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Foute kunst (of niet)? 
Socialistisch realisme, 

maar ook zomer-
nacht,  

het zigeunermeisje  
en huilende kinderen 
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Uw blad is alleraardigst, maar ook niet meer 
dan dat. De onderwerpen die u bespreekt, zijn 
zeker de moeite waard. Wat mij tegenvalt, is 
dat het bij een aanzetje blijft. De omvang van 
uw blad laat blijkbaar niet toe dat de 
onderwerpen met voldoende diepgang en 
uitgebreidheid worden besproken. Een 
voorbeeld is het artikel over de atoombom. 
Daar is wel heel wat meer over te vertellen. 
Jammer dat u ook niet verwijst naar de toch 
zeker niet geringe bijdrage die ik zelf heb 
geleverd aan de ontrafeling van de vele 
mysteries die hangen rondom de ontwikkeling 
van de diverse soorten atoombommen. 
RR, NY, USA (door de redactie uit het Engels 
vertaald en tevens sterk bekort) 
Naschrift van de redactie: Zeker, de omvang 
van ons blad laat niet toe dat wij onderwerpen 
zeer uitputtend behandelen. Ons tijdschrift is 
bedoeld om te attenderen, de interesse voor 
bepaalde onderwerpen te wekken. Daarom 
voegen wij bij onze artikelen ook suggesties toe 
voor andere bronnen van informatie Wat betreft 
uw eigen bijdrage verschillen wij helaas met u 
van mening. Inderdaad heeft u twee 
uitstekende boeken geschreven, maar de 
wederwaardigheden van de bewoners van 
Bikini atol komen daarin maar zeer terloops ter 
sprake. Juist om het lot van die mensen was 
het ons te doen. 
De boeken waar RR op doelt zijn: 
Richard Rhodes, The making of the atomic 
bomb, Simon & Schuster, 1986 (over de 
ontwikkeling van de eerste atoombommen). 
Richard Rhodes, Dark sun, Simon & Schuster, 
1995 (over de ontwikkeling van de 
waterstofbom). 
 

 
U had ons beloofd dat er een artikel over het 
ammoniakgat zou komen. Ik ben beroepsmatig 
in het gat geïnteresseerd. U kunt zich daarom 
mijn teleurstelling voorstellen, toen ik in 
nummer 1 geen artikel over dit onderwerp 
aantrof. 
AvP te H. 
Naschrift redactie: wij hebben onderzoek lopen 
voor vele onderwerpen; het ammoniakgat is 
daar één van. Uit het feit dat in nummer 1 van 
Voortschrijdende Inzichten geen artikel over het 
ammoniakgat stond, mag u niet afleiden dat het 
onderwerp daarmee is komen te vervallen. De 
voorbereidingen over dit onderwerp nemen 
gewoon veel tijd in beslag. U houdt het artikel 
van ons tegoed.  
 
In Voortschrijdende Inzichten nummer 1 kondigt 
u aan dat uw blad binnenkort via Internet te 
raadplegen zal zijn. Ik kan u verzekeren dat ik 
dit zeer kritisch zal volgen. Mij is bekend dat 
een lid van uw redactie zeer negatieve 
opmerkingen heeft gemaakt over de website 
van Kunst om de hoek. Het zal mij benieuwen 
wat uw opvattingen zijn van een zogenaamde 
niet stoffige site! 
MR te H. 
Naschrift redactie: onze redactie is op geen 
enkele wijze geïnteresseerd in de lokale 
problematiek die blijkbaar aangereikt wordt 
door de website van Kunst om de Hoek (niet 
hoek, zo zagen wij op de bedoelde website). En 
ja, die website zag er inderdaad wel wat stoffig 
uit. Volgt u ons gerust zeer kritisch: wij 
koesteren onze critici, omdat wij denken dat wij 
iets van ze kunnen leren. 

