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De reeks Voortschrijdende Inzichten is een uitgave van uitgeverij Tinsentiep in Houten. Uitgeverij Tinsentiep
is een niet bestaande uitgeverij die niettemin met uitgaven komt. Tinsentiep is in 2001 bedacht om ruimte te
geven aan gedachten en uitingen die niet vanzelfsprekend zijn. Tinsentiep beoogt te informeren daar waar
dat hoognodig blijkt. Het logo van Tinsentiep symboliseert de klassieke straatlantaarn die een zacht maar
niet opdringerig licht verspreidt, zodat we onze weg kunnen vinden.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel16b Auteurswet 1912j
het Besluit van 20 juni 1974, Stb 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb 471 en artikel 17
Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting
Reprorecht (postbus 882, 1180 AW Amstelveen).
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken
dient u zich te richten tot: Ed Buijsman, p/a Uitgeverij Tinsentiep, Bovencamp 57, 3992 RX Houten.
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Woord vooraf
Wat is ‘Het Scheve Wereldbeeld’? Een encyclopedie? Nee, meer een caleidoscoop. Elk mens verzamelt in
zijn leven van alles en nog wat: fysieke zaken zoals meubels, boeken, foto’s, ansichtkaarten, en ... en ....,
maar ook gedachten, voorkeuren, liefhebberijen, antipathieën, liefdes en .... en ... Dat alles bij elkaar zegt
wel iets, maar verder kom je daardoor nog niet veel te weten. Wie hier dus een klassieke encyclopedie
denkt aan te treffen komt bedrogen uit. Daarvoor kunt u beter naar een boekwinkel of bibliotheek gaan.
Nee, het is veel meer een poging een mens, en daarmee de wereld, via omtrekkende bewegingen te
bevatten, te duiden. In feite geeft de hier verzamelde informatie dus een wereldbeeld; niet objectief, maar
subjectief. Het is daarom een scheef wereldbeeld, maar daarom niet minder waar.
‘Het Scheve Wereldbeeld’ is vele jaren een onderdeel van de website van Voortschrijdende Inzichten (zie
www.inzichten.nl) geweest. Organisatorische, technische en inhoudelijke redenen zijn er de oorzaak van
dat ‘Het Scheve Wereldbeeld’ van genoemde website is verwijderd. De laatste versie is, met aanvullingen
van het beeldmateriaal, nu als pdf-document uitgebracht.
Bijzonder dank is verschuldigd aan Ingrid Brilleman die toestemming gaf om een deel van een ontwerp van
Franz Pleus als logo te gebruiken.
Houten, 22 april 2014.
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A
Aanpassen Zie ‘Merel’.
Aardenburg Stadje in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Stad met een lange en rijke geschiedenis.
Aardenburg stond in 1672, het rampjaar, onder beleg van Franse troepen. De stad was slecht verdedigd en
stond tegenover een overweldigende Franse overmacht. Elias Beeckman, vaandrig in het Staatse leger, was
verantwoordelijk voor de verdediging en slaagde erin de stad te behouden. De Franse troepen leden grote
verliezen. Het rampjaar is ook memorabel, omdat toen stadhouder Willem III aantrad. Willem III stierf in
1702 kinderloos. Er was onduidelijkheid over de opvolging; deze onduidelijkheid zou dertig jaar aanslepen.
Hiermee was de directe opvolgingslijn sinds Willem van Oranje beëindigd. Toch zou op wonderbaarlijke
wijze de positie van de Oranjes gehandhaafd blijven.

Aardenburg. De karakteristieken van een
vestingstad zijn duidelijk te herkennen.
Achterkant Kant of rand tegenover de voorkant. Achterkant heeft een lastige definitie; blijkbaar kan
achterkant niet zonder voorkant. Zoals boven niet zonder beneden kan. Het gebeurt nogal eens dat
achterkanten een mindere betekenis hebben dan voorkanten. Toen er nog vinylplaten waren (zeg maar
prehistorische CD’s), sprak je over de voorkant, het liedje waar het om ging, en de achterkant, het liedje dat
je erbij kreeg maar eigenlijk niet wilde hebben. En zo is er ook nog de ‘achterkantbierviltjesberekening’. Dat
is een snelle, maar niet zo nauwkeurige berekening. Toch zijn er ook wel achterkanten die de moeite waard
zijn, zo moge blijken uit onderstaand voorbeeld.

Achterkanten. Zo komen in soorten, maten, aankledingen en daarmee kwaliteiten.
Afzwering Plechtige vervallenverklaring. Meestal wordt hiermee verwezen naar de afzwering van Philips II
op 26 juli 1581 in de Ridderzaal in Den Haag. De afzwering werd gedaan in de Plakkaat van Verlatinghe
waarin koning Philips II en zijn erfgenamen voor eeuwig werden ‘verclaert ... vervallen vande overheit ende
heerschappije dese voorseyde Nederlanden’.
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Agosta Stad in het midden van Italië waar Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1676 op 69-jarige leeftijd
gewond raakte in de Slag bij Agosta tegen de Fransen en vervolgens een week later aan zijn opgeande
verwondingen overleed. De Ruyter ligt begraven in de Nieuwe kerk in Amsterdam, al waar een
monumentaal praalgraf voor deze zeeheld staat. Zie ook bij ‘Zeehelden’.

Postzegel Michiel de Ruyter. De Duitse bezetters verordonneerden in de Tweede
Wereldoorlog de uitgifte van een serie postzegels met zeehelden als thema. Op een van
de zegels figureerde De Ruyter.
Anna 1. Een van de vele vrouwennamen. Uit het Hebreeuws, afgeleid van Anna, de moeder van Maria.
Letterlijke betekenis: ‘Hij (God) heeft mij begenadigd. Sint Anna, de partones van de gehuwde vrouwen. 2.
Betaalmiddel.

Er zijn natuurlijk vele beroemde vrouwen geweest met de voornaam Anna. Maar dat geldt voor heel veel
voornamen. Feit is wel dat de voornaam Anna de afgelopen decennia sterk aan populariteit heeft ingeboet.
Links Anna Magnani (1908-1973), Italiaanse filmster. Werd beroemd door haar rol van Pina in de film Roma,
città aperta (1945) van Roberto Rosselini. Rechts Anna Boleyn (1507-1536). Tweede vrouw van de Engelse
koning Hendrik VIII en koningin van Engeland van 1533 tot 1536. Onthoofd na een beschuldiging van overspel.

De Annastraat in Utrecht; een verwijzing naar Sint
Anna. Eigenlijk een onooglijk geval en de
geschiedenis is ook al niet fraai. Ooit stond hier
vlakbij een slachthuis. In de St. Annastraat woonden
de slachtvrouwen. Zij werden ook wel ‘Penswijven’
genoemd. Zij kookten het afval van de geslachte
beesten om het geschikt te maken als varkensvoer.
De straat raakte hierbij zo verontreinigd dat de
straat in de volksmond de naam Vuilsteeg kreeg.
Bron: dr A van Hulzen, Utrecht, 1962.
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Een aantal landen kende de anna vroeger als betaalmiddel. Bijvoorbeeld India, waarbij de
rupia bestond uit 12 anna’s. Ook het voormalige Aden (nu Yemen) kende anna’s als
betaalmiddel; in dit geval als onderdeel van de reaal. Afgebeeld een vroegere Indiase
postzegel van een Anna met de beeltenis van koning George.
Atlantikwall Duitse verdedigingswerken langs de Europese westkust tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
Atlantikwall strekte zich uit van de Frans-Spaanse grens tot in Noorwegen en had een lengte van zo’n 5000
kilometer. De Atlantikwall was bedoeld om een geallieerde invasie vanuit zee te verhinderen. De loop van
de geschiedenis heeft geleerd dat dat niet gelukt is. Het zal wat gekost hebben, de bouw van die
Atlantikwall. En wat is er uiteindelijk van al dat gewapende beton over gebleven? In Nederland zijn er op
een aantal plaatsen nog wel wat restanten te vinden: IJmuiden, Hoek van Holland, Voorne en nog meer.
Lange tijd was het not done om te opperen dat van wat er nog rest van de Atlantikwall tot het culturele
erfgoed zou kunnen worden gerekend. Emoties speelden in deze discussie een voorname rol. En hoe
begrijpelijk ook, het leidt dan zelden tot een optimale oplossing. In de afgelopen tien jaar lijkt het wat
bijgedraaid. Er is begrip voor ontstaan om oorlogsherinneringen te bewaren.

Bunkers bij Wissant. In Frankrijk gaat men heel anders om met oorlogsherinneringen. Bij Wissant liggen vele
bunkers op het strand. Ooit stonden ze in de duinen. Tussen Wissant en Sangatte liggen in de duinen
uitgestrekte bunkercomplexen. Sommige bunkers hebben het tot ‘Proprieté privé’ gebracht.

B
Beer, De Uitzonderlijk natuurmonument op de kop van Rozenburg. Voor de Tweede Wereldoorlog 1300 ha
groot; daarna 900 ha. Verloren gegaan bij de aanleg van Europoort in de periode 1958-1964. Zie ook
www.natuurmonumentdebeer.nl.

De Beer. Zicht op De Beer in oostelijk richting vanaf de zee;
het Groene Strand met op de achtergrond de duinenrij.
Benzine Vloeistof die voornamelijk bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen. De koolwaterstoffen zijn
vooral vertakte alkanen met vijf tot twaalf koolstofatomen. Daarnaast worden nog vele hulpstoffen
toegevoegd. De belangrijkste hiervan is methyl-t-butylether. Benzine is een brandstof voor
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benzinemotoren. Benzine wordt voornamelijk gemaakt uit aardolie. Olie is duur, soms zeer duur, dan weer
minder duur. U wordt de laatste tijd ook vaak lastig gevallen met verhalen over het versterkt broeikaseffect
en klimaatverandering. Dat heeft, zo wordt ons verteld, alles te maken met het uitbundig verstoken van
fossiele brandstoffen, waaronder aardolie. Wij zullen het allemaal niet ontkennen. Maar werd ooit niet
gezegd dat de olie bijna op was? Jazeker, maar wanneer zou die olie ook al weer op zijn? Kijken we naar de
cijfers dan zien we iets merkwaardigs. Sinds 1971 is de productie van aardolie met zo’n 60% toegenomen. De
aangetoonde reserve is van 1992 tot 2012 is door al die oliewinning niet gedaald, maar met 60%
toegenomen. Betere exploratiemethoden hebben hier vooral een bijdrage aan geleverd. Ook voorheen niet
of moeilijk winbare reserves zijn met de huidige technieken wel winbaar gebleken.
En kijken we naar de steenkoolvoorraden dan is er nog voor ruim 200 jaar commercieel winbaar. Kijken we
naar alle reserves dan is dat zelfs 1100 jaar. We willen hiermee maar zeggen dat een tekort aan fossiele
brandstoffen blijkbaar nog niet aan de orde is. Dat de elektriciteitsprijzen stijgen door schaarste aan fossiele
brandstoffen is dus ook onzin. De prijzen stijgen door een mix van factoren waaronder speculatie op de
grondstoffenmarkt, politieke instabiliteit in sommige regio’s, de overmatige energiebehoefte van de
Verenigde Staten en, jazeker, marktwerking. Of u energie wilt besparen lijkt dus meer een morele kwestie
dan een kwestie van schaarste. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
Dan nog het woord ‘benzine’. Oudere bronnen schrijven de naam toe aan Carl Benz
(zie rechts); de man die in 1885 de eerste rijdende auto vervaardigde. Latere bronnen
brengen benzine in verband met de benzoëboom. Deze boom komt in Indonesië voor
en levert een geurige hars, luban gawi of wierook uit Java. [Dat Java hier is verwisseld
met Sumatra laten we dan maar voor wat het is]. Via verbastering zou uit laban gawi
het woord benzoë zijn ontstaan. In ieder geval leverde het hars bij destillatie een
vluchtige vloeistof die de chemicus Mitscherlich in 1833 ‘benzin’ noemde. Zijn collega
Von Liebig sprak later van benzol. Hoe dan ook: het belangrijkste van deze geurige
vloeistof was benzeen. En zo gaan dan die dingen: de huidige benzine bevat niet of
nauwelijks nog benzeen, omdat benzeen weliswaar lekker ruikt maar ook
kankerverwekkend is.

