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Wie kent haar nog: 
 de ‘Winnipeg Sweetheart’? 
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Kwaliteit: wat is dat?? 
Werkt Voortschrijdende Inzichten wel onder een kwaliteitssysteem?? 
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Van de redactie 
De redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN ontving de nodige 
opmerkingen over de ondertitel van het tijdschrift. Menige lezer ontging de 
relatie tussen deze ondertitel, ‘Tijdschrift over mechanismen’, en de artikelen. 
Daarom plaatsen we hierbij nogmaals een gedeelte van de redactionele 
inleiding uit het nulnummer van het tijdschrift. 

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; daardoor 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' suggereert 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 
geworden. 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 gezegd, 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 heel 
vaak betrokken bij die voortschrijdende inzichten. Hetzij omdat we ze (moeten) ondergaan, hetzij dat we zelf 
bijdragen aan de voortschrijdende inzichten. Het grote, bijvoorbeeld maatschappelijke verandering, is zo 
verbonden met het kleine, het individu. Daarom een tijdschrift dat zich richt op ‘voortschrijdende’ inzichten 
met vooral aandacht voor 'verouderde' inzichten. Uit VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN, nummer 0, maart 2001. 

In aanvulling op het bovenstaande nog het volgende. Het is niet de bedoeling van het 
tijdschrift om de ‘mechanismen’ te ontdekken, laat staan ze te verklaren. Die pretentie 
hebben wij niet; wij zijn ten slotte geen wetenschappelijk tijdschrift. Het is de bedoeling 
onderwerpen aan onze lezers aan te bieden, waarbij het evident is dat er een mechanisme 
werkzaam is. Het is alleen niet onmiddellijk duidelijk wat dat mechanisme is, wat er achter 
steekt: geld, macht, waanzin, politiek, liefde? Het zijn dus onderwerpen waar je je over 
kunt verbazen, de wenkbrauwen bij kunt fronsen of waarbij een lichte woede nauwelijks 
onderdrukt kan worden. Het is zelfs misschien zo dat er niet zo zeer sprake is van een 
aantal mechanismen als wel van een soort supermechanisme . Wij denken vaak dat de 
wereld ordelijk in elkaar zit en dat mensen reageren volgens rationaliteit (en liefst ook nog 
altruïsme). Nee, het is anders: chaos, willekeur en gelegenheidsargumentatie bepaalt wat er 
wel en niet gebeurt. Ons tijdschrift beoogt dit enerzijds aan de kaak te stelen aan de hand 
van artikelen over zorgvuldig gekozen onderwerpen. Anderzijds willen wij onze lezers ook 
een tegenwicht bieden door artikelen op te nemen over onderwerpen die aan dit alles 
lijken te ontsnappen. Jazeker, u begrijpt het misschien al: kunst en liefde. Wij zullen onze 
lezers -éénmalig– een beetje op weg helpen met de mechanismen: 

 Deanna Durbin. Op jonge leeftijd wereldberoemd als exponent van een systeem, 
maar met 27 jaar al met pensioen. 

 Parkinson. Als intuïtief juist ervaren mechanismen lijken de wereld (en ons 
gedrag) te bepalen.  

 Verbindingsweg. Er wordt maar wat aan gerommeld met straatnamen. Dit blijkt uit 
hoe er wordt omgegaan met zo’n eenvoudige naam als de Verbindingsweg. 

 Het gemeubileerde landschap. Wie zet Nederland toch zo vol? 

 Kwaliteit. Het meest misbruikte begrip in onze tijd: het is overal goed voor. 
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Dit blad wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Uitgeverij Pandora in Houten 

Nummer  3 – Februari  2001 

Gebruik bij voorkeur letters met een schreef! ad
v 

Uitgever overstag: abonnement toch mogelijk! 
Een aantal lezers blijft er moeite mee hebben dat een abonnement op ons tijdschrift 
niet mogelijk is. Het belangrijkste argument van onze kant is steeds geweest dat wij 
niet kunnen garanderen dat binnen een bepaalde tijd een zeker aantal afleveringen van 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN zal verschijnen. Om onze lezers toch ter wille te 
zijn bieden wij nu alsnog de mogelijkheid tot een abonnement aan. U kunt zich abonne-

ren op vier nummers voor de prijs van € 5,00 (incl. verzendkosten, incl. BTW). Wij kunnen de 
abonnementhouders echter niet garanderen dat deze nummers ooit zullen verschijnen 
en, als ze al verschijnen, wanneer dat zal zijn. Wilt u het hier genoemde abonnement, 

stort dan € 5,00 op girorekening 3172452 van de uitgever ten name van Ed Buijsman 
in Houten onder vermelding van ‘abonnement Voortschrijdende Inzichten’. 
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PANTA RHEI 

 
UITGEVERIJ PANDORA 

Bovencamp 57 
3992 RX Houten 
Tel 030 6373498 

Email inzichten@planet.nl 

Opmerkingen en reacties gaarne zenden aan de 

Redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICH-

TEN. Ook suggesties voor onderwerpen kunt u hier 
aanmelden. In principe accepteren wij geen ongevraag-
de kopij.  

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN NU ook op 
Internet! home.hccnet.nl/e.buijsman: dit is een 
tijdelijk onderkomen. Ons definitieve adres wordt 
iets met www.inzichten.nl. Er wordt aan gewerkt.  
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Onvolledig! 
Wij lazen in VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN 
nummer 2 het artikel over de boekjes van 
Wipneus en Pim. Wij, als uitgever van deze 
werkjes, stellen het uiteraard op prijs als aan 
deze boekjes aandacht wordt besteed. Helaas 
bevat uw artikel enige onjuistheden. Daarom 
sturen wij u hierbij  aanvullende informatie; wij 
rekenen er op dat u één en ander recht zult 
zetten. Hoogachtend Uitgeverij Schenk te M. 
Naschrift redactie: jazeker, wij ontvingen een 
A4’tje met wat zo te zien informatie voor een 
spreekbeurt voor een basisschoolleerling is. 
Niettemin, relevante onderdelen kunt u 
aantreffen in het artikel. Daarnaast deden wij 
nog een schokkende ontdekking waar wij onze 
lezers ook over zullen berichten: zie verder het 
artikel ‘Nogmaals Wipneus en Pim’.  
 