Ingezonden brieven 
De redactie stelt reacties op prijs. De redactie behoudt zich echter het recht 
voor om brieven zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Reacties graag zenden aan de Redactie van 'Voortschrijdende inzichten ', p/a Uitgeverij Pandora, Bo-
vencamp 57, 3992 RX Houten. Ook suggesties voor onderwerpen kunt u hier aanmelden. In principe 
accepteren wij geen ongevraagde kopij. U kunt ons ook emailen: inzichten@planet.nl. De redactie van 
'Voortschrijdende inzichten' is ondergebracht bij Uitgeverij Pandora. Met ingang van 1 september 2001 
zijn wij telefonisch bereikbaar op vrijdag van 10-16 uur onder telefoonnummer  030-6373498. 
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Dit blad wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Uitgeverij Pandora in Houten 

Nummer  2 – November  2001 

 Thema: Foute kunst (of niet)  
   4 Socialistisch realisme 
   7 Zomernacht, zigeunermeisjes en 
   huilende kinderen 
 En verder nog 
   9 De essentie: cultuur en communisme 
 10 Helaas! Geestelijk vader van Wipneus en 
   Pim overleden 
 12 Uit het dagboek van de R Heule 

(adv) 
Uitgeverij Pandora in Houten is gespecialiseerd in het uitgeven 
van gelegenheidswerken van hoogstaande kwaliteit. Ter onder-
steuning en aanvulling van de redactie van het tijdschrift 

‘VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN’  wordt met spoed gezocht een 

Ervaren corrector 
Goede kennis van de Nederlandse taal en accuratesse alsmede 
het goed kunnen werken onder tijdsdruk zijn de belangrijke eigen-
schappen die wij vragen van onze nieuwe collega. 

Bovencamp 57 
3992 RX Houten 

030-6373498 

Deze keer een minder dik nummer dan u van ons gewend bent. Dit heeft vooral te 
maken met de voorbereidingen van het speciale nummer 2à3 dat vlak voor de jaar-
wisseling zal verschijnen. De rubrieken ‘het Kunsthoekje’ en ‘Wat wij voor u lazen’ 
ontbreken deze keer. Ter compensatie bieden wij u in dit nummer 2 een aantal arti-
kelen rond het thema ‘Foute kunst’. Ook aandacht voor het overlijden van Bruno 
van der Made van de Wipneus & Pim boekjes. Veel plezier met dit nieuwe num-
mer van ‘VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN’. De redactie. 
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Foute kunst (of niet): Socialistisch realisme 

I n de jaren dertig werd het socialistisch realisme de officiële kunstideologie van de 
Sovjet-Unie, vooral door toedoen van de toenmalige partij-ideoloog Andrei 

