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Eindelijk dan:
het volstrekt

OVERBODIGE
VAKANTIENUMMER!

Het zou eens tijd worden!
Diverse malen kregen we vragen over nummer 7
van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. Was dat nu wel
of niet verschenen? Ook het depot van
Nederlandse publicaties meende dat ze een
nummer misten. Om alle misverstanden uit de
wereld te helpen is dan hier eindelijk het enige
echte nummer 7. Ja, wij horen onze lezers al
zuchten. Zijn we net bijgekomen van nummer
11, komt er al wéér een nummer! Bedenkt u dan
maar hoe lang u misschien weer moet wachten
op een volgend nummer. Er waren zelfs onlangs
abonnees die wilden betalen, omdat zij meenden
dat hun abonnement verlopen was. Vertrouw
toch op onze administratie! Loopt uw
abonnement af dan ontvangt u van ons een
briefje om u daarop te attenderen. Hoort u niets
van ons, ga er dan gevoeglijk maar van uit dat u
nog steeds VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN zult
ontvangen.

COLOFON

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN is een
uitgave van Uitgeverij Tinsentiep.
Bovencamp 57, 3992 RX Houten.
030 6373498 (vrijdag 19-20 uur).
Vragen en opmerkingen
info@inzichten.nl
Hoofdredacteur Gerrit van Dam
gvandam@inzichten.nl

Administratie en archief Bert Overeem
bovereem@inzichten.nl
Bezoek ook onze website
www.inzichten.nl
Nieuwe abonnementen nog steeds
niet mogelijk. Onze excuses.

Bij de voorkant & over dit nummer
Hier is dan eindelijk het langverwachte, uitgestelde speciale nummer dat oorspronkelijk in de zomer van 2003 zou verschijnen. Daarmee is het eigenlijk
ook overbodig. Alhoewel, een vakantienummer –want dat is het– blijkt natuurlijk altijd aardig. We hebben namelijk op de redactie alle laden omgekeerd. Een stortvloed van memo’s, krabbels, suggesties, lijstjes, ideeën was
het resultaat. Daaruit hebben we een selectie gemaakt. Het resultaat is dit
vakantienummer. Een bonte stoet aan onderwerpen, waar kop noch staart aan te ontdekken valt. U kunt het ook positief formuleren en bedenken dat wij u hier een rijk scala aan vakantiebestemmingen presenteren. Verder zal het u kunnen opvallen dat er
weer in ruime mate sprake is van voortschrijdende inzichten: de KLM die geen maaitijden meer serveert op Europese vluchten. En alle lezers met hun ingezonden vragen die
wij konden verblijden met recht toe recht aan antwoorden, waardoor hun ongetwijfeld
ook menig voortschrijdend inzicht geworden is. Het voortschrijdend inzicht van de Nederlandse regering. Maar dan staat dan wel tegenover het volledig gebrek aan voortschrijdend inzicht in het geval van al die enclaves in Europa. Relicten zijn het. En zo
geldt dat ook voor een groep eilandjes in de Botnische Golf. En dit alles gelardeerd met
kleine, misschien wel overbodige berichtjes. Kortom een zomers niemendalletje, maar u
heeft er recht op. En tot slot met enige treurnis: de laatste aflevering van de Theatersportgazet. Alles wat we hadden aan materiaal van Franz Pleus hebben we gebruikt.
We moeten op zoek naar een nieuwe serie voor op onze achterpagina. Het zal niet gemakkelijk zijn om Franz te doen vergeten.
En zo waren we dan opeens klaar met dit nummer. Daarna hebben we alles wat we
niet konden of wilden gebruiken, in de prullenbak gegooid. We zitten nu dus volledig
zonder onderwerpen. Dat lucht op. En zo kunnen we dan nu met een gerust hart op
vakantie. Veel genoegen met dit volstrekt overbodige, maar wel zomerse vakantienummer. DE REDACTIE.
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Een verhaal zonder kop of staart

De stewardess maakt in de pantry van een
vliegtuig de maaltijden in de lucht gereed.
De Super Constellation
(82 passagiers) en de
gewone Constallation
(61 passagiers).
Plaatjes uit het album ‘Panorama’ uit
1953, uitgegeven door Albert Heijn.

In 1952 bezat de KLM 73 vliegtuigen en maakte een winst van € 2,6 miljoen. De
vloot van de KLM bestond uit 20 Douglas DC-3’s, 12 Convair 240 toestellen, zes CD6’s, zeven DC-6B’s en 15 Lockheed Constellations. Daarnaast waren er nog een
klein aantal vliegtuigen voor speciale doeleinden. De straalvliegtuigen hadden in de
burgerluchtvaart hun intrede nog niet gemaakt. Men dacht dat er op termijn vliegtuigen zouden komen die ‘atoomkracht’ als energiebron zouden benutten. De reiziger kreeg in 1952 in het vliegtuig nog een maaltijd die gedeeltelijk in het vliegtuig
zelf door de stewardess werd bereid! Dagelijks landen startten of landden op Schiphol 170 vliegtuigen, dus 60.000 per jaar. Het was een rustige en overzichtelijke tijd.
Op 4 oktober 2001 maakt de KLM een ‘ingrijpend’ saneringsplan bekend. Eén van
de maatregelen is het afschaffen van het eten op ‘korte’ vluchten. Het eten is dan
al lang gedegradeerd tot voorverpakte levenswaren van onduidelijke samenstelling
en vooral geringe grootte.
De KLM heeft als thuishaven Schiphol. Schiphol betekent eigenlijk ‘scheepshol’. Deze naam is ontstaan in de tijd, toen de Haarlemmermeer nog een meer was. Bij
zuidwester storm verongelukten veel schepen in het drassige gebied in de noordoost hoek van de Haarlemmermeer, ongeveer op de plaats van het huidige Schiphol. In 1836 teisterden zware stormen het Haarlemmermeer. Het opgestuwde water bedreigde Amsterdam, maar ook Leiden. Daarop werd bij Koninklijk Besluit in
1837 een commissie belast met het inleveren van een ontwerp en een begroting
van kosten voor de droogmaking. Er werd daarop om het hele Haarlemmermeer
een doorlopende ringdijk gelegd –lengte 60 km- en een ringvaart met drie stoomgemalen, namelijk de Leeghwater, de Cruquius en de Lynden. Het droogmalen
duurde van juni 1848 tot begin 1852. In 1917 werd op de plek van het vroegere
scheepshol een militair vliegkamp aangelegd. In 1920 kwam de in 1919 opgerichte
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Schiphol
geheel verwoest. Op dit moment bestaat de luchtvloot van de KLM uit 110 vliegtuigen; het aantal vliegbewegingen op Schiphol is nu zo’n 400.000 per jaar.
Het gemaal Cruquius is als museum ingericht. Er vaart van 1 mei tot en met 31
september dagelijks van 10 tot 18 uur een pontje op zonne-energie over de Haarlemmer Ringvaart. Zie http://home-2.worldonline.nl/~hvanzon/stroomboot.html.
4-

Wij zijn overal goed voor!
U zult het niet geloven, maar we krijgen soms de meest bijzondere vragen voorgelegd. Bezoekers van onze website denken dat wij tot veel in
staat zijn. En tot onze eigen verbazing zijn we dat vaak ook. Lees hieronder over de merkwaardige vragen (en soms ook onze antwoorden). Om
wille van de privacy vermelden we geen namen. Wel hebben we de teksten soms redactioneel wat aangepast. De taalfouten lieten we in tact.
Steenzout

Goedendag,
Ik ben bezig met het maken van biltong, een
Zuid-Afrikaanse lekkernij. Hiervoor zou ik
steenzout moeten gebruiken. Weet u misschien waar ik dit kan krijgen? Alvast bedankt
voor uw antwoord.

Dat was een gemakkelijke. Steenzout is een
andere naam voor natriumchloride of ook wel
keukenzout. Het is een ouderwetse verwijzing
naar de herkomst: uit de grond. Net zoiets als
zeezout dat ook gewoon keukenzout genoemd
mag worden. We hebben deze vragensteller
dus doorverwezen naar de supermarkt.
Hertog ijs
Hallo,
Jaren geleden bracht uw firma mini's op de
markt. Prima formaat en geen geduvel met
het scheppen van ijs uit een grotere bak, die
dus steeds uit de vrieskast moest worden
gehaald . Ook de smaken waren fantastisch
en veelzijdig. Vooral voor mensen zoals wij,
die met z'n tweeën zijn Daarom was onze
teleurstelling huizenhoog toen de mini's niet
meer verkrijgbaar waren, tenzij het aan de
betreffende winkelketen lag, die deze doosjes
niet meer in huis had. Nu is onze enige band
met de doosjes nog de lege exemplaren, goed
voor knopen, paperclips etc., maar die eten zo
moeilijk en smaken niet prettig.
Kunt u me vertellen of deze doosjes ooit nog
eens in de handel komen?

Dit is het soort vergissing dat we wel vaker
tegen komen. We hebben een artikel over een
bepaald onderwerp en sommige lezers denken
dat wij meteen ook de producent zijn. In dit
geval hebben we de klacht doorverwezen
naar Hertog ijs, want daar ging de vraag over.
Dag redactie,
Het geval wil dat ik de komende maand in
Rotterdam een monoloog speel in het kader
van de binnenwegmonologen. De monoloog
verwijst naar het volledig ontbrekende spoor
10 in Rotterdam. Via Google kwam ik op het
spoor van jullie verhaal over het Utrechtse
sporenstelsel op verloren sporen. Verder is er
op het hele internet niets te vinden over een
ontbrekend spoor 10 in Rotterdam. Volgens
het verhaal in de monoloog gaat het hier om
een bekende gebeurtenis in de oorlog. Kunnen jullie achterhalen wat de toedracht van
die gebeurtenis is geweest? Het zou mij zeer
helpen bij de voorbereidingen.

