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Bij dit nummer
Dit is, zoals al aangekondigd, het laatste reguliere nummer van Voortschrijdende 
Inzichten (Vi). Het eerste nummer verscheen in maart 2001 als nummer 0. Al met 
al zijn er sindsdien met een onderbreking zo’n 30 nummers verschenen. Bijzonder 
is dat al die tijd de redactie ongewijzigd is gebleven. Alleen Betty is even wegge-
weest, maar die kwam, eenmaal getrouwd, weer terug. Het is dan misschien ook 
wel te verklaren dat in de redactie weemoed en zwaarmoedigheid op het laatst de 
overhand hebben gehad. Daar staat dan weer tegenover dat we veel plezier heb-
ben beleefd aan dit nummer én aan het bijzondere nummer dat hierna nog komt. 
Dat laatste is een soort epiloog, waarin we onze resterende ideeën uitventen. Nee, 
er is nu geen weg meer terug, maar als het zo uitkomt, zal er misschien nog wel 
eens een nummer van Eén Voortschrijdend Inzicht (eVi) verschijnen. We danken 
onze lezers voor de interesse en voor hun suggesties. Het zal moeilijk zijn om 
zonder Vi verder te moeten gaan. Het was toch een soort levensvervulling, niet 
alleen voor uw hoofdredacteur, maar ook voor Betty, Henny en Bert. Zij hebben 
zich al die jaren belangeloos voor Voortschrijdende Inzichten ingezet. Zonder hen 
was het allemaal niet gelukt. Zie vooral op de pagina's 30 en 31 voor wat achter-
grondinformatie over de leden van de redactie!
Uw Gerrit van Dam

Lezersservice
¶ Voor onze lezers is op de website van Voortschrijdende Inzichten aanvullende 
informatie bij dit nummer beschikbaar. Ga hiervoor naar de website van Voort-
schrijdende Inzichten en dan naar de speciale pagina van het dit nummer (www.
inzichten.nl > Contact > Overzicht van alle nummers (Nieuwe reeks) > Nummer 8. 
Onderaan deze pagina vindt u de link naar de speciale pagina.
¶ Wie in de toekomst eventuele nummers van Eén Voortschrijdend Inzicht wil ont-
vangen, moet dan ons laten weten. Het verplicht tot niets én het kost niets, 
helemaal niets. Geef uw interesse door aan info@inzichten.nl.
¶ Elke abonnee kan desgewenst dit nummer (en de vorige uit de Nieuwe Reeks) 
als pdf én in kleur is opvragen via bvanberkel@inzichten.nl.
Uw Betty van Bruchem-Van Berkel

Bij de voorpagina
Berlijn, hoek Starnberger Straße en Schwäbische Straße, 1931. Een foto van Eva 
Besnyö (1910-2003) ontleend aan het publiek domein. Het is gewoon een fraaie 
foto uit en over een voorbije tijd. 

Fotoverantwoording
Indien bij een illustratie geen herkomst is vermeld, is het afkomstig uit het archief 
van Voortschrijdende Inzichten of is deze gemaakt door leden van de redactie.

Lettertypes
Op de valreep zijn we voor de tekst van de artikelen toch weer teruggekeerd bij 
onze geliefde letter, de Georgia. Verder zijn gebruikt: Brittanic Bold, Arial, Arial nar-
row, Lithos pro, STENCIL
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OVER HET BLAD

Voortschrijdende Inzichten (Vi)
is in 2001 ontstaan op basis 

van een idee van Ed Buijsman. 
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Hij verzorgt de abonnementen-

administratie en is tevens 
webmaster van Vi.
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Attendering voor onze lezers om naast Vi ook nog eens wat anders te lezen
Noord-Korea is een fascinerend land. Het laat zien hoe een mengsel van indoctrinatie 
en terreur werkt. Er is al heel wat over Noord-Korea geschreven, ook veel onzin. Rem-
co Breuker is hoogleraar en historicus op het gebied van Korea en Noordoost-Azië aan 
de Universiteit van Leiden. Onlangs verscheen van zijn hand een onthullend boek over 
Noord-Korea. Het geeft een unieke blik op het waarom van dit systeem en hoe het 
functioneert. Het boek is wat rommelig geschreven en de auteur kan zijn ergernis over 
problemen met de financiering van zijn onderzoek niet verbloemen. Maar los daarvan 
is dit boek een verplichting voor een ieder die iets wil begrijpen van Noord-Korea. 
R. Breuker, De B.V. Noord-Korea, een kernmacht in de marge.
ISBN 9789044637311, 272 pagina's, 2018, € 19,99.
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VOORTSCHRiJDENDE iNZICHTEN, DE ZOMERTiJD, PRiMO LEVi 
De zomertijd werd in Nederland in 1977 ingevoerd. Aanleiding was de oliecri-
sis van 1973. Andere Europese landen waren Nederland hierin al voorgegaan; 
andere zouden nog volgen. De oliecrisis leidde tot het argument van de ener-
giebesparing. Het tegenargument dat twee keer per jaar door de omschake-
ling van de ene naar de andere tijd een groot verlies aan arbeidsproductiviteit 
werd geleden, legde weinig gewicht in de schaal.

Inmiddels is het al lang duidelijk dat de zomertijd leidt tot een energiebespa-
ring van minder dan 0,5% is. Dit valt in het niet bij het verlies aan arbeids-

productiviteit. Rationeel handelen zou dan moeten leiden tot afschaffing van 
de zomertijd. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. De laatste ontwikkeling 
was dat de Europese Commissie van 4 juli tot 16 augustus 2018 een ‘openbare 
raadpleging’ heeft gehouden. Er kwamen 4,5 miljoen reacties. Dat lijkt heel 
wat, maar het is slechts 1% van de totale EU-bevolking. De resultaten zijn op 
één punt op zijn minst verrassend te noemen: 70% van de reacties kwam uit 
Duitsland; dan volgden Frankrijk met 8,6% en Oostenrijk met 6%. Reacties uit 
Nederland maakten minder dan 1% van het totaal uit. Minder verrassend was 
dat 84% van de reageerders wil dat de zomertijd wordt afgeschaft. Maar dan 
de vraag: wat als de zomertijd wordt afgeschaft? Wat dan? Een verbazingwek-
kende 56% wil dan permanent de zomertijd; een minderheid van 36% neigt 
naar de wintertijd.①
 Is de zaak dan afgedaan? Nee, bij lange na niet. Of de jaarlijkse wisselingen 
in de tijd worden afgeschaft hangt af van de Europese Raad en het Europese 
Parlement. Stel: die beide gremia hebben hun zegen gegeven. Dan is het aan 
de lidstaten om te beslissen wat te doen: permanente zomertijd of permanente 
wontertijd. Er is dan een klein probleempje. De landen van de Europese Unie 
liggen in drie verschillende tijdzones. Het Europese Parlement heeft echter in 
een resolutie de wens uitgesproken dat in de gehele Europese Unie een ‘unified 
EU time regime’ moet heersen. 
 Vraagt men mensen naar het waarom van de zomertijd dan zijn maar weini-
gen in staat om nog het juiste antwoord te geven. Het zal dan ook niet lang meer 
duren (of misschien is dat moment zelfs wel al aangebroken) dat het meest ge-
hoorde argument ‘O, maar dat is toch altijd al zo geweest?’ zal zijn. Daarmee 
komen we dan op Primo Levi en zijn verhaal Chroom uit het boek Het periodiek 
systeem. In dit boek werd namelijk het principe van ‘Dat is altijd zo geweest’ 
gemunt. In essentie gaat dit verhaal over een toevoeging aan verf die in tijden 
van schaarste is bedacht en vervolgens altijd is gehandhaafd. Dat heeft zo lang 
geduurd dat niemand nog weet waarom en wanneer de toevoeging er ooit is in-
gekomen. Niemand durft ook meer de noodzaak van het ingrediënt ter discussie 
te stellen. Kortom het principe van ‘Dat is altijd zo geweest’.
 En zo is het ook met Voortschrijdende Inzichten. Als reactie op ‘O, maar 
dat is toch altijd al zo geweest’ hebben we altijd als antwoord ‘Hoezo?’ gegeven. 

~ EEN REDACTIONELE VERZUCHTING ~
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Niks vanzelfsprekendheid, niks luiheid, maar vragen, verwonderen, zoeken.
Niettemin hebben we nooit de illusie gehad dat wat wij schreven ook maar iets 
heeft bijgedragen aan de verbetering van de wereld. 

❶ Misschien het meest verbazingwekkende is echter misschien wel het verschijnsel transpa-
rantie in deze zaak. Iemand heeft gemeend dat de transparantie in dit geval is gediend met het 
aanbieden van twee spreadsheets, een van 190 MB en een van 172 MB. Die kunnen worden 
gedownload. Wat krijgen we dan? Gigantische spreadsheets met alle individuele reacties! 

Dd

PiKETPAAL Ach, wie kent nog de cartoons van professor Pi? Hoewel al weer 
van vele jaren geleden, blijken sommige zo tijdloos dat ze ook nu nog goede 
diensten bewijzen.

Bob van den Born (1927-2017) was een striptekenaar die met zijn cartoons 
over de verstrooide professor Pi van 1957 tot en met 1965 en van 1993 tot 

en met 1998 dagelijks de voorkant van Het Parool sierde. Duizenden heeft Van 
den Born er gemaakt. Aan het eind van de jaren zeventig verschenen vier ver-
zameluitgaven met de cartoons van professor Pi; de eerste bij uitgeverij Arca-
num en de volgende drie bij stripantiquariaat Lambiek. Ze zijn – al lang – niet 
meer te koop; heel af en toe duikt er een tweedehandsexemplaar op.① Allemaal 
zeer spijtig, want vooral de eerste uitgave bevalt veel fraaie cartoons. Hierboven 
staat nummer 2567. Wat heeft dat nu met een piketpaal te maken? We gaan het 
erover hebben.
 Prietpraat en wel zoals die op managementscursussen wordt uitgevent. Aan 
dit alles moest de redactie denken toen we op de televisie Aad Correljé van de 
TU Delft hoorden spreken. Correljé zei in de context van de energietransitie: 
‘Een piketpaal aan de horizon waar iedereen naar toe gaat.’ De uitdrukking een 
‘stip aan de horizon’ was al tenenkrommend managementsjargon, maar de pi-
ketpaal is toch wel van de overtreffende trap. Want laten we eerlijk zijn: of het 
nu een stip of een piketpaal betreft, het wordt nooit bereikt. Al lang voordat het 
zo ver is, is de koers verlegd. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe managementstheo-
rieën in zwang zijn gekomen of omdat er een nieuwe directeur is aangetreden. 

© Bob van den Born.
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Nee, dan is de manier van professor Pi om ergens te geraken aanzienlijk beter. 
Zoals we immers allen weten, is niet het doel belangrijk, maar de weg naar er-
gens, waar dat dan ook mag zijn. En geniet onderweg vooral van het landschap, 
dan zal alles waarachtig wel goedkomen. 