Lelijke fout! 
Het is niet J Bragolin zoals u schrijft maar G 
Bragolin! Het door u beschreven onbekende 
werk staat volgens mij al jaren te koop 
aangeboden. Ik denk dat het al lang verkocht 
is, maar dat ze het erop laten staan. Overigens 
ben ik met subsidide van het Filmfonds bezig 
met een film over Bragolin en Roso. De film 
wordt geen portret van de schilders, maar meer 
van de eigenaars en hun verhalen. De film zal 
nog dit jaar af zijn en met subsidie van het 
zelfde Filmfonds in enkele filmhuizen draaien! 
Vrolijke groet! Michiel Keller te A. 
 

Weer een huilende jongen! 
Geachte redactie, aangenaam verrast was ik 
door de toezending van nummer 2 van uw blad. 
De tijd ontbreekt me nu om het gedetailleerd te 
lezen. Het bericht van overlijden van de auteur 
van Wipneus en Pim heeft me "getroffen". Als  

kind verslond ik deze boekjes ook, nu, op latere 
leeftijd, begrijp ik dit niet meer. In mijn 
uitgebreide bibliotheek heb ik nog wel een 
exemplaar liggen. Zo gauw er tijd voor is zal ik 
het nog eens herlezen ter nagedachtenis aan 
de man die me in mijn kinderjaren zoveel 
leesplezier heeft bezorgd. Wat betreft uw 
artikel over de huilende kinderen zou ik u willen 
verzoeken me z.s.m. een extra exemplaar te 
willen toezenden van nummer 2 van uw blad. 
Uiteraard zal ik u daarvoor de onkosten 
vergoeden.Dit blad wil ik toezenden aan de 
mensen waarvan we het ontroerende 
exemplaar van een van de huilende jongetjes 
hebben gekregen. Zoals u ongetwijfeld van uw 
vrouw hebt vernomen bij de schenking van dit 
prachtige, onovertroffen, sentimentvolle 
exemplaar hing dit werk in "Het Huisje", 
onlangs door ons aangekocht. Dit schilderij 
heeft jarenlang aan de wand gehangen en zeer 
zeker Jantje Schrauwen, de vorige eigenaar, bij 
het aanschouwen tot schreiens toe ontroerd. 
Zou u ook zo vriendelijk willen zijn me nog even 
aan te willen geven welk exemplaar we aan u 
geschonken hebben. Door emoties overmand 
en tot tranen toe bewogen bij het overhandigen 
van dit aandoenlijk kunstwerk kan ik me niet 
meer herinneren welk huilende jongen het 

was. Zou u me ook willen noteren als abonnee 

van uw blad en me wellicht een acceptgiro 
willen toesturen? Met vriendelijke groeten, 
Nelke Hermens te W. 
Naschrift redactie: hartelijk dank voor de 
schenking van het werk van Bragolin. Zie 
verder ons aanbod voor een abonnement. 

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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Deanna Durbin, de vergeten ‘Winnipeg sweetheart’  
Deanna Durbin is onlangs 80 jaar geworden, maar wie weet nog wie zij is? Ooit vierde 
zij triomfen op het witte doek. Na een heftige, maar voor  filmkringen zeer korte carriè-
re ging zij op 27 jarige leeftijd met ‘pensioen’. Sindsdien leidt zij een teruggetrokken 
bestaan in Neauphlé-le-Château in Frankrijk. Hier rechts zien we een foto van Dean-
na Durbin op 60-jarige leeftijd, al weer bijna 20 jaar geleden! 
 

Eén van de vele filmsterren uit de hoogtijdagen van de Amerikaanse film, dat is Dean-
na Durbin. Triomfen vierde zij in de jaren dertig van de 20ste eeuw, minder werd het in 
het begin van de jaren veertig. Ze hield op met acteren in 1948, zij was toen 27. Dean-
na Durbin, officieel Edna Mae Durbin, werd geboren op 4 december 1921 in Winni-
peg, Canada. Hieraan zou ze ook haar latere koosnaam ‘Winnipeg sweetheart’ ontle-
nen. Zij was nog jong toen haar ouders naar Calfornië verhuisden. Het was vooral 
haar stem die haar al op jonge leeftijd bekendheid bezorgde. Deanna Durbin verkreeg 
haar eerste grote bekendheid met de film Three Smart Girls in 1936; zij was toen 15. 
Bekendheid werd beroemdheid met de snel daaropvolgende films One Hundred Men 
and a Girl (1937) en Mad about Music  (1938). De films waren een groot succes en redde 
daarmee de filmmaatschappij UNIVERSAL van de ondergang. Deanna was in 1938 zo 
populair dat ze de omslag van STARS AND FILMS IN 1938 haalde. Zij werd bewonderd 
als een frisse teenager met twinkelende ogen, een prachtige glimlach en een engelachti-
ge stem. Deanna Durbin was de ster van het systeem. Op het hoogtepunt van haar 
populariteit werden er Deanna Durbin speelgoed en kleren verkocht. Haar eerste kus 
op het witte doek was voorpaginanieuws in het gehele land. Toch begon hiermee ook 
haar neergang. De filmmaatschappij had moeite met haar overgang van jong meisje 
naar een volwassen vrouw. Ze werd niet goed, en in ieder geval niet eenduidig, gecast. 
Haar populariteit nam af, wat bleek uit de opbrengsten van de films waar ze in speel-
de. Ze beëindigde onverwacht haar filmloopbaan na de film For the Love of Mary 
(1948). Het verhaal gaat dat ze diverse malen nog benaderd is voor filmrollen, maar 
deze steeds heeft afgewezen. Haar huidige woonplaats is Neauphlé-le-Château in 
Frankrijk. Haar (derde) man Charles David is in 1999 overleden. 

 

Uit ‘Three Smart Girls’(1936)  met links Deanna Durbin en 
verder Nan Grey en Barbara Read. Zij spelen in de film de drie 
gezusters Craig die hun gescheiden ouders weer bij elkaar 
willen brengen.Complicaties ontstaan als de middelste van de 
drie verliefd wordt op een toevallig voorbijkomende echte lord. 
Bron: Stars and films of 1938. 
 
