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Niet dik, niet dun
Gewoon goed!

Een nieuw begin In juni 2012 verscheen een verrassingsnummer van ‘Voortschrijdende Inzichten’; onze ex-abonnees
kregen toen zo maar ongevraagd een ‘nummer achterop’ in
de bus. En nu, 2015, na een opiniepeiling, opnieuw een reguliere, papieren versie van Voortschrijdende Inzichten! Het
gaat te ver om de achtergronden hiervan uit de doeken te
doen. Het verleden is (in dit geval althans) niet interessant.
Het gaat nu om de toekomst. We gaan door waar we ooit
zijn opgehouden. We gaan door met ons verbazen, ons verwonderen en ons afvragen. Kortom: alles is weer net zoals
vroeger. We brengen de achtergrond van ons blad nogmaals
in herinnering. Dat was en is: 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 en 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’, veelal gepresenteerd als ’voortschrijdende’, lees ‘betere’ inzichten’. Daar
ging dit blad over en daar zal het in de toekomst ook over gaan.
Het eerste nummer in de nieuwe reeks Dit eerste nummer gaat over veraf en dichtbij.
Veraf is Europa en Griekenland. Europa? Wel, er valt veel te zeggen over Europa en
dat gebeurt dan ook. Over de politiek, over de bureaucratie (ja, we worden gek van al
die regels), over het Europese parlement (ja, dat nog steeds kostenverslindend voor de
plenaire vergaderingen heen en weer reist tussen Brussel en Straatsburg en een administratie heeft die in Luxemburg zetelt), over het democratisch tekort (ja, dat parlement
werkt toch wel heel anders dan hier), over de Europese commissie (ja, eigenlijk een
soort regering, maar dan wel een die we niet hebben gekozen), de euro (ja, hadden we
dat maar niet gedaan of toch misschien wel maar dan tegen een betere instapkoers of
als de Grieken maar niet mee zouden doen) en ga zo maar door. Het lijkt wel of er niets
van klopt. Misschien valt het allemaal wel mee. Zo lang als Nederlanders iets te zeuren
hebben, gaat het best wel goed. Wij hebben er weinig aan toe te voegen. Behalve dan
datgene wat wij u in dit nummer presenteren. Soms vreemde zaken, zeker, maar het
heeft allemaal wel met Europa te maken. Misschien helpt de lezer om een duidelijker
beeld van ‘Europa’ te krijgen. En dan nog over het dichtbij. Het gaat over de nieuwe
plaag die zich voordoet in de openbare ruimte. Ook daar al geen rust en niemand die er
iets tegen doet. Op de achterkant de eerste versie van ‘Verzameld vuil’ en op een aantal
plaatsen een ‘Gedachte’. En o ja, we waren ook nog even in San Sebastian, Baskenland
en deden daar een verrassende vondst. Kortom: gevarieerd en, zoals altijd, gebaseerd
op verbazing.
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Wat zou u nog van ons kunnen verwachten? Mogelijke onderwerpen voor volgende
nummers zijn onder andere: een proefschrift dat in veel talen is vertaald, maar door
niemand wordt gelezen; de relatie tussen de benzineprijs, de olieprijs, de koers van de
dollar, het weer, de stand van de economie, de vraag naar steenkool, de BTW, het humeur van speculanten (en meer); nog een plaag; waarom kost een enkele treinreis van
Utrecht naar Den Helder even veel als een retourvlucht naar Londen; boeren als hoeders van het landschap; de onzinnigheid van toekomstverwachtingen; gezellige foto’s
uit de Tweede Wereldoorlog; mooie experimenteerdozen met radioactief materiaal. We
kunnen zo te zien, zoals het voorheen ook al was, nog wel even vooruit. Aan de slag!
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Bij de voorpagina. Het is niet altijd even gemakkelijk om iets in het juiste perspectief
te beoordelen. Waar kijken we naar? Wat is de context? En hoe het te waarderen?
Nieuwe opmaak De redactie heeft de nieuwe reeks aangegrepen om ook op een
nieuw opmaakprogramma over te gaan. Voortaan wordt dit blad opgemaakt in InDesign©. Hoe we het vroeger deden laten we in het midden. Onveranderd is echter de
rommelige afwerking. Er zijn ons helaas eenvoudige middelen ter beschikking.
Fotoverantwoording Indien bij het illustratiemateriaal niets is vermeld, is het afkomstig uit het archief van Voortschrijdende Inzichten of is het gemaakt door leden van de
redactie.
Voor onze lezers is op de website van Voortschrijdende Inzichten aanvullende informatie beschikbaar. Ga hiervoor naar de website van Voortschrijdende Inzichten en dan
naar de speciale pagina van het dit nummer (www.inzichten.nl > Contact > Overzicht
van alle nummers (Nieuwe reeks). Onderaan deze pagina vindt u het symbool ‘Vi’. Dit
is een grafisch element en als u hierop klikt, komt u op de speciale pagina. Dit leek ons
handiger dan het gedoe met gebruikersnamen en wachtwoorden.
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‘Europa’: wat feiten en feitjes om bij de hand te houden

D
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e Europese Unie, kortweg vaak onjuist en nogal arrogant aangeduid met
‘Europa’, houdt al jaren de gemoederen bezig, meestal op een negatieve
manier. Zo was er recentelijk weer eens een uitbarsting van volkswoede
over die vermaledijde, lanterfanterende Grieken. En er wordt dan al gauw op verjaardagspartijtjes en bij andere sociale gelegenheden van alles geroepen. Dan is
het handig om over enige feitenkennis te beschikken, zodat de discussies niet een
vermoeiend-zeurderige ondertoon krijgen. Vi zette een aantal feiten op een rijtje.
De Europese Unie telt op dit moment 28 landen. Het zijn (tussen haakjes het jaar
van toetreding): België (1952), Bulgarije (2007), Cyprus (2004), Denemarken (1973),
Duitsland (1952), Estland (2004), Finland (1995), Frankrijk (1952), Griekenland (1981),
Hongarije (2004), Ierland (1973), Italië (1952), Kroatië (2013), Letland (2004), Litouwen (2004), Luxemburg (1952), Malta (2004), Nederland (1952), Oostenrijk (1995),
Polen (2004), Portugal (1986), Roemenië (2007), Slovenië (2004), Slowakije (2004),
Spanje (1986), Tsjechië (2004), Verenigd Koninkrijk (1973) en Zweden (1995). Er zijn
op dit moment zes kandidaat-lidstaten: IJsland, Macedonië, Montenegro, Servië en
Turkije. In 2012 heeft de Europese Commissie voorgesteld om Albanië de status van
kandidaat – onder voorwaarden – te verlenen.
Landen met de euro zijn (tussen haakjes het jaar van invoering; latere toetreders dan het beginjaar van de euro 2002 vetgedrukt): België (2002), Cyprus (2008),
Duitsland (2002), Estland (2011), Finland (2002), Frankrijk (2002), Griekenland (2002,
jazeker, vanaf het begin!), Letland (2014), Luxemburg (2002), Ierland (2002), Italië
(2002), Litouwen (2015), Malta (2008), Nederland (2002), Oostenrijk (2002), Portugal (2002), Slovenië (2007), Slowakije (2009) en Spanje (2002). De euro wordt
eveneens gebruikt in zogeheten ultraperifere gebieden van een aantal landen en
dat zijn: de Azoren en Madeira (delen van Portugal), de Canarische Eilanden (van
Spanje) en Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint-Martin (alle Frankrijk).
Welke centrale bank opdracht tot het drukken van de eurobankbiljetten uit
de eerste serie heeft gegeven, staat op de achterzijde (tussen haakjes de herkenningsletter op de achterzijde rechtsboven): België (Z), Duitsland (X), Estland (D),
Ierland (T), Griekenland (Y), Spanje (V), Frankrijk (U), Italië (S), Cyprus (G), Malta (F),
Nederland (P), Oostenrijk (N), Portugal (M), Slovenië (H), Slowakije (E), Finland (L).
Letland en Litouwen hebben weliswaar letters toegewezen gekregen, C respectievelijk B, maar hebben nog geen productieafspraken met de Europese Centrale Bank
(ECB) gemaakt. Luxemburg is een geval apart. De centrale bank van dit land geeft
weliswaar geen eurobiljetten uit, maar er zijn wel Luxemburgse biljetten. Deze krijgen de letter van de centrale bank van het land dat de biljetten in omloop brengt.
Onduidelijk is waarom. Op de biljetten van deze eerste serie staat het woord euro
er in Latijns (EURO) en in Grieks schrift (EYPΩ) op.
De bankbiljetten van de tweede serie, waarvan tot nu alleen de vijf– en tieneurobiljetten zijn verschenen, hebben een ander lettersysteem. [Eind november van dit