Zhdanov. Zo stelde hij dat socialistisch realisme ‘een waarachtige, historisch-concrete 
uitbeelding van de werkelijkheid in haar revolutionaire ontwikkeling’ beoogt. Het doel voor de 
kunstenaar is duidelijk: het socialistisch realisme vraagt van de kunstenaar ‘een historische 
schildering van de revolutionaire werkelijkheid … gecombineerd met de taak om de arbeiders in de 
geest van de arbeiders op te voeden’. Een kunst die zich de opvoeding van de arbeidersmassa 
ten doel stelt, moet natuurlijk voor die massa gemakkelijk te begrijpen zijn. Centraal in 
de thematiek moest daarom de arbeider zelf staan: zijn leven, zijn klassenbewustzijn 
zijn werk, zijn politieke leiders. Zijn geschiedenis en zijn vertrouwen in de toekomst 
moesten heroïsch idealiserend worden uitgebeeld. Belangrijk kenmerk van het 
socialistisch realisme is de eenzijdige verheffing van de inhoud boven de vorm.  Voor 
een rechtvaardiging werd tevens teruggegrepen op Engels, die spreekt van het nut van 
‘tendentieuze kunst in het belang van de arbeiders’. Ook in de geschriften van Lenin 
worden aangrijpingspunten gevonden met als trefwoorden ideologische inhoud, klasse 
inhoud en partijbewustzijn. Opdrachten aan kunstenaar werden verstrekt door 
speciale comités en behoefden de goedkeuring van politieke leiders. In het begin 
konden kunstenaars keuzes maken uit lijsten van thema’s waarbij tevens het aantal 
werken in een thema was aangegeven. Al snel werd dit systeem vervangen door het 
geven van specifieke opdrachten. Er werd daarmee steeds minder speelruimte gelaten 
aan de vrijheid van de kunstenaars om al naar hun aard en opvatting hun scheppend 
werk te doen. De praktijk werd dat kunstwerken door partijbureaucraten 
schematiserend en etiketterend werden afgewezen of aanvaard. Een belangrijke 
ontwikkeling was het opnieuw schrijven van de Russische geschiedenis in de jaren 
dertig. De rol van Stalin werd daardoor geheel anders dan in werkelijkheid was 
geschied. Het belangrijkste element was wel de vermeende hechte relatie tussen Lenin 
en Stalin. In werkelijkheid had Lenin de partij vlak voor zijn dood nog gewaarschuwd 
voor Stalin. Stalin werd als een soort natuurlijke opvolger van Lenin voorgesteld, ook 
in intellectueel opzicht. De kreet ‘Stalin is de Lenin van vandaag’ was een onderdeel van 
de nieuwe geschiedschrijving. Stalin werd afgeschilderd als een vader, leraar, inspirator 
en als een wijs en bescheiden man. Publicaties over het heroïsche verleden van Stalin 
in de tijd voor de revolutie completeerden het beeld. De jaren na de Tweede 
Wereldoorlog tot aan zijn door in 1952 waren opnieuw hoogtijdagen voor Stalin. De 
persoonsverheerlijking nam grote vormen aan. Stalin kon naast al datgene wat hij in 
de dertiger jaren al voorstelde nu ook nog gezien worden als de grote militaire leider. 
Hij had immers het land naar de overwinning op de fascisten geleid. In deze periode 
dook ook de brigadekunst weer op: de brigade als overwinning van de collectieve 
methode en de eliminatie van de persoonlijke stijl. Kunstenaars werkten in 
collectieven aan schilderijen; schilderijen van gigantische afmetingen die door de inzet 
van het collectief in luttele maanden vervaardigd konden worden. Na de dood van 
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Stalin nam het socialistisch realisme in hevigheid af en kwam er weer meer ruimte 
voor experimenten. Ook werden, in andere socialistische landen, nieuwe wegen 
bewandeld. Met het verdwijnen van het communisme als staatsvorm verdween ook 
grotendeels het socialistisch realisme. Alleen in Cuba leeft het nog in milde vorm 
voort. Noord-Korea, dat een op stalinistische leest geschoeide ideologie heeft, is nog 
het enige land waar het klassieke socialistisch realisme in ere wordt gehouden. 

 

Links: ‘Lenin op het spreekgestoelte’. Aleksandr Gerasimov, 288×177 cm, 1929. Midden: ‘Lenin’s 
toespraak tot het derde congres van de Komsomol’. Boris Ioganson, Nikolai Chebakov, Nataliya Faidysh
-Krandieskaya, Vasili Sokolov, Dimitri Tegin, 350×483 cm, 1950. Rechts: ‘Boeren bij Lenin’, V 
Sjerov [verdere informatie bij het sluiten van de opmaak niet bekend]. 

Socialistisch realisme in de pers! 
De natuur heeft haar goedkeuring laten blijken aan de reis van de Noord-Koreaanse 
leider Kim Jong Il door Rusland. Terwijl hij zijn Russische collega bezocht, hadden in 
zijn eigen land natuurwonderen plaats, zo meldt het  Noord-Koreaanse persbureau 
KNCA na thuiskomst van de Geliefde Leider. Tijdens Kims drie weken durende 
treinreis door Rusland verscheen eind juli drie maal binnen een half uur een dubbele 
regenboog boven de stad Shinuji. Enkele dagen later volgde een zelfde natuurver-
schijnsel boven een van de monumenten van de heersende familie Kim in de hoofd-
stad Pyongjyang. Ook spoot een spontane fontein in een Noord-Koreaans meer begin 
augustus zijn water als een gigantische paddestoel tien minuten lang twintig meter de 
lucht in. ‘Het was alsof de natuur Kim Jong Il feliciteerde met zijn revolutionaire da-
den’ aldus het KNCA. 

Lenin. Schilderijen over Lenin gaan meestal over de periode vlak voor en vlak na de 

revolutie. Hij wordt vaak afgebeeld als bovenmenselijk met grote intellectuele capaci-
teiten en met een groot analyserend en probleemoplossend vermogen. Hij is de man 
met grote wijsheid, de leermeester, waarvoor boeren en arbeiders grote afstanden te 
voet aflegden om zijn raad te krijgen. Maar ook de man die vurige toespraken kon 
houden en zo het volk opzwepen tot grote revolutionaire daden.  
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Stalin. De alom geliefde leider. 

