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Abonneebestand groeit! 
Opnieuw hebben wij  een aantal nieuwe abonnees mogen begroeten. Dit strekt ons in de 
overtuiging dat ons blad in een behoefte voorziet. In het tweede nummer, nummer 1 uit juli 
2001, stelden wij dat wij na een jaar de uitgave opnieuw zouden bezien. De stijging in het 
aantal abonnees heeft ons doen besluiten voorlopig nog door te gaan met de uitgave van 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. 

Het gaat slecht met de economie in Nederland. Bezuinigen schijnt weer in de mode te zijn. 
Daar doen wij ook aan mee! Maar anders dan onze overheid, gaan wij onze klanten niet nog 
meer belasten. Nee, wij voeren een anticyclisch beleid. Lastenverlichting in tijden van 
tegenspoed. De nieuwe abonnementsprijs is vanaf heden vier nummers voor de prijs van € 
5,50 (incl. verzendkosten, incl. BTW). Verder willen wij geen gezeur over de Euro en dat ook 
wij de komst van de Euro benut zouden hebben om stiekem onze prijzen te verhogen. 

Nieuwe abonnees krijgen uiteraard ook de welkomst CD. Wat niet verandert, is dat wij nog 
steeds de nieuwe abonnementhouders niet kunnen garanderen dat deze nummers ooit zullen 
verschijnen en, als ze al verschijnen, wanneer dat zal zijn. Wilt u desondanks het hier 
genoemde abonnement, stort dan € 5,50 op girorekening 3172452 van de uitgever ten name 

van Ed Buijsman in Houten onder vermelding van ‘abonnement Voortschrijdende Inzichten’. 

PANTA RHEI 

UITGEVERIJ PANDORA 
Bovencamp 57 

3992 RX Houten 
Tel  030 6373498 

Email  inzichten@planet.nl 

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN ook op 
Internet! home.hccnet.nl/e.buijsman. Dit is een 
tijdelijk onderkomen. Ons definitieve adres wordt 
iets met www.inzichten.nl. Alleen het schiet niet zo 
op. Wel is het duidelijk dat we een eigen domein-
naam voor het geld niet hoeven te laten. Het is meer 
het feit dat de redactie de prioriteiten elders legt. 

Bij de voorkant 
De voorkant van onze nieuwe nummer wekt misschien de indruk dat u een 
themanummer over vrouwen in handen heeft. Maar nee, geen themanummer 
over vrouwen. De reden van de vrouwen op de voorkant is een geheel ande-
re. Wij hopen hiermee de oplage te verhogen, want een aantrekkelijke voor-
kant vergroot, los van de kwaliteit van de inhoud, de verkoop. Bij al de onder-
werpen in dit nummer konden we wel een illustratie verzinnen met een 

vrouw. Het is weer eens iets anders. De afbeelding linksonder is van een reclame voor 
GOLDEN FICTION  uit de jaren vijftig, ontworpen door Jan Lavies in opdracht van de Ne-
derlandse sigarettenfabriek Laurens. GOLDEN FICTION is een merk sigaretten dat nog 
steeds en alleen in Nederland wordt verkocht. Dit merk werd gerookt door de moeder 
van onze hoofdredacteur. Onze hoofdredacteur hield meer van het zwaardere werk: zwa-
re Van Nelle shag, Javaanse Jongens (met blauwe Rizla of rijstpapier, voor de gezond-
heid!), Gauloises, Bastos (blauw), Hongroise, Gitanes en St Michel. Dit alles in een tijd 
dat roken erbij hoorde en de gevaren ervan gebagatelliseerd werden. Lees nu wat u altijd 
al wist in het artikel ‘Matig roken geen probleem’. Verder in  dit nummer: een stukje blote 
vrouwen, mooie kunst, het Hammondorgel, domheid & slordigheid –waaraan we ons blij-
ven ergeren-, het geheim van WWW, ofwel één van de naslagwerken van de redactie. U 
ziet het: weinig vrouwen, maar wel een leuke voorkant. Kortom: verrassend, zoals u van 
ons gewend bent. En de hartstocht van rechtsboven dan? Die houdt u van ons te goed. 
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Nummer  5 – September 2002 

Bij de voorkant 2  Ingezonden brieven 4  De stand van zaken 18 
 

Het laatste taboe 5   

Wat doen al die vrouwen toch? Ze liggen, hangen, 
staan en weglopen zit er zo te zien voorlopig niet in. 

Toch hebben ze altijd schoenen aan!  
 

‘Matig roken geen probleem’ 6 
Roken, dat hoorde er vroeger bij. De gevaren van het 
roken bleven lang onbekend, zo leek het. Wie het echter 
wel wist, was de tabaksindustrie. Al vijftig jaar geleden, 
zo blijkt uit vrijgekomen documenten!  

Het Kunsthoekje 12 
Weer een CD met muziek van Mompou verschenen!  

En ook de houtsnedes van Gurschner. 
 

WWW: wat is dat eigenlijk 14 

U dacht World Wide Web? Nee, het is Wie Wat Waar…...  

Het orgel dat geen orgel was 16 

Het magnifieke Hammondorgel mét Pierre Palla. 

Het gemeubileerde landschap 18 

Nog meer vreemde objecten in de grond! 

Hoe nu?! 19 
Domheid, slordigheid, tja wat zou het zijn? 

Uit het dagboek van R Heule 20 
De één na laatste aflevering! De reis naar Brugge in 1949.  
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Verkeersborden 
Op uw vraag over het aantal verkeersborden in 
Nederland kan ik ook geen antwoord geven. Er 
zijn te weinig gemeenten die een overzicht 
hebben van het aantal borden wat er in hun 
gemeente staan. Als ik het natte vingerwerk ga 
toepassen, kom ik voor de vijf grootste 
gemeenten van Nederland geschat op 450.000 
stuks. De 25 gemeenten daaronder 750.000 
stuks. De overige 570 gemeenten 1.140.000 
stuks. Ik ga ervan uit dat er nog ongeveer 600 
gemeenten zijn. Dan zijn er nog instanties als 
waterschappen, provincies en Rijk. Het aantal 
kan dus nog aanzienlijk hoger zijn. Ook reken ik 
dan de borden langs de vaarwegen nog niet 
mee. Dat doe ik ook niet met de straatnaam-
borden. Totaal 2.340.000. Misschien komen wij 
dan wel uit in Nederland op 3 miljoen borden. 
Voor deze aantallen neem ik geen enkele 
verantwoordelijkheid, echter het blijft wel een 
persoonlijke inschatting. Met vriendelijke groet,  
Paul Barts, Agmi BV. 
Naschrift redactie: hartelijk dank voor uw 
bijdrage. Uw schatting ligt toch wel in de orde 
van grootte van onze schatting. 
 
Bossterfte en zure regen 
Ik heb op uw website het artikel over de 
verdwijning van de zure regen met interesse 
gelezen. Wie het in het begin van de tachtiger 
jaren de discussie over de zure regen en haar 
oorzaken zelf heeft meegemaakt, kan zich 
wellicht de vele doemsberichten nog voor de 
geest halen. Andersom werd ook naarstig 
gezocht naar andere verklaringen dan zure 
regen voor de bossterfte. Ook hier deden zich 
de meest vreemde gebeurtenissen voor. Zo gaf 
het Ministerie VROM opdracht voor een 
onderzoek naar de mogelijke invloed van 
radioactiviteit. Dit naar aanleiding van 
suggesties van de Duitse hoogleraar Reichelt 

dat lozingen van radioactieve stoffen door 
kerncentrales mede tot de bossterfte zouden 
bijdragen. In het Nederlandse onderzoek werd 
geconcludeerd dat de rol van radioactieve 
stoffen in theorie wel mogelijk was maar in de 
praktijk verwaarloosbaar zou zijn. De resultaten 
van het onderzoek vindt u in JF Stoutjesdijk, De 
invloed van lozingen van radioactieve stoffen 
door nucleaire installaties op de bossterfte. 
Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 1985. 
Ed B. te Houten. 
Naschrift redactie: zo ziet u, het kan altijd 
gekker. 
 
