de Berlin’ (?). In de film ‘A 
foreign affair’ komt ook nog een nazifiguur voor met de naam Hans Otto Birgel voor. 
Dit is een gefingeerde naam. Hij komt overigens slecht aan zijn eind. Er heeft wel een 
Rudolph Birgel bestaan. ❺ De rol van de ‘vijftienjarige’ Edmund wordt gespeeld door 
de in werkelijkheid elfjarige Edmund Meschke, een acrobaat die Rossellini vond bij een 
circusvoorstelling. Ook de andere rollen worden door niet-professionele acteurs ge-
speeld die Rossellini vond in de straten van Berlijn. ❻ Voor de liefhebbers zijn er nog 
meer films in dit genre die in verwoest Berlijn spelen. Onder andere: ‘… und über uns 
der Himmel’ (1947). Met de ruïnes in Hamburg: ‘In jenen Tagen’ (1947). Met de ruïnes 
van München: ‘Zwischen gestern und morgen’ (1947). ❼ Trümmerfrauen waren vrou-
wen die deels vrijwillig, deels onder dwang van de bezettingsmachten puin ruimden en 
vervolgens stenen afbikten voor hergebruik. 
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HOE NU VERDER De verkiezingen voor de Tweede Kamer liggen achter ons. 
Alom is de ondertoon van de analyses dat er een verschuiving naar rechts is 
opgetreden. Ook is de opinie dat een formatie wel eens lastig zou kunnen 

zijn, omdat er minimaal vier partijen bij de vorming van een nieuw kabinet betrok-
ken moeten zijn om aan de gewenste meerderheid in de Tweede Kamer te komen. 
Om met het laatste te beginnen: dat is natuurlijk niet per se nodig, het kan ook met 
een minderheidskabinet. De geschiedenis leert echter dat dat in Nederland een vrij 
ongebruikelijk fenomeen is. Nu hangt het ook van de precieze definitie af, maar 
we zouden het kabinet Rutte-1 als een minderheidskabinet kunnen beschouwen. 
Dit kabinet was gebaseerd op een accoord tussen de VVD en het CDA en het werd 
gedoogd door de PVV. Het liep slecht af. En sommigen rekenen het kabinet Den Uyl 
dat van 1973 tot en met 1977 regeerde, ook tot de minderheidskabinetten. Deelne-
mende partijen waren de Partij van de Arbeid, D’66 en de Politieke Partij Radikalen, 
maar er waren ook ministers van de Katholieke Volkspartij (KVP) en de Anti-Revo-
lutionaire Partij.① Toch beschouwden deze laatste twee partijen zich als gedogers 
van het kabinet.②

Goed: geen minderheidskabinet dus. Dan zou het een links-centrum-rechts kabi-
net kunnen worden met vier partijen; andere varianten zoals centrumrechts en cen-
trumlinks vragen nog meer partijen. Nu wordt er zorgelijk gedaan over vier partijen. 
Maar kijken we in de geschiedenis naar de kabinetten in Nederland sinds 1918, dan 
blijkt dat in bijna 40% van de gevallen het kabinet was gebaseerd op vier of vijf partij-
en. Blijkbaar werd daar dus in het verleden niet zo ingewikkeld over gedaan of werd 
het als een noodzakelijke actie gezien.③ Ook als we ons beperken tot de kabinetten 
van na de Tweede Wereldoorlog dan wordt het beeld niet veel anders. We zouden 
dan ook kunnen stellen dat een vier- of zelfs vijfpartijenkabinet binnen de Neder-
landse politieke verhoudingen een vrij normaal verschijnsel is. Gezucht bij de politici 
moeten we daarom maar afdoen als aanstelleritis of gewichtigdoenerij. Nu kan het 
gezucht natuurlijk voortkomen uit veronderstelde, grote inhoudelijke verschillen 
tussen de partijen. Maar zoals de vorming van het kabinet Rutte-II heeft laten zien, 

