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Bij dit nummer Er zijn gebeurtenissen die ook wij niet begrijpen. Zoals op de foto op 
de voorpagina: wat doet die eenzame bromfiets daar? Andere vragen vindt u terug in 
de rubriek op de achterzijde: V R A G E N die nog op een antwoord wachten. De hoofd-
moot deze keer wordt gevormd door het tweede, en laatste, deel van ‘Ons Indië’. Zeer 
uitgebreid, maar daar is de hoofdpersoon ook wel naar. En dan was er ook nog iets met 
een pistool. Verder halen we met Parkinson en Benford weer eens oude koeien uit de 
sloot, maar natuurlijk wel opgefrist én met nog meer wetmatigheden waar de lezer zijn 
voordeel mee kan doen. En wat dacht u van de muzelman? We vertellen u erover. En 
dan ook nog iets over dode muziek en het klavecimbel. Het is weer zeer divers, maar 
dat mag u ook van ons verwachten. Voor Elena Ceaușescu en voor de Nederlandse 
identiteit was helaas geen plaats meer. Misschien de volgende keer.
Uw hoofdredacteur Gerrit van Dam
Lezersservice
¶ Op de website van Voortschrijdende Inzichten is bij sommige artkelen aanvullende 
informatie bij dit nummer beschikbaar. Dit is aangegeven met het symbool .Ga hier-
voor naar de website van Voortschrijdende Inzichten en dan naar de speciale pagina 
van het dit nummer (www.inzichten.nl > Contact > Overzicht van alle nummers > zie bij 
‘Nieuwe reeks’ en dan naar ‘Nummer 5’. Op die pagina vindt u een link naar de pagina 
met de aanvullende informatie.
¶ Wij willen ons niet opdringen; zo zijn we bij Vi niet. Wij blijven de abonnees erop wij-
zen dat voor nummers als pdf én in kleur zijn op te vragen. Stuur hiervoor een  e-mail 
naar info@inzichten.nl met daarin het/de gewenste nummer(s).
Uw Betty van Bruchem-Van Berkel
Bij de voorpagina [Linksonder] Een muzelman uit de collectie van het Zuiderzeemu-
seum. [Linksboven] Domenico Scarlatti, publiek domein [Rechtsonder] Illustratie uit 
‘Soldaat overzee’. [Rechtsmidden] Ex-kapitein Raymond Westerling, 1950; foto Ben 
van Meerendonk/Geheugen van Nederland. [Achtergrond] Stationsplein Leiden, 2016; 
foto Vi. Het lettertype van de tijdschrifttitel en de nummering is Pusekatt van David 
Kerkhoff. Wij wilden voor dit bescheiden gebruik een donatie aan hem doen, maar hij 
was nergens te vinden. Ons logo Vi is natuurlijk gezet uit de onvolprezen Magneto. De 
hoofdtekst is gedaan met de Candara, teksten van bijschriften, tekstboxen met de Arial 
en de Arial Narrow en de paginanummers met de Gill Sans MT Condensed.
Fotoverantwoording Wordt gegeven bij de afbeelding. Indien bij een illustratie geen 
herkomst is vermeld, is het afkomstig uit het archief van Voortschrijdende Inzichten of 
is het gemaakt door leden van de redactie.

Advertenties uit een voorbije tijd.
[Geheel links] Twee advertenties uit ‘Ons ge-
zin’ van 9 september 1953. DAMPO® bestaat 
nog steeds; verlichtend en ongevaarlijk. Dat 
geldt niet voor de zenuwtabletten van Mijn-
hardt. In het gunstige geval zat er phenobar-
bital in, waarschijnlijker is dat er bromides 
in zaten. Zeker niet ongevaarlijk. Al in 1922 
waarschuwde de Bond tegen Kwakzalverij 
tegen dit middel. 
[Links] Uit de Libelle van 28 april 1950. Ook 
lekker. Hopelijk niet met nitrobenzeen.
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Attendering voor onze lezers om naast Vi ook nog eens wat anders te lezen
Verderop in dit nummer vindt de lezer een artikel waarin onder andere de Wet van 
Parkinson (weer) aan de orde komt. In aansluiting hierop is het leuk – de boog kan 
immers niet altijd gespannen zijn  – om de boekjes van Parkinson te lezen. Het gaat 
dan om De wet van Parkinson. Studies in beleid (1958), De tweede wet van Parkin-
son. Tering, nering en regering (1960) en De derde wet van Parkinson. Carrières en 
barrières (1963). Het laatste boek is opzichtig leutig bedoeld en daar moet een mens 
tegenkunnen. Veel van wat Parkinson schrijft, duidt op een conservatieve achter-
grond. Niettemin is de schrijfstijl uitstekend, het leest prettig, de humor prima en, niet 
onbelangrijk, het geeft stof tot nadenken. De boeken zijn alleen nog antiquarisch te 
verkrijgen, maar wel tegen vriendelijke prijzen (= minder dan 10 €) Later zou Parkin-
son ook nog boeken schrijven als Beter management, Beter met mensen omgaan en 
Communicatie. De inhoud hiervan is ons niet bekend. Parkinson schreef verder nog 
historische werken en zelfs een meisjesboek, De ponyclub.
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GEWOON iNFORMATiE En wel over de duur van formaties van de kabinetten van 
na de Tweede Wereldoorlog. Aantal dagen dat het duurde, voordat een nieuw ka-
binet was gevormd, gerekend vanaf de dag van de verkiezingen: 31, 48, 49, 52, 53, 
57, 62, 68, 68, 69, 69, 70, 89, 93, 108, 111, 122, 125, 127, 163, 208. Dat is gemiddeld 88 
dagen; mediaan 69. De extremen betreffen het kabinet Drees I (1948, 31 dagen) 
en het kabinet Van Agt I (1977, 208 dagen). Deze laatste formatie heeft een zekere 
faam verworven. De Partij van de Arbeid had met Den Uyl als lijsttrekker een grote 
verkiezingsoverwinning (53 zetels!) geboekt. Maar na negen (in)formateurs kwam 
er uiteindelijk een kabinet met CDA en VVD dat steunde op 77 kamerzetels. Leuk 
weetje nog: de partijen die aan deze verkiezingen deelnamen en die heel weinig 
stemmen kregen: Partij van de Belastingbetalers (201), Lijst-Jusia (91), Nederland-
se Middenstandspartij (89), Lijst-Griek (67) en Europese Conservatieven-Unie (4). 
Bron van de data: www. parlement.com. ◄

1

PARKiNSON REViSiTED Er zijn wetmatigheden in de wereld waarvan veel mensen 
geen weet hebben, waarvan de oorsprong slecht bekend is, waarvan men niet weet 
hoe het zit met de naamgevers van deze machtige mechanismen en, bovenal, waar 
iedereen, gewild of ongewild, mee te maken heeft. We doelen hiermee op de Wet 
van Parkinson, de Wet van Benford, het Principe van Levi respectievelijk het Cyclisch 
principe. Voor wie zich realiseert hoe een en ander werkt, kan het leven een stuk een-
voudiger én beter worden.

Nee, dit gaat niet over de Parkinson wiens naam is verbonden aan de degenera-
tieve ziekte.① Dit gaat over Cyril Northcote Parkinson (1910-1993), de Engelse 

econoom. We gaan hierbij deels voort met waarover wij al eerder spraken.② Voor 
wie het is vergeten of voor wie het niet kent, de (eerste) Wet van Parkinson luidt: 
‘Arbeid dijt uit naarmate er meer tijd beschikbaar is voor zijn voltooiing’. Men kan 

= ‘In de ogen van kleine kinderen, van onderwijzers 
en van degenen die handboeken over staatkun-
dige geschiedenis, politiek en actuele vraagstukken 
schrijven, is de wereld min of meer rationeel. Zij vor-
men zich een beeld van de verkiezing van vertegen-
woordigers, vrijelijk verkozen uit de vertrouwelingen 
des volks. Zij stellen zich voor, hoe de verstandig-
sten en besten onder hen minister worden. Zij zien 
in gedachten hoe groot-industriëlen, vrijelijk door 
aandeelhouders verkozen, diegenen tot leidende 
verantwoordelijkheden roepen die hun kundigheid 
op nederiger posten hebben bewezen. Er bestaan 
boeken waarin veronderstellingen als deze stout-
moedig worden geponeerd of stilzwijgend worden 
aangenomen. Anderzijds zijn deze veronderstellin-

gen in de ogen van hen, die enige kennis van zaken 
hebben, alleen maar lachwekkend.’
= ‘Zo kan een oudere dame, die over veel vrije tijd 
beschikt, de gehele dag besteden aan het schrijven 
en verzenden van een briefkaart aan haar nicht in 
Speulde (Gld.). Een uur wordt besteed aan het op-
zoeken van de briefkaart, nog een aan de jacht op 
de schrijfbril; een half uur aan het opsporen van het 
adres, vijf kwartier aan het schrijven, en het besluit, 
wel of niet een paraplu mee te nemen naar de brie-
venbus op de hoek kost twintig minuten. De totale 
inspanning, die een druk bezet man ten hoogste 
drie minuten zou bezighouden, kan iemand anders 
op deze wijze uitgeput ter neer doen zinken na een 
dag van twijfel, zorg, en moeizame arbeid.’

Twee citaten uit CN Parkinson, 1958, 'De wet van Parkinson’, p. 7 respectievelijk 13. Het boekje is nog altijd 
voor een habbekrats op de kop te tikken.
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het ook alternatief formuleren: ‘Werk vraagt zo veel tijd als er voor beschikbaar 
is.’③ Wie de tekstfragmenten op de vorige pagina onderaan tot zich neemt, moet 
zich verbijsterd afvragen waarom hij zelf niet op het idee is gekomen om een der-
gelijke wet te formuleren. De werking van de Wet van Parkinson is zo opvallend 
zichtbaar dat men ziende blind moet zijn om deze te kunnen negeren. Of zoals Par-
kinson het zelf stelt: ‘[...] een dagelijkse ervaring, onmiddellijk na haar formulering 
manifest en even duidelijk als eenvoudig.’

De reden dat we de Wet van Parkinson opnieuw onder de aandacht van onze 
lezers brengen, is eenvoudig. De werking van de wet is zo krachtig en, inderdaad, 
zo manifest dat kennis ervan het leven zeer kan vergemakkelijken. En dat willen we 
graag opnieuw met onze lezers delen. Wij schreven er voor het eerst over in decem-
ber 2001. Inderdaad, ruim 40 jaar nadat Parkins0n zijn boek had gepubliceerd, maar 
in 2001 was er niemand die ook maar enige aandacht aan de wet besteedde. De 
kennis was weggezakt in het stof der geschiedenis. Maar kijk tegenwoordig eens! 
De Wet van Parkinson is tot een grote managementwijsheid verheven en men kan 
zelfs voor veel geld zich laten onderrichten in de finesses van deze wet. Onnodig! 
De werking van de wet laat zich moeiteloos herkennen. Bijvoorbeeld: collega’s op 
het werk die altijd pas op het laatste moment hun verplichtingen nakomen. En dit 
ongeacht de tijdsuur die ervoor tot hun beschikking stond. Maak dan ook niet de 
fout om collega’s die klagen over de te gering toegemeten tijd voor een taak, deze 
meer tijd te gunnen. In tegendeel en mogelijk contra-intuïtief: geef de collega zelfs 
minder tijd. Maar vergeet zeker ook niet om het bij uzelf te bezien of u bij gelegen-
heid niet zo handelt als de tante in het tekstfragment op de vorige bladzijde. Bent 
u iemand die meent ruim tijd voor taken nodig te hebben, maar pas in een laat sta-
dium ermee aan de slag gaat, weet nu dus wat te doen.

