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Bij dit nummer Na het zwaarmoedige van ons vorige nummer zijn we weer in een 
meer normale stemming. Hoewel, een ingezonden brief en een aantal niet-verlengin-
gen zette de redactie wel enigszins aan het denken. Zijn we inderdaad van koers 
veranderd? Het heeft tot lange discussies in de redactie geleid. Uiteindelijk zijn we tot 
de conclusie gekomen dat we soms inderdaad wel lange of erg lange artikelen hebben 
geproduceerd. Zijn we onze onschuld kwijt? Zijn we nog wel nieuwsgierig op de juiste, 
lees Vi, manier? Het heeft allemaal geleid tot zelfreflectie. In hoeverre het tot resultaat 
heeft geleid, moet de lezer zelf maar beoordelen. We zijn er nog niet helemaal uit. Zo-
als altijd heeft de redactie wel weer met veel plezier aan dit nummer gewerkt.
Uw Bert Overeem, plaatsvervangend hoofdredacteur

Lezersservice
¶ Voor onze lezers is op de website van Voortschrijdende Inzichten aanvullende infor-
matie bij dit nummer 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) > Nummer 7. Onderaan deze 
pagina vindt u het symbool ‘Vi’. Dit is een grafisch element, maar als u hierop klikt, 
komt u op de speciale pagina. 
¶ Elke abonnee kan desgewenst dit nummer (en de vorige uit de Nieuwe Reeks) als 
pdf én in kleur opvragen via bvanberkel@inzichten.nl.
Uw Betty van Bruchem-Van Berkel

Bij de voorpagina Mooie vrouw, althans volgens de redactie. Wie het is, is ons onbe-
kend, ook de fotograaf is niet bekend. Dat heet tegenwoordig ‘publiek domein’.

Fotoverantwoording Indien bij een illustratie geen herkomst is vermeld, is het afkom-
stig uit het archief van Voortschrijdende Inzichten of is het gemaakt door leden van de 
redactie.

BIJZONDERE MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Het is ongebruikelijk dat iemand anders dan de hoofdredacteur zich op deze 
plaats tot de lezer richt (zie ook boven). Het is dan ook een niet alledaags 
bericht. Na dit nummer zal er nog één (1) reguliere Vi verschijnen en vervol-
gens nog een soort afsluitend opruimnummer. Dit heeft alles te maken met 
de gezondheid van onze hoofdredacteur die nogal te wensen overlaat. En 
die stopt ermee, dus houden wij er ook mee op. Alle abonnementsverplichtin-
gen zullen worden nagekomen. Er zullen geen rekeningen meer komen.
Het is met pijn in het hart dat we dit moeten melden. Wij, en ik spreek na-
mens de gehele redactie, hebben altijd met plezier aan Vi gewerkt.
Het kan zijn dat incidenteel nog eens iets zal verschijnen, maar dan onder de 
titel Eén Voortschrijdend Inzicht (Evi). U kunt zich hierover opgeven. Stuur 
een e-mail naar bovereem@inzichten.nl. Het is geheel gratis. Garanderen 
kunnen we, gezien de omstandigheden, echter niets.
Namens de redactie,
Bert Overeem
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Attendering voor onze lezers om naast Vi ook nog eens wat anders te lezen
Onze liefde voor de taal blijkt regelmatig uit de teksten in Vi. Nu kan de boog niet altijd gespannen 
zijn, dus deze keer adviseren wij onze lezers een luchtig werk. We zijn ons er echter van bewust 
dat er lezers kunnen zijn die er aanstoot aan nemen [Misschien niet aan dat wij het adviseren maar 
om het boek waarop wij de lezer attenderen]. Het gaat om Woordenboek van het Algemeen Onbe-
schaafd Nederlands, dat is samengesteld door Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar. Van ‘aarsgewei 
tot zweefteef’ staat als aanprijzing op de omslag. Een leuk boek – voor wie niet zo aanstootgevoelig 
is – dat ons de betekenis van uiteenlopende, ogenschijnlijk onschuldige woorden vertelt als glijden, 
klimmen, kloof, muis, nachtmuts en uitvinden. Het hoeft ons niet verbazen dat veel woorden een 
seksuele annotatie hebben. Want hoeveel niemand het schijnt te doen, denkt iedereen aan sex. 
Een aardige vondst is om woorden soms toe te lichten met romancitaten met daarin het betreffende 
woord. H. Aalbrecht & P. Wagenaar, Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands, 
Prisma 2013, 350 pp., ISBN 9789000311859, € 22,50. 



4

OVERDRiJVEN Het huidige taalgebruik valt onder andere op door overdrijving. Zo is 
iets tegenwoordig niet mooi, maar super mooi. En dat terwijl toch mooi is bedoeld. 
Of misschien erg mooi? En zo zijn er meer voorbeelden te beluisteren. En waar is het 
eigenlijk voor nodig? De Nederlandse taal heeft legio mogelijkheden om je sterk uit te 
drukken. Weer eens welkom in de wonderen van de gesproken Nederlandse taal. 

De Nederlandse taal heeft van oudsher een mogelijkheid om gradaties aan te 
geven: de zogeheten trappen van vergelijking. Zo is er de stellende trap: mooi. 

Is het meer dan mooi dan gebruiken we de vergrotende trap: mooier. En is het nog 
mooier dan is er nog de overtreffende trap: mooist. Nu is het lastige met de vergro-
tende en de overtreffende trap wel dat die pas goed tot hun recht komen in een 
context. Je kunt zeggen: ‘Dit landschap is mooi.’ Maar wie zegt: ‘Dit landschap is 
mooier’, roept vragen op. Mooier dan? De uitdrukking: ‘Dit landschap is het mooist’ 
eindigt ook nogal onbestemd. Het mooist van? Het mooist(e) dat? Een andere mo-
gelijkheid om iets te versterken ligt in het gebruik van woorden als heel, erg en nog 
(eventueel in combinatie). Erg mooi is meer dan mooi. Of heel erg mooi meer is dan 
erg mooi, is onduidelijk. En zo is nog mooier meer dan mooier. En zelfs de overtref-
fende trap kan overtroffen worden: allermooist is meer dan mooist. Kortom: de Ne-
derlandse taal kent genoeg mogelijkheden om allerhande gradaties aan te geven.
 Waarom dan het woord ‘super’ als toevoeging in zwang is gekomen, is een raad-
sel. Een vergelijkbare status heeft de toevoeging ‘vet’, zoals in de in bepaalde krin-
gen veel gehoorde uitdrukking ‘vet gaaf’. De enig denkbare reden is dat jongere be-
volkingsgroepen, die het gebruik van dergelijke woorden preferen, zich weer eens 
willen onderscheiden van de grauwe massa, het klootjesvolk of de oude zakken. 
Binnenkort zal het weer afgelopen zijn en komt er iets nieuws. Hoewel, onlangs 
gebruikte iemand die op de televisie iets werd gevraagd, het woord hip. Een typisch 
jarenzestigwoord van de toenmalige jeugd. Zo zie je maar: woordrecycling. 
 Waarom toch die behoefte aan overdrijving, aan onderscheiding? Er is in het Ne-
derlandse taalgebruik al genoeg overdrijving. Want wat te denken van klein beetje? 
Een beetje is al weinig dus is een klein beetje minder dan een beetje? Waarschijnlijk 
niet, want het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord klein in combinatie met een 
verkleinwoord is in het Nederlandse algemeen aanvaard: klein autootje, klein man-
netje, klein prijsje. Niemand kijkt ervan op, zo gewoon is het. Toch is de toevoeging 
klein in de meeste gevallen redundant. Immers, wie klein mannetje zegt, bedoelt 
een kleine man, een mannetje dus en meestal niet een kleiner dan kleine man.
 Een merkwaardige situatie bij het gebruik van verkleinwoorden kan zich inciden-
teel voordoen in bijvoorbeeld het volgende geval: ‘Heb je een even een hamertje 
voor me?’ Het kan betekenen dat iemand om een kleine hamer (klein hamertje) 
vraagt. Het kan echter ook betekenen dat de vraagsteller gedurende korte tijd een 
hamer nodig heeft en dat hoeft dan niet per se een kleine hamer te zijn. De sleutel 
tot deze betekenis ligt in het woord even. Wie daarentegen vraagt: ‘Heb je een ha-
mertje voor me?’, vraagt naar een kleine hamer. We willen maar zeggen: taal blijft 
verwondering oproepen. ≈
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HALVE NASLAG Naslagwerken, ten minste voor zover alfabetisch georganiseerd, be-
vatten lemma's van maximaal 26 beginletters. Wij vroegen ons af bij welke letter het 
naslagwerk in tweeën kan worden gedeeld. Anders gezegd: bij welke letter ligt (onge-
veer) 50% van de lemma's ervoor en bij welke ligt 50% erna? Een korte verkenning in 
onze handbibliotheek.

Nu moeten we dat van 'bij welke letter' natuurlijk niet al te letterlijk nemen, 
want het zou een mirakels toeval zijn als dat punt precies zou liggen op een 

punt van de overgang van de ene naar de andere letter. We deden een kleine steek-
proef: 17 naslagwerken. Een te klein aantal om representatief te zijn. Bovendien re-
presentatief waarvoor? De onderzochte werken zijn nogal uiteenlopend in hun on-
derwerpen. Maar toch, toch begonnen zich al contouren af te tekenen. We kunnen 
ons voorstellen dat bij 170 of misschien 1700 naslagwerken wel eens een normale 
verdeling zou kunnen ontstaan. Wat we hier mee moeten, weten we (nog) niet. ≈

Onderzochte werken
• K. ter Laan, Van Goor's aardrijskundig woordenboek van Nederland, 1942
 245: Mikkelhorst/246: Mil
• K. ter Laan, Woordenboek van de vaderlandse geschiedenis, 1939
 335: Lebak/336: Lebeau.
• K. ter Laan, Encyclopedisch woordenboek voor Groot-Nederland, 1937
 350: legaal/351: legaat.
• C. Höweler, XYZ der muziek, 1975
 356: Liszt/357: litanie.
• J. Renkema, Verwarwoordenboek, 2014
 165: intussen/156: intussen.
• J.J.L. van Zuylen, Encyclopædie voor radio-luisteraars, 1939
 180: Nieuwe Testament/181: Nieuwe Testament.
• J.J.L. van Zuylen, Radio encyclopædie, 1949
 178: Mutual Broadcasting System/179:  Mutual Broadcasting System.
• G.A. Larsen van Neerland, Aardrijkskundig vademecum voor de Benelux, z.j.
 107: Maarssen/108: Maartensdijk.
• G.A. Brands & R.W. Lieve, Kramers’ woordentolk, 1929
 405: ketjoeboeng/406: ketjoeën.
• E. Sanders, Eponiemen woordenboek, 1990
  100: krates/100: krates.
• E. Sanders, Geoniemen woordenboek, 1995
  132: Lolaborstel/133: Lolaborstel.
• Anonymus, Encyclopedie Ik weet het, z.j.
 299: lianen/300: Libanon.
• Anonymus, Shell stratenboek, 2003
 377: Huissen/378: Huizen.
• J. de Vries, Nederlands etymologisch woordenboek, 1971
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 440: meuk/441: meuk.
• H. Aalbrecht & P. Wagenaar, Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands, 2013
 190: pak/190: pak.
• F. de Tollenare & A.J. Persijn, Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal, 1975.
 566: meikever/567: meier.
• A. Kolsteren, Vreemde-woordenboek, 1970.
 151: heraldicus/152: heraldicus.
• J. Goedvolk, Keesings landenvademecum, 1980
 124: Kiribati/125: Koewiet.
• H. van Krimpen, Vergeetwoordenboek, 1999
 96: lettercorpsen/97: letterfamilie.

