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Dat was het dan 
 
Het eerste nummer van Voortschrijdende Inzichten 
verscheen in maart 2001. Het was een nulnummer en  
abonnees waren er toen nog niet. Het voorwoord uit 
dit nummer luidde als volgt: ’Voor u ligt het nul van het 
nieuwe tijdschrift 'Voortschrijdende inzichten'. Een 
situatie, iets, iemand wordt gekend, heeft kenmerken, 
er zijn opinies over en er bestaan inzichten. Er 
verandert iets in de wereld, in de omgeving; daardoor 
verandert de situatie, iets, iemand. Er is nu een nieuwe 
situatie ontstaan. De opinies, inzichten blijken 
veranderd. Bij de vroegere situatie behoren nu 
'verouderde inzichten'; bij de nieuwe 'recente 
inzichten'. Dit alles is het gevolg van 'voortschrijdende 
inzichten'. Het gebruik van termen als 'voortschrijdend', 
'verouderd' en 'recent' suggereert sterk dat de 
verandering een verbetering, vooruitgang betekent. 
Het is echter niet altijd duidelijk wat de verandering 
veroorzaakt heeft, waarom een inzicht plots gewijzigd 
is en waarom het eerdere inzicht verouderd is 
geworden. Kortom: het mechanisme en wat het 
aandrijft lijkt door het taalgebruik duidelijk, maar is dat 
bij nadere beschouwing allerminst. Het is dus maar de 
vraag of de verandering inderdaad een verbetering is 
geweest. Anders gezegd veel inzichten 'verouderen' en 
worden vervangen door 'recente' zonder dat duidelijk is 
waarom en hoe. Daar komt nog iets bij. Op de één of 
andere manier zijn we als individu heel vaak betrokken 
bij die voortschrijdende inzichten. Hetzij omdat we ze 
(moeten) ondergaan, hetzij dat we zelf bijdragen aan 
de voortschrijdende inzichten. Het grote, bijvoorbeeld maatschappelijke verandering, 
is zo verbonden met het kleine, het individu. Daarom een tijdschrift dat zich richt op 
‘voortschrijdende’ inzichten met speciale aandacht voor 'verouderde' inzichten. In dit 
tijdschrift wordt onderzocht welke mechanismen een rol hebben gespeeld bij 
veranderingen en wat de relatie is tussen het grote en het kleine.’ 
Wij hebben gemeend voor dit laatste nummer Ed Buijsman te moeten vragen om als 
gasthoofdredacteur op te treden. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar 
het is gelukt. En zo is er een verbinding tussen toen en nu tot stand gebracht. En zo ook 
kunnen we met een gerust hart stellen dat de cirkel is gesloten. Ed Buijsman had 
geheel de vrije hand in dit allerlaatste nummer en dat hebben we geweten. Het is een 
aflevering zoals die bij Voortschrijdende Inzichten nog nooit is vertoond. Maar dank zij 
ieders inzet is het tot een goed einde gekomen. En voor onze trouwe abonnees levert 
dat ook nog een CD op; ook nog nooit vertoond. Veel plezier met dit laatste nummer. 
De uitgever 

Colofon 
 

Voortschrijdende inzichten 
is een uitgave van 

Uitgeverij Tinsentiep 
Bovencamp 57 

3992 RX Houten 
030 6373498 

(alleen vr 19-20 uur) 
 info@inzichten.nl 

Gerrit van Dam 
hoofdredacteur  

gvandam@inzichten.nl 

Bert Overeem 
archief en documentatie 
bovereem@inzichten.nl 

Betty van Bruchem-Van Berkel 
abonnementen 

bebe@inzichten.nl 

Henny de Groot 
voor al uw vragen 

hehe@inzichten.nl 
 

Voortschrijdende Inzichten 
 is in 2001 ontstaan op basis 

van een idee van 
Ed Buijsman. 

Hij is alleen nog als adviseur 
werkzaam voor de uitgeverij. 

 
ISSN 1574-6038 



 3  

 22 – juni 2010  

 

3 Hoe komt een nummer van Vi tot stand? 
Eindelijk doen we een boekje open over hoe het bij ons werkte 

4 Het begin 
5 Vreemde vragen die zich opdringen 

7 Wat heeft Vi met zijn eigen vragen gedaan? 
7 Ramon de Zubiarre Aquirrezabal 

9 Verloren onderwerpen 
9 Kroeskopjes 

11 Kleine eilanden (zijn er genoeg) 
16 De snelle kweekreactor in Kalkar 

18 Kim Jong-un 
20 Kinderen van … 

 26 Dangerous Moonlight 
29 Silvana Mangano 

31 Trio Lescano 
31 Bandstoten 

34 Nog voor de vergetelheid          

35 Het einde 

36 De prullenbak 

 I N Z I C H T E N  V
O

O
R

T
S

C
H

R
IJ

D
E

N
D

E
 

 Dat was 
het dan 2 



 4  

Hoe komt een nummer van Vi tot stand? 
 
Hoe vaak is de redactie van Vi in al die jaren niet bevraagd: waar komen de onderwerpen 
vandaan? Hoe komt een nummer van Vi gevuld? Hoe komt een nummer van Vi tot stand? Of 
vergelijkbare vragen. De redactie zal in dit allerlaatste nummer daarover een klein boekje 
opendoen. Het uitgangspunt van de redactie is altijd geweest: nieuwsgierigheid en niet-
geloof. Nieuwsgierigheid – soms ook verwondering – , omdat zonder deze houding alles 
vanzelfsprekend lijkt. Niet-geloof, omdat weinig zaken zijn zoals ze lijken of zoals ze worden 
uitgelegd. Een bijkomend voordeel bleek te zijn: onnozelheid. Natuurlijk lijkt het soms of alles 
gezegd en onderzocht is. Kan zijn, maar dan wordt het nog maar een keer bekeken en ge-
zegd. En dan ook nog: plezier, want zonder plezier wordt het nooit wat. Tot zo ver hoe het 
werkt. 
 
Maar nu de onderwerpen. Hoe komt de redactie aan zijn onderwerpen? Natuurlijk: ook hier 
nieuwsgierigheid en niet-geloof, maar daarmee is het blad niet gevuld. Het startpunt vormen 
altijd de redactievergaderingen, waarbij een ieder zijn gedachten vrijelijk de loop laat. Waar-
deoordelen zijn hierbij uit den boze. Alles kan, zo lang niet is bewezen dat het niet kan. Wat 
hier gebeurt is een vorm van vrije associatie, waarbij het een tot het ander en dan tot het 
volgende leidt. De onderwerpen worden aan de hand van steekwoorden genoteerd. En dan 
maar aan de slag. Zit er voldoende in het onderwerp? Is het wel interessant, leuk en/of span-
nend? En bovenal: valt er een voortschrijdend inzicht aan te ontdekken? Een vooronderzoe-
ker levert meestal informatie over de levensvatbaarheid van een onderwerp. Vervolgens 
volgt een tweede lijst met onderwerpen waarover in principe ooit in Vi artikelen zullen ver-

schijnen. Zelfs dan blijkt echter dat soms toch onder-
werpen nog afvallen. En het is ook wel gebeurd 
(zelfs vaak) dat nieuwe onderwerpen zich aandien-
den en meteen al in het eerstvolgende nummer een 

plaats kregen. De pro-
blemen om een bepaald 
nummer rond te krijgen, 
waren soms zo groot 
dat de betreffende 
nummers pas veel later 
zijn verschenen, zoals 
de nummers 7 en 14. 
 
Kortom: een creatief, 
maar voor de redactie 
vaak een verrassend, 
maar ook wel vermoei-
end gebeuren. Niette-
min hebben we altijd 
weer een nieuw num-
mer vol kunnen krijgen. 
Gelukkig maar en altijd 
met veel plezier. 

‘Verslagen’ van een 
redactievergadering. 



 5  

Het begin 
Wat is er logischer om te beginnen met Vi en zijn onmiddellijke omgeving. Vele zinnige 
vragen hebben ons in de loop der jaren bereikt. Soms waren ze echter wel wat vreemd. 
 
Vreemde vragen die zich opdringen 
Vi is in zijn geschiedenis door lezers of toevallige passanten vaak op onderwerpen gewezen. 
Het moge na al die jaren voor onze lezers duidelijk zijn dat Vi geen onderzoeksinstituut 
is en zeker geen financiële middelen heeft om wetenschappelijk onderzoek te onder-
steunen. Onze mogelijkheden zijn derhalve beperkt. En wij kunnen zeker geen onder-
zoek in opdracht uitzetten, zoals ons soms wel is gesuggereerd. 
 Zo wees een lezer ons op een verondersteld vreemd fenomeen. Deze lezer leest op 
zaterdag de NRC (waarom alleen op zaterdag is ons niet bekend); met belangstelling 
neemt hij kennis van de familieberichten (vraag ons niet waarom; wij dorsten het niet te 
vragen). Het leek hem op te vallen dat bij de huwelijksaankondigingen meestal eerst de 
vrouw en daarna de naam van de vrouw werd genoemd. Graag zou hij financiële onder-
steuning krijgen om zijn onderzoek uit te breiden. Hetgeen wij helaas niet konden hono-
reren. Het zette ons echter wel aan het denken. Een klein onderzoek bewees in ieder 
geval het gelijk van deze lezer (zie onderstaande grafiek). 
 Maar er viel ons nog iets anders op: in de categorie geboorteaankondigingen was de 
zaak veel meer in evenwicht. Blijkbaar vindt er tussen huwelijk en geboorte van het kind 
een soort herdefinitie van de rolverwisseling tussen de echtgenoten plaats. Een verkla-
ring van deze fenomenen vergt natuurlijk een sociologisch onderzoek. Zonder de resul-
taten van dergelijk onderzoek wagen we toch enige opmerkingen te maken. De huwe-
lijksaankondigingen getuigen mogelijk van een beleefdheidsritueel: vrouwen eerst. 
Maar de duidelijk andere verdeling bij de geboorteaankondigingen blijft merkwaardig; 
de vrouw doet bij de geboorte toch het meeste werk. Of fungeert de man nu opeens als 
hoofd van het gezin? 
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Wij vroegen de website ‘Moderne Manieren volgens Beatrijs Ritsema’ om advies. Zij 
antwoordde ons: ‘Vroeger luidde de regel: 'Eerst de naam van de man, dan de naam van 
de vrouw', zowel bij huwelijks- als bij geboorteaankondigingen. De reden hiervoor was 
inderdaad dat de man het hoofd van het gezin was. De vrouw kreeg ook verplicht de 
achternaam van haar man, trouwde dus in zijn familie en was ondergeschikt aan haar 
man, onder andere op het gebied van financiën. Tegenwoordig kan de vrouw haar eigen 
naam blijven voeren binnen het huwelijk en zijn huwelijkspartners op alle gebieden ge-
lijkwaardig aan elkaar. Er is dus geen reden meer om de man als eerste (en belangrijk-
ste) te noemen in een aankondiging. Toch worden echtparen nog steeds doorgaans 
aangeschreven als 'De heer en mevrouw Huppeldepup' of als 'De heer Smit en mevrouw 
Jansen'. Een kwestie van ingesleten traditie. Maar het kan dus ook andersom. Het staat 
iedereen vrij om zijn eigen voorkeursvolgorde aan te houden. Mijn observaties liggen 
trouwens anders. Ik zie bij huwelijksaankondigingen vaker de volgorde man, vrouw en 
bij geboorteaankondigingen vaker vrouw, man. Maar dat kan toeval zijn. Hoe dan ook, 
iedereen mag het zelf beslissen.’ Helaas: onze vraag werd hiermee niet beantwoord. 
 Een andere lezer — die vaak voor zijn werk ‘s buitenlands in hotels vertoeft — vertel-
de ons van zijn onderzoek waarbij hij in hotels nagaat of de kamers met oneven en met 
even nummers wel gelijkelijk verdeeld zijn. De uitkomst is ons niet bekend; het onder-
zoek schijnt nog te lopen. 
 De redactie heeft zelf ook vaak dit soort vreemde vragen voelen opborrelen. Zo kun-
nen we nu hier op de valreep nog de resultaten van een bestekladenonderzoek presen-
teren. Wij vroegen ons ooit af hoe het bestek — vork, mes, lepel — in de bestekbak 
geordend zou zijn. Er zijn theoretisch zes mogelijkheden [3! (lees 3 faculteit) Bij twijfel 
pak uw wiskundeboek van de middelbare school (of het boek van een van uw kinderen) 
of raadpleeg internet; voor de ouderen: de bibliotheek]. Het onderzoek leerde dat de 
bestekbak zeker niet onwillekeurig gebruikt wordt.  
 De redactie probeerde vervolgens nog de antwoorden op al deze vragen in een gro-
ter, logisch geheel te plaatsen. Dat is ons helaas niet gelukt. Het deed ons 
echter wel weer terugdenken aan vragen uit het verleden van Vi. 
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Wat heeft Vi met zijn eigen vragen gedaan? 
Vi kwam in nummer2 met de rubriek ‘Artikelen in voorbereiding’, later herbenoemd tot 
‘De stand van zaken’. Hierin somden we op welke onderwerpen Vi in de toekomst mo-
gelijk zou behandelen. De rubriek bleek in nummer 5 geruisloos verdwenen. Achteraf 
bezien was dat misschien maar goed ook, want nogal wat artikelen zouden de drukpers 
nooit bereiken. Zo noemde de redactie in nummer 2: Thomas Kinkade maakt kunst met 
Amerikaanse normen en waarden – Houden cantharellen echt niet van zure regen? - Wat 
had Kuifje te maken met de geheime Duitse wapens uit de Tweede Wereldoorlog – Het 
ammoniakgat: bestaat het echt? - Waarom is Ramon de Zubiarre Aquirrezabal onbe-
kend? - Hoeveel Wetten van Parkinson zijn er eigenlijk? - ‘Machines roken, mensen niet’: 
klopt dat wel? Een artikel over Thomas Kinkade verscheen in nummer 2à3 dat echter een 
speciaal nummer was en geen reguliere verspreiding had. Het onderwerp over de Wet-
ten van Parkinson verscheen in nummer 3. Nummer 3 meldde verder geen nieuwe on-
derwerpen. Wel was nu een nuancering aangebracht: ‘Het blijft echter nog steeds mo-
gelijk dat een artikel uiteindelijk nooit zal verschijnen door het afwezig blijven van rele-
vante informatie.’ Over het ammoniakgat werd iets vaags opgemerkt dat er op zou kun-
nen duiden dat het niets meer zou worden met het onderwerp. In nummer 4 was ver-
volgens te lezen: ‘Het zal de trouwe lezer al lang duidelijk zijn, zeker na lezing van ons 
voortgangsverslag hieronder, dat het veelal niet zo’n vaart loopt met die onderwerpen. 
Ook wij hebben te leven naar de actualiteit. Dit gaat dan uiteraard ten koste van de re-
search voor de wat moeilijkere onderwerpen. Het is niet anders.’ Twee onderwerpen 
stonden nog op de lijst: het artikel over Kuifje en ‘Machines roken, mensen niet’. Het 
onderzoek naar informatie over Ramon de Zubiarre Aquirrezabal bleek gestaakt. Het 
artikel over cantharellen en de rol van de wetenschappers bij de beeldvorming van mili-
euproblemen was eveneens komen te vervallen. Wel werd voor dat laatste in hetzelfde 
nummer 4 een vervangend artikel aangekondigd: ‘De wonderbaarlijke verdwijning van 
de zure regen’. Als nieuw onderwerp werd nu ’Zoekgeraakte glorie’ aangekondigd. Dit 