hoeft dat ook al geen belem-
mering te zijn. Als je elkaar 
goed ligt dan blijkt er een 
hoop mogelijk. Hoe het door 
de kiezer wordt opgevat, is 
natuurlijk weer een ander 
verhaal. Uiteraard is het met 
zijn tweeën gemakkelijker 
dan met zijn drieën en is dat 
weer gemakkelijker dan met 
zijn vieren. Maar kom op: 
daar hebben we toch politici 
voor. Anders kunnen we het 
net zo goed zelf doen.
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Goed: vier partijen zou moeten kunnen. Dan de verschuiving naar rechts: die lijkt 
natuurlijk onmiskenbaar. Lijkt, want het gaat uit van de veronderstelling dat politiek 
alleen in termen van links-centrum-rechts kan worden begrepen. Dat is een onte-
rechte simplificatie. Eenvoudige voorbeelden liggen voor de hand: de PVV wordt 
voor typisch rechts gehouden maar neemt in zaken als AOW-leeftijd (naar 65 jaar), 
huren (omlaag) en eigen risico (afschaffen) een typisch ‘links’ standpunt in. Hand-
zamer – voor sommigen misschien ingewikkelder – is echter de toevoeging van een 
tweede as: bijvoorbeeld conservatief-progressief of vrijheid-onvrijheid.④ Beper-
ken we ons toch tot de klassieke links-rechtstegenstelling dan blijkt dat links zeker 
op een dieptepunt zit. Van een negatieve trend over de afgelopen honderd jaar is 
echter geen sprake. Het fluctueert; soms sterk. Maar er is nog iets. Maken we een 
zelfde rekensom als met links maar nu met confessioneel dan blijkt dat in dat geval 
wel degelijk sprake is van een negatieve trend.
№ ❶ Geheel in de tijdgeest werd radikalen met een k geschreven, want ‘je hoort im-
mers een k’. Inderdaad, net zoals in Kristus, maar dat sommige bevindelijken dan weer 
uitspreken als Gristus, omdat je immers Christus schrijft. Natuurlijk, zo zouden we ook 
eigenlijk Sgeveningen moeten schrijven. Enzovoorts, enzovoorts. Zie Maurice de Hond. 
Nee, Mouries de Hont. ❷ En wie denkt, dat we tegenwoordig zo veel chaos hebben, 
kan zich vergapen aan wat er in deze periode allemaal voorviel: oliecrisis, terroristische 
acties, zoals de bezetting van de Franse ambassade door Japanners, de treinkapingen 
bij Wijster en De Punt door Molukkers, de bezetting van een lagere school in Smilde 
door Molukkers en de Lockheed-affaire. ❸ In 1917 werd algemeen kiesrecht ingevoerd 
met evenredige vertegenwoordiging. ❹ Een systeem dat overigens al in 1974 door dr 
BFA Griepink te Meise, België is voorgesteld, maar pas recentelijk als nieuw ontdekt 
opnieuw in de publiciteit is gebracht. Griepink heeft zijn idee nooit gepubliceerd. Wel 
is er later aandacht aan besteed in het gelegenheidswerk E. Buijsman, ‘Des Griepinks’, 
Houten 1989. ❺ Zonder in een vermoeidende tekstexegese te vervallen zijn de volgen-
de partijen als links bestempeld: Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, Sociaal-De-
mocratische Partij, Communistische Partij van Nederland, Partij van de Arbeid, Politie-
ke Partij Radikalen, Pacifistisch Socialistische Partij, Groen Links, Socialistische Partij. 
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Over versnippering gesproken! In 1956 werd de Tweede Kamer uitgebreid van 100 
naar 150 zetels. De gegevens van voor 1956 zijn omgerekend naar een (fictieve) Kamer-
grootte van 150. ❻ Als confessioneel zijn bestempeld: Rooms-Katholieke Staatspar-
tij, Anti-Revolutionaire Partij, Christelijk-Historische Unie, Christelijke-Sociale Partij, 
Christen-Democratische Partij, Staatkundig Gereformeerde Partij, Hervormd Gerefor-
meerde Staatspartij, Rooms-Katholieke Volkspartij, Katholiek Democratische Partij, 
Christelijk Democratische Unie, Katholieke Partij Nederland, Evangelische Volkspartij, 
Katholieke Volkspartij,Christelijk Democratisch Appel, Christen Unie, Gereformeerd 
Politiek Verbond, Rooms-Katholieke Partij Nederland. Over versnippering gesproken! 
In 1956 werd de Tweede Kamer uitgebreid van 100 naar 150 zetels. De gegevens van 
voor 1956 zijn omgerekend naar een (fictieve) Kamergrootte van 150.

1

ONS INDIË (1) Dat waren nog eens tijden, toen we het nog over ‘ons’ Indië 
konden hebben! Nederland was een wereldmacht, of beter: dacht het 
nog steeds te zijn. We spreken hier over de periode vlak na afloop van de 

Tweede Wereldoorlog toen de overheersende gedachte in Nederland was dat de 
wereld verder kon waar de ze bij de uitbraak van de oorlog was gestopt. Dat hield 
onder andere in dat we weer verder konden met ‘ons’ Indië. Nog altijd indachtig het 
motto: ‘Indië verloren, rampspoed geboren’.① Tegenwoordig is toch niet meer met 
goed fatsoen vol te houden dat het in Indië altijd even zachtmoedig, opvoedend, 
corrigerend is toegegaan. Men leze slechts deel 2 uit de serie Militaire geschiedenis 
van Nederland, met de titel Oorlogen overzee, en nog beter het boek De brandende 
kampongs van Generaal Spoor van de hand van Rémy Limpach om te weten te ko-
men hoe de moderne historici tegen ons koloniale verleden in Azië aankijken.②