 

Uit ‘100 Men and a Girl’ (1937l Deanna Durbin met rechts de 
fameuze dirigent en componist Leopold Stokowski. Deanna 
Durbin speelt de dochter van musicus. Zij richt een symfonie 
orkest op voor haar vader en zijn werkloze vrienden. Met vol-
harding en charme krijgt ze het voor elkaar dat Leopold 
Stokowski het orkest leidt. Het optreden leidt tot een contract 
bij de radio. Bron: Stars and films of 1938. 
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Uit ‘ Mad about Music (1938) Deanna Durbin met rechts 
haar tegenspeler Herbert Marshal. Het verhaal gaat over een 
jong meisje op een Zwitsers meisje internaat, Gloria Harkin-
son gespeeld door Deanna Durbin. Ze schrijft brieven van 
een zelfbedachte vader aan zichzelf. De problemen ontstaan 
als ze werkelijk een vader ergens ten tonele moet voeren. 
Zij weet een Engelsman te overtuigen om haar te helpen en 
dan krijgt het verhaal pas goed vaart. Bron: Stars and films 
of 1938. 

Nieuwe onderwerpen! Naast de onderwerpen die u kunt lezen in ‘De 

stand van zaken’ op pagina 7, zijn de volgende nieuwe onderwerpen aan de lijst toege-
voegd: Gesarol oftewel D.D.T.-wat is er van geworden? De KLM beperkt de dienst-
verlening op Europese vluchten! Bestaat de Communismepiek nog? 

 

Nieuwe informatie over Lynch! 
In VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN nummer 2 was een gedeelte van een artikel gewijd aan 
de werk van de kunstenaar Lynch. Inmiddels is er nieuwe informatie beschikbaar ge-
komen en kunnen we u een definitieve lijst met werken van Lynch geven: zie tekstka-

der. Wij ontlenen deze informatie aan het prachtige werk ‘Just 
above the mantelpiece’ van Wayne Hemingway. Dit boek is ge-
heel gewijd aan massakunst. Er wordt werk in besproken en 
getoond van de door ons al genoemde Tretchikoff en Keane. 
Daarnaast wordt er nog veel meer getoond van wat wij ´foute 
kunst (of niet)´ noemden: veel werk met kinderen, paarden, poe-
zen en verleidelijke vrouwen. Ook de huilende kinderen komen 
aan bod. Opvallend afwezig is helaas Roso met zijn zigeuner-

meisjes. Maar dat wordt weer  goed 
gemaakt door de ‘soft focus’ schil-
derijen van onder andere Stephen 
Pearson. 
 
Wayne Hemingway. Just above the 
mantelpiece. BoothCibborn, Londen. 
2000. Prijs bij de uitgever £12,95 
(+verzendkosten); in Nederland ook te 

koop, dan ongeveer € 50. 

Werken van Lynch 

(defintieve lijst) 
  

Tree woman 
Nymph 
Tina 

Rose 
Leaf girl 

Deanna Durbin op het Internet 
www.hovers.nl/museum 
www.universalstudios.com/archives/3smartguys 

home.earthlink.net/~tenspeed/SimonaSara/deanna 
www.hovers.nl/deanna 
people.we.mediaone.net/hrdbod 

www.geocities.com/Hollywood/Academy/5228 

www.geocities.com/deannadurbinscrapbook 
www.geocities.com/alex_mcrobbie/home 

www.geocities.com/ludlu/durbin 
www.sorrellsdesign.com/~deanna 

www.penelope.demon.co.uk/deanna 
www.angelfire.com/my/mcansh 
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De stand van zaken 

E en aantal lezers heeft zich beklaagd over het uitblijven van artikelen die al 
geruime tijd geleden zijn aangekondigd. Al eerder reageerden wij op een 

soortgelijke ingezonden brief over het onderwerp ‘ammoniakgat’. Om onze lezers niet 
teleur te stellen hierbij een kort overzicht van eerder aangekondigde, maar nog niet 
verschenen artikelen met een korte beschrijving van wat de aanleiding tot het 
onderwerp was of wat de redactie er bij in gedachten had. Het blijft echter nog steeds 
mogelijk dat een artikel uiteindelijk nooit zal verschijnen door het afwezig blijven van 
relevante informatie. 
 

Kuifje en de geheime Duitse wapens uit de Tweede Wereldoorlog. In het Kuifje 
album ‘ De zaak Zonnebloem’ wordt op pagina 23 een boek ten tonele 
gevoerd. Het gaat hier om een bestaand boek. Uiteraard bestaand, want 
Hergé, de schrijver van Kuifje, was altijd zeer waarheidsgetrouw. De 
redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN is al twee jaar op zoek naar 
dit boek. Eerst dan kan het betreffende artikel worden geschreven. 
 

 

Ramon de Zubiarre Aquirrezabal was een Spaans kunstschilder die onder andere 
het prachtige schilderij ‘Terugkeer naar het dorp’  (zie 
fragment) heeft gemaakt. Graag zouden wij onze lezers 
informeren over de achtergronden van deze schilder. Ook 
willen wij graag meer van zijn werk presenteren. 
 

Machines roken, mensen niet. Dit is de titel van een 
affiche dat in wachtruimtes van gezondheidsinstellingen kan 
worden aangetroffen. De affiche geeft informatie voor  
mensen die willen stoppen met roken. De redactie raakte 
geïnteresseerd in deze affiches door de onjuistheid van de 
mededeling dat machines roken. Ja vroeger, toen rookten 
machines, maar tegenwoordig roken machines niet meer. We zagen hierin een mooie 
aanleiding voor een artikel over rook, machines, fabrieken en vooruitgang. 
 