Maar ook de tweede wet kan, 'De uitgaven stijgen tot het inkomspeil is bereikt',  
met tot zijn voordeel aanwenden. Een veel gehoorde klacht bij mensen die een 
verhoging van hun salaris hebben gekregen, is dat zij, hoewel ze meer verdienen, 
niet meer 'overhouden'. Zie hier: de Tweede Wet van Parkinson vol in werking!④ 
Mocht u dus in een gelukkige omstandigheid terecht komen met meer reguliere 
inkomsten én wilt u iets ‘overhouden’ dan is er een even simpele als doeltreffende 
oplossing: zet automatisch via uw bankrekening een bedrag opzij, bijvoorbeeld ter 
hoogte van het bedrag dat u meer bent gaan verdienen. Het resultaat zal u na enige 
tijd versteld doen staan.⑤

Dan de Wet van Benford. Zou men de Wet van Parkinson nog af kunnen doen als 
een interessant sociologisch verschijnsel met praktische gemakken, bij de Wet van 
Benford hebben we te maken met harde feiten. Feiten die ook nog eens contra-
intuïtief zijn. Voor wie het is vergeten of voor wie het niet kent, de Wet van Ben-
ford houdt in dat de begincijfers van de getallen in een verzameling getallen niet 
alle evenveel voorkomen, maar gaande van 1 naar 9 een aflopende frequentie laten 
zien.⑥ Dat is dus het contra-intuïtieve element. Het klinkt misschien ingewikkeld, 
maar de Wet van Benford vertelt ook precies hoe het in elkaar zit. Zie hiervoor de 
afbeelding op de volgende pagina met de toelichting en het zal de lezer hopelijk 
duidelijk worden hoe de Wet van Benford in elkaar steekt. 
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In 2011 wezen wij op onze website naar een toen net verschenen artikel in een 
Duits economisch tijdschrift. In dit artikel werd een fraaie toepassing van de Wet 
van Benford geschetst, namelijk onderzoek naar de macroeconomische data met 
betrekking tot overheidstekorten in de landen van de Europese Unie.⑦ De onder-
zoekers concludeerden onder andere: ‘We find that the data reported by Greece 
shows the greatest deviation from Benford's law among all euro states.’ Dat is een 
vriendelijke formulering voor: ‘De Grieken hebben de boel belazerd.’ De getallen 
van Nederland voldeden overigens het best aan de Wet van Benford.

De toepasbaarheid van de Wet van Benford om frauduleus handelen te ontdek-
ken, is onbegrensd. Als wapen in de strijd tegen gemanipuleerde belastingaangiftes 
is de wet al lang bekend, maar de wet kan ook gebruikt voor onderzoek van lucht-
kwaliteitsdata. In 2016 publiceerde Thomas Stoerk in het toonaangevende weten-
schappelijke tijdschrift op het gebied van atmosferische chemie, Atmospheric Envi-
ronment, een artikel waarvan de titel niets aan de verbeelding overlaat: ‘Statistical 
corruption in Beijing's air quality data has likely ended in 2012.’⑧ De luchtkwaliteit 
in China is slecht, bijzonder slecht. Dat is al jaren bekend. De Amerikaanse overheid 
vertrouwde in het verleden niet op de luchtkwaliteitsgegevens van Beijing (Peking) 
zoals die door de Chinese overheid werden verspreid. Daarom installeerde de Ame-
rikanen op het dak van hun ambassade aan apparaat om zelf de fijnere fractie van 
fijn stof – PM2.5 in het luchtkwaliteitsjargon – te meten. Maar Stoerk gaat in zijn 
artikel nog een stapje verder, want zo zegt hij: ‘[...] the “leaders make numbers” 
phenomenon has a tradition in China.’ Hij gebruikt dus de door de Chinese overheid 
gerapporteerde data en vergelijkt deze met de meetresultaten van de metingen 
op de Amerikaanse ambassade én onderzoekt of de data voldoen aan de Wet van 
Benford. Hij concludeert: ‘[...] this analysis suggests that the authorities in Beijing 
likely manipulated air quality from 2008 to 2012.’ Aardig detail is ook dat veronder-
stelde verbeteringen in de luchtkwaliteit in Peking, dus op de basis van frauduleuze 
data, eerder (natuurlijk) werden toegeschreven aan maatregelen van de Chinese 
overheid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Stoerk verwijst die alles nu naar het 
rijk der fabelen. Maar, zoals de titel van het artikel aangeeft, is de situatie na 2012 

De Wet van Benford vertelt ons dat in 
een (grote) verzameling getallen on-
geveer 30% van de getallen met een 
1 begint. Ongeveer 18% met een 2 en 
zo verder gaand steeds minder. Slechts 
4,6% van de getallen begint met een 9. 
Dit gaat in tegen het gevoel dat de kans 
op een begincijfer voor alle cijfers van 
1 tot en met 9 gelijk is en dus 1/9 zou 
bedragen. Op de website van Vi (zoek 
op Benford) vindt u voorbeelden aan de 
hand van praktijkgevallen. Benford publi-
ceerde zijn wet in 1938. Vraag niet hoe 
het zit, maar het wiskundige bewijs voor 
de wet is geleverd.
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(geleidelijk aan) verbeterd: ‘[...] statistics on atmospheric pollutants now seem to 
allow for evidence-based environmental policy making in China.’ Waar Benford al 
niet goed voor is! 

Het Principe van Levi verwijst naar het verschijnsel waarom iets op een bepaalde 
manier wordt gedaan, een zekere handeling zus en niet zo wordt verricht.⑨ Vraagt 
men naar het waarom dan is het antwoord: ‘Dat is altijd zo geweest’. Gewoonlijk is 
dit een uitermate stupide antwoord, want het is zelfs niet een begin van een verkla-
ring. Het getuigt van gemakzucht, weinig nadenkendheid en bovendien: de meeste 
zaken zijn zeker ‘niet altijd zo geweest’.⑩ Een verstandig mens neemt dan ook geen 
genoegen met een dergelijk antwoord. Zeker, het is niet altijd gemakkelijk te door-
gronden waarom iets zus en niet zo (of omgekeerd) wordt gedaan. Bijvoorbeeld: 
waarom staan in Nederland op autosnelwegen de borden die de komst van een 
afslag of een knooppunt aankondigen vaak op 1200 en 600 meter afstand van het 
aangekondigde? Waarom is dat niet 1000 en 500 meter zoals meestal in Duitsland? 
Het zijn alle voorbeelden van zaken waar veel mensen schouderophalend zeggen: 
‘Dat is altijd zo geweest’, vooral om er vanaf te zijn. 

Het Principe van Levi wortelt in het verhaal Chroom in het boek Het periodiek sys-
teem.⑪ Het verhaal handelt over de bereiding van verf. Een passage in het verhaal 
gaat over de receptuur voor een bepaalde verf. De hoofdpersoon verbaast zich 
over één van de ingrediënten, een bepaald zout, waarvan hij nut noch noodzaak 
begrijpt. Hij krijgt als antwoord dat de verf al tien jaar lang ‘altijd met dat zout erin 
was gemaakt’. Niemand wist weliswaar waar het goed voor was, maar het ging niet 
aan om iets wat al zo lang op deze manier werd gedaan ter discussie te stellen. Met 
daarbij nog als toevoeging ‘je kunt nooit weten’.  Remedie: kritisch blijven.

En tot slot dan het Cyclisch principe. Dit is het fenomeen dat er iets gebeurt dat al 
eens eerder is voorgevallen. Dit is zeker niet hetzelfde als het déjà vu, waarbij men 
de indruk heeft dat men iets beleeft dat men al eens eerder heeft meegemaakt. 
Het gaat daarbij om een onechte of niet terechte herinnering, terwijl bij het Cyclisch 
principe de eerdere gebeurtenis wel degelijk heeft plaatsgevonden. Er zijn legio 
voorbeelden van dit principe. Bijvoorbeeld reorganisaties bij overheidsorganisaties, 
waarbij veranderingen worden nagestreefd die bij een veel eerdere reorganisatie 
ook al werden nagestreefd. Of in het wetenschappelijk onderzoek, waarbij een on-
derzoek wordt gedaan dat al (veel) eerder is gedaan, maar dat iedereen is verge-
ten. Dit laatste verschijnsel doet zich met name voor bij jongere medewerkers die, 
nog niet gehinderd door uitgebreide kennis, nieuwe dingen bedenken die al veel 
eerder zijn bedacht. In zijn algemeenheid is het Cyclisch principe terug te voeren 
op de beperkte geheugenhorizon van de mens en het onvermogen (of de onwil) 
om kennis te nemen van wat eerder is gebeurd of bedacht. Oudere mensen die van 
een gebeurtenis of voorstel zeggen dat ze dat al eerder hebben meegemaakt of 
bedacht gezien, worden op grond hiervan nogal eens als cynisch, veranderingsvij-
andig of kennisgebrekkig betiteld. Dat het hier echter om een zuiver ervaringsfeit 
gaat, wordt niet altijd op de juiste waarde geschat. De uitdrukking als zou de mens-
heid iets leren van de geschiedenis is in dit licht bezien dan ook sterk overtrokken. 
Rest nog de vraag: wie heeft dit principe bedacht? Dat deed de redactie van Vi.◄
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№ ❶ James Parkinson (1755-1824), Engelse arts die in 1817 het neurologische ziekte-
beeld voor het eerst beschreef. ❷ Zie Oude Reeks, nummer 3, december 2001. ❸ Het 
is misschien beter om in navolging van Parkinson zelf te spreken van de Eerste wet 
van Parkinson, aangezien Parkinson in 1960 kwam met een tweede wet en in 1963 
nog eens met een derde wet, ‘Uitbreiding betekent ingewikkeldheid en ingewikkeld-
heid verval’. ❹ Bedenk dan dat deze wet twee kanten uitwerkt. Mocht u onverhoopt 
minder gaan verdienen, dan zal dat – uiteraard binnen zekere grenzen – ook geen pro-
blemen mogen opleveren. ❺ Een aardige passage is ook de volgende: ‘Waar, zo mag 
men vragen, zijn de dokters? Waar zijn de verpleegsters mee bezig? Waarom is er geen 
huishoudelijk personeel te zien? Allen zonder uitzondering zijn druk aan het adminis-
treren en hebben geen tijd over voor hen die slechts patiënten zijn. De consulterende 
geneesheren besteden hun tijd aan het maken van statistieken ten behoeve van het 
kaartenhuis van commissies en boekhouders, met wie het ziekenhuisstelsel overladen 
is. Het boekhoudsysteem van zelfs een klein ziekenhuis vereist de inspanningen van 
een eerstaanwezende economische functionaris, een administratieve ambtenaar van 
hoge rang, een lagere administrateur in algemene dienst, en een man voor de boek-
houd- en andere machines. Andere specialisten verzamelen nutteloze cijfers en ver-
vaardigen uitvoerige grafieken die de “beddenomzet”, het “dagcijfer lege bedden”en 
het “beddenbezettingspercentage” aantonen. Een zondvloed van papier overstelpt 
het geneeskundige personeel, voor wie alle beslissingen op een hoger niveau worden 
genomen, oneindig ver verwijderd van de werkelijkheid.’ C.N. Parkinson De Tweede 
Wet van Parkinson, p. 146-147, Amsterdam 1960. Jazeker: 1960! ❻ F. Benford, ‘The law 
of anomalous numbers’, Proceedings of the American Philosphical Society 78, 551-572, 
1938. Voor de liefhebbers: de Wet van Benford wordt redelijk beschreven met de for-
mule Fi = 10log ((i+1)/i) waarbij i = 1, 2, 3, ...9 en Fi de frequentie van getallen beginnend 
met i aangeeft. ❼ B. Rauch, M. Göttsche, G. Brähler & S. Engel, Fact and fiction in EU-
governmental economic data, German Economic Review 12, pp. 243–255, 2011. ❽ T. 
Stoerk, ‘Statistical corruption in Beijing's air quality data has likely ended in 2012’, in: 
Atmospheric Environment 127, pp. 365–371, 2016. ❾ Levi heeft niet zelf zijn naam aan 
het principe verleend; die weet van niets. Het is gebeurd door onze redactie. ❿ Het is 
voor velen nauwelijks voorstelbaar, maar ooit waren er geen PC’s om nog maar te zwij-
gen van smartphones die tot voor kort nog mobiele en daarvoor draagbare telefoons 
hetten. ⓫Primo Levi, Het periodiek systeem, Meulenhoff, 8ste druk, 1997, pp. 143-150.

1

MUZELMAN In de jaren vijftig waren in Nederland muzelmannen of islamieten ver 
te zoeken. Het was een soort mensen dat in verre landen een ons vreemd geloof met 
daarbij onbegrepen – sommigen spraken van exotische – rituelen aanhing en merk-
waardige gewoontes had. Het was de tijd dat ongegeneerd niet alleen van muzelman-
nen, maar ook van roodhuiden, spleetogen en negers kon worden gesproken. Overi-
gens net zo gemakkelijk als anderen over Nederlanders spraken als kaaskoppen of, 
zoals in Japan, als naar kaas stinkende mensen. Een overzichtelijke tijd. 
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‘  De Arabieren in Marokko kunnen het zich niet langer meer permitteren er vier 
vrouwen tegelijk op na te houden en de harem begint er dan ook bij de Noord-

afrikaanse Arabier een beetje uit te raken. Volgens de Koran heeft een muzelman 
recht op vier wettige vrouwen en daarnaast kan hij een onbeperkt aantal bijvrou-
wen houden. Vóór de oorlog kostte een vrouw ongeveer 5000 francs maar tegen-
woordig is de prijs sterk opgelopen en moet er van tienduizend tot tweehonderd-
duizend voor worden neergeteld.’ Dit is een bericht dat het zeker verdient om niet 
een, maar twee, misschien wel drie keer te lezen; zo veel valt erin te beleven. Het 
is een deel van de tekst van een radiobulletin van het Algemeen Nederlands Pers-
bureau, ANP, uitgezonden op 16 januari 1948, om 18 en 19 uur.① Het is dus uit een 
lang voorbije tijd.