Interessant voor uw blad! 
Bij het bestuderen van de verpakking van 
diepvriesgroente viel mij op dat bij de 
bewaaradviezen op dit soort zaken altijd –18° C 
als één van de bewaartemperaturen wordt 
genoemd. Waarom deze waarde en niet 
bijvoorbeeld iets als –20° C? Realiseert u zich 
echter dat –18° C overeenkomt met 0° F! Het 
Fahrenheit systeem wordt van oudsher in de 
Verenigde Staten gebruikt en daar komt ook de 
moderne koelkast vandaan!! En zo komt het 
misschien wel dat wij nu zitten met die 
vreemde –18° C. Misschien een leuk onderwerp 
voor uw blad om eens uit te diepen. 
AvP te Houten. 
Naschrift redactie: tja, daar zegt u zo wat. We 
zullen het in onze voorraad opnemen. 
 
Foutje!! 
Het bord van de kwekerij in Voortschrijdende 
Inzichten nummer 4 staat niet in Den Dolder, 
maar in Bosch en Duin. 
Paul S te Doorn 
Naschrift redactie: waarvan acte. 

Ingezonden brieven 
De redactie stelt reacties op prijs. De redactie behoudt zich echter het recht voor om 

brieven zonder opgaaf van redenen te weigeren, in te korten of te herschrijven. 

Reacties graag zenden aan de Redactie van 'Voortschrijdende inzichten ', p/a Uitgeverij Pandora, Boven-
camp 57, 3992 RX Houten.  U kunt ons ook emailen: inzichten@planet.nl. 
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Het laatste taboe 

D e ontkleding van het vrouwelijke lichaam voor commerciële doeleinden heeft zo 
ongeveer de maximale vorm bereikt, zo lijkt het. Amerikaanse zogenaamde 

‘mannenbladen’ zijn in hun presentatie van blote vrouwen in de loop van de jaren 
steeds verder gegaan. Weliswaar is er van oudsher altijd een verschil geweest in de 
toonaangevende bladen in wat ze lieten zien en hoe ze het lieten zien. Maar uiteinde-
lijk was zo ongeveer alles van het naakte vrouwelijke te aanschouwen. Het was Goe-
dele Liekens, voormalig sexgeweten van Nederland, die een jaar geleden in een televi-
sieprogramma opmerkte dat 'in de mannenbladen inmiddels wel erg weinig aan de 
fantasie werd overgelaten'. En 'het schaamhaar was inmiddels gereduceerd tot een 
soort streepje', zo merkte zij op. Een ontwikkeling waar ze overigens tevens haar spijt 
over uitsprak. Haar uitspraak was gebaseerd op de Nederlandse Playboy die volgens 
kenners nogal tam afsteekt bij de Amerikaanse versie. Het is daarom niet verwonder-
lijk dat het laatste haartje in de Amerikaanse Playboy al veel eerder gevallen was. Iets 
waar 'vooruitstrevender' bladen als Penthouse en Hustler op hun beurt al veel eerder 
aan toe waren. Wie terugblikt op deze ontwikkeling, ziet een geleidelijke ontwikkeling 
van modellen met steeds minder textiel, een proces van een langzame maar onverbid-
delijke ontbloting en ontharing. Wij zullen ons lezers geen illustraties voorschotelen, 
ten slotte is VOORSTCHRIJDENDE INZICHTEN geen 'mannenblad'. Toch willen wij on-
ze lezers wijzen op iets dat ondanks alles niet geweken is. Heel merkwaardig hebben 
de meeste modellen, hoe naakt ze ook mogen zijn en hoe weinig schaamhaar ze ook 
mogen hebben, vaak wel nog hun schoenen aan: van die echte hoge hakken schoenen. 
Wat ze ook doen, hoe ze ook liggen, die ‘high heels’ horen er blijkbaar bij. Zoals de 
helft van de bevolking tegenwoordig sportschoenen aan heeft zonder ook ooit maar 
iets aan sport te doen, hebben deze modellen dus schoenen aan terwijl het er toch 
echt niet naar uitziet dat ze ergens naar toe moeten. Je zou je kunnen afvragen of dit 
misschien het laatste taboe is. Zal er ooit een reportage komen waarbij het model op 
alle foto’s zonder schoenen staat afgebeeld? Dan is het laatste taboe verdwenen!◄ 
Interessante links over dit onderwerp zult u te zijner tijd op onze website kunnen vinden. 

Uit recente Amerikaanse Playboys: Christina Santiago, Lauren Anderson, Michelle Rogers, Christi Shake. 

Nog meer uit recente Amerikaanse Playboys: Heather Carolin, Tina Jordan, Anka Romensky, Nicole Narain. 
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'Matig roken geen probleem' 
‘Voor een lichte of matige roker, voor wie het roken een werkelijk genot betekent, 
geldt voorhands niet, dat hij of zij het roken nu geheel moet afschaffen....En aange-
zien voor vele mensen het roken tot een van de geneugten van het dagelijkse leven 
behoort, in een tijd, die overigens vaak weinig reden tot plezier geeft, geloven we niet, 
dat het juist is een weinig schuldig genoegen als het weinig of met mate roken ook nog 
te doen verdwijnen.' 

J a, zo keek men in 1954 in Nederland tegen het roken van sigaretten aan. In een 
artikel in 'Wie wat waar 1955' -waar ook de begintekst van dit artikel uit komt- 

wordt echter wel degelijk een kritische beschouwing aan het roken gewijd. De relatie 
tussen (zwaar) roken en longkanker wordt aangegeven. Ook de 'bekende Nederlandse 
kankeronderzoeker' Korteweg wordt veelvuldig geciteerd. Korteweg is duidelijk: '..dat  
50.000 mannen, en tevens een zeer groot aantal vrouwen, bezig is door zwaar roken de bodem voor te 
bereiden voor longkanker'. 
De documenten van de Amerikaanse tabaksindustrie die in de negentiger jaren be-
schikbaar zijn gekomen, tonen aan dat al in het begin van de vijftiger jaren de tabaks-
industrie op de hoogte was van de schadelijke effecten van het roken. Het is mede 
daarom dat de sigarettenfabrikanten toen al met filtersigaretten en met light versies 
van sigaretten kwamen. Beide waren bedoeld zogenaamd om de schadelijke effecten 
van het roken te verminderen. Het uiteindelijke doel was echter om, ondanks alles zo 
onthullen deze documenten, de omzetten (en dus de winsten) op peil te houden. 

Boeven zijn het 
De ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse tabaksindustrie leert ons dat het om 
een tak van sport gaat waar weinig goeds uit voort kan komen. Alles draait om omzet, 
winst en misleiding. Het begon aan het eind van de negentiende eeuw met de Ameri-
can Tobacco Company onder de bezielende leiding van James Duke. In 1880 wordt 
een machine uitgevonden die sigaretten kan rollen en daarmee het met de hand rollen 
van sigaretten overbodig maakt. James Duke is de eerste die de voordelen onderkend. 
De productieprijs wordt veel lager. Duke gebruikt dit niet alleen om de winst op te 
voeren, maar is nu ook in staat om een grote hoeveelheid geld in te zetten voor agres-
sieve reclame– en promotiecampagnes. Duke bereikt hiermee dat zijn concurrenten 
zich op hem aansluiten of dat zij uit de markt gewerkt worden. Het sigarettengebruik 
stijgt fors van een halve sigaret per persoon per jaar in 1870 naar 35 per jaar in 1890. 
De American Tobacco Comapny heeft aan het eind van de negentiende eeuw een 
monopoliepositie bereikt op de Amerikaanse markt en betreedt ook andere markten 
die met tabak te maken hebben. De machtspositie is zo groot dat de Amerikaanse 
overheid in 1911 besluit op basis van antitrustwetgeving om het concern op te split-
sen. Er ontstaan vier nieuwe bedrijven: de (nieuwe, afgeslankte) American Tobacco 
Company (ATC), RJ Reynolds Tobacco Company (RJR), Liggett & Myers Tobacco 
Company (L&M) en P Lorillard Company. In 1925 beheersen de eerste drie 90% van 
de Amerikaanse markt. De marktwerking is hierdoor zwak. De marktleider (RJR) be-
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paalt in feite de prijs; de anderen volgen. De winsten zijn navenant. Dit opent echter 
wel de mogelijkheid voor prijstunters die met zeer goedkope merken op de markt 
komen. Twee daarvan overleven de moordende concurrentie en behoren tegenwoor-
dig ook tot de megaconcerns: Philip Morris en Brown & Williamson. 

