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Weer eens wat anders 

We zullen het maar toegeven: we hebben de 
laatste tijd wat abonnees verloren. We hebben 

daarom de bakens maar weer eens verzet. De 
abonneestop is opgeheven, voor zo lang als 

het duurt natuurlijk. Voortschrijdende 
Inzichten moet uiteraard wel iets bijzonders 

blijven. 
Dat kunnen we echter niet zeggen van onze 

website. Die is voor iedereen toegankelijk en 
dat merken we. Het aantal bezoekers neemt 

gestaag toe. Zouden we aandelen hebben 
willen uitgeven dan hadden we een goed 

verhaal gehad. Op basis van de in het 
verleden behaalde resultaten verwachten we 

in 2006 een recordaantal bezoekers van 
12.000, dat betekent dus ruim 30 per dag! 
Hiermee zouden we dan stijgen in de ranglijst 

van best bezochte websites in de categorie 
‘Maatschappij algemeen’ van, gemiddeld, 

plaats 300 naar plaats 220. Als de groei zich in 
dit tempo doorzet, zullen zelfs met een jaar of 

vier in de top-100 beland zijn met een score 
van boven de 100 bezoekers per dag. Willen 

we in de top-10 belanden, dan moeten we 
boven de 1000 bezoekers per dag zien te 

komen. Als de groei zich zou doorzetten… 
Maar ja, as is verbrande turf en we ambiëren 

dat ook allemaal niet. Maakt u zich maar geen 
zorgen. 

En dan nog een dienstmededeling. Sinds kort is ons bureau versterkt met Betty van Berkel. 
Zij gaat voor ons de abonnementenadministratie doen. Niet dat dat veel werk is, maar Bert 

heeft het tegenwoordig wel erg druk. Alleen met de afhandeling van de vragen over de 
Wipneus en Pim boekjes gaat menig uurtje heen. O, en voor wie het nog niet begrepen 

had, we zijn allemaal vrijwilligers bij uitgeverij Tinsentiep. Dat blijkt ook wel uit het aantal 
tekstfouten: we missen nog steeds node een ervaren eindredacteur en corrector. 

COLOFON 
VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN is een 
uitgave van Uitgeverij Tinsentiep. 
Bovencamp 57, 3992 RX Houten. 
Telefoon 030 6373498 (vrijdag 19-20 uur). 
E-mail info@inzichten.nl. 

Gerrit van Dam, 
hoofdredacteur  
gvandam@inzichten.nl 

Bert van Overeem, 
archief en documentatie 
bovereem@inzichten.nl 

Betty van Berkel, 
abonnementen 
bebe@inzichten.nl 
 

Bij de voorkant & over dit nummer 

Waar gaan we heen? Omhoog? Naar onbekende of ongekende hoogten? En 
wat is daar boven dan? Kortom: waar gaat dit nummer over? Wij hopen over 
voortschrijdende inzichten, want dat is immers de bedoeling van ons blad. 
Wel, voortschrijden doet er van alles in dit nummer: het oprukkende golfspel 
in Nederland, steeds meer golfbanen, planologisch gekrakeel ook, alweer 
een nieuw systeem voor de Nederlandse kentekenplaten, het zoveelste in de 
rij, zouden we soms met z’n allen teveel auto’s willen, een vervallen spoorlijn 
die opeens weer in gebruik genomen dreigt te worden: als dat geen voort-
schrijdende inzichten zijn. Alleen over de kleinste landen tasten we nog even 
in het duister over wat daar voortschrijdt. Maar er komt nog een deel drie, 
dus misschien komt het nog goed. Sterkte maar weer met dit nummer. 

? 
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Nummer 13 – januari 2006 
 

4 Niets simpeler dan een nummerbord 
De kentekens voor Nederlandse voertuigen zijn binnenkort weer eens op. 

 Dat betekent dat het huidige systeem van twee cijfers-twee letters-twee letters vervangen 
moet worden. Maar wat wordt het dan? En hoe ging het vroeger? En hoe doen ze het in het 

buitenland? Een kijkje in de onoverzichtelijke wereld van de kentekenplaten. 

9 Cycloon 

Opkomst en ondergang van een familiebedrijf 
De redactie van Voortschrijdende Inzichten loopt stad en land af op zoek naar interessante 

onderwerpen voor onze lezers. Zo kwamen we in het bezit van een omvangrijke verzameling 
negatiefmateriaal en enige documentatie van de familie Streumer. Nader onderzoek bracht aan 

het licht dat deze familie ooit onder andere apparatuur voor aquaria onder het merk Cycloon 
op de markt bracht. Een poging tot reconstructie. Het eerste deel. 

10 Nederland zucht onder het golfspel  
Golf was ooit een elitaire sport die dan ook slechts door weinigen werd beoefend. 

 Die tijden zijn voorbij: Nederland wordt bedolven onder de golfbanen 
 en het eind is nog lang niet in zicht. 

Hele volksstammen bewegen zich over de golfbaan.  
Nederland heeft nu al zo’n 75 km2 golfterrein. 

16 Klein maar fijn? Deel 2  
Er zijn op onze wereld 193 onafhankelijke staten. 

Grote, kleine, machtige, ze zijn er in allerlei soorten. 
Wij richten ons deze keer op de allerkleinste. Wie zijn ze? 

En valt er ondanks hun kleinheid wel iets over te vertellen? 

24 Zo kom je nog eens nergens!  
Je kon er vroeger met de trein komen: Stadskanaal, Budel of Zeist. 

 Dat kan allemaal al lang niet meer; de treinverbindingen zijn opgeheven. 
 Maar zoals zo vaak is niet alles verdwenen. Gewild of ongewild blijven er sporen achter. 

28 Wat doet de buitenlandse toerist in Nederland? 
Het tweede deel van onze nieuwe achterkantserie. 
Nederland volgens ‘How to see Holland’ uit 1937. 

 

 

Weer eens wat anders 
Bij de voorkant 
   & over dit nummer 
Colofon 
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Niets simpeler dan een nummerbord 
De kentekens voor Nederlandse voertuigen zijn binnenkort weer eens op. Dat 
betekent dat het huidige systeem van twee cijfers-twee letters-twee letters ver-
vangen moet worden. Maar wat wordt het dan? En hoe ging het vroeger? En 
hoe doen ze het in het buitenland? Een kijkje in de onoverzichtelijke wereld 
van de kentekenplaten. 

D e Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is in Nederland de instantie die gaat over 
de kentekens van motorvoertuigen. Deze instantie heeft onlangs een paar verrassende 

wijzigingen aangekondigd. Zo hebben per 1 september 2005 brom- en snorfietsen een ei-
gen type kentekenplaat gekregen. Veel ingrijpender is echter dat de serie kentekenplaten 
volgens het systeem twee cijfers-twee letters-twee letters (12-AB-CD) binnenkort geheel 
verbruikt is. De RDW heeft daarom een nieuwe reeks gedefinieerd: twee cijfers-drie letters-
een cijfer, dus 12-ABC-3. Het huidige systeem, waarvan de wortels in het begin van de jaren 
vijftig liggen, komt daarmee tot een eind. De RDW wil geen mededelingen doen over het 
tijdstip waarop het eerste kenteken volgens het nieuwe systeem uitgegeven zal worden. De 
gedachte hierachter is dat de RDW wil voorkomen dat mensen de aankoop van een nieuwe 
auto uitstellen, totdat de nieuwe reeks in gebruik is genomen. Dit verschijnsel heeft in het 
verleden een rol gespeeld bij het aankoopgedrag van consumenten. De consument rede-
neert dat een nieuwe auto met een kenteken dat nog in de oude reeks zit, veel ouder is dan 
een auto met een kenteken volgens de nieuwe reeks; ook al is het verschil maar een dag. De 
verwachting is dat lichte bedrijfsauto's omstreeks 2006-2007 voor het eerst gebruik zullen 
maken van de nieuwe code. Voor personenauto’s zal dit mogelijk in 2008-2009 zijn. 