Die was moeilijk. Hoewel we van mening
waren dat deze vraag wel erg ver van ons af
lag, hebben we er toch wat tijd in gestopt.
Tevergeefs, we konden geen enkele verwijzing. Enige dagen later kregen we een e-mail
dat alles op een misverstand berustte. De
moord had nooit plaatsgevonden.
Steeds maar weer Wipneus en Pim!

Kunt u al mijn vragen beantwoorden :
wanneer is de schrijver geboren en wanneer
overleden? wanneer is de tekenaar geboren
Geachte mevrouw, heer,
en overleden? wanneer schreef hij zijn eerste
Wij zijn al lange tijd op zoek naar de hertog boeken kunt u mij terug mailen met de antperenroomijs! In welke winkel is dat (nog) te woorden?
koop, met dank.
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Beste redactie,
Ik heb uw artikel over de diverse schrijvers
van de ‘Wipneus en Pim’-boekjes met interesse gelezen. Waar ik nu zo benieuwd naar ben
is wie welke boekjes nu eigenlijk heeft geïllustreerd. Heel vaak is dat H. Ramaekers maar
Joop Walenkamp heeft ook het één en ander
geïllustreerd. Kunt u mij vertellen hoe dit zit?
Met vriendelijke groet.
Goede middag
Mijn naam is nico kivits uit oosterhout noord
brabant. ik heb 37 boekjes van wipneus en
pim en mis nog een boekje namelijk deel, 26
wipneus en pim vieren groot feest,weet u hoe
ik hieraan kan komen? ik vind het ook geen
probleem een nieuw boekje te kopen, maar
deze word niet meer verkocht zodoende als u
me kunt helpen graag.

mij vertellen hoe of waar ik omnibus deel 2
kan vinden.
Mijn vraag is of de boekjes van Wipneus &
Pim nog te bestellen zijn, zo ja waar en wat
kosten ze? Met vertrouwen zie ik uw antwoord
tegemoed.
Beste lezer
ik ben op U site geweest om daar wat info te
zoeken over de wipnues en pim boekjes.
Helaas heeft U niet alle voorkanten van de
wipneus en pim boekjes op U site staan.
Nu kom mijn vraag zijn er nog exemplaaren
van wipneus en pim die niet of moelijk te
krijgen zijn want ik heb de hele serie, en ik
was ver plan deze binnenkort te verkopen en
ik heb geen idee wat ik er voor moet vragen
en of deze compleet serie nog.

Ooit besteedden we aandacht aan de Wipneus
en Pim boekjes. Nou dat hebben we dus geweten. Vele reacties leverde het op. Het blijkt
dat onze website zo ongeveer de enige bron
van informatie is. Uitgeverij Schenk, de uitgever van de Wipneus en Pim boekjes, heeft
geen website. En schrijven vinden tegenwoordig veel mensen toch al gauw bezwaarlijk. Na
overleg met de uitgever hebben we informatiepagina van uitgeverij Schenk op onze website gezet. Sindsdien is het stil in onze eMijn zoon (groep 5) maakt een boekverslag
mailbox.
Mijn dochter houdt haar boekenbeurt over het
boekje van Wipneus en Pim vangen drie
sneeuwspoken, geschreven door B.G. van
Wijckmade. Ik ben nu op zoek naar informatie
over deze schrijver. Ik kan helemaal niets
vinden over zijn geboortedatum en plaats en
verdere gegevens. Kunt u mij daaraan helpen.
Indien mogelijk met enige spoed. De boekenbeurt moet dinsdag a.s. (22-2-2005) gehouden worden.
over Wipneus en Pim en de gestolen kroon
(auteur: B.G. van Wijckmade). Kunt u mij
verder helpen om aan meer informatie over
deze schrijver te komen. Misschien weet u
een site waar ik deze informatie kan vinden?
Bij voor baat dank voor uw medewerking

Beste redactie,
Mijn naam is Pim Zwakenberg en voor school
moet ik een boekbespreking houden.
Hiervoor heb ik ook informatie nodig van de
schrijver, BG van Wijckmade. Zou u mij misschien wat informatie willen sturen? Alvast
hartelijk bedankt.
Geachte heer, mevrouw,
Enkele jaren geleden heb ik van de boeken
over wipneus en pim enkele omnibussen gekregen. Een serie van 6 omnibussen, waarvan
nummer 2 ontbreekt. Graag zou ik dit exemplaar ook in mijn bezit krijgen. Wellicht kan u
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En dan ook nog Timmie en Tommie
Hallo
ik heb jullie artikel gelezen over wipneus en
pim. dit naar aanleiding van een boekje dat ik
heb. het is geschreven door b van wijckmade
de illustratie,s van h ramaekers. het boekje
heeft als titel TIMMIE EN TOMMIE
het is geschreven in de trant van wipneus en
pim. met dezelfde tekeningen. het is ook van
de uitgever schenk. heeft u misschien meer
informatie over dit boekje. ik ben het namelijk
nog nooit tegengekomen. met bijvoorbaad
mijn hartelijke dank.

Jazeker konden wij helpen. Door onze schrijverij over de boekjes van Wipneus en Pim
hebben wij goede kontakten met uitgeverij
Schenk. Binnen de kortste keren hadden wij

dan ook de gewenste informatie. Wij rapporteerden aan de vragensteller:
‘De auteur B.G. van Amsfoort is dezelfde als
B.G. van Wijckmade. Het is dus niet verwonderlijk dat de Timmie en Tommie boekjes
lijken op die van Wipneus en Pim.
De volledige Timmie en Tommie bestaat uit:
Timmie en Tommie en de springfiets, 1969
Timmie en Tommie uit Klapperdorp, 1969
Timmie en Tommie en Lange Jan, 1970
Timmie, Tommie en Dukie, 1971
Timmie en Tommie en het oude kasteel, 1972
Alle boekjes zijn geïllustreerd door J Schijns.’
Kunt u mij plaatjes sturen?
Bonjour,
j'ai acheté un des 3 tableaux,présents sur
votre site ,de J Bragolin .Il est signé et je me
demandais quelle est sa valeur , de quand
date t-il et si il s'agit d'un grand peintre?
Comment peut on voir s'il s'agit d'une copie ?
Merci d'avance pour vos réponses
à bientôt

Hebben wij een winkel?
Geachte heer/mevrouw,
Op uw website heb ik bovengenoemd bord
gevonden, dat ik graag zou willen bestellen
voor onze organisatie. Kunt u mij helpen aan
het adres waar ik dit bord zou kunnen bestellen?
Goede morgen,
Ik heb een vraag, misschien wel een beetje
een rare vraag maar ik stel hem toch:
Hoe kom ik aan een verkeersbord? 1 September ga ik verhuizen en ik heb eigenlijk bedacht dat ik mijn slaapkamer de kleur rood
gaat krijgen en ik heb er 1 muur bij zitten die
nogal smal is ivm twee vaste kasten aan de
zijkanten. daartussen kan ik weinig kwijt en
leek het mij leuk om daar drie verkeersborden
te plaatsen ( op te hangen) namelijk twee
rond vormigen en 1 driehoek ( met uiteraard
een rode rand).
Mijn vraag is eigenlijk kunt u mij vertellen hoe
ik eraan kan komen, of of ik deze misschien
kan kopen bij u? of bij een andere frima? Ik
zou er echt heel erg blij mee zijn dus ik hoop
dat het allemaal lukt..... U kunt mij bereiken
op dit e-mail adres en anders na 5 uur mijn
thuis adres en dat is: bruggeling@quicknet.nl.
Ik wacht uw antwoord af.

Bij deze een poging tot het verkrijgen van een
hoge resolutie-bestand van het zigeunermeisje van JH Lynch.
Ik zou dit graag willen printen tbv een door
mij georganiseerde thema etentje over kunst
met een grote K.
Hallo beste mensen,
Is dit mogelijk. Bij voorbaat dank.
Ik wil graag voor onze opa een video van
Ik ben opzoek naar een plaatje van ongeveer Deanna Durbin bestellen, 100 men and a Girl.
1024 bij 800 van Zigeunermeisje van Vicente Ik heb een creditcard, Kunt u mij helpen?
Roso. Ik kan niks vind op het net behalve vriendelijke groet.
jullie foto... Hebben jullie misschien een
scherpere en grootere foto ????
Moeten wij dan alles weten?
Geachte meneer/mevrouw,
Heeft u toevallig de afbeelding van het schilderij van het huilende zigeunermeisje van j.
Bragolin in uw bestand? Zou u in dat geval
deze afbeelding willen toesturen?
Dwarsliggers
Mevrouw, mijnheer,
Graag zou ik de vragen en antwoorden ontvangen van het KNMI.
Ik ben nl bezig met me te verdiepen in de
hele klimaat hype en Kyoto mythe.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Geachte heer
Ik heb deze site gevonden via google.
Ik was namelijk opzoek naar de betekenis van
het logo van alfa romeo maar ik heb deze niet
gevonden. Zou u me deze kunnen geven aub.
Dank u bij voorbaat.
Geachte medewerkers,
Wij zoeken een mogelijkheid om het werk van
Thomas Kinkade te bezichtigen. Is hier in
Nederland of omringende landen een mogelijkheid voor? Wij hebben zijn werk voor het
eerst gezien in Florida- Orlando en zijn onder
de indruk geraakt van zijn schilderijen.
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Een vraagje vanuit Canada. Ze hebben een
stuifzwam gevonden en vragen ons of die
eetbaar is? Volgens ons niet. Horen het graag.
Bedankt en groetjes.
Beste Inzichten,
Wat een vet coole site zeg, dat voortschrijdende inzichten! Best wel af en toe wat vage
dingen ertussen, maar dat boeit niet zo.
Nou wil ik wel eens weten of jullie ook een
idee hebben hoe het komt dat het weerbericht nooit eens klopt. Want volgens mij is
alles is beter geworden: de TV-toestellen, de
computers, het hele audio en video gebeuren,
auto's noem maar op. Onwijze vooruitgang.
Okee, de muziek is niet meer om aan te horen, maar voor de rest........allemaal beter
geworden. Behalve die Krol en zijn vriendjes.
Die blijven met al hun satellietjes en heliumballonnen en statosfeerapparatuur er mooi
steeds naastzitten. Kunt u mij daar nou eens
een inzicht over verschaffen, in plaats van
over die rare verlaten fabrieken en campings.
Wij willen service!!
Beste,
Als leraar van een technische school maken
wij een meerdaagse reis van 3 tot 7 mei 2004
met een veertigtal studenten en vier begeleiders. Ik vraag mij af of het mogelijk is de
bruinkoolmijnen te bezichtigen op drie mei
(heenreis ) of op 7 mei ( terugreis uit westfalen). Kan U mij in kontakt brengen met de
juiste personen aub.