jaar is ook een nieuw biljet van 20 € uitgebracht. Volgens de ECB met een ‘opgefrist’
ontwerp. Kan zijn , maar het is nog steeds niet om aan te zien, zo lelijk; zie pagina 6]
De eerste letter op de achterkant van de biljetten van de tweede serie verwijst naar
de drukkerij waar het biljet is gedrukt. De drukkerijen staan in: België (Z), Duitsland
(drie stuks; R, X, W), Ierland (T), Griekenland (Y), Spanje (V), Frankrijk (U), Italië (S),
Nederland (P), Oostenrijk (N), Portugal (M) en in de niet-eurolanden Polen (D), het
Verenigd Koninkrijk (twee stuks; J, H) en Zwitserland (E). Deze tweede serie kent
ook een tweede letter, die volgens de ECB geen betekenis heeft. Het maakt alleen
meer (op de website van de ECB staat ‘méér’; waarom?) serienummers mogelijk.
We zouden denken misschien zelfs 26 maal zo veel. Op de biljetten uit de tweede
serie staat nu ook het woord euro in Cyrillisch schrift (EBPO); dit omdat Bulgarije er
nu ook bij hoort.
Volgens de huidige afspraken zijn er landen die de verplichting hebben om op
enig moment de euro in te voeren. Het zijn (tussen haakjes de huidige munteenheid): Bulgarije (lev), Hongarije (forint), Kroatië (kuna), Litouwen (litas), Polen
(zloty), Roemenië (leu), Tsjechië (Tsjechische kroon) en Zweden (Zweedse kroon).
Denemarken (met de Deense kroon) en het Verenigd Koninkrijk (met het pond sterling) nemen een bijzondere positie in. Zij hebben een namelijk een zogenaamde
opt-out. Dit houdt in deze landen niet verplicht zijn de euro in te voeren. Het staat
ze echter vrij om deze uitzonderingspositie op te geven.
Landen die (nog) geen lid zijn van de Europese Unie maar die wel de euro als
betaalmiddel gebruiken, zijn: Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino
en Vaticaanstad. Daarnaast zijn er nog landen waar de euro als tweede valuta wordt
gebruikt. In een aantal gebieden is de lokale munt gefixeerd gekoppeld aan de euro.
Het gaat om de CFP franc in de Franse overzeese gebieden Frans Polynesië, Nieuw
Caledonië en Wallis en Futuna.
Europese landen die niet tot de Europese Unie behoren en er (deels) ook niet
bij willen horen, zijn: Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Moldavië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Servië, Wit-Rusland, IJsland en Zwitserland. De (niet)landen in de Kaukasus worden gewoonlijk tot Azië gerekend: Armenië, Azerbeidzjan
en Georgië. En dan zijn er ten slotte nog landen waarvan niet duidelijk zijn of ze nu
wel of niet een land zijn: de Pridnestrovische Moldavische Republiek (in de wandeling Transnistrië, een door weinig landen erkende republiek van 4200 km² tussen
Moldavië en Rusland), de van Oekraïne afgescheiden Volksrepubliek Donetsk en de
Volksrepubliek Loegansk (samen in confederatie onder de naam Unie van Volksrepublieken) en in de Kaukasus dan nog Nagorno-Karabach (hoewel officieel een deel
van Azerbeidzjan en Zuid-Ossetië (officieel deel van Georgië). y
> Zie de volgende pagina voor de bijbehorende afbeeldingen >
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Biljetten van 5 euro uit de eerste serie (links) met een serienummer dat begint met
één letter (S = Italië) en uit de tweede serie (rechts) met een serienummer dat begint
met twee letters (V = Spanje; en de tweede letter betekent — zoals u al weet —
‘niets’). Daaronder het nieuwe en het oude biljet van 20 euro zoals afgebeeld op de
website van de Europese Centrale Bank.
Gedachte In Nederland valt ‘milieu’ onder hetzelfde ministerie dat ook over wegen en verkeer gaat: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eveneens in
Nederland is ‘natuur’ de verantwoordelijkheid van het ministerie dat ook landbouw onder zijn hoede heeft: het ministerie van Economische Zaken. In vroeger
tijden konden dergelijk tegenstellingen alleen met communistische dialectiek
worden verklaard. Nu vraagt niemand ernaar. Een merkwaardige constatering.

Resultaten uit het verleden
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Het is een mooie uitdrukking: ‘Resultaten uit het verleden, bieden geen garantie’
enzovoorts. Maar soms stemt het tot nadenken. Want, natuurlijk weten we dat
bij de recente, Griekse schuldencrisis de banken van hun slechte leningen aan
Griekenland zijn verlost en dat de Europese belastingbetalers uiteindelijk voor de
schulden opdraaien. Natuurlijk, er draait altijd iemand voor op. Hoe is dat eigenlijk de vorige keren gegaan? U vraagt: ‘Welke vorige keer?’ De vorige vijf keren,
zult u bedoelen, want Griekenland is in de moderne geschiedenis al vijf keer eerder failliet gegaan.
Griekenland heeft een lange, interessante en bewogen geschiedenis die duizenden jaren terug gaat. Het moderne Griekenland, dat wil zeggen zo ongeveer in
de territoriale vorm zoals we het ook tegenwoordig nog kennen, bestaat echter

minder dan 200 jaar. In 1822 werd na een in 1821 begonnen opstand tegen het Ottomaanse rijk, waarvan Griekenland tot dan deel van uitmaakte, een centraal gezag
geïnstalleerd en nam de Nationale Vergadering de eerste Griekse grondwet aan.
Na een aantal bewogen jaren met burgeroorlog, ingrijpen van grote mogendheden
en politieke moorden ontstond in 1832 onder bescherming van Groot-Brittannië en
Rusland het koninkrijk Griekenland met de Beierse (!) prins Otto van Wittelsbach als
koning van 1833 tot en met 1863. En nu de vijf bankroeten.
1827. Maar daarvoor, in 1827, was het land voor de eerste keer bankroet. Hoewel? Een land was het toen eigenlijk nog niet. De leiders van de opstand hadden
totaal 2.800.000 pond van een groep Britse bankiers geleend voor de aanschaf van
munitie. Vier jaar later kon de rente op de lening niet meer worden betaald en was
het land daarmee de facto bankroet.
1843. Een tweede bankroet volgde in 1843 toen een grote lening (onder garantie
van Franse, Russische en Britse overheden) niet kon worden terugbetaald. Het geld
was gebruikt voor de bewapening én voor de ondersteuning van koning Otto. Er
brak een moeilijke tijd aan, omdat Griekenland geen toegang meer had tot de internationale kapitaalmarkt. Vervolgens werd in de financiële behoefte van de overheid
voorzien door leningen van de Nationale Bank van Griekenland, maar wel tegen een
veel hoger rente dan op de internationale kapitaalmarkt.
1893. In 1878 kon Griekenland weer een beroep doen op internationale kredieten. Opnieuw stonden de crediteuren in de rij, begerig als zij waren om opnieuw
grote sommen geld te lenen. En dat gebeurde dan ook. Het begon in 1879 met een
lening van 60 miljoen Goudfranc tegen een rente van 8,19%. Deze was bedoeld om
valutatekorten aan te zuiveren. In 1881 120 miljoen tegen 7,35% voor overheidsuitgaven; de overheid zat zonder geld! In 1884 100 miljoen tegen 7,16%, bedoeld voor
de aanleg van spoorlijnen. In 1887 135 miljoen tegen 6% voor militaire uitgaven én
om eerdere leningen af te lossen. In 1889 155 miljoen tegen 5,75% voor terugbetalingen van leningen en om de spoorwegen te bekostigen. En tot slot in 1890/1891 89
miljoen tegen 5,7% voor de aanleg van de spoorlijn van de havenstad Piraeus naar
Larissa. De rentepercentages zijn interessant, omdat de gemiddelde rente op de
Europese kapitaalmarkt in die periode tussen de 3 en 4% lag.
In 1893 ging Griekenland voor de derde keer failliet. [1864 was koning Otto opgevolgd door een Deense prins; hij noemde zich koning George I]. Griekenland had
veel te veel geleend. Het was nog een geluk dat een groot deel van het geld was
besteed aan infrastructurele werken, zodat er nog iets van waarde overbleef. Niettemin was er (ook toen al) sprake van grootschalige corruptie en cliëntelisme, met
name in de politiek. Het land was eigenlijk straatarm; vooral op het platteland was
veel armoede. De export betrof alleen rozijnen en tabak. Eerste minister Trikoupis
sprak op 10 december 1893 in het parlement de legendarische woorden: ‘Δυστυχώς
επτωχεύσαμεν’ (‘Helaas, we zijn bankroet’ of iets dergelijks). Dit alles mocht niet
verhinderen dat Griekenland drie jaar later (1896) in Athene de eerste, moderne
Olympische Spelen organiseerde. Ook dit bleek overigens een financieel bodemloze put. Vervolgens raakte Griekenland nog in oorlog met Turkije, waartegen het
echter niet veel had in te brengen. In 1897 moest Griekenland zich bij een nederlaag 7

neerleggen. Bovendien leidde de oorlog tot een desastreuze verergering van de
toch al weinig florissante situatie. Griekenland moest zich neerleggen bij de oprichting van de International Financial Control (IFC). Deze organisatie, ingesteld door
de belangrijkste crediteuren (Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk-Hongarije en Rusland, was bedoeld om de belangen van de crediteuren veilig te stellen.
De overeenkomst hield in dat aan Griekenland een nieuwe lening werd gegeven om
schadeloosstelling aan Turkije te betalen en om eerdere leningen af te lossen. Om
ervoor te zorgen dat de nieuwe lening zou worden terugbetaald, verzekerde IFC
zich van inkomsten uit de Griekse economie, waaronder de belasting op de monopolies op onder andere zout, olie en tabak, op inkomsten uit de verkoop van postzegels en de havengelden van Pireaus. Dit zou pas in 1978 (!) worden beëindigd.
1922-1926. Weliswaar geen bankroet in dit jaar, hoewel het niet veel scheelde.
Nee, dit was het jaar van een van meest curieuze financiële ingrepen in de geschiedenis. In het Engels is het de geschiedenis van de half-notes, zeg maar halve
bankbiljetten. Maar eerst de vrij ingewikkelde voorgeschiedenis. De Balkan was in
het eerste decennium van de twintigste eeuw nog deels in handen van het Ottomaanse Rijk. Dit was echter door interene strubbelingen en oorlogen danig verzwakt geraakt. Een aantal Balkanlanden poogden dit uit te buiten om hun territorium te vergroten. Dit leidde tot de Eerste Balkanoorlog (1912-1913) met enerzijds
Bulgarije, Griekenland, Montenegro en Servië en anderzijds het Ottomaanse Rijk.
Griekenland vergrootte zijn territorium in het noorden. Ontevreden over de afloop
namen Griekenland en Servië in 1913 opnieuw de wapens op, deze keer tegen Bulgarije. Vrijwel naadloos ging dit over in de Eerste Wereldoorlog toen na de moord
op aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo eerst Oostenrijk-Hongarije en vervolgens alle grote Europese mogendheden in een oorlog betrokken
raakten. Griekenland stond aan de geallieerde kant en kreeg daardoor na afloop
van de oorlog gebeidsuitbreiding. Griekenland verwierf hierbij onder andere delen
van het Ottomaanse Rijk. Na een machtsomwenteling in wat nu Turkije was, brak er
oorlog uit: de Grieks-Turkse oorlog (1919-2922) waarbij Griekenland een groot deel
van de recentelijk verworven deel weer kwijt raakte. Deze lange aanloop is nodig
om te begrijpen dat de Griekse economie na al deze kostenverslindende oorlogen
op de rand van de afgrond stond. Bovendien was er een vluchtelingenstroom van
ongekende omvang op gang gekomen, zo’n een en een kwart miljoen, een derde
van de Griekse bevolking. Het ging om mensen van Griekse afkomst uit door de
Turken bezette gebieden. Er was een sterke behoefte aan geld die aanvankelijk
door leningen (en door monetaire financiering, lees bankbiljetten drukken met als
gevolg hoge inflatie) kon worden gedekt. Dat bleek bij de voortdurende tekorten
op de begroting niet voldoende. Eind maart 1922 viel daarom een bijzonder besluit.
De Griekse overheid legde een verplichte lening aan de bevolking op, maar wel van
een zeer bijzonder soort. De linkerhelft van alle bankbiljetten - met het portret van
de oprichter van de Nationale Bank, George Stavros - moest worden ingeleverd als
dienende voor een lening tegen een rente van 6,5% met een looptijd tot 1943. De
rechterhelft van de bankbiljetten - met de kroon - had natuurlijk ook maar de helft
8 van de nominale waarde. De Nationale Bank van Griekenland - Griekenland had op