Aardolie. Bewezen reserves, in 109 barrels, 1992, 2002, 2012.Bron: BP Statistical Review of World Energy 2012.
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Aardolie. Productie, 1971-2012, in megaton. Bron: Key World Energy Statistics, International Energy Agency.
Bier Alcohol- en koolzuurhoudende drank. Het alcoholpercentage kan variëren van 1 tot 13%; het meest
gebruikelijk is 4-5%. Bier is reeds sinds de oudheid bekend; ook wilde stammen kennen het bier. Bier bestaat
uit niet geheel uitgegiste wort. Deze wordt met hop gekookt, de hop na het koken daarvan gescheiden en
de gehopte wort wordt vervolgens afgekoeld en bij lage temperatuur in kuipen gedeeltelijk uitgegist. Deze
vloeistof wordt van het grootste gedeelte der gist gescheiden en in vaten bij ca. 0° C aan een nagisting
onderworpen, bij welk laatste proces door een constante, geringe overdruk het ontwikkelde koolzuur door
het bier wordt opgenomen.
Zo veel zinnen, zo veel bieren. Ooit waren er in Nederland maar een beperkt aantal merken bier
verkrijgbaar, en een nog beperkter aantal soorten bier. Amstel, Heineken, Grolsch, Brand, en nog wal lokale
merken, dat was het wel zo ongeveer. Het meeste was pilsener en een oudere zonderling vroeg nog wel
eens om oud bruin. Meer naar het zuiden doken exotische bieren op, veelal trappistenbieren. Maar voor de
Hollander was dat geen bier. Pilsener doet het nog steeds goed. Gelukkig is het aanbod van andere bieren
verveelvoudigd. Jammer daarentegen dat de terreur van de suiker ook in het (Nederlandse) bierwezen is
doorgedrongen. Het bokbier, traditioneel van een licht-bittere smaak voorzien, is gedegenereerd tot
suikerwater. Volgens een artikel in de Consumentengids was Grolsch hiervoor verantwoordelijk. Zij waren
de eerste om het suikergehalte van het bokbier te verhogen (‘de consument waardeert zoet’); de anderen
volgden. Jammer toch, dat een fatsoenlijk bedrijf zo kan afglijden.
Gelukkig is het Scotch ale (zie rechts) van deze moderne ingrepen gevrijwaard gebleven. Een
merkwaardig geval overigens dit Scotch Ale, want het is in Schotland onbekend. Het wordt
speciaal voor de Belgische markt gebrouwen door brouwerijen in Schotland en Newcastle. De
Scotch ales dragen Engelse of schotse namen als Campbell, Gordon en Mc Ewan. Scotch ale is
een erg donker, romig bier met zo’n 8% alcohol. Aan het eind van het jaar verschijnt een
zwaardere variant op de markt: het Christmas ale. Vroeger moest je er voor naar België. Gelukkig
kent Nederland al lang speciale bierwinkels, waar het onvergetelijke Scotch ale inmiddels tot het
standaard repertoire behoort. Zie ook http://www.anthonymartin.be.
Blauw Een der drie hoofdkleuren, in het spectrum gelegen tussen indigo en groen; golflengte ongeveer 470
nm. In de symboliek is blauw de kleur van de trouw. Leuke context: Berlijns ~: blauwe verfstof [ijzer(III)hexacyanoferraat(II)]; Fe4(Fe(CN)6]3. Ook wel Pruisisch blauw genoemd. Delfts blauw: bepaald soort
aardewerk dat vooral bij Amerikanen en Japanners bijzonder geliefd is. Altijd blauw, de lucht: verwijzing
naar het feit dat in iemands jeugd, in het bijzonder de jaren vijftig, de lucht altijd blauw leek. ~sel: stof
waarmee vroeger de was ‘gebleekt’ werd. In feite een vorm van optisch bedrog, want de gelige kleur van
de was (ervaren als verkleurde was) werd gecompenseerd met de blauwe kleurstof.
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Blauwsel leeft in het geheugen onder andere voort als ‘Reckitts blauw’.

Blauw is ook de kleur die hoort bij zonovergoten herinneringen aan de jaren vijftig, toen, hoe onwaarschijnlijk
ook, de lucht altijd blauw leek. Dit wordt treffend beschreven in het gedicht Hollandse landschappen/7.
Altijd blauw
van alle jaren
de jaren die waren
als zoekgeraakte foto’s,
wat blijft,
de vage notie
- altijd blauw, de lucht -

de jaren die komen
vol grote beloftes,
wat is,
een groot verlangen
- altijd blauw, de lucht van alle jaren.

Altijd blauw. Uit: Ed Buijsman, Zo veel wegen te gaan, uitgeverij Pandora, 2000.
Bord 1. Plateau dat bij de maaltijd als onderlegger voor het voedsel dient. 2. School~ Groot verticaal
bevestigd paneel om op te schrijven voor onderricht. 3. Ondergrond om een spel te spelen, bijvoorbeeld
een schaakbord. 4. Verticaal geplaatst object voor mededelingen, bijvoorbeeld een verkeersbord.
De wereld is vol met borden en bordjes die ons mededelingen, aanwijzingen, geboden, verboden, reclames
enzovoorts laten weten. Het is zaak om hier niet al te goed op te letten, want anders zou het een mens al
snel duizelen of in verwarring achterlaten.

Bord. Een bord helpt niet altijd om duidelijk te maken waarom het gaat.
Brand (van Cabauw) Mr. Jean Brand van Cabauw, 1785-1842. Advocaat, later rechter. Jean Brand zou al lang
vergeten zijn als hij niet het lied ‘Wij leven vrij had geschreven. Hiermee deed Brand mee in de prijsvraag
van Van Kinsbergen uit 1815 voor een nieuw Nederlands volkslied. De eerste prijs ging naar het lied ‘Wien
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Neêrlands bloed’ van Hendrik Tollens. Dit lied zou vervolgens meer dan honderd jaar het Nederlandse
volkslied zijn. Het lied van Brand behaalde de tweede prijs.
Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neêrlands dierb’re grond
Ontworsteld aan de slavernij
Zijn wij door eendracht groot en vrij
Hier duldt de grond geen
dwing’landij
Waar vrijheid eeuwen stond (2x)
Hoe dierbaar is ons ‘t vaderland
Der helden bakermat
Der kunsten wieg, ‘t gezegend
strand
Waat ‘t heilig recht zijn zetel plant
En deugd met een fluwelen band
Vorstin en volk omvat (2x)

Wij leven vrij, wij leven blij
Wij dienen ene God
Wat ook ‘t verschil in dienen zij
De wet laat ied’re godsdienst vrij
Vereend als broeders juichen wij:
Gezegend is ons lot (2x)
Zo leven w’ altijd vrij en blij
Op Neêrlands dierb’re grond
Door trouw aan eigen wetten vrij
Praalt Neerland in der volken rij
En ‘t vaderland blijf groot en vrij
Tot ‘s werelds avondstond (2x)

Brug Verbinding tussen de randen van een terreininsnijding. Bruggen lenen zich voor wedstrijden: de
langste, de hoogste. Dat bleek een domme vraag. Het hangt namelijk, zoals altijd, van de definitie af. We
kunnen uitgaan van de langste overspanning of bijvoorbeeld van de grootste aaneengesloten lengte (die
dus meerdere overspanningen kan bevatten). In 1946 was de langste brug in Nederland met de grootste
aaneengesloten lengte de Moerdijkbrug met een lengte van 2550 meter. Sinds 1965 is de Zeelandbrug de
langste. Deze brug bestaat uit 54 pijlers met daartussen 52 overspanningen van 95 meter per stuk en heeft
daarmee een totale lengte van 5 km. De oudste brug in Nederland is de Sint Servaasbrug in Maastricht.
Een brug is toch maar een fraaie uitvinding. Met grote snelheid razen wij tegenwoordig over brede rivieren,
alsof het niets is. Ooit waren rivieren geduchte obstakels, die zelfs konden beslissen over de afloop van
veldslagen. Bruggen? Misschien boomstammen, of anders vletjes en bootjes. Nog in 1931 werden bij
Zaltbommel (ja, bij de tegenwoordige Martinus Nijhhoffbrug) 90.000 auto’s per jaar met de pont
overgezet.

Misschien wel een van de mooiste bruggen in Nederland: de Waalbrug bij Nijmegen. Links In de jaren dertig
zoals afgebeeld in Onze groote rivieren uit 1937. Rechts in 2011.
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Links de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel gezien in oostelijke richting , 2003.
Rechts De veerstoep van het veer bij Zaltbommel in 1931. ‘Soms stonden er wel zeven of acht auto’s te
wachten’.

C
Casablanca 1. Marokkaanse havenstad in noordwest Afrika. Bekend van de conferentie van Casablanca in
1943 waar Roosevelt en Churchill besloten alleen maar een onvoorwaardelijke opgave van Duitsland te
accepteren. 2. Film van Michael Curtiz uit 1942 met onder andere Humphrey Bogart en Ingrid Bergman. De
film heeft onmiskenbaar een cultstatus bereikt.
Casablanca is een merkwaardige film die nog steeds vermag de gemoederen te verhitten. De film is
bovendien omgeven met een schier eindeloze rij van anekdotes, mythes en merkwaardigheden. Wij gaan ze
hier niet herhalen; volg de links onder aan de pagina en zult uitbundig geïnformeerd worden. Wij wijzen u
slechts op het volgende:
 niemand had er enig vertrouwen in dat de film een succes zou worden.
 Paul von Henreid die de rol van verzetsheld Laszlo speelde, keek neer op Bogart.
 voor zowel Bogart als Bergman was de film in hoge mate bevorderlijk voor hun carrière.
 er zijn vele analyses, ook dieptepsychologische, op de film losgelaten.

Vliegveldscène 1 De beroemde afscheidsscène op het
vliegveld. Mét mist hetgeen voor een plaats in de
woestijn toch wel zeer opmerkelijk is.

Vliegveldscène 2 ‘Major Strasser has been shot.
Round up the usual suspects’. Dit is een van de
beroemde oneliners uit de film. Net zoals: ‘Play it
Sam. Play ‘As time goes by’. En: ‘This is the
beginning of a beautiful friendship’. En: ‘Was that
cannon fire or is it my heart pounding?.’

Chalon, René van (1509-1544) Graaf van Nassau, baron van Breda, markgraaf van Antwerpen, prins van
Orange, ridder van het Gulden Vlies. Eerste van het geslacht Nassau die de titel ‘prins van Oranje’ voerde.
1540 stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. 1543 stadhouder van Gelre. 1544 gedood door een
kanonskogel bij de belegering van Saint-Dizier in Frankrijk. Kinderloos. Hij liet zijn bezittingen na aan zijn
Duitse neef Willem van Nassau, later beter bekend als Willem van Oranje. Het was natuurlijk geenszins de
bedoeling dat René van Chalon in 1544 zou sneuvelen. Hij was ook nog zeer jeugdig. Dit wonderlijke toeval
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bracht echter opeens belangrijke en omvangrijke bezittingen bij Willem van Nassau, oudste zoon van
Willem de Rijke, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. Bovendien kreeg Willem hierdoor een
opvoeding aan het Brusselse hof van Karel V en geraakte zo in de hoogste kringen van het machtige
Spaanse rijk. De rest van deze geschiedenis strekt zich uit tot op de dag van vandaag.
Cid, El Voluit Cid Campeador, letterlijk zoiets als Heer Kampioen, eigenlijk Rodrigo Dïaz de Vivar. Spaanse
nationale held, bekend geworden door zijn strijd tegen de Moren. Overleden in 1099.
Een film onder de naam ‘El Cid’ verscheen in 1961 met de immer onverstoorbare Charlton Heston in de
hoofdrol. Sophia Loren speelde de rol van zijn vrouw, Jimena. Het is niet ongebruikelijk om in Amerikaanse
films de werkelijkheid geweld aan te doen als dat de verkoop ten goede komt. Zo ook in El Cid. In de film
wordt El Cid aan het eind zwaar gewond en overlijdt korte tijd later. Zijn vrouw beveelt vervolgens om de
dode op een paard te zetten en om slag te leveren te laten uitrijden. Een en ander gebeurt met behulp van
een stok die de dode man overeind op het paard moet houden. De reden van deze merkwaardige
onderneming is dat de stad Valencia waar El Cid het bevel voert, onder beleg ligt. Zijn vrouw is bang dat als
de manschappen van de dood van El Cid horen, zij gedemoraliseerd zullen raken. En zo zien wij in de film de
dode El Cid de poort uitrijden gevolgd door zijn manschappen. De vijanden slaan verbijsterd op de vlucht. El
Cid verdwijnt op zijn paard in de verte en de slag is gewonnen. In werkelijkheid overleed El Cid in alle rust in
1099; jaren na het beleg van Valencia.