Hoe is het zover gekomen? Een korte terugblik. De Portugezen hadden in de pe-
riode 1509-1512 al de meeste eilanden in de Indonesische archipel ‘ontdekt’.③ Al-
les draaide in die tijd om de specerijen, een uiterst lucratieve handelswaar. Kaneel, 
foelie, peper, kruidnagel, nootmuskaat: dat waren de producten waren vermogens 
mee konden worden verdiend. Met de oprichting van de Vereenigde Oostinidsche 
Compagnie (VOC) in 1602 begon de Nederlandse opmars in dit gebied, nadat al eer-
der bescheiden pogingen waren gedaan om langs de Indische Oceaan vaste voet 
aan de grond te krijgen. Tegen de tijd dat de Nederlanders verschenen, zaten de 
Portugezen er al zo’n honderd jaar. En die lieten zich niet zo maar verdrijven. Het 
zou een decennialange strijd vergen, voordat de macht van de Portugezen volledig 
was gebroken. Eerst in 1663 werd er vrede gesloten en had de Republiek der Ver-
eenigde Zeven Nederlanden in Azië de volledige controle over een gebied van bijna 
2 miljoen vierkante kilometer.④ In de eeuwen daarna, met een onderbreking in de 
tijd van de Franse bezetting (1796-1813) was Indië een belangrijke bron van inkom-
sten voor Nederland. We mogen met recht spreken van een wingewest. Specerijen 
zouden in de loop van de tijd sterk aan belang inboeten, maar daar stonden nieuwe 
bronnen van inkomsten tegenover, zoals de productie van onder andere olie, rub-
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ber en tin. Zeker, er werd lang gesproken over de noodzakelijke opvoeding van de 
inlandse bevolking en de lange tijd die dat zou vergen, maar uiteindelijke was ‘ons’ 
Indië gewoon een bron van geld, heel veel geld.

Op 15 augustus 1945, nadat de Verenigde Staten op 6 augustus een atoombom 
boven Hiroshima en nog eens een op 9 augustus boven Nagasaki tot ontploffing 
hadden gebracht, capituleerden de Japanners. Daarmee was de Tweede Wereld-
oorlog voorbij. Nederland wilde gewoon weer op de oude voet met zijn koloniën 
verder gaan. Daar werd echter in de rest van de wereld geheel anders over gedacht. 
In de eerste plaats in Indië/Indonesië zelf. Daar werd op 17 augustus een onafhan-
kelijke republiek uitgeroepen. Tijdens de bezetting hadden de Japanners het natio-
nalistische vuur bij de lokale bevolking flink opgestookt, waarbij vooral de jongeren 
veel aandacht kregen. Natuurlijk was het voorheen koloniale, Nederlandse bewind 
niet onmiddellijk gerestaureerd. Reden dan ook dat de Britten, en in mindere mate 
de Australiërs, die door de oorlog in het Verre Oosten toch al in ruime mate in de 
nabijheid waren, namens de geallieerden vooralsnog als een soort ordetroepen 
op een aantal Indonesische eilanden, waaronder het belangrijkste eiland Java, aan 
land gingen. Dit alles kon echter niet verhinderen dat al snel het nationalisme in ex-
treme vorm de kop opstak. Het wordt wel eens vergeten, maar in de periode eind 
1945 begin 1946, de zogeheten Bersiapperiode, verloren enkele tienduizenden niet-
Indonesiërs, zoals Nederlanders (koloniaal ras), mensen van gemengde afkomst 
(heulen met de vijand = koloniaal gezag), Chinezen (veelal gegoede middenstand), 
maar ook Molukkers (veelal christelijk in dit verder overwegend islamitische land en 
het Nederlandse gezag van oudsher toegedaan) door geweld het leven. Eigenlijk 
was in deze tijd helemaal niemand zijn leven zeker, te meer daar ook persoonlijke 
rekeningen werden vereffend. Er was geen centraal gezag en er waren vele ge-
wapende groepen met uiteenlopende doeleinden actief. De republikeinse regering 
met Soekarno en Hatta was aanvankelijk slechts één van de elkaar bestrijdende fac-
ties. Geleidelijk aan lukte het de Britse troepen, later ook met gearriveerde Neder-
landse troepen, om de situatie te stabiliseren. De geallieerden hadden aanvankelijk 
geweigerd om Nederlandse troepen toe te laten, bevreesd al ze waren dat – niet 
ten onrechte overigens  – de aanwezigheid als een rode lap op de nationalistische 
stier zou werken. 

De Nederlandse troepen, toen toch toegang tot Indonesië was verkregen, gingen 
al gauw ook over tot wat werd genoemd ‘pacificeren’, dat wil zeggen gebieden 
veroveren die door bendes, opstandelingen of het republikeinse leger, soms ge-
makshalve samengevat als rampokkers, waren ingenomen om zodoende het Ne-
derlandse gezag te herstellen. Hiervan maakten ook de twee zogeheten politionele 
acties deel uit.⑤ Nu zijn over deze duistere periode in onze geschiedenis inmiddels 
heel wat boeken geschreven en studies aan gewijd, maar hier zal een en ander wor-
den toegelicht aan de hand van een aantal interessante publicaties uit die tijd.