Dd
NiETS TE ZiEN?! Wie op zoek is naar een gebied waar een breed scala aan historische 
plaatsen ligt, hoeft niet ver te gaan. Niet al te ver over de grens bij Vaals liggen een 
aantal mooie dingen die het bezoeken waard zijn, als het ware voor het oprapen. En 
dat is iets dat niet iedereen zou verwachten.

Er was een tijd, laten we zeggen de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, 
dat je mensen kon horen zeggen dat ze naar het buitenland waren geweest. 

In de moderne tijd al lang niets bijzonders meer, maar toen nog wel. In negen van 
de tien gevallen bleek het om een reisje naar Monschau te gaan (zie de kaart op 
de volgende pagina's  1). Monschau, een pittoresk stadje met een middeleeuws 
centrum met alleraardigste vakwerkhuizen en gelegen in een dal aan de rivier de 
Roer in het noorden van de Eifel, ligt op zo’n 40 kilometer van Vaals. De vroegere 
globetrotters deden dan meestal meteen ook het drielandenpunt bij Vaals aan. Te-
genwoordig haalt de moderne toerist zijn neus op voor het gehucht Monschau dat, 
naar verluidt, alleen nog maar door onwetende bejaarden wordt gefrequenteerd 

Bij welke letter ligt de grens 
van de halve naslag? Vi 
onderzocht het in 17 Neder-
landstalige naslagwerken en 
maakte van de resultaten deze 
frequentieverdeling. Het aantal 
waarnemingen is echter klein 
dus veel zeggingskracht heeft 
het resultaat niet. In politieke 
termen zouden we kunnen 
spreken van een ‘indicatie’ of 
een ‘tendens’.
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om ‘eens in het buitenland’ te zijn. Wie even zijn onwil terzijde legt, zal moeten 
constateren dat aan Monschau best interessante zaken zijn verbonden. Zo staat 
er nog een station met de naam Monschau, dat weliswaar niet meer als zodanig in 
gebruik is, maar dat ooit aan de roemruchte Vennbahn lag. Deze spoorlijn liep van 
Luxemburg naar Aken en heeft een rijke geschiedenis. Aardig is ook dat het station 
op Belgisch grondgebied ligt, een gevolg van het verdrag van Versailles na de Eerste 
Wereldoorlog. Ach, en wie weet nog dat Monschau pas sinds 1918 zo heet; daar-
voor was de naam Montjoie.
 Nu zouden we ons lezers niet alleen voor het lieflijke Monschau op pad durven 
te sturen. Wat is er dan meer in deze regio te zien of te beleven? We wijzen op het 
al genoemde drielandenpunt, dat ooit een vierlandenpunt was, het gehucht Rodert 
met een bijzondere bioscoop (die er niet meer is), de overwoekerde restanten van 
het nabijgelegen Felsennest, de stad Bad Münstereifel, dat eigenlijk een soort groot 
Monschau is, en in de nabijheid van Rurberg, de Ordensburg Vogelsang met als ver-
rassing een mooi historisch Belgisch benzinestation. We lopen het allemaal even af.
 Om te beginnen het vierlandenpunt (kaart  2). Van 1816 tot 1920 was het drie-
landenpunt bij Vaals een vierlandenpunt, omdat aldaar ook nog het minilandje Neu-
traal Moresnet (nog geen 3,5 km2 aan oppervlakte) aanpuntte. Het land was ont-
staan na de nederlaag van Napoleon toen er twist uitbrak over de zeggenschap van 
zinkmijnen bij Kelmis. Na de Eerste Wereldoorlog werd bij het verdrag van Versailles 
het landje verdeeld onder België en Duitsland. De honderdjarige geschiedenis van 
deze merkwaardige staat is mooi beschreven door Philip Dröge.① ② Het plaatse-
lijke museum, het Geuldalmuseum in Kelmis (kaart  3), waar ons een kijkje in de 
roemruchte geschiedenis van Moresnet wordt beloofd, is helaas sinds juli 2017 voor 
onbepaalde tijd gesloten. Naar men zegt vanwege een verhuizing. Maar waar die 
verhuizing dan wel naar toe mag zijn, is niet bekend.③
 Dan maar snel door naar de bioscoop van Rodert. Eigenlijk moeten we hierbij 
eerst het Felsennest noemen. In het Felsennest was in mei en juni 1940 het hoofd-
kwartier van Adolf Hitler gevestigd. Inderdaad, dus tijdens de inval in Nederland, 
België, Luxemburg en Frankrijk. Restanten ervan zijn nog wel in de bossen te vin-
den, maar dan wel in ruïneuze toestand. Het complex werd namelijk in de laatste 
maanden van de Tweede Wereldoorlog door terugtrekkende Duitse troepen opge-
blazen. De voorzieningen zullen ongetwijfeld spartaans zijn geweest, zoals het voor 
veldheren op oorlogspad betaamt. Toch moest er ook voor ontspanning worden 
gezorgd en dat gebeurde in Rodert (kaart  4). Rodert is en was een gehucht, met 
niet meer dan 500 inwoners. Hier vertoonde Hitler zich elke week op donderdag, 10 
uur, om in Gastätte Hack en de ernaast gelegen Dorfsaal die tot een soort bioscoop 
waren omgebouwd, de laatste editie van de Wochenschau te bekijken.
 Zijn we eenmaal in Rodert geweest dan ligt – voor de ontspanning – een be-
zoekje aan het op een steenworp afstand gelegen Bad Münstereifel (kaart  5) 
in de rede. Het is een soort Monschau maar dan groter. Men probeert zich op te 
werpen als mineralenstad onder het uitroepen van de kreet ‘We zijn immers in de 
Eifel, een oud vulkanisch gebergte’. Kan zijn, maar dat laat onverlet dat veel van de 
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[Boven] Kaart van een deel 
van de Eifel met daarop de in 
de tekst besproken plaatsen 
aangegeven. 1: Monschau; 2: 
Vierlandenpunt; 3: Kelmis; 4: 
Rodert; 5: Bad Münstereifel; 6: 
Ordensburg Vogelsang.

[Links] De Waldstraße in Rodert. 
Het vakwerkhuis is de voorma-
lige Gastätte Hack, met rechts 
de ingang naar de plaats waar 
vroeger de Dorfsaal stond. Foto 
Vi, 2017i

[Linksonder] Hilter met gevolg 
komt aan bij de provisorische 
filmzaal/bioscoop in de Wald-
straße in Rodert. Iedere week 
op dondrdag, 10 uur bekeek 
Hitler hier de laatste versie van 
de 'Wochenschau'. Fotograaf 
onbekend, 1940.
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aangeboden mineralen van elders op de wereld komen. Een 
merkwaardigheid in dit stadje is dat zich hier een van de (wei-
nige) winkels van Ravensburger, de gerenommeerde Duitse 
legpuzzelfabrikant, bevindt. Daar kan men met eigen ogen 
zien dat er inderdaad legpuzzels van tienduizenden stukjes 
bestaan, althans afgaande op de uitgestalde dozen. Derge-
lijke puzzels zijn natuurlijk alleen voor de echte diehards.④ 
Gelukkig kun je er, zoals in zo veel Duitse stadjes, uitstekend 
gebak eten. Verder is het stadje natuurlijk gevuld met onnut-
te winkels met goederen die te hoog zijn geprijsd.
 En dan tot slot de Ordungsburg Vogelsang (kaart  6). 
Een Ordnungsburg is een relict uit de nazitijd. Het was be-
doeld als een opleidingsinstituut voor toekomstige leiders in 
nazi-Duitsland, en dan speciaal hogere functionarissen in de 
NSDAP, de nationaalsocialistische partij die in Duitsland de 
dienst uitmaakte. Hier moesten de zogeheten Ordungsjunker 
werden hier opgeleid. Er waren drie van dergelijke opleidings-
instituten voorzien, namelijk in Sonthofen, in Krössinsee en 
dus in Vogelsang. Er werden monumentale gebouwen voor 
neergezet in een robuuste stijl zoals die in nazi-Duitsland erg 
op prijs werd gesteld. De gebouwen werden in april 1936 op-