Geheel links El Cid op een Spaanse
postzegel. Links El Cid alias Charlton
Heston in de gelijknamige film.
Cimbrische vloed Vloed die volgens overlevering de oorzaak van de scheiding van Vlaanderen en Zeeland
zijn geweest. Zou mogelijk 100 voor Christus hebben plaatsgevonden. Vergelijkbare catastrofale
gebeurtenissen zijn de vloed van 1220 waardoor de Zuiderzee aanmerkelijk groter werd. Eveneens
rampzalig was de Sint Elisabethsvloed in 1421 waardoor de Biesbosch ontstond en waardoor de Waal
voortaan de belangrijkste afvoer van water naar de zee werd.
Communisme Aanduiding voor een idealistische staatsleer, waarvan de grondslagen zijn gelegd in het door
Karl Marx en Friedrich Engels in 1848 uitgegeven ‘Communistisch Manifest’. Daarin werd betoogd, dat ten
bate van de overgrote meerderheid der mensen, de loontrekkende arbeiders of het proletariaat, de kleine
klasse der bezitters, de kapitalisten, die de grond en de productiemiddelen in eigendom en beheer hebben,
moest worden onterfd. Grond en productiemiddelen zouden dan gemeenschappelijk eigendom worden.
Maar tegelijk moesten alle andere ‘kapitalistische’ opvattingen, eigen aan een bezittende klasse, de
bourgeoisie, worden afgezworen. Begrippen als vaderland, gezin, God, enzovoorts komen alle voort, aldus
de communistische leer, uit de geesteshouding van bezitters en hebben in een communistische
maatschappij dus geen zin meer. Het is de historische taak van het proletariaat de politieke macht te
veroveren en het communisme te verwezenlijken, met list en geweld als het niet anders kan. Met dit doel
voor ogen hebben zij, die in de leer geloven, zich in politieke partijen en strijdorganisaties verenigd. In
Rusland zijn zij er in 1917 onder leiding van Lenin in geslaagd de macht in de staat te veroveren. Na de
Tweede Wereldoorlog heeft het communisme ook in tal van andere landen, met hulp van de Sovjet-Unie,
gezegevierd. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft het communisme sterk aan betekenis verloren.
Het communisme heeft ontegenzeglijk de slag om de maatschappij verloren. Het feit dat het communisme
nog voorleeft in China en Noord-Korea heeft niet veel betekenis. Ook daar zal de inherente zwakte van het
communistische systeem leiden tot het verdwijnen ervan. En toch, toch blijft het een gemiste kans.
En dan ook nog. Het streven naar een ideaal is toch een van de betere zaken die een mens kan overkomen.
Het verlangen naar een betere toekomst en het werken er aan: wat wil een mens nog meer? Blijkbaar zijn
drijfveren als het verlangen naar macht, geld en roem zo diep geworteld in de menselijke ziel dat
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uiteindelijk elk systeem, ook het communistische, corrupt wordt. En wie de exorbitante zelfverrijking van
de elite in Moskou ziet, zou spontaan terugverlangen naar het communisme. Wat moet een mens dan? Het
enige dat een mens resteert is vrijheid, zelfbewustzijn en oprechtheid.

Voorbeelden van Noord-Koreaanse propagandaposters.

De fameuze Arirang Mass Games in Pyongyang waar in massachoreografie episodes uit de geschiedenis van
Noord-Korea worden uitgebeeld. Duizenden figuranten moeten hiervoor maanden trainen.
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Het gelukkige Noord-Koreaanse volk geschaard rondom de Grote Leider Kim Il Sung († 1994).

Links DDR- symbool. Rechts Misplaatst DDR optimisme.

Zelfs de bankbiljetten uit communistische landen stralen propaganda uit. Hier het vroegere 100 kronen biljet
van de toenmalige Tsjecho-Slowakije. Op de achterzijde de Karelsbrug in Praag.

D
Dansorgel Van het orgel afgeleid instrument. Een orgel bestaat uit een groot aantal pijpen die elk slechts
één toon kunnen voortbrengen. De pijpen zijn in groepen verdeeld: de stemmen of registers. De toon
ontstaat door lucht door de pijpen te leiden. Een blaasbalg is nodig om de benodigde lucht te verkrijgen. Bij
draai- en dansorgels wordt de lucht door een geperforeerd boek geperst. De gaten in het boek geven de
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toonhoogte en de lengte van de tonen aan. Door middel van een ingenieus mechanisch systeem worden de
instructies in het boek overgebracht naar de pijpen. Een draaiorgel heeft een zwengel die rondgedraaid
moet worden om de blaasbalg aan te drijven. Dit kan ook machinaal gebeuren. Draaiorgels staan
gewoonlijk op wielen en kunnen dan ook als straat orgels gebruikt worden. Dansorgels zijn daarentegen
bedoeld om vast opgesteld te worden en worden altijd machinaal aangedreven. Dansorgels stonden
gewoonlijk in danslokalen of op kermissen. De grootte van dansorgels varieert van kleiner dan een
draaiorgel tot vele malen groter dan een draaiorgel. Dansorgels zijn sinds de uitvinding van de
grammofoonplaat zeldzaam. In het zuiden van Nederland en in Vlaanderen kunnen ze incidenteel nog
worden aangetroffen.
Ach, die dansorgels! Het begon voor de redactie ooit met een café in Antwerpen. Een druk café waar achter
in het lokaal een mechanisch orgel met veel geweld muziek stond te maken. Schrille en luide tonen boven
het geroezemoes uit en een glas trappistenbier binnen handbereik. Later bleek dat er een leuk museum in
Utrecht was, het Museum van Speeldoos tot Pierement. En daar kwamen we aan het eind van de
rondleiding langs de dansorgels. Deze waren nog veel groter dan het orgel in Antwerpen. Ze maakten ook
nog veel meer (en mooier) geluid. Natuurlijk, ze zijn niet meer van deze tijd, maar aan de andere kant
maken ze iets dat tegenwoordig eveneens niet meer gevonden kan worden. Het is geschiedenis geworden,
maar wel waard om gekoesterd te worden.

Twee orgels van orgelfabrikant Mortier: de Jupiter (links) en de Rambler (rechts).

Twee orgels van orgelfabrikant Decap: de Forum (links) en de Splendid (rechts).
De Beer Zie Beer, De
Dutch Engels woord. Letterlijk Nederlands, Hollands. In uitdrukkingen vaak in een negatieve of
denigrerende betekenis. ~act Zelfmoord. ~bargain Transactie die tijdens een drinkgelag tot stand is
gekomen (en dus meestal geen transactie is). Het kan echter ook betekenen een overeenkomst waarbij alle
voordelen naar één partij gaan. ~auction Verkopen bij afslag. ~ blue Lakmoes. ~ cheese Edammerkaas. ~
clinker Klinker. ~ clock Schwarzwalder (!) klok. ~ comfort Schrale troost. ~ concert Verward door elkaar
zingen. ~ courage Jenevermoed. ~defence Slappe verdediging, schijnverweer. ~ drops Haarlemmerolie. ~ foil
Klatergoud. Legering van koper en zink. ~ gold Klatergoud. ~headache Kater. ~ liquid 1,2-dichloorethaan. ~
mirror Spionnetje. ~ nightingale Kikvors. ~ oven Braadoven. ~ metal Klatergoud. ~ reckoning Giswerk,
omstreden rekening. ~ treat Partijtje waarbij iedereen voor zichzelf betaalt of waarbij iedereen zijn eigen
drinken meeneemt. Zelfde betekenis heeft de uitdrukking Go Dutch. ~widow Prostituee.
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Hollanders (Nederlanders?) veroverden lang geleden de wereldzeeën. Daardoor zijn de Hollanders over de
hele wereld bekend geworden. Nu worden veroveraars zelden als vrienden gezien. Mogelijk is het daarom
niet verwonderlijk dat men de Hollander heeft leren kennen als lomp, dronken, gierig, opschepperig,
bedriegerig en altijd uit op een koopje. Veel van de ellende komt waarschijnlijk voort uit de 16de en 17de
eeuw, toen Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden elkaars rivalen waren. Niet voor niets zijn
er vier oorlogen tussen beide landen geweest.

E
Eeden, Frederik van Zie Retrograad.
Eva Een van de vele vrouwennamen. Uit de Bijbel: de vrouw van Adam, de eerste mens.
Er zijn natuurlijk vele beroemde vrouwen geweest met de voornaam Eva. Maar dat geldt voor heel veel
voornamen. Feit is wel dat de voornaam Eva de afgelopen decennia sterk aan populariteit heeft ingeboet;
populariteit neemt de laatste jaren weer toe.

G
Gips Veel voorkomend mineraal, bestaande uit calciumsulfaat (Ca2SO4). Vindt onder andere toepassing bij
het maken van afgietsels, als kit, als bouwmateriaal en bij het aanleggen van gipsverbanden. ~verband
Verband van in gips gedoopte windsels die hard worden en aldus maken dat het verbonden deel niet
bewogen kan worden. ~vlucht Speciale vlucht met een vliegtuig die bedoeld is om mensen die tijdens de
wintersport lichamelijk letsel hebben opgelopen, naar huis te transporten. Ook gebruikt voor mensen die
een kwetsuur hebben waar geen gips aan te pas is gekomen, maar toch niet op eigen kracht naar huis
kunnen komen. De gipsvluchten zijn een uiting van een onbeheersbaar geworden fenomeen: iedereen wil
blijkbaar op wintersport. De druk op het milieu in de wintersportgebieden is onverantwoord hoog
geworden. Steeds meer skipistes worden aangelegd. In de zomer resulteert dit in desolate landschappen.
Het schoolbordenkrijtje is meestal ook gemaakt van gips en niet, zoals velen denken, van kalk. Kalk is
calciumcarbonaat (CaCO3). Het is maar dat u het weet.

Speciaal aangelegde skihellingen zoals ze er in de zomer uitzien. Een bezienswaardigheid? Zeker, om datgene te
zien wat er niet meer is.
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Het cynisme van de commercie gaat zelf zo ver dat de
ondernemers in notoire wintersportgebieden
argeloze toeristen proberen wijs te maken dat het
ook in de zomer goed toeven is in een wintersportgebied. Zo’n gebied is bijvoorbeeld het Oetztal in
Oostenrijk. Het toeristisch (winter)hoogtepunt is de
plaats Sölden. Toeristen in Sölden vragen zich in de
zomer verdwaasd af, wat hier - naast de vele kroegeneigenlijk te beleven valt. Gelukkig kunnen ze met de
auto voor veel geld via een 13 kilometer lange tolweg
naar een op 2600 meter gelegen parkeerplaats.

H
Haar 1. Uitgroeisel van de buitenste laag van de huid bij zoogdieren. 2. Een kleinigheidje Dat scheelde maar
een ~ In figuurlijke zin in veel uitdrukkingen Een ~ in de boter zoeken [redenen zoeken om te vitten of ruzie
te maken] Wild ~ in de neus hebben [ Moeilijk te regeren zijn] Geen verkeerd ~ hebben [Door en door goed
zijn].
Het haar is één van de kenmerken van de zoogdieren. De hoeveelheid haar kan echter sterk verschillen. Ook
kan voor een bepaald zoogdier de hoeveelheid haar afhangen van de levensfase. De mens kent diverse
soorten beharing: hoofdhaar, wenkbrauwhaar, okselhaar en schaamhaar. Daarnaast komen bij mannen nog
snorhaar en baardhaar voor. Verder kent de mens in meer of mindere mate neushaar en algemeen
lichaamshaar. Zoals alle dieren kent de mens een problematische relatie met het haar. Weliswaar kent de
mens geen rui, maar wel systematische haaruitval. Vooral bij mannen kan dit op den duur leiden tot volledig
verloren gaan van het hoofdhaar.
Merkwaardig is ook dat het menselijke haar veel gemanipuleerd wordt. Bij het hoofdhaar spreekt men van
mode. Wordt dit haar nog als een element met toegevoegde waarde gezien, anders ligt het bij de andere
vormen van lichaamsbeharing. Okselhaar is tegenwoordig onkruid van het ergste soort en moet zoveel
mogelijk vernietigd worden. Anders ligt het weer bij schaamhaar. Ooit was het schaamhaar onontgonnen
terrein. Het was zoals het was. Toen kwam de bikinilijn. Het kon voor vrouwen echt niet meer dat haren
buiten het bikinibroekje te zien waren. Dus moest er geschoren worden. Achteraf gezien is dit het begin
van het einde geweest. Hiermee bleek een proces in gang gezet dat tot de vrijwel volledige verwijdering
van het vrouwelijke schaamhaar heeft geleid. Schaamhaar is zelfs tot onderwerp van mode geworden. En
zoals met veel mode, is ook hier sprake van veel opgebakken lucht. Volgens de huidige norm zou de
hoeveelheid schaamhaar zich moeten bewegen tussen het kleine streepje (of driehoekje) en niets.
Wie echter denkt dat verwijdering van schaamhaar iets van de laatste tijd is, komt bedrogen uit. Het is van
alle tijden. In het boek De lotgevallen van de brave soldaat Švjek van Jaroslav Hašek, oorspronkelijk
uitgebracht in 1926 in het Tsjechisch, komt de volgende passage voor: ‘Daar werd een Hongaarse operette
gespeeld, waarin de hoofdrollen waren bezet door goed in vlees zittende joodse actrices, wier fantastische
attractie hierin bestond, dat zij onder het dansen hun benen in de hoogte gooiden zonder dat zij een tricot
of broekje droegen. Ter wille van een nog grotere aantrekkingskracht op de heren officieren schoren zij
zich van onderen net zo kaal als de Tartaarse vrouwen’.