artikel zou ingaan op namen van kanalen en bergen in de 
voormalige Sovjet Unie. Nooit meer wat van gehoord. 
Maar dan toch nog wel even over de hiervoor al genoem-
de Ramon de Zubiarre Aquirrezabal. 
 

Ramon de Zubiarre Aquirrezabal 
[Met dank aan José de la Mano]  

We deden speciaal voor dit laatste nummer nog eens 
hernieuwde naspeuringen. Ten slotte was ons eerdere 
onderzoek al in 2002 geweest. En zo ontdekten we toch 
nog het een en ander. Het begon er al mee dat de naam 
niet correct bleek te zijn. Het moet zijn: Ramon de Zubiar-
re Aguirrezabal. Het scheelt één letter, maar het is toch 
een wereld van verschil. Zoiets als onze hoofdredacteur 
niet correct Van Dam noemen, maar Van Kam. Maar dan 
nu het merkwaardige verhaal van Ramon de Zubiarre 
Aguirrezabal. Ramon de Zubiarre Aguirrezabal (1882-
1969) was Bask van geboorte, zoon van Valentin de Zubi-
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arre Aguirrezabal, een Baskische musicus. Ramon was doofstom. Zijn broer, Valentin de 
Zubiarre Aguirrezabal (1879-1963), was een paar jaar ouder en was eveneens doofstom. 
Al op jonge leeftijd besloot Ramon schilder te worden; hij volgde een schildersopleiding 
en rondde deze af in 1904. Hij reisde enige jaren, onder andere Frankrijk, België en Ne-
derland. Merkwaardig detail is dat hij in 1912/1913 enige tijd in Volendam heeft gewoond. 
Een groot deel van zijn leven heeft hij buiten Spanje gewoond. Eerst in 1951 keerde hij 
naar zijn geboorteland terug. Hij is vooral bekend geworden als portretschilder, maar 
ook zijn andere schilderijen zijn tegenwoordig nog zeer in trek. Veel van zijn werk grijpt 
terug op zijn geboortegrond, het Baskenland. Het werk is vaak kleurrijk, met een zeker 
melancholiek en met een voorliefde om vast te leggen wat verloren gaat: de traditione-
le cultuur van het Baskenland. Ook Valentin werd een gewaardeerd — ook heden ten 
dage nog — schilder. Valentin koos voor zijn werk veelal dezelfde motieven als zijn 
broer en hechtte eveneens sterk aan de Baskische cultuur. Beide broers hadden in de 
jaren twintig succesvolle, gezamenlijke tentoonstellingen in de Verenigde Staten. 
 Een nieuwerwets element is dat handgeschilderde reproducties van schilderijen van 
beide broers voor enkele honderden dollars besteld kunnen worden. En zo komt dit 
onderwerp alsnog tijdig tot leven. Maar wat nu met die andere verloren onderwerpen? 

Met dit schilderij hieronder begon in 
2002 het onderwerp over de Spaan-
se schilder Ramon de Zubiarre Aguir-
rezabal. Het is een Fragment van het 
schilderij ‘Terugkeer naar het dorp’. 

Werk van Ramon de Zubiarre Aquirrezabal. ‘Man uit Fuensaldana’ (links) en ‘Vissers in 
een havenstad’ (rechts). 
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Verloren onderwerpen 
Leuk natuurlijk dat het met het onderwerp over Ramon toch nog goed is afgelopen. Dat 
kan voor veel andere onderwerpen niet gezegd worden. Onze meest recente werklijst 
(september 2009) laat zien dat veel onderwerpen helaas nooit meer in Vi aan bod zullen 
komen. Is dat erg? Oordeelt u zelf. 
 1. Oude gordijnen; 2. ‘Freiheit ist anstrengend’ (2004); 3. Het indifferente evenwicht; 4. 
Sprekers bij filmbeelden, zoals Polygoon, Deutsche Wochenschau; 5. Herbert Norkus, de 
jongen die model stond voor de Hitlerjugend; 7. Weglopend water, de meestal gegeven 
verkeerde en de juiste verklaring ervoor; 8. Water, zoals in tomaat, kip, garnalen. Water-
binders, waterbommen; 9. Omstreden Nobelprijzen, onder andere Hahn, Haber, Crut-
zen; 10. Postzegels met opdruk; 13. Vlaggen: kleuren, structuur; 14. Analyse hondenver-
bodsborden; 15. De eerste computer: ENIAC, nee Colussus, nee Zuse; 16. Vreemde rei-
zen: commietravel.nl; 17. Golfclub Amelisweerd. Aanleg A27. Afbraak boerderij die niet 
doorgaat. Toeval. Renbaan. 18. Gebrek aan inzichten: Charleroi metro, bootloft. Werkge-
legenheidsbevordering. Aanleg Amsterdamse bos. Ontginning van woeste grond. 21. 
Kinderen van misdadigers. Bijvoorbeeld de zoon van Hans Franck. Of de kinderen van 
Albert Speert, waaronder Albert jr (architect!), Hilde (Erziehungswissenschaftler, 
Schramm) en Arnold (arts). 22. Het Thayatal op de grens van Oostenrijk en de Tsjechi-
sche republiek. Vroeger niemandsland dat zich daardoor kon ontwikkelen tot een bij-
zonder natuurgebied. Is nu een nationaal park. 23. Geschiedenis Oostenrijk na de Twee-
de Wereldoorlog. Ook vier bezettingszones. Mooie films: the Third man, Train to Berlin; 
24. Stoorzenders; 25. Raketbrandstof en milieubelasting; 26. Films in de tijdgeest: Koude 
oorlog, Heimatfilms; 27. Jungfrauhoch spoorlijn. Hoogste station in Europa; 28. Treinen: 
Die schönste Bahnstrecken Deutschland, Europa; 29. H.G. Wells schreef over atoomsplit-
sing? Zie: The World Set Free, The shape of things to come. Zie ook: http://www.online-
literature.com/wellshg/worldsetfree/; 30. De wetenschappelijke methode als wereldbe-
schouwing; 31. Rechtsdraaiend melkzuur; (bijna) niemand weet wat het betekent. 34. 
Casper Sporc; 35. Ondergrondse wereld. 
 Een aantal onderwerpen is in Vi aan de orde gekomen, waaronder 6. Holland. Veel 
Nederlanders praten nog steeds over Holland als ze Nederland bedoelen; 11. Gespleten 
infrastructuur: spoorwegen, oude wegen, dijken; 12. In nevelen gehuld, een duister ver-
leden: over de herkomst van de Nederlandse vlag, het Nederlandse volkslied en het 
Nederlandse koningshuis.; 19. Uitlaten van personenauto’s; 20. Plaats benzinedoppen? 
En nog meer. En dan nog een onderwerp dat wel op de lijst stond, maar waar we het nu 
toch hier nog even over gaan hebben: de kroeskopjes. 
 
Kroeskopjes 
We krijgen door deze of gene nogal eens documentatie opgestuurd; we kopen zelf ook 
het een en ander. Tenslotte moeten we goed onderlegd onze artikelen schrijven. Dan 
gebeurt er ook wel eens iets dan niet voorzien is. Zo kochten we eens een tweedehands 
boek. Bleek dat iemand er iets in had achtergelaten. Een deel van een foto, ongetwijfeld 
uit een tijdschrift. En zie — om ons te helpen — op de achterkant een tekst die uitleg 
geeft over de foto. We weten niet uit welk tijdschrift de foto komt; het jaartal is ons ook 
onbekend. De bij de foto genoemde Congregatie van Franciscanessen Missiezusters in 
Asten bestaat nog steeds. Aan missie wordt daar echter niet meer gedaan. 
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 En dan de tekst: ‘Een leuk volkje, die zwarte kroeskopjes, als ze op eigen beentjes be-
ginnen te staan! Daar heb je bijv. dat allerkleinste dwergje vooraan op de foto met zijn 
apensnoetje, onze kleine Henkie. Ga je dien zwarten kleuter voorbij en zeg je: Dag Hen-
kie!, dan komt hij met open armpjes en een paar van gulle hartelijkheid schitterende oog-
jes naar je toegerend en roept maar aldoor: Dag Moeder, dag Moeder, totdat je helemaal 
uit zijn gezicht verdwenen bent. 
 Zoo 'n groepje kinderen vraagt veel zorg, zoowel wat hun lichamelijke als zedelijke 
opvoeding betreft. De verkeerde neigingen, die ze van hun ouders hebben overgeërfd, 
moeten van het begin af aan worden tegengegaan, ende noodige zorgen aan hun tijdelijk 
welzijn besteed. 
 Een tijdje geleden werd er een jongetje van omstreeks vijf jaar bij ons gebracht. Zijn 
vader en moeder waren al eenigen tijde dood; niemand keek naar hem om; hier en daar 
vroeg hij maar wat eten; hij leefde verder in de vrije natuur als een echte wilde boschjon-
gen. Een Father op missiereis zag hem en bracht hem bij ons. Natuurlijk moest hij daar in 
het begin niets van hebben. Immers ‘uit’ was het nu met zijn lieve vrijheid en algeheele 
onafhankelijkheid. Meermalen ging hij er van door en moest een zuster hem in 't 
bosch terug gaan halen, wat […] halsstarrige tegenwerking geschiedde. Den heelen dag 
deed hij dan ook niets dan roepen, alsof hij vermoord werd. Eten wilde hij natuurlijk ook 
niet, vermoeid en afgetobd was, dat hij bleef liggen waar men hem […] te komen en 
voelde hij zich steeds meer thuis […] nog heel wat aan het ventje te schaven.’ 