De cantharel en zure regen. Zure regen was een ernstig milieuprobleem in de jaren 
tachtig van de 20ste eeuw. Zure regen werd destijds verantwoordelijk 
gehouden voor vele negatieve effecten in de natuur. Zo zou de zure 
regen hebben bijgedragen aan de achteruitgang van de cantharel in 
Nederland. De redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN vroeg 
zich af in hoeverre wetenschappelijke kennis bijdraagt aan de 

beeldvorming van milieuproblemen en welke rol wetenschappers daar in spelen. De 
cantharel heeft onze interesse, omdat oudere Nederlanders nog wel eens willen 
snoeven over de grote hoeveelheid cantharellen die vroeger in de Nederlandse bossen 
konden worden aangetroffen. 
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Het gemeubileerde landschap 
-Nederland is vol, maar anders vol dan we denken- 
Het Nederlandse landschap staat vol met objecten, voorwerpen, dingen waarvan niet 
altijd onmiddellijk duidelijk is waar het om gaat. Natuurlijk lantaarnpalen, verkeersbor-

den, richtingwijzers en elektriciteitshuisjes herkent u direct. Maar 
wat te denken van al die andere kastjes, aanduidingen, paaltjes? 
Want, geloof het of niet, Nederland staat er vol mee; misschien 
wel te vol. Daar gaan we het over hebben in onze nieuwe serie 
‘Het gemeubileerde landschap’. We beperken ons hierbij tot za-
ken die een algemene, zo u wil openbare, functie hebben. Zo-
doende wordt het onderwerp nog enigszins 
ingeperkt. We beginnen een beetje gemak-
kelijk met de witte platte paaltjes die een 
rood of blauw (of beide) plaatje dragen. 
Heeft u een dochter of zoon in één van de 
beginklassen van de middelbare school 
(gehad)? Dan kunt u het antwoord weten, 
want ook dit wordt tegenwoordig op de 
middelbare school behandeld. Het zijn aan-
duidingen voor liggingen van aansluitpun-
ten op de waterleiding (blauw) of op leidin-
gen voor de brandweer (rood). Naast en 
onder het ┬ teken staan getallen. Deze ge-
tallen geven afstanden aan: de afstanden 
van het paaltje tot de betreffende aanslui-
ting. Ook voor gasleidingen bestaan derge-
lijke paaltjes. Deze zijn echter geel, maar 
werken verder volgens het dezelfde princi-
pe. Een moeilijker geval treffen we aan op 
de andere foto. Op het eerste gezicht lijkt het een elektriciteits-
huisje. Bij beter kijken blijkt dat er op het huisje (linksboven aan 
de voorkant vaag te zien) een plaatje zit. Het huisje is eigendom 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Biltho-
ven. Navraag leerde dat het om een meetpunt voor luchtveront-
reiniging gaat. Dit instituut onderhoudt zo’n zestig van dit soort 
meetpunten over geheel Nederland. In deze huisjes staat appara-
tuur opgesteld die continu en automatisch de luchtverontreini-
ging meet. Deze meetpunten spelen een rol bij het bewakingssys-
teem voor smog, zeg maar een hoog niveau van luchtverontreini-
ging. De informatie over het niveau van smog moet volgens 
Europese richtlijnen voor alle inwoners toegankelijk zijn. Dit 

gebeurt in Nederland daarom via Teletekst. Hier kan op de pagina 711 steeds het actu-

Bekend voorbeeld van 
meubilair in het land-
schap: een lantaarnpaal, 
maar wel een bijzonde-
re. 

Een herkenningspunt 
voor een aansluitpunt 
voor de brandweer. Op 
het rode plaatje kan 
worden afgelezen dat 
de aansluiting op 1,5 
meter rechts en 4,2 
meter naar voren ligt 
gemeten vanaf het 
paaltje. 

Een  meetpunt voor 
luchtverontreiniging van 
het RIVM. Het 
meetpunt, met de code 
639, bevindt zich in 
Utrecht. De pijpjes die 
boven het huisje 
uitsteken, zijn voor het 
aanzuigen van lucht. In 
het huisje staan 
apparaten die de lucht 
onderzoeken op 
luchtverontreiniging. 
Ook wordt er geluid 
gemeten.  
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ele smogniveau afgelezen worden. Volgens het RIVM is voor-
al fijn stof een probleem. Fijn stof is een vorm van luchtver-
ontreiniging die bestaat uit heel kleine deeltjes. Deze deeltjes 
zijn zo klein dat ze met het blote oog niet zichtbaar zijn. Om-
dat ze zo klein zijn kunnen ze diep in de longen terecht ko-
men en dat kan gezondheidsschade opleveren. Bij de huidige 
niveau van fijn stof zouden in Nederland jaarlijks zo’n 2000 
mensen extra overlijden, zo hebben wetenschappers bere-
kend. Het structureel verbeteren van de luchtkwaliteit op dit 
punt is vooral een Europese zaak, een zaak van lange adem en 
erg kostbaar. Toch worden hiertoe heftige pogingen in het 
werk gesteld. Die 2000 doden blijken echter grotendeels men-
sen in risicogroepen, bijvoorbeeld met  een hoge leeftijd, te 
zijn. Het is niet zo zeer dat deze mensen overlijden door de 
luchtverontreiniging (zoals iemand plotseling kan overlijden 
door een auto ongeluk). Nee, de levensduur wordt verkort 
door de luchtverontreiniging. We moeten hierbij aan effect 
denken dat eerder in weken dan in jaren wordt gemeten. 
 

De Essentie: kwaliteit-wat is dat? 
Als wij onze lezers zouden vertellen dat wij werken onder een kwaliteitssysteem dan 
zou u ons graag geloven. U wilt namelijk niet geassocieerd worden met producten die 
geen kwaliteit hebben. En u denkt dat als wij een kwaliteitssysteem hebben, wij dan 
ook wel producten met kwaliteit zullen maken. Dat nu is een misvatting. Want wat is 
dat eigenlijk: kwaliteit? En wat is een kwaliteitssysteem?  Om met het laatste te begin-
nen: een kwaliteitssysteem is niet anders als een verzameling vastgelegde regels en 
procedures waarin beschreven wordt hoe een product of dienst tot stand komt. Het 
zegt dus niets over de kwaliteit van het product. De meeste uitspraken over kwaliteit 

in onze dagelijkse omgeving zijn niet te verifiëren en 
daardoor loos (zie ook tekstkader). Zo hebben wij bij 
het de supermarktketen C1000 eens geïnformeerd 
welke de kwaliteitscriteria zijn die dit bedrijf hanteert. 
Het antwoord was dat men daarover niets wilde mede-
delen, maar dat we er van verzekerd konden zijn dat 
getoetst werd aan de hoogste kwaliteitscriteria. Maar 
ja, dat wisten we al. Nee, met kwaliteit is het heel sim-
pel. Iets heeft kwaliteit als het voldoet, tegemoet komt 
aan je eisen als het doet wat het moet doen. En de rest 
is onzin. En een kwaliteitssysteem dan? Dat is ook niet 
nodig, als mensen zich gewoon fatsoenlijk zouden 
gedragen. En dat doen we dus meestal niet. Vandaar. 