Velen beschouwen deze volkomen natuurlijke beharing tegenwoordig als een hinderlijke, grote bos met haar.
Natuurlijke beharing komt in soorten en maten. Volgens de mode zou het zo moeten: een streepje. Een
driehoekje zou ook mogen. De ultieme fase: alle beharing is weg. Vraagt veel onderhoud of anderszins
extreme maatregelen.
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Heston, Charlton Amerikaans filmacteur, 1923-2008.
Charlton Heston heeft diverse malen ‘grote figuren’ in films gespeeld, zoals El Cid in de gelijknamige film,
Mozes in ‘The Ten Commandments’ uit 1956 en Ben Hur eveneens in de gelijknamige film uit 1961. Heston
speelde ook een geweldige rol in de merkwaardige film noire van Orson Welles, ‘Touch of Evil’, uit 1958.
Ook bewonderenswaardig was zijn rol van New Yorkse politieagent in de visionaire film ‘Soylent Green’ uit
1973 van Richard Fleischer. Deze film was tevens de laatste van de befaamde acteur Edward G Robinson.
Heston speelde in zijn carrière in meer dan 100 films. Hij won een Oscar voor zijn rol in Ben-Hur. Heston
maakte in politiek opzicht in de loop der jaren een opmerkelijke verandering door. Hij was aanvankelijk een
‘liberal democrat’ die bijvoorbeeld tegen rassenscheiding was. Later kwam hij in steeds conservatiever
vaarwater terecht. Hij was jarenlang voorzitter van de National Rifle Association, een organisatie die strijdt
voor het behoud van het recht om wapens te bezitten.
Wie de moeite heeft genomen om de artikelen over de dood van Heston te lezen, ziet een aantal
terugkerende elementen. Zo zijn er kritische opmerkingen over zijn acteertalent. Zo is er (ironisch) sprake
van zijn ‘marmeren fysiek en vlakke mimiek’ (NRC) en de columnist Frits Abrahams spreekt in dezelfde krant
van ‘een stuk hardhout dat moeizaam had leren praten’. Nu zullen wij de laatsten zijn om Heston te
waarderen om zijn subtiele en intelligente acteerprestaties. Hij kende meestal slechts twee standen: ferm in
de verte staren en gekweld kijken. Maar om hem nu af te branden zoals Rex Harrison dat deed gaat ons
toch wel te ver: ‘Charlton Heston is goed in het uitbeelden van arrogantie en ambitie. Maar dan op dezelfde
manier als een dwerg goed is in klein-zijn’.
Het is correcter om Heston te waarderen in de tijdgeest van de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen het
publiek nog heroïsche karakters wilde zien. Terecht omschreef zijn familie Heston na zijn overlijden als
‘larger than life’. Bewonderenswaardig is bovendien zoals we hierboven zagen dat Heston in de keuze van
zijn films nooit eenkennig is geweest. Daar hebben we dan geluk mee gehad.
Hij is terecht omschreven als een van de laatsten uit de generatie klassieke, Amerikaanse filmacteurs uit de
jaren na de Tweede Wereldoorlog. Daarvan zijn er inmiddels niet veel meer over. Kirk Douglas (Lust for Life,
1956; Gunfight at the O.K. Corral, 1957; Paths of Glory, 1957; Spartacus, 1960) is eigenlijk nog de enige.

Met Orson Welles (links) in ‘Touch of Evil’.
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Met Edward G. Robinson (rechts) in ‘Soylent Green’.
Hockeymeisje Persoon van het vrouwelijk geslacht die hockey beoefent. Hockey is een van oorsprong
Engels balspel waarbij een kleine, harde bal met een hockeystick wordt voortgeslagen. Het speelveld meet
90 × 55 meter.
Moeilijk te beschrijven type meisje met als belangrijk kenmerk dat het hockey speelt. In het algemeen
intuïtief onmiddellijk herkenbaar, ook in een niet-hockey omgeving. Wie wel eens naar hockeywedstrijden
van het Nederlands elftal kijkt, zal toch wel eens iets moeten opvallen. Ja, ze spelen in korte rokjes, maar
dat schijnt te horen bij hockey. Nee, we bedoelen het uiterlijk. Het zijn vaak van die frisse Hollandse meisjes
met blonde haren en vaak, maar niet altijd, hebben ze een paardenstaart. Juist: hockeymeisjes. Natuurlijk,
ze zijn niet allemaal zo, maar vaak toch wel. Door een ogenschijnlijke toevalligheid zijn hockeymeisjes
overigens in Utrecht vaak ook UVSV-meisjes. [In andere universiteitssteden bestaan gelijksoortige
bolwerken] Wij horen u denken: ‘UVSV-meisje?’ We bedoelen hiermee een bepaald soort meisje. We vinden
ze bijvoorbeeld bij de Utrechtse Vereniging van Vrouwelijke Studenten, UVSV dus. Neem daar een lid van en
je hebt een UVSV-meisje, ook wel Ufje genoemd.

Hockeymeisjes. Van links naar rechts Merel Linde ter Beek, Fatima Moreira de Melo en het bestuur van de
UVSV/NVVSU (in enig jaar).
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Hond 1. Huisdier (Canis familiaris). 2. Scheldwoord. Een hond van een kerel. 3. Mexicaanse ~. Verouderd
begrip. Geluid van een genererend radiotoestel. 4. Rode ~. Huidziekte waarbij het lichaam is bedekt met
rode plekken en bultjes.
Van oudsher bestaat er een controverse tussen honden- en kattenliefhebbers. Iemand die zowel om
honden als om katten geeft, wordt zelden aangetroffen. Kattenliefhebbers beklemtonen in het algemeen
de aanhankelijkheid van katten. Deze aanhankelijkheid is slechts schijn. Katten zijn niet aanhankelijk, katten
willen behaagd worden. Als ze niet op tijd te eten krijgen gaan ze zeuren. Kattenliefhebbers noemen dit
ook wel onafhankelijkheid. Katten kunnen ook maar in zeer beperkte mate worden opgevoed.
Hondenliefhebbers roemen meestal de trouw van honden. Anderen spreken van aanhankelijkheid. Feit is
dat een opgevoede hond slecht zonder zijn baas kan.
Het gedrag van beide diersoorten ten opzichte van de mens kan zeer kort worden samengevat. Een mens
kiest een kat en daar blijft het bij. De kat tolereert de mens, omdat deze voor onderdak en voedsel zorgt.
Een mens kiest een hond en vervolgens kiest de hond voor zijn baas. De hond weet zich opgenomen in de
sociale omgeving van zijn baas. Het één is niet beter dan het andere, het is anders. Het is dan ook onzinnig
om daar ruzie over te voeren. De vraag blijft natuurlijk waarom er mensen zijn die voor katten kiezen.

Geheel links Hond. Links Wie echt om katten geeft, heeft
natuurlijk het boekje ‘De aaibaarheidsfactor’ van Rudy
Kousbroek. En leest natuurlijk de ‘Poezenkrant’ van Piet
Schreuders.
Hopper, Edward Beroemde Amerikaanse naoorlogse schilder. Geboren 22 juli 1882 in Nyack, New Yoork,
USA. Studeerde aan de Correspondence School of Illustrating en de New York School of Art. Begon zijn
carrière als illustrator en verwierf hiermee enige bekendheid. Werd later beroemd vanwege zijn realistische
schilderijen met onmiskenbare signatuur. Overleden op 15 mei 1967 in New York. In 1924 getrouwd met
Josephine Nivison, eveneens kunstenaar. Zij komt op veel van zijn schilderijen voor, omdat zij niet wilde dat
Edward andere vrouwen als model gebruikte.

I
Ik 1. Onderwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord voor de eerste persoon. 2. [als zelfstandig
naamwoord] Het ~, iemands betere ~, het goede in hem/haar.
‘Een taboe der zelfzuchtigheid heeft heel onze moderne cultuur in zijn greep. Men leert ons dat zelfzucht
zondig is maar deugdzaam het beminnen van anderen. Er valt overigens niet aan te twijfelen, dat dit dogma
in meest flagrante tegenspraak is met de practijken van een hedendaagse samenleving, die in haar
grondstructuur op de theorie berust dat egoïsme de tegelijk machtigste en gewettigde drang binnen het
individu is en dat dit individu voor de gemeenschap het vruchtbaars is door aan deze oppermachtige drang
gehoor te schenken.’ Deze uitspraak is niet van Balkenende of welke andere huichelachtige zedenpreker of
regeringsleider. Nee de uitspraak is gedaan door de filosoof Erich Fromm in zijn boek De zelfstandige mens
uit 1947. Ja, 1947! Egoïsme en eigenbelang zijn van alle tijden, evenals het klagen erover.
Niettemin blijft het egocentrische gedrag van de medemens schuren en irriteren. Het principe ‘ik eerst’ lijkt
vooral de Nederlander op het lijf geschreven. Dit geldt eveneens voor het principe ‘ik maak zelf wel uit wat
goed is’. Het gevolg is dat we in dit overvolle land elkaar voortdurend in de weg zitten, elkaar sarren,
pesten en irriteren. Tegenwoordig omschreven als ‘hufterig’, maar niets anders als een moderne vorm van
ikzucht.
Herkenbare voorbeelden dienen zich moeiteloos aan. Voorbeeld 1: U staat in de supermarkt in de rij om af
te rekenen. Er gaat een extra kassa open. Hier geldt uiteraard: wie achteraan staat, mag nu als eerste.
Voorbeeld 2: Er staat een lange rij voor het stoplicht om linksaf te gaan. Bij groen schuift de rij weer een

11

beetje door. Langzaamaan, maar daar komt iemand die de gehele rij rechts pass3ert en op het laatste
moment een gaatje vindt en zich in de rij voor het linksaf gaan wurmt. Voorbeeld 3: ..... Ach, het is eigenlijk
niet de moeite waard om je druk over te maken. De bevolkingsdichtheid in Nederland is, na die van Hong
Kong en Singapore, de hoogste ter wereld, namelijk 481 mensen per km² (gegevens voor 2004) Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek). Ook 40 jaar geleden was dat al zo. In 1961 zat Nederland ook al in de
kopgroep met 359 mensen per km². Bron: Elsevier atlas van de gehele wereld, 1963.
Opstelplaatsen voor afvalcontainers kunnen natuurlijk
uitstekend als parkeerplaats
gebruikt worden. Als de eigenaar
‘vergeet’ zijn auto weg te halen,
zoals hier geldt voor de BMW
bolide, dan moeten de afvalcontainers maar op straat gezet
worden. Wat van de gemeente
overigens niet mag en kan leiden
tot een waarschuwing en, bij
herhaling, zelfs tot het niet legen
van de afvalcontainer. Het is
overigens aardig om op te merken
dat de paaltjes bedoeld zijn om
automobilisten te beletten hun
auto op deze plaatsen neer te
zetten.

J
Jawa Motorrijwiel van Tsjechische origine. De naam Jawa is een
afkorting van Janecek-Wanderer. Janecek was een ingenieur
die in 1923 het motormerk Wanderer overnam. Eigenlijk zou
de schrijfwijze JaWa correcter zijn geweest.
Jawa is een motormerk dat bij grote delen van de mensheid
nog warme gevoelens oproept. Prachtige tweetaktmotoren
die in racerij in de jaren vijftig en zestig een vooraanstaande rol
speelden. Hieruit kwam ook een merkwaardigheid bij het schakelen
voort. Veel modellen waren voorzien met een voetschakeling; de koppeling kon met de hand worden
bediend. Tot zover niets bijzonders. Maar de voetschakeling had een automatische koppeling. Daardoor
kon desgewenst zonder te ontkoppelen geschakeld worden. Dat ging dus lekker snel. En het was natuurlijk
een tweetakt; het pruttelde dus lekker en gaf bij gelegenheid ook mooie rookconcerten. Aantrekkelijk was
ook de vriendelijke prijs van de Jawa. De jaren zeventig gaven echter een teruggang te zien: wie wilde nu
op zo’n goedkoop geval van communistische origine gezien worden? Liever een BMW of zo’n snelle
Japanner.
Aardig is het verhaal van de Nederlandse motorrijder die met een Jawa Californian aan de Tsjechische grens
verscheen. Het was in de jaren zeventig en dus nog in de tijd van het IJzeren gordijn. De motor kreeg erg
veel bekijks van de douaneambtenaren. Naar later bleek, omdat dit model alleen voor de export werd
gemaakt. Het was aangepast aan de moderne smaak van de veeleisende westerling, lees kapitalist. Zulke
motoren reden er dus niet in Tsjecho-Slowakije. En dan kwam dus hier aan de grens een verfoeide
imperialist op dit technische hoogstandje van het communistische systeem. Allemaal heel bijzonder dus. De
wachttijd aan de grens werd er overigens niet door bekort. Die bedroeg de destijds gebruikelijke twee tot
drie uur.
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Een Jawa Californian in het wild.
Het hier afgebeelde exemplaar had
een 350 cc motor (er bestond ook
een 250 cc uitvoering), was
(uiteraard) een tweetakt en had
een topsnelheid van 130 km/uur.
De motor had veel onhebbelijkheden. Een ervan was het
gemakkelijke verlies van de
knaldempers uit de uitlaat.

De Jawa heeft ook de postzegel gehaald. Het gaat om een serie van drie
postzegels uit Tsjecho-Slowakije uit 1975. De zegel van 20 heller toont
een CZ uit 1951, van 40 heller een Jawa 250 uit 1945 (hier afgebeeld) en
van 60 heller een Jawa 175 uit 1935.

K
Kikker 1. Staartloze amfibiën. Hebben als larve nog wel een staart, maar verliezen deze als ze volwassen
worden. Kwaken vooral in de avondschemering; vroeger ook wel boerennachtegaal genoemd. 2.
Stripfiguur bedacht door Max Velthuijs.