 De tekst is onvolledig, omdat de foto scheef is afgescheurd (zie ook weer de foto). 
Jammer, want het is prachtig proza uit een verleden tijd. Zo durven we tegenwoordig 
toch niet meer te praten over (kleine) bewoners van Afrika of misschien is het wel Indo-
nesië. Ja, verre landen. Vroeger ging daar een geheimzinnige roep van uit. Daarom wa-
ren boeken over verre landen ook populair. En in de jaren vijftig was zelfs België of 
Duitsland al ver. De Brabander waagde zich wel eens in Antwerpen, maar dat was dan al 
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een durfal. De Hollander die naar Monschau ging, was al bijna wereldreiziger. Boeken 
over vreemde landen waren dan ook in trek. Zoals de reeks landenalbums van Douwe 
Egberts. In een van die albums met de heerlijk koloniale titel ‘Naar de West’ [nog beter 
zou zijn geweest’’Naar onze west’] komt het nietige eiland Tintamarre ter sprake.   
 
Kleine eilanden (zijn er genoeg) 
Vi deed ooit een onderzoekje naar de kleinste landen. Het resultaat ervan publiceerde Vi 
op de website (zie www.inzichten.nl/topografie/topo_10.htm). Hier presenteerden we 
onze bevindingen over een tiental kleine landen uit de top-20 van kleinste landen. Het 
was een interessante en soms verrassende exercitie. Zo kun je je natuurlijk nog veel 
meer soortgelijke (overbodige) zaken afvragen, zoals wat zijn de kleinste eilandjes, be-
woond of onbewoond? We zijn maar niet aan deze zoektocht begonnen; het leek ons 
onbegonnen werk. Toch willen we even stilstaan bij een aantal kleine eilandjes, waar 
wel iets aardigs ovre te zeggen valt. Het gaat om Griend en Rottumerplaat - om dicht bij 
huis te blijven – en Tintamarre en Peterselie eiland – voor iets verder weg. 
  
Griend 
Een merkwaardig geval: dat eiland Griend. Had de natuur zijn zin gekregen dan was het 
er waarschijnlijk al lang niet meer geweest. Griend ligt in de Waddenzee, tussen Ter-
schelling en Vlieland aan de ene kant en Friesland aan de andere kant. Het eiland kent 
een lange geschiedenis, want onder de naam Stedeke Grint of Gryn was het al in de Mid-
deleeuwen bekend. Het eiland werd zwaar getroffen door de Sint-Luciavloed in 1287. 
Toch kende het eiland bewoning tot rond 1800. Zoals de Waddeneilanden verplaatste 
ook Griend zich voortdurend. De aanleg van de Afsluitdijk in de jaren 1927-1932 verander-
de de zeestromingen in het deel van de Waddenzee waar Griend ligt, zodanig dat zon-
der menselijk ingrijpen het eiland waarschijnlijk verdwenen zou zijn. Griend was echter 
in de jaren dertig al een begrip, namelijk als vogelbroedplaats. Zo schreef Jac.P. Thijsse 
in het Verkade-album ‘Onze groote rivieren’ uit 1938: ‘De Groote Sterns hebben tegen-
woordig in ons land drie groote vaste broedplaatsen: Griend, De Beer en Schouwen’ en 
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‘Op Griend zijn ze wel het talrijkst’. Brouwer beschrijft in een artikel in het vogeltijd-
schrift Ardea in 1933 een bezoek aan Griend: ‘Het meest indrukwekkend schouwspel 
leverden evenwel de Groote Sterns (Sterna sandvicensis Lath.), die sinds de laatste tel-
ling van 19291), toen er omstreeks 10.000 paren vastgesteld werden, nog sterk in aantal 
toegenomen zijn en zich in ongeveer een dozijn groepen van uiteenloopende grootte 
over het groene gedeelte van het eiland verspreid hadden. Zij vormen hier thans verre-
weg de talrijkste nederzetting van geheel West-Europa, ideaal gelegen in het centrum 
van de Nederlandsche waddenzee.’ Verder maakt het verslag nog melding van Noordse 
sterns, dwergsterns, visdieven en veel soorten steltlopers. Griend, ook toen al eigen-
dom van Natuurmonumenten, was een vogeldorado. En dat wilde men zo houden. Re-
den dat al vroeg maatregelen nam om het eiland te behouden. Maatregelen die tot op 
de dag van vandaag nodig zijn. En nog steeds is Griend een uitzonderlijk vogeleiland. Op 
Griend huist ook nu nog de grootste kolonie van grote sterns in Nederland met 8.000 
broedparen. Ook de visdief en de Noordse stern broeden er nog steeds in grote getale.  
   
Rottumerplaat 
Rottumerplaat blijft bij sommigen in de herinnering, omdat de naam van Godfried Bom-
ans eraan is verbonden. Rottumerplaat is eigenlijk niets meer dan een wandelende 
zandplaat ten oosten van Schiermonnikoog. Nog meer naar het oosten ligt nog een 
zandplaat en dat is Rottumeroog. Jan Wolkers en Godfried Bomans brachten in de zo-
mer van 1971 ieder een week op het eiland door. De verbinding met de buitenwereld 
bestond uit een kort dagelijks radiocontact met Willem Ruis van de VARA. Wolkers had 
de tijd van zijn leven en schreef over zijn avonturen het boek ‘Groeten van Rottumer-
plaat’. Bomans daarentegen was diep ongelukkig en voelde zich op het eiland erg een-
zaam. Hij schreef een dagboek over zijn belevenissen onder de titel ‘Op Reis rond de 
Wereld en op Rottumerplaat’.  
 Op Rottumerplaat broeden de eidereend, de bergeend, de Noordse stern, het vis-
diefje, de dwergstern, de strandplevier en de bontbekplevier. Bezoek aan dit eiland is 
niet mogelijk; bewaking gebeurt door twee vogelwachters. Een merkwaardig fenomeen 
is dat er een wat onduidelijke Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat 
bestaat met een nogal rommelige website (www.xs4all.nl/~asz00418). Een tweetal ex-
vogelwachters hebben een ook al rommelige website over Rottumerplaat 
(home.planet.nl/~lutte000). 
 
Tintamarre 
Tintamarre is een klein, onbewoond eiland drie kilometer ten oosten van Sint Maarten. 
We bevinden ons dus in het Caribische gebied. Het eiland is Frans, maar was ooit het 
persoonlijk eigendom van de familie Van Romondt, van oorsprong Nederlands. Het ei-
land, hoewel slechts 0,8 km2 groot, kent een merkwaardige geschiedenis, zeker voor 
zo’n klein eiland. 
Het eiland was aanvankelijk Engels bezit en later Frans, hoewel Nederland er ook aan-
sprak op zou kunnen maken. Het eiland kwam in het begin van de 19de eeuw in het be-
zit van Diederik Johannes van Romondt (1781-1849). Hij was afkomstig uit Nederland en 
was in 1801 op Sint Maarten gearriveerd. Van Romondt was gouverneur van Sint Maar-
ten van 1820 tot 1840. Tintamarre zou vanaf dan tot 1948 in het bezit van de familie Van 
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Naar de West´ was een van de albums in een reeks 
die in de jaren vijftig en zestig werd uitgebracht 
door koffie- en theefabrikant Douwe Egberts. De 
reeks bestond uit veertien delen en behandelde 
onder andere een aantal Europese landen, als 
Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. De serie be-
vatte ook albums over landen buiten Europa die 
voor Nederland een speciale betekenis hadden. In 
de laatste categorie vielen bijvoorbeeld Canada en 
Australië, maar ook gebieden waarmee Nederland 
een koloniale band had (gehad). In de albums 
moeten plaatjes worden ingeplakt. Deze konden 
bij Douwe Egberts worden besteld. Veel albums 
waren van de hand van Piet Bakker. Bakker was 
een destijds bekend journalist en schrijver en me-
deoprichter van het tijdschrift Elsevier. Bakker was 
ook de auteur van Ciske de Rat (1942). Dit zou 
uiteindelijk het eerste deel van een trilogie wor-
den. In 1945 volgde nog Ciske groeit op en in 1946 
Cis de man. Bakker overleed in 5964 onverwacht aan 
een hartaanval in de auto op 62-jarige leeftijd.  

Het eiland Tintamarre. Foto Dalliesin. 
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Romondt blijven. In 1948 overleed de 
laatste Van Romondt, Diederik Christian, 
kinderloos. Deze laatste van Romondt 
had in zijn leven enige roem vergaard, 
toen hij in 1913 de kranten haalde. Een 
Franse journalist had namelijk een artikel 
geschreven voor de Journal de Paris on-
der de titel ´le roi de Tintamarre´. 
 Piet Bakker sprak vele jaren later met 
Van Romondt over deze kwestie. De 
weerslag van dit gesprek vinden we in 
het boek ´Naar de West´ van de hand van 
Piet Bakker. Bakker verwijst naar het 
artikel uit 1913. Van Romondt zou daarop 
stromen brieven hebben ontvangen: 
‘toonde mij met matte glimlach en be-
vende hand een groot aantal brieven’. Volgens eigen zeggen ging het om ‘schatrijke 
vrouwen, gravinnen en verwende erfdochters’. Van Romondt had hier echter geen oren 
naar en verkoos een leven in eenzaamheid op een eiland waar hij zeekatoen verbouwde 
en enig vee hield. Geruime tijd werd het eiland ook bevolkt door een gezelschap arbei-
ders en was er zelfs een winkel op het eiland. Dit leidde tot een lokale economie, welis-
waar van geineg omvang maar wel met een eigen betaalmiddel. Van Romondt had na-
melijk op enig moment 30.000 Nederlandse centen laten overkomen en deze als lokale 
valuta geïntroduceerd. Deze Nederlandse ‘Tintamarre’ cent werd alleen op het eiland 
als betaalmiddel geaccepteerd. De ‘wisselkoers’ was door Van Romondt gesteld op een 
halve penny voor een cent; dit voor het geval dat iemand het eiland wilde verlaten. In 
1931 verkocht Van Romondt het eiland en trok zich terug op het landgoed Mary’s Fancy 
op Sint Maarten.  
 Zo was het eiland van 1946 tot 1950 ook de thuisbasis van een luchtvaartmaatschappij, 
de Compagnie Aerienne Antillaise. De maatschappij was opgericht door Remy Van Hae-
nen, van Nederlandse origine. De vliegmaatschappij voorzag in verbindingen tussen de 
vele eilanden in dit gebied dat in die tijd een nogal geïsoleerd bestaan kende. Zo werden 
bijvoorbeeld Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius, maar ook Puerto Rico, Guadaloupe, 
Dominica, Martinique, St Lucia, St Barths en Anguilla aangedaan met vliegtuigen als de 
Stinson Trimotor, de Stinson Detroiter en een oude vliegboot, een Sikorsky S-41, en voor 
vluchten met passagiers een Kingfisher. De maatschappij was echter weinig geluk be-
schoren. In maart 1947 verloor bij een nachtelijk vertrek een piloot het leven. In mei van 
hetzelfde jaar stortte de Stinson Detroiter in zee neer. Bij een ander nachtelijk vertrek in 
juni 1947 verloren drie mensen het leven. De genadeklap kwam met een hurricane in 
september 1950; de toestellen op het eiland werden vernield en dit betekende het eind 
van de vliegmaatschappij. Wat er nog over was van de landingsbaan verdween voor-
goed bij een hurricanes in de periode 1956-1960. Remy Van Haenen zou nog decennia 
blijven vliegen in dit gebied, maar nooit meer vanaf Tintamarre. Sinds de jaren vijftig ligt 
het eiland er verlaten bij. Wel is het een geliefkoosde pleisterplaats voor rustzoekers en 
natuurliefhebbers die veelal van het nabijgelegen Sint Maarten komen. 