geleverd. Van de beoogde opleidingen kwam niet al te veel terecht. Improvisaties, 
verschillen van inzicht in de lesstof, geen geschikte docenten maakten het tot een 
rommelig geheel. Het enige waarin goed was voorzien, was de lichamelijke training. 
Daar kwam in het begin van de Tweede Wereldoorlog nog bij dat de opleidingen 
werden gestaakt, omdat de cursisten óf onder de wapenen moesten óf (voortij-
dig) functies in de NSDAP moesten bekleden. Aan het eind van de oorlog werd het 
complex deels beschadigd door geallieerde bombardementen. Na de oorlog nam 
de Britse bezettingsmacht het terrein in bezit en maakte er een militair oefenterrein 
van. Bewoners van het nabijgelgen Wollseifen moesten ook nog eens hals over kop 
hun dorp verlaten. Veel huizen in het spookdorp werden bij oefeningen verwoest. 
In 1950 ging het complex over naar de Belgen die het eerst als oefenterrein voor 
hun eigen troepen gebruikten. Later werd het een NAVO-oefenterrein.
 Ondanks dit alles is er nog opmerkelijk veel van het oorspronkelijke complex 
bewaard gebleven en kan op sommige plaatsen duidelijk nog de nationaalsocialis-
tische atmosfeer ondergaan worden. Maar niet alleen de gebouwen kunnen wor-
den bezocht, inclusief de latere Belgische bijbouwsels, ook is er een permanente 
tentoonstelling met als titel ‘Bestemming Herrenmensch’. En zoals altijd in Duits-
land blinkt de tentoonstelling uit door genuanceerdheid zonder dat de gruwelen 
en aberraties uit de nazitijd worden verheimlijkt. Er kan overigens, ook in de beste, 
Duitse traditie, uitstekend worden gegeten. Om verwarring te voorkomen: tegen-
woordig vinden we de Ordnungburg Vogelsang onder de naam Vogelsang Interna-
tionaler Platz, kortweg Vogelsang IP. ≈ 
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❶ Philip Dröge, ‘Moresnet. Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje’, Spectrum, 272 
blz., ISBN 9789000349609, € 19,99. ❷ Het Vierlandenpunt bespraken we terloops al eerder in Vi, 
maar dan vooral in relatie tot zink. Zie hiervoor nummer 11 (mei 2005) van de Oude Reeks. [Gra-
tis te downloaden op onze website!] ❸ Zie https://www.kelmis.be/de/tourismus-de/tourismus-de-
sub/sehenswertes. ❹ Er bestaan puzzels van twee tot duizenden en zelfs tienduizenden stukjes. 
Voor de veelstukkige puzzels moet men niet te klein zijn behuisd. De puzzels van 32.000 stukjes 
heeft in gelegde toestand een afmeting van 544 x 192 cm; de grootste, die van 40320 stukjes, 

meet maar liefst 680 x 
192 cm.

1
6

2 3
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Vanaf linksboven met de klok mee. 1: Stafleden van de Ordnunsburg in vol ornaat; 2: Adolf 
Hitler bezoekt de Ordnunsburg. Op de achtergrond de Adlerhof; 3: Cursisten ontspannen zich 
in hun vrije tijd. Op de achtergrond het fraaie uitzicht met de Urftsee en de Urfttalsperre; 4. Het 
complex Ordungsburg in zijn vooroorlogse glorie. 5. Het benzinestation, gebouwd door en voor 
de Belgische militairen. 6. I was there: toeristen laten zich vereeuwigen met de Urftsee en de 
Urfttalsperre op de achtergrond. Foto's Vogelsang IP (1 tot en met 4) en Vi (5, 6).

Dd

5

4
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DE SCHADUWLOZE BOOM Jelle Reumer is hoogleraar Vertebrate Paleontology aan 
de universiteit van Utrecht en voormalig directeur van het Natuurhistorisch Museum 
in Rotterdam. Verder schreef hij een aantal leuke boeken, waaronder ‘De ontplofte 
aap’. Bij het grote publiek is hij ook bekend als de man die eens per maand een column 
spreekt in het programma ‘Vroege Vogels’; zo ook in de uitzending van 15 april 2018. 
Zijn onderwerp was die keer de terrasverwarmer; over dit merkwaardige object sprak 
hij de banvloek uit. Onbedoeld – wij nemen voor het gemak maar aan dat Reumer ons 
tijdschrift niet kent – gaf hij daarmee bijna een voorbeeld van het verschijnsel van de 
schaduwloze boom.

Bijna, want het was de helft van de schaduwloze boom. De andere, niet ge-
noemde helft is deze: onder de mensen die in de winter mét terrasverwarmers 

op een terrasje willen zitten, zijn er ongetwijfeld heel wat die zich bekreunen over 
de zachte winters, waardoor zijn niet kunnen schaatsen Zie hier de schaduwloze 
boom. Met andere woorden: veel mensen zijn in staat om onverenigbare zaken 
toch moeiteloos met elkaar te verbinden: in de winter lekker warm op een terras 
mét een terrasverwarmer willen zitten en in de winter moet het koud zijn omdat ze 
willen schaatsen. Probeer niet om het te begrijpen, probeer het niet te bestrijden, 
maar verbaas u niet over dit helaas veelvuldig optredende verschijnsel. We geven 
enkele voorbeelden. 
 Facebook Zoals Johan Cruijff ooit zei: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’ 
Immers, Facebook heeft als motto: ‘Met Facebook ben je verbonden en deel je al-
les met iedereen in je leven.’ Nu blijkt dat we dat zeer letterlijk moeten nemen. 
Privacy stelt hier niets voor, Facebook weet alles en deinst er niet voor terug veel 
geld te verdienen met verkoop van de persoonlijke gegevens. Een storm van pro-
test stak op. Velen voelden zich in hun privacy aangetast. Bij nadere beschouwing 
een vreemde zaak, want wat mensen op Facebook hebben te melden is vaak op het 
genante af. Mensen aarzelen niet om hun hele hebben en houden aan de mensheid 
schaamteloos (en vals) te etaleren. Klagen over privacy is dan toch als, ja als een 
schaduwloze boom.
 Recreatiepark Onlangs was er (en misschien is het erg nog steeds wel) grote, 
maatschappelijke opwinding over de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. 
Staatsbosbeheer, de beherende instantie van dit gebied, hanteert in de winter 
een niet-voeren beleid. Verzwakte dieren waarvan wordt verwacht dat ze niet lang 
meer zullen leven, worden afgeschoten. Dit gebeurt op advies van gerenommeer-
de wetenschappers als Vera en Olof, die het principe van ‘natuur aan zichzelf over-
laten’ hoog in het vaandel hebben staan. In het geval van de Oostvaardersplassen 
houdt dit in dat het in het gebied beschikbare voedsel in de winter beperkend zal 
zijn. Gevolg: tientallen procenten van de dieren leggen in de winter het loodje of 
zijn zo verzwakt dat ze worden afgeschoten. Over de zin van een dergelijke vorm 
van natuur wordt verschillend gedacht. In ieder geval is er een groep mensen die 
de dieren niet kunnen zien lijden en daarom willen bijvoeren. Een loffelijk streven 
waar deze (0ver)verhitte mensen niet goed over hebben nagedacht. De omvang 
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van de kuddes van konikpaarden, edelherten en wat dies meer zij, is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Zeker, in de winter gaan er veel dood, maar dat wordt wel 
weer ingehaald. Door de dieren bij te voeren, blijven er meer in leven, kunnen er 
zich meer voortplanten dus volgend jaar zijn het er misschien nog wel meer. Dit lijkt 
toch geen structurele oplossing, ook niet voor onze bijvoederaars.① Wat dan wel? 
Daar gaat dit stukje niet over; dit ging immers over de schaduwloze boom. In dit ge-
val: hypocriet doen over dieren die doodgaan – maar het is inmiddels al vele malen 
gezegd – geen problemen hebben met de bio-industrie en de producten ervan. 
 En dan tot slot de boom, ja de boom waaraan het verschijnsel zijn naam ont-
leent. Veel mensen willen in het voorjaar en de zomer in hun tuin lang in de zon 
zitten en ‘bruin’ worden. Maar ze willen ook in diezelfde tuin in het voorjaar en de 
zomer als het te warm wordt, in de schaduw kunnen zitten, in de schaduw van een 
boom. Maar diezelfde boom komt bij het ‘bruin’ worden slecht van pas; dan staat ie 
in de weg. Daarom de willen mensen een schaduwloze boom: een boom die scha-
duw geeft, maar geen belemmeringen geeft voor ‘bruin’ worden. ≈

❶ Een deel van deze mensen is verenigd in de Stichting Welzijn Grote Grazers. Wat ze precies 
willen, is niet geheel duidelijk. Ze menen vooral dat anderen iets moeten doen en dan vooral 
natuurlijk de Overheid (met een hoofdletter). We krijgen de indruk dat het centrale begrip het 
volgende is: ‘In Nederland dient de wettelijke zorgplicht voor ALLE dieren te worden toegepast!!’ 
[De twee uitroeptekens en het woord in kapitalen zijn de verantwoordelijkheid van de opstellers] 
Logischerwijs mogen we dan binnenkort dezelfde actievoerders ook bij optrekken van de bio-
industrie verwachten.

Dd
SLECHTE TYPOGRAFiE Er wordt wat afgerommeld met typografie. Grafische ontwer-
per Piet Schreuders windt zich er terecht al vele decennia over op. De opkomst van de 
PC heeft de situatie alleen nog maar erger gemaakt. Een overdaad aan lettertypen is 
sindsdien voor iedereen toegankelijk. En dat zullen we weten. Maar nu even serieus.

Piet Schreuders bracht in 2002 het boekje Voor verbetering vatbaar uit.① Een al-
leraardigst werk waarin Schreuders een groot aantal voorbeelden van ellendige 
opmaak met nadruk op typografie beschrijft. Het is bij een eenmalige uitgave ge-
bleven, maar voor hetzelfde geld had Schreuders er een tien- of twintigdelige serie 
van kunnen maken. Nu is de redactie van Vi niet typografisch onderlegd, laat staan 
als zodanig gediplomeerd, maar wij hebben wel sympathie voor de opwinding van 
Schreuders. En zo bemoeiden wij ons ooit met het logo van het Rijksmuseum.