We beginnen met de boeken De gele terreur uit 1946 en De demarcatielijn uit 1947, 
beide van de hand van Willem Brandt, pseudoniem van de dichter, schrijver en jour-
nalist Willem Klooster (1905-1981). Beide boeken beginnen met een gedicht van de 
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schrijver. Een deel van het gedicht uit het tweede boek, getiteld De stoottroeper: 
‘Ik heb met Peter en met Zwarte Wim - de mof in Holland achterna gezeten, - de 
schoften waren fel op ons gebeten -maar altijd bleken wij ze nog te slim’. Brandt 
spreekt hier als dichter in overdrachtlijke zin. Mogelijk had hij vanuit zijn patriot-
tistische geest zichzelf deze rol ook wel toebedacht maar Brandt zat heel ergens 
anders. Brandt vertrok namelijk in 1927 als journalist naar Indië, werd in 1937 hoofd-
redacteur van de Deli Courant, en maakte de Japanse bezetting mee, zat drie jaar 
in een interneringskamp, beleefde ook nog eens de ellende mee van de Indonesi-
sche onafhankelijkheidsstrijd en keerde in 1955 in Nederland terug. Brandt wordt 
tegenwoordig door velen gezien als een typisch rechts figuur met een patriottis-
sche inslag. Nu is het met de kennis en wijsheid van nu natuurlijk altijd gemakkelijk 

oordelen over zaken van vroeger, 
dus daar moeten we niet te licht-
vaardig mee omgaan. Zo werd 
over de vooroorlogse gedichten 
van Brandt in het algmeen vriende-
lijk geoordeeld, terwijl we het te-
genwoordig toch al gauw als (te) 
zwaar aangezet zouden etikette-
ren. Het vroege gedicht Pioniers-
graven (<<) bijvoorbeeld geeft ook 
blijk van de betrokkenheid van de 
koloniale mens bij ons Indië. Want 
hoe er ook over die tijd en de men-
sen ook wordt gedacht, de mees-
te kolonialen waren oprecht van 
mening dat Indië niet alleen een 
land van overvloed, en dus een 
wingewest, was, maar ook dat de 
blanken er waren om de oorspron-
kelijke bevolking te verheffen. 

Pioniersgraven

Hier liggen onder een gebroken steen
tusschen de pisangboomen, achter-af,
twee doode kinderen in een heel oud graf
alleen.

Zij heetten Johannes en Magdalena
en waren nauwelijks zes en zeven jaar;
zij stierven slechts een etmaal na elkaar
aan cholera.

Sedert dien dag is hier veel goud verdiend:
nooit was er beter grond voor de tabak;
dank aan de pioniers! Men zal ze niet vergeten.

Alleen Johannes en Magdalena,
oud zes en zeven jaar,
hebben het nooit geweten

Uit de bundel Oostwaarts, 1937. 
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Mensen die er lang vertoefden, zoals Brandt, vielen vervolgens ten prooi aan het 
gevoel daar én hier te horen, maar zouden in beide culturen nooit meer zichzelf 
kunnen voelen en zijn. In feite ontwortelde lieden. Een gevoel dat na de onafhan-
kelijksoorlog waarschijnlijk nog veel heviger werd, omdat het naoorlogse Indonesië 
iets heel anders bleek te zijn dan het vooroorlogse Indië. Brandts zoon zou later 
over zijn vader schrijven: ‘Zijn hang naar de mysterieuze, ongerepte tropennatuur, 
waar kleur leidt tot rotting en rotting tot kleur, vinden we steeds vaker in zijn ge-
dichten terug.’ De zoon van Brandt kwalificeerde zijn vader op latere leeftijd als 
‘achteruitstrevend conservatief’.⑦ Dat alles neemt niet weg dat de in het begin 
genoemde boeken duidelijk zijn over de diepe minachting van de auteur voor de Ja-
panse bezetters en later de opstandige Indonesiërs die het vooroorlogse Indië met 
zijn overzichtelijke verhoudingen te gronde richten. Niettemin blijven het getuigen 
van een voorbije tijd en daarmee zijn het waardevolle, historische beelden.

En dan het boek Kerels van de daad uit 1947 van Willem van de Poll, nog voor de 
eerste politionele actie. Het is een ‘herinneringsboek’ aan de oorlogsvrijwilligers 
in Malakka en Indië. Willem van de Poll (1895-1970) was een internationaal bekend 
fotograaf.⑧ In 1944 werd hij benoemd tot hoofd van de Fotodienst van de Binnen-
landse Strijdkrachten en staffotograaf van Prins Bernhard. Bovendien was hij in de 
jaren vijftig huisfotograaf van het Koninklijk Huis. Niet verwonderlijk dat het boek 
een voorwoord (en een prachtige, pontificale foto) van Bernhard heeft. Het voor-
woord rept ‘van mijn oprechte bewondering voor allen, die in de eerste moeilijke 
periode, ondervaak benarde omstandigheden zoo schitterend hun plicht deden’. 
En: ‘Hun voorbeeld [...] zal in de geschiedenis van ons Koninkrijk steeds een gulden 
bladzijde blijven bestaan.’