Een andere waarheid 
Zo lang er sigaretten verkocht worden, beweren de producenten dat roken niet scha-
delijk is voor de  gezondheid. In ieder geval dat hun sigaretten beter, ’gezonder’,  zijn 
dan die van de concurrentie. Rond 1950 verschenen de eerste wetenschappelijke arti-
kelen waarin werd aangetoond dat roken toch minder goed voor de gezondheid was 
dan werd beweerd. De tabaksindustrie reageerde in 1954 met het beroemde ‘Frank 
Statement’. Een uitgekiende reclamecampagne waarin beweerd werd dat er geen over-
tuigend bewijs was aan te voeren over roken als een oorzaak van kanker. Men mis-
bruikte hierbij de wetenschappelijke 
reserve dat er sterke aanwijzingen be-
stonden maar op dat moment nog 
geen direct bewijs. Toch was bij som-
mige onderzoekers in de tabaksindu-
strie zelf toen al bekend dat er weten-
schappelijk een overtuigende relatie 
leek tussen zwaar en langdurig roken 
en het voorkomen van longkanker. 
Begin jaren zestig wordt onomwonden 
in een intern document van een ta-
baksfabrikant opgemerkt dat er 
’biologisch actieve materialen in tabaksrook 
zitten’ die a) kanker veroorzaken, b) 
kanker bevorderen en c) giftig zijn. 
Toch blijft de tabaksindustrie volhou-
den dat er niets aan de hand is. In 1971 
beweert de directeur van Philips Mor-
ris op de televisie glashard dat ‘wij niet 
geloven dat sigaretten gevaarlijk zijn; dat 
accepteren wij niet’. Tot in de jaren negen-
tig behield de tabaksindustrie haar 
officiële standpunt dat wetenschappers 
niet definitief hadden aangetoond dat 
rook of welke van de bestanddelen van 
sigarettenrook dan ook, ziekten bij de 
mens konden veroorzaken. Men ging 
in zijn cynisme zo ver dat nog in 1998 
een senior wetenschappelijk medewer-
ker van Reynolds in het openbaar durf-
de te beweren:  ’Het is niet wetenschappe-

Het woord sigaret 

H et Nederlandse woord sigaret (vroeger ge-
schreven als cigaret) komt van het Frans 

cigarette. Dit woord komt op zijn beurt van het 
Spaanse cigarillo dat klein sigaartje betekent. En 
zo zijn we dus bij het woord cigarro (Nederlands: 
sigaar) aangeland. Dit wil niet zeggen dat de 
Spaanse taal de oorsprong van het woord vormt. 
Nee, het Spaanse woord cigarro is afgeleid van 
het Maya woord siqar. Siqar betekent letterlijk 
rook en staat voor de handeling waarbij opgerol-
de tabaksbladeren worden gerookt. 
De ontdekking van Amerika door Columbus legde 
ook de basis voor het roken van tabak in de rest  
van de wereld. In het begin werd het Indiaanse 
gebruik van het roken tabaksbladeren niet door 
de Europeanen overgenomen. Het werd be-
schouwd als een heidens, curieus en smerig 
gebruik. Eerst in de 16 de eeuw is het gebruik 
om tabak in een pijp te roken via Engeland ver-
spreid geraakt over Europa. Het standpunt van 
de Engelse koning Jacobus I dat tabak een gru-
wel voor de ogen, een walging voor de neus, 
schadelijk voor het verstand en gevaarlijk voor 
de longen is, heeft niet mogen helpen. Zijn op-
volger Karel I pakte het slimmer aan. Het gebruik 
van tabak werd vrijgegeven. Wel werd tabak 
zwaar belast: de eerste accijns op tabak had zijn 
intrede gedaan. De belastinginkomsten bleken 
bijzonder hoog te zijn. Een verschijnsel dat ook 
bij latere overheden niet onopgemerkt is geble-
ven. Tot op de dag van vandaag is tabaksaccijns 
een belangrijke bron van inkomsten van elke 

overheid.◄ 
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lijk vastgesteld dat roken op zichzelf ziekte veroorzaakt’. En in hetzelfde jaar antwoordde de 
directeur van Philip Morris op de vraag of er ooit iemand was doodgegaan aan het 
roken van sigaretten: ’Ik weet niet of iemand doodgaat aan het roken van tabak; ik zou het niet 
weten’. Een jaar later verkondigde de Philip Morris Tobacco Company dat ‘er een over-
weldigende medische en wetenschappelijke consensus bestaat dat het roken van sigaretten longkanker, 
hartklachten, emfyseem en andere ernstige ziekten bij rokers kan veroorzaken’. Afgezien van het 
curieuze onderscheid tussen ‘medisch ’en ‘wetenschappelijk’ is de formulering zodanig dat 
Philip Morris in feite een mededeling doet, maar niet dat het bedrijf het met deze uit-
spraak eens is. Wie de meest recente ‘inzichten’ van de tabaksindustrie wil leren ken-
nen, doet er goed aan de websites van de verschillende firma’s te bezoeken. Het is 
leerzaam. 

‘Lichte’ sigaretten 

Welbeschouwd gaat het bij het roken van sigaretten maar om één ding: de levering 
van nicotine. Nicotine is verslavend, tabak bevat nicotine, daarom worden sigaretten 
gerookt. Dus wie eenmaal begonnen is, zit er aan vast en kost het grote moeite om er 
weer vanaf te komen. De rest is bijzaak, hinderlijke bijzaak dat wel: de sigaret levert 
namelijk niet alleen het zo begeerde nicotine, maar ook allerhande vervelende bijpro-
ducten. Het roken van een sigaret is chemisch gezien niet anders als een onvolledige 
verbranding en daar hoort nu eenmaal veel rommel bij: zaken als teer en andere half-
verbrande producten naast schadelijke bestanddelen als koolmonoxide en een heler 
reeks metalen. Het zijn al deze in feite onnuttige bestanddelen die gezondheidsproble-
men veroorzaken. Toen in de jaren vijftig de relatie tussen roken en gezondheids-
klachten –en dan vooral kanker– zich begon af te tekenen, moedigden gezondheidsau-
toriteiten rokers aan om over te stappen op filtersigaretten en sigaretten met minder 
teer. Het gevolg was dat de sigarettenfabrikanten met een vloedgolf aan dergelijke 
sigaretten kwamen. In de reclamecampagnes 
speelden de fabrikanten in op de onrust ge-
voelens bij rokers. Filtersigaretten en sigaret-
ten met een laag teer gehalte werden aangepre-
zen als ‘gezonder’ en als een alternatief voor 
stoppen met roken. Fantasierijke namen wor-
den bedacht: Merit (reclameslogan: ‘Science 
works!’), Fact (‘I’am realistic. I only smoke Facts.’), 
Now (‘There are many reasons to smoke Now’), 
True (‘Considering all I’d heard, I decided to either 
quit or smoke true. I smoke True.’). 
Het maakte allemaal niets uit, het was een 
grote illusie. Het enige waar het om ging, en 
gaat, is de nicotine. Uit documenten van de 
sigarettenfabrikanten blijkt dat zij ook toen al 
hadden voorzien, hoe het rookgedrag zich zou 
ontwikkelen. De roker zou zijn rookgedrag 
aanpassen aan de benodigde hoeveelheid nico-