❶ Bob van den Born, Professor Pi. Deel 1 (dit eerste deel draagt geen nummer), Arcanum/De 
morsige roerganger, 1971. Deel 2, Stripantikwariaat Lambiek, 1978. Deel 3, Stripantikwariaat 
Lambiek, 1978. Deel 4, Stripantikwariaat Lambiek, 1979.

Dd

HAAR We schreven ooit over dit onderwerp het vol-
gende: ‘Merkwaardig is ook dat het menselijke haar 
veel gemanipuleerd wordt. Bij het hoofdhaar spreekt 
men van mode. Wordt dit haar nog als een element 
met toegevoegde waarde gezien, anders ligt het bij 
de andere vormen van lichaamsbeharing. Oksel-
haar is tegenwoordig onkruid van het ergste soort en 
moet zoveel mogelijk vernietigd worden. Anders ligt 
het weer bij schaamhaar. Ooit was het schaamhaar 
onontgonnen terrein. Het was zoals het was. Toen 
kwam de bikinilijn. Het kon voor vrouwen echt niet 
meer dat haren buiten het bikinibroekje te zien wa-
ren. Dus moest er geschoren worden. Achteraf gezien 
is dit het begin van het einde geweest. Hiermee bleek 
een proces in gang gezet dat tot de vrijwel volledige 
verwijdering van het vrouwelijke schaamhaar heeft 
geleid. Schaamhaar is zelfs tot onderwerp van mode 
geworden. En zoals met veel mode, is ook hier sprake 
van veel opgebakken lucht. Volgens de huidige norm 
zou de hoeveelheid schaamhaar zich moeten bewegen 
tussen het kleine streepje (of driehoekje) en niets.’ Tot 
zover het citaat. We zullen hier verder niet in detail 
treden over hoe een en ander er dan tegenwoordig 
uit kan zien. We zijn geen mannenblad en internet 
biedt in dit opzicht voldoende mogelijkheden voor een 
grondige oriëntatie.

Wij vroegen ons iets anders af. Namelijk: is hier 
misschien sprake van een vorm van infantilise-

ring. De mens krijgt namelijk pas in de puberteit haar 
op en bij de geslachtsdelen; voor die tijd is alles kaal. 
Volwassen vrouwen die hun schaamhaar uitroeien, 

Weg met dat overtollige (?) haar!
Dat was in de oksels al lang zo,

 getuige deze advertentie
in de PANORAMA van 30 juni 1949. 
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gaan dus in dit opzicht terug naar de kleinemeisjesfase. Dat noemen wij dan 
een vorm van infantilisering. Wie heeft daar eigenlijk om gevraagd? Het is een 
intrigerende kwestie. Vroeger deden alleen (sommige) prostituees aan schaam-
haarverwijdering.① In de moderne tijd zijn daar pornoactrices en daarna ge-
wone vrouwen bijgekomen. Zouden vrouwen zich daarmee wille associëren? 
Zelfs Beatrijs Ritsema (van de ‘Moderne Manieren’) bemoeide zich ermee. En 
de Belgische Kaat Bollen gebruikte haar afstudeerscriptie over de resultaten van 
een grootschalige enquête onder 5.000 mannen en vrouwen over schaamhaar 
om in 2011 een boek uit te brengen onder de titel Het schaamhaarboek. Wat 
overigens onverlet laat dat blijkbaar niemand zich afvraagt welke de mogelijke 
functionaliteit van schaamhaar (en okselhaar) is. 

❶ Wie denkt dat verwijdering van schaamhaar mogelijk iets van de laatste tijd is, komt bedrogen 
uit. Ook dit is van alle tijden. In het boek De lotgevallen van de brave soldaat Švjek van Jaroslav 
Hašek, oorspronkelijk uitgebracht in 1926 in het Tsjechisch, komt de volgende passage voor: 
‘Daar werd een Hongaarse operette gespeeld, waarin de hoofdrollen waren bezet door goed in 
vlees zittende joodse actrices, wier fantastische attractie hierin bestond, dat zij onder het dansen 
hun benen in de hoogte gooiden zonder dat zij een tricot of broekje droegen. Ter wille van een 
nog grotere aantrekkingskracht op de heren officieren schoren zij zich van onderen net zo kaal 
als de Tartaarse vrouwen’. Met betrekking tot het laatste deel van het citaat kunnen we niet voor 
de juistheid ervan instaan.

Dd

TOEKOMSTVOORSPELLINGEN Eindelijk is het dan zo ver! In nummer 6 
van Vi (Oude Reeks) stond een ingezonden brief van een van onze toenmalige 
abonnees. Het onderwerp was een jeugdboek waarvan deze abonnee meende 
dat we er eens aandacht aan zouden moeten besteden. We spreken hier over 
juni 2003. Op de valreep kunnen we de belofte van toen om een artikel aan het 
boek te wijden, alsnog inlossen.

De toekomst voorspellen is een hachelijk zaak. Immers, als de toekomst er 
eenmaal is, kunnen in het verleden gedane uitspraken worden geverifieerd. 

Laten we eens een actueel voorbeeld nemen, namelijk kernenergie.① De mooi-
ste tijd van de kernenergie lag in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen vaak 
nog atoomenergie genoemd. Bij het verschijnsel van de atoomenergie zullen 
we in de eerste plaats denken aan de militaire toepassingen, want zo is het im-
mers allemaal begonnen. In het Wie Wat Waar Jaarboek van 1958 troffen we 
dienaangaande een interessant plaatje aan. Het laat een nieuw bedachte manier 
om een atoombom af te werpen zien. Een van de problemen bij het afleveren 
van een atoombom per vliegtuig is namelijk de straling na de ontploffing. Het 
vliegtuig dat de bom had afgeworpen, was, zeker in die tijd, nog niet ver genoeg 
weg, met als gevolg dat ook de bemanning van het vliegtuig aan hoge doses 
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radioactieve straling kon worden blootgesteld. Daar was het volgende op ge-
vonden (zie ook het leerzame plaatje). Het vliegtuig neemt een route omhoog 
en als het (zo te zien) net niet meer verticaal vliegt, wordt de bom losgelaten. 
Vanaf dat moment zal de bom zich als een afgeschoten projectiel gedragen en 
in een paraboolvormige baan eerste omhoog en daarna weer omlaag gaan. Het 
vliegtuig maakt een snelle loop en vliegt horizontaal weg. Op deze manier duurt 
het langer voordat de bom op de plaats van bestemming is dan bij gewoon naar 
beneden laten vallen. Er wordt niet bij verteld hoe nauwkeurig deze manoeuvre 
is. We hebben onze twijfels. Het is overigens nooit werkelijkheid geworden.② 
En zo sta je dan te kijk met je toekomstvoorspelling. Maar wat heeft dat met een 
jeugdboek te maken?
 De lezer zal zich bovendien afvragen welk jeugdboek zo bijzonder kan zijn 
dat Vi er aandacht aan besteedt. Het gaat om het boek Wereldkampioen 2003 
van Leonard Roggeveen. Het boek verscheen in 1937. Het boek speelt zich af in 
de verre toekomst, althans ver gezien vanuit 1937. De rode draad in het verhaal 
is eigenlijk het spannende jongensavontuur rond een geheimzinnig schaakstuk. 
Dat is natuurlijk door de schrijver slim bedacht, want in de tijd dat het boek 
verscheen, was Nederland nog geheel in de ban van Max Euwe. Euwe was in 
1935 wereldkampioen schaken geworden (om deze titel in 1937 overigens weer 
te verliezen).
	 Wat het boek echt interessant maakt, is de beschrijving van de wereld in 
2003. Nu was Roggeveen, de schrijver, bijzonder geïnteresseerd in techniek, 
getuige zijn (jeugd)boeken. In diverse boeken komt moderne techniek aan bod 

of borduurt hij daarop voort. 
Wereldkampioen 2003 mag 
echter in dit opzicht toch wel 
als een hoogtepunt worden be-
schouwd.③
 Wat komen we zoal tegen? 
We lopen het verhaal door. De 
eerste interessante mededeling 
verschijnt op pagina 6, waar 

Hoe een atoombom af te werpen zonder 
de bemanning van het vliegtuig aan te 
hoge dosis radioactieve straling bloot te 
stellen? 1. Het vliegtuig met de atoombom 
komt van links aangevlogen. Het vliegtuig 
kiest een koers omhoog. 2. Als het vlieg-
tuig verticaal stijgt, wordt de bom gelost. 3. 
Het vliegtuig neemt een ‘een aftocht-duik’. 
4. Het vliegtuig vliegt naar rechts weg. De 
bom volgt een paraboolvormige baan en 
komt neer op de het doel (A). Afbeelding 
uit het ‘Wie Wat Waar Jaarboek 1958’.
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we kennis maken met stereotelevisie en getuige de afbeelding op een manier die 
in een moderne huiskamer niet zou misstaan (zie de afbeelding op de volgende 
pagina). Dan op pagina 14 waar het gaat over ‘crystostaliet’. Dit is een buigzaam 
materiaal dat op de oogbol wordt aangebracht en dient als vervanging voor de 
klassieke bril. Pagina 18 maakt melding van het ‘klanklint’, waarschijnlijk een 
band van de bandrecorder.④ Kunststoffen zijn er ook. Zo is op pagina 19 spra-
ke van meubelen van ‘menacmiet’, ‘rubico’ en ‘nastiac’. Pagina 21 laat ons een 
vliegtuig zien. Het lijkt een propellervliegtuig, maar dan wel met zes motoren 
en drie rompen (zie de afbeelding op de volgende pagina). Terloops leren we 
ook nog dat Indië waarschijnlijk nog tot Nederland behoort, want in de tekst 
wordt de Holland-Indië-luchtlijn genoemd met als bestemming het vliegveld 
Starckenborgh.⑤ Op pagina 32 verschijnt de ‘visiebuis’, duidelijk geïnspireerd 
op de televisie die toen al volop in ontwikkeling was (zie de afbeelding op de 
volgende pagina). Op pagina 33 is sprake van ‘latia’, een materiaal dat wordt 
omschreven als een melkproduct en waarvan kostuums worden gemaakt. Met 
enige fantasie kunnen we hierin polymelkzuur zien.⑥ Op pagina 50 wordt ‘su-
perbum’ geïntroduceerd, die ‘in vijf seconden alle lastige baardhaartjes oplost’. 
Op pagina 54 leren we dat er in Nederland in 2003 elf televisiezenders zijn. Op 
dezelfde pagina komt de naam van Leo Ruygrok voor met zijn ‘twaalfde kwartet 
voor strijkinstrumenten’.⑦ Op pagina 55 leren we dat het nieuws op de tele-
visie deels de krant heeft verdrongen. Op pagina 62 wordt het echt spannend, 
technisch gezien dan. Een van de hoofdpersonen heeft dan een ‘kleine Telec-
koffer, een gevalletje-voor-op-reis van 25×20×12 cm’ bij zich. Een aantal pa-