Muzelman is eigenlijk gewoon een ander woord voor moslim, maar dan een soort 
verbasterd Turks. In het Turks kent men het woord müslüman dat dan weer is afge-
leid van het Perzische woord musliman waarbij dat laatste het meervoud is van het 
Arabische muslim. En zo kunnen we vaststellen dat muzelman gewoon staat voor 
moslim. Toch heeft het woord muzelman om de een of andere reden een negatieve 
connotatie en is het langzaam in onbruik geraakt (zie afbeelding).

Merkwaardig is dat het woord muzelman ook in andere hoedanigheden voor-
komt. Gapers zijn de bekende, vroegere uithangtekens van apothekers. Veel gapers 
zijn Turks georiënteerd en worden dan betiteld als muzelmannen. De relatie met 
Turkije wordt toegeschreven aan opium waarvan Turkije een belangrijke producent 
was. En opium was vroeger een middel dat veel als medicatie werd gebruikt – ja, 
het kan verkeren. Wel zeer merkwaardig is de betekenis van het woord muzelman 
dat zijn wortels in de Tweede Wereldoorlog heeft. Dit begrip zou naar verluidt zijn 
bedacht door SS’ers die concentratiekampen bewaakten. Het stond voor uitgemer-
gelde, apathische gevangenen. Welke de relatie met de betekenis van muzelman in 
religieuze zin mag zijn, is duister. Mogelijk dat er een vooroordeel aan ten grond-
slag ligt; bij zulke veile lieden niet ongebruikelijk.

Het aantal vermeldingen 
van de woorden ‘muzel-
man’ en ‘islamiet’ in de 
krantencollectie van de 
Koninklijke Bibliotheek, 
1800-1999.
*: De gegevens zijn per 
periode van tien jaar, 
waarbij het eerste getal 
het begin van de peri-
ode aangeeft, dus ‘1800’ 
staat voor 1800-1809, 
enzovoorts. In de periode 
1940-1949 valt de Tweede 
Wereldoorlog; deze gege-
vens wijken dan ook sterk 
af van de andere.
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Naast muzelman kreeg ook het woord islamiet ge-
leidelijk aan een negatieve klank, zij het dat de cyclus 
daarvan iets anders in de tijd dan bij muzelman lag; 
zie de afbeelding op de voorgaande pagina.

Toch waren muzelman en islamiet door de tijden 
heen relatief weinig gebruikte woorden. Relatief ten 
opzichte van de woorden mohammedaan en moslim 
die in veel grotere aantallen werden gebezigd; zie af-
beelding hieronder. Het is een interessant verschijn-
sel dat het woord moslim na de Tweede Wereldoor-
log zo’n grote vlucht heeft genomen. Dit alles zou 
uitermate geschikt zijn om eens een sociologisch-
linguïstisch onderzoek naar te verrichten. ◄
№ ❶ Ontleend aan Delpher, Koninklijke Bibliotheek. 
Een groot deel van Marokko was van 1912 tot 1957 
een Frans protectoraat, waardoor de Franse franc de 
gangbare betaaleenheid was. Alleen het noordelijke 
deel van Marokko was Spaans. Restanten ervan, een 
aantal kustplaatsen, zijn nog steeds Spaans, met alle 
gevolgen van dien; zie ook Vi (Nieuwe Reeks no 2). Dat 
vroeger het kinderliedje ‘Zeg, ken jij de mosselman’ 
door kinderen soms 
als ‘Zeg, ken jij de mu-
zelman’ werd gezon-
gen, beschouwen we 
maar als een onschul-
dig kindergrapje. Zie 
ook het spannende 
jongensboek ‘De on-
vindbare muzelman’. 

Het aantal vermeldingen van de woorden ‘mohammedaan’ en ‘moslim’ in de 
krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek, 1800-1999. *: De gegevens 
zijn per periode van tien jaar, waarbij het eerste getal het begin van de periode 
aangeeft, dus ‘1800’ staat voor 1800-1809, enzovoorts. In de periode 1940-
1949 valt de Tweede Wereldoorlog; deze gegevens wijken dan ook af van de 
andere. Let op: de schaal loopt hier tot 10.000!

Een gaper uit de collectie van het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Ge-
polychromeerd hout, tweede helft ne-
gentiende eeuw. Daarbij de volgende 
uitleg: ‘Gaper met groene bovenkle-
ding met knopen en smalle, omgesla-
gen kraag. De muzelman draagt een 
geelbruine tulband.’
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ONS iNDiË (2/2) In het vorige nummer stond het eerste deel van ‘Ons Indië’. Een aantal 
interessante publicaties is daarbij al aan bod geweest. Deze tweede, en laatste, afle-
vering besteedt aandacht aan de publicatie ‘Soldaat overzee’ en is verder gewijd aan 
de man wiens naam altijd met de zogeheten politionele acties verbonden zal blijven: 
Raymond Westerling, ook wel bekend als ‘De Turk’. 

Soldaat overzee ‘Ter herinnering aan de terugkeer in het Vaderland’ luidt de 
handgeschreven opdracht in het boek uit ons archief. Het is ondertekend door 

de voorzitter en secretaris van het Demobilisatiecomité. Dit gaat over het boek-
werk Soldaat overzee dat werd uitgereikt aan dienstplichtige soldaten na hun te-
rugkeer uit ‘Ons Indië’. De eerste druk verscheen in december 1947. Dat was dus na 
de eerste zogeheten politionele actie (21 juli tot 5 augustus 1947). Het boekje telt 
144 pagina’s, waarvan 100 met tekst, uitleg en met illustratiemateriaal. Dan volgen 
nog veertig pagina's met (aanvullend) fotomateriaal dat betrekking heeft op de 
eerste politionele actie; ingeleid met onder andere de tekst ‘Thans heeft de soldaat 
overzee nieuwe demarcatielijnen. Zijn hart weet de oplossing. Maar zij wier harten 
deze ellende nooit ontmoetten, beraadslagen nog.’ Tot slot volgen nog een aantal 
lege pagina’s die zijn bedoeld voor ‘eigen foto’s’. Het boekje ademt de sfeer zoals 
de Nederlandse overheid ook de oorlog in Indonesië zag: de Nederlandse troepen 
kwamen als bevrijders, waren daar om de ‘terroristen’, ‘rampokkers’ of hoe ze ook 

werden genoemd uit te schakelen, het land te ‘pacifice-
ren’ en de bevolking met raad en daad te ondersteunen. 
Een zelfde beeld werd opgeroepen in de bioscoopjour-
naals onder de titel Wordende wereld waarbij vooral aan-
dacht was voor cultuur en economie in Indië. Dat laat-
ste sluit dan weer mooi aan bij de begintekst in Soldaat 
Overzee: ‘Een reportage van het leven en werken van de 
mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk 
Nederlands-Indische Leger in de wordende wereld, die 

Het boek ‘Soldaat overzee’ 
(rechts) vermeldt geen auteur, 
maar het is geredigeerd door 
Ton Schilling onder het pseudo-
niem Tom Koopman. Schilling 
(boven) was een stoottroeper 
en bovendien redacteur van 
het tijdschrift ‘Wapenbroeders, 
een uitgave ‘van en voor de 
Nederlandsche strijdkrachten 
in Ned. Indië’. Foto collectie 
NIMH.





12

Enkele illustraties uit ‘Soldaat over-
zee’ met de bijbehorende bijschriften.
[Rechtsboven] Met opgeheven 
hoofd, de vechtpet in de nek en de 
bren over de schouder, zo betrad de 
Nederlandse soldaat de grond van 
Indonesië. Maar zijn doel is vrede, 
en waar hij staat, bloeien achter hem 
de vruchten van zijn werk.
[Linksboven] Volk aan de port van elk 
bivak en kazernement, wachtende 
op de verdeling van het voedsel.
[Links] Mensen lachen op het feest 
ter ere van de rijke oogst. De be-
volking van het gebied is voor het 
eerst sinds jaren gevrijwaard tegen 
hongersnood. Zo lachen mensen die 
het doodgewone, menselijke geluk 
teruggevonden hebben.
[Linksonder] Onze wapenbroeders, 
hoekstenen van de barrière, die staat 
voor de afgrond waarin land en volk 
van Indonesië driegen te vallen. 
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ligt tussen Nederlands-Oost-Indië en Indonesië.’ Met dat laatste wordt waarschijn-
lijk verwezen naar de toen nog heersende gedachte dat Nederland en Indonesië 
een soort statenbond onder leiding van Nederland zouden worden, nadat het ver-
zet van de ‘terroristen’ zou zijn gebroken of anderszins beëindigd. 

Helpende handen Soldaat overzee is een publicatie met een opbeurende toon. 
Nederlandse soldaten en met hun verbonden inheemse bewoners, vooral mensen 
van Ambon, zijn er, zo is de ondertoon, om te helpen, want ‘Indië is Indië niet meer’ 
en ‘De oorlog is als een alles-vernietigende, giftige adem over het land getrokken; 
leuzen en beloften van een nieuw vaderland zijn een hersenschim gebleven.’ Het 
boek verhaalt van de reis van de soldaten naar Indië, de aankomst, de aanpassing 
aan wezensvreemde omstandigheden, het leven in de stad en daarbuiten en niet 
te vergeten, de pacificatie. Gevechtshandelingen komen ook aan bod, waarbij veel 
aandacht is voor de moeilijke omstandigheden, waarin de eenvoudige Nederlandse 
jongens hun werk moesten doen. Eén geval wordt uitvoerig beschreven onder de 
titel ‘Opmars’ met als inleidende toelichting: ‘Ge zult uit dit verhaal slechts iets be-
grijpen van datgene, waar Uw zoon en echtgenoot doorheen moeten.’ Er volgt een 
uitgebreid verslag van een actie in de Porong-delta waar duizenden hectares onder 
water waren gezet door ‘onverantwoordelijke elementen’. Doden en gewonden 
vallen er, wapengeweld, artillerievuur, maar de klus wordt geklaard. Het boek ein-
digt met een beschouwing over het thuisfront, waaronder de NIWIN-pakketten 
(zie volgende pagina). Maar er spreekt ook enigszins onbegrip uit, want er is onvol-
doende waardering voor het moeilijke werk ver weg: ‘Nu wij voor een positief doel 
staan, een opbouwende taak, zijn wij weer in honderd kampen verdeeld’.

Ander beeld Limpach schetst het in zijn recent verschenen boek De brandende 
kampongs van Generaal Spoor anders. Hij legt de nadruk op economische belangen 
van Nederland, dus Indië als noodzakelijke bron van inkomsten voor het armlastige 
Nederland. Verder meende men dat Indonesië nog niet rijp was voor zelfstandig-
heid; de bevolking moest eerst nog worden ‘opgevoed’. Duidelijk is in ieder geval 
dat men in Nederland de tekenen des tijds nog niet goed had begrepen. 

Het zal zeker ook moeilijk zijn geweest, ver weg van het vertrouwde huis en haard 
en voor veel mannen die nog nooit buiten Nederland waren geweest. Strijden voor 
een zaak waarvan menigeen niet begreep waar het allemaal om ging. Maar mis-
schien wel vervuld van gezelfde gedacht als de auteur van Soldaat overzee: ‘Dit 
boek is met chauvinisme geschreven, omdat ik trots ben op mijn Nederlanderschap 
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Advertentie uit ‘Ons vrije Nederland’ [Dit is niet hetzelfde als ‘Vrij Nederland’!] van 13 september 1948. 
NIWIN staat voor Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië. Het was een in 1946 opgerichte welzijns-
organisatie die ‘het verzorgen en coördineren van de gehele welzijnsverzorging van militairen en burgers, 
die verblijven in Indië’ beoogde. De overheid was de belangrijkste financier, daarnaast werden bijdragen van 
particulieren gevraagd, getuigde deze advertentie. In verband met de onafhankelijkheid van Indonesië werd 
het NIWIN eind 1951 opgeheven. Het archief van het NIWIN berust in het Nationaal Archief in Den Haag.
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van de eerste dag af, dat ik tussen de Nederlandse soldaten verliet om naar Indië te 
gaan.’ Nee, een verblijf als militair in Indonesië wens je niemand toe. En toch moes-
ten er velen. Op het hoogtepunt van de schermutselingen bevond zich in Indonesië 
een leger van 100.000 man. Wat dat allemaal kostte, daar komen we nog op terug.