Documenten van de tabaksindustrie 
In de jaren negentig zijn als gevolg van 
afspraken die de Amerikaanse overheid 
met de tabaksindustrie heeft gemaakt, 
miljoenen documenten beschikbaar ge-
komen. Documenten die een onthutsend 
beeld geven van het functioneren van de 
(Amerikaanse) tabaksindustrie. Een ver-
dere afspraak is dat deze documenten 
ook op doorzoekbare websites moeten 
worden aangeboden. Het is daarom nu 
mogelijk om kennis te nemen van hoe de 
tabaksindustrie willens en wetens consu-
menten op vele vlakken tientallen jaren 
heeft misleid. De eenvoudigste toegang 
tot deze documenten gaat via 
www.tobaccoarchives.com en 
www.tobaccoresolution.com. Op onze 
website vindt u binnenkort meer handige 

llinks over dit onderwerp.◄ 
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Voorbeelden van de reclamecampagne van Brown & Willimason voor het merk Viceroy 
(letterlijk onderkoning) in de jaren vijftig. Veelal werden mannen met een duidelijk hogere 
sociale status afgebeeld, zoals een astronaut, een antropoloog, een ingenieur, een atoomfy-
sicus, een automobiel ontwerper. Dit waren mannen die zelf wel konden denken, getuige de 
tekst. ‘De indruk werd gewekt dat intiligente mensen rookten. The man who thibks for him-
self knows…’ en ‘This man thinks for himself. Knows the difference betweeen fact and fancy. 
Trusts judgement, not opinion’.  

Voorbeelden van de reclamecampagne van het merk Pall Mall in de jaren vijftig. Geen ge-
zondheidsproblemen: ‘against throat-scratch’ , ‘filters the smoke’ and makes it mild’. De ad-
vertenties zijn exemplarisch voor de aanpak van de tabaksindustrie destijds: de indruk wek-
ken dat door ingrepen zoals filters, zonder problemen gerookt kon worden. Terwijl het toch 
maar om één ding ging: de levering van het verslavende nicotine en daar moest ten koste van 
alles in voorzien worden. Want verslaving dat leverde de omzet en dus de winst! 
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de, dan zouden de meeste rokers dat doen: licht of ultra licht of niet. Ook de verpak-
king bleek een effectief middel. Uit onderzoek bleek dat sigaretten met een rode ver-
pakking geassocieerd werden met een sterke smaak. Groen stond voor koelte en men-
thol, terwijl wit de suggestie van een laag teer gehalte, gezond en veilig geeft. Het re-
sultaat van dit alles was: sigaretten zouden gewoon verkocht blijven worden en rokers 
zouden gewoon dood blijven gaan aan sigaretten gerelateerde gezondheidsproblemen. 

En de prijs dan? 

De prijs van sigaretten is, zoals econo-
men zeggen, inelastisch. Dit betekent 
dat een prijsverandering leidt tot een 
kleinere, maar tegengestelde verandering 
van de gevraagde hoeveelheid; een prijs-
stijging leidt dus tot een vermindering 
van de verkoop maar wel tot omzetstij-
ging. Al in de jaren vijftig had de sigaret-
tenindustrie uit onderzoek afgeleid dat 
de prijselasticiteit van sigaretten onge-
veer –0,5 bedraagt. Anders gezegd een 
prijsverhoging van bijvoorbeeld 5% leidt 
tot een vermindering van de verkochte 
hoeveelheid met 2,5%. Is dat erg? Mis-
schien voor de consument die immers 
voor hetzelfde meer moet betalen. Maar 
niet voor de sigarettenindustrie (en ook 
niet voor de overheid), want er wordt in 
aantallen wel minder verkocht, maar de 
omzet stijgt! Rekent u even mee? De 
prijs van een pakje sigaretten wordt ver-

hoogd van € 3,00 naar € 3,15 (=+5%). 
De elasticiteit is –0,5. Stel dat er eerst 

1000 pakjes (à €3,00) werden verkocht , 
dan worden er na de prijsverhoging nog 
maar 975 pakjes (à 3,15) verkocht. De 

omzet was € 3000 en wordt €  3071,25. 
Tel uit je winst: ondanks prijsverhoging 
meer omzet! 

O ja, gezondheid 
In de al eerder genoemde campagne in 
1954 kondigde de Amerikaanse 
tabaksindustrie de oprichting aan van 
het Tobacco Industry Research 
Committee (TIRC, later Council for 

Even een paar feiten 
Volgens gegevens van het Centraal Bureau van 
de Statistiek rookte in 2000 33% van de Neder-
landers; meer mannen (36%) dan vrouwen 
(29%) overigens. Bij de ziekenfondsverzeker-
den is de sigaret populairder dan bij particulier 
verzekerden (36 respectievelijk 28%). Het per-
centage rokers blijkt ook samen te hangen met 
de genoten opleiding: van de mensen met al-
leen lager onderwijs rookt 36%, naarmate het 
opleidingsniveau hoger wordt, wordt het per-
centage rokers kleiner. Van de mensen met een 
universitaire op HBO opleiding rookt ’slechts’ 
27%. Verder blijkt: hoe jonger hoe meer ro-
kers. De gemiddelde roker gebruikte in 2000 
15,3 sigaretten per dag; dat zijn er dus 5585 
per jaar. Er zijn natuurlijk ook mensen die meer 
dan gemiddeld roken. Dit zijn de zware rokers; 
voor de statistiek zijn dat mensen die 20 siga-
retten of meer per dag (dat zijn er dus 7300 of 
meer per jaar) roken. Ongeveer éénderde van 
de rokers valt in deze groep; dat is nog altijd 
zo’n 12 % van alle Nederlanders. Al dat gepaf is 
in Nederland goed voor een omzet van  €2,1 

miljard. Daar gaat tweederde van als tabaksac-
cijns naar de overheid. Tel uit je winst: € 1,4! Al 

met al wordt er toch aanzienlijk minder gerookt 
dan 10 jaar gelden. In 1990 rookte nog 37% 
van de Nederlanders. Ook rookten zij meer, 
namelijk 17 sigaretten per dag. En ook het 
aantal zware rokers lag toen hoger: 43%. Er is 
dus wel het een en ander verbeterd. Gezien de 
prijselasticiteit van sigaretten (-0,5) lijkt dit 
eigenlijk voor iedereen een positieve ontwikke-
ling (zie hoofdartikel). De prijs is nu, vooral 
door een hogere accijns, hoger dan 10 jaar 
geleden. De overheid heeft daarom ondanks 
minder rokers meer inkomsten gekregen. Bo-
vendien betekent minder roken minder gezond-
heidskosten. Een verdere verhoging van de 