De Kingfisher, een vliegtuig waarmee de Compagnie 
Aerienne Antillaise vloog. Foto Jerry Casius Collection/ 

American Aviation Historical Society. 
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Isla Perejil  
Peterselie eiland was in juli 2002 opeens voorpaginanieuws. Dit eiland – bij vrijwel nie-
mand bekend – bleek opeens inzet van een serieus diplomatiek conflict tussen Spanje 
en Marokko. Eerst had de Marokkaanse politie het onbewoonde eiland bezet. Daarna 
kwam het Spaanse leger in actie, om de ´indringers´ te verdrijven. Een curieuze geschie-
denis, want het eiland is onbewoond en er lopen normaliter slechts wat geiten rond. 
Verder zal er - afgaande op de naam – wel peterselie groeien. Het eiland meet niet meer 
dan 0,15 km2. Allemaal niet erg schokkend. Maar wie de moeite neemt om wat verder te 
kijken, begrijpt waarom al die drukte kan ontstaan. 

En daarover was nu al die drukte 

De Kingfisher, een vliegtuig waarmee de Compagnie 
Aerienne Antillaise vloog. Foto Jerry Casius Collection/ 

American Aviation Historical Society. 
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 Peterselie eiland ligt maar een paar honderd meter uit de Marokkaanse kust, maar is 
niettemin Spaans bezit. Peterselie eiland – in het Spaans Isla Perejil en in het Arabisch 
Leila[Nacht]) is een deel van de Plazas de soberanía – letterlijk ’soevereine gebieden’- , 
de Spaanse gebieden in een verder Marokkaanse omgeving. Het is allemaal een over-
blijfsel uit de tijd dat Spanje nog koloniën had in Afrika. Marokko was tot 1956 Frans, 
maar ook toen al waren er deze Spaanse enclaves. De kwestie rond het Peterselie eiland 
is echter niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat het kleine eilandje bij de onafhan-
kelijkheid van Marokko is vergeten en dat Spanje het zich daarom later volkenrechtelijk 
heeft toegeëigend. De verhoudingen tussen Marokko en Spanje zijn sowieso lange tijd 
gespannen geweest door de kwestie rond de Spaanse Sahara. Dit gebied ten zuiden van 
Marokko beschouwt Marokko als zijn rechtmatig eigendom. Sinds 1975 de zaak aan het 
Internationaal Gerechtshof in Den Haag was voorgelegd, is het een slepende zaak. Ma-
rokko, Algerije, Mauritanië en bewegingen die streven naar onafhankelijkheid betwisten 
elkaar – ook militair – dit gebied. Tegenwoordig houdt Marokko een deel van het gebied 
bezet; niet toevallig het gebied dat economische betekenis heeft door de visgronden en 
de fosfaatvoorraden. Verder is het een desolaat, grotendeels woestijnachtig gebied. 
 Er heerst al weer jaren rust op het Peterselie eiland, dat mogelijk (nog? weer?) alleen 
gefrequenteerd wordt door smokkelaars en illegale immigranten. Het Spaanse leger is 
al lang weer verdwenen, maar een fatsoenlijke oplossing van het conflict over deze rots 
ligt nog niet in het verschiet. Geopolitieke en historische gevoeligheden voeren hierbij 
de boventoon; mogelijk dat Algerije hierin ook nog een rol speelt. Voor ons, ver weg, 
lijkt het allemaal gedoe om niets. Gedoe dat wel ergens over ging — en ook veel dichter 
bij huis was — was de reactor in Kalkar. 
 
De snelle kweekreactor in Kalkar 
Vlak over de grens met Duitsland, 13 kilometer ten oosten van Kleef, ligt het attractie-
park Wunderland Kalkar. Een attractiepark zoals er zoveel bestaan, ware het niet dat dit 
attractiepark gebouwd is op de plek waar ooit een kernreactor had moeten verrijzen. 
Kalkar is de plaats waar ooit een snelle kweekreactor is aanbouw was. Het idee was om 
een kerncentrale te bouwen die niet zo zeer elektriciteit zou leveren, maar op een goed-
kope manier brandstof voor kerncentrales 
zou maken. 
 Hoe zat het ook al weer. Kerncentrales 
maken meestal gebruik van uranium als 
´brandstof´. Nu bestaat uranium van nature 
grotendeels uit de isotoop 238U, met daar-
naast (kleine) hoeveelheden van de isoto-
pen 235U en 234U. 235U is echter het begerens-
waardige onderdeel, omdat het geschikt is 
als ‘brandstof’ voor kerncentrales en als 
grondstof voor atoombommen. Dit uranium 
kan echter alleen gebruikt worden als het 
verrijkt is, dat is in hogere concentratie ge-
bracht kan worden dan het van nature voor-
komt. Voor gebruik in een kerncentrale is 
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een gehalte van ongeveer 3% nodig; voor kernwapens is 90% of meer nodig. De isotoop 
238U is dus nutteloos. Hoewel? Het is mogelijk om 238U om te zetten in een plutoniumiso-
toop 239Pu. Deze laatste kan gebruikt worden als brandstof in een kerncentrale. De om-
zetting van 238U in 239Pu was het idee achter de snelle kweekreactor. Het nutteloze 238U 
werd omgezet, ‘gekweekt’, in het nuttige 239Pu. De toevoeging ‘snelle’ duidt er niet zo 
zeer op dat het proces snel verloopt, maar dat proces verloopt door gebruik te maken 
van snelle neutronen. Een niet onbelangrijk detail is dat 239Pu niet alleen als brandstof 
voor een kernreactor kan worden gebruikt, maar ook als basismateriaal voor een 
atoombom. 
 Duitsland, België en Nederland hadden in de jaren zestig afgesproken om een prototy-
pe van een snelle kweekreactor te bouwen. Daarvoor was een locatie nabij de Duitse 
plaats Kalkar gekozen, niet ver van de Nederlandse en Belgische grens. De Nederlander 
betaalde mee aan de bouw door een heffing van 3% op de prijs van elektriciteit, de zoge-
heten Kalkarheffing. Medio jaren tachtig waren de bouwwerken technisch gereed. Er 
was echter al snel na de start van de bouw in de maatschappij weerstand tegen kern-
energie ontstaan. Een extra bezwaarlijk aspect was dat de snelle kweekreactor vloei-
baar natrium als koelmiddel gebruikte. Zou dit natrium in contact met de lucht komen 
dan zou een ernstige, en volgens sommige deskundigen niet te blussen, brand ontstaan. 
Het hoofdbezwaar in de maatschappij was toch echter wel het blote feit van de kern-
energie. De vergunningenprocedure voor de centrale was al ernstig vertraagd door de 
aanhoudende protesten. De ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 deed het tij 
helemaal keren. Politiek gezien leek het daarna onmogelijk dat de centrale ooit nog in 
bedrijf zou komen. In 1991 viel dan ook het besluit om het project te beëindigen. Het 
was daarmee inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkend voorbeeld van kapitaalver-
nietiging. Totaal was er 3,5 miljard euro aan besteed. Het complex werd in 1995 voor 2,5 
miljoen euro verkocht aan de Nederlandse ondernemer Van der Most. Deze bouwde het 
geheel om tot een vrijetijdscentrum met hotels en familiepark onder de naam Kernwas-
ser Wunderland, later Wunderland Kalkar. En zo komen we dan bij het volgende mega-
lomane onderwerp. 
 

Een leuke afbeelding siert de voorheen zo gehate snellekweekreactor (links). Wunderland 
Kalkar biedt voor elke leeftijdscategorie wel een vorm van vermaak (rechts). 
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Kim Jong-un 
Noord-Korea blijft fascineren. Ooit besteedden we er ruim aandacht aan (zie Eén Voort-
schrijdend Inzicht nummer 1, september 2003). De redactie van Vi raadpleegt trouw de 
berichten op de officiële nieuwswebsite van Noord-Korea (zie www.kcna.co.jp/index-
e.htm). Wie hier kennis van neemt, betreedt een wereld van meestal hermetische tek-
sten over velerlei onderwerpen. Zie bijvoorbeeld het bericht hieronder over de film ‘The 

Family in Which I Live’. En wat te denke van de ‘Mass Games’? ( CD/Noord-Korea) 
Eveneens volstrekt ondoorgrondelijk zijn de machts– en familieverhoudingen in Noord-
Korea. Zo lang het tegendeel onomstotelijk vaststaat, heeft Kim Jong-il de touwtjes in 
Noord-Korea stevig in handen, zo stellen de deskundigen. Kim Jong-il , ook wel De Ge-
liefde leider of De Generaal, is de zoon van de in 1994 overleden Kim Il-sung. Deze laat-
ste wordt veelal betiteld als De Grote Leider. Noord-Korea is overigens het enige land 
ter wereld dat een dode president heeft. Kim Il-sung is na zijn dood namelijk voor eeu-
wig tot president benoemd. Kim Jong-il is echter het feitelijke staatshoofd van Noord-
Korea. In zijn persoon komen — in de beste communistische tradities— vele belangrijke 
functies samen. Kim Jong-il neemt niet alleen de taken van zijn vader waar, maar is ook 
voorzitter van de Nationale Defensiecommissie, secretaris-generaal van de Koreaanse 

Kim Jong Il's Work Published in Costa Rica 
 
Pyongyang, March 14 (KCNA) -- The work of General Secretary Kim Jong Il "The Songun-based 
Revolutionary Line Is a Great Revolutionary Line of Our Era and an Ever-Victorious Banner of 
Our Revolution" was brought out in booklet by the Costa Rican Institute for the Study of the 
Juche Idea on March 8.  
The work published on January 29, Juche 92 (2003) clarifies the idea that the Songun-based 
revolutionary line of the Workers' Party of Korea, Songun politics is an effective political mo-
de of our era which carried forward and developed the idea and line of President Kim Il Sung 
on attaching importance to arms and a scientific revolutionary line, a political mode most 
correctly reflecting the requirements of the times and the revolution. It also clarifies the vali-
dity, advantages and great vitality of the Songun politics. 