Het
originele
logo
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Voor veel geld had dit achtenswaardige instituut zich in 
2012 een nieuw logo laten aanmeten. Beter ware het te 
spreken van aannaaien. Ontwerpster Irma Boom, vol-
gens het Rijksmuseum ‘internationaal ontwerper’ (geen 
idee wat dat inhoudt; bedoeld was mogelijk ‘internati-
onaal bekend ontwerper’ of ‘internationaal gelouwerd 
ontwerper’), was verantwoordelijk voor dit merkwaardige product. De steen des 
aanstoots was de spatie. Taalkundig hoort die daar natuurlijk niet, maar dat hoeft 
het probleem niet te zijn. De ontwerpster had geredeneerd dat ‘het Rijks’ een koos-
naam is voor het Rijksmuseum, zo leerden wij uit een interview. Om dat te bena-
drukken was de spatie erin gekomen. De verbinding met de koosnaam is leuk maar 
de uitwerking verkeerd. Zoals we destijds voorstelden, was het beter geweest om 
de zaak anders te ordenen. En zo kwamen we tot onze tweeregelige suggestie, 
zoals hierboven afgebeeld.②
 Dit alles drong zich weer aan de redactietafel op, 
toen we het logo van de Afvalwijzer zagen. Dit nuttige 
instrument dat dient om ons te helpen bij onze huishou-
delijke afvalstromen te beheren, zou toch beter verdie-
nen dan dit overladen logo. Over het saaie lettertype zullen we het verder niet heb-
ben. Het laatste deel van het logo staat in vet. Maar dat niet alleen, het begint ook 
weer met een hoofdletter. Het lijkt enigszins op de typografische variant van wat bij 
'Overdrijven’ is besproken: én ver én met een hoofdletter. Voor het geval dat we de 
woordspeling eens over het hoofd mochten zien. En dan nog iets. De W is vreemd; 
de letter is rechts hoger dan links. Speels element? Het kan ook te veel zijn. ≈

❶ Piet Schreuders, ‘Voor verbetering vatbaar’, De Buitenkant, 2002, ISBN 9789076452241, € 
14,95. ❷ www.inzichten.nl/korte_mededelingen/mededeling_5_rijksmuseum.html.

Dd
ONZORGVULDIGHEID IN HET PERIODIEK SYSTEEM? Het periodiek systeem der ele-
menten is een opsomming van alle elementen, de bouwstenen van alle materie. Deze 
elementen hebben alle een symbool, zeg maar een soort afkorting waarmee bijvoor-
beeld formules van stoffen worden aangegeven. Het is misschien wat taaie materie, 
maar wij zijn altijd op zoek naar onvolkomenheden. Vi heeft er niet voor gestudeerd 
maar vond er toch wel wat eigenaardigs aan het periodiek systeem.

Onlangs figureerde in een televisiequiz een chemicus. Eén van de vragen ging 
over een bepaald element. De chemicus wist niet onmiddellijk het antwoord 

en het bijbehorende symbool. De quizmaster reageerde later lichtelijk verbaasd. Zij 
was in de veronderstelling dat chemici het gehele periodiek systeem uit hun hoofd 
kenden, inclusief de symbolen. De chemicus moest dat ontkennen en maakte het 
vervolgens nog erger door op te merken dat hij maar heel weinig elementsymbolen 
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kende. Niet bepaald een aanprijzing voor de kwaliteit van de studie en/of de che-
micus.① 
 In het dagelijks spraakgebruik is een uitdrukking als cee-oo-twee geheel inge-
burgerd. Niemand nog die ervan schrikt. Terzakekundigen zien Pavlovsgewijs on-
middellijk de formule CO2 voor zich, de chemische formule voor koolstofdioxide, 
zijnde een stof waarvan het teveel problemen met het klimaat veroorzaakt. Handig 
toch van die chemici dat ze zo’n kortschrift hebben bedacht. Van belang is verder 
dat het periodiek systeem der elementen 94 elementen telt die van nature voorko-
men. Verder zijn er enkele tientallen elementen die kunstmatig zijn bereid.
 Wie een periodiek systeem (Eng: periodic table; niet periodic system!) bekijkt, 
ziet een opsomming van elementsymbolen die uit een of twee letters bestaan, 
waarbij de eerste letter altijd een hoofdletter is.② Alle nieuw ontdekte elementen, 
dus met nummer 95 en hoger, hebben alle symbolen die tweeletterig zijn. Bij de 
elementen met nummer 94 en lager komen echter ook eenletterige symbolen voor, 
zoals H, O en P.③ Deze zijn grotendeels gesitueerd in het lagere bereik. Nu zijn er 
tevens nogal wat elementen waarvan de namen dezelfde beginletter hebben. Om 
verwarring te voorkomen is er een tweede letter aan toegevoegd. Natuurlijk waren 
alle elementen er altijd al, maar ze moesten nog worden ontdekt. Dus bijvoorbeeld 
H staat voor het element hydrogenium (Ned: waterstof), He voor helium, Hg voor 
hydrargyrum (Ned: kwik(zilver)). Evenzo bijvoorbeeld O voor het element oxygen 
(Ned: zuurstof) en Os voor osmium. Dat lijkt allemaal overzichtelijk, maar is het bij 
nadere bestudering niet, of eigenlijk niet helemaal.
 Eerst maar eens wat fenomenologie. Er zijn beginletters van elementsymbolen 
die we niet tegenkomen als eenlettterig. Het gaat om de letters A, E, G, L, M, E, X 
en Z.④ Neem bijvoorbeeld de A. Er zijn acht elementen waarvan het symbool met 
een A begint: Ac (89; actinium), Ag (47; argentum, zilver), Al (13; aluminium), Am 
(95; americium), Ar (18; argon), As (33; arseen), At (85; astatine, astaat) en Au (79; 
aurum, goud). Een van deze acht zal toch als eerste zijn ontdekt. Dus waarom die 
niet het symbool A gegeven? Goud was de eerste die werd ontdekt; waarschijnlijk 
meer dan 6000 jaar voor het begin van de jaartelling. Daarna kwamen zilver (meer 
dan 5000 jaar), arseen (meer dan 300 jaar), enzovoorts. Dus waarom is goud niet A 
in plaats van Au? Soortgelijke beschouwingen kunnen voor de andere beginletters 
ook worden gehouden. 
 Er kan in ieder geval geen relatie met het tijdstip van ontdekking zijn. De ver-
klaring hiervoor is simpel: voordat het lettersysteem om elementen een symbool 
te geven in zwang kwam, waren er al ruim dertig elementen bekend. Hierbij waren 
onder andere koolstof, fosfor, stikstof, die eenletterig werden benoemd en bijvoor-
beeld koper, ijzer, tin, arsenicum die twee letters meekregen. De verklaring van dit 
alles is eigenlijk simpel: tot in het begin van de negentiende eeuw werken weten-
schappers niet met lettersymbolen maar met tekensymbolen.
 Het chemische letterschrift zoals we dat tegenwoordig nog gebruiken, hebben 
we te danken aan de Zweedse chemicus (Jöns) Jacob Berzelius die de notatie in 
1813 voorstelde. Heeft Berzelius maar wat aan gerommeld? Nee, zeker niet !
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 In 1814 schreef hij in een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift het volgende: 
‘I shall take, therefore, for the chemical sign. the initial letter of the Latin name of 
each elementary substance: but as several have the same initial letter, I shall distin-
guish them in the following manner : – 1. ln the class which I call metalloids , I shall 
employ the initial letter only, even when this letter is common to the metalloid and 
to some metal. – 2. In the class of metals I shall distinguish those which have the 
same intials with another metal or a metalloid, by writing the first two letters of 
the word. – 3. lf the first two letters be common to two metals, I shall, in that case, 
add to the initial letter the first consonant which they have not in common.’⑤ Als 
we hierbij bedenken dat a) metalloids tegenwoordig worden onderscheiden in se-
mi-metalen, in feite echte metalloïden, metaalachtigen, en niet-metalen en b) een 
consonant een medeklinker is, dan wordt alles duidelijk, althans zo lijkt het. In ieder 
geval helpt het een heel eind op weg. Berzelius geeft ook voorbeelden. Zo wordt 
zwavel S, van sulphur, want het is een niet-metaal; zie regel 1. En zo wordt silicium 
Si, enzovoorts.
 Berzelius had dus een uitermate eenvoudig naamgevingssysteem bedacht. We 
kunnen met de huidige kennis gemakkelijk twisten over de uitgangspunten, maar 
eenvoudig was en is het. Maar waarom heeft hij zich niet aan zijn eigen systeem 
gehouden? Want hoe is het anders te verklaren dat een aantal metalen toch als 
symbool maar één letter heeft meegekregen? Zie yttrium (Y), wolfraam (W) en ura-
nium (U). Deze drie metalen waren toen Berzelius zijn artikel schreef, al ontdekt. 
Volgens Berzelius’ eigen systeem zouden ze dan de symbolen Yt, Wo en Ur moeten 
hebben gekregen. Niemand kan ons vertellen hoe een en ander in elkaar zit.⑥ Een 
wetenschapper zou vervolgens zeggen: ‘Er is meer onderzoek nodig.’ ≈

❶ Bij de redactiebespreking van dit artikel begon een van de leden van de redactie spontaan te 
declameren: ‘Ha, He, Linke Bertje Boorde Colen aaN Op Flakkee eN Nam ‘s Morgens Al Series 
Photo's met Sijn ClArK Camera.’ Met als toelichting dat in deze merkwaardige zin de twintig eer-
ste elementen van het periodiek systeem zijn begrepen (zie de onderstrepingen): H (waterstof), 
He (helium), Li (lithium), Be (beryllium), B (boor of boron), C (koolstof), N (stikstof), O (zuurstof), 
F (fluor), eN = Ne (neon), Na (natrium), Mg (magnesium), AL (aluminium), Si (silicium), P (fosfor), 
S (zwavel), Cl (chloor), Ar (argon), K (kalium) en Ca (calcium). Op deze wijze had de leraar schei-
kunde op de middelbare school de leerlingen gedwongen om een deel van het periodiek systeem 
uit het hoofd te leren. Met resultaat blijkbaar, zelfs zo veel jaar na dato. ❷ Wie een periodiek sys-

Elementsymbolen zoals de alchemisten die gebruikten. 
Van links naar rechts op de eerste rij: tin, lood, goud, 
zwavel. Op de tweede rij: kwik, zilver, ijzer.
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teem goed bekijkt, zal het opvallen dat er aan het eind (= aan de onderkant) ook symbolen met 
drie tekens voorkomen. Dit zijn tijdelijke etiketten voor kunstmatig gemaakte elementen; deze 
krijgen in afwachting van een echte naam een tijdelijke naam. Deze tijdelijke naam is gebaseerd 
op het atoomnummer van het betreffende element en feitelijk niets anders dan een benoeming 
van de afzonderlijke cijfers volgens een afgesproken protocol met de uitgang ‘ium’. ‘un’ staat 
bijvoorbeeld voor een 1 en ‘oct’ voor een 8. Element 118 krijgt dan als tijdelijke naam ununoctium. 
❸ In volgorde van oplopende atoomnummers (tussen haakjes de nummers): H (1), B (5), C (6), 
N (7), O (8), F (9), P (15) , S (16), K (19), V (23), Y (39) , I (53), W (74) en U (92). ❹ De symbolen 
D en T tellen we niet mee, want die staan voor isotopen, zeg maar 'varianten’ van waterstof, na-
melijk deuterium (D) en tritium (T). De Q tellen we ook niet mee, omdat deze letter, behalve voor 
de kunstmatige elementen, in het geheel niet wordt gebruikt. ❺ J. Berzelius, Essay on the cause 
of chemical proportions, and on some Circumstances relating to them: together with a short and 
easy method of expressing them, in: Annals of Philosophy 3, 51-62, 1814. We moeten over dit 
voorstel niet te licht denken,want voor die tijd werd met vreemde symbolen gewerkt om stoffen 
aan te duiden. Deze dateerden vaak nog uit de tijd van de alchemie en waren alleen voor inge-
wijden te begrijpen. [Mogen we nog een opmerking maken? We vonden dit artikel gedigitaliseerd 
op de website van BHL, de Biodiversity Heritage Library. Dit is een onvoorstelbaar rijke bron van 
gedigitaliseerde boeken en wetenschappelijke tijdschriften. Zie www.biodiversitylibrary.org.] ❻ 
Zie bijvoorbeeld standaardwerken als E.R. Scerri, The periodic table, Oxford University Press, 
2007 en B. Jaffe, Crucibles, the story of chemistry, Dover, 1976. 