Een wonderkind Op 26 november 1987 overleed in Purmerend 68 jaar oud Ray-
mond Paul Pierre Westerling aan een acute hartstilstand. Zijn begrafenis op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam werd druk bezocht. Op de grafsteen 
werd later het korpsembleem van de commandotroepen geplaatst; motto van het 
korps ‘Nunc Aut Nunquam’, ‘nu of nooit’. Verder kwam er onder andere de volgen-
de tekst op te staan: ‘Voormalig commandant van het K.S.T.’ en ‘Rakjat memberi be-
liau Gelar ratu adil Rechtvaardige vorst’. ‘K.S.T.’ staat voor Korps Speciale Troepen, 
voortgekomen uit het Depot Speciale Troepen, een onderdeel van het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger, waarvan Westerling enige tijd commandant was.

Het boek Mijn mémoires .... over het leven en de belevenissen van Westerling ver-
scheen in 1951. Het begint met de volgende tekst: ‘Ik weet niet of andere typen 
wonderkinderen een zegen zijn voor hun ouders, maar naar mijn eigen geval te oor-
delen ben ik ervan overtuigd, dat een wonderkind, voorbeschikt voor een avotuur-
lijke loopbaan, nu niet bepaald een verschijnsel is dat men zijn kind zou toewensen.’ 
Er volgen 300 pagina's vol met de meest vreemde en spannende gebeurtenissen.
Een aantal jaren voordat Westerling’s boek verscheen, vonden gebeurtenissen 
plaats die later onder de naam de Zuid-Celebes affaire zijn samengevat. In het mid-

De begrafenis van Westerling werd onder andere bezocht door veel leden van het voormalige Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), leden van het Oud-Strijders Legioen en personen uit allerhande recht-
se kringen. Zo zien we achter de twee mannen met een baret Joop Glimmerveen, leider van de extreem 
rechtse Nederlandse Volks Unie. De meest linkse man met baret is Jon Bluming, de bekende judoka en later 
ook filmacteur. Foto collectie Anefo/Nationaal Archief.
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Publicaties van en over Westerling
Onder de naam van Westerling zijn een aantal publicaties verschenen. De publicatie over zijn ervaringen 
in Indonesië verscheen in 1952 in het Frans onder de titel Mes aventures en Indonesie bij Hachette in 
Parijs. Volgens De Moor was dit echter de tweede versie, namelijk een vertaling van de Engelse editie.¹ 
Vrijwel gelijktijdig verscheen deze Engelse versie onder de titel Challenge to terror bij Kimber in Londen. 
De naam van de auteur is hier op de titelpagina verwoord als Raymond (‘Turk’) Westerling met een 
foto van de auteur. Op de rug van het boek staat de naam van de auteur kortweg als ‘Turk’ Westerling 
vermeld. In het boek staat dat het copyright berust bij International Press Alliance Corporation in New 
York. De Franse versie had als uitgangspunt gediend. Dit blijkt uit de zinsnede ‘Translated from French 
by Waverley Root’, wat dan weer in tegenspraak is met de opmerking van De Moor hiervoor. Deze 
Engels versie diende blijkbaar weer als uitgangspunt voor de Nederlandse versie als we ten minste de 
tekst voorin het boek moeten geloven. De Nederlandse versie, die eveneens vrijwel gelijktijdig met de 
Franse editie verscheen, heet eenvoudig Mijn mémoires .... en werd uitgebracht door Vink in Antwerpen. 
De auteur heeft hier de naam Kapt. Raymond Paul Pierre Westerling. De vertaling is van de hand van 
Rufus; volgens De Moor niets anders dan een schuilnaam van jonkheer R. Groeninx van Zoelen, een 
man met extreem rechtse opvattingen die ook nauw bij de boekuitgave was betrokken.2 Interessant is 
dat niet alleen de Engelse versie als uitgangspunt wordt vermeld, maar dat het lijkt alsof de Engelse 
editie een ondertitel had – wat niet het geval was –, namelijk The autobiography  of the Lawrence of 
the South-Pacific. Volgens De Moor komt dit omdat dit de oorspronkelijk voorziene titel van de Engelse 
uitgave was, zoals de Franse uitgave oorspronkelijk de titel Les aventures du Lawrence du Pacifique du 
Sud had. In 1953 volgde nog een Duitse uitgave onder de titel Ich war kein Rebell. Meine abenteuer in 
Indonesien bij Ullstein in Wenen.
Een merkwaardigheid is dat het exemplaar van de Nederlandse editie dat wij bekeken, een ingeplakte 
brief bevat. Het is een woord van Westerling tot de lezer op zijn eigen briefpapier en met een persoon-
lijke ondertekening. In 1977 verscheen in Frankrijk een boek over Westerling van de hand Dominique 
Venner onder de titel Westerling guérilla story in de serie ‘les grands aventuriers’. Hierin wordt het hele 
verhaal van Westerling nog eens dunnetjes overgedaan. Venner (1935-2013) was een Frans historicus 
die als extreem rechts wordt beschouwd. Blijkbaar was Westering niet helemaal tevreden over het boek, 
hoewel hij er zelf zijn medewerking aan had verleend. In 1982 kwam namelijk een Nederlandse versie uit 
onder de titel Westerling ‘de eenling’. Deze versie was aangevuld met uitvoerig documentatiemateriaal 
uit Westerling's eigen archief.
¹ Zie J.A. de Moor, Westerling's oorlog. Indonesië 1945-1950, Amsterdam 1999;  J.A. de Moor, ‘Van vrije 
jongen tot ratu adil. De memoires van kapitein Raymond Westerling’, in: Indische Letteren 8, 171- 180, 
2004.. 2 Er bestaat ook een Nederlandse uitgave met een omslag van kunstleer.

Van links naar rechts. 1. De foto van Westerling in de Engelse editie. 2. De omslag van de Nederlandse 
editie; er is ook een editie in kunstleer met de foto van de auteur voorin. 3. De omslag van de Franse editie. 
4. De omslag van de latere, Nederlandse publicatie ‘Westerling, de eenling’. Foto's archief Vi.
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delpunt van die affaire stond Westerling; een man die daarna zowel verguisd als 
aanbeden werd. In het boek Mijn memoires .... wordt Westerling’s betrokkenheid 
uitvoerig uit de doeken gedaan. Historici zijn tegenwoordig overwegend van me-
ning dat Westering’s  boek toch vooral een soort spannend jongsboek is waarin het 
bovendien met de waarheid niet zo nauw wordt genomen. Het zijn echter wel de 
gebeurtenissen die in het boek niet geheel (of geheel niet) naar waarheid zijn be-
schreven die er debet aan waren dat de begrafenis door zo’n groot aantal mensen 
werd bezocht. Maar wie was deze Westerling nu eigenlijk? En welke gebeurtenis-
sen waren er dan zo bijzonder? Daarvoor moeten we terug naar de tijd toen ‘Ons 
Indië’ ons dreigde te ontvallen, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het boek van 
Limpach brengt de geschiedenis van toen, en de bijbehorende wandaden, in een 
vuistdik boek onlangs opnieuw onder de aandacht.① Opnieuw, want in de afgelo-
pen decennia is over dit onderwerp veel gesproken en geschreven. En het laatste 
woord zal er waarschijnlijk nog lang niet over zijn gezegd.②

Op zoek naar avontuur Het was de tijd van de politionele acties en alles daar-
omheen in Indonesië: grofweg de periode 1945-1949. De politionele acties worden 
tegenwoordig beschouwd als een vorm van oorlog  en Westerling speelde er een 
belangrijke en volgens sommigen essentiële rol in. Westerling had toen hij in Indo-
nesië arriveerde al heel wat achter de rug. Geboren in 1919 in Istanboel – vandaar 
zijn latere bijnaam ‘De Turk’ – meldde hij zich bij in 1940 bij de consul-generaal van 
Nederland in Istanboel als vrijwilliger voor het leger. Uiteindelijk kwam hij in Enge-
land via de Prinses Irene Brigade bij de commando-opleiding terecht; eerst in oplei-
ding later als instructeur. Er moet niet licht over deze commando-opleiding worden 
gedacht. Deze was uitermate zwaar en stelde in alle opzichten bijzonder hoge eisen 
aan de adspiranten. In 1944 werd Westerling ingedeeld bij het Bureau Bijzondere 
Opdrachten waar geheim agenten werden opgeleid voor acties in bezet Nederland. 
In het boek Mijn memoires .... komt keer op keer aan de orde hoe zeer Westerling 
in deze periode naar actie verlangt, terwijl hij óf gedwongen is niets te doen óf 
instructeur is. En dat verlangen naar actie dat dus maar niet werd beantwoord. Tot 
zijn grote ongeluk was er in januari 1945 bovendien een incident met een V-1, de 
vliegende bom van de Duitsers, waarbij Westerling tijdelijk blind raakte en diverse 
andere verwondingen opliep. Het resultaat: vijf maanden uit de roulatie. Inmiddels 
was de oorlog in Europa afgelopen. Mismoedig constateerde hij: ‘Terwijl de wereld 
vol vreugde het einde der vijandelijkheden vierde, verviel ik in een sombere stem-
ming. Mijn verlangen naar avontuur was niet bevredigd.’

De wereld Westerling zat zich te verbijten, want in de wereld gebeurde van al-
les.  Begin 1945 was de oorlog in Europa afgelopen; op 15 augustus 1945 volgde 
het einde van de oorlog met Japan.  Op 17 augustus riepen de Indonesische leiders 
Soekarno en Hatta de onafhankelijke republiek Indonesia uit. In ogen van de Neder-
landse regering was dit voorbarig, ongepast en ongewenst. Al op 7 december 1942 
had koninging Wilhelmina in een radiorede voor radio Oranje aangekondigd dat er 
na de oorlog een conferentie zou moeten komen om te praten over de status van 
de koloniën binnen het Koninkrijk. Er vielen voor die tijd revolutionaire zinsneden, 



18

bijvoorbeeld dat ‘vernieuwing noodig is in den staatkundigen bouw van het Rijk’  en 
dat er iets zou moeten komen als een ‘Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, 
Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de ei-
gen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid […] zullen behartigen’. Mooie 
plannen die echter werd doorkuist door de onafhankelijkheidsverklaring en de te-
rugkeer van geallieerde en later ook Nederlandse troepen in Indonesië. Er ontstond 
veel onrust waarbij vooral jeugdbendes veel slachtoffers maakten. Vooral in de zo-
geheten Bersiapperiode, oktober 1945 tot begin 1946, de periode na de Japans ca-
pitulatie toen er tijdelijk een machtsvacuüm was ontstaan, ging het er hard aan toe. 
Nadat de situatie enigszins was gestabiliseerd, bleek dat de Nederlandse regering  
nog steeds in lijn met de rede van Wilhelmina wilde handelen.  In een verklaring van 
10 februari 1946 stelde de regering dat het Indonesische volk in alle vrijheid moest 
kunnen beslissen of het deel wilde blijven vormen van het koninkrijk. In een latere  
van 2 mei liet de regering weten ‘er geen bezwaar tegen te hebben de Republiek 
Indonesië te aanvaarden als onderdeel van een federatief gemenebest Indonesië, 
dat als geheel als deelgenoot zou optreden in het koninkrijk’. Gesprekken met Indo-
nesische vertegenwoordigers mislukten en er ontstond een impasse. Dit zou later 
uiteindelijk leiden tot de eerste politionele actie, die onder de codenaam Product 
met veel succes zou worden uitgevoerd van 21 juli tot 5 augustus 1947. Het werk van 
Westerling en zijn manschappen was toen al lang achter de rug.