Hoe het allemaal begon 
De RDW meldt met gepaste trots dat Nederland het eerste land ter wereld was dat met 
kentekenplaten voor auto’s kwam. Dat was in 1898. Het eerste systeem was een eenvoudig 
nummersysteem waarbij oplopende nummers werden gebruikt. In januari 1906 werd het 
laatste nummer, nummer 2065, uitgegeven. De provincies namen daarna de uitgifte van 
kentekenplaten over. Het provinciale systeem was eveneens eenvoudig: een nummercode 
voorafgegaan door een provinciecode. De nummercode bestond hierbij uit vijf cijfers. Im-
pliciet betekent dit dus niet meer dan 99.999 kentekens per provincie. Provincies met ver-

houdingsgewijs veel auto’s hadden daar-
om meer dan één lettercode (zie tekstka-
der op de rechterpagina). In 1951 volgde 
weer de overgang naar een nationaal sys-
teem: het begin van het systeem waar we 
nu de laatste fase van meemaken. In 1951 
lag het begin met de combinatie van twee 
letters, twee cijfers en twee cijfers. Het 
eerste kenteken dat werd afgegeven, was 
ND-00-01. Een snelle rekensom leert dat 
het maximale aantal kentekens bij dit 
systeem ligt op 5,76 miljoen 
(=24x24x10x10x10x10). In werkelijkheid 
ligt het aantal veel lager, omdat bijvoor-

Uit de oude doos: een kentekenplaat 
volgens het provinciale systeem. Hier 
een uit de provincie Utrecht. Curieuze 
foto overigens: met de auto de natuur 
in. En wat voor auto! Een echte Citroën. 
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‘Verboden lettercombinaties in nieuwe kenteken’  
Dit is de kop van een tekstblokje op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 
Want ja, drie letters, dat zou wel eens tot problemen kunnen leiden. Maar de RDW is een 
moderne organisatie en heeft proactief gereageerd. Wat meldt de RDW ons? ‘Door de 
komst van de nieuwe kentekencombinatie is de kans groter op ongewenste woordvorming. 
Het nieuwe kenteken (12 - ABC - 3) heeft namelijk drie opeenvolgende letters in het kente-
ken. Daarom komen er geen klinkers in het kenteken. Een aantal maatschappelijk onaan-
vaardbare lettercombinaties zijn op voorhand uitgesloten. Met de introductie van de kente-
kenplaat voor brom- en snorfietsen in 2005 verschijnen de eerste platen met de nieuwe 
kentekencombinatie. Een combinatie van drie letters levert een groter risico op ongewenste 
woorden of lettercombinaties. Alles uitsluiten kan er bovendien toe leiden dat het aantal 
ongebruikte kentekencombinaties te groot wordt. De uitsluiting is daarom beperkt tot enkele 
lettercombinaties die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn: GVD, NSB, TBS, LYK, SS en SD. 
Als in de toekomst een maatschappelijk niet gewenste en nu nog onbekende combinatie 
ontstaat, kan die alsnog worden uitgesloten. Voorwaarde is dat deze combinatie nog niet 
eerder is uitgebracht.’ 
 Tot zover de RDW. Maar wat is ‘maatschappelijk niet gewenst’? Daar kunnen we 
nog een flinke discussie aan wijden. Wij constateren voor het moment, dat er nog heel wat 
mogelijk is. Voor personenauto’s zijn beschikbaar: G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X en Z. De 
volgende combinaties zijn dus mogelijk: TZT, SGP, TXT, NPS, RTL, KPN, PTT, PPR, enzo-
voorts, enzovoorts. U kunt er zelf ongetwijfeld ook nog wel wat bedenken. Overigens begrij-
pen we niet wat SS en SD in het rijtje van uitsluitingen doen, maar dat zal wel aan ons 
liggen. Klinkers zijn ook in het nieuwe systeem uit den boze, waardoor veel vrolijke combi-
naties natuurlijk op voorhand uitgesloten zijn. Verder is nog steeds onmogelijk om speciale 
lettercombinaties zelf te kiezen. Een goede timing bij de aanschaf van een nieuwe auto is 
dan de enige mogelijkheid om kans te maken op een gewenste combinatie. De C en de Q 
zijn uitgesloten, omdat ze ‘teveel op de 0 lijken’. De logica ontgaat ons enigszins. Verder 
hebben auto’s van medewerkers van het corps diplomatique weer wel een C in het kente-
ken, inderdaad met CD. 

Het provinciale 
kentekensysteem 
A = Groningen 
B = Friesland 
D = Drenthe 
E = Overijssel 
G, GZ = Noord Holland 
H, HZ = Zuid Holland 
K = Zeeland 
L = Utrecht 
M = Gelderland 
N = Noord Brabant 
P = Limburg 
R = Departementen 
De provincies Noord- en Zuid
-Holland hadden twee codes, 
omdat anders niet genoeg 
kentekenplaten uitgegeven 
konden worden.  De eerste auto met een kenteken volgens het nationale 

systeem, 1951.  
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beeld klinkers niet mee mogen doen. Dat scheelt al gauw zo’n 40%. Dat is ook de reden dat 
de latere systemen ook lang niet hun ’maximum’ haalden. Zo kregen we nog het systeem 
AB-DC-01 met maximaal zelfs 33.176.000 (=24x24x24x24x10x10) mogelijke kentekens. 
Door de uitsluiting van de klinkers bleven er daar maar 40% van over. En de laatste serie 
was van de soort 01-AB-CD met een zelfde maximum. Bij het nieuwe systeem 12-ABC-3 ligt 
het maximale kentekenplaten ‘slechts’ op 17.560.000 (=10x10x24x24x24x100). Maar ook 
hier raken we heel wat kwijt door de uitsluiting van de klinkers: 50%. Kijken we alleen naar 
de personenauto’s dan zullen in het nieuwe systeem maar 10% van de alle potentieel moge-
lijke combinaties gebruikt kunnen worden. Had dat nu allemaal niet anders gekund? Na-
tuurlijk, geef gewoon een voldoende lange cijfercode en het komt allemaal goed of, nog 
beter, een moderne streepjescode. Ook handig te scannen en te verwerken! 

Maar zo simpel gaat dat niet! 
Ja, waarom niet gewoon eenvoudig? Daar zijn velerlei redenen voor te geven. Zo wordt als 
reden voor de introductie van het Nederlandse kenteken aan het begin van de 20ste eeuw 
verwezen naar de herkenbaarheid. Een kenteken van een (snelle) auto moest goed te zien 
zijn voor een (langzame) agent. Enige logica in het opbouw van het kenteken kan dan na-
tuurlijk behulpzaam zijn. De latere provinciecode doet daar redelijk recht aan. Ook de late-
re nationale kentekens hebben een grote herkenbaarheid. Maar Nederland is niet het enige 
land dat worstelt met zijn kentekenplaten. Hoewel worstelen? Is eenmaal gekozen voor een 
bepaald systeem, dan wijst de rest zich vanzelf. Totdat de beperkingen zichtbaar worden, 
zoals in Nederland. Vrijwel elk land heeft daarom zo zijn problemen gekregen. 
 Grofweg zijn er drie hoofdsystemen aan te wijzen: 1. Het simpele nummersysteem; ge-
woon doornummeren dus, 2. Een combinatie van letters en cijfers, zoals het huidige Neder-
landse systeem en 3. Een systeem met als uitgangspunt een administratieve indeling. Een 
voorbeeld is het vroegere Nederlandse provinciale systeem. Het nummersysteem is natuur-
lijk het simpelst, maar leent zich eigenlijk alleen goed voor landen waar niet te veel num-
merborden uitgegeven hoeven te worden. Anders leidt het systeem al snel tot bijzonder 

Letterdeel van kenteken begint met 
     
Brom- & Snorfietsen: D of F 
Aanhangwagens (autonoom): W 
Aanhangwagens (oplegger): O 
Lichte bedrijfsauto’s: V 
Zware bedrijfsauto’s: B 
Motorfietsen: M 
Personenauto’s: overige toegestane medeklin-
kers, dus G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X en Z. 

Ingangsdatum 
 
Brom– en snorfietsen: 1 september 2005 
Aanhangwagens (autonoom): na 2015 
Aanhangwagens (oplegger): na 2010 
Lichte bedrijfsauto’s: omstreeks 2006 - 2007 
Zware bedrijfsauto’s: na 2010 
Motorfietsen: na 2015 
Personenauto’s: omstreeks 2008 - 2009 
[volgens de RWD; mogelijk echter al in 2007] 

De codering volgens het nieuwe Nederlandse kentekenplatensysteem 

In 1965 was de eerste serie kentekens, dus die van het type AB-01-23, Daarna begon de 
serie met de twee letters achter de cijfers. Het eerste kenteken in de reeks was 00-01-AD. 
Toen in 1973 ook deze reeks op was, kwam de letters tussen de cijfers. Het eerste was 00-
AD-01. Toen deze drie series op waren, kwamen de kentekens met vier letters en twee cij-
fers. Het eerste kenteken (DB-01-BB) werd in oktober 1978 afgegeven. Na het vol raken van 
deze serie kwam de vierde reek: de letters voor de cijfers. DB-BB-01 was het eerste nummer 
en werd in september 1991 afgegeven. Vanaf juni 1999 kwamen de cijfers vóór de letters. 
Het eerste nummer was 01-DB-BB. Als de nieuwe reeks in gebruik wordt genomen, zal het 
eerste kenteken in deze reeks 01-GBB-1 zijn. 