accijns zou dus zeker te overwegen zijn.◄ 
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Tobacoo Research [CTR]).  Want zo werd gezegd, de tabaksindustrie wilde onderzoek 
ondersteunen naar tabaksgebruik en gezondheid. In de jaren die volgden bleek veel 
van het onderzoek slechts losjes met roken en gezondheid te maken te hebben. In 
1960 getuigde de voorzitter van TIRC dat  ’het instituut nooit onderzoek naar tabaksrook 
had gedaan, omdat het nooit bewezen was dat het kankerverwekkend is’. Zoiets werd als zonde 
van de tijd (en het geld) gezien. 
In dezelfde 1954 campagne beweerde de tabaksindustrie dat ‘zij nauw zou samenwerken 
met degenen wiens taak het is om de de openbare gezondheid te beschermen.’ Ook stelde de 
tabaksindustrie ‘dat zij een belang heeft bij de gezondheid van de mensen als een primaire 
verantwoordelijkheid die belangrijker is dan elke andere overweging in ons werk’. In werkelijkheid 
werd bijvoorbeeld de pogingen van de overheid om tot beperking van het tabaks-
gebruik te komen stelselmatig gedwarsboomd.  Of zoals in 1972 in een intern memo 
werd gesteld: ‘de strategie van de [tabaks]industrie bestaat al twintig jaar uit het zaaien van twijfel 
over de gezondheidskant van roken zonder het werkelijk te ontkennen.’ Dat was dus de aanpak. 
Het publiek geruststellen, verzekeren dat het veilig was om te roken en niet om mede 
te delen wat bekend was over de gevaren van het roken. En dit was al een strategie in 
het begin van de jaren vijftig. Het hoeft dan ook niet te verbazen in 1954 slechts 41% 
van de mensen bevestigend antwoordde op de vraag of het roken van sigaretten één 
van de oorzaken van longkanker was. In 1992 was dit percentage overigens gestegen 
naar 92%. De tabaksindustrie ging zelfs zo ver door te beweren dat rokers altijd op de 
hoogte geweest zijn van de gevaren van het roken van sigaretten. Daar valt wel wat op 
af te dingen, zeker in de jaren vijftig. Wel blijft het merkwaardig dat rokers, zo blijkt 
uit onderzoek, denken geen grotere kans op ziekten te lopen dan niet-rokers. Het zijn 
prettige, maar onjuiste gedachten, zo leren de statistieken. Ook leiden veel rokers aan 
de misvatting dat ze kunnen stoppen met roken als zich gezondheidsproblemen gaan 
voordoen. De werkelijkheid is dat de meeste rokers als er éénmaal lichamelijke 
klachten zijn (beginnend met hoesten, kortademigheid) gewoon doorroken. Dit alles 
wijst er op dat, zoals eerder gezegd, het roken maar om één ding gaat: nicotine. De 

overheid die de tabaks-industrie verplichtingen heeft 
opgelegd voor mededelingen op de verpakking, meent 
nog steeds dat goedbedoelde aanwijzingen zullen helpen. 
Mogelijk zal een enkeling de goede raad opvolgen. De 
meesten zullen echter doorgaan, tot groot genoegen van 
de tabaksindustrie en haar aandeelouders. Wie de huidige 
websites van de sigarettenfabrikanten bezoekt, kan slechts 
verbaasd over het cynisme. De methodes zijn veranderd; 
het doel is hetzelfde gebleven.◄ 

De huidige verpakkingen van sigaretten in Nederland hebben 
een hoog Alice in Wonderland gehalte: ‘eet mij niet!’. Op de 
andere zijde staat een waarschuwende tekst; ‘Roken brengt u 
en anderen rondom u ernstige schade toe’.  Deze teksten zijn 
verplicht –er bestaan er een aantal verschillende van- en wor-
den door rokers met enthousiasme verzameld.  
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Pianomuziek van Mompou 
Het kan niet op! Onlangs is door NAXOS in Nederland 
het vierde deel van het pianowerk van Mompou uitge-
bracht. Zoals wij al eerder melden in VOORTSCHRIJDEN-

DE INZICHTEN nummer 1 gaat het om stille, poëtische, 
ingetogen muziek met een sfeer van heimwee. Op deze 
vierde CD het volledige Mucica Callada, bestaande uit 
vier onderdelen en totaal 28 werken. Het wordt aange-
vuld met het prachtige El Pont en met Muntanya 
(Dansa). De critici beschouwen Múcica Callada, vertaald 
zoiets als zwijgende muziek, als zijn muzikale testa-

ment. De prijs is, zoals altijd bij Naxos, vriendelijk: zo’n 8 €. Meer informatie over de 
muziek van Mompou en de vier CD’s is te vinden op de website van NAXOS, 
www.naxos.com. Helaas heeft NAXOS de mogelijkheid om op de website fragmenten 
van het pianowerk van Mompou te beluisteren afgeschaft.◄ 
Frederic Mompou, Piano Music. Musica Callada, El pont, Muntanya (Dansa). Jordi Masó, 
piano. Naxos 8.554727. 

 

Hout– en linoleumsnedes van Gurschner 
Onze trouwe abonnees mochten onlangs van ons blad een ansichtkaart van een schil-
derij van Malfatti ontvangen. Niet dat wij op zoek waren naar werk van Malfatti, maar 
we kwamen het toevallig tegen. Op zich intrigerende schilderijen: bergen, stenen op 
een zeer natuurgetrouwe wijze weergegeven maar toch met een eigen identiteit. Nee, 
wij hadden u liever een kaart met een werk Van Gurschner gestuurd. Want daar waren 
we echt van onder de indruk. Bijvoorbeeld een vredig winterlandschap dat de kerk-
gang voorstelt. Schematisch opgezet maar met een subtiele lichtval en een fraai kleur-
gebruik. Zo was veel van het werk dat Herbert Gurschner maakt over zijn geboorte-
streek Tirol. Gurschner, geboren in Innsbruck in 1901, zou een groot deel van zijn 
leven buiten Oostenrijk verblijven en in de jaren veertig de Britse nationaliteit krijgen. 

Hij bleef zich echter altijd verbonden voelen 
met Tirol en maakte in zijn leven veel werk met 
Tirol als uitgangspunt. Ook emotioneel is hij 
altijd sterk met Tirol verbonden gebleven getui-
ge de ondertekening van zijn werk met 
'Gurschner-Tirol'. Gurschner die in München 
aan de kunstacademie gestudeerd had, komt 
begin jaren twintig in contact met de Engelse 

Nino Malfatti, Von Steinen und Sinnen, 2000, olie op linnen, 
125 x 158 cm. 

Het kunsthoekje 
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actrice Ella Dolores Erskine. Via haar krijgt Gurschner toegang tot de wereld van 
kunsthandelaars en galeriehouders in Engeland. Het komt tot exposities in Engeland 
en hij verwerft een zekere bekendheid. Zijn stijl , in eerste instantie impressionistisch 
verandert naar symbolisch, mystiek religieus en soms magisch realistisch. Het zijn in 
eerste instantie echter vooral de houtsneden en aquarellen die hem bekendheid ople-
veren. De onderwerpen vindt Gurschner in landschappen in Tirol en Italië. Zijn defi-
nitieve doorbraak kwam in 1931 met een expositie van vooral olieverfschilderijen. Zij 
vallen op door het kleurgebruik en het bijzondere gebruik van licht. In de jaren dertig 
raakt hij bevriend met een kolenmagnaat en zijn vrouw. Gurschner beweegt zich in de 
hoogste kringen. Met portretschilderijen van mensen uit deze kringen voorziet hij in 
zijn levensonderhoud. In 1946 trouwt Gurschner voor de tweede maal. Na de oorlog 
is Gurschner vooral actief als decorontwerper. Hij sterft in 1975. Onze aandacht werd 
gevestigd op deze kunstenaar door een tentoonstelling in Oetz in juli 2002. In de gale-
rie 'Zum alten Oetztal’ in deze plaats in het Oetztal in Tirol, was een expositie gewijd 
aan de hout- en linoleumsneden van Gurschner. Deze techniek die maar door weinig 
professionele kunstenaars gebruikt wordt, is door Gurschner, zo bleek, op een fraaie 
wijze toegepast om het Tiroolse leven en landschap weer te geven. Weinig gedetail-
leerd, vaak teruggebracht tot de essentie en met een bijzonder kleurgebruik zijn deze 
veelal kleine werkjes een lust om te zien. Op de tentoonstelling waren zo’n vijftig wer-
ken van Gurschner bijeengebracht. En eerlijk gezegd, konden de hout– en linoleum-

sneden ons meer beko-
ren dan de olieverf-
schilderijen: eenvoudig, 
oprecht en kleurrijk. 
Het verdient een groter 
publiek.◄ 