Preview of "The Family in Which I Live" 
 
Pyongyang, March 11 (KCNA) -- The Korean April 25 Film Studio produced feature film "The 
Family in Which I Live". The film is based on a true story about the family of Hero Kim Kwang 
Chol, which works hard to repay the profound loving care and trust shown by General Secre-
tary Kim Jong Il, always enshrining them. 
 Sun Hui, lead part of the film, becomes a daughter-in-law of the family of Hero Kim Kwang 
Chol as befitting the heroine who performed feats in the socialist construction site during her 
maidenhood. She displays sincerity as the wife of an officer and a mother for service persons 
on the frontline. 
 During these days she learns from the noble spirit of the Hero's parents and his brothers 
and the genuine family tradition. She creditably performs her duty like a cooker for the supre-
me command without expecting any honor. 
 A preview of the film took place at Taedongmun Cinema on Thursday. Among the cinema-
goers were senior party and state officials, chairpersons of the friendly parties and officials of 
ministries and national institutions and working people in the city.  
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Arbeiderspartij en opperbevelhebber van de Noord-Koreaanse strijdkrachten. George 
Orwell schreef in zijn boek Animal farm uit 1945 al: ’All animals are equal but some ani-
mals are more equal than others.’ Zo gaat het ook in Noord-Korea. Het communistische 
systeem staat in naam de gelijkheid van mensen voor, maar in Noord-Korea blijkt de 
macht merkwaardig genoeg dynastiek bepaald. Daarmee is het systeem in dit land in 

In ongenade 
 
Een bijzonder fenomeen in communistische 
landen is het verschijnsel dat mensen ‘in 
ongenade kunnen vallen’. Voorheen trouwe 
dienaren blijken opeens ‘een product van de 
bourgeoisie’ (zie Teletekst bericht), of nog 
erger, heten plots een ‘regeneraat’ te zijn. 
Hoe dan ook: de uitkomst staat veelal vast. 
Na een (show)proces is de dood, of in gun-
stige gevallen de verbanning, het resultaat. 

De relaties van Kim Jong-il met een viertal vrouwen en daarbij behorende kinderen. 

Kim Jong-nam (foto links boven) naast zijn 
vader Kim Jong-il op een foto uit 1981. Kim Jong
-chul (foto rechts boven). De laatste maîtresse 
van Kim Jong-il, tevens zijn privésecretaresse, 
Kim Ok (foto links) bij een overleg met een 
Amerikaanse regeringsdelegatie. Kim Ok is de 
vrouw aan het eind van de tafel. 
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feite net zo misleidend en achterhaald als de monarchie, waarbij macht eveneens over-
erfbaar is. Al jaren wordt er dan ook al gespeculeerd wie Kim Jong-il zal opvolgen. Kim 
Jong-il is inmiddels 68 jaar en een aantal malen al dood gewaand. Af en toe ontvangt de 
wereld een bewijs dat Kim Jong-il nog steeds in leven is. Het Noord-Koreaanse persbu-
reau KNCA verspreidt namelijk met enige regelmaat foto’s waarop Kim Jong-il staat 
afgebeeld. Deze foto’s zijn echter altijd ongedateerd en soms ook onbenoemd. De foto 
hiernaast zou genomen zijn op een collectieve rijstboerderij in Sariwon, ten zuiden van 
de hoofdstad. De foto is door het KNCA vrijgegeven op 13 maart 2010. 
 Maar wie zal Kim Jong-il opvolgen? De deskundigen, zo die er al zijn, gissen er lustig op 
los. Kim Jong-il heeft drie zoons. De kansen van de oudste, Kim Jong-nam, lijken verke-
ken sinds hij in mei 2001 op het internationale vliegveld van Tokio werd gearresteerd, 
omdat hij met een vals paspoort onder de naam Pang Xiong probeerde Japan binnen te 
komen. Later verklaarde Kim Jong-nam dat 
hij Disneyland in Tokio had willen bezoeken. 
Pang Xiong werd uitgewezen naar China. 
De affaire betekende een ernstig gezichts-
verlies voor zijn vader. Deze Kim Jong-nam 
was een zoon uit de relatie van Kim Jong-il 
met zijn maîtresse Song Hye-rim, een voor-
malig filmactrice. Kim Jong-il was op dat 
moment nog getrouwd met Kim Young-
sook. Uit dit huwelijk is Kim-Sul-song voort-
gekomen. Twee andere zoons heeft Kim 
Jong-il bij zijn tweede maîtresse, Ko Young-
hee, gekregen: Kim Jong-chul en Kim Jong-
un. Ko Young-hee, een voormalige danse-
res, is waarschijnlijk in 2004 overleden. Ze 
wordt herinnerd als ‘de gerespecteerde 
moeder die de meest toegewijde en loyale 
van de geliefde leider kameraad opperbe-
velhebber is’. De derde maîtresse van Kim Jong-il schijnt Kim Ok te zijn. Deze Kim is al 
lange tijd de privé secretaresse van Kim Jong-il.  
 Tal van waarnemers zagen in de middelste zoon Kim Jong-chul de troonopvolger. 
Andere deskundigen hebben daar weer tegenin gebracht dat Kim Jong-il zijn middelste 
zoon te verwijfd vond om hem op te volgen. Intussen blijkt Kim Jong-nam ook opeens 
weer in beeld te zijn. Hij is namelijk voorzitter geworden van het presidium van de 
Noord-Koreaanse Arbeiderspartij. Het blijft dus koffiedik kijken; het wachten is op de 
dood van Kim Jong-il. Hoe het ook afloopt, we kunnen wel stellen dat het niet altijd ge-
makkelijk is om een kind van een bekende, beroemde of beruchte ouder te zijn. 
 
Kinderen van …. 
Het is lang niet altijd gemakkelijk om een kind van je ouders te zijn. Ouders hebben soms 
hoge verwachtingen van hun kinderen en dat wil nog wel eens teleurstellend uitpakken. 
En hoe dan ook: kinderen zijn vele jaren bij hun ouders. En welke opvoedingsmethodiek 
deze ouders ook kiezen, er gaat veel ongemerkt van ouders op kinderen over. Kees 

Kim Jong-il bezoekt een niet nader genoem-
de fabriek. De foto diende op dat moment 

om aan te tonen dat Kim Jong-il nog steeds 
in leven was. 
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Boeke (1884-1966), pedagoog en oprichter van de Werkplaats Kindergemeenschap In 
Bilthoven, meende: ‘Het doel der opvoeding is: elk kind de helpen worden wat hij is’. 
Een mooi uitgangspunt, maar waarvan je je kunt afvragen of het voor een ieder opgaat. 
Zo heeft Beatrix, naar eigen zeggen majesteit (zelf wil ze dat het met een hoofdletter 
wordt geschreven; zulks in tegenstelling tot de officiële spelling; zie ook http://
www.koninklijkhuis.nl/Algemene_navigatie/Veelgestelde_vragen/Monarchie/
Hoe_spreek_ik_de_leden_van_het_Koninklijk_Huis_aan.html), ook de Werkplaats Kin-
dergemeenschap bezocht. De stelregel van Boeke lijkt toch strijdig met het overerfbare 
koningschap. Het geeft maar weer eens aan dat kinderen soms niet los kunnen (willen?) 
komen van hun ouders. Zo de hiervoor genoemde Kimmen van hun vader Kim Jong-il. 
Maar er zijn meer lastige voorbeelden: we vonden ze in de Tweede Wereldoorlog. 
 
Edda Göring 
Hermann Göring was een van de kopstukken van het naziregime. Hermann Göring had 
met zijn tweede vrouw, de toneelspeelster Emmy Sonnemann, een dochter. De dochter, 
Edda, werd geboren op 2 juni 1938. Haar peetoom was Adolf Hitler. Göring liet 500 vlieg-
tuigen over Berlijn vliegen ter gelegenheid van de feestelijke gebeurtenis. Na de val van 
het naziregime kwam dochter Edda samen met haar moeder in een interneringskamp 
terecht. Haar vader stond terecht in de Nürnberger processen. Hij pleegde, nadat hij 
was schuldig verklaard en de doodstraf had gekregen, 0p 15 oktober 1946 zelfmoord. 
Moeder en dochter woonden tegen die tijd in kommervolle omstandigheden in een 
klein huisje. Moeder Emma onderging nog een denazificering, moest vermogen inleve-
ren en mocht jarenlang haar beroep niet uitoefenen (alsof ze dat nog gewild zou heb-
ben). Zij overleed in 1973; haar dochter Edda had al die jaren bij haar gewoond.  

Links: Edda Goering met moeder en peetvader Adolf Hitler op de omslag van de Illustrierter 
Beobachter van 19 januari 1939. Rechts: Emma met moeder vlak na de oorlog. 
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Dochter Edda is ook na de oorlog het gedachtegoed van de nazi’s trouw gebleven en 
zou, volgens geruchten, nog steeds trots zijn dat ze de naam Göring draagt. Edda woont 
in München.  
Een merkwaardig geval is het geschenk dat Edda Göring in 1938 van de stad Keulen 
kreeg bij haar doop. Het ging om een het schilderij Madonna met kind van Lucas 
Cranach de Oudere dat afkomstig was uit de collectie van het Wallraf-Richartz-Museum. 
Na de oorlog zijn daarover diverse processen gevoerd, omdat Edda op het standpunt 
stond dat het schilderij haar rechtens toekwam. Pas in 1968 kwam deze geschiedenis tot 
een eind en werd het schilderij definitief teruggegeven aan de eigenaar, het Wallraf-

Richartz Museum in Keulen. Zie ook  CD/Kinderen van.  
  
Gudrun Himmler 
Heinrich Himmler, het beruchte hoofd van de SS, en zijn vrouw Margaret Boden hadden 
één kind, dochter Gudrun. Himmler pleegde in 1945 zelfmoord, nadat hij gepoogd had 
naar Beieren te ontsnappen en bij een controle gevangen werd genomen. Dochter 
Gudrun en moeder Margarete zaten vier jaar geïnterneerd. Gudrun trouwde met Wulf-
Dieter Burwitz. Zij zou altijd een overtuigd aanhanger van het nazisme blijven. Zo was ze 
actief in de stichting Stille Hilfe die in nood geraakte of veroordeelde voormalige SS'ers 
ondersteunt. Ook had ze lange tijd contacten met Florrie Rost van Tonningen, vrouw 
van de na de oorlog ter dood veroordeelde NSB´er Meinoud Rost van Tonningen. 
Gudrun woont nog steeds in München.  

Links: Gudrun Himmler met 
vader Heinrich op bezoek in 
een onbekend kamp. In het 
midden op de achtergrond 
Heydrich, hoofd van de 

Sicherheitsdienst. Overi-
gens had Himmler bij zijn 
maîtresse — en voormalige 
secretaresse —, Hedwig 
Potthast, ook nog een zoon 
en een dochter. 

 
 
Links: Moeder en 
dochter. Gudrun 
was nog lange tijd 
een graag geziene 
en ook geëerde gast 
bij bijeenkomsten 
van oud-nazi's. 
Geheel links:  
Gudrun in 2003. 
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Adolf Bormann 
Martin Bormann was hoofd van de Parteikanzlei en privésecretaris van Hitler. Bormann, 
hoewel schijnbaar in een onooglijke functie, was een machtig man, omdat hij altijd di-
rect toegang tot Hitler had. Lange tijd werd verondersteld dat Bormann na de ineenstor-
ting van het Duitse Rijk in mei 1945 uit Berlijn had weten te ontkomen, mogelijk naar 
Zuid-Amerika. Anderen beweerden dat hij waarschijnlijk tijdens zijn vlucht om het leven 
was gekomen. Zijn dood werd pas in 1973 officieel bevestigd toen zijn lichaam werd 
gevonden bij het toenmalige Lehrter Bahnhof in West-Berlijn. Waarschijnlijk had hij zelf-
moord gepleegd. Bormann was overigens bij de Neurenberger processen bij verstek ter 
dood veroordeeld. 
Bormann was getrouwd met Gerda Buch. Zij hadden negen kinderen: Adolf (1930; ver-
noemd naar zijn peetvader Adolf Hitler), Ilse (1931; vernoemd naar haar peetmoeder Ilse 
Hess), Irmgard (1933), Rudolf (1934; vernoemd naar zijn peetvader Rudolf Hess); Hein-
rich (1936; vernoemd naar zijn peetvader Heinrich Himmler), Eva (1938), Gerda (1940), 
Fred (1942) en Volker (1943) ; één kind overleed kort na de geboorte. Aan het eind van 
de oorlog vluchtte Gerda naar Zuid-Tirol, waar zij ziek werd en kanker werd vastgesteld. 
Korte tijd daarna overleed ze. De kinderen waren toen al ondergebracht in pleeggezin-
nen en niet op de hoogte van de ziekte en daarop volgende dood van hun moeder.  
Interessant is de levensloop van de oudste zoon, Adolf. Aan het eind van de oorlog 
werd hij achtergelaten op het station van Salzburg. Hij werd in een pleeggezin opgeno-
men. Bij deze, naar eigen zeggen liefdevolle, boerenfamilie en onder een valse naam 
moest hij koeien hoeden op de bergweiden. Hij bekeerde zich tot het katholieke geloof 
en werd priester. Bormann, onder zijn tweede voornaam Martin, was jarenlang missio-
naris in Kongo –waar hij werd gevangen gehouden en gemarteld, maar keerde Duitsland 
terug. Een ernstig auto-ongelijk in 1969 kostte hem bijna het leven. Hij trouwde met de 
non die hem had verpleegd, nadat bieden hij belofte hadden afgezworen. Daarna werk-
te Bormann als godsdienstleraar. Bormann heeft zijn leven lang geworsteld met de 
’erfenis’ van zijn vader, maar herinnert zich hem als een liefderijke vader. 
 