Links: ‘Leider, leraar en vriend’. Grigori Shegal, 120×90 cm, 1937. Midden: ‘Stalin op het 18de Partij-
congres’. Aleksandr Gerasimov, 121×96 cm, 1939. Rechts: [informatie bij het sluiten van de op-
maak niet aanwezig]. 

Links: ‘Loflied op de liefde van het volk’. Oleksi Shovkunenko, Platon Biletsky, Igor Reznik, 
400×600 cm, 1950-51. Rechts: ‘Rozen voor Stalin’. Boris Ieremeevich Vladimirski, 101×141 cm., 
1949. 

Muurschilderingen uit de metro in Pyongyang. 

Noord-Korea. De zegeningen zijn voor iedereen te zien. 
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Foute kunst (of niet): zomernacht, 
zigeunermeisjes en huilende kinderen 
Z omernacht is een kunstwerk dat enerzijds erg bekend is en anderzijds met vele 

vraagtekens omgeven is. Het is een afbeelding van een schaars geklede vrouw 
met zigeunerachtige trekken die zich in een soort bosmeer bevindt. De achtergrond 
wordt gevormd door een exotisch ogend bos. Het kunstwerk is gesigneerd met JH 
Lynch. Veel mensen denken dat de titel iets is van ‘Zigeunermeisje’.  Onder deze titel 
wordt in aflevering 17 van het tijdschrift FURORE, september 1991, het kunstwerk ge-
presenteerd. In dit artikel worden tevens de pogingen beschreven om meer van dit 
kunstwerk en zijn schepper  te weten te komen. Zo wordt een Antwerpse kunsthan-
delaar genaamd De Wieuw geciteerd die een kunsthandel drijft in de Scheldestraat: ‘Ik 
bestelde 30 ton spaanplaat per maand. Daarop plakte ik de reproducties, waarvan ik vervolgens 500 

per week verkocht.’ Dit klinkt te ongeloofwaardig om waar 
te zijn. Feit blijft dat de kunstenaar Lynch volledig onbe-
kend is. In aflevering 18 van FURORE, augustus 1992, 
blijkt dat er weliswaar wat meer informatie is, maar de 
kunstenaar is nog steeds spoorloos. Wel zijn twee nieu-
we werken getraceerd: ‘Godin van het woud’ en ‘Portret 
van een jonge vrouw’. Ook wordt melding gemaakt van 
Joost Kranen die bezig zou zijn om een documentaire te 
maken over Lynch. In aflevering 20 van FURORE, winter 
2000-2001, -we zijn dan bijna tien jaar verder-, is er nog 
wat fragmentarische informatie bijgekomen. Zo wordt 
er nu een lijst van werken vermoedelijk van Lynch ver-
meld die naast de reeds hiervoor genoemde werken ook 
nog omvat: ‘Jonge vrouw’, ‘South of the border’, 
‘Mysterie’en ‘Jaloezie’. In het Volkskrant Magazine van 
13 januari 2001 wordt een boek van Wayne Hemingway 
besproken over, zoals de schrijver van het artikel het 
noemt, ‘Meesterwerken voor de schrootjeswand’. Dit 

boek, met de veelzeggende titel ‘Just above the mantelpiece’, gaat geheel over massa-
kunst. Ook Lynch’s zigeunermeisje wordt hierin besproken zonder dat nadere infor-
matie over Lynch gegeven wordt. 

W at geldt voor het schilderij ‘Zomernacht’ van Lynch geldt eigenlijk ook voor 
een aantal andere schilderijen. Zo hebben we ook de schilderijen met huilende 

kinderen. Er bestaan vele varianten van, maar ze zijn bijna altijd –en dan ook nog 
rechtsboven in de hoek!- gesigneerd door J Bragolin. Deze ‘schilderijen’ zijn altijd 
reproducties. Veelal aangebracht op hardboard; interessant is dat beide zijden van het 
hardboard gebruikt worden, dus zowel de gladde kant als de ribbelige kant. Een ander 