Werk van Gurschner. 
Links: Kerkgang in de winter, 
linoleumsnede, zj, 13 x 14 
cm. 
Rechts: Winter in Tirol, 
linoleumsnede, zj, 27 x 34 

 

 
 

 
 
 

 
Werk van Gurschner. 
Links: Kerkgang,  ca. 1927, 
olie op linnen, 62 x 61 cm. 
Rechts: Judaskus, 1926, 
olie op linnen, 79 x 69 cm. 
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WWW: wat is dat eigenlijk? 
U  bent bij de tijd. WWW: dat staat natuurlijk voor World Wide Web, wat in 

de wandeling ook wel internet heet! Ja en nee. WWW staat namelijk ook 
voor WIE WAT WAAR. Er was een tijd dat er geen internet was. Geen omgeval-
len boekenkast met informatie maar zonder handleiding of systeem. Toch  
moesten we toen ook wel eens iets weten. Dan pakten we een boek, een ency-
clopedie, een naslagwerk. Een voorbeeld van zo'n naslagwerk is WIE WAT  
WAAR.  
Eigenlijk was Wie Wat Waar ook al een World Wide Web in zijn tijd. Het eerste deel 
kwam uit in 1937. ‘WIE waren de in den loop van dit jaar op de voorgrond tredende 
personen? WAT waren de belangrijke gebeurtenissen? WAAR speelden zij zich af?’, 
zo lezen wij bij de eerste edities. WIE WAT WAAR gaat over weetjes, feitjes, ditjes en 
datjes, actualiteiten, maar geeft ook achtergrondartikelen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. WIE WAT WAAR is in vrijwel ongewijzigde redactionele opzet versche-
nen tot midden van de jaren tachtig. Alleen de jaarboeken 1945 en 1946 zijn niet uit-
gebracht. De redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN mag zich in het gelukkige 
bezit prijzen van een vrijwel volledige reeks. In de eerste editie, die van 1937 dus, wor-
den al een veelheid aan praktische onderwerpen behandeld. Ook is in deze versie al 
een jaaroverzicht met gebeurtenissen in binnen- en buitenland aanwezig. Dit zal vele 
jaren tot één van de vaste onderwerpen behoren. In het eerste jaarboek tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, dat van 1941, komen een aantal karakteristieke oorlogsonder-
werpen aan bod: Duitsche Autoriteiten in ons land. In latere edities volgen nog zaken 
als ‘Secretarie van Staat der Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden’, 
‘Goede voeding’ (..vaak niet mogelijk is bepaalde voedingsmiddelen te verkrijgen..), ‘Producten 

Het omslag van Wie Wat Waar is in de loop van de tijd diverse malen veranderd. De eerste versie (links) is 
gebruikt voor de edities van 1937 t/m 1944. Na de  Tweede Wereldoorlog  werd de reeks hervat met een 
nieuw omslag (midden). Deze werd gebruikt van 1947 t/m 1963). In 1964 volgt een derde  wijziging. Ver-
anderingen volgen opnieuw in de jaren zeventig en, voor het laatst, in de jaren tachtig. 
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en hun surrogaten en vervangingsmiddelen’ en ‘Het zelf-gereedmaken van tabak’. 
Afgezien van deze typische oorlogsoneffenheden is de formule ook hier herkenbaar: 
actualiteiten—zodat de burger zijn weg kan vinden-, praktische informatie –over voe-
ding en de noodzakelijke genotsmiddelen- en veel over sport, geschiedenis en politie-
ke ontwikkelingen. Zonder dit naslagwerk zou het werk van de redactie aanzienlijk 
moeilijker zijn. Het huidige WWW is wat dat betreft voor de reactie geen adequate 
vervanging.◄ 

Te koop 
De WIE WAT WAAR boekjes  worden antiquarisch weinig aangeboden. Ze zijn ook geen echt 
verzamelobject. De meest recente jaargangen -1964 en later - zijn nog redelijk gemakkelijk te 
krijgen. Elke De Slegte heeft er wel een rijtje staan.  De jaarboekjes van 1947 tot in de jaren 
vijftig wordt al wat moeilijker, terwijl de jaargangen 1937 t/m 1944 maar zelden worden aan-
geboden. Dit alles kan echter naar onze mening geen aanleiding zijn tot exorbitante vraagprij-
zen. Immers weinig vraag betekent een lage prijs. Het feit dat een boekje 50 jaar of ouder is, 
is geen enkele reden voor een hoge prijs. Hoe de markt in elkaar zit, blijkt ook uit de vraag-
prijzen: deze lopen van minder 1 tot 25 €. Alles kan blijkbaar. Ze worden aangeboden op 

rommelmarkten, weinig in tweedehandsboekenwinkels. Blijkbaar zijn ze dan meegekomen bij 
een boedelopruiming en dan is het maar wat de gek er voor geeft. In veel tweedehandsboek-
winkels wordt meewarig gekeken naar de klant die informeert naar WIE WAT WAAR boekjes. Of 
zoals een handelaar ons toevertrouwde: ’Nee, die verkoop ik alleen op rommelmarkten’. Voor 
wie er eens wat zou willen kopen, hier onze adviesprijzen: 1937-1939: 10, 1940-1944: 5, 
1947-1956: 2, 1956-1963: 1, alles na 1964 <1. 
Let wel, ze worden niet veel aangeboden, dus het kan wel even duren voordat u ze voor onze 
adviesprijs op de kop kunt tikken. Geduld loont, zoals altijd. Wie echter per sé dat ene jaar 
onmiddellijk wil hebben, tja die moet daarvoor vaak een te hoge prijs betalen. Een kijkje bij 
de Slegte is dan de aangewezen weg. U betaalt dan wel gauw zeker twee tot vijf maal de prijs 

die hierboven is aangegeven.  Vooral de recentere uitgaven zijn veel te hoog geprijsd.◄ 

Al in de eerste editie van WIE WAT WAAR uit 1937 wordt een breed scala aan onderwerpen besproken 
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Het orgel dat geen orgel was 
H et Hammondorgel dankt zijn naam aan zijn uitvinder, de Amerikaan Laurens 

Hammond. Hij was het die in 1934 een orgel ontwierp waaraan hij zijn naam 
verleende. Het was een revolutionair instrument, maar met een orgel had het niet veel 
van doen. Beter is het te spreken van een pijploos orgelachtig instrument. Toch was 
met opzet de naam orgel gekozen, omdat nu met een relatief klein instrument een 
volume geproduceerd kon worden als van een kerkorgel. Het geluid in het oorspron-
kelijke Hammondorgel werd echter geheel anders dan in een echt orgel geproduceerd. 
Een orgel geeft pijpen en gebruikt lucht, maar bij het Hammond wordt het geluid op 
elektromechanische wijze geproduceerd met zogenaamd toonwielen. Een toonwiel is 
een soort metalen tandwieltje dat ronddraait vlak voor een magnetisch staafje met een 
spoeltje er om heen. De tandjes en inkepingen in het tandwieltje veroorzaken wisselin-
gen in het magnetisch veld en daarmee veranderingen in het elektrische veld van het 
spoeltje. Dezeze spanningsveranderingen worden uiteindelijk in geluid omgezet. Een 
Hammond-orgel heeft gewoonlijk 91 tandwielen die allemaal verschillen in het aantal 
tanden en inkepingen. Het waren de toonwielen waardoor het orgel zo revolutionair 
was. De aanwezigheid van mechanische onderdelen, zoals toonwielen, vereisten dat 
het orgel éénmaal per jaar gesmeerd moest worden met speciale Hammond olie. 
Niks pijpen dus in het Hammond-orgel, zoals in een echt orgel. De Federal Trade 
Commission, een soort  organisatie voor consu-
mentenbescherming, oordeelde in 1937 dan ook 
dat het instrument van Hammond helemaal geen 
orgel mocht heten. Na veel gedoe werd dit uit-
eindelijk toch toegestaan. Het instrument kent 
vele voordelen. Het is klein, kan een grote ge-
luidssterkte produceren en kan alle tooncombi-
naties produceren van een groot kerkorgel. Wel 
was het instrument nogal zwaar; het woog door 
de grote hoeveelheid ijzerwerk zo'n 200 kilo. 
Niet een instrument dus dat je zo maar even mee 
kon nemen. Midden jaren zeventig kwam er een 
einde aan de Hammondorgels, toen echte elek-
tronische orgels geïntroduceerd werden. Ze wor-
den nu alleen nog op bestelling gefabriceerd. Het 
allereerste orgel is bewaard gebleven. Het is ge-
bouwd in 1935. Het heeft eerst jarenlang dienst 
gedaan als demonstratieorgel en werd in een 
bestelbusje van hot naar her gesleept. In 1938 
werd het verkocht aan een kerk en is later te-
recht gekomen in het Smithosian instituut als 
onderdeel van de collectie ‘belangrijke Ameri-
kaanse eerste versies’. 