dat moment geen echte Centrale Bank als overheidsinstantie - wisselde de halve biljetten in voor nieuwe met de waarde van het halve biljet. Dat moest dan wel binnen
een half jaar gebeuren, anders was de houder van het halve biljet zelfs al zijn geld
kwijt. De Griekse overheid had op deze manier de halve geldvoorraad van Griekenland ‘opgehaald’ als lening. Aanvankelijk leidde deze ingreep tot een stabilisering
zoals bleek uit de wisselkoers. Al snel echter nam de waardevermindering opnieuw
een aanvang, omdat onder andere de bankbiljetten in circulatie weer toenam. De
Griekse overheid zou deze manoeuvre nogmaals uithalen in januari 1926. Nu werd
een kwart van de biljetten ingehouden. Opnieuw een dwanglening tegen 6,5% met
een looptijd van 20 jaar. Het hielp uiteindelijk wel om de inflatie controle te krijgen,
maar het bleef niettemin een ingreep zonder weerga. Overigens was Griekenland
niet het enige land dat dit soort middel heeft ingezet, maar waarschijnlijk wel het
eerste. De Finse overheid bijvoorbeeld zag zich vlak na de Tweede wereldoorlog
gedwongen hetzelfde te doen. De linkerhelften van de bankbiljetten bleven in circulatie, uiteraard tegen de halve waarde; de rechter helft diende als dwanglening
aan de overheid.
Er is nog een vreemde gebeurtenis waarbij Griekenland opnieuw het voortouw
nam. In 1915 was er een tekort aan kleine coupures. Een snelle manier om dit tekort
op te lossen was om de biljetten van 100 drachme te verdelen in een driekwart deel
van 75 drachme en een kwartdeel van 25 drachme.
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1932. De wereldwijde malaise naar de crash in Wall Street in 1929 deed zich ook
in Griekenland voelen. Wat Griekenland hier overkwam, was in gezien het tijdsgewricht niet zo bijzonder. We zullen er daarom niet verder op ingaan.
Het voorgaande kan een sterk déjà vu-gevoel veroorzaken als we denken aan
de meest recente, financiële crisis in Griekenland. Het is verder een interessante
constatering dat het moderne Griekenland in zijn bijna tweehonderdjarig bestaan
90 jaar ervan in een situatie van bankroet en schuldherstructurering heeft doorgebracht. In de meest recente financiële crisis is Griekenland niet bankroet gegaan,
maar de voorwaarden op de leningen zijn inmiddels zo versoepeld in termen van
verlaging van de rente en verlenging van de looptijden dat opnieuw sprake is van
een grondige schuldsanering, lees kwijtschelding, hoewel politici dat in alle toonaarden ontkennen. Technisch gezien zou zelfs toch gesproken kunnen worden van
een bankroet, omdat de schuldenaar Griekenland niet in staat is zijn schulden af te
lossen (of dat niet wil). Wat ook niet onbelangrijk is, dat de Griekse overheid vooralsnog niet in staat is gebleken om tot een meer evenwichtig, eerlijk en efficiënt
belastingsysteem te komen. Blijkbaar zijn de onderliggende mechanismen, zoals
corruptie, cliëntelisme en überhaupt de weigering (op basis van een niet gevoelde
noodzaak) om belasting te betalen nog steeds krachtig werkzaam in de Griekse
samenleving. Daar ligt de oplossing van het probleem. Want ook hier geldt nog
steeds: ‘Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen’. Een uitspraak
uit 1905 van de Spaans-Amerikaans schrijver, dichter en filosoof George Santayna
[oorspronkelijk Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás] (1863–1952) die
nog niets aan betekenis heeft ingeboet.
Er zijn overigens meer leden van de Europese Unie die een geschiedenis hebben
van insolvabiliteit en bankroet, waaronder (sinds 1800) niet de minsten als: Duitsland (waaronder de voorgangers Pruisen, Hessen, Westfalen), Oostenrijk(-Hongarije), het Verenigd Koninkijk, Frankrijk en, jazeker, Nederland. De kroon spannen
Portugal en Spanje, die zes keer respectievelijk afhankelijk van de definitie, 9 tot 12
keer failliet zijn gegaan. De kwestie van Nederlans is pikant. Dit bankroet speelde
zich af in 1814. Nederland was al vrijwel bankroet in 1795. In 1810 ging Nederland,
op dat moment als onderdeel van Frankrijk, over tot tiërcering van de rente, dat
wil zeggen er werd nog slechts een derde van de verschuldige rente betaald. Een
bankroet werd zo afgewend. Na de nieuw verkregen onafhankelijkheid zette koning Willem I dit beleid voort. Uiteindelijk moesten de schuldeisers structureel een
lagere rente op hun openstaande schulden accepteren; sommigen zouden dit een
staatsbankroet noemen. Het is een kwestie van definitie, want Nederland voldeed
niet meer aan zijn verplichtingen. In feite was het een klassieke herstructurering
van schulden zoals onlangs ook voor Griekenland is uitgevoerd.
De Griekse premier Tsipras heeft het afgelopen jaar verwezen naar Griekenland
als de bakermat van de democratie. Zoals uit het voorgaande blijkt had Tsipras wel
meer voorbeelden van verschijnselen kunnen geven van waarin Griekenland voorop heeft gelopen. En eigenlijk is de uitspraak net zo twijfelachtig als de Nederlandse
minister-president die zou zeggen dat Nederland de bakermat van de moderne re10 publiek is. Nee, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Nog even over geluk en corruptie in Griekenland
Met enige regelmaat wordt Nederland verrast met weer eens de resultaten van
een onderzoek naar het geluksgevoel. Zo ook onlangs weer met het World Happiness Report 2015. Steevast blijkt Nederland goed te scoren; we zijn een gelukkig
volk dat alleen overtroffen wordt door Zwitserland, IJsland, Denemarken, Noorwegen, Canada en Finland. Nu wordt over die onderzoeken wel eens lacherig gedaan,
maar het is een uiterst serieuze zaak. De mate van goed voelen is gebaseerd op
onder andere het aantal jaren met een goede gezondheid, sociale omgeving, mate
van keuzevrijheid en zaken als plezier, geluksgevoel en lachen. Ook negatieve aspecten zijn in rekening gebracht: mate van corruptie en bijvoorbeeld gevoelens van
neerslachtigheid en zorgen. Natuurlijk, met sommige van deze zaken kun je alle
kanten uit of ogen nogal subjectief, toch is het wetenschappelijk gezien best wel
een goede poging. Kijken we hoe het er in Griekenland voorstaat, dan moeten we
constateren dat Griekenland op plaats 102 staat in een lijst van 158 landen. Dat is
pas in de tweede helft van de lijst in het gezelschap van Swaziland, Libanon, honduras, Tadzjikistan en, verrassend, Hongarije. [Hekkensluiters zijn overigens Ruanda,
Benin, Syrië, Burundi en Togo. Sowieso veel Afrikaanse landen in de onderste regionen] Niet verwonderlijk is dat de laatste score van Griekenland [voor 2012-2014]
fors lager was dan de voorlaatste [voor 2005-2007]. Het is zelfs zo dat Griekenland
het de grootste daling van alle landen te zien gaf. Het gaat dus in het geheel niet
goed met het geluk van de Grieken. Natuurlijk is dat gezien de gebeurtenissen van
de afgelopen jaren ook niet zo verwonderlijk.
Maar nu nog iets anders: corruptie. Ook dat wordt onderzocht; onder andere
als onderdeel van het onderzoek dat hierboven is genoemd. Een beter onderzoek
is echter dat van Transparency International, algemeen gezien als een betrouwbare
organisatie. Nu is het met corruptie een beetje lastige zaak. Je kunt het niet echt
goed meten, immers hoe zou je dat moeten doen. Kenmerk van corruptie is dat het
zich aan de openbaarheid onttrekt, slecht zichtbaar is. Natuurlijk, want corruptie
is het gebruik van publieke middelen, posities, macht voor eigen gewin. Wie zich
daarmee bezig houdt, is niet gebaar bij openbaarheid, transparantie. Vandaar dat
bij onderzoek naar corruptie wordt overgegaan tot een methode waarbij wordt
onderzocht waar en hoeveel corruptie mensen ervaren. Moeten ze bijvoorbeeld
betalen om bepaalde, publieke diensten te verkrijgen? Is het niet vanzelfsprekend
dat mensen in overheidsdienst hun werk fatsoenlijk doen. Transparency International zegt dan ook terecht dat de score niet per se iets zegt over hoe corrupt een land
is. Het zegt iets over hoe de mensen het ervaren. In de Europese Unie is op deze
manier Denemarken het minst corrupt met een score van 92 op een schaal van 100.
Nederland staat op plaats zes met een score van 83; Nieuw Zeeland en Singapore
hebben zich er nog voor genesteld. Griekenland daarentegen staat met Bulgarije,
Italië en Roemenië onderaan met een score van 43. Op wereldschaal staat Nederland nummer acht en Griekenland op nummer 69 van de 175 onderzochte landen.
En vooruit, ook de laatsten dan maar: Soedan (score: 11), Noord-Korea (8) en Somalië (8). Het is interessante constatering dat landen met een zwakke publieke sector
veel corruptie hebben en dat de mensen er weinig gelukkig zijn. y
11