gina's verder zien we dan een afbeelding (zie 
de afbeelding op pagina 11). Het vereist niet 
veel fantasie om er in het hedendaagse begrip-
penkader een laptop met WiFi van te maken. 
Op pagina 67 leren we van de E.O.Z., de Eerste 
Onderneming ter verspreiding van opgespaard 
Zonlicht, en de A.Z.C., de Avond-Zonlicht Cen-
trale. Het blijkt dat in Amsterdam tijdens de 
zomermaanden zonlicht wordt opgespaard om 
dit tijdens de donkere wintermaanden te dis-
tribueren. Er is hier sprake van ‘ingeblikt zon-
licht’ dat via ‘lusol’ wordt verspreid. Lusol, van 
(lumen Lat. licht) en sol (Lat. zon), is een soort 
zeer kleine gloeilamp. Kortom aardige gedach-
ten over huisverlichting in de toekomst met be-
hulp van zonlicht. Een leuk terzijde dient zich 
aan op pagina 72. Hier wordt een temperatuur 
van –460° genoemd. Er is geen eenheid bij ge-
geven; dat is natuurlijke een slordigheidje. Het 
kan ook zijn dat Roggeveen zijn lezers zo hoog 
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achtte, dat ze wel zouden begrijpen dat het hier om °F (ahrenheit) moest gaan. 
Immers, –460° F komt namelijk overeen met 0 K, of – 273,15 °C. Dat is de 
laagst mogelijke temperatuur. Met andere woorden: een lagere temperatuur is 
niet mogelijk. Dan op pagina 115 weer verder met de techniek: het ‘eikastje’, een 
apparaat waarmee uit een aantal ingrediënten een eetklaar gerecht wordt ge-
maakt. Ook leren op pagina 117 we dat er in 2003 maximaal 24 leerlingen in een 
klas mogen zitten. Op pagina 121 komt de ‘stereo-film’ voorbij. Er is nog meer, 
maar de kleinere zaken hebben we overgeslagen.
 Er valt inhoudelijk-technisch zeker het een en ander op het boek aan te mer-
ken. Niettemin zijn sommige zaken zo aardig in de goede richting beschreven 
dat we er waardering voor kunnen hebben. Vooral de Telec-koffer is een mooie 
vondst. Zeker aan te bevelen om eens te lezen. 

NB Het boek is te koop voor € 30-50 €. Op Delpher staat een gedigitaliseerde versie van het 
boek. Zie onze website voor de link. ❶ Nee, we gaan hier niet in op de zin of onzin van kern-
energie. We zijn niet bang om lezers te verliezen, want dat zou nu niets meer uitmaken. Nee, 
we hebben in dit nummer belangwekkender zaken te behandelen. ❷ Vooruitgangsgeloof in 
relatie tot kernenergie zou overigens een prima onderwerp voor een nummer van eVi zijn. 

❸ Zie bijvoorbeeld De ongelooflijke avonturen 
van Bram Vingerling (1927) en Draadloze ogen 
(1930), later uitgegeven onder de titel De Ra-
dio-detective. ❹ in 1935 werd door AEG op de 
Funkausstellung in Berlijn de Magnetophon, de 
eerste bandrecorder, gepresenteerd. ❺ Naar 
we nu weten was Tjarda van Starkenborgh 
(1888-1978) de laatste gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië. ❻ Voor kostuums zou 
polymelkzuur overigens niet zo geschikt zijn, 
omdat het biologisch afbreekbaar is. ❼ Deze 
Ruygrok (1899-1944) heeft echt bestaan. Ruy-
grok was dirgent en componist. Hij schreef 
(deels) de muziek voor de film Nederland 1938, 

Een aantal afbeeldingen uit ‘Wereldkampioen 
2003’ van Leonard Roggeveen. De tekeningen in 
het boek zijn gemaakt door Piet Stempels.
Links van boven naar beneden: 1) De stereotelevi-
sie die voor het eerst op pagina 6 wordt genoemd. 
2) Het gigantische vliegtuig van pagina 21. 3) Links 
van het midden: de visiebuis van pagina 32. 
Rechterpagina bovenaan Als we zouden zeggen 
dat het een laptop met WiFi is, zou menigeen het 
geloven. Ja, het apparaat is wel wat dik. Het is een 
Teldec-koffertje, een gevalletje-voor-op-reis’. ‘We 
treffen het aan op de pagina 65..
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een film  ter gelegenheid van koningin Wilhelmina's veertigjarige jubileum als staatshoofd. Ruy-
grok was tijdens de Tweede Wereldoorlog pro-Duits.

Dd

RELiGiE EN MOBiELE TELEFOONS Het schijnt dat een groot deel van de 
mensheid een van de vele religies aanhangt. In Nederland is het wat minder, 
maar volgens het CBS gelooft toch nog de helft van de Nederlanders ‘ergens’ 
in. Een raadselachtige kwestie. 

Zelfs voor wie slechts de elementaire beginselen van de logica kent, moet re-
ligie toch een vorm van zinsbegoocheling zijn. Freud sprak over religie zelfs 

als een illusie. Waar zit het probleem? Grote godsdiensten hebben zogeheten 
heilige boeken die dienen als leidraad bij de godsdienst en voor het handelen 
van de aanhangers van het betreffende geloof. De Bijbel is het heilige boek be-
horend bij het Christendom. Volgens de huidige opvattingen zijn de oorspron-
kelijke teksten rond de 2000 jaar oud, grofweg uit de periode 250 voor Christus 
tot 100 jaar na Christus. De Koran is het heilige boek behorend bij de Islam en 
zou ontstaan zijn in het begin van de zesde eeuw. Laten we zeggen ongeveer 
1400 jaar geleden. We gaan ons hier verdiepen in de kwestie of in de boeken 
God/Allah spreekt, de teksten door al of niet door goddelijke inspiratie zijn in-
gegeven of iets dergelijks. De boeken geven per definitie de wereld en het bij-
behorende kennisniveau weer van de tijd waarin de boeken zijn geschreven. 
Voor een klein deel is er sprake van toekomstvoorspellingen, zie bijvoorbeeld 
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in de Bijbel het boek Openbaringen over het einde der tijden, maar in termen 
van ontwikkeling van cultuur, wetenschap en techniek wordt er niets gemeld. 
Kortom, alles dat na 2000 respectievelijk 1400 jaar geleden is bijgekomen aan 
menselijke kennis en de gevolgen ervan ontbreekt. Dus daar zitten we dan met 
van alles nog wat waarvoor geen verboden of geboden bestaan. Denk hierbij aan 
hedendaagse normaliteiten als de televisie, de auto, de smartphone, computers, 
kwantummechanica en dergelijke. In de Islam lijk men daar iets op gevonden te 
hebben; daar kunnen schriftgeleerden de Koran en de tweede bron de Hadith, 
de zogeheten Overleveringen, interpreteren en duiden. Waar dan weer uit volgt 
wat wel of niet overeenkomstig het geloof is. Nee, nu gaan we het niet hebben 
over de zin of onzin van de hoofddoek. Wel kunnen we ons erover verbazen dat 
er jonge vrouwen zijn met een hoofddoek die én zwaar zijn opgemaakt én een 
spijkerbroek dragen én op hoge hakken lopen, onderwijl in de weer zijnde met 
een smartphone. Het lijkt alsof men meer naar de letter dan naar de geest han-
delt. Het is een keuze, maar het zou niet de onze zijn. 

Dd

POLiTiEK CORRECT BOEKENWEEKGESCHENK! Volgens een bericht 
van de NOS op 17 juli 2018 gaat de (Stichting) Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek, CPNB, het beleid voor de keuze van de auteur van het 
boekenweekgeschenk veranderen. Dit naar aanleiding van een boze brief van 
een groot aantal schrijvers en schrijfsters die menen dat ‘feitelijke genderon-
gelijkheid in het literaire veld en de maatschappij’ niet genegeerd kan worden. 
Blijkbaar heeft niemand nagedacht over wat dat in de praktijk betekent.

De boze brief van de 300 ondertekenaars rept onder andere van ‘Vrouwen 
zijn als schrijver van de Boekenweekuitgaven structureel zwaar onderver-

tegenwoordigd’ en ‘De Boekenweek 2019 heeft als thema “De moeder de vrouw”, 
maar mannen zijn gevraagd het essay en het geschenk te schrijven: respectie-
velijk Murat Isik en Jan Siebelink’.①  De ondertekenaars van de ingezonden 
brief verwijten de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 
CPNB, dat deze te weinig oog heeft voor het vrouwelijke geluid. Immers ‘Alleen 
zonen over hun moeders laten horen, sluit naadloos aan op de pijnlijke traditie 
die de woorden van vrouwen negeert’. Mannen mogen er dus wel over schrijven, 
maar laat ook vrouwen eens aan het woord, zo is de bewering. In feite wordt 
hier gepleit voor een vorm van positieve discriminatie en dat is en blijft een 
moeilijke discussie. Men zou ook kunnen kiezen voor kwaliteit als criterium. Of 
de aangezochte mannen daaraan voldoen kunnen en willen we niet beoordelen. 
Maar de briefschrijvers hebben een ander probleem gecreëerd. Ze hebben de 
deur geopend voor totale neutraliteit. Immers er zijn niet alleen mannen en 
vrouwen, maar ook blanke/witte, zwarte en andersgekleurde mensen, homo’s, 
lesbo’s en nog veel meer vormen waarin mensen zich willen of menen te moeten 
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onderscheiden. We naderen hiermee een mer à boire, want allerhande meng-
vormen zijn ook denkbaar. Hebben deze mensen geen recht op een plek in de 
literaire wereld? Een zwarte, lesbische vrouw? Een transgender met Indiaanse 
wortels? En ga zo maar door. Als de mensheid al lang is uitgestorven, is CPNB 
nog steeds bezig om elke groep zijn plek onder de Boekenweekzon te verlenen, 
want zo veel varianten zullen er worden opgeëist. 

❶ Voor de volledige ingezonden brief zie de link op onze website. Voor het artikel bij NOS.nl zie 
eveneens de link op onze website.

Dd

ALWEER DIE POSTTARIEVEN De posttarieven blijven de gemoederen 
bezig houden, ook die bij Vi. En terecht, want af en toe is er geen touw aan vast 
te knopen. We proberen het nog een keer.