Geachte redactie,
als uw blad verhalen van Franz Pleus gaat
publiceren, mag ik dat dan even van u vernemen?
Met vriendelijke groet.
Geacht heer/mevrouw,
wij zijn met en natuurwetenschappenlijk onderzoek bezig naar sportdranken (6VWO).
Daarin hebben wij de glucosegehaltes van en
aantal sportdranken bepaald, waaronder aadrink. Onze gemeten waardn willen we graag
vergelijken met de werkelijke hoveelheid glucose die er in een flesje AA-drink (active energy orange) zit. Graag zouden wij van u n
lijstje ontvangen waarop staat hoe de koolhydraten in AA-drink zijn verdeeld.
Geachte,
Ik moet een les geven rond de capagne stoppen met roken. De leerlingen moeten een
affiche maken rond dit thema. Misschien kunnen jullie me daarbij helpen ? Ik denk dan
aan affiches en slogans wat betreft dit thema.
Alvast bedankt!
Tot slot: nogmaals zout
L.S.
Kunt u mij misschien vertellen waar ik Keltisch
zeezout kan verkrijgen?

Ja, u begrijpt nu misschien enigszins dat het
ons soms boven het hoofd groeit. Niettemin
proberen we altijd iedereen te antwoorden.

Gemengde berichten
Heeft de AIVD een dossier over mij?
Wij ontleenden de volgende tekst aan de
website van de Algemene Inlichtingen en
Veiligheidsdienst (AIVD) [www.aivd.nl]: ‘Als u
denkt dat de AIVD (voorheen BVD) een dossier over u heeft, bijvoorbeeld omdat u lid
bent geweest van een links- of rechtsextremistische organisatie, dan kunt u een aanvraag tot kennisneming indienen. Houdt u er
wel rekening mee dat de AIVD geen informatie mag verstrekken die jonger is dan vijf jaar.
Informatie die ouder is dan vijf jaar wordt
evenmin verstrekt als de gegevens nog
relevant zijn voor enig lopend onderzoek.
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Bovendien worden geen gegevens verstrekt
die zicht geven op bronnen en werkwijzen of
persoonsgegevens van een ander. U kunt,
onder genoemde beperkingen en uiteraard
voor zover zij aanwezig zijn, kennis nemen
van uw eigen persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw overleden echtgenoot,
geregistreerd partner, ouder of kind of gegevens over een bestuurlijke aangelegenheid.’
Op onze website kunt u zien wat het resultaat
van een verzoek van één van onze redactieleden was. U bent dus gewaarschuwd.

Cor Steyn and his magic organ!!
Cor Steyn was eind jaren vijftig een beroemdheid door zijn optreden in de televisieshows
van Dorus, de artiestennaam van Tom Manders. Cor Steyn was al langer bekend als een
virtuoos bespeler van theaterorgels en het hammondorgel. Hij bracht vele platen uit die
een grote populariteit genieten. Cor Steyn had al een merkwaardige carrière achter de
rug. Afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag was hij in de dertiger
jaren eerst enige jaren werkzaam als bar- en caféartiest. Later trad hij regelmatig op als
organist in het City Theater te Amsterdam en begeleidde hij er diverse zangers en zangeressen. Na de oorlog was Cor Steyn de muzikale leider van de Snip & Snaprevue, ja
die populaire show van Willy Walden en Piet Muyselaar. In het begin van de jaren vijftig
raakte hij vooral bekend via radio-optredens en later televisie-uitzendingen. Ook kwam
hij de tweede helft van de jaren vijftig in contact met Tom Manders met wie hij een
aantal grote hits had. Onze oudere medemens kan nu waarschijnlijk nog vertederd raken bij het horen van titels als Twee Motten, M'n Volkstuintje en Als Ik Wist Dat Je Zou
Komen. Vooral het nummer Twee Motten wa ongekend populair. Cor Steyn bracht vele
albums uit waarop hij orgelmedleys speelde van voornamelijk evergreens. En dat natuurlijk op wat tegenwoordig liefkozend vinyl wordt genoemd. Van het eind van de jaren
vijftig tot 1962 trad Cor Steyn ook op in de televieshow van Tom Manders, Saint Germain des Prés.
Cor Steyn overleed in 1965. Volgens informatie op de website Over Bekende Dode Nederlanders (www.bekendedodenederlanders.nl) ligt Cor Steyn begraven op begraafplaats
Zuiderhof te Hilversum. De locatie van het graf is vak 2 nr. 129. Het graf is echter niet
meer herkenbaar, omdat de familie afstand heeft gedaan van het graf. Bovendien is
daarom in 1988 de grafsteen verwijderd. Op Zuiderhof doen ze echter niet aan het ruimen van graven. Cor Steyn ligt er dus nog steeds, want men begraaft de al in het graf
aanwezige stoffelijke resten iets dieper en het graf wordt opnieuw uitgegeven. Begraafplaats Zuiderhof ligt aan de rand van Hilversum tegen de Hoorneboegse Heide. Het ontwerp van de gebouwen op de begraafplaats is van W.M. Dudok. Een sfeerimpressie van
deze begraafplaats geeft
de website www.krates.nl
>>foto’s >> begraafplaatsen >> Hilversum.

Sfeerfoto’s van begraafplaats Zuiderhof
in Hilversum.
© foto’s PeterreteP.

De platen van Cor Steyn: Cor Steyn aan het magic Hammondorgel, Cor Steyn and his magic organl 1, Cor Steyn and his magic
organl 2, Cor Steyn and his magic organ 3, Dancing at home, Golden
Earrings, Remembering Cor Steyn and his magic organ, Cor Steyn
Speelt Voor U, Cor Steyn Speelt Medley's Van Populaire Melodieën,
Dancing At Home-Tanzmusik Am Laufenden Band, Wilkommen Zum
Hausball, De grootste successen van Cor Steyn, Favorieten van toen,
Medleys For Dancing, Waterman-souvenirs.
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Twee motten

Tekst & muziek: Tom Manders, 1956, Arrangement: Willem Friede
Inleiding op het liedje. Dorus: Zeg meneer Cor Steyn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Cor Steyn: Zeg Dorus,
heb je nou niks beters voor me? Dorus: Nee nee nee nee, mot je even goed luisteren, 't is
niet wat u denkt, maar kijk effe in m'n kraag, hier, moet je opletten.
Er wonen twee motten, in m'n ouwe jas
En die twee motten, die wonen d'r pas
Je raakt gewoonweg van je stuk
Als je het ziet, dat pril geluk
Hij vreet m'n hele jas kapot
Alleen voor haar, die dot van 'n mot
Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas
Die dotten van motten, in m'n ouwe jas
Ik voelde me eerst een beetje belaagd
'k Dacht: 't is net of 'r wat aan me knaagt
Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten
Ik dacht nog even: hoe heb 'k 't nou
Maar toen begreep ik 't al gauw
Ik zag twee motten in die gaten zitten praten
Ik greep meteen naar de D.D.T.
Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee
En besloot meteen: ik zal dat echtpaar daar maar laten

Er wonen twee motten, in m'n ouwe jas
En die twee motten, die wonen d'r pas
Je raakt gewoonweg van je stuk
Als je het ziet, dat pril geluk
Hij vreet m'n hele jas kapot
Alleen voor haar, die dot van 'n mot
Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas
Die dotten van motten ,in m'n ouwe jas
Ik ben een geboren eenzaam mens
Maar dat was m'n eigen wijze wens
Een echtverbond heb 'k steeds kunnen verhinderen
En al zeggen m'n relaties tegen mij
Hé joh, breng toch die jas naar de stomerij
Want dat vod begint al knappies te verminderen
Maar juist zo'n vagebond als ik
Die komt pas reuze in z'n schik
Met zo'n ouwe jas, twee motten en tien mottekinderen
Een familie motten woont er in m'n jas
Ik laat ze ravotten als een kleuterklas
Nou zitten ze boven in m'n kraag
En eten zich een volle maag
Ze vreten m'n hele jas kapot
Omdat een mot toch leven mot
Die lieve Charlotte en mottige Bas
Met hun dotten van motten wonen in m'n jas.
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De liedjes van Dorus:
ooit op LP,
later op video
en nu zelfs op DVD

Pas op met voorspellingen!
In 1957 publiceerde het Nederlandse ministerie van Economische Zaken een nota,
waarin ze de verwachting uitsprak dat in
1975 eenderde van de elektriciteitsbehoefte door kernenergie gedekt zou worden.
Wat zou er geworden zijn van deze voorspelling? Wij zochten het na bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1975
was 7% van de opgewekte elektriciteit, iets
minder dus dan de voorspelde 33%, afkomstig van kerncentrales. De kerncentrale
bij Borssele was een aantal jaren daarvoor
in bedrijf gekomen en de kleine centrale
van Doodewaard leverde ook nog wat.
In 1980 kwam het ministerie van Economische Zaken met een drietal nota's over de
energievoorziening van Nederland voor de
komende tientallen jaren. De voorspelling
was dat in 2000 40% van de elektriciteit
zou komen van kolengestookte centrales.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de bijdrage van kolengestookte
centrales in 2000 bijna 50%. Dus dat zag
er dan wel weer aardig uit.