Europa?!
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￼
Als onze lezers zich iets moeten realiseren, is het wel dat Europa een rekbaar begrip
is. Mag Europa geografisch - vroeger zeiden
we aardrijkskundig - helder zijn gedefinieerd,
is veel andere opzichten is dat het niet. Eerst
maar even de definitie van Europa: het gebied
dat in het noorden wordt begrensd door de
Noordelijke IJszee, in het westen door de Atlantische Oceaan en de Noordzee, in het zuiden
door de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de
Kaukasus en in het oosten door de Kaspische
zee en het Oeralgebergte. Voor de duidelijkheid voegen we er nog aan toe dat dit dan ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland,
IJsland, Spitsbergen, Frans Josefeiland en Nova Zembla behelst. Het houdt tevens
in dat maar een deel van Rusland tot Europa behoort. Het gebied ten oosten van
het Oeralgebergte (van oudsher zeggen we in Nederland ‘achter de Oeral’) behoort
tot Azië. Tot zover duidelijk.
Maar nu gaan we voetballen; bijvoorbeeld het Europese kampioenschap 2016.
Daar komen we opeens Aziatische landen tegen als Azerbeidzjan, Cyprus, Israël,
Kazachstan en Turkije. Sommige van deze landen worden om ‘cultuurhistorische
redenen’ weliswaar tot Europa gerekend, maar zijn dat strikt geografisch genomen
dus niet. Bovendien kan men zich afvragen of voetbal tot de cultuur behoort. Een
ander merkwaardig fenomeen is dat er ook landen mee doen die strikt genomen
geen landen zijn. We noemen Andorra en San Marino. Nog merkwaardiger is dat
het Verenigd Koninkrijk van oudsher mee mag doen met vier teams: Engeland,
Noord-Ierland, Schotland en Wales. En voor deze keer is er ook nog Gibraltar aan
toegevoegd. We vroegen de UEFA om uitleg; nooit een reactie gehad. Ongeveer
evenzo geredeneerd, is het spijtig dat de Fransen de Republiek ooit de Zeven Verenigde Nederlanden hebben opgeheven, anders had ons land misschien met zeven
teams kunnen meedoen. En nog even verder over voetbal: de Champions League.
Dit toernooi, wordt net als het Europese kampioenschap, georganiseerd door de
Europese Voetbalbond, de UEFA. Hier is de Aziatische bijdrage echter beperkt tot
Israël en Turkije. Ook bij andere sporten doen zich zulke afwijkingen voor. Bij volleybal bijvoorbeeld is Turkije van de partij. Bij snooker Cyprus en Israël en ook hier is
het Verenigd Koninkrijk opgedeeld, maar dan wel weer zonder Gibraltar.
En dan nog over zingen. In mei dit jaar werd al weer de zestigste editie van het
Eurovisie Songfestival gehouden. En ook hier weer vreemde eenden in de bijt: Azerbeidzjan, Cyprus en Israël. Kazachstan en Turkije mogen hier dan weer niet meedoen, terwijl het Verenigd Koninkrijk het met een (gezamenlijke?) deelnemer moet
doen. Van het Europese territorium is San Marino wel van de partij, maar Andorra
dan weer niet. Kortom: er lijkt geen touw aan vast te knopen.

En dan nog een terzijde. Het begon allemaal
zo overzichtelijk met het Eurovisie Songfestival. In mei 1956 vond de eerste editie van deze
liedjeswedstrijd plaats in Lugano, Zwitserland.
Er mochten toen alleen solisten meedoen en er
waren slechts zeven (7) deelnemende landen:
België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland,
de Bondsrepubliek Duitsland en Zwitserland.
[Er hadden meer landen zullen meedoen, maar
die waren te laat met hun aanmelding] Zwitserland was de winnaar van de eerste editie; een prestatie die dit land niet zou herhalen. Elk land deed in deze eerste editie met twee liedjes: ‘De vogels van Holland’
gezongen door Jetty Paerl en ‘Voorgoed voorbij’ door Corry Brokken. [Zij zou de
tweede editie van het songfestival winnen met ‘Net als toen’].
Het Eurovisie songfestival was in het begin eigenlijk een radioprogramma; de
techniek van overdracht van televisie stond nog in de kinderschoenen en bovendien waren er weinig televisietoestellen. Toen het later wel op televisie werd uitgezonden werden dergelijke internationale uitzendingen vooraf gegaan door het
Eurovision-scherm met de de prelude van het ‘Te deum’ van de Franse componist
Charpentier als begeleiding. Het is niet duidelijk waarom er op het Eurovison-scherm
twaalf sterren staan. Het zou kunnen duiden op de twaalf leden die in het begin van
de jaren meededen. [Overigens heeft de vlag van de Europese Unie en de Raad van
Europa) ook twaalf sterren. Daarvan wordt het beweerd dat het aantal verwijst
naar het getal twaalf, een symbool van perfectie, volledigheid en eenheid] Eurovisie is een internationaal televisienetwerk; een initiatief van de European Broadcast
Union (EBU). Ja, daar is Europa weer! Europa heeft hier wel een heel vreemde definitie gekregen. De landen die van de EBU lid zijn, voldoen aan twee voorwaarden:
1) Ligging in het gebied ten noorden van 30ste breedtegraad en ten westen van de
40ste lengtegraad (en ten oosten van de Atlantische Oceaan); en 2) Lidmaatschap
van de Raad van Europa. Dat leidt ertoe dat landen als Algerije, Azerbeidzjan, Israël,
Jordanië, Marokko en Turkije lid zijn van de EBU. Turkije wordt hier als Europees
gezien, omdat een klein deel van het land, namelijk het deeltje ten westen van de
Bosporus, in Europa ligt.
Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven van gebeurtenissen en organisaties
met een zogenaamd Europese strekking. Maar als een ding uit het voorgaande wel
duidelijk is geworden: je kunt met het begrip Europees heel wat kanten uit. Dus
hoedt u voor een achteloos gebruik van het woord. y
Gedachten Je zegt: ‘10 euro’, maar je schrijft € 10. Je zou denken dat de ‘€’ een
eenheid is, zoals meter. Je zegt: ‘10 meter’, maar je schrijft niet m 10 [waarbij ‘m’
het symbool voor meter is] Nee, je schrijft 10 meter of, voor de hoogopgeleiden,
10 m. Het is niet gebruikelijk om schrijven: 10 €, maar dan wel weer 10 euro.
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Wat heeft u gemist?
Vi verschijnt onregelmatig en soms dan ook nog eens met grote tussenpozen.
Daarom heeft het blad geen reguliere agenda waarmee we onze lezers kunnen
attenderen op interessante gebeurtenissen. Om dit gemis enigszins te verzachten
dient de rubriek ’Wat heeft u gemist?’, waarin – de naam zegt het al – wij onze
lezers melding maken van voorbije, interessante gebeurtenissen.
Tot en met 30 augustus was in het Drents Museum in Assen de tentoonstelling
‘De Kim utopie - Schilderkunst uit Noord-Korea’ te zien. Opnieuw een fraaie tentoonstelling in de reeks ‘Socialistisch realisme’, waarin eerder de tentoonstelling
‘De Sovjet mythe’ met werken uit de Sovjet Unie uit de periode 1932-1960 wat te
zien. De werken uit Noord-Korea deden niet onder voor de werken uit de Sovjet
Unie, maar waren wel doordrenkt van een andere cultuur.
Op deze tentoonstelling zo’n 80 werken op doek en papier met de voor het
socialistisch realisme kenmerkende patriottische taferelen, heroïsche soldaten,
zegeningen van het communisme, leiders met bovenmenselijke vermogens. Met
prachtige titels als ’Verlangend naar de Generaal’, ’Overvloedige groenoogst’, ’Gevuld met liefde’, ’De zachtaardige nieuwe eigenaren van de fabriek’, ’De heldenbouwvakkers die het 1 Mei-stadion optrekken’, ’Amerikaanse honden die een rijstveld in brand steken’, ‘Helden van de granaatwerper’. Veel werken hebben echter
helemaal geen titel. Dat wekt in eerste instantie verbazing, maar de aard van de
afbeeldingen neemt elke twijfel al snel weg; het spreekt voor zich. Nog zo’n merkwaardig fenomeen is dat veel werken afkomstig zijn uit zogeheten kunststudio’s.
Dit zijn collectieven waarvan er in Noord-Korea veel bestaan. Soms is een werk hert
resultaat van één artiest, soms van meerdere van een kunststudio.
De tentoonstelling schetste een wereld waarvan we met verwondering kennis
namen. De tentoongestelde werken leken in onze ogen ontdaan van elke realiteitszin, maar zullen in Noord-Korea waarschijnlijk als een bevestiging van hun gelijk
worden gezien.

En dan nog even over een postzegelhandelaar
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Een interessant aspect aan de tentoonstelling was de ontstaanswijze van de verzameling waaruit de tentoonstelling was samengesteld. De schilderijen zijn tegenwoordig eigendom van Ronald de Groen. Het waren echter De Groen en de
Utrechtse postzegelhandelaar Wim van der Bijl die oorspronkelijk de verzameling
aanlegden. Van der Bijl kwam naar eigen zeggen op het idee om kunst uit NoordKorea te verzamelen, toen hij de heroïsche voorstellingen op sommige Noord-Koreaanse postzegels zag. Dat was aanleiding om schilderijen en posters uit NoordKorea te gaan verzamelen. Van der Bijl had daarvoor jarenlang een kantoortje in
Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. In 2010 werd Van der Bijl tijdens zijn
zoveelste verblijf in Noord-Korea gearresteerd en lange tijd vastgehouden. Hij kon
worden vrijgelaten op voorwaarde dat hij zou bekennen een spion te zijn. Sindsdien
is hij niet meer welkom in Noord-Korea. Hij verklaarde in een gesprek in zijn winkel

in juli 2015 desgevraagd dat de ‘aardigheid er zo wel af was’. Bovendien had hij jarenlang geïnvesteerd in de verzameling, maar verder verzamelen was nu uitgesloten. Daarop besloot hij de gezamenlijke schilderijenverzameling over te doen aan
zijn partner Groen. De posters, ongeveer 1000
stuks, heeft Van de Bijl echter behouden. Ook
dit is fascinerend materiaal. Deze zijn nu onderwerp van studie door de Koen de Ceuster van
de Universiteit van Leiden. y
Rechts De vriendelijke postzegelhandelaar
Willem van de Bijl in zijn winkel in de Zadelstraat
in Utrecht. Foto © AD.

Links Zonder titel, zonder jaar, Paekho Kunststudio. Kim Il Sung, de vroegere leider van NoordKorea, bezoekt de West-Zee Waterkering bij Namp’o. Zoals gebruikelijk geeft Kim Il Sung ‘field
guidance’. Kim Il Sung is in 1994 overleden en sindsdien de Eeuwge president van Noord-Korea.
Rechts Zelfs op feestdagen, 1997, Kim Chŏng-t’ae. Plichtsbewust en dienstvaardig (en opgewekt) staan de verkeersagentes op een winterse oudejaarsavond paraat.