Een van de weinige 
foto’s van het gezin 
Bormann. Bovendien is 
het gezin hier nog niet 
volledig, want het 
laatste kind staat er 
nog niet bij. Geheel 
links de oudste zoon, 
Adolf Martin. De kin-
deren hadden een 
geweldige jeugd, want 
ze woonden tot het 
eind van de oorlog is 
een fraai huis op de 
Obertsalzberg.  
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Arnold en Hilde Speer 
Albert Speer, de architect van Hitler, en vanaf 1942, werd na de plotselinge dood van 
Todt, minister van Munitie en Bewapening. Deze functie bleek Speer op het lijf geschre-
ven. Hij stroomlijnde de Duitse oorlogsindustrie en wist de productie nog aanzienlijk te 
verhogen. Er is wel beweerd dat door de inspanningen van Speer de oorlog jaren langer 
heeft geduurd. Speer werd bij de Neurenberger processen tot 20 jaar gevangenis ver-
oordeeld. Hij was de enige van de leidende nazi’s die schuld had bekend. Hij zat zijn ge-
vangenisstraf uit in de Spandaugevangenis in Berlijn, samen met onder andere kopstuk-
ken als Rudolf Hess, Karl Dönitz, Baldur von Schirach en Erich Raeder. Speer was gevan-
ge ‘nummer 5’. Op 1 oktober 1966 kwam hij vrij. Speer overleed in 1981. Na de dood van 
Speer brokkelde het beeld dat Speer een van de weinige fatsoenlijke leidende figuren in 
nazi-Duitsland zijn geweest, langzaam af. Vooral zijn uitspraak dat hij niets wist van 
dwangarbeiders en concentratiekampen — iets wat hij bijvoorbeeld op het proces in 
Neurenberg had beweerd—, wordt tegenwoordig sterk in twijfel getrokken. 
Speer was getrouwd met Margarete Weber; het echtpaar had zes kinderen: Albert, Hil-
de, Margarete, Arnold, Fritz en Ernst. De oudste zoon, Albert, trad in de voetsporen van 
zijn vader en werd een beroemd architect. Arnold verwoordde zijn situatie keer op keer; 
laatst nog op 30 april in een interview met de Süddeutsche Zeitung: ‘Hitler was für uns 
ein netter Onkel’ en ‘Immer werde ich nach meinem Vater gefragt, das nervt. Und 
außerdem habe ich mein ganzes Leben lang versucht, mich von meinem Vater abzugren-
zen, mich zu distanzieren. Journalisten fällt es schwer, das zu respektieren.’ Het geeft 
de levenslange belasting aan van iemand toen de oorlog zich afspeelde nog een kind 
was en toch door het leven gaat als ‘de zoon van’. 
In 1995 kreeg dochter Hilde drie schilderijen uit de nalatenschap van haar vader. Ze reali-
seerde zich dat het heel wel denkbaar dat deze schilderijen in de oorlog onrechtmatig 
waren verkregen. Aanvankelijk wilde ze de schilderijen daarom niet accepteren. Later 
besloot ze om de schilderijen te verkopen met de opbrengst ervan het fonds 
’Zurückgeben’ te stichten. Het fonds wil joodse vrouwen, die actief zijn in kunst of we-
tenschap, ondersteunen. 

Links: Albert en Hilde Speer met Hitler op de Berghof. Bo-
ven: Speer was de bedenker van de indrukwekkende licht-
enscenering op de partijdagen van de nazi’s in Nürnberg. 
Het effect is ook fraai te zien in de film ‘Triumph des Wil-
lens’ die Leni Riefenstahl van de partijdagen maakte.  
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Voor wie meer over Speer wil weten, is het docudrama Speer und Er zeker het aanraden 
waard. Bovendien zitten er interviews in met Joachim Fest, de (bekritiseerde) biograaf 
van Speer, en met de twee hier genoemde kinderen van Speer.  
 
Kinderen Goebbels 
En dan nog even over Goebbels: hij en zijn vrouw Magda hadden zes kinderen. De kin-
deren zijn door Magda Goebbels in de laatste dagen van de oorlog in de bunker van 
Hitler door vergiftiging om het leven gebracht. Het echtpaar pleegde daarna zelfmoord. 
Deze gebeurtenis komt ook aan de orde in de film Der Untergang. En nu we het toch 
over film en de Tweede Wereldoorlog hebben, komen we over de film Dangerous 
Moonlight en de actrice Sally Gray te spreken.  
 
 

De familie Goebbels met de kinderen Helga (1932), Hildegard (1934), Helmut (1935), Magda 
met op schoot Hedwig (1937), (1938) en Heidrun (1940). De namen van de kinderen begon-
nen alle met een H, dit ter ere van Hitler. Helemaal achteraan Harald Quandt (1921), de zoon 
van Magda uit haar eerste huwelijk. Ten tijde van de zelfmoord van zijn moeder bevond 
Harald zich in krijgsgevangenschap in Noord-Afrika. Na zijn vrijlating in 1947 ging Harald aan 
de slag in het bedrijf van zijn vader, de grootindustrieel Günther Quandt . Harald overleed 
in 1967; hij was op dat moment een van de rijkste mannen van Duitsland.  
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Dangerous Moonlight 
De Tweede Wereldoorlog was een catastrofale gebeurtenis die diep ingreep in het leven 
van miljoenen mensen. In de eerste jaren was het vooral Engeland dat het zwaar te ver-
duren kreeg. De behoefte aan goed nieuws en aan morele ondersteuning was groot. 
Het eerste was er aanvankelijk niet, maar in het tweede werd gedeeltelijk voorzien door 
films met een heroïsch karakter. Dangerous moonlight uit 1941 was zo’n film. De film 
verhaalt van de Amerikaanse verslaggeefster Carole Peters, gespeeld door Sally Gray, 
die tijdens de Duitse inval van Polen in 1939 de Poolse vlieger en beroemd pianist Stefan 
Radetzky, gespeeld door Anton Wolbrook, leert kennen. Na de val van Polen weigert de 
vlieger aanvankelijk zijn land te verlaten. Zijn vrienden weten hem echter te overreden. 
Hij vlucht naar de Verenigde Staten en ontmoet daar opnieuw de verslaggeefster. Zij 
besluiten te trouwen. De vlieger sluit zich aan bij het Poolse squadron van de Royal Air 
Force. Hij wordt neergeschoten en lijdt daarna aan geheugenverlies. Na veel moeite lukt 
het hem om de draad van zijn pianistenleven weer op te pakken. Het is een film over 
vaderlandsliefde en opoffering; het soort film waar de mensen behoefte aan hadden. De 
film is echter vooral bekend geworden door de filmmuziek. Het was eerst de bedoeling 
om een deel van het tweede pianoconcert van Rachmaninoff hiervoor te gebruiken. 
Rachmaninoff gaf echter geen toestemming. Daarop werd de Engelse componist Ri-
chard Addinsell benaderd om een stuk te schrijven in de stijl van Rachmaninoff. Dit werd 
het zogenaamde Warshaw Concerto. [De latere kritiek dat de filmmuziek wel erg Rach-
maninoff-achtig was, maar dan wel veel slechter, is natuurlijk erg flauw. Addinsell werd 
immers gevraagd om in deze stijl iets te schrijven en is daar wonderwel in geslaagd] In 
tegenstelling tot de film staat de filmmuziek nog steeds op het repertoire. 
 Sally Gray, echte naam Constance Vera Stevens, was ten tijde van de film Dangerous 
Moonlight al een bekend filmactrice. Zij was in 5974 op 58-jarige leeftijd gedebuteerd met 
de film School for Scandal. Dangerous Moonlight was al haar tweeëntwintigste film. Na de 
opnames voor deze film kreeg ze, naar verluid, een zenuwinzinking en zou pas in 1946 
weer terugkeren op het witte doek. In 1952 trouwde ze met Dominick Browne, de vierde 
baron van Oranmore en Browne en verkreeg daardoor de titel barones van Oranmore 
en Browne. Sally Gray maakte na haar huwelijk geen films meer; ze overleed in 2006. De 
CD bij dit nummer bevat een volledige uitvoering van het concert en de scène uit de film 

(een deel van het concert wordt gespeeld (CD/Dangerous Moonlight 

Sally Gray (1961-2006) en An-
ton Walbrook (1896-1967). 
Walbrook was Oostenrijker 
van geboorte en veranderde 
zijn oorspronkelijke naam, 
Adolf Anton Wilhem Wohl-
brück, in het meer Engelse 
Anton Walbrook, toen hij 
vanwege het opkomende 
nazisme naar Engeland uit-
week.  
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 Misschien wel de beroemdste film in het ‘oorlogsgenre’ was Casablanca uit 1942. In 
deze film wordt overduidelijk in het klein een oorlogspel gespeeld tussen Duitsers, Ame-
rikanen en Vichy-Fransen. Een film ook over helden, boeven, verzetshelden en stereo-
tiep slechte Duitsers. Het blijft zelfs zoveel jaar na dato een heerlijke film al was het 
maar door de aanwezigheid van Humprey Bogart als de cynische café-eigenaar Rick en 
Ingrid Bergman als de onbeholpen en met haar gevoelens worstelende Ilsa Lund. Mooi 
is ook de bijnahoofdrol van Claude Rains als het corrupte hoofd van politie Captain Re-
nault. En dan zijn er nog de leuke bijrollen van Peter Lorre als Ugarte, Sydney Green-
street als Signor Ferrari, Dooley Wilson als de pianist Sam en S.Z. Sakall als Carl. Conrad 
Veidt speelt de stijve Duite majoor Strasser en Paul Henreid de (dodelijk vervelende) 
verzetsheld Victor Laszlo. Over deze film is echte zoveel geschreven dat we er verder 
het zwijgen toe doen. Wel willen we nog een keer zeggen dat de veel geciteerde zin van 
Ilsa; ‘Play, it again Sam’ niet juist is. De correcte dialoog is als volgt. Ilsa: ‘Play it once, 
Sam. For old times' sake’. Sam: ‘I don't know what you mean, Miss Ilsa’. Ilsa: ‘Play it, 
Sam. Play As Time Goes By’. Ook fraai is: ‘Was that canon fire or is it my heart punding?’ 

Triumph des Willens 
En nu we het nog steeds over de Tweede Wereldoorlog en film hebben, ook nog even 
over Leni Riefenstahl (zie ook de tekst bij de afbeelding op pagina 24). Aanvankelijk 
actrice en danseres, maar later vooral beroemd (en nog weer later berucht) geworden 
als filmmaakster. Riefenstahl, geboren in 1902, begon haar carrière als danseres en had 
daarin ook een bescheiden succes. Problemen met de knieën deden haar uitwijken naar 
de filmwereld waar ze aanvankelijk in zogeheten Alpenflms speelde. Deze Alpenfilms, 
een nu obsoleet genre, paarden dunne verhaallijnen aan een verheerlijking van het le-
ven in de bergen. Heroïek, zuiverheid, onbedorvenheid, kracht en een zekere mystiek 
waren, naast de woeste, ongerepte natuur, de wezenskenmerken van deze films. 