Wanneer welke kentekens? 
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grote getallen. De praktijk is dan ook dat alleen 
kleine landen dit systeem gebruiken. 
 Het tweede systeem - met een combinatie van 
cijfers en letters - biedt meer mogelijkheden zoals 
we al voorrekenden. Er zijn veel landen die dit 
systeem in een of andere vorm gebruiken. Een 
aantal voorbeelden presenteren wij op de volgen-
de pagina, ‘Zorgvuldig voor onze lezers geselec-
teerde voorbeelden van nummerborden’. 
 Het derde systeem op basis van een administra-
tieve indeling biedt van alle systemen de meeste 
mogelijkheden. De administratieve indeling is 
immers een aparte classificatiecode die bijvoor-
beeld naast systeem 1 of 2 gebruikt kan worden. 
En dat is dan ook wat veel landen doen; zie het 
voorbeeld van Duitsland hiernaast. Het aantal 
potentieel uit te geven nummerborden kan in dit 
systeem aanzienlijk hoger zijn dan in systeem 2. 
Een ander voordeel is dat de herkenningsmoge-
lijkheden van dit systeem goed zijn. 
 

Veel nummerborden vertonen niet alleen het ken-
teken van het voertuig. In de landen van de Euro-
pese Unie zijn de borden, al dan niet op vrijwillige 
basis, aan de linkerkant uitgebreid met een blauw 
vlak met het symbool van de Europese Unie en 
daaronder het landensymbool. Verder zijn op 
nummerborden ook nogal eens sporen van belas-
ting te vinden in de vorm van stickers of andere 
kenmerken. Het mooiste is echter als naast al deze 
juridisch-technische informatie ook nog informa-
tie van frivoler aard wordt verstrekt. Zoals in Mi-
cronesië waar we mededeling ‘Land of stone mo-
ney’ op het nummerbord kunnen aantreffen. Of de 
borden van Antigua & Barbuda die ons ‘Land of 
sea and sun’ toevertrouwen. Wat minder sterk is 
dan weer ’Penina ole Pasefika’ op de borden van 
Samoa. En de nummerborden van de Amerikaan-
se staat Hawaï melden ongevraagd ‘Aloha state’. 
Maar ja, zo is het eind zoek, want Arkansas is de 
‘Natural state’, Arizona de ‘Grand canyon state’, 
Florida de ‘Sunshine state’ en blijkt Wisconsin 
‘America’s dairy state’ te zijn. En zo zouden we 
nog wel even door kunnen gaan. We besluiten met 
het raadselachtige ‘Nature’s little secrets’ op de 
borden van de Britse Maagdeneilanden. Het moge 
duidelijk zijn dat hier voor de kille Nederlandse 
nummerborden nog een wereld is te winnen.  

België. Een nummerbord volgens 
systeem 2. Het is overigens geen 
nummerbord voor een auto, maar een 
registratienummer dat bij de automo-
bilist hoort. Koopt de automobilist 
een andere auto dan gaat het num-
mer mee. 

Duitsland. Een nummerbord volgens 
systeem 3. Het nummerbord is gere-
lateerd aan een Kreis, hier Re dat 
staat voor Remagen. 

Malta. Een nummerbord volgens sys-
teem 1. Malta gebruikte dit systeem 
van 1952-1979. Vroeger hanteerden 
veel meer landen dan tegenwoordig 
het eenvoudige nummersysteem. De 
beperktheid van het systeem heeft 
veel landen gedwongen over te stap-
pen naar een ander systeem. 

Voor een extra bedrag van $ 30 kan in 
de staat Texas ook nog een extra 
bijschrift en/of een symbool op het 
nummerbord worden toegevoegd. 
Deze zogenaamde personalized plates 
kunnen in veel Amerikaanse staten 
aangeschaft worden. Zie voorbeeld. 
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Zorgvuldig voor onze lezers geselecteerde 

voorbeelden van nummerborden 

 

Recht toe recht aan borden: gewoon doornummeren. Afghanistan, Bahrein, Nauru, 
Marshall eilanden (wel heeft elk administratief gebied, hier Yokwe, zijn eigen naam op 
het nummerbord), Andorra, Liechtenstein (FL telt niet mee, want staat voor Fürsten-
tum Liechtenstein), Micronesië (wel heeft elk administratief gebied, hier Yap, zijn ei-
gen naam op het nummerbord; wel kennen ze hier verschillende uitvoeringen van het-
zelfde nummeringssysteem), Malediven, Samao, Costa Rica. 

Borden op basis van administratieve indelingen. Albanië, de eerste twee letters (TR= 
de stad Tirana). Oostenrijk, de eerste twee letters (MD= de stad Modling). Frankrijk, 
de laatste twee cijfers (31=departement Haute-Garonne). 

Borden met nummers en cijfers. Azerbeidjaan, Angola, Spanje, de Bahama’s (hier mag 
elk eiland zijn eigen naam toevoegen), Palau (ook hier mag elk eiland zijn eigen naam 
toevoegen, hier Aimeliik), Malta, San Marino, Italië (wel een geval apart, want er staat 
ook nog een administratieve aanduiding op. Bz [zie rechtsonder] staat voor Bolzano). 

Aparte nummerborden 
voor het koninklijk huis. Met dank aan de website 

www.worldlicenseplates.com. 
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Populaire visjes voor het sub-
tropisch aquarium in de jaren 

vijftig. Eerst rij: guppy, black 
molly en sumatraan. Tweede 
rij: zoenvis, neontetra,maanvis   

en de omslag van het boek Stille pracht in het tropische aquarium door Dr JM Lodewijks. Over 
de guppy of het millioenenvisje: 'Het kweken zelf is niet alleen eenvoudig, we kunnen het niet eens 

gemakkelijk voorkómen, dat er opeens een aantal jongen in ons bakje zwemmen. Het visje is 
"levendbarend", d.w.z. de wijfjes leggen geen eieren, maar er worden jongen geboren, die direct geheel 
zelfstandig zijn en zelf op jacht naar voedsel gaan'. Over de sumatraan: 'Deze opvallend bijzonder druk-

temaker vindt in de handel veel aftrek. [...] En doe er geen maanvissen bij, want onze sumatraantjes zijn 
geweldige vinnenplukkers!' Over de Black Molly: 'Er zijn mensen, die met goed recht deze diertjes als 

onnatuurlijk verfoeien. Maar een aquarium vol met bloedrode plaatjes en Black Mollies temidden van fel-
groene planten, is toch wel een heel fraai gezicht'. Over de maanvis: 'En deze vis kan ook lawaai maken. 
Soms hoor je uit een bak met maanvissen een rythmisch geklop. [...] 't Zijn alleen de mannen die dat 

doen'. 

Cycloon. Opkomst en ondergang van een familiebedrijf/1 
[Dit stond al op onze website, maar nu in het blad op verzoek van vele lezers] 
 
De redactie van Voortschrijdende Inzichten loopt stad en land af op zoek naar 
interessante onderwerpen voor onze lezers. Zo kwamen we in het bezit van een 
omvangrijke verzameling negatiefmateriaal en enige documentatie van de fami-
lie Streumer. Nader onderzoek bracht aan het licht dat deze familie ooit onder 
andere apparatuur voor aquaria onder het merk Cycloon op de markt bracht. 
Een poging tot reconstructie. 
 