Links Sfeerbeeld van de tentoonstelling. Jammer dat er geen patriottische leuzen of toespraken
te horen waren. Rechts De catalogus van de tentoonstelling is bij WBOOKS nog te koop voor €
24,95. Het boek bevat ook met uitvoerige achtergrondbeschouwingen en uitgebreide toelichtingen bij de afgebeelde kunstwerken.
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De nieuwe plaag
Waarschuwing: na lezing van dit artikel zal uw kijk op de stedelijke omgeving mogelijk
voorgoed zijn veranderd. Wilt u ook in de toekomst nog met plezier in steden blijven
rondlopen dan raden wij u af om dit artikel te lezen. De redactie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor bedorven levensvreugde.
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Taal is een van de meest indrukwekkende ontwikkelingen in de geschiedenis van
de menselijke soort. Taal biedt niet alleen de mogelijkheid om te communiceren
[terzijde: maar is in zichzelf ook bijzonder mooi]. Toch is er in de praktijk het nodige op af te dingen. Communicatie met taal is nogal eens onbeholpen, onvolledig,
verwarrend, leidend tot misverstanden of zelfs ingezet om oorlogen te forceren
[zie bijvoorbeeld de Emseer Depesche die leidde tot de Frans-Pruisische oorlog in
1870]. Taal wordt ook veelvuldig misbruikt door diegenen die de regels niet (willen) kennen. Het leidt tot stuitend, krom taalgebruik. Kortom: communicatie door
middel van taal, en dan vooral de verbale communicatie, is in kwalitatief opzicht
dus in de praktijk aan beperkingen onderhevig. Nu is er ook nog de non-verbale
communicatie. Deze is vaak belangrijker dan de verbale communicatie, maar wordt
evengoed vaak genegeerd, niet juist uitgelegd of in het geheel niet waargenomen.
Dit is op zichzelf dan weer aanleiding tot misverstanden, omdat de combinatie van
verbale én non-verbale communicatie wetenschappelijk gezien weliswaar als een
van de meest doeltreffende vormen van communicatie wordt gezien, maar in de
praktijk door ontkenning van deze wetenschap nogal eens tot catastrofale toestanden leidt.
De zaak met taal wordt nog ongelukkiger als we bedenken dat taal ook wordt
gebruikt in mengvormen, zoals in gedrukte teksten of, wat hier onze speciale interesse heeft, de (veelal opruiende) mededelingen op muren in de openbare ruimte.
Zeker, het is een in onbruik geraakt fenomeen. Misschien ook wel terecht, want het
was lang niet altijd duidelijk wat de, meest anonieme, auteur beoogde. Een kreet
als ‘Weg met Nixon’ sprak voor zich [een hedendaags equivalent zou kunnen zijn:
‘Weg met Obama’], maar ‘Dood aan de imperialisten’ is al minder duidelijk. Immers,
wat is een imperialist? Dat zal toch vaak afhangen van de politieke overtuiging van
de auteur. Kreten op muren zijn vrijwel uitgestorven. En misschien heeft ook de
techniek hierbij wel een rol gespeeld. Want wie gaat er tegenwoordig nog met een
emmertje witkalk [van oudsher een veegvast, wit verfmiddel; ook al lang in onbruik
geraakt; waar nog te krijgen?] en een kwast op pad? En dan ook nog eens met het
risico dat men tegenwoordig niet voor een linkse activist maar voor een ‘verwarde
man’ wordt aangezien.
Kunnen we voor de vroegere witkalkers mogelijk nog enig begrip [en mogelijk
sympathie?] opbrengen, omdat zij iets wilden uitdragen, zij het vaak onbegrijpelijk
en met standpunten die door weinigen werden gedeeld, anders werd het bij de
graffiti. De spuitbus met verf deed ooit zijn intrede; deze was handzaam, goedkoop
en in vele kleuren verkrijgbaar. [De oorsprong ervan ligt in de Verenigde Staten in

de jaren zestig] In feite een soort democratisering van de witkwast zouden we kunnen zeggen. Met graffiti moesten we aanvankelijk geloven dat het om verzet en/of
protesten ging. Van welke aard en tegen wie gericht, bleef echter meestal onduidelijk. En feitelijk is het ook onzin. Het was aanvankelijk niets anders dan een soort
sport onder jongeren om op zoveel mogelijk treinstellen van de ondergrondse hun
naam te ‘taggen’, te plaatsen. Later werd ‘tagging’ gebruikt door jeugdbendes om
hun territorium af te bakenen. Deskundigen legden uit dat bij latere graffiti het om
kunst kon gaan. Opvallend was na verloop van tijd toch wel de massaliteit en de gebrekkige uitvoeringsvorm van veel ‘pieces’ [laten we zeggen een werkstuk, of misschien meer een product] bijvoorbeeld in de vorm van ‘tags’ [volgens de definitie
een bijnaam of symbool dat creatief en stijlvol is geschreven] en ‘throw ups’ opviel.
Kunstuiting of niet,
in onze egalitaire maatschappij heeft ook hier
blijkbaar de gedachte
postgevat dat wie zich
voorneemt om kunst
te maken ook werkelijk kunst maakt indachtig het neoliberale
uitgangspunt ‘willen
is kunnen’. Niettemin
kan niet worden uitgesloten dat de makers
van graffiti willen communiceren. Maar ook
hier geldt dan toch dat
communicatie alleen
vruchtbaar is als de
boodschap van de leverancier wordt begrepen door de ontvanger. Lukt dit niet dan
resteert slechts ergernis over de verloedering van de openbare
ruimte. Onvermijdelijk
dringt zich dan bovendien de gedachte aan
honden op die hun territorium afbaken door De makers zullen er ongetwijfeld veel plezier aan hebben beleefd.
op (te) veel plaatsen te Maar wat willen ze aan ons mededelen? Of is het gewoon een mourineren.
derne vorm van je plasje achterlaten?
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Herhaalde waarschuwing! Zie bij het begin van dit artikel.
Dit lange, inleidende gemopper brengt ons bij het feitelijke onderwerp: de sticker in
de openbare ruimte. De sticker is in vele opzichten een irritant verschijnsel alleen al
om het simpele feit dat deze vaak zo moeilijk is te verwijderen. [Lezers met kinderen kunnen zich onmiddellijk de voorliefde van kinderen voor stickers voor de geest
halen] De informatiewaarde van wat op een sticker staat, is ook niet altijd even
hoog en lijkt vooral bedoeld als hulpmiddel voor de producent of de verkoper. De
sticker manifesteert zich tegenwoordig uitbundig in de openbare ruimte en vormt
daar de meest recente plaag als het gaat om communicatie. Recent is misschien te
zacht uitgedrukt, want de sticker is al vele jaren bezig aan een gestage en vooralsnog niet te stuiten opmars.
Bekijken we het fenomeen positief dan moeten we vaststellen dat de sticker een
communicatiemedium is. Althans dat is onze conclusie na een uitvoerige beschouwing van het verschijnsel. In hoeverre die communicatie effectief is, is echter de
vraag. Misschien is het beter om te spreken van poging tot communicatie, hoewel
plasgedrag [zie bij graffiti] ook hier tot de mogelijkheden behoort. Bekijken we het
negatief dan moet de vaststelling worden gedaan dat het aantal stickers toeneemt
en toeneemt, zonder dat dat leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte. De verwijdering en de slijtage van stickers is duidelijk niet in evenwicht
met de aanvoer. Een merkwaardige constatering was nog dat de stickerdichtheid,
dat wil zeggen het aantal stickers per oppervlaktemaat, over korte afstanden sterk
kan verschillen.

Technische aspecten

De teksten die met de witkwast werden gemaakt, waren meestal te vinden op ruwe
ondergronden. Een zekere logica is hieraan niet vreemd. Door de aard van het verfmateriaal zou kalken op gladde ondergronden immers al gauw leiden tot druiperige
toestanden. De teksten kenden ook een beperkte oplage; vaak slechts één maar
zelden meer dan enkele exemplaren. Hoewel bij heftige acties ook wel eens op vele
plaatsen tegelijk werd gekalkt. Bij de sticker ligt het anders. Het is een industrieel
product dat in grotere aantallen wordt vervaardigd. Dit leidt ertoe dat in de openbare ruimte dan ook grote hoeveelheden van dezelfde sticker kunnen worden aangetroffen. De sticker is voorzien van een zelfklevende laag. Deze eigenschap leidt
in de praktijk tot veel ergernis. De lijm is zo sterk dat verwijdering van de sticker
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Een klassieke witkwasttekst uit de jaren zeventig met een duidelijke boodschap.

problematisch is en alleen met krachtige, mechanische middelen enigszins tot resultaat leidt. [De commercieel aangeboden producten om stickers te verwijderen,
bijvoorbeeld onder de naam stickerremover, hebben een geur waarvan de aangenaamheid omgekeerd evenredig is met de werkingskracht] Bovendien is de sticker
meestal van plastic; een verstandige keuze want dit maakt het product duurzaam.
Stickers worden vrijwel alle op gladde oppervlakken aangebracht. Het meest
gebruikt zijn palen van verkeersborden, regenpijpen en afvalbakken. Ook achterkanten van verkeersborden worden benut [merkwaardig, want deze zitten dan
vaak op een hoogte dat ze óf niet leesbaar zijn óf de mensen überhaupt niet opvallen] en gladde muuroppervlakken. Incidenteel zijn deuren ook het slachtoffer.

De inhoudelijke kant

Wat wil de stickerplakker bereiken? Wat is het doel van de sticker? Hier stuiten we
op een lastig probleem. Het gaat te ver om de stickers in de openbare ruimte hier
op een wetenschappelijke manier te inventariseren. [Daarvoor ontbreken ons de
tijd en de middelen. Bovendien is Vi geen wetenschappelijk tijdschrift] We laten het
bij een eerste indruk: wervend, informatief, beledigend, onbegrijpelijk. Zeker, er
zijn dus stickers waarvan het direct duidelijk is dat men ons iets wil laten weten. Het
gaat om een club of een evenement: VGSU, de leukste christelijke studentenvereniging in Utrecht [wij kunnen er niet over oordelen], Varsity, 5 april 2015 [we zijn er
niet geweest]. Soms is het beledigend: AJAX JODEN HOERENZONEN (zie onder).
Soms ook klassiek in de zin van de vroegere witkalkkreten: JEUGDLOON, WTF? (zie
ook onder) Maar het merendeel is toch op het eerste gezicht onbegrijpelijk. Wat
moeten we bijvoorbeeld met een sticker met de kreet ‘Jan is de man’? Of een symbool dat lijkt te duiden op zweetsokken? ‘Hello Agent’ en dan een lange tekst en
afgesloten met RESISTANCE? NW10? Slapfunk? WOF? BAAS!? USOCIA? En zo kunnen
we nog wel even doorgaan; het duizelde ons. De liefhebber zou er een levenswerk
van kunnen maken. En er is vast wel ergens een wetenschapper [urbaan socioloog?
new media communication socioloog? conceptual resistance socioloog? Wij lazen
ergens: ‘Cultural resistance is the practice of using meanings and symbols, that is,
culture, to contest and combat a dominant power, often constructing a different
vision of the world in the process’] die uitvoerig studie van dit fenomeen maakt.
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De ruimtelijke kant

Ons beperkte en daardoor ruimtelijk zeker niet representatieve onderzoek bracht
een merkwaardig fenomeen aan het licht. De dichtheid van de stickers kan namelijk
over korte afstanden sterk verschillen. Dat kan toch weinig te maken hebben met
de al of niet aanwezigheid van regenpijpen, verkeersborden en wat dies meer zij.
Die zijn overal in de stedelijke bebouwing ruim voorhanden. In Utrecht, waar wij
ons onderzoek deden, is er mogelijk een samenhang met de plaatsen waar studenten of anderszins jongere mensen komen. Veel van het stickermateriaal lijkt zich te
richten op deze groepen. Dit leiden we af aan de mate van onbegrijpelijkheid voor
de leden van onze redactie. Een goed criterium, want zij zijn al enigszins op leeftijd. Maar het blijft een vreemd verschijnsel, die plotseling optredende verschillen
in stickerdichtheid.