Dd
DE TELOORGANG VAN DE ‘CHINEES’ Het kost tegenwoordig weinig moeite om een 
eetgelegenheid met een willekeurig welke nationale achtergrond binnen te lopen. Ze-
ker als men hongerig is, kan het gebeuren dat men bijna ongemerkt in een restaurant 
terecht is gekomen waar originele Kaap Verdische geitenbouten of Armeense zweze-
rik wordt geserveerd. Maar waar is toch de ouderwetse Chinees toch gebleven?

Mark van Wonderen, journalist bij RTV Noord-Holland kwam in mei dit jaar met 
een verrassend boek: een boek met foto's van alle, op dit moment operati-

onele Chinees-Indische restaurants in Nederland. Naar eigen zeggen is zijn missie 
vooral ingegeven door zijn voorliefde voor treurigheid en verval. Om de uitgave 
mogelijk te maken richtte Van Wonderen samen met de vormgeefster van het 
boek, een eigen uitgeverij op: Zoetzuur. Allemaal bijzonder te waarderen acties.① 
 Er is echter één punt waar Van Wonderen het mis heeft. Hij zegt in een interview 
met Villamedia, de website over journalistiek: ‘Het is u misschien opgevallen, en 
misschien ook niet, maar het traditionele Chinees-Indische restaurant dreigt uit ons 
straatbeeld te verdwijnen.’ Dat klopt niet, want het is niet het dreigt te verdwijnen. 
De teloorgang van de Chinees is al decennia geleden in gang gezet. Jaren geleden 
sloegen wij daarom al alarm: de Chinees was bijna verdwenen uit de binnenstad 
van Utrecht. Wij rapporteerden erover op onze website, te beginnen zo’n tien jaar 
geleden. Ook in Vi Oude Reeks nummer 18 van juni 2007 behandelden we al (kort) 
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de teloorgang van het Chinese restaurant in Utrecht. 
 Maar ter zake. In een stad als Utrecht,② toch niet bepaald een wereldstad, kan 
men in de binnenstad zo maar enkele tientallen verschillende soorten restaurants 
aantreffen. Zeker als men hongerig is, kan het gebeuren dat men bijna ongemerkt, 
onder het mompelen van ‘Ach, je kan maar nooit weten’ of ‘Laten we eens iets 
nieuws proberen’, in een restaurant terecht is gekomen waar Kaap Verdische gei-
tenballen of zwezerik van de Armeense slangenarend wordt geserveerd. Niettemin 
wordt er veel geklaagd. Niet zo zeer omdat de omvang van het aanbod te wen-
sen zou overlaten, maar meer omdat het moeilijk kiezen is. Een luxeprobleem dus 
van de moderne tijd.③ Immers, enkele decennia geleden was het kiezen tussen: 1. 
De ‘ItaIiaan’; 2. Bistroachtige zaken waar men beweerde aan de Franse keuken te 
doen; 3. Misschien nog ergens een zaak waar men de Nederlandse keuken voerde; 
en 4. Gelukkig, ook nog de ‘Chinees’. Nog verder terug in de tijd was het aanbod 
nog schraler. We praten dan over de jaren vijftig, waarbij alleen de ‘Chinees’ er was 
of men moest uit wijken naar het cafetaria, de snackbar of de automatiek. Voor de 
treinreiziger stond ook de stationsrestauratie nog ter beschikking. Natuurlijk waren 
er ook restaurants, maar dat was voor de gemiddelde mens toch echt te hoog ge-
grepen. Al was het alleen al vanwege de prijs. Chique eten was voorbehouden aan 
mensen met geld en zoiets deed de gewone mens slechts bij hoge uitzondering (en 
dan nog niet van harte), op hoogtijdagen als een jubileum of huwelijk.
 De Chinees leverde grote hoeveelheden prima voedsel tegen zeer schappelijke 

De meeste ‘Chinezen’ serveren geen Chinees eten (ook geen Indisch of Indonesisch)
De ene Chinees is niet de andere; opletten dus. Onder wat in de wandeling vaak ’de Chinees’ 
wordt genoemd, gaat toch wel enige verscheidenheid schuil. Zo zijn er Chinese restaurants en 
er zijn Chinees-Indische restaurants. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want als de Nederlander 
’Chinees’ zegt, bedoelt hij meestal Indisch, hoewel het dat ook weer niet is. De Chinees heeft 
zich aangepast, want die wil klandizie. En zo werden Chinese restaurants Chinees-Indische 
restaurants. En deze werden (en worden) van oudsher meestal door Chinezen gedreven. Dus 
zogenaamd Indisch eten dat door een Chinees bereid is. Op zich is dat niet zo merkwaardig, 
omdat in het voormalige Indië ook veel restaurants door Chinezen werden gedreven. Zo gaat 
dat met Chinezen, die zitten over de hele wereld. Dus zegt de Nederland ’Chinees’ dan had hij 
het vroeger over nasi en bami en, als hij wild deed, saté en loempia. Nu bedoelt hij hetzelfde, 
maar dan aangevuld met babi-pangang. Het lijkt in de verte op Indisch eten. Maar maak nu 
weer niet de fout om een Indonesisch restaurant te betreden en denken dat je bij de Chinees 
bent. Zo’n restaurant noemt zich natuurlijk niet voor niets zo. Zij willen zich onderscheiden van 
de bedrijven waar alle gerechten min of meer dezelfde kleur hebben door het gebruik van de 
zachtoranje, zoetzure saus. En zo zijn er ook Chinezen die wel echt Chinees eten bieden; deze 
prijzen zich soms aan met ‘origineel Chinees’. In een Indonesisch restaurant eet je een rijstta-
fel. Maar ‘Chinezen’ zitten niet alleen in Nederland. Beter ware het om te zeggen: ze zitten óók 
in Nederland. Wie in een willekeurig buitenland naar een ‘Chinees’ gaat en daar verwacht bij de 
Chinees Nederlands Chinees aan treffen, zal bedrogen uitkomen. Men krijgt óf echt Chinees óf 
Chinees naar de aard van het land. Het is maar dat u het weet.



19

prijzen. En er was keuze genoeg: nasi goreng, nasi goreng speciaal en nasi goreng 
extra speciaal; desgewenst ook in een bami-vorm. Dan nog een loempiaatje en een 
sateetje erbij, voor de waaghalzen misschien haaievinnensoep, maar veel gekker 
moest het toch echt niet worden.  Maar ja, dat was vroeger. En niet dat alles toen 
beter was, maar het duidt er wel op dat de wereld, ook in eetopzicht, toch wel erg is 
veranderd. Want waar is nog een Chinees in de binnenstand van Utrecht te vinden? 
Er is er nog maar één, Tai Soen, en die zit goed verstopt in het megalomane winkel-
centrum Hoog Catharijne.
 Tekstexegese Alvorens in detail te treden eerst maar eens wat verheldering 
over het taalgebruik. Er zijn namelijk verschillende soorten Chinezen en niet elke 
Chinees is een echte Chinees. Er is scala aan soorten: Chinees Indisch, de meest-
voorkomende soort, maar ook Indisch Chinees, Chinees, Indonesisch en nog meer. 
Maar de zelfbetiteling zegt niet per se iets over wat er wordt geserveerd; zie ook 
de tekstbox onderaan de pagina. We gebruikten een suikerzakjes verzameling om 
een indruk te krijgen van hoe de Chinezen zich presenteren. Deze inventarisatie 
werd meteen benut om een indruk te krijgen van de naamgeving van de Chinese 
restaurants.⑤ De resultaten spreken voor zich. 61% van de restaurants noemde zich 
Chinees Indisch; een goede tweede was Chinees met 24%. Bij dat laatste mogen we 
gevoeglijk aannemen dat het merendeel ervan ook Chinees Indisch van aard zal zijn. 

Hoe presenteren de Chinezen zich? Vi inventariseerde de suikerzakjesverzameling van een abon-
nee (die anoniem wenst te blijven). Bijna tweederde van de verzameling van circa 450 noemt zich 
Chinees indisch, Chinees indisch of Chinees-indisch. Verwarrend is de 6% die niets over zichzelf 
zegt. Dat het toch om een Chinees moet gaan, hebben we afgeleid uit de aanwezigheid van Chinese 
tekens. In de categorie ‘Overig’ zitten: Oosters, Indisch, Chinees Indisch Hollands, Chinees Indone-
sisch en Origineel Chinees.
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Het aandeel echte Indische restaurants, namelijk de Indonesische, maakte maar 
slechts een bescheiden 6% van het geheel uit. Een onderzoek naar de naamgeving 
van de restaurants levert een weinig verrassend resultaat op: 1. Azië; 2. Hong Kong; 
3. China; 4. Kota Radja; 5. Peking. Toch maken deze namen maar 25% van alle namen 
uit. Het merendeel heeft Chinees klinkende namen als Wah Nam, Wong Koen, Fong 
Sheng, Chekiang en ga zo (?) maar door. Er zijn enige Chinezen met Engelse namen 
(Golden House, Happy Garden); ook Nederlandse namen (De Chinese muur, Het verre 
Oosten) zijn zeldzaam. We onderzochten ook het gebruik van Chinese tekens (wat 
die dan ook mogen betekenen). Maar liefst 89% van de restaurants gebruikte op de 
een andere manier deze tekens. En dan nog een merkwaardigheid. Er waren nogal 
wat restaurants die suikerzakjes delen. We bedoelen daarmee zakjes waarop twee, 
soms zelfs drie zaken staan vermeld. Voor verdere interessante details aangaande 
suikerzakjes zie de pagina’s 24 en 30.