Het inwendige van een 
huisje voor het meten van 
luchtverontreiniging.Volgens 
het RIVM zien we hier de 
apparatuur die automatisch 
de luchtverontreiniging 
meet. Bron: RIVM. 

Kwaliteitsuitspraken 
‘..de beste kwaliteit tarwe..’, Buitoni 

Melba toast 

‘..selecteert voor u producten van 
hoge constante kwaliteit, … getoetst 
aan de hoogste kwaliteitscriteria..’, 
C1000 hagelslag 
‘..een garantie voor kwaliteit..’, 
Nescafé Cappuccino’ 
‘..volgens de strengste kwaliteits-
normen..’, NeZo tafelzout 
‘..besteedt optimale zorg aan de 
kwaliteit van dit product..’, Unox Cup 
a soup 

‘..voldoet aan de hoogste kwaliteits-
normen waarop door ons kwaliteits-
laboratorium voortdurende getoetst 
wordt..’, op alle Zonnatura producten 
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De verbindingsweg 
van waar naar waar? 

D e benoeming van straatnamen was vroeger een eenvoudige zaak. Straten kregen 
meestal een naam die functioneel was: markt, plein. De straat bij of naar het 

station kreeg als naam Stationsstraat. Soms verwezen namen naar een fysieke gesteld-
heid (en nu naar een ongemakkelijk verleden): Zandweg, Karrepad. Ook was het han-
dig om te weten of je op de goede weg was, de straatnaam kon dan helpen: de 
Utrechtsestraat in Amsterdam lag in de goede richting als je naar Utrecht moest, zoals 
ook de Amsterdamsestraatweg in Utrecht de goede richting aangaf voor een tocht 
naar Amsterdam. Meer van die handige namen zijn: Badweg –aan het eind lonkt het 
strand- of de Veerweg –gelukkig kunnen we daar het water over-. Namen die verwij-
zen naar activiteiten, dateren vaak al uit de Middeleeuwen: Zoutmarkt, Vismarkt, 
Turfmarkt, Slachtstraat. Dit artikel gaat echter over een op het oog heel gewone 
straatnaam, namelijk de ‘Verbindingsweg’. Dit lijkt duidelijk een functionele naam. De 
vraag is echter: wat verbindt de Verbindingsweg? Want we mogen toch aannemen dat 
de naam niet zo maar gekozen is. Nu valt er in termen van straten en wegen heel veel 
te verbinden. Eigenlijk heeft elke straat, behalve de doodlopende straat, de eigenschap 
dat deze plaatsen met elkaar verbindt. In dat licht bezien mag het verwonderlijk ge-
noemd worden dat er in Nederland maar zo weinig gemeenten zijn die een Verbin-
dingsweg herbergen: het zijn er maar zo’n zestig. Anderzijds kan natuurlijk gedacht 
worden dat de naam Verbindingsweg juist alleen gebruikt wordt voor heel specifieke 
‘verbindingssituaties’. Ook is het heel wel mogelijk dat het begrip ‘verbinding’ op een 
andere manier gebruikt is. Denk hierbij aan de chemische betekenis (‘een verbinding 
van ijzer en zwavel’), de communicatiebetekenis (‘een telefoonverbinding tot stand 
brengen’ ) of de constructiebetekenis (‘pen- en gatverbinding’ ). In de laatste gevallen 
zouden we dat echter ook kunnen opmaken uit de namen van straten in de omgeving 
van de Verbindingsweg. VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN stelde een onderzoek in. 
Het heeft verrassende bevindingen opgeleverd. 
De Verbindinsgweg in Maarssen zou een echte verbindingsweg genoemd kunnen 
worden. Deze verbindt namelijk de Straatweg in Maarssen met de autoweg de A2; de 
lengte is 1,7 km. Ook echt is de Verbindingsweg die loopt van de Populierenlaan aan 
de rand van Ridderkerk  naar de Rijksstraatweg , een oude uitvalsweg aan de zuid-
kant van Rotterdam. De lengte is ruim 2 km. Dit zijn voorbeelden van verbindingswe-
gen in de meest letterlijke zin. Ook in Amersfoort is sprake van een echte Verbin-
dingsweg. Aan de oostkant van deze gemeente ligt de Verbindingsweg tussen de 
Scheidingsweg en de Veenweg. Een andere mogelijkheid is er niet. Met recht een ver-
bindingsweg. Zo zijn er echter weinig, zo stelden wij in ons onderzoek vast! 
Zo vonden wij in Bloemendaal de Verbindingsweg: van de Kleverlaan naar de Korte 
Kleverlaan. Deze sluiten echter ook al direct op elkaar aan. Wij vroegen de gemeente 
Bloemendaal om opheldering, maar men onthield zich van commentaar. 
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In Leeuwarden is er een Verbindingsweg van de Harlinger Straatweg naar het Bis-
schopsrak. De weg loopt naar de vuilstort en ligt in het buitengebeid van Leeuwarden. 
Voor autoverkeer loopt de weg dood!  
De Verbindingsweg in Baarn ligt tussen de Sparrenlaan en Oosterstraat. Weliswaar 
snijdt de Verbindingsweg een stuk af, maar even goed kan het via de Pompstraat en 
de Wijkamplaan. Evenzo overbodig lijkt de Verbindingsweg in Blaricum, in Eemnes 
en in Huizen. Onze conclusie is dat het niet zo nauw genomen wordt met het toepas-
sen van de naam Verbindingsweg. 

Voorbeeld van een echte Verbindingsweg, die tussen 
Ridderkerk en Rotterdam. 

Voorbeeld van een ogenschijnlijk overbodige Verbin-
dingsweg, namelijk die in Bloemendaal. 