Enige voorbeelden

We kozen uit het rijke assortiment dat we in de openbare ruimte aantroffen, een
aantal voorbeelden in de hoop deze te kunnen duiden.
= Janisdeman ‘Niet zeuren, maar kleuren!’ Blijkt JanIsDeMan te zijn en die maakt
unieke muurschilderingen, stoere graffiti kinderkamers, reclame schilderingen en
kleurrijke wanddecoraties in en om het huis, tuin of festival. = Resistance Het gaat
om Ingress, ‘An augmented reality game’. Kan zijn, maar je wordt gek van alle verschillende soorten stickers. Overigens een slecht werkende website. = Nacht van
de fooi De stichting Nacht van de Fooi is een studenteninitiatief dat een brug wil
slaan tussen het uitgaande publiek in Nederland en kleinschalige duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Nou ja, het is weer eens wat anders dan de Dag van het
Paard. = Wax on Fridays Soort muziek. = Klassieke kreten Ze zijn er gelukkig nog,
zoals ‘JEUGDLOON WTF!’, maar ze zijn schaars. = Good night white pride Naar eigen zeggen: ‘entstand als Antwort der deutschen Hardcore-Szene auf Neonazis, die
versuchten, in der Musikrichtung des Hardcore Fuß zu fassen und sie zu unterwandern. Als Ziel wird dabei verstanden, Faschismus und Rassismus „keinen Millimeter
Platz einzuräumen“, d. h. diesen Personengruppen offensiv auf Konzerten und auf
der Straße entgegenzutreten. Die Bewegung wird inzwischen von vielen HardcorePunk- und Oi!-Bands aktiv unterstützt. = Do you get me ‘An online zeitgeist magazine where individual stories tell the story of our time’. = De strakke hand ‘De jongens van De Strakke Hand zijn gespecialiseerd in muurschilderingen en decoraties.
Muurschilderingen waarbij niet alleen het communicatieve aspect (reclame) naar
de eventuele nieuwe klant om de hoek komt kijken, maar waarbij u zich ook onderscheidt t.o.v. uw concurrent in originaliteit en creativiteit.’ y
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Gedachte ‘Eindconsument’. Het ging op de radio over de prijsontwikkelingen
waarbij de consument als laatste in de keten altijd het gelag betaalt. Ook de wat
curieuze zinsnede ‘Stimuleringsmaatregelen om de economie te kalmeren’. Het
bleek te gaan over de maatregelen van de Chinese overheid om de onrust op de
financiële markten weg te nemen.

Linksonder De walmende sokken blijken weinig met
stinkende sokken te maken te hebben. Zie de kleine
lettertjes: het gaat om een studentenkamerfestival
(stukafest) met ‘optreden tussen de studieboeken en
de kratjes bier, een intieme literaire voordracht onder
een hoogslaper of een cabaretier aan de eettafel. Zie
ook de volgende pagina’s voor meer sfeerbeelden!
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Sfeerbeelden uit het begin van de jaren zeventig toen er nog lustig op los
werd witgekalkt. Het was een tijd net zo onrustig als de onze, zij het met andere problemen. Spanje was nog een dictatuur onder Franco, Van Agt was
een omstreden minister, het megalomane Hoog Catharijne in Utrecht was in
aanbouw, scholen werden gesloten, RMS staat voor Republik Maluku Selatan, de Zuid-Molukse Republiek, weliswaar toen een virtuele republiek maar
ook nu nog steeds levend in het streven naar onafhankelijkheid [maar wat
die andere kreet betekent?] En studenten waren het toen ook al niet met
alles eens. En er waren ook hartekreten. En tot slot, een mededeling met
een eenvoudige boodschap maar met een grote symbolische waarde: ČSSRCCCP 4-3. Het was de uitslag van de ijshockeywedstrijd tussen Tsjechoslowakije en de Sovjet Unie tijdens de finaleronde van het wereldkampioenschap
ijshockey in 1977. Tsjechoslowakije werd toen bovendien wereldkampioen.
De foto is uit Praag, zomer 1977.
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Enige sfeerbeelden uit
2015; alle uit Utrecht.
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Merkwaardige typografie
Typografie is te omschrijven als ‘vormgeving van het gedrukte woord’. Het is een
wat kale omschrijving en eigenlijk is de inmiddels klassieke definitie van Stanley Morison uit zijn First principles of typograhy uit 1929 wel heel mooi: ‘Typografie zou
men kunnen definiëren als de kunst drukmateriaal zodanig te schikken, dat dit in
overeenstemming is met een specifiek doel: de letters onderling te schikken, het
wit te verdelen en het zetsel te ordenen om de lezer in de hoogst mogelijke mate
behulpzaam te zijn bij het begrijpen van de tekst. Typografie is een zakelijk middel
tot een vooral nuttig en slechts bij toeval esthetisch doel, want het genieten van
fraaie figuren is zelden het voornaamste oogmerk van de lezer.’ [In een vertaling
van Huib van Krimpen, over wie straks meer]. Volgens deze definitie is typografie
dus vooral ondersteunend, dienend. Gebruik van vreemde opmaaktmethoden, die
niets anders dienen dan misplaatste opdringerigheid van de maker te bevredigen,
is dus uit den boze. Dus geen rare kleuren van letters of rare fonts [Comic Sans!],
tenzij in schertsend of anderszins vrolijk bedoeld drukwerk.
Nu wordt men als men de definitie van Morison aanhangt, tegenwoordig al snel
als een puritein of scherpslijper gezien. De digitalisering van de typografie heeft de
productie van drukwerk binnen ieders bereik gebracht met als gevolg dat de wereld wordt overstroomd met ellende. Vroeger waren er veel mensen met een slecht
handschrift. Daar had niemand last van, omdat dit alleen tot uiting kwam in privécorrespondentie. De rest van de wereld had er geen weet van. Typografie werd
alleen door professionals bedreven en publieke publicaties werden dan ook zelden
geteisterd door goedwillende amateurs. Het behoort allemaal tot het verleden.
Maar er is nog meer gebeurd. De productie van drukwerk is door dezelfde digitalisering fundamenteel van karakter veranderd. Zo zou vroeger een blaadje als dit
waarschijnlijk moeizaam op stencilvellen zijn getikt en daarna met de stencilmachine vermenigvuldigd. Nu wordt het opgemaakt in InDesign© en dubbelzijdig geprint
met een laserprinter. En het kost ook nog eens veel minder tijd en geld. Het oude
vak van drukker met alles wat daarbij hoort, is onvergelijkbaar met dat van vroeger. Een gevolg is dat veel van het
oude typografische en drukkersjargon obsoleet is geworden. Gelukkig heeft van de beroemdste Nederlandse typograaf Huib van Krimpen (1917-2002) dat tijdig ingezien. In
1999 verscheen van zijn hand een boekje met termen uit
de boekdruk onder de leuke titel Vergeetboekje. Zo blijft
een interssant maar deels in onbruik geraakt jargon toch
voor het nageslacht bewaard. Maar ook de beginnende
typograaf of anderszins geïnteresseerde kan er zijn voordeel mee doen, want zo her en der worden tevens begrippen gepresenteerd die nog steeds van betekenis zijn, zoals hoerenjong [een voorbeeld van slechte typografie, hier
24 opzettelijk gedaan met deze regel die nog net doorloopt

op de nieuwe pagina].
Maar waarom nu de kop ‘Merkwaardige typografie’? Ter zake: de redactie heeft
een grote hoeveelheid naslagwerken tot zijn beschikking. Daaronder noodzakelijkheden als het Schrijfboek van Trouw, de Schrijfwijzer van Renkema, de Gids voor
de eindredacteur van Daniëls, maar ook werken als de onovertroffen Encyclopædie
voor radioluisteraars uit 1939 [bijvoorbeeld: 'A.J. Herwig,
medewerker voor zelftuinieren van de N.C.R.V.'; de vader
van Rob Herwig] en het fameuze Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland door K. ter Laan uit 1937 [bijvoorbeeld: ‘Hitler [...] dictator. [...] Vervolging van Joden,
communisten en soc. dem. Later ook van Katholieken en
Protestanten.’]
Dat laatste werk, daar gaat het om. Het bevat namelijk een merkwaardig typografisch fenomeen. Bij sommige
lemma’s wordt de rechterkant van de regel eronder benut
om de tekst af te ronden. Dit kan alleen als het lemma eronder eenregelig én zeer
kort is, zodat aan de rechterkant (voldoende) witruimte overblijft. Dit zal niet vaak
het geval zijn. Dit verschijnsel komt dan ook niet vaak voor. Maar er is nog een typografisch verschijnsel in dit boek van eenzelfde soort. Een lemma wordt afgesloten
door de witruimte van de regel erboven te gebruiken. Uiteraard kan dit alleen maar
als het betreffende lemma net iets langer is dan een regel. Het waarom is duidelijk:
het is ruimtebesparing. Nu maken we ons niet druk over een regel, alinea, hoofdstuk meer of minder. Papier kost niets, maar dat was vroeger wel anders.
Vervolgens vroegen we ons af wat de naam van deze vorm van typografie is. Alles moet tenslotte een naam hebben. Bekijk opnieuw het Vergeetboekje maar eens.
Helaas, het Vergeetboekje liet ons in dit geval in de steek. We vroegen de drukkerijmusea in Etten-Leur, Groningen, Meppel en Wouw ernaar, maar die waren even
onwetend al wij. We legden het voor aan Piet Schreuders, de bekende Nederlandse
grafisch ontwerper en onderlegd typograaf. Ook voor hem was het nieuw. Tot slot
kwamen we op advies van Schreuders in Engeland terecht bij Robin Kinross van
Hyphen Press. U begrijpt het al: we kregen een uitvoerige reactie, maar geen antwoord. En hij verwees ons door naar Paul Luna, ‘expert on dictionary design and
has written about dictionary and also poetry typography’. Antwoord nooit gekregen en toen hebben we het er maar bij gelaten. y