Het boek begint met de reis van Engeland naar Mallaka. Engeland? Ja, daarvan 
vertrokken de eerste vrijwilligers. Malakka? Ja, daar verbleven de eerste contigen-
ten van de Nederlandse troepen. Malakka was Brits en ‘ons Indië’ was bezet door 
Britse ‘ordetroepen’. De Nederlandse troepenmacht moest bovendien nog worden 

opgebouwd. In afwachting daarvan dus voorlo-
pig naar Malakka. En eerst krijgen we nog een 
uitgebreide sfeerbeschrijving van de tussenstop 
in Caïro. Dit wordt gevolgd door een beschrij-
ving van de situatie in Batavia en de gevange-
nenkampen, uiteraard met veel foto's. Daarna: 
sfeerbeelden van de lokale omstandigheden en 
van het zegenrijk werk dat de Nederlandse troe-
pen en instanties verrichten. Herstel van gezag, 
rust en orde, waar een dankbare bevolking 
steeds maar weer gretig gebruik van maakt. Ei-
genlijk is het een grote goed nieuws show. Het 
beeld dat wordt geschetst, is zeer positief; een 

Het boek van Willem van de Poll met een foto op 
de omslag die mooi correspondeert met de inhoud.
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beeld dat nog wordt verstrekt door voortdurend te wijzen op de moeilijke en vaak 
ook gevaarlijke omstandigheden waaronder de troepen moeten functioneren. Al 
met al een informatief maar eenzijdig boek dat goed de tijdgeest weergeeft. Aan 
dat laatste dragen de foto’s in hoge mate bij.      

Dit was nog maar het begin. Er valt veel meer in deze context te vermelden. De 
volgende keer daarom aandacht voor Soldaat overzee en als pièce de résistance de 
boeken van (en over) Raymond Westerling. De man die door historici wordt gezien 
als een oorlogsmisdadiger, maar die zichzelf zag als de ‘rechtvaardige vorst’.
№ ❶ Dit was de titel een brochure van jonkheer dr. C. Sandberg uit 1914. De inhoud 
lijkt zich op basis van de titel gemakkelijk te laten raden, maar dat pakt toch iets an-
ders uit. De auteur benadrukt niet zo zeer Indië als een wingewest, maar wil vooral 
laten zien hoeveel Nederland verdient aan de export van alles en nog wat naar Indië. 
❷ ISBN 9789089533586 respectievelijk 9789089539502. ❸ Ook zoiets. Het bestond 
allemaal al lang, maar wij in Europa wisten er alleen niets van. Dus de vraagt rijst: ‘Wie 
“ontdekte” wie?’ Mogelijk is het op reis gaan een criterium of, waarschijnlijker, een 
denkwereld gebaseerd op een veronderstelde, westerse suprematie. ❹ Ter vergelij-
king: Nederland heeft een oppervlak van 40.000 vierkante kilometer. ❺ Wat anderen 
dan weer een koloniale oorlog zouden noemen. Een tekstexegetische oefening waarin 
we ons niet zullen mengen. Feit is dat ook hierbij, en buiten deze acties, aan Indonesi-
sche kant veel, heel veel slachtoffers zijn gevallen. In ieder geval dus twee politionele 
acties. De eerste, met de interessante codenaam Product, van 21 juli tot 15 augustus 
1948 en de tweede, met de nog interessantere codenaam Kraai, van 19 december 1948 
tot 5 januari 1949.❻ Een uitzondering vormde E. du Perron die veel gedichten in de 
bundel Oostwaarts kwalificeerde als ‘volkomen ersatz òf uiterst goedkoop’. De later 
bundel ‘Tropen’ (1938) zou De Perron welwillender beoordelen. Zie www.eduperron.
nl. ❼ Bussums Historisch Tijdschrift 27(3), 32-35, 2011. ❽ Het Nationaal Archief in Den 
Haag herbergt de fotocollectie van Van de Poll; deze beslaat 30.000 foto's.

Sfeerbeelden uit ‘Kerels van de daad’ met de oorspronkelijke bijschrijften.
[Links] In de kampong, waar wij doorheen trekken, heerst weer een sfeer van zorgeloze  
tevredenheid. [Rechts] Aan een der stations worden trein en reizigers op verboden ver-
voer van wapens gecontroleerd. 

Volgende keer m
eer 

foto’s uit dit boek!
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AfZAkkENDE BROEkEN
Onze rubriek Afzakkende Broeken met korte schetsen en gedachten over onder-
werpen die zich niet lenen voor artikelen en die voldoen aan de bekende uitspraak.