Ambt Montfoort 

Ameland 
Amersfoort 

Baarn 
Barneveld 
Bellingwoude 

Bernheze 
Blaricum 

Bloemendaal 
Borger 
Dalen 

Dalfsen 
Delfzijl 

De Marne 
Druten 
Elst Epe 

Gramsbergen 

Grootegast 
Harlingen 

Heel 
Heemskerk 
Heerde 

Heumen 
Huizen 

Krimpen a/d IJssel 
Landerd 
Leeuwarden 

Loppersum 
Maarssen 

Maasbracht 
Mill 
Mook 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

Nijmegen 
Lemerlerveld 

Oostburg 
Opsterland 
Pekela 

Purmerend 
Ridderkerk 

Stadskanaal 
Staphorst 
Ubbergen 

Veenendaal 
Wageningen 

Wieringen 
Wieringermeer 
Zuidwolde 

Nederlandse gemeenten die een straat met de naam ‘Verbindingsweg’ hebben 

Nederlandse gemeenten die een straat met een variant op de naam ‘Verbindingsweg’ hebben 

Verbindingsdam : Amsterdam 

Verbindingsdijk : Middelharnis 
Verbindingsdreef : Woensdrecht 

Verbindingskanaal : Emmen 
Verbindingspad : Datumadeel 
 

Verbindingsstraat : Amsterdam, Hulst, Kerk- 

   rade, Sas van Gent, 
   Sliedrecht, Velsen, Venlo  

1e Verbindingstraat : Terneuzen 
2e Verbindingstraat : Terneuzen 
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De Wetten van Parkinson 
‘Arbeid dijt uit naarmate er meer tijd beschikbaar is voor 
zijn voltooiing’. Met deze zin begint het boek ‘De Wet 
van Parkinson’ uit 1958 van Ceryl Northcote Parkinson. 
In 1960 verschijnt een tweede boek van de hand van 
Parkinson ‘ De tweede Wet van Parkinson’. Dit boek 
begint met de zin: ‘Uitgaven stijgen tot het inkomenspeil 
bereikt is’. Deze twee beginzinnen heten sindsdien de 
Eerste en de Tweede Wet van Parkinson. In de jaren 
daarna zijn steeds meer Wetten van Parkinson ontstaan. 
Inmiddels zijn er meer dan tien ‘ wetten’ die aan Parkin-
son worden toegeschreven. 

Parkinson was een Engels econoom 
die onder andere het functioneren 
van overheidsorganisaties bestudeer-
de. Zo heeft hij zijn eerste wet 
‘ontdekt’ bij de bestudering het Britse 
Ministerie van Koloniën. Hij stelde 
vast dat het aantal ambtenaren van dit 
ministerie in de loop der jaren steeds 

toenam. Veel opmerkelijker 
was echter dat dit aantal 
niets te maken had met de 
omvang van de koloniën. 
Sterker nog: terwijl het aan-
tal Britse koloniën na de 
Tweede Wereldoorlog sterk 
afnam, bleef het aantal amb-
tenaren bij het Ministerie 
van Koloniën toenemen!  
De eerste twee boekjes van 

Parkinson, overwegend pseudo-wetenschappelijk van 
aard, lijken vooral bedoeld om het gemoed te luchten 
over de spilzieke overheid. Een overheid die steeds meer 
bureaucraten aanstelt (met navenant toenemende kosten) 
en bovendien de uitgaven steeds meer verhoogt (en daar-
mee de belastingen). Tegenover deze toenames staat, 
volgens Parkinson, geen enkele vermeerdering van pres-
tatie. Uitvoerige tirades zijn  gewijd aan de in de ogen van 
Parkinson waanzinnige mechanismen die dit systeem 
aandrijven. Parkinson kwam op het idee voor zijn eerste 
wet door het bestuderen van ambtelijke organisaties. Zo 

Wetten van Parkinson 

1 
Arbeid dijt uit naarmate er 

meer tijd beschikbaar is voor 
zijn voltooiing. 

2 
Uitgaven stijgen tot het inko-

menspeil bereikt is. 

3 
Uitbreiding betekent complexi-

teit en complexiteit verval. 

4 
Het aantal medewerkers in 
elke organisatie neemt toe 

onafhankelijk van de hoeveel-
heid werk die gedaan moet 

worden. 

5 
Als er een manier is om een 
belangrijke beslissing uit te 

stellen zal een goede bureau-
cratie die vinden. 

6 
De vooruitgang van de weten-
schap is omgekeerd evenredig 
met het aantal wetenschappe-

lijke tijdschriften. 

7 
Uitstel is de meest dodelijke 

vorm van ontkenning. 

8 
Succesvol onderzoek trekt de 

grootste subsidies aan die 
verder onderzoek onmogelijk 

maken. 

Parkinsons Telefoonwet 
De effectiviteit van een tele-
foongesprek is omgekeerd 

evenredig met de lengte ervan.  

Parkinsons Wet van de 1000 
Een onderneming met meer 

dan 1000 medewerkers wordt 
een zich zelf onderhoudend 

koninkrijk; het creëert zo veel 
intern werk dat het contact met 

de buitenwereld niet langer 
nodig heeft. 

Parkinsons Datawet 
De hoeveelheid data neemt toe 

totdat de ruimte die voor de 
opslag ervan beschikbaar is, is 

gevuld. 

Ambtenar en bi j  het  B r i tse M i ni ster i e van 

Kol oni ën

0

500

1000
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2000
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stelde hij vast dat het aantal ambtenaren bij het Britse Miniserie van Koloniën voort-
durend toenam. Het aantal koloniën nam na de Tweede Wereldoorlog echter juist 
sterk af. Parkinson leidde hier uit af dat de omvang van een ambtelijke organisatie 
onafhankelijk is van de omvang van het werk van de organisatie. Hij heeft dit op on-
navolgbare wijze geïllustreerd aan de hand van de ambtenaar X.Het verhaal over de 
ambtenaar A, later door anderen Alfred genoemd, is legendarisch geworden. In dit 
verhaal dat begint met één ambtenaar, wordt de wonderlijke vermenigvuldiging van de 
omvang van het ambtenarenapparaat geïllustreerd (voor volledige tekst zie bijvoor-
beeld http://weatherhead.cwru.edu/ Accounting/old/pub/parkinson_es.html). 
De populariteit van de Wetten van Parkinson moet ongetwijfeld worden toegeschre-
ven aan de als intuïtief ervaren juistheid ervan. Op de één of andere manier lijkt de 
geldigheid van de Wetten van Parkinson boven elke twijfel verheven. Of zoals Parkin-
son zelf zegt ‘een dagelijkse ervaring, onmiddellijk na haar formulering manifest en 
even duidelijk als eenvoudig’. In de loop der jaren zijn er vele wetten van Parkinson 
ontstaan. Het is onwaarschijnlijk dat deze alle van Parkinson zelf afkomstig zijn. Een 
aantal van deze nieuwe wetten zijn bovendien varianten op de eerste. En eigenlijk gaat 
het daarom vaak om hetzelfde. Gegeven een bepaald criterium (in tijd, geld, ruimte) is 
er een variabele waarvan de waarde zich aanpast aan dit criterium ongeacht de waarde van 
dit criterium. 
 