Zomernacht van J Lynch; soms 
ook wel zigeunermeisje genoemd. 
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detail is de lijst: soms klassiek weelderig, maar ook rustieke 
varianten kunnen veelvuldig worden aangetroffen. Maar wie 
is J Bragolin eigenlijk? In 1999 verscheen op bulletinborads 
op Internet een oproep met de volgende oproep: Hello! I'm 
Michiel Keller a filmmaker from Holland. And at the moment I'm 
busy making a documentary about the painting of the crying gipsy boy. 
made by J. Bragolin. I'm writing you this letter because at the moment 
I can't make any documentary because I can't find ANY information 
around the subject! I can use any information whatsoever on this pain-
ting and the painter and the boy and when and where it was painted. 
Do you know any families named Bragolin or where the original pain-
ting might be. Or any information whatsoever on this painting of the 
crying Gipsy boy or the maker. Please let me now. Because I have 
looked in almost every library in Holland now, and still looking every-
day and I didn't find ANY link! Thanks for thinking with me, Mi-
chiel Keller. De redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTeN 

zocht contact met Michiel Keller. Voor dit moment kunnen 

wij melden dat Keller met subsidie van het  Filmfonds bezig 

is met een film over Bragolin. Wij houden u op de hoogte. 
Keller attendeerde ons ook op de fansite van huilende-
jongetjes-schilderijen: www.cryingboyfanclub.nl. 

S childerijen van zigeunermeisjes, wulps en met zwoele 
blik, sieren menige huiskamer of gang. De schilderijen 

zijn gesigneerd door Vicente Roso. Maar wie dit is? Ook al 
niets over te vinden. Is alles wat hier nu besproken is kitsch? 
Feit is dat vooral in de zeventiger jaren veel huiskamers wer-
den opgesierd met het soort werk dat hier besproken is. Is 
massakunst per definitie kitsch? En waar ligt de grens tussen 
kitsch en kunst? Is het werk van Tretchikoff kunst? En wat 
te denken van de Big Eyes werken van het echtpaar Keane? 
Allemaal werk dat in grote getale gereproduceerd wordt en 
in postervorm, al of niet fraai ingelijst, naadloos past in het 
huidige IKEA interieur. Wie het weet mag het zeggen. In-
middels is de redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN in 
het trotse bezit van twee ‘echte’ Bragolins en één echte Ro-
so. En jazeker, je kunt, als je geluk hebt,  ze voor f 5,= of 
minder op een rommelmarkt kopen. 
Als extra voor onze lezers hebben we in een aparte bijlage 
een viertal Bragolins opgenomen. Deze zijn ontleend aan 
www.cryingboyfanclub.nl. 

Een echte Bragolin. 

Een mooie Roso 

Een werk van Giovanni
(?) Bragolin aangeboden 

op een Engelse veilingsite: 
een andere Bragolin? 
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De essentie: over cultuur en communisme 
Zo op het eerste gezicht hebben cultuur en communisme weinig gemeen. Het lijkt 
zelfs een tegenspraak. Het artikel over ‘Socialistisch realisme’ laat zien hoe cultuur en 
kunst onderdrukt kunnen worden. Kunstenaars, of wat daar voor door moet  gaan, 
wijden zich aan door bureaucraten opgelegde taken ter meerdere glorie van een staat, 
zijn machthebbers en leer. Zo ook lijkt de vraag of het communisme een wezenlijke 
bijdrage aan cultuur of kunst heeft geleverd, eenvoudig te beantwoorden. Maar toch. 
In de zomer van 1976 bezocht ik voor de eerste keer het toenmalige Tsjecho-
Slowakije; Praag was de belangrijkste stad op deze reis. Het was in die periode het 
hoogtepunt van de repressie na het einde van de Praagse lente. Op straat en in open-
bare gelegenheden was de sfeer meestal onvriendelijk. In meer afgelegen gelegenheden 
en na het nodige bier bleek dat ook in dit land, zoals overal elders, leuke, interessante 
mensen woonden. De stad was, ondanks het prachtige weer, van een sombere grauw-
heid. Nu is Praag beroemd om zijn prachtige gebouwen. Het zijn er veel en ze zijn 
van een overweldigende schoonheid. ’s Nachts waande je je in een middeleeuwse 
sfeer. Hinderlijk was dat er zo veel gebouwen in de steigers stonden. Klaarblijkelijk 
om gerestaureerd te worden; alleen was erg geen enkel teken van welke bouwactiviteit 