Ja, voorspellen is niet altijd even gemakkelijk. Je kunt je er misschien maar beter niet
aan wagen, want voordat je het weet, heb
je je onsterfelijk belachelijk gemaakt. Zo
zei Ken Olson in 1977: 'Er is geen enkele
reden waarom een privé persoon een computer in zijn huis moet hebben'. Ken Olson?
Ja, niet de minste, want hij was toen president-directeur van Ditigal Equipment Corporation, één van de leidende computerproducenten. Feit is dat het slechts weinigen gegeven is om buiten de gebaande
paden te denken, ook als het om de toekomst gaat. De meeste toekomstvoorspellingen krijgen daarom meestal in terugblik
al snel iets hilarisch. We besluiten met een
citaat uit het Amerikaanse blad Popular
Mechanics uit maart 1949: ''Terwijl een
rekenmachine op de ENIAC met 18.000
vacuümbuizen is uitgerust en 30 ton
weegt, zullen de computers van de toekomst misschien maar 1000 vacuümbuizen
bevatten en misschien maar anderhalve ton
wegen.' De ENIAC was de eerste computer
in de wereld. Alhoewel?

Altijd vakantie

‘Een vredige nieuwe wereld: zal die ooit komen?’ Wij weten het niet zeker;
wij denken van niet. Maar ja, wij zijn maar eenvoudige tijdschriftenvolschrijvers. Maar er zijn mensen die het wel weten. En weten wij wie we zijn? Misschien wel. Maar dat blijkt ook weer niet goed te zijn. Een kort bericht over
verwarrende mededelingen die we ontvingen.

E

en brochure van de Jehova’s Getuigen was weer eens ons deel. Lange tijd waren we
in de ban van de prachtige afbeelding: een fraai landschap dat louter rust en liefde
beoogt uit te stralen. Het kind dat een leeuwenjong op schoot heeft. De wolf die gemoedelijk naast het schaap ligt. De boodschap is duidelijk: in het geloof is dit mogelijk. De
tekst helpt ons: ‘De huidige realiteit is oorlog, misdaad, honger, ziekte en ouderdom –
om maar enkele dingen te noemen.’ In dergelijke publicaties kan het natuurlijk nooit erg
genoeg, alhoewel de toevoeging ‘enkele dingen’ ons wel aan het denken zette. Daarna
volgt een uitbundige selectie bijbelcitaten. Deze leiden er alle toe dat we ooit het paradijs op aarde mogen verwachten. Het beeld dat nu nog een illusie lijkt, zal dan werkelijkheid worden. Wel zijn er een aantal ’vereisten’. En wat zijn dan die vereisten? We zullen
het nooit weten. De brochure verwijst ons naar de Tenach en doet er verder het zwijgen
toe. Mogelijk moeten we de Jehova’s Getuigen vragen naar de ‘vereisten’?
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Het paradijs op aarde.
‘Dan zal de wolf bij het
schaap verkeren en de
panter zich nederleggen
bij het bokje; het kalf, de
jonge leeuw en het
mestvee zullen tezamen
zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de
koe en de berin zullen
samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen
nederleggen, en de
leeuw zal stro eten als
het rund; dan zal een
zuigeling bij het hol ….

Jesaja 11: 6

We ontvingen nog een brochure: van de Onafhankelijke Baptisten Gemeente MiddenNederland. Hielden de Jehova’s getuigen ons de belofte van een paradijselijke toekomst
voor, de baptisten pakken het heel anders aan. Onder de kop ‘Uw zonde’ krijgen we de
vraag ‘Wie ben ik’?’ voorgeschoteld. Het antwoord hoeven we niet zelf te bedenken,
want dat staat er al: ‘Een verloren zondaar!’ Dat is weinig bemoedigend. En ook de illustratie laat weinig te raden
over. Het is duidelijk dat slechts
weinigen de, volgens de baptisten, juiste weg zullen gaan (of
kunnen of mogen gaan?). Het
merendeel van de mensen is
duidelijk niet te redden. Zou het
ook zo mogen: misschien is het
leven wel een pad dat wij als
mens en als mensheid te gaan
hebben daarbij geleid door innerlijke wijsheid en niet door
religieuze autoriteiten. Maar ja,
wie zijn wij? Wij zijn maar eenvoudige tijdschriftenvolschrijvers. Voor ons is het altijd vakantie!
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Chemie in het dagelijks leven
‘In augustus 2004 heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep een 27
-jarige man uit Heerlen tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor de 'pindakaasmoord' op zijn vriendin. Er was 9 jaar en
tbs tegen de chemicus geëist. De rechtbank legde hem eerder 6 jaar cel en tbs
op. De man vermoordde zijn vriendin door haar een vergiftigd broodje pindakaas te geven. De 30-jarige vrouw werd onwel op haar werk. Snel medisch
ingrijpen kon haar niet meer redden. Ze vertelde nog wel dat haar vriend het
broodje gesmeerd had. De man werd enkele dagen later voor verhoor aangehouden. Na zeven weken gaf de man, een chemicus, de moord toe. Hij had
een mengsel van de zeer giftige stoffen natriumazide en theobromide door de
pindakaas gemengd’. Tot zover de berichtgeving in de kranten. Natriumazide
als moordwapen? Dat is wel erg creatief.

N

atriumazide (NaN3) heeft vooral bekendheid gekregen, doordat het als grondstof
dient voor de bereiding van loodazide. Loodazide is de stof die in airbags toepassing vindt als het middel dat in zeer korte tijd de airbag doet opzwellen. Leuk zoiets.
Kunnen we dat zelf misschien ook? Nou en of, maar we raden het voor amateur-chemici
wel af. Natriumazide is vrij gemakkelijk te maken; bovendien kan het op verschillende
manieren. Hieronder is een manier weergegeven die alleen gebruik maakt van huis-, tuin
- en keukenchemicaliën.

1. Ammoniak + natriumhypochloriet  hydrazine + natriumchloride + water
2 NH3 + NaOCl + H2SO4  N2H4 + NaCl + H2O
2. Natriumnitriet + 2-propanol  natriumhydroxide + propylnitriet
NaNO2 + CH3CH(OH)CH3  NaOH +CH3CH(0NO2)CH3
3. Hydrazine + natriumhydroxide + propylnitriet natriumazide + 2-propanol
N2H4 +NaOH + CH3CH(0NO2)CH3  NaN3 + CH3CH(OH)CH3.
Dit geeft alleen de benodigde chemicaliën voor de reacties weer, maar niet de omstandigheden. Ga er dus niet zelf mee aan de slag. Overigens is op internet vrij snel gevonden hoe de amateur-chemicus (of moordenaar) te werk moet gaan. Natriumazide reageert gemakkelijk met water onder vorming van hydrazoïnezuur, een uitermate giftige
stof. Hoewel dit laatste een karakteristieke scherpe geur heeft, hoeft het bij consumptie
niet onmiddellijk op te vallen. Het gebruik als moordwapen is wel bijzonder.
Nu we toch weer met knalletjes bezig zijn, ook nog even over zilveracetylide (AgC 2). Ook
een leuk stofje, want het is zeer explosief. Ook hiervan is de bereiding simpel. Wat we
nodig hebben is acetyleengas en zilvernitraat. Acetyleengas is gemakkelijk te maken uit
calciumcarbid.
1. Calciumcarbid + water  acetyleen + calciumoxide
CaC2 + H2O  C2H2 + CaO
2. Acetyleen + zilvernitraat  zilveracetylide + salpeterzuur
C2H2 + AgNO3  AgC2 + HNO3
Ook hiervoor geldt: doe het niet zelf! Verwarming, wrijving, slaan: weinig is nodig om
het tot ontploffing te brengen. Wij staan niet in voor de gevolgen.
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mij altijd Sjors!) En ik schrijf onder de naam van B.G. van Wijckmade. Ik heb de meeste boekjes geschreven, namelijk 17 stuks. Kijk nu zelf maar eens, welke letters je op de boekjes vindt en vertel dat onder je spreekbeurt.
Maar, in 1984 zijn er twee boekjes verschenen, die als voorletters hebben: H.B, van Wijckmade. Ra, ra, hoe zit dat
nu weer? Wel, het eerste deeltje van de serie (dat heette: Prins Wipneus en zijn vriendje) en het vijfde deeltje (dat
heette: Waar is Prins Wipneus?) zijn lang geleden geschreven door B. van Wijckmade. Daar stonden toen allerlei
dingen in over vieze, zwarte mannetjes en kabouters die niet deugden. Toen die boekjes werden geschreven, kon
rje dat rustig doen, want niemand ergerde zich daaraan. Maar tegenwoordig kan dat niet meer. Als je nu zoiets
schrijft, doe je aan "rassen-discriminatie" en dat is inderdaad niet goed. Want blank betekent niet: goed - en zwart
betekent niet: slecht! Er kwam toen een verzoek om deze twee boekjes te herschrijven. Dat heb ik gedaan, maar
omdat meneer Bruno het verhaal had verzonnen, vond ik het niet juist om er nu mijn schrijversnaam onder te zetten. Nu staat er: H.B. wat betekent Herschreven Bruno van Wijckmade. Ook de titels zijn een beetje veranderd. Het
eerste boekje heet nu: Prins Wipneus en zijn vriendje Pim. En het vijfde deeltje: Waar is Prins Wipneus gebleven?
De oude boekjes zijn in de winkels niet meer te krijgen.
Je weet nu al heel wat te vertellen. Maar er komt nog meer.