▫ CN Parkinson. De Wet van Parkinson - oefeningen in beleid. Scheltema & Holkema, Am-
sterdam, 1958. Vertaling van: Parkinson's law; or, The pursuit of progress, 1958.  
▫ CN Parkinson. De tweede wet van Parkinson - tering, nering en regering. Scheltema & Hol-
kema, Amsterdam, 1960. Vertaling van: The law and the profits, 1960. 
 
 
 

Het gat van Peru 
De vereniging Milieudefensie attendeerde ons weer eens op een ernstig milieupro-
bleem, namelijk de goudwinning in Peru. Wij zijn geen milieublad, zeker niet. Toch 
past dit onderwerp binnen onze formule. In VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN num-
mer 2 berichtten wij u immers over de verwoestingen die de bruinkoolwinning in 
Duitsland aanricht. Een zelfde verwoesting maar dan op nòg grotere schaal vindt 
plaats in Peru. De Yanacocha goudmijn is de grootste open goudmijn ter wereld; een 
complete berg wordt afgegraven. Een volgende berg staat op de nominatie om het 

zelfde lot te ondergaan.  Een vernietiging van 
milieu en mens is het gevolg. Een protest hier-
tegen is zeker niet misplaatst (zie hiervoor de 
ingevoegde kaart). 
Zicht op de Yanacocha goudmijn in Peru 
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Nogmaals Wipneus en Pim 

B ij de rubriek ‘Ingezonden brieven’ heeft u de brief van Uitgeverij Schenk  uit 
Maastricht kunnen lezen. Deze brief is voor ons mede aanleiding om nog een 

keer op het onderwerp Wipneus en Pim terug te komen. Zo kunnen we u nu de volle-
dige lijst met titels presenteren; het zijn er 39. Vorige keer telde de lijst 37 werkjes. Het 
verschil wordt veroorzaakt door  twee boekjes die herschreven zijn, waarover zo 
meer. Verder is het pseudoniem Van Wijckmade uit aanvullende informatie duidelijk 
geworden. De eerste auteur Bruno van der Made woonde in Wyck, een wijk van 
Maastricht, vandaar. De auteurs afkorting BH blijken wij ten onrechte te hebben toe-
geschreven aan Bruno van der Made.  De auteur BH komt slechts twee maal voor. 
Het blijkt te gaan om George van der Looij  die onder de afkorting BG veel titels op 
zijn naam heeft staan. Deze auteur heeft echter de titels 1 (Prins Wipneus en zijn vriendje 
Pim uit 1948) en 5 (Waar is Prins Wipneus? uit 1952) herschreven, omdat in deze boek-
jes discriminerende passages zouden voorkomen. De herziene versies (zie nummers 
38 en 39 in de nieuwe en hopelijk nu volledige lijst) zijn uitgebracht met als auteur 
HB, waarbij de H staat voor herschreven. VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN wist be-
slag te leggen op zo’n discriminerende eerste versie van ‘Waar is Prins Wipneus?’.  Op 
de achtste pagina van dit boekje komen voor het eerst ‘zwarte kabouters’  ter sprake 
zonder dat duidelijk wordt wie of wat dit zijn. Op pagina 10 doen de zwarte kabouters 
fysiek hun intrede, met afbeelding! Ze worden beschreven als ‘pikzwart’ en ‘met 
‘kleine gemene oogjes’. Op pagina 18 en verder begrijpen we dat deze zwarte kabou-
ters niet deugen en dat iedereen er bang voor is. Er volgen, zoals altijd,  veel omzwer-
vingen, maar alles loopt uiteindelijk goed af. De zwarte kabouters spelen eigenlijk ver-
der nauwelijks een opvallende rol in het verhaal. Het enige discriminerende zou -met 
enige goede wil- gevonden kunnen worden in feit dat de kabouters zwart in combina-
tie met gemeen zijn. Wij legden deze eerste versie eens naast de tweede versie. De 
tweede versie heet ‘Waar is Prins Wipneus gebleven?’. De zwarte kabouters zijn vervangen 
door ‘snuffel-kabouters’ die nog wel steeds ‘kleine gemene oogjes’ hebben. Ook halen 
deze snuffel-kabouters, net zoals de zwarte kabouters, allerlei lelijke streken uit. Nieuw 
is dat de snuffel-kabouters ‘overal rondsnuffelen’. De overige aanpassingen zijn be-
perkt. In de oude versie moet Pim nog zwart gemaakt worden om er uit te zien als een 
zwarte kabouter. In de nieuwe versie hoeft dit uiteraard niet meer, alleen aanpassing 
van de kleding is nog nodig. En verder is er eigenlijk nauwelijks iets gewijzigd. Een 
curieuze verandering die echter geheel los staat van de zwarte kabouters, is dat in een 
toverrijmpje (oude versie pagina 51, nieuwe versie pagina 49) de regel ‘valt hij dadelijk 
in slaap’ vervangen is door ‘valt hij of zij dadelijk in slaap’. Al met al is het merkwaar-
dig dat het boekje ‘Waar is Prins Wipneus? herschreven is. 
 