dan ook waarneembaar. In de zomer van 1977 was 
ik opnieuw in Praag. Tot mijn verbazing waren veel 
steigers op andere plaatsen terechtgekomen. De ge-
bouwen die het jaar daarvoor nog in de steigers 
stonden, hadden geen merkbare verbetering onder-
gaan. Er was gewoon niets gebeurd! Ongetwijfeld 
was hier sprake van één van de onbegrijpelijke uitin-
gen van het systeem. Begrijpen was onmogelijk. Be-
woners vertelden dat dit zeer gebruikelijk was en dat 
het een proces was dat jaren kon doorgaan, zonder 
dat er ook maar één restauratie was uitgevoerd. Een 
andere uiting van dit zelfde mechanisme was dat 
musea soms om onverklaarbare redenen tot nader 
order gesloten bleken te zijn wegens, jazeker, 
‘restauratie’. Maar toch. Al die mooie gebouwen en 
musea stonden er toch maar, ze waren niet, zoals in 
andere communistische heilstaten afgebroken, en je 
kon er, zij het dan alleen van de buitenkant, van ge-
nieten. En de musea die wel open waren herbergden 
de meest uitzonderlijke schatten. De toegangsprij-
zen van de musea overschreden zelden de 5 Kčs 
(toentertijd ongeveer f 1,=); naar verluid een beleid 
van het systeem. 
 

De Týn kerk aan het Staromĕstské 
Námĕstí (het Oude Stadsplein) in 
Praag in 1976: het karakteristieke 
aanzicht van oude gebouwen in Praag 
in de communistische tijd. 
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De val van de Berlijnse muur en het verdwijnen van het communistische systeem 
heeft ook in Tsjechië en in Praag grote veranderingen te weeg gebracht. De steigers 
zijn weliswaar niet verdwenen, maar duiden nu op echte werkzaamheden. Er wordt 
gerestaureerd, de stad wordt in oude glorie hersteld. En van wat ik er van gehoord heb 
– mijn dochter was in Praag in de zomer van 2000- , lukt dat wonderwel. Maar toch. 
De stad wordt overstroomd met toeristen die al die gebouwen ‘in hun pakket’ hebben. 
Dus zullenze ze zien ook. En dan de verandering: niets grauwheid, alles is fleurig en 
vrolijk geworden. In 1976 was er in heel Praag één terras (soms!) op het Oude stads-
plein. Nu struikel je over de terrassen. En de cultuur? Die is er nog steeds, maar gaat 
nu zij aan zij met protserige winkels waar dingen verkocht worden die niemand nodig 
heeft en dus alle toeristen willen hebben. Vroeger kwamen de toeristen niet, omdat ze 
niet achter het ijzeren gordijn durfden te komen. Nu komen de toeristen wel en zor-
gen ze ervoor dat het in Praag er net zo uit gaat zien als in alle andere grote steden. 
Cultuur en communisme verdragen elkaar niet goed, maar nog erger is dat cultuur en 
toerisme elkaar helemaal niet verdragen. 
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Helaas! Geestelijk vader van Wipneus en Pim overleden 
‘Langs dezelfde weg onder de zee kwamen Wipneus en Pim weer met Zilverelfje op het Muggeneiland 
terug. Maar onderweg moesten ze wel vier keer rusten, zo moe 
waren ze nu. Het was dan ook geen kleinigheid: tweemaal op 
één dag zo’n reuzewandeling maken, en ze waren wat blij, 
toen ze eindelijk weer onder in de donkere put van het Mug-
geneiland stonden. “Hè , hè”, zuchtte Pim, “we zijn er hoor. 
Is me dat lopen! Wat gaan we nu doen, Zilverelfje?” “Ja”, 
vroeg het prinsje nieuwsgierig, “wat moet er nu eigenlijk met 
die gouden rozen gebeuren? Dat heb je ons nog steeds niet ge-
zegd, Zilverelfje?”. Dit is een tekstfragment uit ‘Wipneus 
en Pim op muggeneiland’ van B van Wijckmade. Deze 
schrijver die vrijwel niemand kent, maar wiens boe-
ken door bijna alle kinderen worden gelezen, is op 
14 april 2001 overleden. We hebben het over pater 
Bruno van der Made, lid van de congregatie van de 
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
in Maastricht. Pater Van der Made? Jazeker, onder 
het pseudoniem Van Wijckmade schreef van der 
Made de eerste delen van de ‘Wipneus en Pim’ serie. 
Boekjes over twee kabouters die allerlei gevaarlijke 
avonturen meemaken (en alles liep natuurlijk goed 
af). Wipneus en Pim hebben allebei een rode punt-
muts. De muts van Wipneus staat bijna altijd in een 
bochtje omhoog en heeft aan het uiteinde een klein 
geel kwastje. De muts van Pim hangt bijna altijd om-
laag, behalve als hij schrikt. Toen Pater van der Ma-
de verhuisde van Maastricht naar Amsterdam om 
daar les te gaan geven op de kweekschool, zocht de 
uitgever naar andere schrijvers om de reeks voort te 
zetten. En vond deze .....bij de patercollega’s van 
Van der Made! Zo’n zes andere paters schreven 