In elk boekje staan een aantal tekeningen en er zit een mooi gekleurde kaft omheen. Wie heeft dat gedaan? Kijk
maar eens voorin de boekjes en dan zul je twee namen tegenkomen: H. Ramaekers, die 25 boekjes heeft getekend.
Helaas is hij overleden en moest een ander zijn werk overnemen.
Meneer Ramaekers woonde ook in Maastricht en zijn werk werd overgenomen door zijn neef, die Joop Walenkamp
heet en in Leiden woont. Die meneer Walenkamp tekent bijna hetzelfde als zijn oom. Je moet goed kijken om het
verschil te zien.
Dan kun je verder vertellen, hoeveel Wipneus en Pim-boekjes er zijn (37 delen). Het laatste boekje, dat verschenen
is heet: Prins Wipneus wordt koning. In de meeste boekwinkels zal het wel liggen samen met alle andere titels.
Dan nog iets, wat je jouw klasgenootjes kunt vragen: namelijk of er iemand weet hoeveel boekjes van Wipneus en
Pim er al zijn verkocht? Het zijn er al 4.215.147. Kun je dat grote getal uitspreken? Je kunt het onder je spreekbeurt
op het bord schrijven en aan de andere kinderen vragen welk getal er staat.
Nou, ik vind dat ik heel wat heb geschreven. En als je alles goed leest, dan heb je heel wat om over te vertellen.
B.G. van Wijckmade (Sjor)

Bijlage bij Voortschrijdende Inzichten nummer 7, juli 2005.
Niet in de losse verkoop. Vermenigvuldiging en verspreiding in welke vorm dan ook uitdrukkelijk toegestaan.
© Uitgeverij Schenk, Maastricht. Distributie uitgeverij Tinsentiep, Houten.

Wipneus en Pim
Informatie over auteurs en tekenaars

Ik vind het leuk dat jij graag boeken over Wipneus en Pim leest en daarom zal ik je het een en ander over de schrijver(s) vertellen. Lees dat maar eens goed door, dan heb je voldoende informatie waarmee je bijvoorbeeld een hele
lange spreekbeurt kunt houden.

Laten wij beginnen met iets te zeggen over de verschillende voorletters, die op de Wipneus en Pim-boekjes staan.
Als je goed kijkt, vind je daar: B. - B.J. - B.W. - B.A, en B.G. van Wijckmade. Hoe zit dat in elkaar?
In het jaar 1948 (dat is lang geleden!) werd het eerste boekje van Wipneus en Pim geschreven. Dat gebeurde door
een meneer van der Made. Die woonde in Maastricht en wel in het stadsdeel Wijck. Die meneer verzon de schuilnaam 'van Wijckmade'. Hij was onderwijzer en zijn voornaam was Bruno. De uitgever Schenk woont ook in Maastricht. Zo hebben die twee elkaar gevonden.
Die meneer Bruno heeft zes boekjes geschreven en op al die boekjes staat als schrijversnaam: B. (=Bruno) van
Wijckmade. Na een jaar of zes ging die meneer Bruno les geven aan een school, waar je moet leren, als je onderwijzer of onderwijzeres wilt worden.
Hij had toen geen tijd meer om boekjes te schrijven. Toch vonden de kinderen ze leuk, want er werden er heel wat
van verkocht.
Een vriend van die meneer Bruno wilde wel doorgaan met schrijven. Zijn voornaam was Jozef, maar men noemde
hem altijd Sjef. Afgesproken werd, dat de achternaam hetzelfde zou blijven. En misschien begrijp je het al een beetje: er kwamen nu boekjes onder de schrijversnaam B.J. van Wijckmade. De B als voorletter is blijven bestaan om
meneer Bruno te eren, die met deze serie begonnen was.
Meneer B.J. van Wijckmade heeft acht boekjes geschreven. Toen had ook hij geen tijd meer. Er werd naar een derde schrijver gezocht en dat werd meneer Willie. Nu kwamen er boekjes, waar als schrijver op stond: B.W. van
Wijckmade. Na drie jaar ging deze meneer naar Pakistan. (Zorg, dat je weet, waar dat land ligt, als er iemand naar
vraagt!) Dit land ligt zo ver weg, dat hij moest ophouden met schrijven.
Toen kwam schrijver nummer vier aan de beurt en dat werd meneer Anton. Kijk, daar komen de boekjes, waarop
staat: B.A. van Wijckmade. Laat die meneer Anton na een paar jaar ook naar het buitenland vertrekken. Hij ging
naar een land in Afrika, dat Ghana heet. Opnieuw moed er eern nieuwe schrijver komen. En degene die jou nu een
lange brief schrijft, is de tegenwoordige schrijver van Wipneus en Pim. Mijn voornaam is George. (Iedereen noemt

Een gemiste kans!
Voortschrijdende Inzichten nummer 10 berichtte over de merkwaardige weg van Schinveld naar Koningsbosch, de N 274. Een nasleep van de annexatiedrift van de Nederlandse overheid vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen aan het eind van de jaren negentig
besloten was om de weg over te dragen aan Duitsland, hadden we ons hierover kunnen
uitspreken middels een referendum. Jazeker, Nederland heeft zich krachtig uitgelaten
over de beoogde Europese grondwet. Maar over de overdracht van deze weg hebben we
niemand gehoord. Dat is toch jammer, want onder de Voorlopige Referendumwet hadden we een referendum over de voorgenomen overdracht van de weg kunnen afdwingen. De animo hiertoe was niet groot, want volgens opgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er nul (0) verzoeken tot het houden van een referendum ingediend. En dat is 40.000 te weinig. Mogen we ons een keer ergens voor uitspreken en
dan komt er niemand opdagen!

Verdrag tot wijziging van het Verdrag tussen Nederland en Duitsland nopens het verloop van de gemeenschappelijke grenzen
Verdrag tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens het verloop van de gemeenschappelijke
landgrens, de grenswateren, het grondbezit in de nabijheid van de grens, het grensoverschrijdende verkeer over land en via de binnenwateren en andere met de grens verband
houdende vraagstukken (Grensverdrag); Venlo, 25 februari 2002.
Toelichting
Met onderhavig verdrag beogen Nederland en Duitsland de over Duits grondgebied lopende weg van Schinveld naar Koningsbosch (rijksweg N274, 'Tractaatweg'), die thans
nog onder beheer van de (Nederlandse) Rijkswaterstaat is, over te dragen aan Duitsland
zodat deze deel kan uitmaken van het Duitse wegennet en waarbij deze overdracht geen
afbreuk doet aan het Nederlandse transitverkeer. De goedkeuring wordt alleen voor
Nederland gevraagd.
In de eerste fase zijn 0 inleidende verzoeken ingediend. Dit is minder dan de vereiste
40.000. Er vindt derhalve geen referendum over deze wet plaats.
Als u geluk hebt, werkt de volgende link nog: http://www.referendumwet.nl/asp/
page.asp?id=i000331&alias=referendumwet&version=. De referendumwebsite is dood,
want er valt sinds 1 januari 2005 niets meer te referenderen onder de Voorlopige Referendumwet, zie http://www.referendumwet.nl en het wordt u uitgelegd.
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Rafelranden van de geschiedenis
Een verenigd Europa. Weg met de grenzen. Het massale nee van de Nederlandse bevolking over de Europese grondwet heeft het volledig opheffen van de grenzen weer voor enige tijd uitgesteld. Hoewel grenzen?
Waar in Europa vind je ze nog, anders dan op kaarten? Wie zegt dat hij
zich nog de grenscontroles aan de grens van Nederland en Duitsland kan
herinneren, wordt in de categorie fossielen ingedeeld. Wie indruk wil maken met verhalen over urenlange wachttijden en koeieneringen door douaniers aan de grens met een Oostblokland wordt voor een pocher of, nog
erger, fantast gehouden. Onzin, zoiets gebeurt niet in Europa. Toch wel,
tot zo’n twintig jaar geleden. Nu zoeven we bijna ongemerkt over grensovergangen. Een bord helpt ons herinneren, we passeren een vervallen
huisje met grauwe gordijnen, het geluid van de autobanden wordt anders
en dat was het dan. Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar. Weg zijn
de ongemakken van de geschiedenis met zijn rafelranden van onduidelijke en hinderlijke grenzen. Maar niet overal. Relicten uit een ver verleden
houden stand: ongemakkelijk maar hardnekkig. We hebben het over enclaves en aanverwante zaken. We beperken ons hierbij tot Europese landen. Misschien een leuk idee voor een vakantie?
Deskundigen aan het woord
Waar hebben we het eigenlijk over als we over enclaves
praten? Dat blijkt nog allemaal niet zo gemakkelijk te zijn.
De meest gangbare omschrijving is de volgende: een geografisch territorium dat volledig binnen de grenzen van
een ander territorium is gelegen. Een enclave kan onafhankelijk zijn; voorbeeld San Marino. Een enclave kan ook
een deel van een ander land zijn; de enclave is dan tevens
C hoort bij land B. C is
exclave. Een land of gebied dat volledig door een ander een enclave in land A
land is omsloten, maar tevens aan zee grenst, wordt daar- en exclave van land B.
entegen geen enclave genoemd. Een voorbeeld hiervan is © Wikpedia
Monaco. Een logische beperking overigens, want anders
zou bijvoorbeeld Portugal een enclave in Spanje zijn. De geografische fijnproevers
gaan overigens nog verder en maken subtiele detailleringen. Zo zal een gebied
strikt genomen geen enclave zijn als het nog ergens verbonden is met het land
waar het toe behoort. In de praktijk kan het zich echter voordoen, dat door geografische omstandigheden zoals een berg of water, eerst door een ander land gereisd
moet worden om het gebied in kwestie te bereiken. Formeel is het geen enclave,
praktisch gezien wel. Wij zullen het allemaal niet zo nauw nemen en een aantal
leuke voorbeelden laten zien.
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
We beginnen dicht bij huis, in Noord-Brabant. Hier treffen we een vreemde en ook
ingewikkelde situatie aan. Om mee te beginnen: Baarle-Hertog is Belgisch en Baarle
-Nassau is Nederlands. Baarle-Hertog is een Belgische enclave in Nederland. Baarle- 17