Al eerder spraken we over de posttarieven.① We waren toen eigenlijk nog 
welwillend, want we toonden aan dat – zij het in een schokkerig proces – de 

posttarieven aardig in lijn liepen met de consumentenprijsindex. Ten minste 
dat was het geval voor de onderzochte periode, dat wil zeggen tot en met 1 janu-
ari 2010. We stelden toen zelfs vast: ‘Alleen de laatste 15 jaar blijft het posttarief 
(weer) achter’. Met als toevoeging: ‘Een prijsverhoging ligt in het verschiet?’ 
Maar ja, hoe ging het daarna? Dat is wel even een andere kwestie dan de decen-
nia daarvoor! Sinds 1 januari 2010 steeg het tarief voor een brief tot 20 gram 
met maar liefst 98%. Laten we zeggen een verdubbeling; in 2010 betaalden we 
nog 44 eurocent voor een postzegel, met ingang van 1 januari 2019 zal dat 87 
cent zijn. In dezelfde periode steeg de consumentenprijsindex met een verhou-
dingsgewijs schamele 16%. We kunnen dus wel spreken van een volledige ont-
koppeling. Normaal vindt de tariefsverhoging op 1 januari plaats, maar in 2012 
en 2013 was zelfs sprake van aanvullende, tussentijdse tariefverhogingen.
 De grote vraag is natuurlijk: waarom liep tot 2010 de tariefverhoging in de 
pas met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex? En dat als sinds 1930! 
De Pavlovreactie zou kunnen zijn: marktwerking natuurlijk. Zou kunnen, maar 
wat zegt PostNL er zelf van? Dat is simpel en kan worden gevat in de simpele 
mededeling: ‘Aantal brieven loopt verder terug, prijs postzegel moet omhoog.’ 
Natuurlijk! Geen enkel bedrijf kan het zich bij voortduring veroorloven om een 
verlieslijdende activiteit uit te voeren. Daar houdt je mee op óf je verhoogt de 
prijs. PostNL zou dus kunnen bedenken dat ze stoppen met de briefbezorging. 
Maar nee, ophouden kan niet, want PostNL is en blijft wettelijk verantwoorde-
lijk voor de postbezorging. Trouwens, ook de Autoriteit Consument & Markt 
denkt op deze manier over de tariefstelling, want de ACM legt uit: ‘Hoe minder 
post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn.’ 
 Valt hier trouwens dan niets op af te dingen? Misschien. In dezelfde bericht-
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geving over de tariefsverhoging staat nog iets, namelijk ‘Elk kwartaal groeit het 
aantal pakketten’ en ‘Internetwinkelen stuwde het aanbod van de pakjes om-
hoog’. Gaan de verzendkosten daarvan dan omlaag? We zouden de uitspraak 
van de ACM ook kunnen herformuleren tot: ‘Hoe meer pakjes verstuurd wor-
den, des te lager de tarieven mogen zijn.’ Maar zo werkt het natuurlijk niet. Is er 
verlies dan moet het tarief omhoog; is er winst dan is dat zoals dat is gewenst en 
bedoeld. Het tarief voor pakjes was in 2011 € 6,75 en in 2018 € 6,95. Slechts een 
geringe verhoging, maar zeker geen verlaging. Zie hier de onmogelijkheid van 
marktwerking met aanvullende verplichtingen. Het zou beter zijn om de zaak 
maar weer in overheidshanden te laten uitvoeren. Maar dan er ongetwijfeld ie-
mand beginnen te zeuren over vroeger met de telefoon toen ‘je twee maanden 
op een aansluiting moest wachten’. Inderdaad, dan zijn we nu veel beter uit met 
onze mobiele telefoons, waarbij de klant wat hij niet van zijn bundel heeft ge-
bruikt, kwijt is; niks restitutie. Komt hij te kort dan is het bijbetalen. Ook al weer 
zo'n asymmetrische dienstverlening. Het blijft tobben met die privatiseringen. 


❶ Zie Vi OR 9, mei 2008, p. 11.

De ontwikkeling van het tarief voor een brief tot 20 gram laat een onstuimige groei zien. 
In vergelijking daarmee is de ontwikkeling van de consumentenprijsindex, CPI, een maat 
voor het gemiddelde prijsniveau waar consumenten mee te maken hebben uiterst be-
scheiden. Het CBS waaraan we de gegevens voor de CPI ontleenden, heeft gegevens 
tot en met 2016 gepubliceerd. De CPI voor de latere jaren zijn geschat op basis van een 
jaarlijkse inflatie van 2%, hetgeen eigenlijk rijkelijk overdreven is. In 1938, dus 80 jaar 
geleden, was het tarief voor briefpost 6 cent, guldencent wel te verstaan, dus als 2,72 
als eurocent. Er bestond toen ook nog een lokaal tarief, dat was 3 guldencent, dus 1,36 
eurocent. Leuk om te weten misschien, maar verder hebben we er helemaal niets aan. 
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KWALITEIT Er zijn kranten in Nederland die met het predicaat kwaliteits-
krant worden aangeduid. Daar is bij de NRC veel voor te zeggen, maar zelfs 
deze kwaliteitskrant rijdt wel eens een scheve schaats. Ze geven dat dan ook 
ruiterlijk toe en dat siert de krant. Er is echter een aspect waarin ze hardnek-
kig verkeerd zijn.

De kwaliteitskrant die wordt bedoeld, is het NRC Handelsblad. Deze krant 
besteedt veel aandacht aan economische onderwerpen. Daar valt niets op 

aan te merken. Je kunt het met de toonzetting van de artikelen eens zijn of niet, 
maar dat is een andere discussie. Nu heeft deze krant ook korte berichtjes over 
ontwikkelingen in de aandelenprijzen. En in de weergave van dat aspect zijn ze 
niet altijd even zuiver. Een voorbeeld van een wijd verbreid verschijnsel in deze 
krant. Op dinsdag 27 november stond er in het economiedeel van de krant op 
pagina 3 een kort berichtje met de kop ‘Nieuw advies stuurt koers de hoogte 
in’. Een toelichtend tekstje legt uit waar de kop vandaan komt. Het gaat om de 
ontwikkeling van de koers van het aandeel Nedap.① Zie hiervoor de grafiek 
die bij het berichtje stond (grafiek 1). Het is duidelijk dat men de plotselinge 
koersstijging wil laten zien. De goede toeschouwer zal het echter opvallen dat 

de verticale as bij 40 begint. De 
redactie leerde van een strenge 
dame die ervoor had doorge-
leerd, dat de verticale as slechts 
bij hoge uitzondering bij iets 
anders dan nul (0) mag begin-
nen. Beginnen we bij nul en ge-
ven aan de bovenkant wat meer 
ruimte dan is de koerstijging 
opeens veel minder spectacu-
lair (grafiek 2). Relatief gezien 
is de stijging zo'n zes procent. 
Voor aandelenkoersen zijn der-
gelijke veranderingen eigenlijk 
niets bijzonders, zeker als de 
koers op langere termijn wordt 
bekeken (grafiek 3; zie volgende 
pagina. Deze toont ook overdre-
ven, omdat hier ook al niet bij 
nul wordt begonnen). 

1

2

Links
De koersontwikkeling van het aandeel 
Nedap van 26 tot en met 28 november.
1. Zoals de NRC het presenteert.
2. Zoals het zou moeten.



16

❶ Het bedrijf Nedap heet officieel N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap”, waarbij Nedap 
staat voor Nederlandsche Apparatenfabriek. Eigenlijk heten ze dus N.V. Nederlandsche Appa-
ratenfabriek  Nederlandsche Apparatenfabriek. Mogelijk bedoelde men N.V. Nederlandsche Ap-
paratenfabriek (Nedap) of N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek, Nedap.

Dd

OP ZOEK NAAR KENNiS Een middelbareschoolscholier benaderde de re-
dactie met een aantal vragen over het onderwerp van zijn profielwerkstuk. 
Hierbij merkte de betreffende scholier op dat de informatie die hij betreffende 
het onderwerp op internet had opgezocht, hem ‘tegenstrijdig en onvolledig’ 
voorkwam. Ook maakte hij de kanttekening dat het hem soms leek dat de ge-
boden informatie ‘mogelijk verouderd’ was. Uiteraard hebben we de jongen 
naar vermogen geholpen, maar wij vroegen ons ook af wat er mis is met boe-
ken en bibliotheken. Veldonderzoek leverde het antwoord: van alles.

Men kan in deze moderne tijd nogals eens de volgende opmerking horen: 
‘Dat zoeken we op op internet’. Het zijn argeloze zielen, want vervolgens 

dwaalt men door oerworden van teksten waar, voor de slechte verstaander,  al-
les op elkaar lijkt of, ook erg, volstrekt tegenstrijdige informatie wordt gebo-
den. Zonder dat men er erg in heeft, raakt men verzeild in allerhande ‘opinies’. 
Eigenlijk zou iedereen zich moeten realiseren dat zonder enige voorkennis de 
betekenis van informatie lastig of niet is te duiden. Voor velen is dit echter aan 
dovemansoren gezegd, zo niet dus bij onze wakkere scholier. Hij legde diverse 
vingers op even zovele zere wonden. Via hetzelfde internet had hij gezocht naar 
iets of iemand met verstand van zaken en die had hij dus bij ons gevonden. 
We hebben de scholier naar vermogen geholpen onder veelvuldige verwijzingen 
naar door ons gebruikt bronnenmateriaal. Het onderwerp waar het allemaal 
over ging, doet hier niet ter zake. Nee, het bracht ons op de gedachte: ‘Waarom 
voorziet een openbare bibliotheek niet in deze behoefte?’ Daarvoor moesten we 
veldwerk doen. Op naar de centrale bibliotheek in Utrecht.
 Veel bibliotheken gebruik(t)en om boeken te classificeren en te ordenen de 
UDC (of een variant) daarop. De UDC staat voor Universele Decimale Classifi-