Mooi sfeerbeeld uit vroeger tijden: een gezelschap bij de Chinees. We zien de eetruimte van 
restaurant China in de Hardebollenstraat in Utrecht. De foto is genomen in 1961. De kok is 
voor de gelegenheid aangeschoven, rechts naast hem zijn vrouw die de bediening deed. Let 
ook op de spaarzame maaltijd. Voor op de tafel liggen sigaretten van de merken North State 
en Paramount. De man die zich heeft afgewend, rookt een sigaret met een sigarettenpijpje. Of 
de jongen links bij het gezelschap hoort, is niet duidelijk. Hij heeft niet, zoals de anderen, een 
plat bord voor zich, maar een soepbord. Misschien is het de zoon van de kok die ook even is 
aangeschoven. Foto F. de Wildt/Het Utrechts archief.
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 De ondergang van de Chinees in Utrecht Sinds het eind van de jaren veertig heb-
ben er 25 verschillende Chinezen in de binnenstad van Utrecht gezeten. Met de bin-
nenstad bedoelen we hier de historische binnenstad, dus het deel van Utrecht dat 
binnen de singels is gelegen. Het gaat om: Azië, Bali, Blauw, Canton, China, De Glo-
rie, Deli, Djakarta, Drakenburgh, Hong Kong, Indrapoera, Jih Sin, Jong An, Kota Radja, 
La Chine, Paradijs, Peking, Pom Lai, Tai Soen, Tai Tong, Tjong Tong, Tong Au en Tong 
Kwong. Van de echte Chinezen is alleen, zoals we al vermelden, nog Tai Soen over. 
Djakarta en Blauw zijn er ook nog, maar dat zijn een echte Indonesische restaurants. 
Aardig ook om te zien is dat alle soorten naamgevingen waarover we in het voor-
gaande spraken, ook hier de revue passeren, inclusief een nieuwerwetse naam als 
Blauw. 
 Een soort PS Het is jammer dat de hoogtijdagen van de Chinees niet op enigerlei 
wijze systematisch zijn gedocumenteerd. Gedocumenteerd in fenomenologische 
zin: wat, wanneer, wie. Daar begint immers elke verdieping mee. Vi heeft een be-
scheiden poging gedaan voor de ‘Chinezen’ in de binnenstad van Utrecht. En voor 
de ‘Italiaan’ is het inmiddels eigenlijk ook te laat, want het hoogtepunt daarvan ligt 
al lang weer achter ons. Het zijn gemiste kansen in het sociologisch onderzoek: ver-
anderingen in eetcultuur in relatie tot welvaartsontwikkeling, globalisering, vakan-
tiebesteding en obesitas. Het zou een wetenschappelijk mer à boire kunnen zijn, 
maar er is weinig tot geen aandacht voor. Misschien is dat laatste ook de reden dat 
het loffelijke werk van Dick Goosen met een overzicht van bakkerswinkels in de 
stad Utrecht nauwelijks bekend is.⑥. Latere historici zullen ongetwijfeld dankbaar 
gebruik maken van zo’n fenomenologische studie. Misschien is dan ook daarop 
voortbordurend te verklaren waarom het lijkt alsof in grote steden de Chinees naar 
de buitenwijken is verdreven. Is er mogelijk een relatie met de sociale status van 
een buurt? Vi kijkt met belangstelling uit naar sociologische studies op dit terrein. 
Of, als dergelijke studies er op dit moment al zijn, wordt Vi daar graag op geatten-
deerd. ≈

– Dit is een stukje China! (Peking, Amster-
dam; Hong Kong, Bergen op Zoom; Tiën An, 
Eindhoven)
– Oosterse sfeer. Bijzondere kwaliteiten (Pe-
king, Amsterdam)
– Oosterse sfeer, prima keuken (Tai-san, Am-
sterdam)
– Goed en goedkoop (Tante Mia Yang, Am-
sterdam)
– Anders dan anderen (Pablo, Brielle)
– Happiness is found in little things (China
Garden, Delfzijl)

– De cost gaet voor de baet uit (China, Groni-
gen; Tung Ho, Hengelo))
– Wie eens lekker wil gaan eten, dient dit 
adres niet te vergeten (Me Chew Low, Hilver-
sum)
– 't Geheel in Oosterse sfeer (China Corner, 
Maastricht)
– Voortreffelijke rijsttafel verzorgd door Ja-
vaans personeel (René, Zeist)
– Exclusieve Indonesiche Rijsttafels (Bunga 
Melati, Alphen, NB)

Enkele aanprijzingen op suikerzakjes
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Linkerpagina
[1] De pui van het vroegere 
Chinese restaurant China in de 
Hardebollenstraat in Utrecht. 
Ziet er niet meer als zodanig uit.
[2] De pui van het vroegere 
Chinese restaurant Jong An in 
de Kalverstraat in Utrecht. Met 
enige goede wil nog wel her-
kenbaar.
[3] Kijkje in de Klaverstraat in 
Utrecht in de jaren vijftig. Aan 
de  linkerzijde is het herken-
ningspunt voor Chinees restau-
rant Jong An te zien. De Kalver-
straat in Utrecht was (en is) niet 
bepaald de meest deftige straat 
in Utrecht. Zo onderkomen als 
op de foto ziet het erg tegen-
woordig niet meer uit. Foto Het 
Utrechts Archief.

Rechterpagina
[1, 2] Dit is een stukje China! El-
kaars ontwerp gebruiken is heel 
normaal.
[3] De cost gaet voor de baet 
uit; een veel gebruikte zin plus 
afbeelding.
[4] Zo gezellig kan het zijn bij de 
Chinees.
[5] Of zo, gewoon met zijn 
tweeën.
[6] Samen op een zakje is wel 
zo efficiënt.
[7] Zakje van China in de harde-
bollenstraat; zie ook foto 1 links 
en de foto op pagina 20.
[8][ Zakje van Jong An in de 
Kalverstraat; zie ook foto 2 en 
3 links.
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❶ M. van Wonderen, CHIN.IND.SPEC.REST.: een verdwijnend Nederlands fenomeen, Zoetzuur, 
ISBN: 978-90-828508-0-2, € 22,95 excl. verzendkosten. Zie www.chinindspecrest.nl. ❷ Zoals de 
trouwe lezer weet, is Utrecht onze modelstad die voor allerhande zaken als voorbeeld dient. Nu 
geldt dat, zelfs tegenwoordig, uiteraard niet altijd en overal. Zo bleken twee leden van de redactie 
een tiental jaren geleden zich opeens 
in Kerkrade in een Hongaars restau-
rant te bevinden. Moe van het veldwerk 
in deze regio en niet in staand zijnde 
om het centrum van deze onbestemde 
plaats te vinden doemde er een restau-
rant op dat blijkens enthousiaste kreten 
op de ramen pas was geopend. Hon-
gerig stortte men zich naar binnen en 
kwam terecht in een volledig leeg eta-
blissement. Het bedienend personeel 
reageerde bovenmatig enthousiast. 
Men serveerde een uiterst smakelijke 
goulash, maar verdere gasten dienden zich niet aan. Dit alles leidde tot een enigszins gespan-
nen atmosfeer, omdat het bedienend personeel voortdurend de enige klanten nauwlettend ob-
serveerde. De rekening bleek zeer bescheiden. Het deed in de verte denken aan Kuifje die in 
het verhaal De scepter van Ottokar in het Syldavische restaurant Clow terecht komt. Overigens 
bestaat het genoemde Hongaarse restaurant niet meer. Hoe lang al niet meer, is ons onbekend. 
In het pand bevindt zicht nu het Italiaanse restaurant Felice, alwaar op de (slecht functionerende) 
website nog (of al?) genieten is van het speciale kerstmenu. ❸ Zoals wel vaker is Utrecht onze 
modelstad. Niet omdat deze stad representatief voor wat dan ook zou zijn, maar de stad is (nog) 
niet in hoge mate verpest door meutes toeristen als Amsterdam en heeft tegelijkertijd wel een 
omvangrijke studentenpopulatie. Dus van alles wat. Dat zal echter niet lang meer duren, want 
Utrecht wordt soms ook wel aangeprezen als ‘net Amsterdam, maar dan kleiner én leuker’; een 
dodelijkere aanprijzing kan een toeristische attractie niet krijgen. ❹ Iets dat vooral in gezelschap-
pen van enige omvang tot een zwaarmoedige en in het ergste geval zelfs ruzieachtige atmosfeer 
kan leiden. De alles omvattende uitspraak op het gebied van keuzeproblemen is ooit door een 
anonieme Oost-Duitser vlak na de val de Muur gedaan, namelijk ‘Freiheit ist anstrengend’.❺ 
De onderzochte verzameling bestond uit 447 suikerzakjes uit de jaren vijftig van de vorige eeuw 
tot en met uit begin van deze eeuw. We hadden bij het onderzoek geen enkele indruk van de 
representativiteit van de verzameling. Alle uitspraken zijn dan ook als ‘indicatief’ op te vatten. ❻ 
Dick Goosen fotografeerde in 2005 tot en met 2007 de winkelpuien van nog bestaande en niet 
meer bestaande bakkerswinkels en bakkerijen in Utrecht. Een groot deel daarvan is te zien op 
de website van Utrechts Archief. In 2007 is er een grote bakkerijtentoonstelling geweest in het 
Volksbuurtmuseum In Utrecht. Ter gelegenheid daarvan is ook een publicatie verschenen: D. 
Goosen, Bakkersverhalen: de geschiedenis van Utrechtse bakkers tussen 1798 en 1950, Utrecht 
2007, met, zo vertelde de auteur ons, weinig forto's van winkelpuien.