D e jaren na de Tweede Wereldoorlog waren de jaren van de wederopbouw. Werken om 
het land te herstellen, werken om weer welvaart te krijgen. En die welvaart begon te 

komen in de jaren vijftig. En die welvaart betekende ook weer geld en tijd voor hobby’s. Eén 
van de hobby’s die sterk opkwam, was het houden van een aquarium. Of nog beter: het sub-
tropisch aquarium. Geen goudvissen, maar neontetra’s, maanvissen, zoenvissen, sumatranen, 
black molly’s en natuurlijk de onvermijdelijke guppy’s. Dit is de tijd van boeken als Stille 
pracht in het tropische aquarium van de hand van Dr JM Lodewijks en uitgegeven door de 
koek- en beschuitfabriek Hille en Kleurenpracht in het aquarium van K Werner. Veel van de 
in deze boeken beschreven vissen nemen geen genoegen met de Nederlandse omgevings-
temperatuur. Deze ontwikkelingen brachten de Nederlandse ondernemer Jan Streumer op 
het idee om apparatuur voor aquaria te gaan fabriceren. Apparaten als luchtpompjes voor de 
beluchting van het aquarium en verwarmingselementen en thermostaten om te zorgen voor 
de benodigde verhoogde temperatuur. Dit leidde tot de geboorte van het merk Cycloon, een 
naam blijkbaar als symbool voor kracht. 
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Nederland zucht onder het golfspel 
Golf was ooit een elitaire sport die dan ook slechts door weinigen werd beoe-
fend. Die tijden zijn voorbij: Nederland wordt bedolven onder de golfbanen en 
het eind is nog lang niet in zicht. Hele volksstammen bewegen zich over de baan. 
Golf is zelfs al doorgedrongen tot de wereld van de bedrijfsuitjes. Het is een mi-
rakel hoe een sport die zo veel ruimte vraagt zich in een land met ruimtegebrek 
zo explosief heeft kunnen uitbreiden. Een kijkje in de wereld van hole, par en 
green. 
 

N ederland telt op dit moment 177 golfclubs en het eind aan de groei van clubs en banen 
lijkt nog niet in zicht. Dat is toch een mooi resultaat voor een vrij ordinaire sport die 

ooit werd gespeeld met een houten stok en dito bal. Alle openbare golfbanen nemen inmid-
dels een oppervlak in van ongeveer 75 km2, dat is bijna 0,2% van het totale oppervlak van 
Nederland. Het Centraal Bureau meldt dat 2% van de Nederlanders wel eens meer dan inci-
denteel aan golf doet. Minder dat 1% doet dit in verenigingsverband. De Nederlandse Golffe-
deratie spreekt van 180.000 actieve beoefenaren van de golfsport. Deze organisatie rekent 
met een groei van dit aantal van 10% per jaar. We kunnen het aantal beoefenaren vergelijken 
met bijvoorbeeld voetbal (9 en 6%) of zwemmen (31 en 3%). Er passen vele mensen in een 
zwembad of veel staan er tegelijk op een voetbalveld. Bij golf liggen de zaken anders: enkele 
mensen benutten een oppervlak van zo’n 40 hectare; vergelijk het maar weer met voetbal (<1 
hectare) of een zwembad (<<1 hectare). Kortom: de gebruikersdichtheid bij golf ligt erg laag. 

Golf, kolf, colf, … 
Zoals zo vaak met zaken die ver in de geschiedenis teruggaan, verschillen de deskundigen van 
mening over de precieze herkomst en ontwikkeling van het spel. Waar iedereen het over eens 
is, is dat Schotten en Nederlanders er in ieder geval mee te maken hebben. Waarschijnlijk ligt 
de oorsprong van golf via het kolfspel bij het maliespel of het maliën. Maliën werd gespeeld 
met houten ballen en een zogenaamde maliekolf. De maliekolf is een lange stok waar aan de 
onderkant een ijzeren hamer was bevestigd. De bedoeling van het spel was om via ijzeren 
poortjes twee palen aan het uiteinde van de baan raken. Het werd gespeeld op malievelden of 
maliebanen. Herinneringen daaraan vinden we nog terug in Den Haag respectievelijk 
Utrecht. We spraken al over het ruimtebeslag van golfbanen, maar merken hier verder nog op 
dat ook een maliebaan al een aanzienlijk oppervlak innam. Zo is de (nog bestaande) Malie-
baan in Utrecht 1500 meter lang en 50 meter breed; alles bij elkaar toch ook een oppervlak 
van 7,5 hectare. 
  Het woord malië is afkomstig uit het Frans. Mail a la chicane, zoals de Fransen de sport 
aanvankelijk noemden. Er was ook nog een andere sport die er erg op leek: het chole. Door de 
regels van het maliën samen te voegen met het spelmateriaal van het chole ontstond het col-
ven. In een Brusselse ordonnantie uit 1360 spreekt men reeds van colven. In oude stukken 
wordt de sport omschreven als colven, maar ook wel als colffven, colv te spelen, colfslaen, 
kolven, cloten, mitter colven. Maar eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer: het gaat 
erom om met een slaghout en een bal in zo weinig mogelijk slagen een ver gelegen doel te 
bereiken. 
 In 1744 werden de eerste regels voor het golfspel schriftelijk vastgelegd. Dit gebeurde door 
de Honorable Company of Edinburgh Golfers in Edinburgh. In 1754 ontstond de befaamde 
golfclub St. Andrews. De Schotten menen daarom dat het golfspel in Schotland is uitgevon-
den. Een tragisch misverstand: ze hebben de regels geformaliseerd. Dat is natuurlijk even-
goed een prestatie, maar uitgevonden? Feit is dat vergelijkbare spelen al in de middeleeuwen 
(was: Middeleeuwen) in vele West-Europese landen, waaronder Nederland, werden gespeeld. 

(Vervolg op pagina 13) 
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Zo zit het 
De gebruikelijke wedstrijdbaan bij golf telt 18 zogenaamde holes, zeg maar banen. Wordt een 
wedstrijd gespeeld op een baan van 8 holes dan moet deze twee keer doorlopen worden. 
Met de hole wordt in engere zin het gat bedoeld dat aangebracht is in de baan en waarin de bal 
uiteindelijk terecht moet komen. De hole ligt in de green. De green is het laatste gedeelte van een 
baan met heel kort gemaaid gras. 
 Par is het aantal slagen waarin een gemiddelde professionele golfer een hole zou moeten kunnen 
spelen. Par is de afkorting van Professional Average Result. De meeste golfbanen hebben holes 
met een par van drie, vier, of vijf. Meestal zijn er vier par-3, vier par-5, en tien par-4 holes. Het 
totaal aantal slagen komt hiermee op 72. Hiermee wordt ook in de standen gerekend. Wie een par-
4 in vijf slagen uitmaakt, komt daarmee op +1, wie het in drie doet juist op -1. Wie een speelt in 
het aantal slagen dat ervoor staat, speelt een ‘par’. Wie er een slag langer dan par over doet, 
speelt een ‘bogey’. Wie er daarentegen een slag minder dan par over doet, speelt een ‘birdie’. 
Soms lukt het om een hole in twee of zelfs drie slagen minder dan een par te spelen, dat noem je 
een ‘eagle’ respectievelijk een ‘albatross’. Het kan ook gebeuren dat de bal in een keer in het gaat-
je gaat. Dat noemt men een ‘hole in one’. 
Een Par-3 Hole heeft een lengte tot 229 meter, een Par-4 van 230-430 meter en een Par-5 Hole is 
minimaal 431 meter lang. 

Transparantie 
Iedereen en alles moet tegenwoordig transparant zijn. Dit betekent dat het eenvoudig nagegaan 
moet kunnen worden hoe iemand aan zijn resultaten is gekomen. Wij geven een voorbeeld. We 
hebben in het bovenstaande artikel een schatting gegeven van het ruimtebeslag door golfbanen. 
Hoe zijn we tot die schatting gekomen? 
De website golf.nl geeft een overzicht van alle golfclubs in Nederland. Daarbij zijn tevens het aantal 
holes van elke golfbaan vermeld. Tevens zijn, indien van toepassing, de websites van de golfclubs 
gegeven. We hebben uit de lijst een steekproef genomen van 15 golfclubs en gekeken naar het 
aantal holes en het oppervlak van de betreffende golfclub. Hieruit resulteerde de relatie y=4,1x –
16, waarin y=het oppervlak en x het aantal holes. [Voor de deskundigen: de verklaarde variantie 
R2 bedroeg 0,89. Dit vonden wij meer dan voldoende] Uit de afgeleide relatie volgt dan de gemid-
delde grootte van een golfbaan in relatie tot het aantal holes. We vinden dan voor een baan van 9, 
18, 27 en 35 holes dat het oppervlak gemiddeld 20, 60, 95 respectievelijk 130 ha bedraagt. Dit zijn 
onderschattingen, omdat naast het oppervlak van de baan ook oppervlak nodig is voor behuizing, 
parkeerplaatsen en dergelijke. Verder hebben wij uit de lijst op golf.nl afgeleid dat er 84 banen zijn 
met 9 holes, 80 met 18, 8 met 27 en 1 met 36 holes. Twee clubs zijn blijkbaar in ontwikkeling wat 
die hadden een baan van 0 holes. Al deze gegevens combinerend en afsluitend met een optelling, 
resulteert in een totaal oppervlak van 7370 ha. Een omrekening leidt dan tot de in de tekst vermel-
de ’ongeveer 75 km2’. 