Laurens Hammond achter zijn uitvinding. 
Het lijkt alsof hij zo een deuntje gaat spelen 
op het door hemzelf ontworpen orgel. Niets 
is minder waar! Hammond had geen enkele 
muzikale vaardigheid en kon ook geen enkel 
muziekinstrument bespelen. Hij was uitvin-
der en ingenieur. Hij omringde zich, vooral 
in de begintijd, met medewerkers die wel 
een muzikale achtergrond hadden. Zo had 
hij in de jaren dertig een typiste in dienst 
mede omdat ze ook orgel kon spelen.  
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Hammond en Leslie 
Wie Hammond zegt, zegt ook Leslie. Don 
Leslie had in 1940 een roterend luidsprekersys-
teem met een onnavolgbaar tremolo ontwik-
keld. Nu waren deze Lesliespeakers ook wel 
een staaltje van technisch vernuft. Houten 
boxen met louvredeuren en een woofer en een 
tweeter in het inwendige. Deze draaiden bo-
vendien rond waardoor met behulp van het 
Dopplereffect de zo karakteristieke geluid 
werd verkregen. Leslie bood dit systeem aan 
Hammond aan. Om altijd onduidelijk gebleven 
redenen werd dit aanbod door Laurens Ham-
mond afgewezen. Het leidde zelfs tot een ware 
anti-Leslie propaganda van de kant van Ham-
mond. Dit had juist weer tot gevolg dat de 
Leslie luidsprekers juist razend populair wer-
den.  Tot aan de verkoop van Leslie's 'Electro Music' in 1965 aan CBS hoefde er zelfs 
nooit enige reclame voor gemaakt te worden. Of zoals Don Leslie opmerkte "I was 
amazed at all the publicity Hammond created for me by their continuous bad-mouthing of my pro-
duct. This word-of-mouth advertising was so good that from the start until the company was sold to 
CBS in 1965, no advertising was ever needed and my problem was always keeping up production to 
match the sales." De cirkel was overigens weer helemaal rond toen de 
Hammond Corporation in 1980 Electro Music en de naam Leslie op 
zijn beurt van CBS kocht. Tot dat tijdstip waren de Leslie-luidsprekers 
officieel taboe, maar werd het grootste deel uiteraard gewoon via de 
dealers van Hammond verkocht. 

Het Hammondorgel in Nederland 
Al in 1937 wordt het eerste Hammondorgel in Nederland door Cor 
Steyn (ja, die van Dorus) geïntroduceerd. Grote populariteit wordt in de 
jaren vijftig en zestig bereikt met deze zelfde Cor Steyn en ook met 
Pierre Palla. 'En nu speelt voor u op het hammondorgel.. Pierre Palla!', kon men 
vaak op de radio horen. Deze Pierre Palla (oorspronkelijk Pala) had 
toen al een lange geschiedenis achter de rug. Hij had een klassieke orga-
nistenopleiding genoten, maar kwam in 1922 in dienst van theater Tus-
chinsky in Amsterdam. Hij speelde daar op het Wurlitzer-orgel om te 
voorzien in de muziek bij de toen nog stomme film. In 1930 trad hij in 
dienst van de AVRO omroep, waar hij ook na de oorlog naam maakte 
als organist en pianist. Maar het is toch vooral Cor Steyn die de popula-
riteit van het Hammondorgel in de jaren vijftig tot grote hoogten op-
stuwt. Een groot aantal platen met Cor Steyn wordt uitgebracht:   Cor 
Steyn aan het magic Hammond-orgel,  Cor Steyn and his magic organ, 
deel 1, 2 &3, Dancing at home, Triomfen en Remembering Cor Steyn 

Een Hammondorgel 

Cor Steyn, in de 
jaren vijftig. 
Destijds vooral 
bekend van de 
televisie 

Pierre Palla, 
eind jaren dertig 
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and his magic organ. Het Hammondorgel is zo ongeveer uitgestorven en wordt nog 
maar door een select groepje mensen bespeeld. Toch zal het Hammondorgel bij me-
nigeen, mogelijk onbewust, nog voortleven. Haal die oude plaat maar eens uit de kast: 
A whiter shade of pale van Procol Harum. De muziek die ook nog jarenlang favoriet 
is geweest bij begrafenissen. Jazeker, het is een Hammondorgel dat u hoort.◄ 
 
Voor dit artikel is dankbaar gebruikt gemaakt van de informatie op de websites van M Rijkers 
(www.mrijkers.com/Dbk/Dbk.htm) en van Harvey Olsen (www.mitatechs.com/leslierumors.html) 
Op onze website kunt over enige tijd meer informatie vinden over dit prachtige instrument; uiteraard met 
links naaar websites waar u van alle technische informatie wordt voorzien. 

De stand van zaken 
‘De één komt, de ander gaat’, zo was vroeger een ambtenarengrapje. En zo gaat het 
ook iedere keer met de onderwerpen bij VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. 
We hebben echt ons best gedaan, maar met het onderwerp ‘Kuifje en de geheime Duitse 
wapens uit de Tweede Wereldoorlog’ wordt het niets; we bergen het op. En de onderwerpen 
‘Machines roken, mensen niet’ en ‘Zoekgeraakte glorie’ dan? Daar wordt nog aan gewerkt. 
Een nieuw onderwerp dat we in onderzoek hebben, is ‘Erik Satie en de Gymnopédie num-
mer 1’. Een lezer stelde ons voor om eens aandacht te besteden aan technische verbe-
teringen die hun doel voorbij geschoten zijn. Een voorbeeld hiervan is de roltrap. We 

beraden ons. Verder hebben we vergezichten van onder-
werpen als curieuze afkortingen (voorbeeld: AGOVV), 
chilisalpeter, grenscorrecties, Bessie Pease Gutmann, enz. 
U ziet het: we zitten niet zonder inspiratie. Knelpunt blijft 
echter nog steeds de geringe bezetting van de redactie. 
DE REDACTIE 

Helaas. We 
houden het 
wel in porte-
feuille. Je 
weet maar 
nooit. 