3

Boven De koers van het aandeel Nedap over een langere periode. Ook hier zijn de schommelingen 
uitvergroot door de verticale as niet op 0 te laten beginnen.
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catie. Het is een classificatiesysteem dat, mits goed toegepast, een grote mate 
van detaillering geeft. Een systeem dat veel in Nederlandse openbare bibliothe-
ken wordt gebruikt, is SISO, Schema voor de Indeling van de Systematische ca-
talogus in Openbare bibliotheken. Het biedt een mindere mate van detaillering 
dan de UDC, is daardoor eenvoudiger, maar in het gebruik daardoor prettiger.
 Allemaal prima mee te werken, maar zelfs dat blijkt toch nog te ingewikkeld, 
zo ontdekten we in de centrale bibliotheek in Utrecht. Hier is men, zoals in alle 
bibliotheken in Nederland, overgegaan op een hoofdindeling in kleuren. Zo ont-
dekten we een groen, een blauw, een bruin, een rood en een paars aangegeven 
deel. Als de SISO een indeling is dan moeten we kleur blijkbaar opvatten als een 
soort hoofdindeling. Zo staat bruin voor reizen en talen; groen voor gezondheid 
en natuur, maar ook voor levenskunst, religie, psychologie, maar ook ... eten en 
drinken en huisdieren. Dit leerden we bij een vluchtige oriëntatie en zeker niet 
uitputtend dat moeten we er eerlijkheidhalve wel bij zeggen. Deze kleurgeleide 
indeling is verwarrend, want na de SISO-rubriek 100, komt niet 200, maar iets 
heel anders. Er zit dus wel een systeem in, maar geen logisch systeem. Natuur-
lijk begrijpen we wel dat het is bedoeld om de bezoeker herkenningspunten te 
geven, maar zo werkt het helaas niet.
 Denken we even terug aan onze scholier, dan zou hij hier bedrogen zijn uit-
gekomen. Zijn onderwerp was namelijk zure regen. Daar was niets over te vin-
den. Nu is het al weer enige tijd geleden dat zich dit probleem – dat volgens 
sommigen nooit een probleem was – zich voordeed. Bij zoeken op de term ‘zure 
regen’ kregen we vooral suggesties die met het weer te maken hadden. Blijkbaar 
meende de zoekfunctie dat regen ook wel voldoende zou kunnen zijn. De inge-
voerde lezer zegt natuurlijk dan dat het tussen “aanhalingstekens” moet. Voor 
de zoekfunctie maakte het niet uit (wat dan weer te denken geeft over de func-
tionaliteit). Het eind van het verhaal was dat we over zure regen niets te weten 
waren gekomen. Wel wisten we toen alles van de kleurenpracht in de moderne, 
openbare bibliotheek.
 Bij toeval deden we nog een interessante ontdekking. Het voorgaande gaat 
over non-fictie boeken, maar er is ook nog zoiets als fictie, de roman dus. Ook 
daarvoor heeft men gemeend de bezoeker behulpzaam te zijn. Zo vonden we 
in de rode afdeling romans die waren gegroepeerd in drie categorieën: Horror, 
Thrillers en Science Fiction & Fantasy. Op een geheel andere plaats, namelijk  
in de groene afdeling, troffen we opeens kasten met romans in de categorieën 
Historisch romans, Streekromans, Familieromans en Romantische verhalen. In 
de laatste verzameling zagen we een Ik, Jan Cremer staan. In eerste instantie 
dachten we dat dit boek verkeerd was geplaatst, maar een blik in andere boeken 
in deze groep gaf duidelijkheid. We troffen boeken aan waarin uitvoerige passa-
ges van het type ‘Ik pakte de schacht van zijn penis en begon ...’ en ‘Voorzichtig 
drong hij bij haar binnen. Ze ...’ en dan nog verder met pagina’s lange en vrij 
gedetailleerde beschrijvingen van seksuele handelingen.
 Het meest interessant was echter dat we met de kleur paars aangegeven een 
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grote afdeling Literatuur aantroffen. Dit suggereert dat boeken in de hiervoor 
genoemde rubrieken geen literatuur zouden zijn. In deze eeuwenoude discussie 
gaan we ons nu niet mengen. We willen slechts opmerken dat zowel het eerste 
als het tweede deel van Ik Jan Cremer bij de rubriek Literatuur staat. Het derde 
deel – zie hiervoor – staat daarentegen bij de Romantische verhalen.
 Al met al moet de conclusie zijn dat het lastig zoeken is in de bibliotheek, ter-
wijl een resultaat – zie het voorbeeld van de zure regen – niet is gegarandeerd. 
Zo wordt een mens wel veroordeeld tot internet, met alle gevolgen van dien. 
Zo staat in het door ons verafschuwde Wikipedia bij zure regen zo veel onzin 
dat het bijna bewondering afdwingt. Nu zou een universiteitsbibliotheek als een 
laatste toevluchtsoord voor kennis kunnen worden gezien. Maar ja, daar heeft 
weer niet iedereen toegang toe. En je moet er maar in de buurt wonen. Onze 
scholier was uiteindelijk bij ons prima af. 

Bovenboven Rijen romantische verhalen met pagina's lange beschrijvingen van seksuele handelingen. 
Sommigen zouden spreken van ‘stomende sex’. Let ook op de voetjes.
Boven Om het gemakkelijker te maken zijn alle romans van pictogrammen voorzien die iets zouden 
moeten vertellen over wat de aard van de roman is. Wie begrijpt het? Het blijft behelpen.
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HOEDERS VAN HET LANDSCHAP De Nederlandse boeren hebben de 
hardnekkige gewoonte om het Nederlandse landschap als een verworvenheid 
van zorgvuldig beheer in de afgelopen eeuwen door de agrarische sector te 
beschouwen. Een pijnlijk misverstand. 

De Nederlandse boeren laten zich er graag op voorstaan dat zij ervoor zorgen 
dat het Nederlandse landschap er zo fraai uitziet en, nog beter, er altijd zo 

fraai heeft uitgezien. Een boodschap die ook met verve wordt uitgedragen door 
de partij die zulke warme banden met de boerenstand onderhoudt: het CDA. 
Er zijn leden van deze partij die met nauwelijks verholen trots zeggen dat hun 
wortels in de boerenstand liggen en dat ze zich dus voor de boerenstand zul-
len inzetten. De vroegere minister van Landbouw, Gerda Verburg, de huidige 
minister derzelves Carola Schouten en de Europarlementariër Annie Schreijer-
Pierik zijn zulke iemanden. Op zich is daar niets mis mee, tenzij je een soort 
lobbyist voor deze beroepsgroep bent en dat lijken ze dus, in ieder geval hebben 
ze de schijn tegen. 

Wie de deplorabele natuurwaarden van het Nederlandse platteland in dit 
opzicht beziet, zal zich verbaasd afvragen waar de dwaze gedachte dat boeren 
‘hoeders van het landschap’ zouden zijn, toch vandaan komt. Je hoeft toch echt 
niet te hebben gestudeerd om vast te stellen dat bijvoorbeeld de Nederlandse 

Sfeerbeelden van de hoe-
ders van het landschap 
uit de jaren vijftig. Wat 
een mooie tijd moet dat 
zijn geweest: agrarische 
activiteiten ingepast in het 
landschap, zo lijkt het.
De afbeeldingen zijn af-
komstig uit een boekje 
van de Vereenigde Spaar-
banken waarin het Neder-
land uit de jaren vijftig in 
24 beelden werd gepre-
senteerd. Ook het fraaie 
begrip woeste grond’ 
(lees: natuur) staat erin 
afgebeeld.
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weilanden er toch wel heel erg allemaal 
hetzelfde uitzien. Het Engels raaigras viert 
hier hoogtij. Fijn voor de koeien en de boe-
ren, maar het ziet er wel armoedig uit.

De agrarische sector is al vele decennia 
verantwoordelijk voor de meest stuitende 
vormen van milieuverontreiniging. Karel 
van ’t Reve schreef al in 1970, ja 1970!, over 
milieuverontreiniging: ‘Iedereen is het er 
over eens dat we hier met iets lelijks van 
doen hebben, waar zo spoedig zeer ingrij-
pend tegen moet worden opgetreden. [...] 
Maar die maatregelen worden niet geno-
men. Sterker nog: iedere dag om half een 
spoort de regering de boeren aan om weer 
eens een gewas te bespuiten met een mid-
del dat op den duur onze vogelstand uit 
zal roeien’.① En dat is destijds ook bijna 
gelukt.② Maar de aanhouder wint, want 
ook in het huidige tijdsgewricht is men nog 
steeds aardig op dreef. Zo werd de alarm-
klok voor de grutto geluid. Ten onrechte, want dat had tien, twintig jaar geleden 
al gemoeten.

Wie vroegere boeken over de natuur erop naslaat zal verbaasd staan. Was 
dat Nederland? Is dat allemaal verdwenen? Ja, dat is allemaal verdwenen. Kijk 
eens in de Verkade-albums die Jac. P. Thijsse in het begin van de twintigste 
eeuw schreef, zoals het kwartet Lente, Zomer, Herfst en Winter uit de jaren 
1906 tot en met 1909 of De blonde duinen (1910) of De bonte wei (1911). Of 
zo’n dertig jaar later eveneens van Thijsse de Verkade-albums Waar wij wonen 
(1937) en Onze groote rivieren (1938). Daar zien we een Nederland waarvan 
men zich kan afvragen waar het ooit heeft gelegen. Is hier sprake van nostalgie, 
naar een terugverlangen naar vroeger toen alles beter was? Zeker niet. Het was 
de dichter Jacques Bloem die zich in het sonnet De Dapperstraat afvroeg: ‘En 
dan: wat is natuur nog in dit land?’ en daarbij als een deel van het antwoord gaf: 
‘Een stukje bos, ter grootte van een krant.’ En dat was dus in 1945, ja, u ziet het 
goed: in 1945.
 Onlangs deed het Hof van Justitie voor de Europese Unie een uitspraak in 
een lang slepende zaak. De Raad van State in Nederland had aan het Hof vragen 
voorgelegd over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit overheidspro-
gramma beoogt én de emissies van ammoniak in Nederland omlaag te brengen 
én ruimte te maken voor economische ontwikkelingen én ook nog eens herstel-
maatregelen uit voeren om natuur bestendiger te maken tegen overbelasting 
van stikstof. Het Hof heeft, met enige kanttekeningen, de PAS goedgekeurd.

DE DAPPERSTRAAT
Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De’ in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.
Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

J.C. Bloem (1887-1966)
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Dat is natuurlijk goed nieuws voor de agrarische sector. Of dat ook voor de na-
tuur en de biodiversiteit geldt, valt te betwijfelen. Ongetwijfeld zal iemand over 
de PAS wel eens hebben over opgemerkt dat het een mooi voorbeeld van een 
win-winsituatie is. Al eerder hebben we eens opgemerkt dat zoiets als een win-
winsituatie natuurlijk niet kan bestaan. Waar er twee winnen, moet ergens an-
ders de rekening worden betaald. Waar dat is, wordt wijselijk buiten de discus-
sie gehouden. Maar waar gaat dit eigenlijk allemaal om en wat heeft dit met de 
Nederlandse natuur te maken?
 Het draait allemaal om stikstof (voor chemici: N). Er komt op de Nederland-
se bodem veel te veel stikstof neer. Wat uit de atmosfeer op het aardoppervlak 
terechtkomt heet depositie. Voor stikstof wordt de natuurlijke depositie, dus 
zonder vervuilende, antropogene activiteiten, geschat op 2 kilogram per hectare 
per jaar. De huidige depositie bedraagt ongeveer 25.
Op het hoogtepunt bedroeg het zelfs zo’n om en nabij de 40 kilogram per hec-
tare per jaar. Zie de afbeelding onder hoe het sinds 1900 in Nederland is gegaan 
met de depositie van stikstof. Al vanaf het begin lag het niveau ver boven het 

De hoeveelheid stikstof die per jaar op de Nederlandse bodem neerkomt sinds 1900. Deze hoeveelheid, hier uit-
gedrukt in het aantal kilogram stikstof dat per jaar per hectare vanuit de atmosfeer neerdaalt, noemen we (stikstof)
depositie. De laatste gegevens zijn van 2016. Geoxideerd stikstof in de lucht is vooral afkomstig van verbrandings-
processen, dus toe te schrijven aan bronnen als autoverkeer, industrie, raffinaderijen en elektriciteitscentrales. 
Gereduceerd stikstof in de lucht is grotendeels afkomstig van agrarische activiteiten. Nu is lucht een beweeglijk 
medium. Dat betekent dat wat er op het Nederlandse aardoppervlak belandt deels ook uit het buitenland komt. Zo 
kwam in 2016 ongeveer 30% uit het buitenland. Opmerkelijk is dat 41% van de totale stikstofdepositie in Nederland 
uit Nederlandse, agrarische bronnen komt. Dat laatste is daarmee de belangrijkste reden voor de hardnekkige 
problemen met de stikstofdepositie in Nederland. De gegevens zijn ontleend aan het Compendium voor de Leef-
omgeving. De historische reeks is mede gebaseerd op informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu en van het Compendium voor de Leefomgeving..
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natuurlijke niveau, grotendeels toe te schrijven aan de altijd al relatief omvang-
rijke agrarische sector in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog was er een 
indrukwekkende toename te zien die vooral op het conto komt van groei in de 
industrialisering, het autoverkeer en ook weer de agrarische sector. Rond 1990 
zette een daling in vooral door maatregelen in Nederland als onderdeel van af-
spraken in Europees verband.
 Is al dat stikstof dan erg? Stikstof zit toch ook gewoon in de lucht? En nog 
wel voor 80%! Zeker, maar dat is ongebonden stikstof (N2) en dat is onschuldig. 
Nee, het gaat om verbindingen van stikstof met zuurstof (stikstofoxiden [NO, 
NO2], nitraat [NO3