De methode Westerling Het was bij de acties in Zuid-Celebes dat Westerling voor-
goed zijn naam vestigde. Voordat hij in Celebes aankwam, had Westerling echter al 
een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Op Sumatra, in dienst van de 
Engelsen, had hij zich bekwaamd in het inlichtingenwerk en daarbij opmerkelijke 
successen geboekt. Hij had daarmee een naam gevestigd als een harde en effec-
tieve militair. Het was dan ook niet verwondelijk dat de hoogste militaire leiding in 
Batavia graag van Westerling’s diensten gebruik wilde maken. Er bestond op dat 
moment al een speciale eenheid voor ‘moeilijke opdrachten’, het Depot Special 
Troepen. Dat was echter door verliezen én slechte leiding in een deplorabele toe-
stand geraakt. Voor Westerling als commando en instructeur de taak om er weer 
een goed geoliede vechtmachine van te maken. Een kolfje naar zijn hand, zo zou 
hij er zelf over opmerken. In de periode december 1946 tot en met begin maart 
1947 was Westerling met zijn Depot Speciale Troepen (DST), ook wel omschreven 
als de ‘Groene Baretten’, op Zuid-Celebes om naar eigen zeggen ‘de pacificatie te 
bewerkstelligen’. Volgens hedendaagse historici als de Moor en Limpach ging het 
om een meedogenloze contraguerilla waarbij op grote schaal kampongs werden 
platgebrand en standrechtelijke executies werden uitgevoerd. Limpach spreekt 
over de troepen van Westerling zelfs als ‘doodseskaders’. De Moor heeft het over 
‘willekeurige intimidatie’ en ‘meedogenloze executies’. Westerling had verregaan-
de bevoegdheden gekregen om dit gebied dat werd geteisterd door opstandige 
groepen van uiteenlopende pluimage, in het gareel te krijgen. Zijn mandaat ging 
zelfs zo ver dat hij alleen verantwoording voor zijn daden hoefde af te leggen aan 
de hoogste militaire leiding. De gebruikelijke hiërarchie werd daarbij genegeerd. Dit 
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tekent ook wel de naar het oordeel van de legerleding benarde situatie op Zuid-Ce-
lebes. Westerling beschrijft overigens in Mijn memoires .... zonder enige terughou-
dendheid zijn methodes en illustreert dat met veel voorbeelden. Zo beschrijft hij 
de liquidatie van een (veronderstelde) spion; een gebeurtenis in aanwezigheid van 
veel toeschouwers in de Sociëteitsclub in Makassar, de hoofdstad van Celebes, nog 
voordat de ‘zuiveringsacties’ waren begonnen. Westerling: ‘Ik trok mijn revolver en 
joeg hem ter plekke een kogel door het hoofd.’ De echte acties die nog zouden vol-
gen, waren ook niet bepaald zachzinnig. De aanpak die Westerling voorstond, ging 
ervan uit dat de bevolking goedwillend was en graag wilde meewerken. Eventuele 
steun van de bevolking aan het verzet kwam door een gebrek aan beter. De Neder-
landse overheid had gefaald door zich machteloos te tonen tegen de opstandelin-
gen. Herstel van vertrouwen daar ging het om. De methode die werd gebruikt, was 
grofweg als volgt. Kampongs waarvan werd vermoed dat er zich opstandelingen, 
soldaten van het Indonesische leger of spionnen ophielden, werden omsingeld. De 
bevolking werd bijeengedreven en ondergevraagd. Bewoners moesten aanwijzen 
wie soldaten of spionnen waren; Westerling sprak zelf vaak van ‘bendeleden’. Vaak 
ook had Westerling al van te voren inlichtingen verkregen door verkenners of lokale 
spionnen in zijn dienst. De ‘bendeleden’ werden ten overstaan van de bevolking 
vervolgens standrechterlijk geëxecuteerd. Dat was de ‘methode Westerling’, ge-
woonlijk omschreven als een vorm van contraterreur. Volgens Westerling begon de 
bevolking al snel spontaan mee te werken.④ Westerling concludeerde: ‘De inscha-
keling van het volk in het pacificatieproces is hiermee een feit geworden.’ In maart 
1946 was de rust weergekeerd in dit voorheen zo weerspannige deel van Indone-
sië. Volgens Westerling zouden er door zijn korps 800 terroristen zijn gedood.⑤ 

Opname van de methode Westerling in de praktijk, 2 december 1946 bij Salomoni op Zuid-Celebes. Op de voorgrond 
kampongbewoners die gedwongen moeten toekijken bij een standrechterlijke executie, op de achtergrond links van 
het midden. Westerling was overigens bij deze actie niet zelf aanwezig. Foto H.C. Kavelaars/Collectie Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie..
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Westerling werd nu door de inheemse bevolking naar eigen zeggen als een ‘soort 
Oostindische Robin Hood’ beschouwd. De aanpak van Westerling kunnen zonder 
meer gerangschikt worden in de categorie oorlogsmisdaden. En hoewel men dit bij 
de legeleiding ook wel inzag, werd het gedoogd. Er werden immers mooie resulta-
ten bereikt. Hoe zeer sprake was van grote tevredenheid bij de legerleiding blijkt er 
wel dat er lange tijd sprake van was om Westerling een hoge onderscheiding toe te 
kennen; daarover straks meer.

De ARPA-coup Westerling’s positie was zo langzamerhand onhoudbaar gewor-
den en in oktober 1948 werd hij uit de militaire dienst ontslagen. Westerling zou er 
in zijn boek het volgende over opmerken: ‘Ik ben bereid de verantwoordelijkheid te 
dragen voor diegenen, die mijn methoden op de juiste wijze toepasten, evenals ik 
wil ik instaan voor die acties, die onder mijn direct bevel werden uitgevoerd. Doch 
verder kan ik niet gaan. Sinds 1947 heeft de Nederlandse regering het nodig geoor-

[Links] Uit het ‘Algemeen Indisch Dagblad’ van 3 maart 1947. Collectie Delpher. In een artikel in het ‘Mi-
litair Dagblad van de Grote Oost en Borneo van 25 maart 1947: ‘Zij verlieten Celebes met dank van de 
bevolking.’ [Rechts] Westerling bij zijn afscheid van het Depot Speciale Troepen. Foto Nationaal Archief. 

De Colt .32 (voluit: 8-schots halfautomatisch 
centraalvuurpistool Colt Hammerless Pocket 
Model 1903, kaliber 7.65 x 17 HR [.32 ACP]) 
van Westerling. Hiermee zou de moord op de 
spion in Sociëteitsclub in Makassar hebben 
plaatsgevonden. Het wapen bevindt zich in het 
Nationaal Militair Museum in Soesterberg en is 
aldaar te zien. Voor  achtergronden zie ook het 
artikel van Van Bruggen in Armamentaria.⑥ 
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deeld om mij – nu ik niet langer in haar dienst ben – te maken tot de zondebok voor 
de misslagen en excessen, begaan door al diegenen, die onder haar gezag stonden; 
dit ofschoon zij niet de goede trouw heeft gehad om de verschillende militaire, ju-
ridische en parlementaire rapporten over de pacificatie van Celebes te publiceren.’ 
Een standpunt overigens dat hij ook in de decennia daarna zou innemen. Na zijn 
ontslag bleef hij in Indonesië, op Java, en zette een transportbedrijf op. Maar hier-
mee waren de avonturen niet ten einde. Hij leidde naar eigen zeggen een terug-
getrokken bestaan en leefde van de inkomsten van zijn transportbedrijf. Daarnaast 
werd hij druk bezocht door mensen die hem om raad kwamen vragen, want nog 
altijd werd hij door velen op handen gedragen, zeker bij zijn oude kameraden van 
het KNIL. En zo kon het gebeuren dat Westerling eind 1949 aan het hoofd kwam te 
staan van een geheime, militaire beweging met de naam Ratu Adil Persatuan Indo-
nesia, RAPI, het Indonesische leger van de rechtvaardige vorst, met een eigen le-
ger Angketan Perang Ratu Adil, APRA, de strijdkrachten van de rechtvaardige vorst. 
Westerling had dus zijn naam verbonden aan de Ratu Adil, de Rechtvaardige Vorst, 
een soort messias, die volgens een Javaanse legende een einde zou maken aan de 
onderdrukking van het volk waarna een periode van geluk en voorspoed zou aan-
breken. Westerling zou in zijn boeken hoog opgeven van zijn ‘leger’ en over zijn 
aanhang bij de inheemse bevolking. Hedendaagse historici zetten daar vraagtekens 
bij en stellen dat om een zeer kleine groep ging. Maar wel een groep die zeer gedre-
ven en verenigd was in de weerzin tegen de komende soevereiniteitsoverdracht. 
Zowel de Indonesische als de Nederlandse overheid was zeer beducht voor eigen-
machtig optreden van de Rechtvaardige Vorst; zeker met de datum van de soeve-
reiniteitsoverdracht in het verschiet: 27 december 1949. Op 23 januari kwam het tot 
een uitbarsting. Westerling's troepen bezetten Bandoeng; een poging ook Djakarta 
te nemen mislukte. Uiteindelijk liep het met een sisser af. De staatsgreep was mis-
lukt. Voor de manschappen die hadden deelgenomen aan de aanslag op Bandoeng 
liep het minder goed af. Zij werden gearresteerd en door een Nederlandse militaire 
rechtbank berecht. Velen kregen een gevangenisstraf, maar Westerling ontsprong 
de dans. Westerling later: ‘Ik trad op ten gunste van het Indonesische volk.’

Na de mislukking van de coup moest Westerling Indonesië ontvluchten. Hij deed 
dit met hulp van hoge contacten in de legerleiding, met name in de persoon van 
generaal-majoor D.R.A. van Langen, bevelvoerder van het Koninklijk Nederlands-In-
disch Leger.⑦ Niettemin zou Van Langen later over Westerling zeggen: ‘Westerling 
was het soort militair dat je alleen in oorlog kunt gebruiken.’ Zelf sprak Westerling 
over de hulp die hij ontving als ‘hulp van een van mijn vrienden’. Met valse papie-
ren op naam van Willem Ruiterbeek – Westerling spreekt zelf heel interessant van 
Reutenbeeck – , een hoop geld en in het uniform van een Nederlandse sergeant 
vluchtte Westerling met een watervliegtuig richting Singapore. Vijf kilometer uit 
de kust werd hij afgezet en met een rubber bootje ging hij richting kust. Zijn bootje 
bleek lek te zijn, haaien zwommen om hem heen, maar hij werd op tijd gered door 
een Chinese visser en kwam zo aan land. Na een avontuurlijke rit per taxi, compleet 
met een tocht door door opstandelingen beheerst gebied, kwam hij in Singapore 
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aan. Althans dat is de versie van Westerling zelf, maar volgens De Moor is het pure 
fantasie. De Moor stelt dat Westerling met zijn bootje direct in Singapore is aange-
land, daar onderdak vond in een hotel en hing daar sterke verhalen op. Het duurde 
slechts een paar dagen voordat zijn aanwezigheid in Singapore bekend raakte. Hij 
werd gearresteerd en in de pers verschenen al snel verhalen over de hulp door ‘be-
vriende militairen’. Na veel politiek en diplomatiek geharrewar en de nodige maan-
den in een cel in Singapore, werd Westerling op een vliegtuig richting Europa gezet.  
Na de nodige 0mzwervingen kwam hij weer in Nederland terecht. Hij verkeerde kor-
te tijd in hechtenis, werd echter nooit vervolgd en was en bleef populair in rechtse 
en ex-KNIL-kringen. Echt wennen aan zijn niet avontuurlijke bestaan kon hij niet. Hij 
eindigde uiteindelijk als handelaar in tweedehadsboeken. Een in 1969 opgenomen 
interview waarin hij openhartig over zijn daden in Indonesië sprak, werd nooit uit-
gezonden. Geen enkele omroep wilde zich er destijds aan branden. 

Appendix Onderscheiding Bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1953 nummer 19 
werd de Militaire Willems-Orde 4de klasse toegekend aan Johan Heinrich Chris-
toffel Ulrici, kortweg Henk Ulrici. Hij kreeg deze hoogste militaire onderscheiding 
in Nederland voor zijn verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog, maar ook omdat 
‘het aan zijn voortreffelijke, van grote voortvarendheid en onverschrokken door-
zettingskracht getuigende leiding van deze maandenlang schier rusteloos voort-
gezette acties tegen het bendewezen in het Pasoendanse te danken was dat vele 
op de voorgrond getreden verzetslieden onschadelijk konden worden gemaakt of 
gevangengenomen en een aanzienlijke hoeveelheid wapens, munitie en documen-
ten kon worden buitgemaakt, terwijl slechts eenmaal aan eigen zijde twee gesneu-

velden te betreuren vielen.’ Deze Ulrici was 
op Celebes de adjudant van Westerling ge-
weest en deed in fanatisme zeker niet voor 
Westerling onder. Westerling was in de 
tweede helft van de jaren veertig diverse 
malen voorgedragen voor een hoge onder-
scheiding voor zijn werk op Sumatra en de 
latere zuiveringsacties op Celebes. Gene-
raal Spoor, destijds de militaire leider had 
er wel oren naar, maar voor al in de politie 
was men huiverig en de zaak sleepte aan. 
In 1948 vroeg Ulrici zich middels een open 
brief aan prins Bernhard af waarom Wester-
ling nog altijd geen onderscheiding had ge-
kregen. Ook Bernhard was er wel een voor-
stander van. De Moor schrijft dat zes maal 
een aanvraag voor een onderscheiding is in-
gediend, maar steeds dus zonder resultaat. 
Interessant is ook dat het militaire belang 
van Westerling’s acties weliswaar door de 