Kikker was ooit een bijfiguur in de boeken van Klein Mannetje. Maar al snel groeide Kikker uit tot de
hoofdfiguur. De boeken van Kikker zijn prachtig getekend en geschreven. Ze zijn oprecht en invoelbaar.
Kunst Vermogen van een kunstenaar en de toepassing daarvan: het vermogen om dat wat in de geest of
gemoed leeft of daarin gewekt is, tot uiting of voorstelling te brengen op een manier die die
schoonheidsontroering kan veroorzaken. Zie ook Muziek.
Iemand heeft wel eens gevraagd: is er in de hemel kunst? Even voorbijgaand aan het feit of er al dan niet
een hemel bestaat, getuigt de vraag van een existentiële behoefte. Kan een mens zonder kunst? Simpele
fysieke weergaven (verflagen, stenen materialen, kunstmatig voortgebrachte trillingen, snel achter elkaar
vertoonde beelden) die inwerken op het menselijk gemoed.
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L
Leporelloboek Boek waarvan de bladen uit één lange, in harmonicavorm gevouwen strook papier bestaan.
De naam is afgeleid van Leporello, de bediende van Don Juan in Mozarts Don Giovanni (1787), die de namen
van de geliefden van zijn heer in een dergelijk boek had opgeschreven. Tegenwoordig komt het
leporelloboek nog wel voor als souvenir: een serie foto’s van een toeristische attractie of van de
bezienswaardigheden van een stad.
Tegenwoordig zie je ze niet meer zo veel als vroeger. Tot in de jaren vijftig was het leporelloboekje een
populair souvenir. Het was goedkoop, bespaarde je de kosten van het zelf fotograferen en alle foto’s zitten
gemakkelijk aan elkaar. Leporello’s zijn overigens niet te verwarren met fotoboekjes of -mapjes. Ook deze
zijn lange tijd een populair souvenir artikel geweest. Wel lastiger in het gebruik, want alle foto’s zitten
immers los.

Links Leporelloboekje Schwarzwald, 2001. Midden Leporelloboekje Salzburg, jaren vijftig. Rechts Fotomapje
Holland (het gaat over Nederland), jaren vijftig.

M
Merel . 1. Tot de lijsterfamilie behorende vogel (Turdus merula, in het Engels Blackbird). Karakteristieke
verschijning met een geheel glanzend zwart verenkleed en een helder oranjegele snavel. Algemene
broedvogel van tuinen, parken en bosjes. 2. Meisjesnaam.
De merel is merkwaardig geval. Ooit was het een schuwe bosvogel. Maar nu? De vogel heeft zich aangepast
en is een vertrouwde verschijning in de buurt van de mens. Altijd scharrelend onder struiken en bomen op
zoek naar voedsel. De merel is niet bepaald een schaars voorkomende vogel in Nederland. Vele
honderdduizenden broedparen van de vogel komen in Nederland voor. Een aardigheid aan de merel is nog
dat het lijkt alsof de merel niet trekt. Dat is niet waar. Winters wordt de plek van onze zomermerels
ingenomen door exemplaren uit het noorden van Europa. De merel is dus een mooi voorbeeld van een
vogel die zich heeft aangepast aan de veranderde omstandigheden.
Merel. Foto ©
Hoe anders is het daarentegen de grote stern vergaan. Deze vogel stelt zeer specifieke eisen aan zijn
broedplaats. Het moeten open, ruige en dynamische kustsystemen zijn. Dat was zo en dat is zo. Het door
de grote stern gewenste type ecosysteem is op grote schaal uit Nederland verdwenen. En dan stelt de
grote stern ook nog speciale eisen aan zijn voedsel: bij voorkeur jonge haringen. En die zijn ook al sterk
achteruit gegaan. De grote stern is een vogel die zich niet kan of wil aanpassen aan de veranderde
omstandigheden. De populatie staat dan ook al tientallen jaren onder druk. De vraag is dus altijd weer:
aanpassen met geheel of gedeeltelijk verlies van de oorspronkelijke identiteit of niet aanpassen met
behoud van de identiteit en het risico lopen uit te sterven.
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Links Merel. Rechts Grote stern

O
Onbedoeld Zonder zich iets ten doel gesteld hebbende, vindt iets plaats.
De wereld is vol van onbedoelde gebeurtenissen. Onbedoeld in de zin dat ze niet beoogd of niet voorzien
zijn. Daarmee hoeven ze echter nog niet per se ook ongewenst te zijn. Ook menselijke communicatie heeft
veel last van onbedoeldheid (‘Ik had het niet zo bedoeld!’).
Een aardig voorbeeld van onbedoeld is Fladderak. In augustus 1997 verscheen in een aantal dagbladen een
klein artikel met de kop ‘Groninger Fladderak dreigt te verdwijnen’. Het artikel: ‘De belangstelling voor het
eeuwenoude Groningse drankje Fladderak is tot een dieptepunt gedaald. Distilleerder Hooghoudt dreigt
daarom te stoppen met de productie van dit citroendistillaat. Afgelopen maand verkocht de onderneming
niet meer dan dertien flessen van deze drank, waar in het verleden duizenden liters van werden afgezet.
‘Het gaat mij als Groninger echt aan het hart’, verklaart directeur Bert Hooghoudt van de gelijknamige
onderneming. ‘Het is doodjammer als dit product zou moeten verdwijnen, maar met de huidige omzetten
heeft doorgaan geen enkele zin meer.’ Dertien flessen? Dat is inderdaad niet veel. Maar wat gebeurde er
vervolgens? Na het verschijnen van dit bericht schoot de verkoop omhoog en besloot de producent om het
product te handhaven. Het wordt tot op de dag van vandaag geleverd.

‘Fladderak is een eeuwenoud drankje op basis van citroenjenever, met een vleugje kaneel.
Vooral bij vrouwelijke consumenten geliefd’, zo lazen wij ooit op de website van de
producent van Fladderak, Hooghoudt. Het mocht allemaal niet baten; Fladderak bestaat
niet meer.
Oorlog Gewapende overval van het ene volk op het andere, al dan niet voorafgegaan door een ultimatum
of oorlogsverklaring. Kent een geschiedenis zo oud als de mensheid. Krijskundig kan men diverse soorten
van oorlog onderscheiden: de veldoorlog, die weer onderverdeeld kan worden in bewegings- of een
stellingenoorlog. De Tweede Wereldoorlog behoort overwegend tot het eerste type; de Eerste
Wereldoorlog tot het tweede. Een speciaal soort oorlog is de guerrilla. De guerrilla is oorspronkelijk
afkomstig uit Spanje waar ze door ongeregelde benden werd uitgevoerd. Het doel is door snelle, beperkte
acties de vijand af te matten. De Vietnamoorlog is een goed hedendaags voorbeeld. Oorlog is door een
cynicus ook wel als volgt omschreven: vrede is de korte periode tussen opeenvolgende oorlogen.
De wereld heeft vele oorlogen gekend, groot en klein. Het lijkt of het verschijnsel oorlog inherent is aan de
mens. Het veelvuldige oorlog voeren heeft veel sporen achtergelaten in de wereld. Vooral in Frankrijk is een
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veelheid van herinneringen te vinden. Voor wie de weg vindt, is er ook in Nederland het nodige te vinden.
Het lijkt er op dat hoe langer iets gelden is, hoe meer de neiging ontstaat iets tot cultuur te rekenen.
Zo zijn de forten van de Hollandse Waterlinie cultureel erfgoed en is de Stelling van Amsterdam zelfs op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. De restanten van de Tweede Wereldoorlog hebben het
daarentegen wat moeilijker, maar ook hier lijkt het tij te keren. Meer en meer is er aandacht voor het
bewaren van bijvoorbeeld onderdelen van de Atlantikwall in Nederland.
Een merkwaardig soort oorlog is de oorlog die nooit gewoed heeft: de Koude Oorlog. Deze niet-oorlog die
niettemin tot veel narigheid heeft geleid, heeft ook heel wat sporen achtergelaten.

Links Voormalige slagvelden zijn op sommige plaatsen tot openluchtmusea geworden. Een fraai voorbeeld zijn
de slagvelden bij Verdun die blijvend moeten herinneren aan het glorieuze verzet van de Fransen in de Eerste
Wereldoorlog. Rechts Duits soldatenkerkhof in Karinthië.

Links Compiègne in Noord-Frankrijk is nog zo’n bedevaartsoord. Hier bevindt zich een replica van de
spoorwegwagon waarin de overgave van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog werd getekend. Rechts Hitler en
Goebbels in Compiègne na de nederlaag van Frankrijk in juni 1940. De overgave van de Fransen moest van Hitler
in dezelfde wagon worden getekend als de overgave van de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog. De originele
wagon is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland vervoerd en toen spoorloos verdwenen.

Voor de oorlogstoerist is noordwest Frankrijk een aantrekkelijk gebied. Hier kunnen zowel restanten van de
Eerste als van de Tweede Wereldoorlog genoten worden. Voor de Eerste Wereldoorlog is het gebied meer
landinwaarts, langs de Somme van belang. Hier vinden we ontelbare musea, herdenkings- en begraafplaatsen
en andere memorabilia. Links Engelse begraafplaats. Onberispelijk, strak, gemillimeterd gras. Midden Duitse
begraafplaats. Sober. Rechts Franse begraafplaats. Rommelig, maar wel gemillimeterd gras.
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Links Het was het symbool van de Koude Oorlog: de Berlijnse muur. Rechts Restanten van de Koude oorlog:
luchtwachttorens in Nederland. Er zijn nog een tiental overgebleven. Hier het exemplaar bij Sint Andries. Ze
waren bedoeld als uitkijkpost voor het vroegtijdig signaleren van vijandelijk vliegtuigen. Al bij de bouw in de
jaren vijftig was het systeem achterhaald.

Links Ooit werd hier een maandenlange slag uitgevochten. Op geen enkele manier is echter de ellende van toen
op te roepen. Rechts Ingang van één van de vele musea. Volgestopt met vondsten van het slagveld. Voor de
oorlogstoerist is noordwest Frankrijk een aantrekkelijk gebied. Hier kunnen zowel restanten van de Eerste als
de Tweede Wereldoorlog genoten worden. Voor de Tweede Wereldoorlog is het gebied vlak bij de kust van
belang. Hier vinden we restanten van de Atlantikwall, vele musea en een aantal merkwaardige lanceerinrichtingen.

P
Paal 1. Stevig, van onderen meestal toegespitst stuk hout of metaal bestemd om in de grond gedreven te
worden 2. Boomstam die in de bodem geheid wordt om er op te bouwen 3. Paal in of voor een haven
waaraan schepen vastgemeerd kunnen worden 4. Merkteken bijvoorbeeld als doel bij spelen.
Ook veel in samenstellingen: doelpaal, lantaarnpaal, grenspaal enzovoorts.
In het cultuurlandschap vormen palen een onmisbaar onderdeel. Lantaarnpalen, palen voor
telefoonleidingen, palen voor verkeersborden, palen voor elektriciteitsleidingen. We kunnen gerust stellen
dat de aanwezigheid van palen duidt op menselijke beschaving.
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Links Paal voor telefoonleidingen in Karinthië, Oostenrijk. Midden Paal voor elektriciteitsleidingen, België.
Rechts Paal voor telefoonleidingen, Schwarzwald, Duitsland.

Lantaarnpalen. Rechts Rostock, Duitsland. Links De weg naar het Bovenste Bos, Limburg, Nederland. Rechts Als
onderdeel van een miniatuurspoorbaan.
Paddestoel Het vruchtlichaam van een doorgaans onder de oppervlakte levende schimmel of zwam.
Paddestoel is daarmee ook een triviale naam voor de wetenschappelijke naam Fungi. Paddestoelen maken
dus deel uit van het rijk der schimmels (Fungi). Het vakgebied van de biologie dat zich bezig houdt met
paddestoelen, schimmels en zwammen heet mycologie.
Er heerst in Nederland een ongezonde argwaan tegen paddestoelen voor zover ze niet uit de supermarkt
komen. In veel landen is het zelf plukken van paddestoelen de normaalste zaak van de wereld. De meeste
paddestoelen zijn niet giftig. Giftig, want dat is de angst die ons wordt aangepraat. De soorten die wel giftig
zijn, zijn gemakkelijk te herkennen. Dus met een eenvoudig boekje moet alles goed gaan. Wie zich in
Nederland vervolgens door het bezit van enige elementaire kennis over zijn argwaan heeft heengezet,
krijgt vervolgens vermaningen over zich heen van sommige natuurbeschermers. Zij melden ons dat het
plukken van paddestoelen het uitsterven er van bevordert. Het is allemaal onzin. Rest ons het estethische
argument. Een geplukte paddestoel is niet meer beschikbaar voor volgende natuurliefhebbers. U ziet maar.
De populairste paddestoel is de vliegenzwam (Amanita muscaria). De populariteit is zodanig dat de
vliegenzwam commerciële waarde heeft. Voor vele doeleinden wordt deze aardige paddestoel ingezet.

De vliegenzwam (Amanita muscaria) in diverse stadia.
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Links Cantharel (Cantharellus cibarius). De paddestoel waarvan oudere mensen altijd zeggen dat de bossen er
vroeger vol mee stonden. Wie hem vindt, mag hem eten. Rechts Stinkzwam (Phallus impudicus).

Links Geschude inktzwam (Coprinus comatus). Kan in jonge toestand gegeten worden. Midden Reuzenzwam
(Meripulis giganteus). Rechts Reuzenbovist (Langermannia gigantea). Kan, mits van binnen nog wit, gegeten
worden.