Uit Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland, 1937

Uit Kramers’ Woordentolk, 1928.
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Niet Europese Unie (of wel?)
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De termen Europa en Europese Unie worden nogal eens door elkaar gebruikt,
alsof het uitwisselbaar zou zijn. Slordig natuurlijk, want het Europese territorium
kent nogal wat aantal gebieden die niet tot de Europese Unie behoren. Bijvoorbeeld landen als Zwitserland en Noorwegen en landen op de Balkan. Er dan zijn
er ook nog gebieden waarvan we ons kunnen afvragen wat ze nu eigenlijk zijn.
We doelen hiermee onder andere op: Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Monaco,
San Marino en Vaticaanstad. Zijn het zelfstandige landen? Kolonies? Piratenstaten?
Witwas-en/of belastingparadijzen? Kortom: welke plaats nemen ze in Europa in?
En wat is de relatie met de Europese Unie.
Andorra [let op: twee maal een r; Andora met één r is een stad aan de Italiaanse
Rivièra] is een klein stukje land ter grootte van 468 km2. [Vergelijk dat eens met de
kleinste provincie van Nederland, Utrecht met 1449 km2] Het ligt in de Pyreneeën
ingeklemd tussen Frankrijk en Spanje. Andorra wordt bevolkt door Andorranen/
Andorrezen [naar keuze]. Het is een vorstendom met als formele staatshoofden
de president van Frankrijk en de katholieke bisschop van de Spaanse stad La Seu
d’Urgell. Ja, dat zijn van die interessante, historische relicten, maar evengoed is
Andorra een onafhankelijk land. Ja, onafhankelijk, maar geen eigen munt. Andorra
is geen lid van de Europese Unie, maar heeft daarmee wel een verdrag gesloten.
Vóór de tijd van de euro, werden er Franse francs en Spaanse peseta’s gebruikt; nu
natuurlijk euro’s. En het is nog gekker: Andorra mag ook zelf (op beperkte schaal)
sinds 2014 euromunten uitgeven, geen bankbiljetten. Enige tijd waren de munten
schaars en daarom voor verzamelaars prijzig. Ze werden duidelijk dus als inkomstenbron gebruikt. Na een terechtwijzing is Andorra verplicht een deel van de geproduceerde euromunten in circulatie te brengen.
Andorra maakt geen deel uit van het Schengengebied, het gebied waarbinnen
geen paspoort- en grenscontroles meer plaatsvinden. In Andorra kan men dus wel
met controles te maken krijgen, al was het maar omdat de BTW in Andorra veel lager ligt dan gemiddeld in de Europese Unie. Vóór 1991 waren alle goederen er zelfs
belastingsvrij te koop. Maar met zijn lage BTW houdt Andorra toch nog iets van zijn
oude reputatie als ‘smokkelaarsnest’ hoog in de Pyreneeën’. Maar let op: invoertechnisch heeft Andorra de status die in ligt tussen die van een EU-land en een nietEU-land. En dat heeft dus gevolgen voor de hoeveelheden drank en sigaretten die
zonder problemen mogen worden ingevoerd. Nog een waarschuwing: Nederland
heeft met Andorra geen sociaalzekerheidsverdrag.
Andorra heeft de status van ‘meest begunstigde handelspartner’. Verdere integratie van Andorra in de Europese Unie schijnt nogal ingewikkeld en gevoelig te liggen. Is Andorra eigenlijk wel een land of een staat? Waarschijnlijk wel, want Andorra
is lid van de Verenigde Naties en dat houdt toch zeker een status in. En Andorra
heeft ook ambassades. Niet in Nederland, maar wel in Brussel; we moeten het samen doen met Brussel. Nederland heeft overigens ook geen ambassade in Andorra;
dat doet de ambassade in Parijs ‘erbij’.

Liechtenstein Dit land meet slechts 157 km2; ter vergelijking: nog kleiner dan
het eiland Schiermonnikoog met zijn 199 km2. Het is een vorstendom dat ligt ingeklemd tussen het oosten van Zwitserland en het westen van Oostenrijk. [Wikipedia
spreekt van een dwergstaat of ministaat, zoals Wikipedia zo veel roept. Het zou
gaan om een staat met een ‘zeer kleine oppervlakte’. Maar Luxemburg is dat dan
weer niet. Niet omdat het niet klein genoeg is, maar omdat ‘het qua bevolking, oppervlakte en omvang van de economie beduidend groter is dan de andere in deze
lijst’. En die lijst gaat dan over Andorra, Liechtenstein, enzovoorts.] In Liechtenstein
wonen Liechtensteiners. In Liechtenstein geen euro’s maar Zwitserse francs. Liechtenstein is van oudsher sterk verweven met Zwitserland. Nu is Zwitsersland zo ongeveer lid van de Europese Unie zonder er lid van te zijn en dat geldt dus ook voor
Liechtenstein. Beide landen hebben zonder noemswaardige resticties toegang tot
de Europese markt. Beide landen zijn ook lid van Schengen, hoewel dat bij Liechtenstein nog wel voetjes in de aarde had door het belastingparadijskarakter van
dat land. Ook hier geen sociaalzekerheidsverdrag. Aardig detail is nog dat Prins
Hans-Adam II von und zu Liechtenstein volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes
het rijkste, vorstelijke staatshoofd in Europa is met een geschat vermogen van vijf
miljard dollar [op mondiale schaal staat hij ‘slechts’ op plaats nummer zeven]. Zijn
rijkdom schijnt onder andere verklaard te kunnen worden door het bezit van de
Liechtenstein Global Trust Bank, die zichzelf afficheert als ‘the largest privately owned Private Banking and Asset Management’. [Je hoeft geen comminsit te zijn om
daarbij de wenkbrauwen te fronsen]
San Marino Nog kleiner dan Liechtenstein met 61 km2 en gelegen in het noordelijke deel van Italië aan de oostkant van de Apennijnen. Er wonen San Marinezen.
San Marino gebruikt de euro als betaalmiddel. Een voortvloeisel uit de tijd dat in San
Marino eigen San Marinese lires met dezelfde waarde als de Italiaanse lires werden
gebruikt. San Marino mag zijn eigen euromunten uitbrengen, hoewel ook dit land
geen lid is van de Europese Unie. Enige tijd waren de munten uit San marino schaars
en daarom voor verzamelaars prijzig. Ze werden duidelijk dus als inkomstenbron
gebruikt. Na een terechtwijzing is San Marino verplicht een deel van de geproduceerde euromunten in circulatie te brengen. Neemt niet weg dat San Marino een
wel zeer ruimhartig uitgiftebeleid kent, zoals met speciale munten voor Lincoln,
Puccini, Bramante [architect en kunstschilder], Bartali, Pinturicchio [kunstschilder],
Varasi [architect en kunstschilder] en zo gaat het maar door. Een vergelijkbaar beleid bestaat overigens ten aanzien van postzegels. Andorra kent geen BTW voor in
het land zelf geproduceerde goederen. Er is met San Marino geen sociaalverzekeringsverdrag. De verdere twijfels die we hebben over San Marino, zijn eigenlijk net
zoals die over Andorra (en Monaco), maar ook San Marino is lid van de Verenigde
Naties. Voor de ambassade van San Marino moeten naar Brussel, terwijl de Nederlandse ambassade in Rome ook meteen de vertegenwoordiging in San Marino voor
zijn rekening neemt.
Wat is Gibraltar nu eigenlijk? Ja, een stukje land ter grootte van nog geen zeven
(7) km2 aan de uiterste zuidpunt van Spanje. Het ligt uitermate strategisch aan de
ingang van de Middellandse Zee [een aardig voorbeeld van de strategische beteke- 27

nis in de Tweede Wereldoorlog is te zien in de film Das Boot (1981)]. En o ja, er is een
rots (hoogte 426 meter), waar (ingevoerde) berberapen schijnen te zitten. Maar
bovenal was het natuurlijk een kolonie van het Verenigd Koninkrijk; tegenwoordig
heet dat in het eufemistische jargon van de Europese Unie een ‘gebied overzee’
[Vroeger spraken we van kolonie. Het is overigens een leuk historisch detail dat
Gibraltar Brits is geworden mede dankzij Nederlandse inspanningen. Dit gebeurde
tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701–1713) toen Brits-Nederlandse troepen in
1704 Gibraltar bezetten. Sindsdien is het in Britse handen.] Hoewel Brits, wordt er
(al sinds 1929!) rechts gereden. Spanje verzet zich sinds 1704 tegen de Britse aanwezigheid in Gibraltar en eist overdracht, sommigen zouden zeggen teruggave, van
het gebied. Er zijn in het verleden pogingen gedaan om te komen tot een vorm
van gezamenlijk Brits-Spaans bestuur voor Gibraltar te komen. Dit is echter door de
Gibraltarezen categorisch afgewezen. [Over de curieuze kwesties van de naamgeving van inwoners van territoria schreven we al eens in Vi oude reeks nummer 21]
Gibraltar is een deel van het Verenigd Koninkrijk en behoort dan ook niet tot het
Schengengebied. Verder wordt Gibraltar door de EU beschouwd als een land buiten de EU, hetgeen consequenties heeft voor de invoerbepalingen [en die kunnen
dus al gelden bij passage van de grens tussen Gibraltar en Spanje]. Een complicatie
is nog dat het bestuur van Gibraltar heeft gedreigd in de Europese Unie te willen
blijven als het Verenigd Koninkrijk zou verkiezen om de Europese Unie te verlaten.
Gibraltar valt onder het sociaalverzekeringsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.
Een aparte ervaring is het overigens om te vliegen van en naar Gibraltar. De
(enige) start- en landingsbaan van het vliegveld ligt tussen de westelijke kant en de
oostelijke kant van Gibraltar en grenst aan beide kanten aam het water. Over deze
baan ligt het dan ook nog eens de drukke vierbaans toegangsweg tot Gibraltar.
[Vroeger was het nog leuker; toen kruisten de weg en de start- en landingsbaan
elkaar] Directe vluchten vanuit Nederland, of welk ander land dan het Verenigd Koninkrijk dan ook, zijn niet mogelijk. Dus wie dat allemaal eens zou willen meemaken
moet echter bijvoorbeeld eerst naar Londen vliegen en vervolgens naar Gibraltar.

Links Zoals het vroeger was met een waarschuwingsbord. Foto © Smiley Ky Adventures.