Nassau is een Nederlandse enclave in Baarle-Hertog: een
enclae in een enclave dus. Uiteraard hoort er een uitvoerige
historische achtergrond bij dit verschijnsel, maar daar gaan
we maar aan voorbij. Het zal ons niet verbazen dat het in
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog een onoverzichtelijk gedoe
is met grenzen. Ook is er niet altijd even zorgvuldig omgesprongen met de plaatsen om huizen neer te zetten. Er is
vele malen geprobeerd om aan deze onoverzichtelijke toestand een einde te maken. Tevergeefs. Ook bij recente bestuurlijke herindelingen hebben bestuurders de tanden stuk
gebeten op de beide Baarle’s; ze zijn buiten schot gebleven,
zowel in België als in Nederland. De bewoners houden het graag zoals het is: een
geografische curiositeit. Dat schijnt goed voor het toerisme te zijn. Vroeger kwam
daar nog belastinggedoe bij: sigaretten die in België veel goedkoper waren, boter
die in Nederland goedkoper was. Nostalgisch smokkelaargedoe? Je kunt je afvragen
wie zich nu nog opwindt over dit grenzengedoe in het huidige Europa waar je op
zoek moet naar een echte grensovergang met fysieke of psychische hindernissen.
Het verdriet van Tirol
Geen enclave, maar toch een merkwaardig geval:
Oost-Tirol in Oostenrijk. Tot in de Eerste Wereldoorlog is Tirol één gebied, een onderdeel van Oostenrijk-Hongarije. Tijdens deze oorlog is Italië aanvankelijk neutraal. Toch gaan er in Italië stemmen
op om aan de oorlog del te nemen. Belangrijk argument hiervoor is de ‘bevrijding’ van de Italiaanse
bevolkingsdelen, die binnen de Oostenrijkse staat
leven. Trentino is zo’n gebied; het kent een meerderheid van ruim 90 % Italiaanssprekende inwoners. Oostenrijk biedt aan Italië het gebied rond de
Noord
oude stad Trente om de Italiaanse neutraliteit te
Oost
behouden. Oostenrijk vermijdt hierbij een derde
front en is ook van een etnisch probleem af. De
Zuid
geallieerden doen Italië echter een beter ‘bod’.
Naast uitbreiding van de koloniale gebieden beloven ze ook Triëst, Gorz met Gradisca, Istrië, Dalmatië en Tirol tot aan de Brenner. Dat geeft de doorslag. Op 26 april 1915 ondertekenen Italië en de geallieerden in Londen een geheim verdrag, waarop op 23 mei de oorlogsverklaring volgt. Ondanks de zwakte
van de verdediging en aanvankelijke successen van Italiaanse legereenheden lukt
het niet om Tirol volledig te bezetten. Er ontstaat een langdurige loopgravenoorlog
voor zover daarvan in dit bergachtige gebeid sprake van kan zijn. Niettemin uitputtend en veel slachtoffers eisend. Bij de vredesbesprekingen in 1919 in Parijs eist de
Italiaanse afvaardiging de beloofde prijs voor het deelnemen aan de oorlog. De
standpunten aan geallieerde zijde zijn verdeeld. De Amerikanen willen Tirol in tact
18 -

Het geval Baarle-Hertog en Baarle Nassau
Nederland

België

De merkwaardige situatie bij
Baarle-Hertog en BaarleNassau in Noord-Brabant.
Donker: Nederland.
Licht: België.
Kaartjes © Barry Smith

De toerist wordt
op zijn wenken
bediend. Overal
zijn aanduidingen
voor het verloop
van de grens te
ontdekken; netjes
met tegeltjes.
Foto’s © Manfred
Haertel
Begrijpt u het
nog? De rechthoek stelt een
stukje België in
Nederland voor.
Het is onderdeel
van BaarleHertog.
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laten. Het voormalige Oostenrijk-Hongarije stelt voor em er een onafhankelijke
staat van te maken. De Fransen, met aan hun zijde, laten wraakgevoelens voorgaan en willen een opdeling van Tirol. Als de Amerikaanse Wilson bovendien zijn
eerdere beloften niet nakomt, valt er niets meer te redden. Een in alle opzichten
Duits gebied vervalt gedeeltelijk aan Italië. Het nu Italiaanse deel is het voormalige
Zuid-Titol en heet tegenwoordig de autonome regio Trentino-Südtirol of in het Italiaans Trentino-Alto Adige. Tot in de jaren zestig zulllen in Zuid-Tirol separtistische
bewegingen met regelmatige bomaanslagen actief zijn. In Oostenrijk vinden we de
deelstaat Tirol. Dit bestaat uit Noord-Tirol en Oost-Tirol. Oost-Tirol is een soort enclave, want het ligt, los van Noord-Tirol, ingebed in de Oostenrijkse deelstaten Karinthië en Salzburg.
Duits-Oostenrijks ongemak
Jungholz is een Duits-Oostenrijkse eigenaardigheid: het is een stukje Oostenrijk in
het Duitse Beieren. Jungholz behoort al sinds 1342 tot Tirol. Eigenlijk is het geen
echte enclave, omdat Jungholz net niet volledig door Duits grondgebeid is omsloten. Er is op één puntje contact tussen Jungholz en Oostenrijk. Van veel praktische
betekenis is dit niet, want dit punt is de top van de berg Sorgschrofen. Adminstratief hoort Jungholz tot het Bundesland Tirol. Ernst Stavro Blofeld belicht op zijn
website jungholz.enclaves.org uitvoerig de achtergronden van het merkwaardige
fenomeen Jungholz.

De ‘grensovergang’ van Duitsland naar
Jungholz (boven). Goed opletten dus!
Daar zit Jungholz nog net aan Oostenrijk
vast. Fijnproevers: ‘Geen enclave!’

Restanten van Spaans imperialisme
Tot in de 20ste eeuw was Spanje een koloniale mogendheid. Ooit, in de 16de
eeuw, een wereldmacht, is in een eeuwendurend traag proces Spanje van steeds
meer koloniën beroofd. Althans zo ziet men dat in Spanje. De laatste Spaanse koloniën Marokko, Spaans-Guinea en Spaans Sahara gaan verloren in respectievelijk
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1956, 1968 en 1975. Maar niet alles. Kleine gebiedjes en eilandjes in Noord-Afrika
blijven Spaans bezit.
De resterende Spaanse gebieden behoren tot de zogenaamde plazas de soberanía,
soevereine plaatsen. Ceuta en Melila vormen hiervan de plazas mayores. Ceuta
meet 21 km2 en telt 70.000 inwoners. Het is een vrijhaven en daarom uitgezonderd van de Europese belastingwetgeving. Niet verwonderlijk dus dat jaarlijks een
miljoen toeristen naar Ceuta komen om er belastingvrij te winkelen. En dan is er
nog Melilla. Net als Ceuta is het een vrijhaven, het meet 12,3 km² en telt 65.000
inwoners. Ook hier is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Melila behoort al sinds 1497 tot Spanje.
Daarnaast zijn er nog de Plazas menores. Dit zijn een aantal kleine eilandjes die
onbevolkt zijn of alleen bevolkt worden door Spaanse soldaten. Het bekendste is
het Peterselie eiland, Isla Perejil in het Spaans, Leila in het Marokkaan. Het eiland
kwam in 2002 in het nieuws door de operetteachtige taferelen die er zich afspeelden. Marokko bezette op 11 juli 2002 het tot dan onbewoonde Peterselie eiland. De
‘invasiemacht’ bestond uit zes (6) politieagenten. Spanje ‘heroverde’ het eiland op
17 juli door de inzet van 28 commando's. Op 19 juli 2002 beloofden beide landen
dat zij (opnieuw) een status quo in acht zouden nemen en geen pogingen meer
zouden ondernemen om het eiland te bezetten.
Daarnaast zijn er nog Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas, Isla de
Mar en Isla de Tierra en de Islas Chafarinas, bestaande uit Isla del Congreso, Isla
Isabel II, Isla del Rey. Overigens beschouwt Marokko al de hier genoemde gebieden als bezet Marokkaans grondgebied.