Bogart was slechts 1,73 meter en Bergman 1,75 
meter wat niet uit de foto en affiche is af te 
leiden. (zie links). Ten onrechte stond Claude 
Rains onderaan in de kleine lettertjes. 
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 Riefenstahl leerde het vak van cineast bij de opnames van deze films kennen en waar-
deren. De doorbraak kwam toen ze zich met succes aan Hitler opdrong. Ze was naar 
eigen zeggen in de ban van Hitler geraakt toen ze in 1932 een rede van Hitler in het 
Sportpalast in Berlijn had bijgewoond. Ze beweerde later dat ze als ‘door de bliksem 
was getroffen’. Het zou de opmaat voor een vruchtbare samenwerking blijken. De sa-
menwerking nam een aanvang met een idee van de minister voor propaganda, Goeb-
bels, die een ’Hitlerfilm’ gemaakte wilde hebben. Dit mondde uit in een film over de 
partijdagen van de nationaals0cialistische partij in 1933 die gewoontegetrouw in Nürn-
berg werden gehouden. Deze partijdagen, de eerste na de machtsovername van 1933, 
markeerden de ’overwinning’ van de nazipartij. De film, die met veel enthousiasme door 
Riefenstahl werd gemaakt, kreeg op suggestie van Hilter de naam Sieg des Glaubens. 
Dit was echter nog maar een aarzelend begin. Het jaar daarop maakte Riefenstahl na-
melijk nogmaals een film van de partijdagen; opnieuw met een titel die door Hitler was 
bedacht: Triumph des Willens. Het was deze film waarmee Riefenstahl voorgoed haar 
roem vestigde. De film was in veel opzichten vernieuwend, maar bovenal was het een 
ongegeneerde propagandafilm, een verheerlijking van het nazigedachtengoed en voor-
al van de persoon van Hitler. De film beoogde niet alleen een legitimering van het nazi-
bewind te geven, maar diende ook om de positie van Hitler als absoluut leider van Duits-
land te ondersteunen. Ook nu nog — bijna 80 jaar later — is de beginscène van Triumph 

des Willens (  CD/Riefenstahl) bijna bedwelmend of zoals de historicus Kershaw schreef 
het is alsof ’de nieuwe god’ uit de wolken neerdaalt. De beginscène toont vanuit een 
vliegtuig prachtige wolkenpartijen die — ook door de muziek — een bijna lieflijke sfeer 
oproepen. Het vliegtuig daalt, de wolken  verdwijnen en er ontvouwt zich het panorama 
over de stad Nürnberg. Het is nog vroeg, maar er is al bedrijvigheid. Mensen zijn op 
weg, het is een dag vol verwachting, vlaggen met hakenkruizen zijn zichtbaar. Steeds 
meer marcherende mensen. Het vliegtuig landt en onder luid gejuich verschijnt Hitler, 
de verlosser, in de deuropening van het vliegtuig. Vervolgens duurt de film nog 50 minu-
ten met veel parades, vlagvertoon, duistere en heroïsche symboliek, een door God ge-
zonden leider en veel redevoeringen die met gejuich en ‘Sieg Heil’ worden ontvangen.   

Riefenstahl tijdens de opnamen bij de partijdagen in 1934. 
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 Het ultieme hoogtepunt kwam voor Riefenstahl met de Olympische Spelen in Berlijn in 
1936. Ze mocht met een ongelimiteerd budget de officiële film van de spelen maken. Het 
werden er uiteindelijk twee: Olympia. Fest der Völker en Olympia. Fest der Schönheit. 
Het is een opmerkelijke film waarin nieuwe filmtechnieken werden geïntroduceerd en 
die ook nu nog in een aantal opzichten bewondering afdwingt. Riefenstahl zou na de 
oorlog om haar films ernstig worden bekritiseerd. Ze verdedigde zich met de stellingna-
me dat ze kunst had bedreven en dat ze wars was geweest van propaganda. Het zou 
haar de rest van haar lange leven — ze stierf in 2003 op 101-jarige leeftijd — blijven ach-
tervolgen. Ze maakte later nog furore als fotograaf met haar reportages over de Afri-
kaanse Nuba’s en als cineast met fraaie onderwaterfilms. 
 Merkwaardig detail is nog dat de films van Riefenstahl jarenlang niet of slechts voor 
uitzonderlijk veel geld in het grijze circuit te koop. Sinds het DVD-tijdperk gaan echter 
ook deze films voor een habbekrats over de toonbank. 

Riso Amaro 
We spraken over films en dan mag een hoogtepunt uit de Italiaanse naoorlogse cinema 
niet ontbreken. Toen de oorlog eenmaal was afgelopen, kwam de periode met naoor-
logse films waarin de oorlog nog wel een belangrijke of in ieder geval een herkenbare 
rol speelde. Het leverde prachtige films op als Irgendwo in Berlin uit 1946 van Gerhard 
Lamprecht en Germania anno zero uit 1948 van Roberto Rosselini. Beide films zijn op 
locatie in Berlijn opgenomen, waarbij door de nog aanwezige verwoestingen weinig 
decor nodig was. Al snel kwamen ook de films waarbij de oorlog weliswaar prominent 
aanwezig was maar waarin ook al een opstapje naar de koude oorlog werd gelegd. Dit 
leverde mooie films op als The third man van Orson Welles uit 1949. Het was ook de tijd 
van film noir, de existentialistische films die na de oorlog in de Verenigde Staten werden 
gemaakt. En in Italië was er een nieuwe stroming onder de naam van neorealisme. Het 
ging om films waarin de naoorlogse werkelijkheid van gebrek en opbouw openhartig, 
bijna ruw werd benaderd. Cynisme, zelfzucht, criminaliteit maar ook idealisme waren 
aspecten van deze films. Ja, het was een zwarte wereld met soms een sprankje hoop. 
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En zo komen we op Sylvana Magnano (niet te verwarren met collega actrice Anna Mag-
nani). Silvana Magnano, geboren in 1930, was de dochter van een Siciliaanse treincon-
ducteur en een Engelse vrouw van onbekende herkomst. Zij debuteerde als filmactrice 
met een kleine rol in in 1945 in Le jugement dernier. Magnano zou wereldberoemd wor-
den met haar rol van Silvana in de neorealistische klassieker Riso Amaro (Bittere rijst) uit 
1949. Het verhaal draait om twee kleine criminelen en een bijbehorende vrouw die om 
de politie te ontlopen, zich voegen bij een groep werkers in de rijstvelden. Daar ontmoe-
ten zij de boerendochter Silvana en de soldaat Marco. Er ontspint zich een drama van 
bedrog, liefde, diefstal en uiteindelijk een moord. Silvana domineert onmiskenbaar het 
schrem met haar nauwelijks verholen erotiek. Ze zou dit succes twee jaar later nog eve-
naren met haar hoofdrol in Anna. Anna is een non en verpleegster met een belast verle-
den als danseres en zangeres in een nachtclub. Ooit was ze verloofd met Andrea, maar 
ze was ook verliefd op Vittorio de eigenaar van de nachtclub waar ze optrad. Vittorio 
trachtte echter haar te verkrachten waarop Andrea Vittorio vermoordde. Andrea wordt 
veroordeeld en Anna besluit het klooster in te gaan. Op een dag wordt Anna ingehaald 
door haar verleden, als een van haar patiënten Andrea blijkt te zijn. Hij probeert haar te 
overreden om bij hem terug te komen. Dan gebeurt er een ernstig treinongeluk en Anna 
beseft dat ze zich aan haar taak als non moet wijden. Deze film be-
vat de beroemde scène waarin Anna in de nachtclub het leid El ne-
gro zumbon zingt met een heerlijk uitdagende en erotische uitstraling 

( CD/Silvana Magnano). 
Silvana Magnano werd duidelijk om haar uiterlijk gepromoot, maar 
kon uiteindelijk niet op tegen haar ‘rivalen’ Gina Lolobrigida en So-
phia Loren. Silvana Magnano was getrouwd met de fameuze film-
producer Dino de Laurentius met wie ze vier kinderen had. Haar 
carrière zou op latere leeftijd nog een laat oplevingkje kennen toen 
zij in 1984 een rol had in de sciencefictionklassieker Dune. 
Silvana Magnano stierf in 1989. 

Scènes en een affiche van de film Riso Amaro (onder); nauwelijks ver-
holen erotiek in 1949. Aankondiging van de film Anna uit 1951 (rechts).  
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Trio Lescano 
Het is natuurlijk slechts toeval dat het 
Trio Lescano een liedje met de titel 
Anna heeft opgenomen. Trio Lescano 
vraagt u zich af? Ja, we zijn nog 
steeds in Italië. Niet in het Italië van 
Silavana, want toen was het trio Leas-
cano al weer vergeten. Nee, het Italië 
van voor de oorlog, toen het Trio 
Lescano grote triomfen vierde. De 
geschiedenis van dit trio is even merk-
waardig als schrijdend. Dit is alles te 
lezen in het vootreffelijke artikel uit 

Jazz Magazine op de CD (CD/Trio Lescano.   
Dit gaat natuurlijk over nostalgie, maar ook over vergetelheid en het noodlot. Veel van 
wat vroeger vanzelfsprekend, onmisbaar of belangrijk leek, is onder het stof van de 
geschiedenis beland. En zo zal het altijd wel gaan, Want wie weet, buiten een selecte 
kring deskundigen, nog wat bandstoten is? 
 