Elitesport 
Golf is een elitesport, zo is een veelgehoorde opinie. Was een elitesport, is misschien een betere 
omschrijving. De sterke toename van het aantal golfbanen duidt erop dat men, meer dan voor-
heen,de weg naar de golfbaan heeft gevonden. Golf is daarmee zijn imago van elitesport aan het 
verliezen. Golf dreigt 'gewoon' te worden, omdat 'iedereen' het doet. Het aanbieden van golfactivi-
teiten als onderdeel van bedrijfsuitjes is daarvan ook een uiting. Het is dus voor sommigen onder 
ons zaak om op zoek te gaan naar de volgende elitesport. Maar waar die te vinden? Misschien dat 
het verleden ons kan helpen. Voetbal, hockey, tennis, paardrijden waren ooit alle elitesporten. Zij 
werden aanvankelijk door slechts een kleine groep mensen beoefend; meestal notabelen, welge-
stelden en vergelijkbare groepen. De toename van de welvaart bracht geld bij meer mensen en 
voorheen financieel onbereikbare sporten werden voor een veel grotere groep bereikbaar. Dus wat 
is er nog na golf? Misschien schermen, jagen, kleiduiven schieten? 
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De Maliebaan in Amster-
dam in de 18de eeuw naar 

een kopergravure van 
Daniël Stopendael. Duide-

lijk zijn ook de schuttin-
gen aan weerszijden te 
zien. Deze dienden om de 

bal in de baan te houden. 
De Maliebaan in Amster-

dam is in 1795 afgebroken 
en heeft plaats gemaakt 

voor de Van ’t Hofflaan. 
In Utrecht bestaat de 
Maliebaan nog steeds. De 

Maliebaan is hier gewor-
den tot een locatie op 

stand. In de Tweede We-
reldoorlog was het hoofd-
kwartier van de NSB er 

gevestigd.   

Links: portret van een 

jongen met kolfstok 
(1631) van Wybrand de 

Geest (1592-1661/65).  
Rechts: detail van het 
schilderij IJsvermaak 

(1630-1634) van Hendrick 
Avercamp (1585-1634). 

Avercamp is beroemd om 
zijn winterlandschappen. 
Hier het kolfspel dat op ijs 

wordt gespeeld; in die tijd 
zeer gebruikelijk. 

Een niet ongebruikelijke 

omgeving voor een golf-
baan. Niet voor niets prijst 

menige golfclub het spelen 
van golf aan als een gezon-
de sport die in de vrije 

natuur beoefend wordt. 
Bijvoorbeeld Golfclub 

Broekpolder: ‘Kenmerkend 
voor de baan Broekpolder 
is het karakteristieke pol-

derlandschap. Het is een 
lange baan met open fair-

ways en een ruim uitzicht 
over lager gelegen terrei-
nen in Midden-Delfland.’ 
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Bewijs wordt ook gevonden in het woord golf zelf dat volgens de overheersende etymolo-
gische opvatting is afgeleid van het Nederlandse woord kolf. Niettemin hebben de Schotten, 
naast de formalisering van de regels, nog een belangrijke toevoeging bedacht: het gat.  

Hoe nu verder? 
We kunnen ons slechts verbazen over de ontwikkelingen op golfgebied in Nederland. En wij 
doelen dat niet op het succes van de Nederlandse professionele golfspelers. Nee, wij wijzen op 
het ogenschijnlijke gemak waarmee grote oppervlakken voor het golfspel vrijgemaakt kunnen 
worden. Zijn er dan geen problemen met bestemmingsplannen in een land waar moeilijk 
wordt gedaan over elke vierkante meter? Soms toch wel. Zo heeft de Raad van State de afgelo-
pen jaren een twintig beroepszaken te behandelen gekregen waarin getracht werd de aanleg 
van een golfbaan tegen te houden. Bijna altijd draait het hier om de strijdvraag of de aanleg 
van een golfbaan past in een bestemmingsplan of, zoals het zo mooi heet in het jargon, inder-
daad in ‘overeenstemming is met een voorziene wijziging van een bestemmingsplan’. Vaak 
ook gaat het ook om artikel 19 procedures, waarbij overheden proberen om zaken gereali-
seerd te krijgen die strikt genomen niet of niet volledig passen in een geldend bestemmings-
plan. Een voorbeeld dat regelmatig opduikt is dat een gebied een recreatieve bestemming 
heeft. De aanleg van een golfbaan wordt dan daarin passend beschouwd.  
 In Noord-Brabant spelen op dit moment problemen met de voorgenomen aanleg van vier 
golfbanen. Zo wilde de gemeente Geldrop eind 2000 toestemmen in de aanleg van een golf-
baan als onderdeel van een nieuw bestemmingsplan. Hierop werd bezwaard aangetekend 
door een aantal milieuorganisaties en lokale belangengroepen. De Raad van State vernietigde 
uiteindelijk dit besluit in 2002, waarop de gemeente met een herzien bestemmingsplan 
kwam. Hierop kwamen opnieuw bezwaren. September 2005 verklaart de Raad van State het 
beroep grotendeels ongegrond, behalve het onderdeel voor de aanleg van de golfbaan. De 
gemeente Geldrop komt daarop in oktober met de mededeling dat voor de aanleg van de 
golfbaan alsnog een  ‘aanlegvergunning’ nodig is. Wordt vervolgd. 
 De gemeente Son wil in het gebied de Houtens de aanleg van een golfbaan toestaan. Tot 
twee keer toe is het plan al gesneuveld bij de Raad van State. De gemeente blijft, vooral om 
financiële redenen, een alternatieve locatie afwijzen. 
 En dan is er nog de kwestie van de uitbreiding van een golfbaan in de gemeente Sint- Mi-
chielsgestel. De uitbreiding is volledig gepland in dassengebied, wat volgens het nieuwe 
Streekplan niet kan. 
 Ook de voorgenamen aanleg van de golfbaan Om de Haenen tussen Teteringen en landgoed 
Oosterheide loopt gevaar. Hier speelt een uitvoerige discussie over het begrip natuur en, iets 
dat wij nog niet kenden, multifunctioneel bos. Het probleem spitst zich toe op het feit dat  
drie hectaren van het golfbaancomplex gepland zijn in de zogenaamde Groene Hoofdstruc-
tuur en daarin mogen geen golfbanen worden aangelegd. Het totale beslag van dit complex is 
overigens 53 hectare. Hoe dan ook, de Raad van State gaat mee in de bezwaren van milieuor-
ganisaties en verwerpt de vrijstelling die de gemeente Breda had willen geven. Maar de ge-
meente geeft niet op. Een strijdbare wethouder Jacques Niederer zegt zeker te weten dat de 
golfbaan er ‘linksom of rechtsom’ komt. Ferme taal en een compliment voor de Raad van 
State.  
 Nu zou men allicht kunnen denken dat milieuorganisaties tegen de aanleg van golfbanen 
zijn. Maar dat ligt toch wat genuanceerder. Zo stelt de Brabantse Milieufederatie zich op het 
volgende standpunt: ’De Brabantse Milieufederatie ziet golfbanen als een middel om lelijke, 
uitgeklede landschappen op te knappen, waarbij natuurwaarden kunnen toenemen. Mooie 
voorbeelden zijn golfbanen op oude vuilstorten, zoals Meerendonk bij 's Hertogenbosch en 
Gulbergen bij Nuenen.’ Wij vragen ons overigens af waarom al die mensen toch in Nederland 
met zijn wisselvallige klimaat willen golfen. Het zijn toch zeker niet de minst draagkrachtigen 
waar we hier over spreken. Bezoek golf.nl en u zult versteld staan over de golfmogelijkheden 
(en bijpassende behuizingen) in warme landen.  