De Spaanse bezittingen in Noord-Afrika. Kaart © Wikipedia.
Ceuta: een leuk,
oud piratennest.
Mooi weer,
belastingvrij winkelen. De boot
vanuit Algeciras in
Zuid-Spanje doet
er 35 minuten
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Een pukkel in Zwitserland
Een lastig geval: een stukje Duitsland in Zwitserland. We hebben het over Büsingen. Het
gebied behoort tot de Duitse deelstaat BadenWürttemberg. Büsingen ligt aan de Rijn, enkele
kilometers van het Zwitserse stad Schaffhausen. Büsingen is 7,6 km² groot en heeft 1.500
inwoners. Hoewel Büsingen Duits is, ligt het
binnen de Zwitserse douanezone. De officiële
munteenheid is de euro, maar in de praktijk
wordt vooral gebruik gemaakt van de Zwitserse
frank. Onze zoektocht naar hoe het hier is gegaan tijdens de Tweede wereldoorlog leverde
niets op.
Varen naar de overkant
Iets soortgelijks als bij Büsingen treffen we aan
bij Campione aan het meer van Lugano. Campione is Italiaans, maar ligt in Zwitserland. Het is
ingebed in het Zwiterse kanton Ticono. De officiële munt is de euro, maar in de praktijk is de
Zwitserse frank het betaalmiddel. De huidige
situatie is ontstaan, toen in 1798 het kanton
Tessin zich aansloot bij Zwitserland. De inwoners van Campione kozen ervoor om
deel te blijven uitmaken van Lombardije, dat in 1871 opging in Italië. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was Campione afgesneden van het moederland, want het lag
in het neutrale Zwitserland. Dit leidde tot de curieuze situatie dat het Zwitserse
postbedrijf in de nadagen van de oorlog in 1944 speciale zegels voor Campione
uitgaf met een frankeerwaarde in de Zwitserse munt. De postzegels waren overigens alleen geldig voor zendingen in Campione zelf en naar Zwitserland. Post naar
andere landen moesten met Zwitserse zegels gefrankeerd worden. Merkwaardig
genoeg bleven de postzegels tot in 1952 geldig. Eigenlijk zijn de inowners van Campione bofkonten: zij combineren het beste van twee werelden. Zij kennen geen
inkomsten– of gemeentelijke belastingen. En zij profiteren van efficiënte Zwitserse
voorzieningen als post en telefoon.
Tsjechië in Hamburg
Veel gevallen die we hier beschrijven, hebben wel iets merkwaardigs. Het gaat niet
alleen om enclaves, maar ook in een ander opzicht is er vaak nog iets aan de hand.
Want wat te denken van een stukje Tsjechië in de Duitse havenstad Hamburg? Het
gaat om een gebied van 30.000 m2 dat gelegen is in de vrijhaven van Hamburg,
aan de Moldauhafen. Het is een relict uit de Eerste Wereldoorlog. Bij het Verdrag
van Versailles kreeg de nieuwe republiek Tsjechoslowakije het recht om voor 99
jaar in Hamburg een stuk terrein voor de eigen op- en overslag van goederen uit en
naar Tsjechoslowakije te pachten. De achterliggende gedachte was dat Tsjechoslo22 -

wakije hiermee een eigen uitgang naar zee kreeg via de
rivier de Elbe. Dit pachtcontract
ging in 1928 in en loopt dus
tot 2027. Na het uitvallen van
Tsjechoslowakije ging het terrein naar de Tsjechische republiek. Het terrein wordt echter
al jaren niet meer gebruikt. Dit
tot grote ergernis van de Hamburgse havenautoriteiten die
van mening zijn dat het terrein
eigenlijk hard nodig is door een
voortdurend tekort aan ruimte
in de Hamburgse haven.
Hoog in de bergen

In de rechthoek het stukje Tsjechië in Hamburg.
Ooit in gebruik bij de CSPL, de Tsjechische Elbe
Scheepvaart Maatschappij.
Uit het Verdrag van Versailles
CHAPTER V.
CLAUSES GIVING TO THE CZECHOSLOVAK STATE THE USE OF NORTHERN
PORTS.
ARTICLE 363.
In the ports of Hamburg and Stettin Germany shall lease to the Czecho-Slovak
State, for a period of 99 years, areas which
shall be placed under the general regime of
free zones and shall be used for the direct
transit of goods coming from or going to
that State.

Een sfeerimpressie van het Tsjechië in
Hamburg. Veel leven zit er niet meer in.
Het enkele schip dat er ligt, maakt niet de
indruk op het punt van vertrekken te
staan. Foto’s © Bilderarchiv Hamburg.

ARTICLE 364.
The delimitation of these areas, and their
equipment, their exploitation, and in general all conditions for their utilisation, including the amount of the rental, shall be
decided by a Commission consisting of one
delegate of Germany, one delegate of the
Czecho-Slovak State and one delegate of
Great Britain. These conditions shall be
susceptible of revision every ten years in
the same manner.
Germany declares in advance that she will
adhere to the decisions so taken.
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In de Pyreneeën ligt Llivia op 1 km van de Spaanse grens en zo'n 20 km ten oosten
van Andorra (een enclave!). Het bestaat uit het stadje Llivia met daaromheen landerijen en heuvels. Het is 12 km2 groot en heeft 1200 inwoners. Ook hier weer ligt
de oorspong van het merkwaardige gebeuren in een ver verleden. Het Verdrag van
de Pyreneeën legde in 1659 de Spaans-Franse grens vast. In 1660 volgde het verdrag van Llivia: de helft van de Cerdagne met daarin 33 dorpen toegewezen aan
Frankrijk. Spanje wilde echter Llivia niet kwijt, naar het schijnt omdat Llivia officieel
een stad was. Daarmee was Llivia een enclave geworden.
Llivia is met Spanje verbonden door een neutrale weg, de D68. Deze gaat in Llivia
over in de N154. Deze weg was tot 1995 alleen toegankelijk voor Spaanse voertuigen. De kruising met de Franse N20 was gevaarlijk, maar de Spanjaarden accepteerden niet dat deze weg een voorrangsweg zou worden in de jaren zeventig. Zij
eisten een onbelemmerde doorgang tussen Spanje en Llivia. De stopborden werden
regelmatig vernield in deze ‘guerre des stops’. Uiteindelijk volgde in 1983 de aanleg
van een viaduct. Hetzelfde speelde later ook met de kruising met de D30 maar hier
werd in 2001 een rotonde aangelegd.

Toerist wil laten zien dat hij in Llivia is
geweest. Het gaat om Jarmo Sutinen
die veel reist en dat op zijn website
laat blijken. Op zijn website heeft hij
een soort disclaimer staan: ‘I will not be held liable for waste of time, money or
any other inconvenience including but not limited to mental suffering or material
wellbeing caused to the visitor directly or indirectly by viewing these pages. If
these pages are a disappointment to the visitor, the reason may be that the pages
really are that bad or the visitor's expectations have been too high.’ Vrolijke
jongen. Geïnteresseerd? Zie: personal.inet.fi/koti/jarmo.sutinen/kotframs.htm.
Zie ook de website www.grenspalen.nl. De makers van deze website hebben alle
grenspalen van de grens van Llivia met Frankrijk op foto vastgelegd.
Foto’s ©
www.grenspalen.nl
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Deze spoorlijn is van ons of niet?
We besluiten met een raar geval. Een enclave: ja, nee? Het draait allemaal om een
spoorlijn. Een Belgische spoorlijn die gedeeltelijk over Duits grondgebied loopt. Het
bijzondere is dat de grond waarop de spoorlijn ligt, Belgisch grondgebied is. Een
gevolg is dat er stukjes Duitsland zijn die door de spoorlijn zijn afgesneden van hun
moederland. Formeel zijn het daarmee enclaves geworden. De Vennbahn loopt van
Raeren in België via Rötgen en Monschau in Duitsland naar Robertville dat weer in
België ligt. De Vennbahn ontleent zijn naam aan de Hohes Venn of in het Frans
Hautes Fagnes waar de spoorlijk gedeeltijk doorheen loopt. Alle
stukjes Duitsland die westelijk van de Vennbahn liggen, zijn Duitse
enclaves. Het zijn er totaal vijf.
Deze spoorlijn kent een indrukwekkende geschiedenis. Het begon allemaal in 1882. In dat jaar
begon de regering van Pruisen,
Duitsland, met de aanleg van een
eensporige spoorlijn van Aken via
Prüm en Monschau naar Sankt
Vith. Verder zouden er zijtakken
komen naar Malmedy, Eupen en
Stolberg. Niks België: dit was op
dat moment allemaal Duitsland.
Later kwam er nog een stuk bij
verder naar Ulflingen in Luxemburg. De spoorlijn diende vooral
als goederenspoorweg. Cokes en
kolen uit Duitsland gingen richting Luxembrug voor de aldaar
zich snel ontwikkelende staalindustrie. De spoorlijn kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog de
Duitsers goed van pas. Het Verdrag van Versailles betekende
echter een totale verandering in
de situatie. De grens tussen België en Duitsland verschoof in
oostelijke richting en de Vennbahn kwam onder Belgische jurisdictie. Onder andere Eupen en
Malmedy werden Belgisch. Hierdoor ontstond de merkwaardige
situatie dat een Belgische spoorlijn over Duits grondgebied liep
en ook een aantal Duitse stations
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aandeed. Merkwaardig genoeg bleef na de Tweede Wereldoorlog deze situatie
voortbestaan. Erg veel bedrijvigheid kende de lijn echter niet meer. Het personenvervoer werd gestaakt en het goederenvervoer stelde allengs ook niet veel meer
voor. Na nog enige tijd als toeristische spoorlijn te hebben gefungeerd, was het in
november 2003 echt helemaal afgelopen met de Vennbahn.
Uit het Verdrag van Versailles
BOUNDARIES OF GERMANY.
ARTICLE 27.
The boundaries of Germany will be determined as follows:
1. With Belgium:
From the point common to the three frontiers
of Belgium, Holland, and Germany and in a
southerly direction: the north-eastern boundary of the former territory of 'neutral Moresnet', then the eastern boundary of the Kreis
of Eupen, then the frontier between Belgium
and the Kreis of Montjoie, then the northeastern and eastern boundary of the Kreis of
Malmedy to its junction with the frontier of
Luxemburg.