Links Kastanjeboleet (Boletus badius). Lekkere paddestoel. Midden Braakrussula (Russula emetica). De naam
zegt het al. Rechts Groene knolamaniet (Amanita phalloides). Dodelijk giftig. Komt ook in Nederland voor.
Palla, Pierre Pseudoniem van Petrus Karel Hubertus Pala (1902-1968). Nederlands pianist, organist en
koordirigent.
Pierre Palla was een gewaardeerd speler van theaterorgels (onder andere bij het Tuschinskitheater in
Amsterdam. Was vanaf 1931 verbonden aan de AVRO als organist en pianist. Woonde in de Gijsbrecht van
Amstelstraat 324B in Hilversum.

Links Pierre Palla. Rechts Het Paramout 310 theaterorgel
Postzegel Door postbedrijven uitgegeven zegels in verschillende waardes die men op brieven en dergelijke
plakt om daarmee het port te betalen. Eigenlijk vooruitbetaalde transportkosten die zonder overleg met de
opdrachtnemer worden betaald. ~album. Album waarin een verzamelaar zijn postzegels bewaart. ~neuker.
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Iemand die erg op details let. ~taal. Betekenis die aan op bepaalde manieren opgeplakte postzegels wordt
toegekend.
De postzegel is eigenlijk nog meer een vrij recent verschijnsel. Het eerste voorstel voor de plakkende zegel
op post is waarschijnlijk afkomstig van de Schot Jamen Chalmers di het idee in 1835 lanceerde. Het duurde
echter tot 1840, voordat de eerste officiële postzegel het licht zag: de Black Penny. Het was een
revolutionaire vooruitgang. Tot dan werd post per bode bezorgd waarbij de ontvanger voor het poststuk
moest betalen. Nederland volgde pas in 1852 met postzegels.
De eerste postzegels hadden nog geen tanding. Ze werden geleverd in grote vellen en moesten voor
gebruik dus losgesneden worden. Groot-Brittannië was dus het eerste land met postzegels en zou daarom
(?) vrijgesteld zijn van de internationaal overeengekomen regel dat op postzegels in ieder geval de naam
van het land moet voorkomen. In Groot-Brittannië bestaat weer wel de verplichting dat daarom (?) op elke
postzegel de afbeelding van het staatshoofd, dus nu koningin Elisabeth, moet voorkomen. Alles wat zich in
de wereld voordoet, vinden we op postzegels terug: trivialiteiten, kunst, oorlog, schoonheid, weemoed,
propaganda. We kunnen het zo gek niet verzinnen of het heeft wel eens op postzegels gestaan.

Links De Black Penny was de eerste postzegel ter wereld. Het was een zegel van one penny met de
beeltenis van koningin Victoria. Rechts De eerste Nederlandse postzegels. De serie had als beeltenis
koning Willem III en bestond uit drie waarden: 5, 10 en 15 cent.

R
Respect Eerbied, achting, ontzag. Afgeleid van het Latijnse respectus in de betekenis van inachtneming, het
rekening houden met.
Er wordt wat afgezeverd over respect. En vooral, zo lijkt het, door mensen die de diepere betekenis ervan
niet doorgronden. Nog altijd is het zo dat je respect verdient en niet eist, laat staan dat je er recht op hebt.
Zo zien we bijvoorbeeld op de website handicap.nl de uitspraak ‘recht op respect en eigenwaarde’. Met alle
begrip voor gehandicapten, maar recht op respect bestaat niet (evenmin trouwens als recht op
eigenwaarde. Daar moet je zelf voor zorgen). Ook bont maakte ooit de politieke partij Respect het. Zij
zeiden van zichzelf: ‘Een nieuwe politieke partij die zich grote zorgen maakt over het toenemende gebrek
aan respect in de samenleving’. Het zij zo. Maar wie dan kijkt bij het item ‘Uitkleden tabakswet’, leest:
‘Rokers hebben ook rechten, maar die worden op dit moment volkomen genegeerd’. Wij vinden dat als er
een groep bestaat die weinig respect heeft voor anderen, dan zijn het wel de rokers.
Nu kun je natuurlijk ook overdrijven. Iemand die veel overdreef, was Jan-Peter Balkenende. Zo heeft hij
‘groot respect voor De Graaff’. Bij Lubbers lag het anders, dat was gewoon ‘respect’. Ook Prins Bernhard
kon rekenen op het ‘respect’ van Balkenende. Wat dan weer niet kan (zie boven), is als Balkenende zegt dat
hij ‘meer respect voor koningshuis wil’. We zwijgen verder maar over de veel gehoorde kreet ‘Respect,
man!’.
Er zijn in onze maatschappij ook fysieke vormen van respect tonen. Onderscheidingen zijn daar een
voorbeeld van. Nog meer respect verdienen de mensen die onder moeilijke omstandigheden hun werk
moeten doen en dan - door diezelfde omstandigheden - niet die waardering kunnen krijgen die op dat
moment maatschappelijk gebruikelijk was. Ja, het is wat met dat respect.
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Onderscheidingen uitgereikt aan Gerrit van Dam op 23 december 1943 naar aanleiding van het feit dat hij 25
jaar als bakker in dienst was van de Luxe Brood- en Banketbakkerijen in Utrecht. De linker draagt als opschrift
‘Uw lichtend voorbeeld werd maats en bond ten zege’. De ‘medailles’ zijn vervaardigd van een goedkope
legering; het is tenslotte oorlog.
Retro Van het Latijn afgeleid. Letterlijk betekent het terug. Gewoonlijk in samengestelde woorden:
retroactief (terugwerkend), retrospectief (terugblikkend op het verleden). Tegenwoordig ook gebruikt als
zelfstandig naamwoord voor een culturele stroming. De preciese betekenis hangt af van de plaats en de
tijd, maar het staat ongeveer voor een hang, interesse naar dingen die geweest zijn. Het dient vooral gezien
te worden in eeen intellecteule betekenis. Het is dus iets anders als nostalgie waar vooral de emotionele
lading belangrijk is.
De goede beschouwer zou kunnen opmerken dat een groot deel van ‘Het scheve wereldbeeld’ een sterk
retrokarakter heeft. Dat is nogal logisch: eert het goede, zonder het nieuwe te ontkennen. De toekomst is
per definitie niet kenbaar, maar we weten wel wat we achter ons hebben liggen. Retro is nu als begrip in de
mode, maar morgen heet het cultuur en overmorgen kitsch.

Links en rechts De Spoorbio op het Centraal Station in Utrecht. Een bioscoop op een station dus. In 1942
geopend en gevestigd in een oude spoorwegwagon. Het past bij het retrogevoel om te zeggen: ‘Ik ben daar als
kind ooit geweest’.

Links Acid rain? Zure regen? Was dat niet een milieuprobleem uit de jaren tachtig? Rechts Leuke verkleurde
ansichtkaarten van Franse origine.
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Links Ponskaarten: er was een tijd dat de wereld niet zonder kon. Midden Wie echt begreep hoe het werkte
met de ponsgaten, kon op de overschrijvingskaart het gironummer aflezen. Rechts Later kwam de giropas, met
een magneetstrip.
Het werk van de kunstenaar Marcel van Eeden wordt door hemzelf omschreven als retrograad. Het zien
van het werk van deze kunstenaar bezorgde ons (bijna) het juiste gevoel (zie ook Retrograad). Hier was één
van de essenties van Voortschrijdende Inzichten te ervaren. Maar eerst laten wij hier afbeeldingen zien uit
‘Facts about Holland’ en ‘Toonbeelden van de wederopbouw’ en u ziet één van de essenties die ons
bezighoudt.

Links Uit ‘Facts about Holland’ (1947). Rechts Een afbeelding uit ‘Toonbeelden van de wederopbouw’ (2002). De
wijk Kanaleneiland in Utrecht. Een wijk die in de jaren vijftig is gebouwd. Eenvormig met veel hoogbouw. Het is
ook een voorbeeld van het soort wijk waar in de jaren negentig een grote concentratie van mensen van
buitenlandse afkomst zou optreden.
Retrograad Het werk van de kunstenaar Marcel van Eeden wordt door hemzelf omschreven als retrograad.
Het zien van het werk van deze kunstenaar bezorgde ons (bijna) het juiste gevoel. Hier was één van de
essenties van Voortschrijdende Inzichten te ervaren. Wij noemen het retro.
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Tekening 540 (links) respectievelijk 638 (rechts) van Marcel van Eeden.
Rijksdag 1. In het Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog de naam van de volksvertegenwoordiging.
Nog vroeger de vergadering van de Rijkslanden. 2. Ook gebruikt als aanduiding voor het gebouw waar de
Rijksdag zetelt. Strikt genomen zou de correcte benaming dan Rijksdaggebouw moeten zijn. In het Duits
Reichstag.
De Rijksdag is als gebouw sinds de Tweede Wereldoorlog omstreden door de associaties die het met het
naziregime oproept. Toch heeft de Duitse regering na ampele overweging besloten om na de Duitse
hereniging de Reichstag weer in gebruik te nemen als zetel van het Duitse parlement. Na een verbouwing is
de Reichstag sinds 1999 weer in gebruik.

Links De Reichstag tegenwoordig. Rechts Hitler spreekt de Reichstag toe.

Links De Reichstag in 1945. Rechts De vlag op de Reichstag bij de verovering van Berlijn door de Russen in 1945.
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Hiervoor rechts een beroemde foto: Russische soldaten plaatsen de Russische vlag op het gebouw van de
Reichstag in Berlijn in mei 1945. De foto is omgeven met mythes. Eén ding is zeker: de foto is gemaakt door
Jevgeni (ook wel Jevgeniv, Jewgeni) Chaldei, op dat moment oorlogsfotograaf van het Russische
persbureau TASS.
Mythe 1: De foto is gemaakt op de dag van de verovering.
De dag van de verovering van het Rijksdaggebouw is 2 mei 1945. De foto is, zo gaf Chaldei later toe, is
enkele dagen later gemaakt.
Mythe 2: Wij zien de Rode vlag.
Ja en nee. Het is geen echte vlag. Chaldei gaf later toe dat hij, bij gebrek aan een echte vlag een, rood
tafelkleed heeft gebruikt.
Mythe 3: Russische soldaten plunderen niet.
Natuurlijk, alle soldaten plunderen. De soldaat rechts onderin heeft een horloge om. In werkelijkheid had hij
twee(volgens sommigen drie) horloges om. Op gezag van de autoriteiten moest(en) één (twee) horloge(s)
weggeretoucheerd worden.
Scheikunde Ook wel chemie. De natuurwetenschap, die in tegenstelling tot de natuurkunde, welke nagaat
wat de materie gemeenschappelijk heeft, een studie maakt van de verschillen, die zich in de stof voordoen.
Daarom wordt de chemie ook wel scheikunde genoemd, hetgeen eigenlijk onder scheidingskunde
betekent. Hoewel de wetenschap heeft ontdekt, dat alle materie is opgebouwd uit slechts 92 elementen,
zijn nu bijna 900.000 verschillende stoffen bekend, waarbij deze elementen in allerlei combinaties
voorkomen. In 800.000 daarvan vindt men het element koolstof en deze worden tot het gebied der
organische, de rest tot dat der anorganische chemie gerekend.
Scheikunde, of beter met een internationale woord chemie, vormt de basis van onze moderne samenleving.
De chemie heeft ons veel gebracht: plastics, benzine, kunstmest, en daarmee voorspoed en ontwikkeling,
maar ook springstoffen en gifgassen. Het is dit dubbele beeld van de chemie dat veel mensen heeft
gebracht tot de opvatting dat chemie iets dubieus, iets verwerpelijks is.
Sinds een aantal jaren woedt er een discussie in Nederland over het onderwijs in de exacte vakken, en zo
ook over het scheikunde onderwijs. Het is te ouderwets, de verkeerde verouderede stof wordt onderwezen
en het sluit niet aan bij de huidige leefwereld van leerlingen.

