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Wie Mijn weekblad al wat langer volgt weet dat ik
een zwak heb voor geschiedenis. Daarom deze
week twee beschouwingen die met dat nooit genoeg geprezen vak te maken hebben.

De eeuwige schatzoekers
Schatzoekers laten zich nooit ontmoedigen. Door
de eeuwen heen blijven ze zoeken naar de verborgen schatten. Zo werd eeuwenlang gegraven op
Oak Island in Nova Scotia, Canada naar de schat
van de Tempeliers. In 1965 kwamen vier schatgravers om het leven, Bob Restall, zijn zoon en
twee medewerkers. Men heeft sinds 1975 het gebied uitgebreid onderzocht en uitgegraven, maar
er is geen schat gevonden. In Nederland werd
jarenlang gevist naar het goud van het fregatschip
Lutine dat in 1799 verging nabij Terschelling met
een grote lading goud, zilver, Spaanse matten en
dubloenen, die slechts gedeeltelijk werden teruggevonden.
Zo blijven ze dus bezig. Ik moest hieraan denken
toen ik op woensdagavond 4 september jl twee
schatzoekers zag aanschuiven bij De Wereld
Draait Door. Zij kwamen de ademloos luisterende
Matthijs van Nieuwkerk vertellen, dat zij de dia-

manten van Hitler hadden gevonden. Ze zouden
die komende week gaan opgraven. Hun vondst
dankten ze aan een geheimzinnige schatkaart in de
vorm van een papier met bladmuziek. De uitzending was aanleiding voor een hele hoop getwitter,
zoals:
- Nou, dat gaat de markt op, en de wereldeconomie stort in. Bedankt Adolf H.
- Misschien zitten er wel allemaal nazi zombies
verstopt daar en gaat de wereld naar de klote
- Zeker een val. Zit een atoombom op die plek!!!
Nu weten de trouwe lezers van Mijn weekblad dat
ik over dit geheim vorig jaar (17 december 2012)
al heb geschreven. Daarbij concludeerde ik dat het
betrokken document geen schatkaart is, maar de
als bladmuziek vermomde brief van Oberst Pfeiffer aan zijn meerderen in Berlijn. Hij had hun
opdracht uitgevoerd en de schat bij Mittenwald in
het meer gedumpt.
Als je werkelijk wilt weten wat er met die diamanten is gebeurd zul je de archieven van het
Amerikaanse leger moeten raadplegen. Ik verwacht niet dat de Geallieerden destijds in die omgeving schatten in het meer lieten liggen.
Intussen heb ik natuurlijk vol spanning gewacht
op het nieuws dat de gasten van Matthijs hun
schat hadden gevonden. Vooralsnog vroegen ze
vorige week alleen om meer geld. Dat hebben ze
nodig om te kunnen gaan graven.

De roem van Gerrie Muhren
Geschiedenis wordt voortdurend herschreven.
Vorige week overleed voetballer Gerrie Muhren
en hij werd terecht uitgebreid geprezen voor zijn
vele kwaliteiten. Meest opvallend detail was zijn
“balletje hooghouden” tijdens een wedstrijd tegen
Real Madrid. Het fragment werd op de TV eindeloos herhaald en bejubeld. Toch herinner ik mij
nog heel goed dat er destijds niet zo lovend over
werd geschreven. Men verweet hem hooghartig
gedrag en een nodeloze vernedering van de tegenstander. De tijden veranderen en de geschiedenis verandert mee.