HOLLAND Politici die zo vlak voor de verkiezingen niet waren te missen, hadden het 
voortdurend over normen, waarden en de Nederlandse identiteit. Heel vermoeiend, want 
wat daar precies mee wordt bedoeld, is en blijft in nevelen gehuld. Soms is er gemompel 
over Sinterklaas (nota bene iemand uit Turkije!), de VOC (duizenden mensen afgeslacht 
voor nootmuskaat) of cultuur (Goede tijden, slechte tijden?), maar het blijft vaag. En 
blijkbaar lezen politici ook Vi al niet, want anders hadden ze wel wat verstandigers ge-
zegd dan dat ze nu over het algemeen doen. Veel Nederlanders spreken bijvoorbeeld 
over Holland als ze Nederland bedoelen, zeker in het buitenland. Nu kan het natuurlijk 
zijn dat deze Nederlanders toevallig uit een van de provincies Holland komen. Kan zijn, 
maar als ze in het buitenland Holland zeggen, bedoelen ze daar toch echt Nederland 
mee. Geen politicus die zich daartegen verzet. Of bedoelen de politici met Nederlandse 
identiteit dan misschien de Hollandse identiteit? Of moeten de autochtone Nederlanders 
zich allemaal terugtrekken op Noord- en Zuid-Holland en de rest van Nederland aan 
anderen, bijvoorbeeld niet-autochtonen, laten? Wij verwijzen de dames en heren politici 
graag naar nummer 20 van de oude reeks van Vi. Daar kunnen ze nog wat van leren. ≈

VRIJHEID Er gaat geen dag voorbij of iemand begint over vrijheid van meningsuiting. 
Nu heerst daarover veel misverstand. Veel wat gezegd wordt onder het mom van vrijheid 
van meningsuiting is regelrechte onzin en had daarom beter ongezegd kunnen blijven. 
En zoals de Deense filosoof Kierkegaard zei: ‘Mensen eisen vrijheid van meningsuiting 
als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.' Er is 
weer een nieuwe loot aan deze goed florende stam: het referendum in Turkije. In op-
dracht van De Volkskrant voerde opinieonderzoeksbureau Ipsos een enquête uit onder, 
wat wordt genoemd, Turkse Nederlanders.① De resultaten van het onderzoek zijn ver-
vat in een rapport gedateerd 12 april 2017.②

Dit rapport presenteert uitkomsten die ons danig in de war brachten. Zo lazen we in de 
Volkskrant in artikel over het rapport onder andere: ‘Tweederde van de ondervraagden 
keurt af dat de Turkse ministers geen campagne mochten voeren in Nederland’. Nu is 
dat op zich al verwonderlijk, want campagne voeren door leden anders dan van AKPi③ 
wordt in Turkije niet op prijs gesteld, om het maar vriendelijk uit te drukken. Verder blijkt 
dat eveneens tweederde het huidige beleid van Erdogan steunt. Tweederde en nog eens 
tweederde; het is dus onmogelijk dat het bij deze twee vragen om verschillende groepen 
gaat. Er moet dus een groep zijn van ten minste een derde van de ondervraagden die 
én boos zijn omdat Turkse ministers hier hun mond niet mogen opendoen én vindt dat 
leden van oppositiepartijen in Turkije de mond moet worden gesnoerd als onderdeel van 
het beleid van Erdogan. Daar kunnen wij dan met ons verstand niet bij. Dat ook nog blijkt 
dat 'Vier op de tien het (zeer) eens [zijn] met Erdogan toen hij sprak van ‘fascisten en 
overblijfselen van nazi's’ laten we dan maar voor wat het is, maar bedroefd zijn we wel.
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№ ❶ Ook zoiets vreemds: Turkse Nederlanders. Zijn er ook Friese Nederlanders? Nog 
erger: Nederlandse Turken. Zijn er ook Nederlandse Limburgers? Het zijn gewoon Ne-
derlanders als ze het Nederlandse staatsburgerschap hebben. Dat ze of hun voorou-
ders uit Turkije komen, is aardig, maar als het relevant is, schrijf dan: Nederlanders van 
Turkse afkomst of Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dat sommige leden van 
de betreffende doelgroep zich meer met Turkije dan met Nederland verwant voelen, 
is bijzonder spijtig, maar doet aan de terminologie niets af. ❷ Via onze website na te 
lezen. Hoe? Zie pagina 2 van dit nummer bij Lezersservice. ❸ AKP staat voor Adalet ve 
Kalkınma Partisi; in het Nederlands Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. Een 
merkwaardige naam voor wie naar de ontwikkelingen in Turkije kijkt. Alsof de VVD een 
andere naam zou aannemen om meer in de gunst van de kiezers te komen, zoiets als 
VVD, Volkspartij voor Vernedering en Dictatuur. ≈

E-NUMMERS Het is als een veenbrand: soms hoor je er jaren niets over en dan opeens 
zijn er weer verbale vechtpartijen en scheldkannonades. Het zoveelste hoofdstuk in dit 
boek werd op 8 april 2017 in De Volkskrant geopend door Rosanne Hertzberger, micro-
bioloog en NRC-columnist. Ze deed in een artikel een paar ferme uitspraken, waaronder 
vriendelijke woorden voor de E-nummers. E-nummers is jargon voor voedseladditieven 
die door de Europese Unie zijn goedgekeurd, vandaar de E. Verder ging het nog over 
magnetronmaaltijden en al of niet zelf koken. Allemaal goed voor een massale volks-
woede, waarbij ook niet werd geschuwd om direct op de mens te spelen. Wij nemen 
geen standpunt in, maar richten ons alleen op de kwestie van de E--nummers. Er zijn 
nogal wat mensen die van het horen van het woord alleen al, spontaan uitslag krijgen, 
laten we maar zeggen een soort placebo-effect.