-]) en van stikstof met waterstof (ammoniak [NH3], ammo-
nium [NH4

+]). En die geven dus wel problemen. Als we dus een beetje slordig 
praten over stikstofdepositie dan wordt daarmee bedoeld de depositie van ver-
bindingen van stikstof. Is dat dan erg: de depositie van verbindingen van stik-
stof? Verbindingen van stikstof zijn voedingsstoffen en onder een teveel ervan 
leidt de natuur. Veel ecosystemen zijn ingesteld op weinig stikstof, in ieder geval 
minder dan ze nu in Nederland vanuit de lucht krijgen toegevoegd. Zo zijn er 
veel ecosystemen die bij 10 of zelfs 5 kilogram per hectare al genoeg hebben. 
Er zijn er ook die bij 20 pas worden aangetast. Want dat is het : aangetast. Bij 
een teveel aan stikstof verdwijnen de gevoelige systemen. De diversiteit gaat 
daardoor sterk achteruit. Het eindresultaat is meer van hetzelfde; kortom ver-
arming. Dit is een proces dat in Nederland al vele decennia aan de gang is.
 Nu beweerden de boeren van oudsher dat zij de hoeders van het Nederland-
se landschap zijn. Misschien was dat (heel) vroeger het geval, toen alles nog 
veel kleinschaliger was. Het is echter terechter, als het om stikstof gaat (maar 
eigenlijk ook om fosfaat), de agrarische sector als de schuldige partij voor de 
verarming van natuur en landschap aan te wijzen. De belangrijkste factor hierin 
is de grote aantallen dieren die de agrarische sector bevolken. Die dieren pro-
duceren mest, die mest bevat stikstof in de vorm van ammonia en ammonium 
en veel daarvan verdwijnt in de lucht of de bodem. Zie hier het probleem. De 
oplossing van deze overmatige bemesting van het milieu is natuurlijk eenvou-
dig: een kleinere omvang van de veestapel. Want laten we wel wezen, het gaat 
om aanzienlijk aantallen. De CBS meldt (voor 2018): 3,9 miljoen stuks rundvee, 
12,4 miljoen varkens, 101 miljoen stuks pluimvee, 0,8 miljoen schapen en 0,6 
miljoen geiten. Al die dieren produceren met elkaar zo’n 75 miljard kilogram 
dunne mest en 3 miljard kilogram vaste mest en daarmee ruim 500 miljoen 
kilogram stikstof. Ach, eigenlijk zou een mens het allemaal liever niet willen 
weten, zo beroerd is het. Het komt erop neer dat een industrietak zich over heel 
Nederland heeft uitgebreid en daarbij veel luchtverontreiniging produceert. 
Vreemd dat dat zo maar kan. Was het een grote fabriek met een herkenbare 
schoorsteen geweest dan was het probleem al lang met wortel en tak uitgeroeid.
 Maar nee, zo is het niet gegaan. De overheid heeft om de problemen het hoofd 
te bieden de PAS bedacht, de Programmatische Aanpak Stikstof. Waar het om 
gaat bij de PAS leren we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
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kwaliteit: ‘Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de 
doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 
2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is 
schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor econo-
mische activiteiten.’ Inderdaad, dat leest als een beruchte win-winsituatie. Een 
niet onbelangrijk element in de tekst is het Natura 2000-gebied, waarvan er in 
Nederland er ruim 160 zijn. Op basis van Europese regelgeving mag de kwaliteit 
van een dergelijk gebied niet verder achteruit gaan en moeten maatregelen wor-
den genomen om de biodiversiteit te behouden. Nu zit er een interessant aspect 
aan de PAS. Het doel van de PAS is – we citeren –: 1) ‘het blijvend laten dalen 
van de stikstofdepositie door het nemen van maatregelen aan de bron’; en 2) 
‘het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur’. Er is ech-
ter een maar. We citeren nogmaals: ‘In het PAS is ook bepaald dat een deel van 
de daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe activiteiten 
of uitbreiding van bestaande activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit 
noemen we de ontwikkelingsruimte.’ De ecosystemen die dus al decennia zuch-
ten onder een overmatige stikstofdepositie, worden nu ‘beter beschermd’. De 
boeren nemen maatregelen om minder te veel stikstof op de natuur te laten 
neerdalen en krijgen er ‘ontwikkelruimte’ voor terug. Nu zijn de boeren niet de 
enige bron van stikstof; ook het verkeer kan er wat van. Dat kan leiden tot de 
merkwaardige toestand dat de emissie van het verkeer wordt beperkt, bijvoor-
beeld door snelheidsverlaging, terwijl een deel van de ‘winst’ door boeren mag 
worden gebruikt om uit te breiden. Een ander voorbeeld van hoe het werkt, ont-
lenen we aan de website van InfoMil.② Een van de maatregelen om de emissie 
te beperken is een maximum aan wat er uit stallen mag komen. Dit kan worden 
bereikt door luchtwassers te gebruiken. Maar dan: ‘Eén van de maatregelen van 
de PAS is het beperken van de stalemissies door aanscherping en uitbreiding 
van de maximale emissiewaarden, om zo voldoende ontwikkelingsruimte voor 
de PAS te creëren’. Bedoeld wordt misschien ontwikkelingruimte voor de agra-
rische sector? Het lijkt toch verdacht veel op de (vroegere) processie van Ech-
ternach: drie stappen vooruit, twee stappen achteruit. 
 Waarom is dit probleem niet opgelost? Paralellen kunnen helpen om de 
kwestie beter te begrijpen. In de jaren vijftig, zestig, zeventig waren er grote 
luchtverontreinigingsproblemen met zwaveldioxide. Zwaveldioxide kwam in de 
lucht door grote installaties als raffinaderijen, elektriciteitscentrales en – dat 
wordt nogal eens vergeten – ook door de van huisverwarming. Om met het laat-
ste te beginnen: er werden veel kolen gestookt om de huizen te verwarmen. Dat 
probleem loste zich deels min of meer ‘vanzelf’ op toen Nederland overging op 
het aardgas. Verder werden voor grote industriële installaties hogere schoor-
stenen gebouwd en/of werden de afvalgassen ontdaan van zwaveldioxide. Be-
gin jaren tachtig werden er bovendien in Europees verband afspraken gemaakt 
over emissiereducties. Dat alles betekent dat het probleem met zwaveldioxide 
al lang in grote delen van Europa tot het verleden behoort. Daarna kwam het 
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probleem met het verkeer dat grote hoeveelheden stikstofoxiden (en stof) pro-
duceert. Ook grote industriële installaties produceren veel stikstofoxiden. Maar 
ook bij deze stof zijn grote successen geboekt, zij het nog niet zo spectaculair als 
bij zwaveldioxide. Auto’s bijvoorbeeld zijn veel schoner geworden en ondanks 
het volume-effect (=steeds meer auto’s) neemt de emissie van het verkeer af. 
Sinds 1990 is dat in Nederland maar liefst 75%. En dat terwijl tegelijkertijd de 
verkeersprestatie (=het aantal gereden kilometers) met 45% is toegenomen. 
Voor ammoniak is ook al sprake van een forse reductie van de emissies in Ne-
derland: de emissies in de land-en tuinbouw zijn met 60% afgenomen. Waarom 
zien we dat dan zo weinig terug in het natuurherstel? Het antwoord is simpel: 
de tientallen jaren veel te hoge stikstofbelasting; zie de figuur op pagina 21. Er 
gaat, ondanks de emissiereducties, nog steeds te veel de lucht in, dat vervolgens 
ook weer ergens neerkomt. En, de stikstofbelasting van de afgelopen decennia 
heeft onze natuur al flink verloederd. Niet verwonderlijk dat herstel van ecosys-
temen vaak gebaat is bij afgraving van de bovenste bodemlaag. Waarom lukt het 
wel bij zwaveldioxide en stikstofoxiden en niet van ammoniak? Het is mogelijk 
een combinatie van politieke onwil, gevoed door een krachtige lobby vanuit de 
agrarische sector, en economisch opportunisme. Met dat laatste bedoelen we de 
opmerking: ‘Cruciaal voor de Nederlandse economie, voor de werkgelegenheid 
in Nederland.’ Dat werd en wordt bijvoorbeeld ook gezegd van de Rotterdamse 
haven die veel containers verschuift en doorvoert. Over de luchthaven Schiphol 
waar toeristen voor bodemtarieven kunnen vliegen omdat er geen belasting op 
kerosine wordt geheven.
 ‘Is het dan nooit genoeg?’, horen we de boeren al zuchten. Zeker wel , maar 
nu nog niet als we kijken vanuit het perspectief van veel ecosystemen. ‘Moeten 
dan al die bijzondere plantjes worden beschermd?’, kreunen de boeren. Daar 
kan inderdaad over worden getwist. Feit is dat volgens het Compendium voor 
de Leefomgeving de biodiversiteit in Nederland nog maar 15% bedraagt van wat 
er in Nederland in een ongestoorde situatie vroeger in Nederland voorkwam. 
Het Compendium voor de Leefomgeving concludeert zelfs: ‘Verlies van oor-
spronkelijke natuur in Nederland groter dan elders. Dit relatief lage percentage 
is het gecombineerde resultaat van een historisch verlies aan natuurareaal en 
de kwaliteit van de resterende natuurgebieden. Daarnaast is de natuurkwaliteit 
van het landelijk gebied afgenomen door landbouwintensivering en verstedelij-
king.’ Nee, het kan in alle oprechtheid toch niet worden beweerd dat boeren de 
hoeders van het Nederlandse landschap zijn. 

❶ Karel van ’t Reve, Ik heb nooit iets gelezen, Van Oorschot, Amsterdam, 2003, p. 142. ❷ Het 
ging toen vooral om bestrijdingsmiddelen als parathion en drins. Het gebruik van deze middelen 
werd uiteindelijk verboden. ❷ InfoMil is een kenniscentrum, verbonden aan het ministerie voor 
Infrastructuur en Waterstaat. InfoMil zegt van zichzelf: ‘Al sinds 1995 is Kenniscentrum Info-
Mil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Actueel, 
praktisch en onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt 
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de schakel tussen beleid en uitvoering.’ InfoMil is onderdeel van Rijkswaterstaat. En voor wie 
het allemaal wil begrijpen: het milieu valt ook onder dit ministerie zoals ook het Planbureau voor 
de Leefomgeving. Maar we hebben toch ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu? 
Jazeker, die bemoeien zich ook onder andere met het milieu. Maar het RIVM valt onder het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De PAS daarentegen valt weer onder het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Achteraf kan natuurlijk alles worden verklaard en 
uitgelegd, maar elke logica ontbreekt in dit systeem.