De pseudoniemen 
B/HB 

Leonardus Marie Engelbertus 
 (Bruno) van der Made 

BA 
Hendrikus Johannes Fest 

BG 
Josephus Antonius Haenen 

BJ 
Wilhelmus Adrianus van der Looij 

BW 
Collectief 

Thomas Kinkade maakt kunst met Amerikaanse normen en waarden –  Houden can-
tharellen echt niet van zure regen? - Wat had Kuifje te maken met de geheime Duitse 
wapens uit de Tweede Wereldoorlog –  Het ammoniakgat: bestaat het echt? - Waarom 
is Ramon de Zubiarre Aquirrezabal onbekend? -  Hoeveel Wetten van Parkinson zijn 
er eigenlijk? - ‘Machines roken, mensen niet’: klopt dat wel? 
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In augustus 2000 werd op een rommelmarkt ‘Reisherinneringen van R Heule’ te koop 
aangeboden. Deze kans liet de redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN zich uiteraard 
niet ontgaan. In het dagboek worden de vakanties van de heer R Heule in de periode 
voor de Tweede Wereldoorlog en uit het begin van de jaren vijftig beschreven. De be-
schrijvingen geven een aardig inzicht hoe de gegoede burgerij destijds zijn vakanties 
doorbracht. Het is vooralsnog niet bekend wie de heer Heule was. Het enige dat uit de 
aantekeningen kan worden opgemaakt is dat de heer Heule in Haarlem woonde. De 
redactie stelt pogingen in het werk om meer over de identiteit van Heule te weten te ko-
men. 

Vakantie te Valkenburg van 6 t/m 15 augustus 1934 
Maandag. Reis per trein van Haarlem naar Valkenburg; reisduur 4½ uur. Ver-
blijf in hotel Monopole. 
Dinsdag. Bezichtiging van Valkenburg. Bezoek aan de gemeentegrot aan het 
Monumentplein; tevens een bezoek aan ruïne, waar ’s avonds vuurwerk ontstoken 
werd (‘Kostte veel geld, maar ’t ging wel’). 
Woensdag. Bezoek aan de model steenkolenmijn ‘Daelhemerberg’. ’s Middags 
met de bus naar Maastricht: stadswandeling, Sint Servaasbrug en Sint Servaas 
kerk (‘een prachtig bouwwerk’). 
Donderdag. ’s Morgens wandeling naar Vilt (‘Over de bergen’) en ’s middags 
naar Geulhem. In het laatste dorp een bezoek aan de rotswoningen. 
Vrijdag. Tocht naar de kluis (‘heeft een kluizenaar in gewoond’). ’s Middags 
een Eifeltocht, via Aken naar Monschau (‘Schilderachtig dorpje temidden der 
bergen’). 
Zaterdag. Beklimming van de Vogelenberg en een bezoek aan de Wilhelmina-
toren. Een wandeling naar Schin op ‘t Geul langs de Geul en beklimming van de 
Keutenberg. 
Zondag. Naar de Hervormde Kerk. Wandeling naar Houthem  
Maandag. Bezoek aan de Catacomben in Valkenburg. Wandeling naar Berg, 
vandaar met de auto naar Bemelen en met de bus terug. 
Dinsdag. Bezoek aan de ‘Grot van Lourdes’. Naar Heerlen (‘middelpunt van ’t 
mijndistrict’). 
Woensdag. Naar de Rooms-Katholieke kerk, Maria Hemelvaart. Terug naar Haar-
lem. 

Folders uit het dagboek 
van de heer Heule van 
de vakantie in 1934. 
Van links naar rechts: 
Gemeentegrot 
Steenkolenmijn 