Maar zoals vaker, zou het helpen om de zaken genuanceerd te bekijken. Nu is het niet 
zo moeilijk om de E-nummerweigeraars belachelijk te maken. Zo is E153 koolstof; het-
zelfde dat mensen in grote hoeveelheden naar binnen werken, bijvoorbeeld in de vorm 
van Norit®, als ze denken dat ze bedorven voedsel hebben gegeten. E300 is ascorbine-
zuur, beter bekend als vitamine C; E330 citroenzuur. Of wat te denken van E938, argon, 
E939, helium, E948, zuurstof of E949, stikstof: allemaal bestanddelen van lucht. Nee, 
wat ons zorgen baart, is dat mensen hun verstand niet gebruiken, terwijl ze wel geacht 
worden dat te hebben. Dit leidt tot merkwaardige uitspraken als ‘Onze smaak liegt niet 
en in de meeste gevallen smaakt vers lekkerder en kies daarom ook voor voedsel zon-
der toevoegingen van schadelijke e-nummers’ (Juglen bij aHealthylife). Nog erger zijn 
de websites waarop het gebruik van flinke aantallen E-nummers wordt afgeraden met 
kreten als ‘echt vermijden’, ‘absoluut vermijden’, ‘pas op’, ‘niet geschikt voor kinderen’, 
zonder dat op enigerlei wijze wordt uitgelegd waarom, laat staan dat er fatsoenlijke ver-
wijzingen bij staan naar relevante, wetenschappelijke literatuur. Het verhindert mensen 
echter niet om reacties te plaatsen als ‘Ik hou het simpel: ik koop niks met E nummers 
erin’ (Ton), ‘Ik sta hier echt versteld van omdat het toch anno 2012 niet meer te doen is 
om al deze artikelen te vermijden met die nare ziektes en kwaaltjes die het kan veroor-
zaken’ (Nadia), ‘Het is toch logisch dat e nummers slecht zijn? Alles wat niet uit de natuur 
komt is gefabriceerde rommel zo simpel is het!’ (Nathalie). Vermoeiend allemaal. ≈
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> INGEZONDEN BRIEF +<

Het is niet onze gewoonte om ingezonden brieven op te nemen. De mees-
te schrijfsels die ons bereiken, zijn namelijk verzoeken om inlichtingen over 
van alles en nog wat. Zo kregen we onlangs de vraag voorgelegd waar 
wij de foto's in het dossier Koude oorlog op onze website vandaan had-
den gehaald. [Uit onze eigen rijkgevulde bibliotheek] Of de vraag waar de 
luister-CD van Wipneus en Pim te koop is. [Is al lang niet meer te koop; 
ook antiquarisch niet]

Of wat dacht u van dit bericht: ‘Ik zou graag 4 onderzetters willen bestellen van 14 cm 
doorsnede.’ En zo gaat het hier op de redactie maar door. Allemal niet bijster interessant 
voor onze lezers, maar we hebben er wel een dagtaak aan. Maar onlangs ontvingen we 
een e-mail waarvan we de tekst onze lezers niet willen onthouden.

Geachte redactie VI/ Geachte Heer van Dam,
Het opnieuw op papier verschijnen van Voortschrijdende Inzichten heeft een golf van 
tevredenheid door mijn gemoed doen trekken. Hoewel inmiddels in het bezit van een 
zogenoemde ‘smartphone’, heeft het lezen vanaf papier zich onwrikbaar in mijn neu-
rale systeem gevestigd. E-readers, laptops an tablets, het kan maar moet voor mij niet. 
Hulde derhalve.

Onder de kop ‘moeilijke zaken eenvaudig uitgelegd’ bespreekt u het uitspreken van 
het merk Blue Band door veel mensen in de jaren vijftig en zestig (is dat, maar dit terzij-
de, geen germanisme? Spreekt men niet van ‘de vijftiger jaren’? [Later zou de schrijver 
van het bericht dit, terecht, corrigeren. Red.]. Inderdaad, de nu meer geschoolde burger 
weet beter. Maar er is een ander, ook uit deze vervlogen tijd stammende benaming, die 
moedig standhoudt tegen de voortschrijdende kennis van het Engels. Het betreft hier 
een figuur uit de stripwereld van Disney: Goofy. Nog immer wordt het als elitair gezien 
om deze naam uit te spreken als Goefie met een diepe keelklank voor de ‘G’. Interessant 
genoeg proberen sommigen minder elitair over te komen door hier een ‘Nederlandse G' 
uit te spreken. Zo ook spreekt men ‘Chips’ (de lekkernij) liever uit als ‘sjips’ dan als ‘Tjips’. 
Een diep geworteld ‘doe maar gewoon......’ zoals u terecht opmerkt. Maar Blue Band 
heeft zich hier aan weten te ontworstelen. Het KAN blijkbaar.