  
De zwarte kabouters uit de eerste 
versie (links) zijn snuffel-kabouters 
geworden in de tweede versie 
(rechts). 
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De volledige lijst van Wipneus en Pim boekjes met de (juiste) auteurs 
1. Prins Wipneus en zijn vriendje Pim (1e versie), 1948, B 
2. Wipneus en Pim gaan op reis, 1949, B 
3. Wipneus en Pim bij de rovers, 1950, B 
4. Wipneus, Pim en Tum-Tum, 1950, B 
5. Wipneus en Pim op muggeneiland, 1951, B 
6. Waar is Prins Wipneus? (1e versie), 1952, B 
7. Wipneus en Pim bij snuffelbaard, 1953, B 
8. Wipneus en Pim bij de knuppelmannetjes,1954, BJ 
9. Wipneus en Pim op speurtocht, 1955, BJ 
10. Wipneus, Pim en Bonkeltje, 1956, BJ 
11. Wipneus, Pim en de oude paraplu, 1957, BJ 
12. Wipneus, Pim en de zeven prinsessen, 1958, BJ 
13. Wipneus, Pim en het plaagmannetje, 1959, BJ 
14. Wipneus, Pim en het circus, 1960, BJ 
15. Wipneus, Pim en prinses Platina, 1961, BW 
16. Wipneus, Pim en de wonderauto, 1962,BW 
17. Wipneus en Pim op vakantie, 1963, BJ 
18. Wipneus en Pim en de zonneparel, 1964, BW 
19. Wipneus, Pim en het groot raadselboek, 1965, BA 
20. Wipneus, Pim en de toverfluit, 1966, BA 
21. Wipneus, Pim en de blauwe jorel, 1967, BA 
22. Wipneus en Pim halen gouddraad, 1968, BG 
23. Wipneus, Pim en de gestolen kroon, 1969, BG 
24. Wipneus en Pim helpen dokter Knippeling, 1970, BG 
25. Wipneus en Pim bij de Trappertjes, 1971, BG 
26. Wipneus en Pim vangen drie sneeuwspoken, 1971, BG 
27. Wipneus en Pim in de zilveren raket, 1972, BG 
28. Wipneus en Pim zoeken Klepel-Tinus, 1973, BG 
29. Wipneus en Pim op stap met Kroko, 1974, BG 
30. Wipneus, Pim en de wensput, 1975, BG 
31. Wipneus en Pim vinden een tuitkannetje, 1976, BG 
32. Wipneus, Pim en de vliegende stoel, 1977, BG 
33. Wipneus en Pim naar de Flinten, 1980, BG 
34. Wipneus en Pim op de kleiberg, 1981, BG  
35. Wipneus, Pim en malle Trollo, 1982, BG 
36. Wipneus en Pim redden oude Rigobert, 1983, BG 
37. Prins Wipneus en zijn vriendje Pim , 1984, HB 1) 
38. Waar is Prins Wipneus gebleven?, 1984, HB 2) 
39. Prins Wipneus wordt koning, 1985, BG 
1) Herziene versie van 'Prins Wipneus en zijn vriendje Pim' uit 1948 door B van Wijckmade 
2) Herziene versie van 'Waar is Prins Wipneus?' uit 1948 door B van Wijckmade 
B Leonardus Marie Engelbertus van der Made (Bruno) 
BA Hendrikus Johannes Fest (Anton) 
BG collectief (samengevat onder de naam George) 
BJ Josephus Antonius Haenen (Jozef) 
BW Wilhelmus Adrianus van der Looij (Willie) 
HB collectief (Herschreven) 
Overigens vergaten we in het vorige artikel te vermelden dat de B in alle auteursnamen ge-
handhaafd is als eerbetoon aan de eerste auteur Bruno van der Made.  

De eerste versie uit 
1952 heet  ‘Waar is 
Prins Wipneus?’ 

De herziene versie 
uit 1984 heet ‘Waar 
is Prins Wipneus 

gebleven?’ 
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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 R Heule in de periode voor de 
Tweede Wereldoorlog en uit het begin van de jaren vijftig beschreven. De beschrijvin-
gen geven een aardig inzicht hoe de gegoede burgerij destijds zijn vakanties door-
bracht. De redactie heeft een aantal leden van de Heule familie kunnen traceren. Zo zijn 
we te weten gekomen dat de hier opgevoerde R Heule mogelijk van de ’Bloemendaalse’ 
tak is. Wij zijn er ook niet meer zo zeker dat het om een man gaat. Het onderzoek 
wordt voortgezet. 
 

Vakantie te Rochefort, België van 25 juli t/m 1 augustus 1936 
25. Reis per trein van Haarlem via Den Haag, Brussel en Jumelle naar Rochefort. Reis-
duur 5 uur en 40 minuten. Verblijf in hotel Diana. 
26. Naar de kerk(‘Een Roomsche, want er was geen andere in de omtrek’), kleine wan-
deling. ‘s Middags naar Jumelle (’Over de bergen’). 
27. Bezoek aan de grot van Rochefort (’natuurlijker dan de grot van Han, echter niet 
zoo groot’). ’s Middags tocht naar Roude du Roi (’prachtig uitzicht over de omgeving’), 
daarna naar Han sur Lesse (‘thee gedronken met oude gebakjes’). Terug met de tram. 
28. ’s Morgens met de tram naar de grot van Han (‘Prachtige grot. Middenin een res-
taurant’). Eten in Han sur Lesse. ’s Middags verkenningstocht (‘rivier een poosje ge-
volgd, ...prachtig….over de bergen… tot Han sur Lesse..’). Terug naar Rochefort. 
29. Autotocht door de Ardennen met bekenden. Eten in La Roche. Onderweg bezoek 
aan een uitzichttoren (‘Hiervanaf een prachtig uitzicht over de omgeving’). Bezoek aan 
de kerk in St Hubert. 
30. Tochtje naar Namen met de trein. Bezoek aan de stad. Met de boot naar Dinant; 
aldaar een bezoek aan de Citadel. Vanuit Dinant met de trein terug naar Rochefort 
(’Door 5 tunnels gegaan’). 
31. ‘s Morgens een bezoek aan de marmergroeven en het trappistenklooster (’door bos-
schen en weilanden gedwaald, aan den beek gedronken’). ‘s Middags een bezoek aan 
Jumelle, aldaar een wandelding gemaakt. 
1.  ‘s Morgens boodschappen doen en inpakken. Vertrek om 13.00 uur met de trein. 
Thuis in Haarlem om 21.30 uur. 
 

Hotel Diana (links), een folder voor autoritjes (midden), toegangsbewijs voor de grotten (rechts) 