Prins Bernhard (geheel rechts) reikte op 11 
juli 1955 de Militaire Willems-Orde uit aan 
Henk Ulrici (midden). de Moor omschreef 
Ulrici als een ‘kleine warlord’ en de troepen 
die Ulrici onder zijn bevel had optredend 
met ‘daadkracht, bravoure en wreedheid’. 
Foto Collectie Elsevier.
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legerleiding werd onderkend, maar de politieke bezwaren gaven uiteindelijk steeds 
de doorslag om niet tot een onderscheiding over te gaan.⑦

Appendix Geld De uitdrukking ‘politionele acties’ klinkt bescheiden, maar, zoals 
in het begin al gezegd, spreken historici tegenwoordig toch liever over oorlogshan-
delingen of zelfs van een (kleinschalige) oorlog. Het is ook illustratief dat Nederland 
op het hoogtepunt van de strijd in Indonesië 100.000 man op de been bracht. Nu 
waren dat grotendeels dienstplichtigen dus die zullen niet al te veel hebben gekost. 
Maar dan nog zal het transport van al die manschappen en, veel zwaarder, al het 
materiaal over zo’n lange afstand toch een kostbare zaak zijn geweest. En we moe-
ten daarbij niet vergeten dat we spreken over de jaren 1945 tot 1950. Nederland 
had net de oorlog achter de rug, het land lag in puin en geld was er nauwelijks. 
Niet verwonderlijk dat de oorlogsinspanningen een zeer hoge tol vereisten van de 
overheidsfinanciën. Eigenlijk was het voor een armlastig land niet op te brengen. Zo 
bedroeg in 1946 het financieringstekort 83 miljoen, in 1947 233 miljoen en in 1948 
498 miljoen. Daar moet niet te licht over worden gedacht, want we moeten dit zien 
in het perspectief van de uitgaven van 2427 miljoen in 1946, 2816 miljoen in 1947 en 
4189 miljoen in 1948. Niet verwondelijk dat de staatsschuld tussen 1945 en 1950 met 
60% toenam tot ruim 10 miljard. Ook niet verwonderlijk dat gaandeweg de situatie 
er voor de militairen in Indonesië er ook niet beter op werd. In toenemende mate 
werd er geklaagd over tekorten. Nee, met de ‘politionele acties’ had de Nederland-
se regering ook in financieel opzicht ver boven zijn macht gegrepen.

Appendix Straf Het kan verkeren. Westerling werd aanvakelijk in hoge mate be-
wonderd, geprezen om de militaire successen die hij en zijn commando’s hadden 
behaald.⑧ Van der Zee, de vroeger hoofdredacteur van het Parool, herinnerde 
zich dat op school zelfs werd gebeden voor het heil van Westerling, de ‘rebellen-
kapitien’. Al vrij snel verschenen echter in de pers verhalen over overmatig geweld; 
linkse politici spraken er schande van. De bewondering bij sommigen bleef, maar 
er kwam verguizing door anderen bij. Met name in rechtse kringen was Wester-
ling een held en graag geziene gast en dat zou zo blijven tot aan zijn dood en zelfs 
erna nog. Tekenend was ook dat toen Westerling eenmaal in Nederland was terug-
gekeerd, hij volle zalen trok. Hij was tot een bekende Nederlander geworden. De 
vraag blijft waarom de Nederlandse overheid nooit tot vervolging is overgegaan. 
De gewelddaden die door Westerling en zijn troepen waren begaan, waren im-
mers in het begin van de jaren vijftig bekend. Het is waarschijnlijk een zaak van 
politiek opportunisme geweest. Zoals ten tijde van de kwestie in Zuid-Celebes de 
handelingen van Westerling oogluikend werden toegelaten vanwege het resultaat, 
zo wilde men nu niet de zaak breed uitgemeten zien in de publiciteit. Bovendien 
als Westerling in de beklaagdenbank zou komen dan waren er nog wel heel wat 
meer te bedenken voor wie dat ook zou kunnen. IJzereef spreekt in zijn boek De 
Zuid-Celebes affaire over de onmiskenbare betrokkenheid van  de politieke autoritei-
ten in Batavia en Den Haag die daarmee ook een deel van de verantwoordelijkheid 
droegen. Ondanks zwakke pogingen tot vervolging is het nooit tot een grondige 
verantwoording gekomen. Het resultaat: zo'n 70 jaar na dato zit Nederland met een 
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groot onverwerkt verleden. 
Appendix Indonesisch geweld Er is op de boeken van Limpach en De Moor kri-

tiek geweest dat hierin vooral de misstanden aan Nederlandse zijde zijn belicht en 
dat de Indonesische wandaden onderbelicht zijn gebleven. Deze krtiek is niet te-
recht. In de eerste plaats besteedt Limpach in zijn boek ook nadrukkelijk aandacht 
aan Indonesisch massageweld, zij het dat het Nederlandse massageweld veel meer 
aandacht krijgt. In de tweede plaats was het ook het uitdrukkelijke doel van beide 
boeken om de Nederlandse kant van het verhaal uitvoerig te onderzoeken. En tot 
slot moet worden gesteld dat er vanuit Indonesië zelf weinig aandacht is voor het 
Indonesische massageweld. Men laat het liever onbesproken; er is ook nauwelijks 
interesse aan Indonesische kant voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is 
bronnenmateriaal aan Indonesische zijde schaars en fragmentarisch, in tegenstel-
ling tot de situatie aan Nederlandse kant waar honderden meters archiefmateriaal 
over deze duistere periode in de Nederlandse geschiedenis aanwezig zijn.

Voor de goede orde dan tot slot toch maar enkele gegevens over de gevolgen 
van het Indonesische massageweld. Waarschijnlijk is het grootste aantal slacht-
offers gevallen in de al genoemde Bersiapperiode, oktober 1945 tot begin 1946. 
Ongeregelde strijdgroepen, reguliere republikeinse legereenheden, maar vooral 
de Pemoeda groepen hebben naar schatting 35.000 dodelijke slachtoffers onder 
Nederlanders, Indische-Nederlanders, Ambonezen en Chinezen op hun geweten.⑨ 
Later werden ook Indonesiërs die werden verdacht van samenwerking met de Ne-
derlanders, op grote schaal het slachtoffer. Het is dan ook heel wel mogelijk dat er 
sprake is van zeker 50.000 doden door Indonesisch massageweld.◄
№ ❶ R. Limpach, ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’, Boom Amsterdam 
2016. ❷ Voor met name over Westerling zie ook J.A. de Moor, ‘Westerling’s oorlog’, 
Balans Amsterdam 1999. ❸ Dit blijkt bijvoorbeeld uit materiaal als het archief van Ko-
lonel der Infanterie KNIL b.d. H.J. de Vries, Nationaal Archief inventarisnummer 237, 
no 546 Bijzondere tevredenheidsbetuiging aan kapitein van speciale diensten R.P.P. 
Westerling, commandant van het Depot Speciale Troepen door de Territoriaal tevens 
Troepencommandant van de Groote Oost en Borneo met betrekking tot zijn optreden 
in Zuid-Celebes, en het archief van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Nationaal 
Archief inventarisnummer 483, no 22 Correspondentie betreffende 1e luitenant E. Ul-
rici en de beoogde onderscheiding van reserve-kapitein R.P.P. Westerling. ❹ De Zuid-
Celebeszaak wordt uitgebreid behandeld in het boek van W. IJzereef, ‘De Zuid-Celebes 
affaire’, De Bataafsche Leeuw, Dieren 1984. ❺ Historici houden het tegenwoordig eer-
der op 5.000. Indonesische kringen blijven volhouden dat het om 40.000 doden ging. 
❻ C. van Bruggen, ‘Westerling’s favoriete vuurwapen’, in: Armamentaria 39, 214-219, 
2004/2005, Legermuseum Delft. ❼ Deze kwestie wordt beschreven door historicus 
(en kleinzoon) Hans Goedkoop in ‘De laatste man’, Augustus Amsterdam 2012, ISBN 
9789045705743, 91 pp. ❽ Zie ook Westerling zelf hierover in ‘Westerling, de eenling’. 
pp. 292-313. ❾ Pemoedagroepen waren groepen van voornamelijk zeer fanatieke en 
radicale jongeren die tijdens de oorlog door de Japanse bezetter waren geïndoctri-
neerd met sterk nationalistische gevoelens. Pemoeda = jeugd.
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FLUiT-PiEP Wat bedoelen mensen als ze zeggen: ‘Ik doe archiefonderzoek’? En wat 
doen militairen eigenlijk als er geen oorlog is? Het antwoord op deze vragen ligt beslo-
ten in de uitdrukking ‘Fluit-piep’. Op weg in de wereld van de archieven!

Archiefonderzoek roept bij veel mensen beelden op van stoffige en schaars ver-
lichte ruimtes waar oudere mannen onduidelijke bezigheden verrichten. Ze zijn 

op zoek naar iets, maar naar wat? En waarom eigenlijk? Hebben ze niets beters te 
doen? Als we de grote aantal oudere, waarschijnlijk gepensioneerde mannen in stu-
diezalen bezien, lijkt het van niet. Lijkt, want de meeste van deze mannen houden 
zich onledig met genealogisch onderzoek, stamboomonderzoek dus. Nu is dat ze-
ker een respectabele vorm van archiefonderzoek, maar wel een in een zeer nauw 
gebied. Met archiefonderzoek bedoelen we meer het archiefonderzoek in ruimere 
zin, zoals voor Vi soms ter ondersteuning van de artikelen; zie ook het tekstkader 
‘Hoe gaat dat: zoeken naar archiefmateriaal?’. Dan nog over de duistere ruimtes. 
Vrijwel alle archiefinstellingen zijn tegenwoordig in hoge mate goed werkende or-
ganisaties met moderne, goed uitgeruste studiezalen, zeg maar werkruimtes, waar 
het goed toeven is. En er moet ook wel efficiënt worden gewerkt, want neem bij-
voorbeeld het Nationaal Archief in Den Haag. Daar ligt 125 kilometer archiefmateri-
aal opgeslagen. Wie daaruit iets aanvraagt, krijgt de garantie dat hij het binnen 30 
minuten voor zich heeft liggen. Een mooie prestatie en daar komt nog bij dat tegen-
woordig veel archiefinventarissen zijn gedigitaliseerd en vanuit huis te raadplegen.  
Waar vroeger uren besteed moest worden aan het doorbladeren van dikke boeken, 
kan nu in een handomdraai worden bekeken wat zich in een archief bevindt. Let wel 
het gaat hier over gedigitaliseerde inventarissen. Het archiefmateriaal zelf is veelal 
niet gedigitaliseerd; nog niet, want ook hier worden flinke slagen gemaakt.

Een merkwaardig geval Bij archiefonderzoek zijn een aantal zaken van belang. In 
de eerste plaats: het kost veel tijd. In de tweede plaats: het is vaak niet erg efficiënt, 
dat wil zeggen dat er veel meters papier moeten worden gemaakt met nogal eens 
weinig resultaat. Dit heeft alles te maken met hoe archieven zijn ingericht, namelijk 
niet voor de archiefonderzoeker. Neem Westerling als voorbeeld.

[Links] Studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag. [Rechts] Het meeste materiaal is opgeslagen in 
archiefdozen van een standaardformaat. Foto's Nationaal Archief.
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Er komen stukken over deze man voor in 47 verschillende archieven en het gaat 
om 120 archiefbestanddelen. Kan dat niet handiger? Nee, natuurlijk niet. Archieven 
zijn afkomstig van archiefvormers, meestal overheidsinstanties. De ordening is een 
archief zelf is meestal logisch, maar de archieven zijn natuurlijk niet ingericht voor 
onze onderzoeksvraag, maar naar een interne logica van de betreffende instantie, 
meestal op volgorde van datum. En wat het nog erger maakt, er zullen heel veel 
stukken zijn waarin de naam van Westerling voorkomt of die betrekking hebben 
op Westerling, maar waarbij de naam niet in de titel van het betreffende onderdeel 
van het archief voorkomt. Dus dat maakt het allemaal erg arbeidsintensief met vaak 
mager resultaat. En daar komt nog iets bij. Het wil nog wel eens gebeuren dat een 
zoektocht niet het gewenste oplevert, maar wel iets anders dat interessant is. Dit 
alles indachtig de regel: je vindt niet wat je zoekt en je ontdekt iets wat je niet zoekt. 