Naam en adres van deze abonnee bij de redactie bekend
Naschrift van de redactie: Een fraaie aanvulling van deze lezer. Later schoot ons er nog 
een te binnen: corned beef, of in goed Nederlands: kornetbief met de klemtoon op net 
(en in het Nederlands geschreven als één woord).

Nou, vooruit dan toch nog de e-mail over de luister-CD. 

Hallo,
Ik ben opzoek naar het luisterboek van Wipneus en Pim voor mijn man. Hij is een echte 
Fan. Zo heeft die zowel op zijn linker als op zijn rechter onderbeen Wipneus en Pim laten 
tatoeëren. Voor zijn verjaardag heb ik deze taart (geen afbeelding meegestuurd. Red.)
laten maken. Nu wil ik hem verrassen met dit laatste stuk van zijn verzameling. Als u het 
weet of u heeft dit in het bezit laat mij dat dan alstublieft weten.

Naam en e-mailadres (geen abonnee!) bij de redactie bekend. Dat soort dingen dus.
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Deze keer gaat deze rubriek alleen maar over taal, de Nederlandse taal. Als er er-
gens chaos heerst dan is het wel op dit gebied. Ten minste, als we sommigen mo-
gen geloven. In het vorige nummer van Vi spraken we al over de ‘vereenvaudigde 
spelling’. De opmaak van dit nummer was gedaan, het blad geprint en verzonden 
of de volgende episode diende zich al weer aan. Maurice de Hond (Mouries de 
Hont?), opiniepeiler (opiniepijler?) van beroep, meende dat we af moesten van 
de ei en de ij en de au en ou. Het zou kinderen maar belemmeren in hun ontwik-
keling. Zucht. We maken er verder geen woorden aan vuil, want we constateren 
weer een voorbeeld van iemand die zijn huiswerk niet heeft gedaan. Zie het boek 
van Molewijk dat wij toevallig in het vorige nummer op pagina 3 noemden. Nee, 
het gaat hier over de Nederlandse Spoorwegen, want daar zijn de taalkenners 
blijkbaar (ook) dun gezaaid. De nieuwe dienstregeling van de spoorwegen is op 
11 december ingegaan. Onmiddellijk lieten de ingezondenbrievenschrijvers (één 
woord!) luid (luit?) van zich horen. De een was voor, de ander was tegen; er was 
ook iemand die had becijferd dat hij er per jaar maar liefst een paar uur op voor-
uitging omdat zijn treinreis enkele minuten korter uitviel. Nu is het met dit soort 
zaken net zoals met meningen. De meeste mensen hebben geen meningen, tot-
dat je ernaar vraagt. Onmiddellijk bedenken ze iets. Ze hadden er nog nooit over 
nagedacht, maar als ze ernaar gevraagd worden, blijken ze opeens iets te melden 
te hebben. Het lijkt enigszins op de sociale variant van Schrödingers kat (welis-
waar met binaire, onbestemde informatie, maar toch drong de vergelijking zich 
op. Voor details over Schrödingers kat zie internet).

Maar goed: over taal dus. Op de stations kon het volgende bericht worden be-
luisterd: ‘Met ingang van 11 december gaat de nieuwe dienstregeling in.’ Iedereen 
begrijpt het wel, maar goed klinkt het niet. Beter zou zijn: ‘Met ingang van 11 de-
cember is de nieuwe dienstregeling van kracht.’ Of: Met ingang van 11 december 
geldt de nieuwe dienstregeling.’ Ook gekund had: ‘Op 11 december is de nieuwe 
dienstregeling ingegaan.’ Een aardige vondst van het spoorbedrijf is ook het vol-
gende omroepbericht: ‘Het volgende station is Utrecht Centraal’ en dan onmiddel-
lijk gevolgd door: ‘The next station is Utrecht Centraal.’ Een Engeltalige buitenlan-
der zal ongetwijfeld blijven zitten, want denken: ‘Mmm, a suburb station.’ Tevreden 
als deze is over de aankondiging van een station in het Engels, zal hij wachten tot 
de mededeling ‘The next station is Utrecht central station’ klinkt. Rustig nog even 
blijven zitten om vervolgens misschien wel verbaasd te constateren dat niet al te 
lange tijd later inmiddels het centraal station van Den Haag (Die Heek) is bereikt of 
nog erger Woerden (central station?). Nee, het wordt de taalgevoelige mens niet 
gemakkelijk gemaakt, als deze met de trein wil reizen. ≈

verzameld vuil