Bandstoten 
Wie een krant nauwkeurig leest, zal het opvallen dat er veel vulling in een krant staat. 
Vulling in de vorm van kleine berichten. En wie moeite neemt om die berichten te lezen, 
zal al gauw een gevoel van vermoeidheid of misschien onthechtheid niet kunnen onder-
drukken. Soms ook zal de lezer een zeker ongenoegen ondergaan, omdat het bericht 
iets raadselachtigs heeft. Zo stond in de NRC van 5 maart 2010 een bericht over een 
ontplofte auto in Kerkrade. Het bericht is weliswaar zeer feitelijk, maar roept tegelijker-
tijd veel vragen op. De kans is groot dat we er nooit meer iets van horen en dan blijven 
we voor altijd met vragen zitten. En wat te denken van een ander bericht in dezelfde 
krant? Een bericht met de kop: 'Hunter wint ook tweede rit Murcia'. 
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Als plaats van herkomst wordt Caravaca de la Cruz opgegeven. Terzakekundigen zullen 
mogelijk instemmend knikken of opgelucht ademhalen. Velen zullen zich echter vertwij-
feld afvragen wie of wat Murcia is, wie Hunter is (blijkens het bericht gaat het om een 
Robert Hunter, wat ook al niet veel helpt) en waar Caravaca de la Cruz ligt. En zo ook 
het bericht in de NRC van 15 juni 2009. Hierin lezen we dat Jean-Paul de Bruijn tweede is 
geworden bij het wereldkampioenschap bandstoten. Hadden wij al eerder van deze De 
Bruijn gehoord? En wat was bandstoten ook al weer? En waar ligt Cervera? 
 Het laatste bericht zou vroeger waarschijnlijk door veel meer mensen dan tegenwoor-
dig begrepen worden. Ooit was biljarten een sport die de status van televisiesport had. 
Kampioenschappen werden integraal op de televisie uitgezonden. Dergelijke evene-
menten speelden zich steevast in duistere zalen af, waarin alleen de biljarttafel goed 
verlicht was. Bovendien mocht slechts met gedempte stem worden gesproken om de 
concentratie van de biljarters niet te verstoren. Ook de commentator sprak altijd met 
omfloerste stem, zodat het van de thuisblijvers achter de buis eveneens opperste con-
centratie vergde om het spel te volgen. Biljarten als televisiesport raakte in de jaren 
zestig geleidelijk aan in onbruik. In plaats van integrale verslagen volgden samenvattin-
gen of delen van finales. Het archief van Beeld en Geluid be-
vat vele bewaard gebleven opnames. Zo zond de NTS, de 
Nederlandse Televisie Stichting, de voorloper van de NOS, op 
15 mei 1965 een samenvatting van ruim 11 minuten uit over de 
finale van het wereldkampioenschap driebanden. Als toelich-
ting kunnen we lezen: ‘Rechtstreeks verslag van het slot van 
de partij tussen Henny de Ruyter en de Oostenrijker Johan 
Scherz tijdens het WK driebanden vanuit de Koepelzaal van 
café/restaurant De Karseboom in Hilversum. Commentaar van 
Ben de Graaf. De Ruyter, die verder geen rol van betekenis 
speelt in het toernooi, wint van titelkandidaat Scherz.’ Een 
wonderlijk bericht over vergeten helden; en nog wonderlijker 
de locatie. Het gaat om het wereldkampioenschap drieban-
den en dat zich destijds bleek af te spelen in café/restaurant 
De Karseboom in Hilversum.  
 We zullen zwijgen over de geschiedenis van het biljartspel; daarover is op gemakkelij-
ke wijze het nodige te vinden. Wat ons wel intrigeerde was de afmeting van de biljartta-
fel. Het machtige werk Nederlandse sportsuccessen uit 1954 geeft als afmetingen voor 
een wedstrijdtafel 2,845 bij 1,4225 meter. Wat hier natuurlijk onmiddellijk opvalt is dat de 
tafel tweemaal zo lang is als deze breed is. Maar waar komt die curieuze maat van 2,845 
meter vandaan? En maar liefst drie cijfers achter de komma! De laatste 5 staat dus voor 
5 millimeter. Tegenwoordig hanteert men een maat van 2,84 bij 1,42 meter; er is dus een 
halve millimeter vanaf gegaan! Een zoektocht naar de herkomst van de afmetingen en 
de reden van de verandering erin leverde niets op. De Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond (KNNB) kon ons niet helpen en verwees ons door naar een biljarthistoricus. En ook 
de grootste fabrikant van biljarttafels in de Benelux, Loontjens in Middelburg, kon ons 
niet vertellen waarom ze tafels van deze afmetingen maken. Trouwe lezers van Vi zal 
deze uitkomst niet verbazen. Hoe vaak al stelden wij niet soortgelijke vragen waarop 
nimmer een antwoord kwam?   
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 Terug naar Murcia. Murcia blijkt kennersjargon voor de Ronde van Murcia te zijn. De 
Ronde van Murcia is een meerdaagse wielerwedstrijd in de regio Murcia in Spanje. En 
Robert Hunter is een Zuid-Afrikaanse wielrenner die in dienst is van de ploeg van Gar-
min. En Garmin? Dit bedrijf zegt van zichzelf: ‘Garmin is the world leader in GPS enabled 
technology.’ En dan nog Jean-Paul de Bruijn: die is profbiljarter. Hij houdt er zelfs een 
eigen website op na (www.jeanpauldebruijn.nl). De Bruijn is een succesvol bandstoter. 
Hij behaalde de Europese titel bandstoten in 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 en 2007 en de 
wereldtitel in dezelfde spelsoort in 2007. 

 En dan weer terug naar het biljarten. De foto hierboven wekte onze verbazing op. De 
foto komt uit Nederlandse sportsuccessen uit 1954. Het bijschrift van de foto luidt: ‘Kees 
de Ruyter (links), vroeger bekend als het biljartende wonderkind, is de laatste jaren uit-
gegroeid tot een onzer sterkste biljartkampioenen. Mede aan hem is te danken, dat ons 
land nog steeds een geduchte tegenstander is op alle Europese en wereldkampioen-
schappen.’ Zo is de man rechts op de foto voor de schrijver blijkbaar niet van belang, 
want zijn naam wordt in het bijschrift bij de foto niet vermeld. Uit de tekst in het hoofd-
stuk zouden we kunnen opmaken dat het om de Duitser Walter Luetgehetmann gaat, 
die ‘sedert Duitsland weer tot de Europese biljartgemeenschap is toegelaten, niets 
[heeft] nagelaten om door glanzende prestaties de roem van de lange Rotterdammer te 
verkleinen’. De ‘lange Rotterdammer’ verwijst overigens naar Piet van de Pol (1907-
1996), ook al zo’n biljartkanon uit vroeger jaren die de bijnaam ‘de lange’ had. En zo zijn 
er wel meer biljarters waarvan de meesten alleen nog in de kleine kring van liefhebbers 
of lokaal herinnerd worden, zoals Henk de Kleine, cafébaas uit Kampen, Henk Scholte, 
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idem in Eindhoven, Henk Vultink en Tini Wijnen. Een ander 
interessant aspect is de achtergrond. Die is in een andere 
kleur, jazeker, maar dezer lijkt wel achter de kleurenfoto ge-
plakt. Kijk ook naar de (grijze) figuur die achter Luetgehet-
mann staat. Duidelijk bedoeld als scheidsrechter, maar het lijkt 
toch onwaarschijnlijk dat hij van deze positie het spel van De 
Ruyter kan beoordelen. Veel toeschouwers lijken ook een 
andere kant op te kijken dan naar de gebeurtenissen op de 
speeltafel.  
 Het boek Nederlandse sportsuccessen was een uitgave van 
Leeuwenzegel margarine. Het boek telt 128 pagina’s en be-
steedt in aparte hoofdstukken aandacht aan Automobilisme, 
Biljarten, Gymnastiek, Lawntennis, Tafeltennis, Voetbal en 
Wielrennen. Zoals de titel al suggereert, worden bij deze spor-
ten vooral de Nederlandse prestaties belicht. Dit charmante 
boek is zonder veel moeite tweedehands nog verkrijgbaar. De 
prijs varieert van 5 tot 40 euro. Vraag ons niet waarom de prij-
zen zo uiteenlopen [mogelijk is er onvoldoende marktwerking; misschien reden om een 
Autoriteit Markt Tweedehands Boeken op te richten]. Er is een ruim aanbod. Er is dus 
geen reden voor hoge prijzen. Al eerder wonden we ons op over een vergelijkbare situa-
tie: de absurd hoge prijzen die soms voor antiquarische Wipneus en Pim boekjes worden 
gevraagd. 
 
Nog voor de vergetelheid 
En nu we het toch over vergetelheid hebben: ook Voortschrijdende Inzichten zal in de 
vergetelheid raken. Gelukkig zullen we kleine spoortjes achterlaten, zoals in de Koninklij-
ke Bibliotheek waarin Voortschrijdende Inzichten is opgenomen. We zeiden het al eer-
der: we zijn er trots op. En kijken we terug op al die jaren dan zijn er toch mooie dingen 
in Voortschrijdende Inzichten verschenen. De bijlage geeft een overzicht van wat er zoal 
in al die jaren is verschenen. Maar hier willen we nog een paar bijzondere dingen memo-
reren. 

Piet van der Pol, het 
Nederlandse ‘biljart-

kanon’ ( CD/
Bandstoten). 

Mooi propagandawerk uit Noord-Korea. 
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Zo was communisme (en aanverwante zaken) een dankbaar onderwerp (CD/Diversen, 
met informatie over het proefschrift van Elena Ceausescu, de vrouw van de voormalige 
Roemeense dictator Nicola Ceausescu). En kunst (of wat daar voor door moet gaan) 
vermocht ons ook nog wel eens te boeien. Zo hebben we in de begintijd nog een kunst-
rubriek gehad onder de titel ‘Het Kunsthoekje’. De aanbevelingen die we daarin hebben 
gedaan, ondersteunen we nog steeds. De stille pianomuziek van Mompou (ooit was het 
gehele oeuvre voor piano solo van Mompou bij het Kruidvat te koop; 5 CD’s volgespeeld 
door de componist zelf voor € 12,95; nu nog te koop bij Cosmox voor € 14,99) en de on-
verstaanbare maar barstig mooie communistische strijdliederen (Best of Communism 1 
& 2, ooit onder de 10 €; nu alleen nog maar voor kapitalistisch veel geld te krijgen). Maar 
vooral geschiedenis had onze interesse. Nederland, koude oorlog, atoombommen, Ber-
lijn, Duitsland: het was allemaal de moeite waard. Het is echter voorbij, behalve dan de 
laatste pagina aan ommezijde waarop we onze allerlaatste rommel kwijt kunnen.  
 
Het einde 
En wie ook in de toekomst wil blijven genieten van voortschrijdende inzichten, raad-
pleegt natuurlijk regelmatig onze website (www.inzichten.nl). 

Uiteenlopende kunstuitingen. Op de bovenste rij van links naar rechts werk van een onbe-
kende artiest, Roso, Lynch en Bragolin. Op de onderste rij houtsneden van Gurschner. 



De prullenbak 
 
De onderwerpen die nu nog over zijn, gaan in de prullenbak. Het is jammer, maar ze zullen 
nooit meer de aandacht krijgen die ze eigenlijk hadden verdiend. Want wat te denken van de 
Heino Gaze? De Duitser Gaze (1908-1967) studeerde in de jaren der-
tig rechten en speelde in bars om zijn studie te betalen. Legde zich 
later toe op muziek en film. Was de schrijver van onder andere La-

ternchen, Laternchen  en Lass mich doch heute nicht so allein ( CD/
Heino Gaze). De laatste muziek kreeg in 6447 opnieuw bekendheid 
door gebruik in de documentaire Hitlers Hitparade. En wat met de 
‘spoorbarrières’ (zie krantenknipsel)? Daarover schreven we al eer-
der, maar er is nog veel meer over te melden. Zout: daar schreven 
we lang geleden al eens over. Maar nu zijn er ook ‘zeezoutmijnen’. 
En steeds meer mensen wil ons wijsmaken dat zeezout gezonder is 
dan het ‘industriële’ zout dat uit de grond komt. En ondanks onze 
aandrang heeft Akzo zijn foute tekst op de verpakking van het ta-
felzout nog steeds niet vervangen. En waarom bestaat een katern 

ook al weer uit 16 pagina’s? 
En waarom heeft A0 de af-
meting 1189 bij 841 millime-
ter? En waarom heet het 
eigenlijk A0? Waarom is Ao 
niet 1682 bij 1189 millimeter 
(was nu 2A0 is)? En helaas 
ook niet meer over de ooit bloeiende siga-
renindustrie in Culemborg met ooit gere-
nommeerde merken als Graaf Egbert en 
Van der Donk. En wie weet nog wat de 
Vrijstaat Fiume was? Ja, een curiosum was 
het, maar slechts korte tijd in het begin 

van de jaren twintig. Het had zelfs eigen postzegels. En hoe zat 
het ook al weer met die spaarlampen die we gedwongen zijn te 
gebruiken?  Wat dat niet vanwege de energiebesparing?  Dat 
een spaarlamp zuiniger in het gebruik is dan een gloeilamp, 
staat buiten kijf. Maar dan: het energieverbruik in Nederland 
bedroeg in 2008 3334 PJ (PJ staat voor petajoule; P staat voor 
peta en dat betekent 1015 en Joule is een maat om energie in uit 
te drukken. Voor wie liever in elektriciteit denkt: 1 kWh is 3,6 MJ, 
waarbij M staat voor 106). Het energieverbruik in een huishou-
den bedroeg in dat jaar 454 PJ (=14% van het totaal in Neder-
land). In de huishoudens ging hiervan 89 PJ om in de vorm van 
elektriciteit (=20% van het verbruik in het huishouden en van het 
totaal 3%). En 12 PJ gebruiken de huishoudens voor verlichting 
(=14% van het elektriciteitsverbruik in het huishouden, 3 % van 
het energieverbruik in het huishouden en 0,4% van het energie-
verbruik in Nederland. En daar moet u dus op besparen. En over 
het onnozele bericht over het Tweede Kamerlid Spies doen we 
maar het zwijgen. Allemaal in de prullenbak. 