(Vervolg van pagina 10) 
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Golfbanen in Nederland 
De volgende plaatsen hebben een of meer golfbanen binnen hun grenzen liggen: 
Aalden (2), Aerdenhout, Alkmaar, Almere, Almkerk, Alphen aan de Rijn, Ambt-
Delden, Amsterdam (8), Appelscha, Arnhem (2), Arnhem, Arrien, Axel, Balk, Beet-
sterzwaag, Bergen op Zoom, Bergschenhoek, Best, Biddinghuizen, Bilthoven, Bosch 
en Duin, Brielle, Bruinisse, Brummen, Brunssum, Bunde, Bunnik, Bussloo, Capelle 
aan de IJssel, Cruquius, De Cocksdorp, Delft, Den Bosch, Den Dolder, Den Helder, 
Diepenveen, Domburg, Doorn, Dordrecht, Dronten, Eemnes, Ees, Eindhoven (2), 
Elst, Enschede (2), Esbeek, Evertsoord-Sevenum, Exloo, Gasselternijveen, Geijste-
ren, Geldrop, Glimmen, Goes, Goirle, Goirle, Gouda, Groesbeek, Grubbenvorst, 
Haaksbergen, Haarzuilens, Halfweg, Hank, Hattem, Havelte, Heelsum, Heemskerk, 
Heerenveen, Helmond, Hengelo (2), Herkenbosch, Hilversum (3), Hollum, Hoog 
Soeren, Hoog-Keppel, Horst-America, Houten, Julianadorp aan Zee, Kaatsheuvel, 
Kerkdriel, Leende, Leeuwarden, Legemeer, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lie-
ren, Lochem, Loosdrecht, Maarsbergen, Maastricht, Mechelen, Melissant, Mierlo, 
Molenschot (2), Nieuwerkerk aan de IJssel, Nistelrode, Noordwijk (3), Numansdorp, 
Nunspeet, Oegstgeest, Oostburg, Oosterhout, Prinsenbeek, Purmerend, Rhoon, 
Rijen, Rijswijk, Rilland, Roden, Rosmalen, Rotterdam, Schipluiden, s-Gravenhage 
(2), s-Hertogenbosch, Sint Oedenrode, Soestduinen, Son, Spijk, St. Michielgestel, 
Strijen, Teteringen, Tiendeveen, Tilburg (2), Utrecht, Valkenswaard (2), Veendam, 

(Vervolg op pagina 15 rechtsonder) 

Beter golf spelen in het buitenland …..  
met bijpassende behuizing 
Wij vonden op de onvolprezen website www.golf.nl het 
volgende: ‘Welkom bij de nieuwe golf.nl rubriek Onroe-
rend Goed. Aan het begin van het nieuwe golfseizoen 
is het interessant om een mooi appartement of fraaie 
villa aan de golfbaan op te zoeken bij onderstaande 
aanbieders.’   
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Veldhoven, Velsen-Zuid, Vlaardingen, Vlagtwedde, Voerendaal, 
Voorschoten, Voorthuizen, Vught, Wageningen, Warmond, Wasse-
naar (4), Weert, Weesp, Wellerlooi, Westwoud, Wierden, Wijchen, 
Wijdewormer, Wilnis, Winterswijk, Zandvoort (2), Zeewolde (2), 
Zeijerveen, Zeist, Zoelen, Zoetermeer, Zwolle. 
 

Gedonder met golfbanen 
De volgende plaatsen hebben om uiteenlopende redenen op dit 
moment een probleem met de voorgenomen aanleg of uitbreiding 
van een golfbaan: Bernheze, Breda, Buren, Gaasterlân-Sleat, Gel-
drop-Mierlo, Sint-Michielsgestel. 

(Vervolg van pagina 14 linksboven) 
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Klein maar fijn? Deel 2 
Er zijn op onze wereld 193 onafhankelijke staten. Grote, kleine, machtige, ze 
zijn er in allerlei soorten en maten. Wij richten ons in de miniserie ‘Klein maar 
fijn’ op de allerkleinste. Wie zijn ze? En valt er ondanks hun kleinheid wel iets 
over te vertellen? In deel 1 bespraken we Vaticaanstad, Monaco, Nauru, Tuvalu, 
Kiribati en Tonga. Deze keer de resterende dwergen in de Stille Oceaan, Euro-
pa en nog een paar uit de Indische Oceaan. Volgende keer het laatste deel. 

Micronesië 
Micronesië is een wat verwarrend begrip. 
De schuld daarvan moeten we zoeken in 
de geschiedenis. Tot voor enkele jaren 
werd met Micronesië een grote verzame-
ling eilanden en eilandengroepen be-
doeld. In de huidige staatkundige termen 
bestaat het vroegere Micronesië uit: de 
Verenigde Staten van Micronesië, soms 
ook kortweg aangeduid met Micronesië 
of nog korter met FSM, de Marshall ei-
landen, Palau, het Commonwealth van de 
Noordelijke Marianen, Nauru, Kiribati, 
het gebied van Guam en het gebied van 
Wake eiland. 
Een andere geografische ordening is die 
van de Carolinen eilandengroep. We gaan 
hier eerst hebben over Micronesië in 
engere zin. De republiek Micronesië, 
officieel de Verenigde Staten van Micro-
nesië, heeft een oppervlak van slechts 

De 21 kleinste landen ter wereld 
Gemeten naar hun oppervlakte (in km2) 
 

De vorige keer presenteerden we een lijst me 
de 20 kleinste landen. Helaas, we vergisten 
ons; er ontbrak een land, namelijk Palau. Dus 
deze keer een nieuwe lijst: de 21 kleinste en 
met Palau erbij. 
 

Vaticaanstad0 , 4 4 
Monaco 1,49 
Nauru 21 
Tuvalu 24 
San Marino 61 
Liechtenstein 157 
Marshall eilanden 181 
Seychellen 278 
Malediven 298 
Malta 316 
Grenada 344 
St Vincent 388 

Barbados 431 
Antigua & Barbuda 443 
Palau 458 
Singapore 581 
St Lucia 616 
Tonga 699 
Micronesië 702 
Dominica 751 
Kiribati 886 

Schiermonnikoog = 188 km2 
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702 km2. Dit weinige land ligt echter wel verspreid over een oppervlak van de Stille Oceaan 
van 2800 km2. Micronesië bestaat uit vier eilandengroepen met totaal 607 eilanden. De 
economische situatie is weinig rooskleurig. De belangrijkste bron van inkomsten vormt de 
visserij, die echter gevaar loopt door overbevissing. Zoals bij zo veel landen in de Stille Zuid-
zee is het toerisme een potentieel belangrijke bron van inkomsten. De afgelegen ligging, de 
onvoldoende (luxe) voorzieningen en de slechte vliegverbindingen zijn voor de moderne 
toerist weinig aantrekkelijk. Bijgevolg is de werkloosheid hoog, het gemiddelde inkomen 
laag en is de publieke sector onevenredig groot. Zo werkt tweederde van de beroepsbevol-
king bij de overheid. Het land is een voormalig trustgebied van de Verenigde Staten. Op 
basis van dat laatste bestaan er nog nauwe banden met dat land, niet in het minst financiële. 
De armlastigheid van republiek Micronesië zorgt ervoor dat het land grotendeels financieel 
afhankelijk is van de Verenigde Staten. Allemaal uitermate treurig, want de natuurlijke 
schoonheid van dit land is zoals bij veel (ei)landen in de Stille Oceaan van een uitzonderlijk 
niveau.  

Palau 
Palau is, net zoals het al besproken Micronesië, een onderdeel van de eilandengroep die 
geografisch ook wel wordt aangeduid met de Carolinen. We laten de geschiedenis voor wat 
het is; zie voor een voorbeeld bij Micronesië. Palau moet het ook al hebben van het toerisme; 
er komen er zo’n 65.00 per jaar. Maar ook hier is de financiële afhankelijkheid van de 
Verenigde Staten groot. Wel is de situatie verbeterd, doordat Palau sinds december 2003 
een eigen luchtvaartmaatschappij heeft: Palau Micronesian Air. Directe vluchten naar Ko-
ror, de hoofdstad van Palau, zijn nu mogelijk vanuit Manilla en Guam. De maatschappij 
bedient ook de grootste eilanden van Micronesië. 