Dd

NEPNiEUWS Vi besteedde in al heel wat malen aandacht aan wat tegen-
woordig nepnieuws heet. Vroeger heette het desinformatie of gewoon propa-
ganda. In de tijd van het nationaal-socialistische Duitsland was er zelfs een 
ministerie voor ‘Volksaufklärung und Propaganda’, zoiets als volksvoorlich-
ting en propaganda. Uit die tijd een fraai voorbeeld van nepnieuws of, zo u 
wilt, Volksaufklärung.

Tegenwoordig is de naam van Trump, de president van de Verenigde Staten, 
onverbrekelijk met nepnieuws verbonden. Zoals al betoogd, is nepnieuws 

gewoon een nieuw woord voor iets dat altijd al heeft bestaan (en waarschijn-
lijkgelijk ook in de toekomst nog regelmatig zal opdoemen). Nu is Vi geen opi-
nieblad, maar in dit geval is enige aandacht toch gewenst. Er kan namelijk wor-
den gezegd dat Trump erin is geslaagd het begrip van een nieuwe dimensie te 
voorzien. Het is merkwaardig om te zien hoe velen zich inspannen om aan te 
tonen dat de uitspraken van Trump onjuist zijn. Inmiddels heeft Trump zoveel 
onjuiste uitspraken gedaan dat het waarschijnlijk statistisch verantwoord is om 
ervan uit te gaan dat elke uitspraak van Trump onjuist is. Dat scheelt een hoop 
werk. Hoe kan het ook anders? Iemand die zegt dat het de afgelopen dagen toch 
wel erg koud was en dat dus klimaatverandering maar onzin is. Wie het verschil 
niet weet tussen weer en klimaat (of dat nu verandert of niet), reikt zichzelf 
een brevet van onvermogen uit. Of iemand die over de leider van Noord-Korea, 
Kim Jong un, zegt: 'Ik praat met iedereen. Natuurlijk, waarom zou ik dat niet 
doen?’ Als er iemand is die in de positie is om te kunnen zeggen dat hij niet met 
iemand praat, is het de president van de Verenigde Staten. En wie nog gelooft in 
de oprechtheid van de Noord-Koreaanse leider, leze het onthutsende boek van 
Remco Breuker.①
 Maar het zou gaan over Duitsland. Wel, in 1934 kwam het plaatjesalbum Wie 
die Anderen gerüstet sind... met als vervolgende ondertitel trotz vertraglicher 
Abrüstungspflicht. Het is een zeer rijk geïllustreerd boekwerk dat minutieus uit 
de doeken doet hoe de winnaars van de Eerste Wereldoorlog zich ondanks de 
gemaakte afspraken weer zwaar bewapenden, terwijl Duitsland in dit opzicht 
niets mocht. In het Verdrag van Versailles, artikel 160, was namelijk bepaald 
dat Duitsland niet meer dan zeven infanterie- en drie cavaleriedivisies mocht 
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hebben. Aangezien het maximum aantal manschap-
pen per divisie ook was vastgelegd, betekende het 
dat Duitsland een staand leger van hooguit 100.000 
man, inclusief het kader, werd toegestaan. Verder 
waren zware tanks verboden evenals de gehele lucht-
macht. De marine mocht alleen nog zes verouderde 
pantserschepen, zes lichte kruisers en twaalf torpe-
dobootjagers in de vaart houden. Onderzeeboten wa-
ren in het geheel niet meer toegestaan. De bedoeling 
was duidelijk: Duitsland mocht nooit meer een mili-
taire macht van betekenis worden.
 De Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpar-
tei, NSDAP, was lange tijd een politieke partij in de 
marge. Het duurde tot 1930, voordat de NSDAP voor 
het eerst tot de Rijsdag, het toenmalige Duitse parle-
ment, toetrad. Eerder had de partij in de zuidelijke 
deelstaatverkiezingen al successen geboekt. Hoewel 
de NSDAP een belangrijke machtsfactor was geworden, trad de NSDAP pas be-
gin 1933 tot de regering toe. Het is een wijdverbreid misverstand dat eerst met 
de toetreding van de NSDAP tot de regering en de benoeming vam Hitler tot 
rijkskanselier het Verdrag van Versailles aan de kant werd geschoven. Dat was 
al veel eerder gebeurd. In 1922 sloten de Sovjet-Unie en  Duitsland het verdrag 
van Rapallo. Dat verdrag betekende wederzijdse erkenning, diplomatieke ban-
den en economische samenwerking. In een geheime clausule werd overeenge-
komen dat Duitse militairen in de Sovjet-Unie konden oefenen. Het betekende 
onder andere dat Duitse officieren vliegervaring konden opdoen. Hiervoor wer-
den ondermeer Nederlandse Fokkervliegtuigen gebruikt. Nadat Hitler aan de 
macht was gekomen, werd er echter openlijk tot herbewapening overgegaan.
 Het album Wie die Anderen gerüstet sind... is, zekere in het licht van het 
voorgaande, als pure propaganda te zien. Immers, Duitsland hield zich al jaren 
niet aan het Verdrag van Versailles en Hitler, eenmaal aan de macht, liet er 
geen misverstand over bestaan dat er moest worden herbewapend. Het album 
toont de wapens die de grootmachten hebben, ondanks de afspraken over ont-
wapening. Het telt zo'n 75 (te verzamelen) plaatjes, onderverdeeld naar soorten 
wapens, als geweren, mitrailleurs en luchtafweer, kanonnen, tanks, onderzee-
boten, jagers, vliegdekschepen, jagers en bommenwerpers. De toonzetting is 
niet mis te verstaan: dit gebeurt er allemaal in andere landen terwijl Duitsland 
met handen en voeten is gebonden aan het Verdrag van Versailles. Alles wordt 
van uitvoerig commentaar voorzien. Bij de onderzeeboten wordt bijvoorbeeld 
opgemerkt dat deze een bedreiging voor het handelsverkeer vormen. Alle lan-
den hebben onderzeeboten, ‘in beträchtlicher Menge’, behalve Duitsland dat er 
geen heeft. Spanje 13, Zweden 16, Rusland 18, Nederland 23, Engeland 58, Ver-
enigde Staten 107, Frankrijk 96, Italië 44 en ‘Deutschland keine’. We zouden 
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Sigaretten en plaatjes
Op 31 januari 1933 was Adolf Hitler tot rijkskanselier van Duitsland benoemd. Dat vormde 

het begin van de totalitaire staat. De Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, 
waarvan Hitler het boegbeeld was, kon in het begin van de jaren dertig op een grote popula-
riteit rekenen, afgaande op de uitslagen van de verkiezingen. In 1930: 18%, in 1932 waren er 
tweemaal verkiezingen: 37 respectievelijk 33%. Direct na zijn aantreden schreef Hitler opnieuw 
verkiezingen uit. Nog voor de verkiezingen vond op 27 februari 1933 de Rijksdagbrand plaats 
die door Hitler werd benut om nog meer macht naar zich toe te trekken. Er volgde straatterreur 
en repressie en bij de verkiezingen in maart 1933 behaalden de nationaalsocialisten 44% van de 
stemmen. Het waren de laatste verkiezingen; nog in hetzelfde jaar werden alle politieke partijen, 
behalve de NSDAP, verboden.

 Een onderbelicht verschijnsel uit de 
eerste jaren van de nazistaat vormen de 
plaatjesalbums. In 1933 was er een aar-
zelend begin met het album Fahnen- und 
Standarten-Träger dat werd uitgebracht 
door de Bremen Orientalische Cigaretten-
Compagnie Yosma. Dit bedrijf bracht on-
der andere het sigarettenmerk Alva op de 
markt. De pakjes bevatten plaatsjes om 
in het album te worden ingeplakt. In 1934 
ging het pas echt goed los met Fahnen- 
und Standarten-Träger. Album 2, Männer 
im Dritten Reich, Wie die anderen gerüstet sind, trotz vertraglicher Abrüstungspflicht, Das waffen-
starrende Ausland en Wer führt das Dritte Reich?. In 1936 verscheen nog Alles für Deutschland 
2000 - Jahre deutsche Geschichte und deutsches Heldenthum. Ook de Cigaretten-Bilderdienst 
Altona-Bahrenfeld liet zich niet onbetuigd met direct in 1933 al Kampf ums Dritte Reich - Eine 
Historische Bilderfolge en Deutschland erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP. In 1936 
volgde nog Adolf Hitler Bilder aus dem Leben des Führes, deze keer geen plakplaatjes, maar 
echte foto's (zie ook onder). Het waren allemaal recht toe recht aan propaganda-uitgaven. Tegen-
woordig zal het niet lukken om zo'n album, behalve de Fahnen- und Standarten-Träger albums, 
in een redelijke staat én met alle plaatsjes voor minder dan 100 euro te bemachtigen. #
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in herhaling vallen als we andere voorbeelden zouden geven. De boodschap is 
duidelijk: zij wel, wij niet. En zij zijn dan de ‘Großmächte’: Frankrijk, Engeland, 
de Verenigde Staten en Italië en, als het goed uitkomt, ook Japen, Rusland en 
nog een heleboel andere landen. Duitsland moest zich wel voorbereiden. Hoe 
het verder ging, is genoegzaam bekend. 

❷ Remco Breuker, De B.V. Noord Korea, 2018. Zie voor verdere details pagina 3.

Plaatjes uit het album Links Een blik op een deel van de Italiaanse 
luchtmacht . ‘Italien besitzt eine der größten Luftflotten der Großmächte. 
Midden Een zware Franse tank. Rechtsboven Een Franse onderzeeboot. 
Rechtsonder  Langeafstandsgeschut van een Amerikaans linieschip.

Links Een schets van 
de Franse Magniotlinie 
met als bijschrift:'Der 
Festungsgürtel zur 
“Sicherung” der franzö-
sischen Grenze.’
Onder Duitsland 
wordt bedreigd door 
de langeafstandsbom-
menwerpers van de 
omringende landen.
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DE NEDERLANDSE iDENTiTEiT Nee, dit gaat niet over de uitspraak van 
Maxima op 24 september 2007. Natuurlijk bestaat de Nederlander niet en is er 
niet iets als een Nederlandse identiteit. De werkelijke vraag zou echter moeten 
zijn: welke identiteit wordt bedoeld? En juist doordat het begrip ‘Nederlandse 
identiteit’ meestal enige zonder nadere specificatie wordt gebruikt, is praten 
erover tot borrelpraat geworden. Iedereen heeft er zo wel iets over te zeggen.