Dd
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aKZOnOBEL iS WEER BEZiG Moedeloosheid is regelmatig ons deel. Hebben we weer 
eens iets aan de kaak gesteld, gaat men toch gewoon door of gebeurt er opnieuw iets 
merkwaardigs. Zo blijft bijvoorbeeld AkzoNobel onze gemoederen bezighouden.① Nu 
is AkzoNobel van vele markten thuis; een van die markten is zout, keukenzout.

Enige jaren geleden besloot AkzoNobel tot een radi-
cale stap. Er was namelijk zout onder de naam JOZO 

en zout onder de naam NEZO; de eerste met toegevoegd 
jodium – vandaar de naam natuurlijk – en de tweede zon-
der.② AkzoNobel besloot om aan deze ‘verwarring' een 
eind te maken en voortaan alles JOZO te noemen. Vanaf 
dat moment was er JOZO met jodium en JOZO zonder 
jodium.  De laatste variant kreeg de naam JOZO Naturel. 
Dit is voor een normaal mens al nauwelijks nog te volgen, 
maar gelukkig kan het allemaal nog gekker. 
 We hadden de laatste jaren niet meer zo opgelet, 
maar op enig moment blijkt AkzoNobel op het zoutfront 
opnieuw te hebben toegeslagen. JOZO bestaat nog 
steeds en nog steeds in de varianten JOZO met en JOZO 
zonder jodium. De variant zonder jodium heeft de toe-
voeging ‘puur’ gekregen, maar zit nog steeds in een ver-
pakking met wit en blauw. De variant met jodium heet 
echter ook ‘puur zout’ maar met de toevoeging met jo-
dium’. De verpakking is van wit met rood gewijzigd in wit 
met een soort roserood. Men zou opmerken: ‘So what? 
Cosmetsiche veranderingen.’ Toch niet helemaal. Bekijk 
de zoutafdelingwebsites van AkzoNobel eens: een voor 
JOZO (www.jozosalt.com) en een NEZO (www.nezo.
com)!③ En zo komen we JOZO én NEZO met jodium te-
gen. Zin en logica van dit alles gaat onze pet te boven.
 Naschriftje AkzoNobel doet tegenwoordig ook mee 
aan de gekkigheid van verschillende soorten zout. Naast 
het ‘gewone’ zout, dat wil zeggen dat gewoon uit de 
grond komt, is AkzoNobel tegenwoordig ook goed voor 
een scala aan andere zoutsoorten:
– Himalaya (‘rich in minerals and trace elements’ en ‘con-
taining many minerals that are important to your body’);.
– light (70% van het natrium is vervangen door kalium; 
‘potassium which further contributes to the normal func-
tioning of the nervous system and muscles’);
– gourmet (‘pyramid-shaped salt flakes’);
– zeezout (‘originates from Bonaire and is harvested 
using ancient techniques’). ≈

Van boven naar beneden: 
JOZO naturel van vroeger, 
JOZO met en JOZO zonder 
jodium.
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 ❶ De naam AkzoNobel is natuurlijk een monstrum. Deze naam is ontstaan toen Akzo Nobel 
overnam. Akzo was ooit ontstaan uit de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) en de Koninklijke Zout 
Organon. De naam Akzo is dus een leuke vondst door ‘ak’ van de een samen te voegen met ‘kzo’ 
van de ander. Of misschien was het ‘ak’ plus ‘zo’? En eigenlijk zou het, gelet op de oorsprong, 
dus AKZONobel moeten zijn. ❷ Men spreekt altijd over ‘jodium’ maar dat zit er toch echt niet in. 
Jodium is namelijk I2 en wat er wel in zit is jodide (I-) of jodaat (IO3

-). ❸ Waarom ze niet beide een 
soortgelijke naam hebben, komt mogelijk door een bezette domeinnaam. De naam www.jozo.
com is namelijk in gebruik, weliswaar als dummy, maar toch. Iemand heeft waarschijnlijk gedacht 
slim te zijn en de naam jozo.com ‘bezet’ in de hoop deze voor veel geld aan Akzon0bel te kunnen 
verkopen. Waarom Akzonobel dan voor de andere niet www.nezosalt.com heeft gekozen, is ons 
een raadsel.

Dd
HET WONDER VAN DE BENZINEPRIJS Het weer is mogelijk het meest besproken 
onderwerp, maar de benzineprijs zou wel eens op een goede tweede plaats kunnen 
staan. En zo veranderlijk als het weer is, zo veranderlijk is ook de benzineprijs. Genoeg 
te klagen dus. Maar hoe komt die benzineprijs eigenlijk tot stand? Open deuren!

In tijden van dalende benzineprijzen hoor je niemand over de prijs van deze gewil-
de brandstof; in tijden van stijgende prijzen heeft iedereen het erover. Bij tijd en 

wijle komen bij stijgende prijzen grote benzineleveranciers als Shell maar weer eens 
met paginagrote advertenties om toch vooral uit te leggen dat het allemaal door de 
overheid komt met zijn accijns én ook nog eens met zijn BTW. Daar zit een kern van 
waarheid in, maar het is niet de hele waarheid. Wie de krant goed leest, weet dat 
er meer aan de hand is. Zie bijvoorbeeld de korte berichten in de Volkskrant  van 17 
mei (met bijbehorende grafiek) en van 29 mei (zie pagina 28).

Afbeeldingen van de NEZO-website (links) en de JOZO-website (rechts). Er zullen wel markt-
technische redenen zijn om het zo verwarrend te doen. In Nederland is bijvoorbeeld het NEZO-
pakket niet verkrijgbaar. 
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Brandstofprijzen in Europa
Maximale prijzen voor euro-95 in
€ per liter. Bron: ANWB, peildatum 
31 mei 2018.

Andorra   1,19
België   1,48
Bosnië/Herzegovina 1,00
Bulgarije   1,09
Denemarken  1,65
Duitsland   1,44
Estland   1,34
Finland   1,55
Frankrijk   1,56
Griekenland  1,63
Groot-Brittannië  1,45
Hongarije   1,24
Ierland   1,43
Italië   1,61
Kroatië   1,42
Letland   1,26
Litouwen   1,09
Luxemburg  1,26
Macedonië  1,16
Montenegro  1,31
Nederland  1,67
Noorwegen  1,74
Oekraïne   0,96
Oostenrijk  1,27
Polen   1,18
Portugal   1,58
Rusland   0,61
Servië   1,27
Slovenië   1,35
Slowakije   1,37
Spanje   1,32
Tsjechië   1,26
Zweden   1,58
Zwitserland  1,38

[Boven & onder] Artikel en bijbehorende grafiek uit 
De Volkskrant van 17 mei 2018.
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 Deze twee berichten maken dui-
delijk dat er wel wat meer aan de 
hand is dan accijnzen en belastin-
gen. Laten we eerst Shell eens aan 
het woord: ‘Brandstofprijzen wor-
den bepaald door een serie unieke 
omstandigheden op verschillende 
plaatsen en ze variëren wereldwijd 
sterk.’ Shell verzuimt om uit te leg-
gen wat met deze hermetische zin 
wordt bedoeld. Er is wat gemompel 
over wisselkoersen, en, natuurlijk, 
belastingen en accijnzen. Maar hoe 
zit het nu echt?
 Shell geeft op zijn website een 
voorbeeld van de prijsopbouw van 
Euro95. De ruwe olie kost in deze 
berekening 32,3 cent per liter, de 
raffinage 3,2 cent per liter, trans-
port, opslag, verkoop en tanksta-
tion 7,6 cent per liter. In dit laatste 
schijnt ook de marge besloten te 
zijn. De accijns bedroeg per 1 ja-
nuari 2015 0,76607 cent per liter. 
[Waarom 2015? Zie verderop] Dan is er nog een bedrag onder de noemer voorraad-
heffing. Ondernemingen die een voorraad aardolieproducten aanhouden, moeten 
hierover voorraadheffing betalen. Uit deze heffing worden de exploitatiekosten 
van de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) be-
taald. De COVA en het oliebedrijfsleven zorgen voor strategische olievoorraden in 
Nederland. Nederland is middels internationale verdragen verplicht dergelijke voor-
raden aan te houden. De heffing bedraagt € 8,00 per m3, dus 8,00 cent per liter. En 
over het geheel wordt 21% BTW geheven. Alles bij elkaar komt dan de prijs op € 1,56. 
Dit was echter gebaseerd op de situatie in januari 2015. Waarom  Shell dit voorbeeld 
geeft, is ons een raadsel.
 De prijs aan de pomp, uitgedrukt als de adviesprijs van Shell, is op dit moment 
(lees: begin juli 2018) € 1,769 voor een liter Euro95. In de prijs zit maar één onderdeel 
dat, over een korte termijn gezien, variabel is en dat is de prijs van de ruwe olie. 
Hoewel? Eigenlijk is er nog een factor die in de tijd kan variëren:  de omrekenkoers 
van de dollar naar de euro. Olie wordt namelijk is dollars verhandeld, maar wij be-
talen aan de pomp in euro’s. Al met al wordt het steeds onoverzichtelijker of, om 
in moderne termen te spreken, minder transparant. Wat ook al niet helpt, is dat de 
olieprijs onder invloed van vele factoren fluctueert. Denk hierbij aan: productie en 
aanvoer, vraag en consumptie, de financiële markten en overheidsbeleid. En dan is 

De Volkskrant van 29 mei 2018..
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er nog iets om expliciet te vermelden: er wordt met olie, zoals met veel goederen, 
gespeculeerd, er wordt op de markten wel of niet nerveus gereageerd afhankelijk 
bijvoorbeeld van politieke ontwikkelingen, overheidsmaatregelen, de afspraken 
van de OPEC-landen, de politiek van centrale banken en/of er worden posities in 
genomen. In dit onoverzichtelijke complex van factoren vindt de prijsvorming van 
de olie plaats. Wij lazen op de website olieprijs.net: ‘Oliehandel op de financiële 
markten heeft een zeer grote invloed op de olieprijs. Investeerders speculeren op 
de olieprijs in de toekomst, in essentie gokken ze wat olie zal kosten op een later 
tijdstip. Dit zorgt er dan weer voor dat anderen beïnvloed worden over wat zij den-
ken over de olieprijs op dat later tijdstip. Het heeft ook invloed op hoeveel olie de 
oliebedrijven los zullen laten op de markt.’ Waarvan acte!
 Eigenlijk komt het er dus op neer dat de prijs van benzine aan de pomp wordt 
bepaald  door: 1) de overheid met zijn accijns- en belastingeleid; en 2) de speculan-
ten, soms ook eufemistisch omschreven als termijnhandelaren. Toch zit er nog iets 
vreemds aan het prijsvormingsmechanisme. Stek: u koop vandaag een brood bij de 
bakker. Dat kost € 2,00. Morgen koopt u bij dezelfde bakker eenzelfde brood. De 
prijs is nu € 2,05. Volgende week kost dat brood € 2,15. Als reactie op uw gefronste 
wenkbrauwen, antwoordt de bakker dat hij niets anders doet dan de prijsontwikke-
ling voor tarwe op de termijnmarkt volgen. Dan zou u toch vreemd staan te kijken.  
Waarom kijkt dan niemand vreemd op dat dit bij de benzineprijs wel zo werkt? Daar 
verbazen wij ons dan weer over. ≈

Dd
EEN LUCHTIG ONDERWERP Gerard (toen nog) van ’t Reve schreef er al over in De 
avonden: tocht is wind is huis. Nu wij dit jaar langdurige periodes met warm weer 
meemaken, is deze wijsheid aan niemand besteedt.