Ja, zo mooi 
kan het daar 
zijn. Ongerep-
te natuur, 
maar ook 
zorgen. Wat 
gebeurt hier 
als de zeepie-
gel stijgt? 
Tja. 
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Marshal Eilanden 
De Marshal eilanden kennen, zoals al weer zo veel eilanden in de 
Stille Zuidzee, een grillige geschiedenis met een voorlopig bitter 
einde. De eerste Europeaan die de Marshal eilanden aandeed was 
de Spaanse ontdekkingsreiziger Alonso de Salazar. In 1788 kregen 
de eilanden bezoek van de Engelse kapitein John Marshall; waar-
na de eilanden zijn naam kregen. Van het eind van de 19de eeuw 
tot de Eerste Wereldoorlog maakten de Duitsers er de dienst uit. 
Vervolgens bezette Japan de eilanden. Aan het eind van de Twee-
de Wereldoorlog volgde de bezetting door de Verenigde Staten. 
 De afgelegen ligging van de eilanden pakte hier helaas helemaal 
verkeerd uit. Onmiddellijk na de oorlog kozen de Verenigde Sta-
ten het gebied uit als een van de plaatsen voor het uitvoeren van 
testen met nucleaire wapens. Bikini and Enewetak atol, beter 
bekend als de Pacific Proving Grounds, zouden op deze wijze eeu-
wige ‘roem’ vergaren en verwoesting en radioactiviteit verkrijgen. 
Tussen 1946 en 1962 voerde de Verenigde Staten er 67 testen uit. 
Dit is slechts 18% van het aantal in deze periode uitgevoerde proe-
ven, maar in kracht gemeten kwamen deze testen overeen met 
80% van de vernietigingskracht. Berucht is het incident tijdens de 
Castel Bravo testserie. De eerste vervoerbare waterstofbom die 
tijdens deze testen tot ontploffing werd gebracht, had een kracht 
van 15 megaton; tweemaal zo veel als verwacht. Het gevolg was 
dat een groot gebied radioactief besmet raakte. 
 De Marshal eilanden zijn sinds 1986 zelfstandig. Over de gevol-
gen van de nucleaire tests wordt nog steeds met de Verenigde 
Staten onderhandeld, alhoewel sinds 1956 zeker 750 miljoen dol-
lar als ‘compensatie’ aan de Marshal eilanden is betaald. Wie ech-
ter de aangrijpende documentaire Radio Bikini van John Stone 
heeft gezien, weet dat er generaties overheen moeten gaan voor dit leed is vergeten.  

Malediven 
De Malediven is een eilandengroep in de Indische Oceaan. De Malediven zijn in 1965 onaf-
hankelijk geworden. Daarvoor was het een Brits protectoraat en daarvoor zelfs nog enige tijd 
een Nederlands protectoraat en daarvoor nog hadden de Portugezen er domicilie gekozen. 
Deze warme belangstelling kan worden toegeschreven over aan de strategische ligging tus-
sen Afrika en India op de ooit belangrijke scheepvaartroute van Kaap de Goede hoop in Zuid
-Afrika naar Indië. 
 De Malediven is een verzameling van 1190 eilanden, gegroepeerd in 26 atollen. 220 eilan-
den zijn bewoond en nog eens 80 hebben voorzieningen voor toeristen. Het toerisme is de 
belangrijkste bron van bestaan voor dit land. De Malediven prijzen zich zelf aan met ‘het 
laatste paradijs op aarde’. En inderdaad de natuur is van een overweldigende schoonheid. 
Van de gehele wereld komen toeristen hier om te duiken bij en te genieten van de uitzonder-

Een must voor wie wil 
begrijpen hoe de men-
sen hier geleden heb-
ben. Zie ook het artikel 
op onze website over 
de eerste Amerikaanse 
kernproeven na de 
Tweede Wereldoorlog 
met als titel  ‘Het zal 
geen gat in de bodem 
van de zee maken’. 
www.inzichten.nl  

Koraalriffen van een ongekende schoonheid; een van de trekpleisters van de Malediven. 
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lijk fraaie koraalriffen. En voor het geld hoeft u het niet te laten: al voor € 800-900 per per-
soon kunt u een week naar de Malediven. 
  Merkwaardig aan dit land is nog dat het een president, Maumoon Abdul Gayoom, heeft die 
in 1978 aan de macht kwam. In 2003 werd hij voor een zesde vijfjaarperiode herkozen; mo-
gelijk een wereldrecord. De tsunami van 2004 liet ook dit land niet onberoerd. Er vielen 100 
doden en de schade was enorm. De tsunamigolf was hier namelijk 5 meter hoog, terwijl het 
hoogste punt niet meer dan 1,50 meter hoog ligt. Ook is klimaatverandering hier een grote 
bron van zorg: 80% van het land ligt 1 meter of minder boven het zeeniveau. Het is natuur-
lijk wel ironisch dat al die toeristen per vliegtuig komen en zo bijdragen aan datzelfde broei-
kaseffect dat deze eilanden bedreigt. 

Seychellen 
De plaats is anders; de omstan-
digheden gedeeltelijk dezelfde. 
De Seychellen is een eilanden-
groep ten noorden van Madagas-
kar. Het land bestaat uit zo’n 100 
eilanden, grotendeels atollen, in 
een gebied van 1 miljoen km2. 
Het land heeft een koloniaal 
verleden, de inkomsten moeten 
uit het toerisme komen, de eilan-
den zijn laaggelegen. De toeris-
tenindustrie staat hier overigens 
onder druk door de nabijheid 
van goedkopere vakantiebestem-
mingen, zoals de Comoren, Mau-
ritius en Madagaskar. De over-
heid voert daarom een beleid om 
de afhankelijkheid van de toeristenindustrie te verminderen; een beleid dat in dit soort lan-
den niet vaak wordt gezien. Niettemin verder veel van het zelfde met kreten als ‘paradise on 
earth’, ‘the ultimate paradise’ en ‘as pure as it gets’. De Seychellen hebben een eigen vlieg-
maatschappij: Air Seychelles. Er zijn directe vluchten naar Mahë, de hoofdstand van de 
Seuchellen, vanuit Londen, München en Parijs. 

Je gelooft je ogen niet, maar het is echt waar: maagdelijk witte stranden met een diep-
blauwe zee en zacht ruisende palmbomen. 
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Singapore 
Een echte stadstaat in Azië die bestaat uit drie eilanden. 
Het is door de Engelsen gesticht als een handelskolonie en 
in de loop van de tijd uitgegroeid tot een miljoenenstad. 
Singapore is sinds 1965 zelfstandig. Het gaat Singapore 
economisch bijzonder voor de wind. De strategische ligging 
aan de straat van Malakka zal daar niet vreemd aan zijn. 
Het is een land met nauwelijks corruptie. En eigenlijk wijkt 
Singapore in veel, zo niet alles, af van veel andere kleine 
landen in onze reeks. Het is een land met nauwelijks cor-
ruptie, een stabiele regering, een open maatschappij, een economie die sterk geënt is op 
dienstverlening en ICT. Het is ook het enige land in de lijst met een metronetwerk. Bij een 
land van een dergelijk statuur hoort natuurlijk ook een vliegmaatschappij. Dat is Singapore 
Airlines, dat overmatig gebruikt van klassiek Aziatische schoonheden in zijn reclames. 