Links Zicht op de Hoogovens in IJmuiden. De bruine pluim duidt op stikstofdioxide. Midden Leuke kleuren
[borrelende dingen doen het ook goed] Rechts Een man in een witte jas met een reageerbuis. In een modern
laboratorium is geen reageerbuis meer te vinden. De enigen die nog reageerbuizen gebruiken zijn middelbare
scholieren en beginnende studenten.
Sperzieboon Phaseolus vulgaris Peulvrucht die met de peul gegeten wordt. Wordt ook wel prinsesseboon
of slaboon genoemd. Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. De naam is afgeleid van ‘aspergieboontjes’. Deze boontjes danken hun naam aan het feit dat ze volgens oudhollands gebruik net als
asperges met gesmolten boter en nootmuskaat werden opgediend, zo zegt het genootschap Onze Taal.
Sperziebonen, zo echt Hollands. Ooit was het een seizoensgroente met de aanvoer van mei tot hooguit
oktober. Dat is een aantal jaren geleden veranderd. Sperziebonen zijn nu het gehele jaar verkrijgbaar. Wie
oplet, ziet dat de bonen een gedeelte van het jaar uit exotische oorden als Egypte, Spanje of soms zelfs
Kenia komen. Sommigen noemen dat vooruitgang: elk moment elke groente kunnen krijgen die je wenst.
Sommigen noemen dat achteruitgang: het bijzondere gaat er af, je kunt er niet meer naar uitkijken. Wij
noemen dat het sperziebooneffect, anderen spreken van globalisering. Alles, overal, op elk moment.
Onvermijdelijk leidt dat tot nivellering. Alleen datgene waarvan de afzet gegarandeerd is, zal na verloop van
tijd nog worden aangeboden. Maar er is nog iets.
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Dat gesleep met groenten (en nog veel meer) heeft ernstige milieueffecten. Om te beginnen met de
luchtverontreiniging die gepaard gaat met al dat transport. Onder andere daardoor hebben we nu zoiets als
grootschalige luchtverontreiniging in Europa. Hoge (te hoge?) niveaus van stikstofdioxide en fijn stof en ‘s
zomers ook nog ozon (‘zomersmog’) erbij. Op wereldschaal leveren de vliegtuigen -die bijvoorbeeld de
kiwi’s transporteren- hun bijdrage aan het versterkte broeikaseffect en de aantasting van de ozonlaag. Al
deze milieukosten vinden we niet in de prijs terug. Geen wonder dat het transport zo goedkoop kan. Toch
fijn dat we zo het hele jaar door van sperziebonen kunnen genieten.
De uienprijs stijgt en daalt. De zon schijnt, het regent en de prijs reageert. Zo bereikte de uienprijs in
december 2004 een historisch dieptepunt. Zelfs voor 1 cent per kilo konden de producenten hun uien toen
niet slijten. Wat betaalde u onlangs ook al weer voor een kilo?
Stad 1. In historisch perspectief veelal een plaats die een eigen bestuurs- en rechtskring vormt, gewoonlijk
ommuurd. 2. Tegenwoordig meer in de zin van samenhangende bebouwing over een groot oppervlak. 3. In
engere zin vaak gebruikt als aanduiding voor het centrum van een stad. Zo kan een bewoner van een
buitenwijk van een stad zeggen: ‘Ik ga naar de stad.’
Een stad was vroeger iets dat duidelijk omschreven was en daarom ook gemakkelijk als zodanig
herkenbaar. Het was een fysisch geheel, onmiskenbaar in het landschap. De toename van de
wereldbevolking heeft er mede toe geleid dat steeds meren mensen ins steden zijn komen te wonen.
Bovendien zijn steden naar elkaar toegegroeid en krijgen we steeds meer te maken met stedelijke
agglomeraties. Kortom: samenklonterende steden leiden tot grote urbane gebieden. In het jaar 100 was
Rome de grootste stad met 450.000 inwoners, in 1900 Londen met 6,5 miljoen en nu de agglomeratie Tokio
met 34 miljoen inwoners. Mooie steden, dat wil zeggen steden die het bezoeken waard zijn, zijn er niet
veel. We noemen Lissabon, Praag (alhoewel sterk in waarde achteruitgegaan na de val van het
communisme) en Tallinn. Een aparte vermelding verdient Casablanca, maar dat is meer vanwege de
gelijknamige film. Het gaat niet om de grootte, de ligging of het inwoneraantal; het gaat om de sfeer.
Verder zijn steden alleen van nut voor de opeenhoping van nuttige voorzieningen.

Links Lissabon. Foto © LÃ©on van den Broek
Rechts Praag in de jaren zeventig. Foto © Ed Buijsman

Tallinn. Foto © Rolf Bos
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Steijn, Cor Cornelis Gerardus Hendricus Steijn, beter bekend als Cor Steyn (1906-1965) was een Nederlands
musicus. Kreeg vooral bekendheid door zijn medewerking aan de televisieshow van Tom Manders (Dorus)
en als virtuoos bespeler van het hammondorgel.
Merkwaardig ogende man, niet gezegend met veel uiterlijk schoon, maar speelde virtuoos op het
hammondorgel. Dit laatste wordt tegenwoordig veelal als een curiosum beschouwd; overigens net zoals
het nog oudere theaterorgel. Hij woonde lange tijd aan de Sloterkade 10 in Amsterdam. Cor Steijn is
begraven op de begraafplaats Zuiderhof in Hilversum.

Cor Steijn met achter zich een hammondorgel.
Toerist Iemand die voor zijn plezier reist, die het reizen als sport beoefent. Afgeleid van het Franse woord
tourist.
De moderne toerist is een plaag. De toegenomen welvaart stelt steeds meer mensen in staat verre oorden
te bezoeken. Wilde horden zwermen tegenwoordig uit over de wereld. Weinigen beseffen dat zij hierbij
vernietigen wat zij zoeken. In ganzenpas verplettert de toerist de cultuur.

Toeristen fotograferen en genieten, zeggen ze. Maar soms valt er aan de toeristen zelf meer te beleven.
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Toeristen zijn altijd herkenbaar aan hun kleding; van het soort waar je ze thuis nooit mee zult zien. Als bewijs
voor thuis moet de vakantieganger ook altijd in de vakantie-entourage op de foto.

Bij Cap Blanc Nez in Frankrijk bevindt zich een monument voor gevallenen uit de Eerste wereldoorlog én
restanten van de Atlantikwall. Het is een druk bezochte plaats. Niet verwonderlijk dat er ook een fritestent
staat. Zo wordt geschiedenis tot een pretpark. Veldmaarschalk Rommel draait zich om in zijn graf.

Links Op de restanten van de Atlantikwall bij Cap Griz Nez. Ongetwijfeld heeft veldmaarschalk Rommel hier ook
gestaan. Zouden deze mensen dat weten? Rechts Ook druk bezocht: oorlogsbegraafplaatsen.

Of je nu jong en verliefd bent of al ouder en jaren getrouwd, de dagbouwmijnen van Rheinbraun in NordrheinWestfalen blijven de moeite waard om op zondag de tijd te verdrijven.
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De nieuwe hal van het British Museum in Londen is erg fotogeniek.

Aan de Route des Crêtes in de Elzas, Frankrijk, een geliefde toeristische route. De kinderen op de foto links
hebben het begrepen; de groep rechts verstoort helaas het landschap.
Tollens, Hendrik Zie Brand (van Cabauw), mr. Jean.
Velthuijs, Max Zie Kikker.

V
Vergeetboekje Ja, u leest het goed: vergeetboekje en niet vergeethoekje. Alhoewel het boek gaat over
woorden die in het vergeethoekje terecht dreigen te komen. We hebben het over het boekje
‘Vergeetboekje’ van Huib van Krimpen.
Elk vak kent zo zijn specifieke vakjargon. Zo kunnen chemici praten over droge destillatie,
bufferoplossingen, zwakke zuren, redoxpotentialen en over Diels-Alder omleggingen. Ook het grafische
vak kent zo zijn eigen taalgebruik. Dit aardige boekje is niets anders als een overzicht van de drukkerstaal.
Nu is er bovendien met de grafici nog iets anders aan de hand. Hun vak heeft de afgelopen tientallen jaren
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Veel woorden uit het klassieke drukkersvak zijn daarom niet
meer van toepassing en dreigen dus in het stof van de geschiedenis te zakken. Dit leuke boekje zal het
bestaan van sommige woorden hopelijk nog even rekken. Lees over de cahiersteek (zoals die in
Voortschrijdende Inzichten tot en met nummer 8 is toegepast), hete zetmachines, van alles over
papierformaten en lettertypes, het letterwit, de spatie en het vierkant. Een heerlijk boekje.

Huib van Krimpen, Vergeetboekje. Termen en begrippen uit de praktijk van de
boekdruk. Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam, 1999. ISBN 90 76452 21 0. Alleen (af en
toe) nog antiquarisch te krijgen. Prijs € 10-20.
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Verlaten 1. Waar niemand aanwezig is, eenzaam, afgelegen. 2. In de steek gelaten.
Voor wie goed kijkt, is de wereld verlaten. Vol van verlaten plaatsen, vol van verlaten mensen. Ook
voorwerpen kunnen verlaten zijn, zo leren wij uit het verhaal Tranen-thee in het boek Bij Uil thuis van Arnold
Lobel. Het meest krachtig zijn echter de verlaten plaatsen. Een daarvoor gevoelig persoon kan hier
overvallen worden door het besef van het nutteloze, het vruchteloze of misschien wel hoe eindig alles is.

Links Merkwaardig en verwaarloosd voertuig op een binnenplaats in Praag, 1976. Het blijkt om een Velorex te
gaan, een soort gemotoriseerde driewieler uit Tsjechië. Rechts Een lege fabriekshal in Dreumel. Wordt alleen
nog gebruikt voor nachtelijke drinkpartijen.

Links Uil huilt tranen om tranenthee te kunnen maken. Om te kunnen huilen denkt Uil aan ‘heel verdrietige
dingen’: stoelen met kapotte poten; liedjes die niemand kan zingen, omdat niemand de woorden meer weet;
lepels die achter het fornuis zijn gevallen en die je nooit meer terugvindt; boeken die je niet meer kan lezen,
omdat er bladzijden uitgescheurd zijn; klokken die stilstaan, omdat niemand ze meer opwindt; een prachtige
zonsopgang, die niemand ziet, omdat iedereen slaapt; heerlijke aardappelpuree op een bord. die niemand
wilde opeten; en potloodjes die te klein zijn geworden om vast te houden. Rechts Het in de steek gelaten want te kleine - potloodje.
Verlaten doet zich voor op de meest onverwachte momenten en plaatsen. Zoiets is Camping Verdure in
Sapignies in Frankrijk in de zomer van 2003. Een grote camping waar nooit meer iemand komt. Er is nog een
bewoner in een klein optrekje. Deze man vertrekt elke dag om acht uur op zijn bromfiets.
De eigenaar van de camping, Lucien Cottel, woont met zijn vrouw en de hond in het huis dat tevens dienst
doet als receptie. Er is een duistere zaal - ooit de ontspannings- annex caféruimte - met een stoffig biljart,
opgestapelede stoelen en door de jaren heen onherkenbaar geworden wrakhout. De prijzen zijn modern.
De eigenaar verbaasde zich erover dat er zelden nog gasten komen.
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De camping staat vol met oude caravans. Tientallen zijn er te vinden. ook aan vakantiehuisjes geen gebrek.
Alles duidt op een levendig verleden.

Ook aan de kleintjes is gedacht!
Verloren 1. Wat men verloren heeft, niet meer heeft, wat men kwijt is. 2. Verdoold. 3. Vergeefs, nutteloos.
Een mens ontmoet, neemt, groeit: allemaal leidend tot een toename. De keerzijde is dat we ook kwijt
raken, dingen gaan verloren. Het is niet mogelijk om datgene wat verloren is te koesteren, want dan zou
het niet meer verloren zijn. Verloren is het gemis van dingen waarvan we alleen nog een besef hebben,
maar die we niet meer hebben. Het merkwaardige is dat we dus wel kunnen weten en bezitten wat een
ander verloren heeft.

Links Een toegangskaartje voor een Galerie aan de Josefsplatz, gevonden in Bilthoven. Midden
Boodschappenlijstje, gevonden in Vianen. Rechts Een doosje voor gevonden dingen, gekocht van een meisje op
een rommelmarkt in Houten
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Links Nota voor superlijm en antivries, gevonden in een verlaten fabriek in Dreumel.
Rechts Routebeschrijving voor een tripje naar Londen, gevonden in Amsterdam

Links Foto gevonden in een boek in een vakantiehuisje op Schiermonnikoog
Rechts Gedeelte van een krantenartikel gevonden in de verzamelde nummers van het blad ‘Kijk’, aangeschaft
op een rommelmarkt in Utrecht.
Verweesd Zonder ouders, verlaten, alleen gelaten, achter gelaten.
Het landschap staat vol met verweesde objecten; in sommige landen meer dan andere. Hieronder een
aantal voorbeelden uit Nederland. De locaties zijn bij de redactie bekend, maar zijn opzettelijk niet vermeld.
Deze prachtige objecten verdienen het om ongestuurd van hun zijn te genieten zonder dat drommen
nieuwsgierigen zich erheen reppen.

31

Links Een voormalige telefooncel van de PTT (ook al voormalig!); een tweede leven als een uitstalling van te
verkopen prullaria.
Rechts Een speedboot, maar wel zonder water.

Links Een voormalig elektriciteitshuisje?
Rechts Een vervallen schuur.