Zo waren we eens in het Nationaal Archief op zoek naar iets in archief 2.13.96, 
Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie. Vraag ons 
niet waarom, want dat is voor dit geval niet relevant. Archief 2.13.96 is een vrij om-
vangrijk archief:  87,8 meter met 25.687 inventarisnummers. We vonden niet wat 
we zochten, maar stootten wel op iets anders. De nummers 1143–1218 van dit ar-
chief gaan namelijk over – we geven maar de letterlijke titel – ‘Het organiseren van, 

Hoe gaat dat: zoeken in archieven?
Stel: u zoekt archiefmateriaal over de Westerling die in ons vorige artikel is behandeld. U weet niet in 
welk archief zich mogelijk materiaal bevindt. Dan is het goed om te beginnen bij www.archieven.nl, want 
daarop zijn heel veel Nederlandse archiefinstellingen aangesloten.1 Gebruik als zoekterm ‘Westerling’. U 
krijgt dan veel resultaten. Het gaat om allerhande materiaal: archieftoegangen, kranten, genealogische 
informatie, enzovoorts. En niet alles heeft betrekking op ‘onze’ Westerling; er zijn natuurlijk meer Wes-
terlingen in Nederland. Dus nog even nalopen waar zich materiaal van ‘onze’ Westerling bevindt. Alleen 
al in het Nationaal Archief komen 47 verschillende archieven voor waarin Westerling blijkbaar voorkomt. 
Zo wordt onder andere het archief 2.09.41.19, Inventaris van het archief van de Procureur-Generaal 
te Amsterdam: Dossier Westerling, 1950-1956, genoemd. Het nummer 2.09.41.19 is het zogeheten 
toegangsnummer. U ziet dat er één archiefstuk is waarvan in de titel de naam Westerling voorkomt. 
Het is een archiefstuk met nummer 1. Ga naar de website van het Nationaal Archief (www.gahetna.nl2).   
Ga naar Collecties en dan Archiefinventarissen. In het zoekvenster dan 2.09.41.19. Naar het nummer 
en daar komt het stuk al tevoorschijn. Blijkbaar bestaat dit archief maar uit één stuks archiefmateriaal. 
Desgewenst kan het stuk meteen worden aangevraagd, maar u zult wel naar den Haag moeten om 
het stuk in te zien. En u kunt alleen aanvragen doen als u een profiel hebt, maar dat is zo nodig snel 
aangemaakt . Als u de eerste keer komt, moet er nog wel een pas worden aangemaakt, maar dan staat 
de archiefwereld ook voor u open.3

1 Maar onder andere het Stadsarchief Amsterdam niet; een ergerlijke omissie. Wij deden navraag. Het 
heeft iets met verschil in systemen en leveranciers te maken. 2 Mogelijk in een vlaag van modernisme 
heet de website zo en niet www.nationaalarchief.nl. Een website met die laatste naam bestaat wel, maar 
die is niet bedoeld om naar archiefmateriaal te zoeken. 3 Als u echt archiefonderzoek gaat doen, houdt er 
dan rekening mee dat elk archief zijn eigen pas heeft. Zo heeft onze redactie er inmiddels tien. Kan dan 
niet handiger, vraagt u? Zeker! Dat is ook jaren geleden geprobeerd met de Archiefpas, één pas voor 
alle archieven. Het is echter uiteindelijk stukgelopen op verschillen in inzicht tussen de deelnemende 
instellingen. Bovendien waren er archieven die zich van meet af aan niet wilden verbinden aan de pas. 
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deelnemen aan en verslagleggen van militaire oefeningendoor het 41 Geniebatal-
jon’ met als jaren 1952-1960. We  bekeken hiervan een aantal stukken. En zie: meters 
papier over militaire oefeningen, grotendeels in Duitsland. Dit was Koude Oorlog 
werk! Het materiaal op zich was al om van te smullen, maar bijzonder intrigerend 
zijn de titels van de oefeningen; zie het tekstkader ‘Een selectie van de namen van 
oefeningen in inventaris 2.13.96 van het Nationaal Archief.’ Wie zou deze namen 
hebben bedacht? Een commissie? Een speciaal daartoe aangestelde ambtenaar? 
Dat doen militairen dus als er geen oorlog is: oefeningen houden en daarvoor leuke 
namen verzinnen.◄

1

DODE MUZiEK Het klavecimbel is in zekere zin een verouderd instrument; de hoog-
tijdagen ervan lagen in de veertiende tot en met de achttiende eeuw. Rond 1800 was 
het wel zo’n beetje voorbij. De klavecimbel was bij het grof vuil beland; de piano had 
de leidende rol als toetsenbordinstrument overgenomen. Niettemin leeft klavecimbel-
muziek tot op dag vandaag voort.

Het gaat bij klavecimbelmuziek zeker niet om componisten van het B-garnituur. 
Johann Sebastian Bach, Jean Philippe Rameau, François Couperin, Domenico 

Scarlatti, Antonio Soler, om er maar eens enkelen te noemen, schreven muziek voor 
dit volgens sommigen obscure instrument. Niettemin zijn het ook voorbeelden van 
componisten van wie de klavecimbelmuziek nog altijd wordt uitgevoerd, zij het niet 
altijd op een klavecimbel. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de formulering ‘grof 
vuil’ uit de introtekst misschien wat overdreven is. Bovendien zijn de genoemde 
componisten slechts de beroemde voorhoede van een breed scala aan componis-
ten die prachtige muziek voor de klavecimbel hebben gemaakt. Toch heeft de klave-
cimbel en de bijbehorende muziek een lange tijd een onderkomen bestaan geleid. 
Het was met Wanda Landowska (1879-1959) dat er weer wat meer aandacht voor 
het klavecimbel kwam. Maar ook daarna bleef het toch iets voor de hardcore lief-
hebbers. Mogelijk mede door de lange tijd gebruikelijke uitvoeringsparktijk die wel 
eens is beschreven met de term naaimachinemuziek: snel en weinig gearticuleerd.

Een selectie van de namen van oefeningen in inventaris 2.13.96 van het Nationaal Archief
Achterhoek, Alea Jacta, Atoom, Battle Delay, Bever, Bivak-, Bonte Hond, Brains Wave, Brillon Area, 
Carillon, Citra Ultra, Claudius Civilis, Competitie, Cross-Sword, Dis-play, Draaibank, Duikelaar, Edel 
Draak, Emmissario, Fair Play, Fluit-Piep, Grand Repulse, Groot Salland, Grote Beer, Hameln, Hink-
Stap, Hohne, Holdfast, Hordenloop, Jupiter, Kaaiman, Karper, Klaar-Over, Klaver Vier, Klaver-Finale, 
Landhoofd, Lentebloesem, Lion Bleu, Lion Noir, Little Repulse, Low Burst, Makefast, Mercurius, Mol-
spriet, Nieuwe Stijl, Oldebroek, Op-Stap, Paddestoel, Panta Rei, Pionier, Polstok, Primo, Proefballon, 
Radioschakel, Reine Claude, Retour, Rivi-Verde, Rode leeuw, Rood Voor, Saxon-Drive, Side step, Slag-
boom, Snoek, Spitfire, Spring-Bok, Springplank, Sprinkhaan, Stene Lager, Stokpaard, Tijdwinst, Top 
Weight, Torenklok, Trotyl, Vale Ouwe, Vechtlust, Vliegwiel, Vogelsang, Voorspel, Voorwaarts, Vuurplan, 
Wintersturm, X-08, Zwarte Kat,
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In de jaren zestig gaf met name Rafael Puyana (1930-2013) een nieuwe impuls aan 
het klavecimbel en de bijbehorende muziek. De echte revival kwam in het kielzog 
van de moderne opvatting van barokmuziek waarbij het fenomeen ‘authentieke 
uitvoeringspraktijk’ zo’n belangrijke rol speelt. Een belangrijk element hierbij is dat 
wordt gespeeld op oorspronkelijke instrumenten of hedendaagse kopieën daar-
van. Dit alles heeft de klavecimbelmuziek veel goeds gedaan. Er kwamen hele ge-
neraties uitstekende klavecinisten, waaronder Christopher Hogwood (1941-2014), 
Trevor Pinnock (1946) en, evenzeer beroemd, uit Nederland Gustav Leonhardt 
(1928-2012), Bob van Asperen (1947) en Ton Koopman (1944). 

Een beroerd instrument Technisch gezien is de klavecimbel een uitermate simpel 
instrument. Het geluid wordt voortgebracht door (oorspronkelijk) met behulp van 
raven- of ganzenpennen snaren in trilling te brengen. Het is dus eigenlijk een vorm 
van gemechaniseerd tokkelen. Oorspronkelijk voor klavecimbel geschreven muziek 
wordt nogal eens op een piano uitgevoerd. Het argument hiervoor is meestal dat 
de piano meer mogelijkheden voor frasering heeft. Zeker waar, maar had de com-
ponist dat ook zo bedoeld? Of het kan in de zin van mogen, of het wenselijk is, of 
het goed klinkt: daar is het nodige over geschreven en zijn heftige discussies over 
gevoerd.① Nu is er bij klavecimbels wel geprobeerd iets aan het bezwaar van het 
weinig te variëren volume te doen. Zo zijn er klavecimbels met twee (een enkele 
zelfs met drie) boven elkaar geplaatste manualen, waarbij de bovenste een zachte-
re toon geeft. Ook kunnen beide tegelijkertijd kunnen worden bespeeld. Maar het 
blijft behelpen. Dat er een uiteindelijk een fortepiano, een pianoforte en de huidige 
moderne piano zouden ontstaan, is wel begrijpelijk. Een instrument dus met be-
perkingen? Zeker, maar een klavecimbel heeft wel een bonus. Ze zijn namelijk vaak 
fraai tot bijzonder fraai uitgevoerd, onder andere met bijzondere schilderingen.

Beroemde muziek Luister eens naar de Fandango, R. 146, van Antonio Soler (1729-
1783). Op YouTube zijn vele uitvoeringen van dit werk te vinden. En zoals we ons al 
eens verbaasden over de uitvoeringsduur van Gymnopédie no. 1 van Eric Satie (Vi, 
oude reeks no. 6) en van Im Abendrot van Richard Strauss (Vi, nieuwe reeks no. 2), 
kunnen we met verwondering kijken naar de verschillen in uitvoering van de Fan-
dango van Soler. De legendarische Bob van Asperen doet er nogal lang over bijvoor-
beeld in vergelijking met Mayako Sone die het in de 
helft van de tijd doet; zie tekstkadertje. Wat is waar? 
Wat is juist? Dat is moeilijk te zeggen, want de com-
ponist heeft op de partituur van de Fandango geen 
tempo-aanduiding gegeven. Nu is de fandango een 
dans in driekwartsmaat met een karakteristiek ritme: 
vaak een kwart, vier zestienden, een kwart. Soms 
ook in tempo omschreven als langzaam, slepend.

Maar vergelijk de uitvoering van de Fandango van 
Soler op een klavecimbel eens met die op een piano. 
Dat laatste lijkt echt nergens op; het karakteristieke 
frisse, tokkelende geluid van de klavecimbel heeft 

Ja ook hier konden we ons weer 
flink verbazen. Enkele voorbeel-
den van de uitvoeringsduur van 
de Fandango van Soler.
Mayako Sone 6:03
Rafael Puyana (1) 9:47
Richard Lester 9:59
Olga Pashchenko 10:16
Andreas Staier 10:20
Scott Ross 11:21
Rafael Puyana (2) 13:01 
Bob van Asperen 13:11
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plaats gemaakt voor een doffe toon. En eigenlijk geldt dit voor heel veel klavecim-
belmuziek. We zouden bijna concluderen dat muziek die door een componist voor 
klavecimbel is geschreven, in principe ook op een klavecimbel zou moeten worden 
uitgevoerd. Maar, toegegeven, zo zwart-wit is het natuurlijk niet.③

Soler schreef zo’n 120 sonates voor klavecimbel. Toch een bescheiden oeuvre in 
vergelijking met dat van Domenico Scarlatti (1685-1757) die maar liefst 555 sonates 
voor klavecimbel wist te produceren. ook Scarlatti En luister eens naar de Fandan-
go, K. 466, van Domenico Scarlatti of naar diens sonate K.141, of de virtuoze sonate 
K. 517. En voor wie dit misschien allemaal te wild is, Scarlatti schreef zo veel sonates 
voor klavecimbel, dat daar zit in stijl en temp voor iedereen wel wat bij zit.②