HET GEMEUBILEERDE LANDSCHAP 
In VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN nummer 4 berichtten wij over de ‘spijkers’ in de 
Nederlandse bestrating die na onderzoek afkomstig bleken te zijn van het Kadaster. 
Dit soort objecten ontdek je alleen als je vaak naar de grond loopt te kijken. Dat heb-
ben we dus wat meer gedaan. En zo kwamen nog wat meer van dat soort merkwaar-
digheden tegen. Zo troffen we in een straat in Dettingen, Duitsland, ‘spijkers’ die wel 
heel erg op de onze leken. Alleen het opschrift luidt hier GRENZPUNKT. Navraag bij 
de gemeente Dettingen leerde dat het hier gaat om merkpunten waarmee de grenzen 
van percelen worden aangegeven. Vervolgens troffen we in Längenfeld, Oostenrijk, 

wel erg opvallende objecten in de grond 
aan: groot (zo’n 5 cm in diameter) en 
opvallend gekleurd. Ook deze dingen 
zijn, volgens een bewoner, bedoeld om 
de grenzen van territoria te markeren.◄ 
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Hoe nu?! 
D omheid kent geen grenzen, dat is altijd zo geweest en dat zal 

altijd wel zo blijven. Vaak gaat het niet zo zeer om domheid 
als wel om gemakzucht. Wat wij noemen het Primo-Levi effect: we 
doen iets, omdat we altijd gedaan hebben, alhoewel we niet meer 
weten waarom we het doen. Zie voor een uitleg het illustratieve ver-
haal ‘Chroom’ uit ‘Het periodiek systeem’ van Primo Levi, uitgeverij 
Meulenhoff. Ook de grafisch ontwerper Piet Schreuders maakt zich 
onlangs weer druk en wel over typografische slordigheden. Zie zijn 
leuke boek ‘Voor verbetering vatbaar’, uitgeverij De Buitenkant. 
Wij presenteren u hier een aantal andere domheden, of zo u wilt 
slordigheden. Eerst het bord. Het bord met een hond er op. Wat 
betekent dit bord? Een eerste reactie zou kunnen zijn: verboden 
voor honden. Bij nader inzien blijkt dat niet te kloppen. Immers alle 
verbodsborden uit Verkeersreglement zien er anders uit: een rode 
rand, dat wel, maar geen diagonale streep. Dus wat betekent het dan? 
Honden toegestaan? Niet parkeren voor honden, want het lijkt wel 
enigszins op het parkeerverbodbord. Dit wordt des te aannemelijker, 
omdat er ook andere ‘hondenborden’ blijken te bestaan. Die zien er 
weer wel uit als reguliere verbodsborden.  Wij vroegen de gemeente 
Houten, waar deze verschillende soorten borden staan, om ophelde-
ring. Men kon ons geen afdoende antwoord geven. We gaan dan nog 
maar even voorbij aan het feit dat op de borden ook nog eens ver-
schillende soorten honden worden afgebeeld. 
Nog iets anders: verpakkingen. Al eerder attendeerden wij onze le-
zers op de onzinnige teksten die verpakkingen kunnen sieren. Een 
geheel nieuwe variant troffen we aan bij Albert Heijn. Op de verpak-
king van Babi pangang wordt ons verteld hoe we de kant-
en-klaarmaaltijd moeten bereiden: 20 minuten au bain ma-
rie of vijf minuten in de magnetron. Wat volgens deze ge-
bruiksaanwijzing echter ook kan, is één maand bij ***, dat 
is –18° C! Natuurlijk de fabrikant heeft het niet zo bedoeld. 
Toch leidt deze vormgeving en logisch denken tot de ver-
keerde conclusie. We zullen het maar op slordigheid hou-
den. En hier is het duidelijk. Maar wat als dat niet zo over-
duidelijk is? Heeft u wel eens in een Hongaarse supermarkt 
geprobeerd de bereidingswijze op een verpakking van 
etenswaren te ontcijferen? Dan weet u waar het om gaat; 
als u de bereidingswijze op het pakket al kon vinden. In 
zo’n situatie zoeken we wanhopig naar pictogrammen 
waarmee zonder woorden gepoogd wordt uit te leggen hoe 
te handelen. Het moet dan wel een beetje verstandig zijn!◄ 

De officiële uitvoe-
ring van een ver-
bodsbord: een rode 
rand om een wit 
vlak. 

Verboden voor 
honden….of niet? 

Verboden te parke-
ren, dat is zeker. 
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In augustus 2000 schafte de redactie op een rommelmarkt een dagboek met als titel  
‘Reisherinneringen van R Heule’  aan. In het dagboek worden de vakanties van R Heule 
in de periode voor de Tweede Wereldoorlog en uit het begin van de jaren vijftig be-
schreven. De beschrijvingen geven een aardig inzicht hoe de gegoede burgerij destijds 
zijn vakanties doorbracht. De redactie heeft zijn speurtocht naar de identiteit van R 
Heule met succes afgerond. Via via en dankzij diverse Heules zijn wij bij HJ Heule in 
Hilversum terecht gekomen. Hij bleek een neef van ‘onze’  R Heule te zijn. Dankzij hem 
kennen we nu de identiteit van R Heule. Het blijkt te gaan om Maria Jacoba, kortweg 
Rie, Heule. Zij is op 15 januari 2001 op 88-jarige leeftijd overleden. Zij heeft eerst in 
Haarlem en later in Amsterdam gewoond. Zij is altijd ongetrouwd gebleven. Zij hield van 
al haar reizen een dagboek bij. Zij was erg godsdienstig. Het is onbekend hoe het dag-
boek op een rommelmarkt terecht is gekomen. 
 

De reis naar Brugge van 1 tot en met 22 augustus 1949 
De reis van Amsterdam naar Brugge wordt op 1 augustus per trein afgelegd. De reis 
kost f 37,80. De Belgische frank is 6 cent waard. 2 augustus: bezoeken aan de Rozen-
hoedkaai, Gruuthuse (toegang Fr 5) en de Onze Lieve Vrouwe Kerk. 3 augustus: bezoe-
ken aan de oude binnenhaven, de Sint Salvatorkerk en het Begijnhof. 4 augustus: de 
Bloedkapel met onder andere het beroemde Heilig Bloed Relikwie, de Griffie en de Vis-
markt. 5 augustus: met een familielid onder andere een rondvaart (kosten Fr 15) en de 
Halle beklommen. 7 augustus: een zondag, kerkbezoek en ‘s avonds luisteren naar een 
preek op de radio. 8 augustus: bezichtiging van diverse kerken en het Guido Gazelle 
museum. 9 augustus: een uitstapje naar Brussel (treinkosten Fr 115) met aldaar een 

bezoek aan het Stadhuis, Paleis van Justitie, het Chineesch 
Museum en uiteraard Manneke Pis. 10 augustus: opnieuw 
bezichtiging van een aantal kerken. 11 augustus: met de 
trein naar Sluis ‘om geld te halen’ (treinkosten Fr 41). Sluis 
ligt dan nog volledig in puin. 12 augustus: bezoek aan de 
Ezelspoort, één van de oude stadspoorten, en weer be-
zichtiging van een aantal kerken. 13 augustus: naar de 
markt; ’s avonds braderie (’erg luidruchtig’). 14 augustus: 
een zondag, kerkbezoek en radiopreek. 15 augustus be-
zoek aan de Kruispoort en het Erkentelijkheidsmuseum, 
een oorlogsmuseum (toegang Fr 1). 16 augustus: bood-
schappen doen. 17 augustus: opnieuw Gruuthuse. 18 au-
gustus: St Gilleskerk, wandeling door oud Brugge en be-
zichtiging van kerk en klooster van de Kapucijners. 19 au-
gustus: 20 augustus: kopen van cadeautjes voor de familie 
(handschoenen, kousen). 21 augustus: kerkbezoek. 22 
augustus: de terugreis.◄ 

Een pagina uit het dag-
boek met een folder van 
Brugge, diverse toegangs-
bewijzen en (linksboven) 
treinkaartje van Brugge 
naar Sluis (zie 11 augus-
tus). 

Volgende keer de laatste aflevering: 
de reis naar Zwitserland in 1952  