Oud meetstations van het Nederlandse luchtverontreinigingsmeetnet.
Vliegenzwam Paddestoel van het geslacht Amanita. Volledige naam Amanita muscaria. In
Nederland niet zeldzame paddestoel. Zeer herkenbare soort, verwisseling met andere
soorten is vrijwel uitgesloten. vindplaats: ‘in allerlei bossen, vooral naaldbossen’ (Erhart,
Kubicka en Svrcek, Thieme’s paddestoelengids), ‘vooral bij berk, ook in andere zure bossen
(beuk, den)’ (Mauch en Lauber Paddestoelen), ‘speciaal onder berken en dennen’ (Postma en
Kleijn, Paddestoelen), ‘vooral bij berken, maar ook wel in bossen van beuk en den’ (Pace,
Praktisch handboek paddestoelen), ‘begeleider van berken en dennen’ (Cool en Van der Lek,
Paddestoelenboek).
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De vliegenzwam is overal goed voor. Er is zelfs een apart boekje over verschenen. We zijn even titel en
auteur kwijt. We kwamen het eens tegen in de ramsj (maar we zoeken het op voor u). Nou vooruit, even
dan. Hoe zat er nu ook al weer met die naam? De naam is, naar verluidt, afgeleid van een oud gebruik.
Volkeren in Siberië -ook wordt wel Mongolië, Scandinavië of ‘ergens in Azië’ genoemd- gebruikten stukjes
van deze paddestoel in melk gedrenkt om vliegen te doden. Overigens is de paddestoel ook gebruikt als
roesopwekkend middel. Feit is dat de vliegenzwam kleine hoeveelheden van een aantal giftige en soms
hallucinogene stoffen bevat: muscarine, muscason, muscimol, iboteenzuur en nog wat andere.

Links en midden Gewoon leuk om neer te zetten. Rechts Om een kaarsje in te doen.

Links Een kiosk voor bij een modelspoorbaan. Midden en rechts Een puzzel.

Rechts Een potlood met knopje. Midden Een puntenslijper. Rechts Een stevig rietje.

Links en midden Knopjes om ergens op te doen. Rechts Een knijpertje (voor papierwaren?).

Voor in de kerstboom.

Links Een paar sokken (ontwerp Janneke Brinkman). Midden Een kaars. Rechts Voor een kaarsje?
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Links Een curieus gerecht met de naam ‘Paddestoelen in het gras’. Rechts Een paddestoelhuis in De Efteling.
Vogel Verzamelnaam voor tweebenige gevleugelde dieren, lichaam met veren bedekt, voorplanting door
eieren.
Het werkwoord vogelen betekent vogels kijken, maar kent ook nog een andere betekenis namelijk vrijen,
geslachtsgemeenschap hebben. Volgens Van Dale is dit zelfs de eerste betekenis van dit woord: zie Van
Dale/vogelen. Overigens komt iets vergelijkbaars in het Duits voor, dat het werkwoord vögeln kent.
Er zijn zo’n 9000 vogelsoorten. Je zou dus over vogels heel wat kunnen vertellen en sommige mensen doen
dat ook. Er zijn ook veel mensen die vogels observeren, er naar kijken: de vogelaars. Waarschijnlijk is er
geen andere diersoort die zo’n grote groep bewonderaars heeft. En natuurlijk, er zijn heel wat machtig
mooie vogels. Maar eigenlijk is het als met paddestoelen: er zijn maar een paar vogelsoorten die er naar
onze mening echt toe doen: de merel, de scholekster en de grote stern.
De scholekster (Haematopus Ostralegus, Oystercatcher) is een zwartwitte steltloper die algemeen in
Nederland voorkomt. Het zijn luidruchtige vogels. Aardig is dat scholeksters vaak allemaal dezelfde kant op
zitten, zodat ze elkaar niet hinderen wanneer gevlucht moet worden voor naderend gevaar. De scholekster
heeft al bijnaam Bonte Piet. De scholekster vinden we vooral op kwelders en in polders in het binnenland.
De scholekster leeft vooral van schelpdieren en wormen. Wie ooit het geluid van een scholekster, een
schele en luid bliep, heeft gehoord, wol nooit meer zonder deze prachtige vogel. Onlangs is de scholekster
op een vervelende manier in het nieuws gekomen. Het aantal scholeksters is de laatste jaren namelijk sterk
afgenomen. Een van de oorzaken is waarschijnlijk de voedselschaarste in de Waddenzee. Een schaarste die
mede wordt veroorzaakt door de mechanische kokkelvisserij.
De grote stern (Sterna sandvicensis, Sandwich Tern) is een karakteristieke kustbroedvogel die in Nederland
nog steeds voorkomt. De grote stern heeft een voorkeur voor kale dynamische strandvlaktes om te
broeden. Juist het type ecosyteem dat in de 20ste eeuw in hoge mate in Nederland onder druk is komen te
staan. De grote stern wordt tegenwoordig in Nederland in grote aanatllen alleen nog op het eiland Griend
aangetroffen. En dan te bedenken dat in de jaren vijftig alleen al in het natuurmonument De Beer bij Hoek
van Holland alleen al 10.000 broedparen van deze prachtige vogel voorkwamen! Onmiskenbare vogel met
zijn ‘kuif’ en zijn gele snavelpunt. Maakt een indringend luid en krassend ‘kerrik’. Wie ooit een
grotesternkolonie heeft gezien, zal de aanblik niet licht vergeten.

Links Scholekster. Rechts Grote stern.
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Vrouw Mens van het vrouwelijk geslacht. Maar ook echtgenote, meesteres (Onze-Lieve-Vrouwe) en ook
nog speelkaart en aanspreektitel (Vrouwe). Het verkleinwoord vrouwtje wordt vaak in liefkozende (mijn lief
vrouwtje) of medelijdende (dat arme vrouwtje) zin gebruikt. Ook als aanduiding van een dier van het
vrouwelijk geslacht. Over vrouwen valt veel te zeggen en dat wordt dan ook gedaan, maar niet door ons.

De vrouw als opzettelijk en onopzettelijk lustobject. Links en midden Jennifer Patterson, een model uit het
‘mannenblad’ Penthouse van augustus 1981. Rechts Dames uit een reclame van Hunkemöller (en toen nogLexus) in het begin van de jaren tachtig die ons een nieuwe lingerielijn laten zien.

De vrouw als mysterie. Links Marilyn Monroe. Rechts Marjan H.
Weemoed Zacht-treurige stemming van het gemoed.
Weemoed ontstaat soms bij het besef dat sommige als prettig, emotievol ervaren zaken, dingen,
gebeurtenissen die voor altijd verleden tijd zijn. Voorbeelden: een eerste afspraakje, de geboorte van een
kind, een klein kind in een kinderzitje voor op de fiets. Weemoed kan ook een gevolg zijn van wat nooit zal
zijn of van wat nooit geweest is. Dit laatste kan enigszins teruggevonden in de Portugese fado.
Weemoed laat geen afbeeldingen toe.
Zeeheld Typisch vooral Nederlands verschijnsel, ontstaan in de zeventiende eeuw toen de Verenigde
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich tot een wereldmacht ontwikkelde. Aangezien het land
zich had ontwikkeld tot een handelsnatie en veel handel via zee werd bedreven, waren er regelmatig
maritieme conflicten met andere Europese landen. Al langer - sinds 1568- woedde de 80-jarige oorlog met
Spanje, waarmee ook op zee oorlog werd gevoerd. Daarnaast werden kapers bestreden, waren er diverse
oorlogen met Engeland, was er nog het rampjaar 1672 en werd deelgenomen aan oorlogen elders, vaak om
de handelsbelangen van de republiek veilig te stellen.
Lange tijd had de republiek dan ook een omvangrijke vloot, hoewel deze niet altijd even sterk was.
Zeeoorlogen en zeeslagen spraken destijds zeer tot de verbeelding en vlootaanvoerders waren mannen
van aanzien en werden goed betaald en hogelijk geëerd. Wat ook niet weinig tot de verbeelding sprak, was
dat vlootaanvoerders vaak op zee tijdens oorlogshandelingen het leven lieten. Menig zeeheld uit de
zeventiende eeuw werd dan ook met pracht en praal begraven. Veel van die graven zijn nog steeds te
bewonderen en zijn mooie getuigen van een roemrijke verleden.
Vooral Ronald Prud’homme van Reine heeft veel gepubliceerd over de Nederlandse maritieme
geschiedenis. Zie bijvoorbeeld ‘Rechterhand van Nederland’ (1996) [over Michiel Adriaenszoon de Ruyter],
‘Zeehelden’ (2005) en ‘Opkomst en ondergang van Nederlands gouden vloot’ (2009).

35

Links Het praalgraf van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Rechts Het praalgraf van Jan van
Galen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam

Links Het praalgraf van Piet Hein in de Oude Kerk te Delft. Rechts Het praalgraf van Maerten Tromp in de Oude
Kerk te Delft.

Links Het praalgraf van Willem Joseph van Gendt in de Domkerk te Utrecht.
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De serie postzegels met Nederlandse zeehelden, 19434-1944. Eerste rij: Michiel de Ruyter, Johan Evertsen
de Oude, Maerten Tromp, Piet Hein en Willem Joseph van Ghent. Tweede rij: Witte de With, Cornelis
Evertsen de Oude, Tjerk Hiddeszoon de Vries, Cornelis Tromp en Cornelis Evertsen de Jongste.
Top-40 van Nederlandse zeehelden uit de zeventiende eeuw
Ontleend aan Ronald Prud’homme van Reine, ‘Zeehelden’, p. 153-154.
1. Michiel de Ruyter (1607-1676) Gesneuveld in de slag bij Agosta. Praalgraf in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam. Zie ook’Agosta’.
2. Maerten Tromp (1598-1653) Gesneuveld in de slag bij Ter Heijde. Praalgraf in de Oude Kerk te Delft.
3. Cornelis Tromp (1629-1691) Aan ziekte overleden. Familiegrafkelder te Delft.
4. Piet Hein (1577-1629) Gesneuveld in gevecht met Oostender kaperschepen. Praalgraf in de Oude Kerk
te Delft.
5. Witte de With (1599-1658) Gesneuveld in de slag in de Sont. Praalgraf in de Laurenskerk te Rotterdam.
6. Jacob van Wassenaer van Obdam (1610-1665) Gesneuveld in de slag bij Loewsoft. Praalgraf in de Oude
Kerk te Den Haag.
7. Jan van Galen (1604-1653) Gesneuveld aan de gevolgen van verwondingen opgelopen bij de slag bij
Livorno. Praalgraf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
8. Johan Evertsen de Oude (1600-1666)
9. Jacob van Heemskerk (1567-1607)
10. Pieter Florisz. (ca. 1606-1658)
11. Aert van Nes (1626-1693)
Adriaen Banckert (ca. 1620-1684)
12. Cornelis Evertsen de Oude (1610-1666)
13. Willem Joseph van Ghent (1626-1672) Gesneuveld in de slag bij Solebay. Praalgraf in de Domkerk te
Utrecht.
14. Egbert Kortenaer (ca. 1605-1665) Gesneuveld in de slag bij Lowesoft. Praalgraf in de Laurenskerk te
Rotterdam.
15. Abraham van der Hulst (1619-1666)
16. Hendrick Lonck (1568-1638)
17. Tjerk Hiddeszoon de Vries (1622-1666) Gesneuveld in de Vierdaagse Zeeslag. Grafmonument in de
Grote Kerk van Harlingen; echter verwoest.
18. Isaac Sweers (1622-1673)
19. Gerard Callenburgh (1642-1722)
20. Gilles Schey (1644-1703)
21. Auke Stellingwerf (1635-1665)
22. Jan Meppel (1609-1669)
23. Cornelis Janszoon de Haen (1580-1633)

37

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Cornelis Evertsen de Jongste (1642-1706)
David Vlugh (1611-1673)
Joost Banckert (ca. 1597-1647)
Philips van Dorp (1587-1652)
Cornelis Evertsen de Jonge (1628-1679)
Geleyn Evertsen (1655-1721)
Joos de Moor (1548-1618)
Philips van Almonde (1644-1711)
Willem van der Zaen (1621-1669)
Jan van Brakel (1638-1690)
Johan de Liefde (ca. 1619-1673)
Willem Bastiaenszoon Schepers (1619-1704)
Volckert Schram (1622-1673)
Engel de Ruyter (1649-1683)
Jan van Nes (1631-1680)
Govert ‘t Hoen (1597-1666)
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Verantwoording afbeeldingen
Tenzij anders vermeld zijn de getoonde afbeeldingen afkomstig van Ed Buijsman.
Aardenburg: grenslandpad2012.blogspot.nl/2011_09_01_archive
Anna (Boleyn): nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Boleyn
Anna (Magnani): theredlist.fr/wiki-2-24-525-526-653-view-1940s-profile-anna-magnani
Benz, Karl: en.wikipedia.org/wiki/Karl_Benz
Blauw, Reckitts: collectie.museumrotterdam.nl/objecten/62701
Brand: www.familiedeclercq.nl/nl/geschiedenis/biografische-schetsen/generatie-13/anna-de-clercq
Brug (veerstoep bij Zaltbommerl): Adviesdienst Geo-Informatie en ICT.
Cid, El (Charlton Heston): alsolikelife.com/shooting/2008/09/925-66-el-cid-1961-anthony-mann
Communisme (Propagandaposters): Koen de Keuster, North Korean Propaganda Posters, Prestel Verlag, München
~ (Arirang Mass Games): commons.wikimedia.org/wiki/File:Arirang_Mass_Games,_Pyongyang,_North_Korea.jpg
~ (Kim Il Sung): www.korea-dpr.com
~ (DDR-embleem): en.wikipedia.org/wiki/File:Emblem_of_East_Germany_Stylized.svg
~ (Uns gefällt diese Welt): www.omm.de/cds/etc/ddr-lieder
Dansorgels: www.dansorgels.nl
Merel (merel): Jos Parmentier, Natuurbeleving
~(Grote stern): Wabe Korfmaker.
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