Moderne tijden Veel nieuws aan klavecimbelmuziek komt er al lang niet meer bij. 
In die zin is het dan toch een verouderd instrument. Francis Poulenc (1899-1963)
heeft nog eens zijn best gedaan met het Concert châmpetre uit 1927/28. Een an-
dere twintigste-eeuwse vroegeling is Manuel de Falla (1876-1946) met zijn Concerto 
for harpsichord (en vijf instrumenten) uit 1926. En verder onder andere Bohuslav 
Martinů (1890-1959) met het Harpsichord concerto (1935), Frank Martin (1890-1974) 
Harpsichord concerto (1951–52), Henryk Górecki (1933-2010) kwam in 1980 met het 
Concert voor klavecimbel en strijkorkest (virtuoos, maar massief. Meer iets voor fans 
van heavy metal. En en uitzondering: met piano beter!) en Philip Glass (1937) in 2002 
met het Concerto for harpsichord and chamber orchestra (intrigerend; voor wie van 
muziek van Glass en/of minimal music houdt). En in al dit moderne geweld zouden 
we bijna het beste paard van stal vergeten. Terug naar de oude tijden met Bach en 
zijn prachtige klavecimbelmuziek.◄
❶ Vi heeft niet de pretentie om daar veel aan toe te voegen; tenslotte is ons tijd-
schrift geen muziektijdschrift. We volstaan met op te merken dat de leden van de re-
dactie menen dat het resultaat van voor klavecimbel geschreven muziek op een piano 
nogal eens wil tegenvallen. Onze verbazing ligt erin dat de klavecimbel weliswaar een 
toetsenbordinstrument wordt genoemd maar dat het technisch gezien een tokkelin-
strument is en daarmee dus vergelijkbaar met een gitaar en een harp. Een piano daar-
entegen is ook een toetsenbordinstrument maar technisch een slaginstrument en op 
de piano kan hard en zacht en alles daartussenin worden gespeeld. Natuurlijk is de pi-
ano een soort opvolger van de klavecimbel maar dat was toch vooral om het bezwaar 
dat op een klavecimbel niet goed hard en zacht kan worden gespeeld te ondervangen. 
❷ De K staat voor Kirkpatrick (Ralph), die het oeuvre van Scarlatti inventariseerde.  
Czerny (Cz) en Longo (L) hadden dat al eerder gedaan en Pestelli zou het later alsnog 
een keer doen. De sonates van Soler zijn gecatalogiseerd door Samuel Rubio en dragen 
derhalve soms een R-nummer. ❸ Ook ten tijde dat zich de ontwikkeling voordeed wat 
uiteindelijk tot de piano zou leiden, was er nogal eens verwarring. Zo werden in de 
achttiende eeuw een veelheid van instrumenten ontwikkeld. Van veel ervan is nooit 
meer iets vernomen en zal men in musea op zoek moeten. Zo is er een instrument ont-
wikkeld dat zowel een klavecimbel als een fortepiano omvat. In één instrument dus, 
de zogeheten Stein vis-avis. August Stein bouwde dit curieuze instrument in 1777; éEén 
speler voor het klavecimbel en de andere, vis-à-vis, voor de fortepiano. 
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AfZAkkENDE BROEkEN
Onze rubriek Afzakkende Broeken met korte schetsen en gedachten

 over onderwerpen die zich niet lenen voor artikelen 
en die voldoen aan de bekende uitspraak.

TELEVISIE ‘Bibi van der Velden woont samen met haar man en twee kinderen in 
een voormalige school in Amsterdam. Ze hebben het hele gebouw verbouwd, waar-
bij zoveel mogelijk alle karakteristieke elementen zijn bewaard. Het is een heerlijk 
woonhuis geworden met een bijzondere lichtinval en veel hoge ruimtes. Hierdoor is 
het bijvoorbeeld mogelijk om in de slaapkamer van haar dochter een heuse boomhut 
te bouwen.’ De geoefende televisiekijker zal dit mogelijk herkennen: het is de intro-
ductietekst voor één van de vaste onderdelen van het programma BinnensteBuiten, 
een programma van KRO-NCRV. Het programma – wij zouden zeggen een lifestyle-
programma – heeft als motto: jouw dagelijkse inspiratie voor binnen & buiten.  Wat 
we ons daarbij voor moeten stellen? Het is een lege mededeling. Ben je een PVV- of 
iets-vergelijkbaars-stemmer dan is dit een fijn programma om naar te kijken en je 
agressie op te laden. Rijke mensen laten ongegeneerd hun kapitale panden zien en 
becommentariëren hun huis en interieur met warrige verhalen. Het programma heeft 
(natuurlijk) ook een eigen website waar alles nog eens rustig kan worden teruggeke-
ken. Een bezoeker van de website liet als reactie achter: ‘Wat een arrogant blervolk 
was dat, vooral dat mannetje met zijn te korte blazer. Iets te groot ego.’ ≈

TELEVISIE Wie progressief is (of daarvoor door wil gaan), is verplicht om naar het 
programma ‘We zijn er Bijna’ te kijken. Een programma van MAX met als toelichting: 
'Met eigen caravan of camper reizen Nederlandse toeristen in groepsverband langs 
verschillende hoogtepunten. Martine van Os reist mee en doet verslag van de bele-
venissen van de groep.’ Voor veel mensen een leuk programma over door Europa rei-
zende bejaarden die met de caravan op stap zijn. Er is meest een strakke organisatie, 
maar dat mag de pret niet drukken. Voor anderen is het echter een programma  van 
ultieme oubolligheid van lanterfanterende bejaarden die blijkbaar niets beters te doen 
hebben. En natuurlijk: ruim aandacht hiervoor op de website van MAX. ≈

TELEVISIE Het kan natuurlijk niet allemaal ontspanning en vermaak zijn dus er zijn 
ook programma's met een serieuze ondertoon, althans dat willen de makers ons doen 
geloven. Neem bijvoorbeeld het NPO-programma ‘Dokters vs Internet’ waarbij drie 
huisartsen met hun ervaring en kennis het ‘opnemen’ tegen drie bekende Nederlan-
ders die internet raadplegen. Men moet aan de hand van wat vage omschrijvingen 
van een patiënt komen tot een diagnose. Wat wil men hiermee? De website: ‘Het 
team met de meeste juiste diagnoses wint.’ Het is dus gewoon een spelletje en het 
komt tegemoet aan de populaire gedachte dat je het ‘gewoon even kunt opzoeken'. 
Dit programma suggereert dat we binnenkort geen huisartsen meer nodig zullen heb-
ben. De huisartsen scoren namelijk maar licht beter dan de leken. ≈
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> INGEZONDEN BRIEF <

Geachte redactie, 
Met genoegen heb ik nummer 4 van uw periodiek tot me genomen. In reactie op uw 
artikel 'Om den zilveren bal' met daarin de passage over het toenemende bioscoop-
bezoek in Nederland in de oorlog wil ik u graag het volgende laten weten. Hetzelfde 
fenomeen deed zich ook in andere bezette landen en in Duitsland zelf voor. In Duits-
land werden bijvoorbeeld onvoorstelbare aantallen films geproduceerd in opdracht 
van Goebbels, de propagandaminister van de nazi’s. Van dezelfde soort is de sterk 
toegenomen productie van wat ik voor het gemak maar vrolijke muziek, of zo u wilt 
ontspanningsmuziek of dansmuziek, zal noemen. Vaak ging het om filmmuziek die natuurlijk ook in grote 
hoeveelheden werd gemaakt. Voor de liefhebbers een mer à boire!
Naam en adres van deze abonnee bij de redactie bekend
Naschrift van de redactie: Deze lezer plaatst hier een schot in de roos. In Vi, Oude Reeks, nummer 19, 
p. 19-22, hebben wij aandacht besteed aan het soort muziek waar de lezer op doelt. Suggesties onzer-
zijds in dit genre zijn de 10-delige serie Deutsche Moderne, Radio-Klassiker en verder onder etiketten 
als  Deutsche Tanz Musik, Deutsche Unterhaltungs Musik  of Deutsche Film Musik.
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Maar wacht eens even! Wat was dat ook al weer met eieren 
en fipronil? Tegenstrijdige berichten! Wat is waar? Wie moet 
je geloven? Deskundigen spreken verschillend. En nu doet 
zich het merkwaardige fenomeen voor dat mensen met een 
ziekte op internet opzoeken wat ze hebben (en daar ver-
volgens doktoren mee lastigvallen). Daar heeft men geen 
enkel probleem mee; of het klopt of niet en ondanks de te-
genstrijdige informatie. En dan zouden mensen in het geval van fipronil totaal in de war 
raken, omdat ze worden geconfronteerd met tegenstrijdige informatie? Het kan toch niet 
allebei waar zijn? Wij hoorden professor Kazan, emeritus hoogleraar voedingsleer aan 
de Vrije Universiteit  van Amsterdam, vertellen over de zelfmoordpoging door een flesje 
fipronil leeg te drinken. De man werd ziek, ging niet dood en was na een aantal dagen 
weer op de been. We weten niet of het klopt; het doet ook niet ter zake. De hoeveelhe-
den die in de eieren zitten, zijn zo gering dat de opwinding nogal overdreven voorkomt. 
Het is de overspannen reactie van een samenleving die geen enkel risico, hoe klein ook, 
nog wil accepteren. Wie echt risico’s wil vermijden, moet niet aan barbecuen doen.#

Fipronil
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De rubriek waarin wij zaken presenteren, waarop wij geen antwoord hebben. Nóg geen 
antwoord, of misschien zal er wel nooit een antwoord komen. In ieder geval een aardige 
uitdaging voor onze lezers om hun hersenen (ook) eens te pijnigen.

Waarom duurt het journaal op de televisie (bijna) altijd even lang? Het televisie-
journaal heeft zes dagen per week dezelfde tijdsduur. Behalve op de zondag, dan is het 
korter. [In de begintijd, dat wil zeggen in 1956, was er niet elke dag een journaal] De tijds-
duur is in de loop van de tijd verschillend geweest, maar altijd wel op elke dag even lang. 
Dat roept de vraag op of er elke dag evenveel nieuws is. Dat lijkt toch onwaarschijnlijk. In 
de krantenwereld heeft men op enig moment het verschijnsel komkommertijd bedacht. 
Het staat voor een periode met minder nieuws, waarin het aantal pagina's in sommige 
kranten ook minder is. Dit fenomeen schijnt ergens in de zomermaanden plaats te grij-
pen. Zo niet bij de televisie. Wel kan het gebeuren dat een nieuwslezer van het journaal 
in bedoelde tijd een nieuwsgebeurtenis schertsenderwijs begeleidt met: ‘Zeker kom-
kommertijd.’ Nu zou men kunnen redeneren dat veel mensen op vakantie zijn en dat er 
daarom minder nieuws is. Maar welke is dan die relatie tussen een vakantieperiode en 
de hoeveelheid nieuws? En is dat dan ook in bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie? Maar 
dan behouden de kranten hun gebruikelijke dikte. Nog een gedachte die zich opdringt: 
zouden in tijden van minder gebeurtenissen, dus minder nieuws, de wel behandelde 
onderwerpen langer aandacht krijgen of wordt de tijd gevuld met nieuws van B-kwaliteit. 
Kortom: iets om over na te denken. En over de vraag waarom er op zondag altijd minder 
nieuws is, hebben we het dan nog niet eens gehad. ≈

Waar komen die vreemde telwoorden vandaan? In het  Nederlands kennen we de 
afwijkende telwoorden elf, twaalf, dertien en veertien. Bij vijftien is het weer ‘gewoon’. In 
het Engels loop dit rijtje met afwijkende telwoorden maar van 11 tot en met 13. En in het 
Duits betreft het alleen 11 en 12. Gaan we naar het Frans dan is het weer uitbundigheid 
troef: 11 tot en met 16! Dit roept natuurlijk twee vragen op: waar komen die afwijkingen 
eigenlijk vandaan? En waarom zijn er verschillen tussen de talen tussen de aantallen 
afwijkingen? Men zou voorzichtig kunnen opperen dat een en ander mogelijk duidt op 
een gemeenschappelijke oorsprong van de verschillende talen. Dat is ook gedaan, maar 
het verklaart nog niet de afwijkingen in de aantallen. Bovendien is het Frans een heel 
ander soort taal dan de andere hier genoemde talen.
Denk je hier langer over na dan wordt het nog vreemder. Waarom zeggen we tien voor 
10 en niet eentig, naar analogie van vijftig? Elf zou dan eeneneentig worden. Nog lo-
gischer eigenlijk eentig en een. En waarom zeggen we twintig voor 20 en niet tweetig? 
En dan ook drietig en viertig. Ook in de andere talen doen zich weer soortgelijke ver-
schijnselen voor. Gelukkig maken we het in Nederlands niet zo bont als in het Frans met 
soixante-dix voor 70 en soixante-douze voor 72 maar dan voor 71 soixante et onze en 
niet soixante-onze. En dan ook nog quatre-vingts (80), quatre-vingt-un (81), enzovoorts, 
en dan quatre-vingt-dix (90), quatre-vingt-onze (91; en weer niet quatre-vingt et onze), 
enzovoorts. Zo wordt de taal ook nog eens gebruikt om een beetje te leren rekenen. 
Nee, taal behoort duidelijk niet tot het domein van de natuurwetenschappen. ≈

V R A G E N
DIE NOG wACHTEN Op EEN ANTwOORD