Jazeker, tocht is wind in huis, niets meer en niets minder. Wie dus voor tocht 
zorgt, zorgt ervoor dat lucht van de ene plaats naar de andere wordt verhuisd. 

Deze verplaatste lucht heeft de temperatuur van de plaats waar de lucht vandaan 
is gekomen. We merken de tocht op, omdat deze zorgt van verdamping van water 
op onze huid. We voelen dat als fris. Verplaatsen we nu dit beeld naar de situatie 
met (zeer) warm weer. Veel mensen zetten dan de ramen regen elkaar open, want 
dat komt er wind. Nee, het is tocht en lijkt verkoelend, maar in werkelijkheid ver-
plaatsen we warme lucht van buiten naar binnen. De remedie is simpel. Is het warm 
buiten, houdt dan deuren en ramen gesloten. Er kan dan geen warmte naar binnen 
komen. Is het buiten kouder dan binnen geworden, open dan ramen en deuren, zo-
dat de lucht binnen wordt vervangen door minder warme lucht van buiten. Stijgt de 
temperatuur buiten weer, sluit dan ramen en deuren. Blijkbaar is dit niemand aan 
het verstand te brengen. Men antwoordt op deze uitleg: ‘Ja, maar als ik overdag 
het raam open zet ...’ Enzovoorts, enzovoorts. Van ’t Reve zei het al: 'Tocht is wind 
is huis’. ≈



30

Nog even over suikerzakjes.
Hoe zou je nu eigenlijk China schrijven? Onze kennis schiet hier duidelijk te kort.
Van links naar rechts, eerste regel: Capelle aan de IJssel, Den Haag, Drachten; tweede 
regel: Eindhoven, Gorinchem, Groningen; derde regel: Hilversum, Nijverdal, Utrecht. 

> INGEZONDEN BRIEF <
Geachte redactie, 

Het laatste nummer (no. 6. Red.) was weer een hele zit. Ook het nummer daarvoor was 
iets waar ik echt voor moest gaan zitten. Ik doel hiermee op de lengte en de diepgang van 
de artikelen. Op zich is er niets mis mee: interessante onderwerpen en goed gedocumen-
teerd. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het karakter van Voortschrijdende 
Inzichten in de Nieuwe Reeks geleidelijk aan anders is geworden. Het is lastig om precies 
de vinger op de zere plek te leggen. Ik heb het vermoeden dat de speelsheid en het ver-
rassende toch wat naar de achtergrond is verdrongen. Het is geen waardeoordeel, eerder 
een constatering. Het allereerste nummer, 0 uit maart 2001, telde 16 pagina's en vier echte 
artikelen. Gecorrigeerd voor titelpagina, redactioneel, enz. betekent dit ca. 3 pagina's per 
artikel. In het laatste nummer is dit 5,5 pagina per artikel. Ik geef toe dat dit een niet repre-
sentatieve steekproef is, maar misschien kun u hier de gedachten eens over laten gaan. 
Naam en adres van deze abonnee bij de redactie bekend.

Naschrift van de redactie: De lezer voert hier twee punten op: karakter en lengte van de arti-
kelen. Deels is het inderdaad wat serieuzer geworden en de lengte kan hiermee in verband 
staan. We delen dus op hoofdlijnen wel de analyse van de lezer. Maar gaan we er ook wat aan 
doen? Het is zeker een punt van discussie in de redactie. Het heeft echter nog niet geleid tot 
een stabiele consensus, omdat de meningen nogal verdeeld bleken te zijn. U staat overigens 
niet alleen in uw opmerkingen. Sommigen hebben gemeend, mogelijk om redenen zoals u 
noemt, hun lidmaatschap niet te verlengen. Zie ook ‘Bij dit nummer’ op pagina 2. ≈

~HET BLIJKT ALTIJD NOG ERGER TE KUNNEN ~
‘Wetenschap? Wetenschap moet ondergeschikt zijn aan wat wij als volk willen.’ Een 
uitspraak van Terenja Bongers, geciteerd in De Volkskrant, 5 maart 2018, p. 17, in de 
discussie over de konikpaarden in het natuurgebied de Oostervaardersplassen. In de 
geschiedenis zijn een aantal interessante voorbeelden te vinden van hoe zaken kun-
nen lopen als de uitspraak van Terenja in praktijk wordt gebracht. Zo blijkt maar weer 
eens dat het begin van begrip en beschaving ligt bij een gedegen educatie.
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> REVISITED <
In het vorige nummer van Vi (NR 06, januari 2018) hebben we aandacht 
besteed aan de documentaire Metamorphosen van de Duitse cineast Se-
bastian Mez. Deze documentaire uit 2013 werd uitgezonden op de ARD op 
17 februari 2014, op 3sat op 25 april 2016 en op ARTE ergens in 2017. Wij 
vroegen ons af of deze bijzondere documentaire ook op DVD verkrijgbaar 
zou zijn. Daarover had blijkbaar nog nooit iemand nagedacht, want nee, op 
DVD was de documentaire niet te verkrijgen. Toch merkwaardig voor deze 
met prijzen overladen documentaire. Vervolgens namen we contact op met de maker, Sebas-
tian Mez, in Berlijn. Hij bevestigde de niet-verkrijgbaarheid, maar was wel zo vriendelijk voor 
ons voor een tuttel bedrag een kopie te maken. En zo is het archief van de redactie weer een 
fraaie (en zeldzame!) aanwinst rijker. ≈

> UITLEG <
We kregen vragen over de tekening bij de rubriek ‘Ingezonden brief’. Het 
gaat hier om een deel van een grotere tekening die de omslag van een proef-
schrift sierde. Het betreft het proefschrift van M.P. Keuken met de titel The 
determination of acid-deposition-related compounds in the lower atmosphe-
re, waarop hij in 1989 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde. 

De tekening (zie 
onder voor de 
volledige weer-
gave) is van de 
hand van de auteur en stelt een 
wanhopig schrijvende chemicus 
voor met op de grond door meet-
apparatuur voor ammoniak in de 
atmosfeer en voor de opvang 
van neerslag. Het luchtverontrei-
nigende onderwerp wordt verder 
gesymboliseerd door het uitzicht 
met roekende schoorstenen, koei-
en, auto's en elektriciteitsmasten. 
Voor de boekenkast hangt een 
periodiek systeem. In de boeken-
kast treffen we rijen van boeken 
aan die de indruk encyclopedisch 
van aard te zijn. Er staat in de kast 
ook nog een klein molecuulmodel. 
Een wonderlijke tekening waarop 
veel te beleven valt. ≈
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Wat heeft u gemist?
Het Spoorwegmuseum in Utrecht biedt elk jaar in maart onderdak aan de model-

treinexpositie On traXS!. Dit jaar was dat van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart. 
Een bezoek aan de expositie betekent dat men wordt binnengeleid in een wel heel 
bijzonder wereld. In de eerste plaats natuurlijk de modelbanen. Deze zijn er in aller-
lei soorten en maten te bewonderen; van een eenbaans, kort tracé in een klein (in-
dustrieel) landschap tot meerdere lijnen in een zeer uitgebreid vormgegeven soms 
vele meters lange entourage. Dit deel van de expositie zal bij menigeen, oud of 
jong, modelbouwer of niet, bewondering afdwingen. Blijkbaar is de organisatie in 
staat expositiedeelnemers met kwalitatief hoogstaand werk aan te trekken. Som-
mige opstellingen blinken uit door hun overdadige spoorwerk annex materiaal. De 
digitale techniek heeft het bovendien vergemakkelijkt om van alles te gelijk te laten 
rijden; iets dat zonder meer indruk maakt. Andere opstellingen richten zich soms 
meer op de uitwerking. Dan ontstaat de verbazing, doordat de vormgeving en de 
detaillering ervan onvoorstelbaar is. In een enkel geval is de trein zelfs bijzaak!

Ook het publiek zelf is het bekijken waard. We bevinden ons hier bij een van 
die gelegenheden die vooral door mannen, en dan meestal wat ouder, worden be-
zocht, zoals postzegel- en ansichtkaartbeurzen.

Er is nog wel een minpuntje te benoemen. Er zijn opvallend veel commerciële 
activiteiten. Dus (te) veel standjes waarop zaken voor het het modelgebeuren wor-
den aangeboden. Voor de bezoeker die zelf niet actief is op dit terrein, zal de ver-
wondering over wat er allemaal te koop is, snel kunnen omslaan in irritatie.  Maar 
alles bij elkaar genomen: ja, u heeft iets gemist.

In 2019 is de expositie On traXS! voorzien van vrijdag 15 tot en met zondag 17 
maart. Wij lazen op de website van het Spoorwegmuseum dat ‘de samenwerking 
met de huidige adviseurs is beëindigd’, maar ‘ambitie en concept blijven ongewij-
zigd’. Men gaat verder met ‘nieuwe externe adviseurs en een nieuwe organisator’. 
Klein minpuntje: om de expositie te bezoeken moet entreegeld voor het Spoor-
wegmuseum worden betaald en dat is maar liefst € 17,50, ook voor kinderen. Voor 
houders van de Museumkaart is de toegang gratis. ≈

Van kleine (links) tot (zeer) grote (rechts) opstellingen. Zeker druk met veel oudere heren en kinderen.
Foto's [links] de Modelspoorclub Maas en Waal [rechts] Alan Rees.