ARTICLE 35 .
A Commission of seven persons, five of whom
will be appointed by the Principal Allied and
Associated Powers, one by Germany and one
by Belgium, will be set up fifteen days after
the coming into force of the present Treaty to
settle on the spot the new frontier line between Belgium and Germany, taking into
account the economic factors and the means
of communication. Decisions will be taken by
a majority and will be binding on the parties
concerned.

Grenscorrecties
In Voortschrijdende Inzichten 11 besteedden we aandacht aan het Nederlandse imperialisme van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dit leidde onder
andere tot de annexatie van gebieden bij Selfkant en Elten. Maar de totale
lijst van gebieden was veel langer. We komen nog een keer terug op deze
merkwaardige episode in de Nederlandse geschiedenis.

N

ederland wilde na de Tweede Wereldoorlog een vergoeding voor de tijdens de oorlog geleden schade. We spraken in het vorige artikel uitvoering over de diverse
plannen die er bestonden voor de annexatie van Duits grondgebied: gewoon annexaties
van grensgebieden als compensatie voor de geleden oorlogsschade. Uiteindelijk werden
de volgende 10 Duitse gebiedjes bij Nederland gevoegd:
 bij Losser, 18 inwoners, minder dan 1 ha;
 bij Dinxperlo, 342 inwoners, minder dan 1 ha;
 Elten, 3235 inwoners, 1918 ha;
 bij Ubbergen, 148 inwoners minder dan 1 ha;
 bij Bergen, 4 inwoners minder dan 1 ha;
 bij Arcen en Velden; 12 inwoners minder dan 1 ha;
 bij Tudderen, 5665 inwoners 4171 ha;
 bij Ubach over Worms; 47 inwoners minder dan 1 ha;
 bij Eijgelshoven, 85 inwoners minder dan 1 ha.
Het ging totaal om bijna 10.000 Duitse inwoners.
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Autonoom en gedemilitariseerd

I

Åland is een eilandengroep in de Botnische Golf.
Het is autonome, gedemilitariseerde regio van Finland, waar Zweeds de voertaal is. Åland bestaat uit
6.500 eilanden en eilandjes en telt 26.000 inwoners. Artikel 56, lid 1 van de nog immer niet van
kracht zijnde Europese grondwet stelt: ‘Het gebied
van de Åland-eilanden, dat wordt beschouwd als
een derde grondgebied in de zin van artikel 3, lid 1,
derde streepje, van Richtlijn 77/388/EEG van de
Raad en als een nationaal gebied dat buiten het
toepassingsgebied valt van de richtlijnen inzake de
harmonisatie van accijnzen, in de zin van artikel 2
van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad, valt buiten de territoriale toepassing van het Unierecht op het gebied van de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake
omzetbelastingen en accijnzen en andere vormen van indirecte belastingen.’ In gewoon
Nederlands: Åland heeft een aparte status en behoort niet tot het fiscale gebied van de
Europese Unie. Eigenlijk is het een stukje buitenland. Voor de Europese Unie dan.

Het zal ook eens niet zo zijn: sterke drank! Ook op de Aland eilanden lusten ze er
wel pap van. Ook hier wordt het uitgebaat als toeristische attractie. Waar zagen
wij dat eerder? Maar om daarvoor nu helemaal naar Aland te reizen?
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Eigen vlag! Blauw vlak, kruis geel met rood binnenin.

n Voortschrijdende Inzichten 10 stond een artikel over het Nederlandse imperialisme. We sloten dat artikel af met de volgden tekst: ‘Er schijnen nog
stukjes Nederlands grondgebied in de Caraïbische Zee te liggen. Maar zijn deze stukjes Nederland ook onderdeel van de Europese Unie? Nee. De Portugezen en de Fransen
hebben dat anders aangepakt. Ook zij hebben ‘overzeese gebiedsdelen’, maar die horen
weer wel bij De Europese Unie. Dit levert dan de merkwaardige figuur op dat niet alleen
Madeira en de Canarische eilanden tot de Europese Unie behoren, maar ook buitenplaatsen als Frans Guyana, Reünion, Guadeloupe en Martinique. En dan vergaten we nog
even het stukje Spanje in Afrika: Melilla (20 km 2). Ceuta (28 km2) daarentegen is weliswaar Spaans, maar weer geen onderdeel van de Europese Unie. Heel vreemd allemaal.
Wat zou dat voor consequenties hebben? We hebben geen idee. Misschien zoeken we
het nog eens voor u uit.’ Dat uitzoeken, daar hebben we dus even geen zin in. Het begrijpen van afspraken die in Brussel gemaakt zijn, vergt het uiterste van een mens. Wel
stelden we vast dat we in onze opsomming van merkwaardigheden niet volledig zijn
geweest. Zo ontbraken een merkwaardigheid als Åland.

De Theatersportgazet is in de jaren negentig in een beperkte oplage slechts eenmaal verschenen. Dit blad had, net als De Lichtkrant, Franz Pleus als hoofdredacteur, eerst woonachtig in
Utrecht, later verhuisd naar Zeeland. Franz Pleus is in 2002 helaas op 42-jarige leeftijd overleden. Ingrid Brilleman, zijn vrouw, gaf ons toestemming voor publicatie. In VOORTSCHRIJDENDE
INZICHTEN VOOR de laatste keer een aantal bijdragen uit dit humoristische blad.

Theatersmokkelaar
werkt mensen het
land uit
AMSTERDAM (PARTI) De beruchte theatersmokkelaar Max Plank is weer
actief.
Theatersmokkelaar Max Plank
heeft reeds tientallen mensen
ertoe gebracht de uitdaging tot
het spelen van 'verhuizen naar
America' aan te gaan. Velen van
hen hebben dit verkeerd opgevat en zijn naar Amerika (USA)
verhuisd in plaats van het bedoelde America in Limburg. Het
is de slachtoffers waarschijnlijk
niet bekend dat men bij terugkomst gewoon in de asielprocedure moet meedraaien. Veel
kans zal men, na een verblijf in
The Devil's own Democracy',
niet maken.

Aangenomen
uitdaging breekt op
AMSTERDAM (SME) - De
Amsterdamse juwelier Karel Kraal is een uitdaging
tot het spelen van een scène
zwaar opgebroken.
In de Amsterdamse Vrolikstraat
zag Kraal, fervent theatersporter
van Partymix, donderdag een
man verschijnen, die hij aanzag
voor eerste-rol-speler Smulrol
van de concurrerende theatersportclub Plankenkoorts. De
man, wiens identiteit bij nader
inzien onbekend blijkt, daagde

Kraal uit in zijn winkel de bekende scène 'overval met oplossing door inspecteur Pakkem' te
spelen. Kraal stemde gretig toe,
daar hij deze scène nog nooit
gespeeld had; met het oog op de
naderende Schauspielermesse
in Kiel, zou hij hier zeker zijn
voordeel mee kunnen doen.
Nadat Kraal een revolver tegen
zijn hoofd gezet kreeg, gaf deze,
moeite om zijn plezier te onderdrukken, met een serieus gezicht de kroonjuwelen van
Tsetsenië af, die Kraal dinsdagochtend van enkele ex-KGB-ers
voor een schappelijk prijsje had
overgenomen.
Toen de door Kraal verwachte
politie-assistentie na twee uur
nog altijd op zich liet wachten,
nam Kraal zelf contact op met
de Mannen der Wet. Het behoeft weinig tot geen betoog dat
inspecteur Pakkem hier niet
bekend was. De schade bedraagt
enkele tonnen.
Voor een politiefoto van de
dader had men gehoopt op de
medewerking van Smulrol, die
immers sprekend op hem lijkt,
maar gebleken is dat Smulrol
uitgerekend gisteravond aan een
wereldreis is begonnen. Dubbel
pech voor Kraal dus.

Uitslag Nationale
Theatersportdag
bekend
DEN HAAG (11IIET/PIET) De Nationale Theatersportdag, die dit jaar op 8 maart
onder de titel 'Provinciale
Staten Verkiezingen' werd
verspeeld is geëindigd in
een
overwinning
van
Bolkestein (TSV-VVD).
Aanvankelijk leek het erop dat
Heerma van het ChristenDemocratisch Theater op nul
punten zou eindigen, maar na
telling van de zogenaamde underdog-stemmen
eindigde
Heerma toch nog op de tweede
plaats. Dit jaar werd deelgenomen door meer dan vijf miljoen
spelers, waarbij het record van
vorig jaar werd gebroken, toen
onder de titel 'WK-voetbal' drie
miljoen deelnemers werden
geteld.

Uitslagen hoofdklasse

Onder de grachtengordel Broadway Games 12-7 (6 pol /
1.36 vax) * Pukkie Planta Spielerei Wampie 7-9 (8 pol /
2.05 vax) * Plankenkoorts Op z'n bek 25-25 (2 pol / 0.10
vax, Op z'n bek wint na strafscènes (2-3, vax-neutraal) *
Tot onze grote spijt is dit
Partymix - De klompen van
de laatste presentatie van Hannes 9-0 (geen pol / 5.23
werk van Franz Pleus.
vax, van Kempen van PartyMeer hebben we niet.
mix kreeg zowel de groene als
de menukaart).
De redactie van VI.