28 Rechts Een deel van de enige baan van het vliegveld gezien in oostelijke richting. Foto © Blindstravel.

Monaco Het kan natuurlijk altijd nog kleiner. Monaco heeft een oppervlak van
slechts 2 km2. Dat is nog kleiner dan kleinste Nederlandse gemeente, namelijk westervoort met net iets minder dan 8 km2. Monaco is een beetje Europees, want het
heeft zijn eigen euromunten (zie ook Andorra, Vaticaanstad). En natuurlijk dat ook
Monaco soms ook speciale munten mag uitbrengen. Wat dacht u van: herdenking
25ste sterfdag van Grace Kelly? Het huwelijk van de Monagaskische prins Albert II
met Charlene Wittstock? Het zijn slechts kleinigheden. Het echte werk is dat Monaco geen lid van de Europese Unie is, maar dus wel de euro gebruikt. Buitenlandse
politiek en andere moeilijkheden worden gemakshalve door Frankrijk afgehandeld.
Het is verbazingwekkend dat een dergelijk anachronisme nog kan bestaan. Te meer
daar Monaco geldt als een belastingsparadijs. Verder heeft het voor zo'n klein land
een wel zeer omvangrijke bancaire sector. Er is een sociaalzekerheidsverdrag met
Monaco. Mocht u om belastingtechnische redenen naar Monaco willen verhuizen,
let dan op als een gehandicapt kind heeft. Er is namelijk geen recht meer op een
kindgebonden budget. Monaco heeft geen ambassade in Nederland; daarvoor
moeten we naar Brussel. Nederland heeft dat goed begrepen, want de Nederlandse ambassade in Parijs neemt ook Monaco (en Andorra) voor zijn rekening.
Vaticaanstad Kleiner kan bijna niet! Het gaat hier om 0,44 km2. [We willen niemand beledigen, maar dat is ongeveer het oppervlak van het oude stadscentrum
van Gouda] Vaticaanstad telt weinig ingezetenen; in de orde van enkele honderden. Volgens de Nederlandse ambassade in Vaticaanstad is ‘om vanzelfsprekende
redenen het geboortecijfer van Vaticaanstad 0’. Hoe de bewoners van Vaticaanstad moeten worden genoemd, is niet bekend. Wij opteren voor Vaticaners; Vaticanezen zou ook kunnen. Vaticaanstad heeft ook bezittingen buiten Vaticaanstad,
vooral binnen Rome maar daarbuiten ook het pauselijk buitenverblijft in Gandolfo.
Deze gebieden hebben een extraterritoriale status, dus geen Vaticaans grondgebied maar wel veilig als je op de vlucht bent. Er is lang gediscussieerd over wat
Vaticaanstad nu eigenlijk is. Een land, een staat? Men zou denken het laatste, want
Vaticaanstad noemt zichzelf in het Italiaans ‘Stato della Città del Vaticano’. Toch
klopt hier iets niet aan, want Vaticaanstad is als permanente waarnemer en niet
als staat verbonden aan de Verenigde Naties (en verkeert daarbij in gezelschap
van de Palestijnse Staat). Vaticaanstad is een beetje Europees, want het heeft zijn
eigen euromunten (zie ook Andorra, Monaco). Een voortvloeisel uit de tijd dat in
Vaticaanstad de Italiaanse lires betaalmiddel waren. Zie over de praktijken bij de
muntuitgifte verder als bij Andorra, enzovoorts. Vaticaanstad geeft dus met grote
regelmaat speciale munten uit. Wat dacht u van: herdenking 25 jaar val Berlijnse
muur? Wereldvrededag? Wereldfamiliedagen? Sede vacante? [Speciale munt in het
teken van de pausloze periode tussen het aftreden van Benedictus en de verkiezing
van de nieuwe paus Franciscus] Wereldjongerendag? Jaar van de Priester?
Wat hiervoor is besproken, is maar een deel van een ingewikkelde problematiek.
Dit is slechts het topje van de ijsberg die Europese Unie heet; daaronder een ingewikkelde constructie van allerhande bijzondere situaties waarover we hiervoor het
een en ander hebben gemeld. Misschien een volgende keer meer. y
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Ramon de Zubiaurre Aguirrezabal revisited
In nummer 22 van Voortschrijdende Inzichten (juni 2010) werd - op de valreep; het
onderwerp werd in nummer 0 (maart 2001) al aangekondigd! - kort aandacht besteed aan de Baskische schilder Ramon de Zubiaurre Aguirrezabal (1882‐1969). Nu
hebben we veel voor onze lezers over, maar toch ook weer niet alles. Maar soms
komt het geluk ons te hulp, zodat we de indruk hadden kunnen wekken dat we wél
alles voor onze lezers over hebben. Zo was een van onze redactieleden voor privézaken onlangs in San Sebastian, Baskenland, Noord-Spanje. [In het Baskisch Donostia, uitgesproken met een lichte klemtoon op de laatste lettergreep. Ons redactielid
dreigde trouwens met een artikel over een Baskisch onderwerp. We wachten maar
af]. Maar goed dan toch iets speciaals voor onze lezers.
In San Sebastian staat namelijk het San Telmo museum. Om uiteenlopende redenen is dit museum een bezoek zeker waard, maar daar gaat het nu niet om. In
dit museum bleken een aantal werken van de schilder Ramon de Zubiaurre Aguirrezabal te hangen. We hadden dus kunnen zeggen dat we speciaal voor onze lezers naar San Sebastian waren afgereisd om over werk van Ramon te rapporteren.
Hoe dan ook: de schilderijen waren de moeite waard en zouden volgens een door
ons gepleegd boek over de geschiedenis van Baskenland de Baskische mens goed
weergeven. Kenmerken van de originele Bask zouden namelijk moeten zijn: ‘a long
straight nose, thick eyebrows, strong chin, and long earlobes’. [Dit alles volgens
Mark Kurlansky in zijn The Basque history of the world, een must voor wie dit merkwaardige land gaat bezoeken!] En het moet gezegd: de figuren op de schilderijen
van Zubiaurre hebben inderdaad vaak dit soort kenmerken. y

Links In de zaal met hedendaagse kunst in het San Telmo museum, San Sebastian met
op de tweede rij van links twee werken van Zubiaurre. Rechts Het onderste schilderij
is een karakteristiek werk met de titel 'Nire herrixkado intelektualak', hetgeen zo veel
betekent als 'De intellectuelen van mijn dorp'. Let op de x in de tekst; deze letter komt
verhoudingsgewijs veel voor in het Baskisch. Ook bijvoorbeeld in het woord pintxos
30 [zeg: pien-tsjos], de Baskische (en veel betere) variant van de tapas.

Opvallende Baskische lichaamskenmerken op de schilderijen van Ramon, ook
bij vrouwen. Alleen de 'long earlobes'
vonden we niet zo overtuigend. Let ook
op de typische Baskische baret [in het
Baskisch beret] bij de mannen.

Gedachte En weer is er discussie over de posttarieven. In Voortschrijdende Inzichten nummer 19 (mei 2008) hebben we er al eens aandacht aan besteed. Toen
bleek dat, historisch gezien, de ontwikkeling van de prijs van een postzegel voor
een brief tot 20 gram redelijk in de pas liep met de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Alleen in de periode 1990-2008 bleef de prijs van de postzegel
achter. Ja, u leest het goed: achter. We zullen er binnenkort dus maar weer aandacht aan moeten besteden. Het is overigens interessant om de argumentatie
van PostNL over de prijsverhogingen van de afgelopen jaren aan te horen. De
bewering is nu dat de prijs gaat omhoog omdat het postvolume zo daalt. In de
tijd dat de postvolumes nog voortdurend toenamen, hoorden we echter niet de
argumentatie dat dus de prijs omlaag kon. Wat natuurlijk wel enige logica in zich
zou hebben gehad. Nee, er was zelfs desondanks een argument voor prijsverhogingen, namelijk het argument dat altijd als laatste redmiddel kan worden ingezet: de inflatie. Het blijft tobben met deze gratuit beweringen.
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verzameld vuil
Zout is een interessant onderwerp. In Vi nummer 4 (juni 2002) hebben we er onder de
titel ‘Culinaire zouten’ al eens aandacht aan besteed. In de rubriek ‘Bent u thuis?’ op
onze website heeft u kennis kunnen nemen van onze gesprekken met AkzoNobel over
het door dit bedrijf geproduceerde tafelzout. [De fout op de verpakking waar we het
bedrijf op attendeerden, is verdwenen. De rekening voor ons advies is nooit betaald]
Een ander zout is het zeezout, waar we ons ook al eens over hebben opgewonden.
Immers steenzout, het zout dat uit de bodem wordt gehaald, is meest miljoenen jaren oud en zal dus de niet-verontreinigde situatie van die tijd weerspiegelen. Zeezout
komt uit hedendaags zeewater en zal dus voorzien zijn van de huidige verontreinigingen in het zeewater. [Zeker in de Middellandse Zee is dit geen onverdeeld genoegen]
Producent Drogheria lijkt ons nu te misleiden met het begrip ‘zeezoutmijnen’. Hierbij
denken we toch onwillekeurig aan iets ondergronds. [Afgezien dan weer van het begrip dagbouwmijn] Maar volgens de
website van Drogheria wordt dit zout
gewoon gewonnen uit de Middellandse
Zee. Men bedoelt dus niet een mijn, maar
een pan; zo ging het vroeger namelijk,
met een zoutpan. Nog waarschijnlijker is dat het zou wordt gewonnen door fabrieksmatige verdamping van het water, maar dat werd dan weer door de leverancier ontkend. [Strikt genomen staat op het etiket dat het om zeezoutmijnen in Middelland
gaat, waar dat dan ook mag zijn. Correct was geweest: Middellandse Zeezoutmijnen
of Middellandse Zee-zoutmijnen. ]
Het nieuwe roken De daling in het aantal rokers in Nederland is al decennia aan de
gang. Rookte in 1990 37% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder; in 2014 was dat
gedaald naar 26%. Een mooie ontwikkeling, gezondheidstechnisch gezien dan. De afgelopen tien jaar is er echter iets anders voor in de plaats gekomen: de mobiele telefoon of beter gezegd de smartphone. Het eerste wat mensen vroeger deden als ze
ergens binnen kwamen, was een sigaret opsteken. Ook werd de sigaret veel gebruikt
als mensen zich ongemakkelijk voelden of zich verveelden. Deze rituelen worden nu
uitgevoerd aan de hand van de smartphone. Daarom zeggen we: smartphones zijn
het nieuwe roken. Gelukkig kan het niet veel erger worden. Had begin 2010 25% van
de Nederlanders een smartphone, begin 2015 was dat al 81%. Het is niet te missen. Al
die mensen die op elk moment en overal met hun smartphone zitten te rommelen.
Gezondheidstechnisch lijkt het misschien niet zo schadelijk als roken, maar psychisch
is er natuurlijk wel degelijk sprake van verslavingsverschijnselen (‘Verdorie, ik heb hier
geen bereik!’). Bovendien is het al weer een verloederend aspect in het maatschap32 pelijke omgangsverkeer.