In het publieke debat valt met enige regelmaat 
het begrip Nederlandse identiteit, vaak in sa-

menhang met de Nederlandse cultuur; zie bij-
voorbeeld de discussie over Zwarte Piet. We ma-
ken er niet te veel woorden aan vuil, maar willen 
slechts wijzen op het volgende. Als referentie 
voor de Nederlandse identiteit wordt vaak vaag-
jes gerefereerd aan ‘vroeger’. Onduidelijk is wan-
neer dat dan was. Het schijnt een tijd geweest 
waarin alles nog orderlijk was, omdat we ‘onder 
ons’ waren. Wie hier goed over nadenkt, moet 
tot de conclusie komen dat dat nooit het geval 
is geweest. Zie de Tachtigjarige Oorlog, katholie-
ken tegen protestanten, de Gouden Eeuw met de 
vestiging van koloniën en daarmee ‘vreemd volk’ 
binnenhalend. Dit land is altijd een land van ko-
men en gaan geweest, soms meer, soms minder.
 In het Wie Wat Waar jaarboek 1957  trof-
fen we drie pagina's met Nederlandse kleder-
drachten aan. Representeert dat ‘vroeger’ of de 
Nederlandse identiteit? In het Wie Wat Waar 
jaarboek 1949 worden onder de titel ‘Voor de 
vacantie/Waar vindt men ...’ suggesties gedaan 
voor uitjes in Nederland; daarbij onder andere 
vijftien plaatsen genoemd waar men kleder-
drachten kan zien. Als uitje! En in het Wie Wat 
Waar jaarboek 1948 staat een mooi kaartje met 
een overzicht van dialecten in Nederland. Het 
zijn (waren?) er maar er liefst zestien. Gaat het 
daar dan om?
 Nee, natuurlijk. Het zijn vaak politici met een 
verborgen agenda die over ‘identiteit’, ‘cultuur’ 
en ‘vroeger’ beginnen. Waarom vraagt nooit 
eens iemand om zo’n uitspraak nader te specifi-
ceren? Dat zou wel eens zeer verhelderend kun-
nen werken.  Het is maar een suggestie. 
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VAN DE LEDEN VAN DE REDACTIE
Bert Overeem
Het is bij toeval dat ik Voortschrijdende Inzichten betrokken ben geraakt. Ik 
ben al heel lang een verzamelaar van spullen van Wipneus en Pim. Iemand 
attendeerde me  op het tijdschrift Voortschrijdende Inzichten (vond ik toen 
maar een vreemde naam, maar ala) en ontdekte dat ze daar al van alles over 
Wipneus en Pim hadden uitgezocht. Nou ja, ze? Het bleek om één persoon 
te gaan. Zo kwam ik in contact met Ed Buijsman. Dat was nog in de begin-
tijd, toen Ed nog alles alleen deed. Van het een kwam het ander en ik werd 
onbezoldigd medewerker eerst alleen om Wipneus en Pim verder uit te die-
pen, maar dan werd al gauw veel meer. Zo kreeg ik van Gerrit van Dam, de 
opvolger van Ed, de mooie functie ‘Archief en documentatie’. Daarna kwam 
Henny erbij en als laatste Betty. Al die jaren heb ik vooral onderzoek gedaan 
voor de achtergrondinformatie bij de artikelen. Daarnaast heb ik de biblio-
theek met naslagwerken opgezet. Dat was ook wel nodig, want toen ik begon 
stond er alleen een aftands woordenboek Nederlands. Ik zal het allemaal 
missen. Nooit een cent verdiend, zelfs geen onkostenvergoeding. Allemaal 
liefdewerk oud papier. Gerrit gaat er min of meer van uit dat ik af en toe een 
Eén Voortschrijdend Inzicht doe. Ik ben er nog niet uit. ֍

Henny de Groot
Ed Buijsman en ik kennen elkaar al van heel lang geleden. Ed en mijn man 
studeerden tegelijkertijd in Utrecht. Ik was toen al getrouwd, zodoende. Na 
de studie ging ieder zijn eigen weg. Pas zo’n dertig jaar later kwamen we via 
de website van Voortschrijdende Inzichten weer met elkaar in contact. Ik had 
een vraagje over iets dat op de website stond. Geen idee meer wat het was.  
In ieder geval raakten we zo weer met elkaar in gesprek. Ed vertelde dat hij 
gek werd van al die vragen over Wipneus en Pim (en andere zaken) en hij 
zocht iemand die binnenkomende vragen kon beantwoorden. Dat leek me 
wel wat. Om de zaak wat meer aanzien te geven ondertekende ik de e-mails 
met Henny de Groot, ‘voor al uw vragen’. Ik heb er nooit spijt van gehad dat 
ik bij Voortschrijdende Inzichten ben geraakt. Ik heb er al die jaren met veel 
plezier (bijna) alle vragen beantwoord. Het leukst waren de ‘vergaderingen’; 
het was allemaal vrijheid, blijheid én leuke verhalen. ֍

Betty van Bruchem-van Berkel
Een vriendin van mij had een vriend die wel eens iets deed voor Voortschrij-
dende Inzichten. Zo hoorde ik dat ze iemand zochten voor ‘licht administra-
tief werk’, zonder betaling, dat wel. Dat laatste sprak me niet zo aan, maar 
ik had toch niets om handen, was op zoek naar werk. Ik dacht: ‘Ach, onbe-
zoldigd werk staat vast ook wel goed op mijn CV.’  Nou dat heb ik geweten. 
Zo iets raars had ik nog nooit meegemaakt. Bert en Henny waren er toen al 
en Ed was nog de hoofdredacteur. Fatsoenlijk vergaderen was er niet bij. Er 
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werd wel lang gepraat, over van alles en nog wat, maar beslissingen wer-
den zelden genomen. Ik dacht: ‘Ze doen daar maar wat!’ Maar het was er 
wel altijd gezellig. Het ‘licht administratief werk’ was inderdaad licht, af en 
toe een briefje. Later kwamen daar de aantekeningen bij, de aantekeningen 
van de invallen voor mogelijke onderwerpen voor het tijdschrift. Ik ben een 
tijdje weg geweest bij Voortschrijdende Inzichten toen ik mijn man leerde 
kennen. Ik miste het wel en ik ben daarom later weer teruggekomen. ֍

Ed Buijsman
Het was aanvankelijk helemaal niet de bedoeling om een tijdschrift te ma-
ken.  In het begin van de jaren negentig had ik een mooie, leidinggevende 
functie bij een grote organisatie. Zo mooi bleek het toch niet te zijn, ik raakte 
overspannen en dacht: ‘Is dit het nou?’ Daarop besloot ik de bakens te 
verzetten: minder met werk bezig, maar daarnaast ook nog iets anders. 
Het was nog in de wilde tijd, tweede helft van de jaren negentig: ik ga een 
website maken over ‘iets’. Cursusje van drie middagen gevolgd en toen een 
website bouwen. Ja, dat deed je toen met eenvoudige hulpmiddelen nog 
zelf. Het tijdschrift kwam pas jaren daarna. Ik deed in het begin alles alleen. 
De eerste edities van het tijdschrift werden zelfs nog met een cahiersteek 
in elkaar genaaid; zeer bewerkelijk, maar mooi en er waren toen nog nau-
welijks abonnees. Sowieso zijn er nooit veel abonnees geweest. Het ging 
toch vooral om het plezier, om het anders denken, om de nieuwsgierigheid. 
Jammer dat mijn gezondheid geleidelijk aan wat bezwaarlijk werd, maar 
gelukkig vond ik in Gerrit iemand die het graag wilde voortzetten. En ook 
niet onbelangrijk: ik bleef er wel bij betrokken. ֍

Gerrit van Dam
Als laatste die is binnengekomen bij Voortschrijdende Inzichten, heb ik ook 
nog eens het laatste woord. Een hele eer. Ed Buijsman en ik kennen elkaar 
sinds de tijd van de lagere school in Utrecht en we zijn altijd met elkaar in 
contact gebleven; soms op afstand dan weer dichterbij. Ik denk dat het is, 
omdat we elkaar goed begrijpen, vaak aan een half woord genoeg hebben 
dat Ed aan mij gevraagd om de functie van hoofdredacteur van hem over te 
nemen. Ik deed het met plezier en heb aan de werkwijze niets veranderd. 
Alles ging prima zoals het ging. Er was geen enkele reden om het anders 
te doen. Abonneeaantallen hebben mij, net zoals Ed, nooit geïnteresseerd. 
En voor het geld hoeven we het ook niet te doen, want: a) wij krijgen niets 
betaald; en b) de abonnementskosten dekken net de portokosten. Dus 
waarschijnlijk leggen we er nog geld op toe ook. Maakt allemaal niet uit. 
We – ik spreek voor ons allen – hebben het al die jaren met plezier gedaan. 
Ik gebruik deze laatste regels om al onze abonnees te bedanken voor hun 
interesse in ons tijdschrift. Wie weet, als Bert er zin in heeft, komt er nog wel 
eens een nummer van Eén Voortschrijdend Inzicht uit. Het ga u goed! ֍
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Een situatie, iets, iemand wordt gekend, heeft kenmerken, er zijn opinies over 
en er bestaan inzichten. Er verandert iets in de wereld, in de omgeving; daar-
door verandert de situatie, iets, iemand. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. 
De opinies, inzichten blijken veranderd. Bij de vroegere situatie behoren nu 
‘verouderde inzichten’; bij de nieuwe ‘recente inzichten’. Dit alles is het gevolg 
van ‘voortschrijdende inzichten’.
 Het gebruik van termen als ‘voortschrijdend’, ‘verouderd’ en ‘recent’ sug-
gereert sterk dat de verandering een verbetering, vooruitgang betekent. Het is 
echter niet altijd duidelijk wat de verandering veroorzaakt heeft, waarom een 
inzicht plots gewijzigd is en waarom het eerdere inzicht verouderd is gewor-
den. Kortom: het mechanisme en wat het aandrijft lijkt door het taalgebruik 
duidelijk, maar is dat bij nadere beschouwing allerminst. Het is dus maar de 
vraag of de verandering inderdaad een verbetering is geweest. Anders ge-
zegd veel inzichten ‘verouderen’ en worden vervangen door 'recente’ zonder 
dat duidelijk is waarom en hoe.
 Daar komt nog iets bij. Op de één of andere 
manier zijn we als individu vaak betrokken bij die 
voortschrijdende inzichten. Hetzij omdat we ze 
(moeten) ondergaan, hetzij omdat we zelf bijdra-
gen aan de voortschrijdende inzichten. Het grote, 
bijvoorbeeld maatschappelijke verandering, is zo 
verbonden met het kleine, het individu.
 Daarom een tijdschrift dat zich richt op ‘voort-
schrijdende’ inzichten met speciale aandacht 
voor ‘verouderde’ inzichten. In dit tijdschrift wordt 
onderzocht welke mechanismen een rol hebben 
gespeeld bij veranderingen en wat de relatie is 
tussen het grote en het kleine. ≈

HOE HET OOIT BEgON
In maart 2001 kwam het nulnummer van Voortschrijdende Inzichten uit. Dit 
nummer telde 16 pagina's. Het bevatte artikelen onder de titels De peervormi-
ge stuifzwam in Amelisweerd, Bergeenden op ‘De Beer’, De Wet van Benford, 
Rekenlinialen: ze zijn altijd bruikbaar, Beroemde mannen en hun rekenlini-
aal: Enrico Fermi, Wetenswaardig: hoe groot moet uw afvalcontainer zijn? 
en nog wat geneuzel over voortschrijdende inzichten. Het geheel werd voor-
afgegaan door een Voorwoord van de uitgever. De tekst van dit voorwoord is 
hieronder integraal weergegeven, omdat het door de jaren heen altijd het lei-
dend principe is gebleven. We stellen tot slot vast dat om een of andere reden 
de ondertitel ‘Tijdschrift over mechanisme’ ergens onderweg verloren gegaan. 
Een ondertitel die we op de valreep gelukkig nog opnieuw kunnen opnemen.