San Marino 
San Marino is officieel na Vaticaanstad en Monaco het 
kleinste land van Europa. In ons vorige nummer waren 
we nogal kritisch over de landenstatus van Vaticaanstad 
en Monaco; helaas moeten we dat ook zijn over San Ma-
rino. Dit is geen echt land. Natuurlijk zijn er anderen die 
er geheel anders over denken. San Marino heeft wel een 
curieuze geschiedenis. Volgens overlevering zou San 
Marino gesticht zijn in 301 door een metselaar met de 
naam Marinus. San Marino beweert de oudste nog be-
staande republiek te zijn. Dat San Marino nog bestaat, 
heeft het mede te danken aan Garibaldi. Het was immers 
Garibaldi die aan de wieg stond van het moderne Italië. 
Tijdens zijn queeste vond Garibaldi tijdelijk onderdak en 
bescherming in de republiek San Marino. Hier zocht en 
vond hij verdere middelen en steun voor zijn streven 
naar de eenheidsstaat Italië. In ruil voor zijn verblijf bedong San Marino dat het ‘voor altijd’ 
een soevereine staat zou blijven. Of dat altijd zo zal zijn, weten we natuurlijk niet. Maar tot 
op de dag van vandaag is het wel zo gebleven. San Marino gedraagt zich zelfs zo onafhanke-
lijk dat het geen lid is van de Europese Unie. Maar ook weer niet zo onafhankelijk, want San 
Marino gebruikt de euro als betaalmiddel. Dit is overeengekomen in een apart verdrag 
(1999/97/EG: Beschikking van de Raad van 31 december 1998 met betrekking tot het stand-
punt dat de Gemeenschap zal innemen ten aanzien van een overeenkomst over de monetaire 
betrekkingen met de Republiek San Marino, Publicatieblad Nr. L 030 van 04/02/1999, 33-
34). De Europese Unie beschouwt San Marino als een uitzonderingsgebied. Dit zijn gebie-
den die wel deel uitmaken van het geografische grondgebied van de EU, maar niet behoren 
tot het douanegebied, het accijnsgebied en/of het BTW-gebied van de EU. Voor de belastin-
gen worden deze uitzonderingsgebieden dan als niet-EU-landen beschouwd. San Marino 
vormt een douane-unie met de EU. Belangrijkste bronnen van inkomsten liggen in het toe-
risme, het bankwezen en de keramische industrie. 
Onafhankelijk? Volgens het World Factbook van de CIA: ‘Marino's foreign policy is aligned 
with that of Italy. Social and political trends in the republic also track closely with those of 
its larger neighbor’, ‘automatic telephone system completely integrated into Italian system’ 
en ‘defense is the responsibility of Italy’. Een verhaaltje apart vormen nog de postzegels van 
San Marino. Het land kent een rijke filatelistische geschiedenis met veel, grote, kleurige 
postzegels. Tegenwoordig zijn de postzegels alleen nog maar in San Marino zelf geldig en 
vinden grotendeels hun weg naar filatelisten. 
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 Liechtenstein 
We worden er een beetje moedeloos van. Liechten-
stein: het is het op drie na kleinste land van Europa en 
weer zo’n land waarvan we aan de geldigheid twijfelen. 
Het is in het begin van de 18de eeuw ontstaan uit het 
samengaan van twee graafschappen door toedoen van 
Jan Liechtenstein, werd in 1866 onafhankelijk, zat in 
de Eerste Wereldoorlog aan de verkeerde kant, kwam 
na de Eerste Wereldoorlog in ernstige economische 
problemen, verbond zich met Zwitserland en was tij-
dens de Tweede Wereldoorlog neutraal. Liechtenstein 
heeft in de moderne tijden vooral bekend gekregen 
door zijn gemakkelijke bankwezen dat vele mogelijkhe-
den biedt voor het onderbrengen en doorgeleiden van 
crimineel of anderszins verdacht geld. Het land is de 
vestigingsplaats van grote aantal holdings en postbus-
maatschappijen. Het lage belastingtarief is een welkom bijkomend voordeel. 
 Officieel is Liechtenstein een parlementaire democratie. De koning, op dit moment Fürst 
Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein, heeft echter bijna dictatoriale bevoegdheden. Er si 
veel merkwaardigs aan dit land. Zo is Hans-Adam II getrouwd met zijn nicht gravin Marie 
Kinsky von Wchinitz und Tettau. Verdere merkwaardigheid is dat het vrouwenkiesrecht pas 
in 1984 in Liechtenstein is geïntroduceerd. Liechtenstein kent net zoals Zwitserland de di-
recte democratie. Hierbij kunnen burgers zelf wetsvoorstellen indienen en erover stemmen. 
Tot voor een aantal jaren was Liechtenstein ook één van de landen waar het mogelijk was 
anoniem of via een tussen persoon een bankrekening te openen. Deze praktijk behoort, na 
sterke internationale druk, inmiddels tot het verleden. Liechtenstein brengt eigen postzegels 
uit die vooral voor verzamelaars betekenis hebben. Volgens recente berichten zit hier echter 
behoorlijk de klad in. Liechtenstein is geen lid van de Europese Unie, maar wel van de 
EFTA.  
En onafhankelijk? Het land heeft als munt de Zwitserse frank; de defensie wordt verzorgd 
door Zwitserland. En tot slot nog wat nutteloze kennis. Een geografische curiositeit is dat 
Liechtenstein een van de twee landen in de wereld is – de andere is Uzbekistan – die geheel 
omringd is door landen die geen verbinding met de zee hebben. 

Malta 
De staat Malta bestaat uit vijf eilanden: de bewoonde eilanden Malta, Gozo (lokaal ook be-
kend als G’awdex), Comino (Kemmuna; vier [4] bewoners in 2003) en de onbewoonde ei-
landen Cominotto en Filfia. 
 Malta is sinds 1974 onafhankelijk, nadat het daarvoor sinds 1814 onder Brits bestuur had 
gestaan. In de Tweede Wereldoorlog heeft Malta een belangrijke rol gespeeld, omdat het 
lange tijd vrijwel het enige geallieerde steunpunt was in het middengedeelte van de Middel-
landse Zee. Bommenwerpers konden vanuit Malta een groot deel van Italië bestrijken. Maar 
Malta is zelf ook het toneel geweest van heftige bombardementen, juist door zijn strategi-
sche ligging. Alleen al in april 1942 wierpen de Duisters 6700 ton bommen af; hierbij wer-
den 11.500 gebouwen verwoest. Voor de uitzonderlijke ontberingen die Malta begin 1942 
moest doorstaan, werd het in april 1942 onderscheiden met het George Cross. Niettemin 
werd de situatie in de loop van 1942 steeds hachelijker. De aanhoudende bombardementen 
leiden ertoe dat de luchtmacht op Malta vrijwel volledig werd uitgeschakeld. De bevoorra-
ding werd ook steeds problematischer. Een zwaar bewaakt konvooi vanuit Egypte bereikte 
in augustus 1942 maar zeer gedeeltelijk Malta; negen van de 15 schepen gingen verloren.  
 En dan is er nog de aardappel waarmee Malta verbonden is. Van oudsher zijn deze aardap-
pelen van Malta de eerste nieuwe aardappelen op de Nederlandse markt; per jaar zo’n 6.000 
ton. Maar evengoed komen deze aardappelen uit Nederland, want het pootgoed voor de 
Malta’s komt hier vandaan.  
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Zo kom je nog eens nergens! 
D e eerste spoorlijn in Nederland, die tussen Amsterdam en Haarlem, dateert van 1839. 

Geleidelijk vond er daarna in de 19de en in het begin van de 20ste eeuw een uitbouw 
plaats van het spoorwegnet. De maximale omvang van het net werd bereikt voor de Twee-
de Wereldoorlog. Op achterkant van dit nummer van Voortschrijdende Inzichten bespre-
ken we het toeristenboek ‘How to see Holland’. Dit boekje bevat als handreiking voor de 
reiziger een kaart van het spoorwegnet in de tweede helft van de jaren dertig van de vorige 
eeuw. Het hoogtepunt van de spoorwegen, althans gemeten in kilometers spoor, was toen 
zo ongeveer bereikt. Daarna is het almaar minder geworden. Het klinkt toch wel aardig 
dat we in die tijd per spoor blijkbaar in plaatsen als Budel, Vlodrop, Stadskanaal of Zeist 
konden komen. Dat kan allemaal al lang niet meer: 23 verbindingen die op de kaart staan, 
zijn opgeheven. Maar zoals zo vaak is niet alles verdwenen. Gewild of ongewild blijven er 
sporen achter. En vergis u niet! Er zijn heel wat mensen, die net zoals Voortschrijdende 
Inzichten, gebiologeerd zijn door sporen uit voorbije tijden. 
 De website spoorzoeker.nu van Bart Peters grossiert in dit soort nostalgia. Hij poogt met 
volharding sporen van lang vergeten zaken in het landschap terug te vinden. Op deze web-
site vonden we onder andere informatie over de opgeheven spoorlijnen Doetinchem-
Ruurlo en Zuidbroek–Delfzijl. En dat alles voorzien van uitvoerig fotomateriaal, waarbij 
Bart Peters zelfs het kleinste detail niet over het hoofd ziet. En zo worden weer heel wat 

(Vervolg op pagina 24) 

Lage Zwaluwe - Den Bosch 

Eindhoven - Valkenswaard – B 
B - Budel - Vlodrop – D 

Schin op Geul - Simpelveld – D 
Kerkrade - Herzogenrath – D 
Boxtel – Gennep – D 

Coevorden – D 
Doetinchem – Hengelo 

Winterswijk – Neede 

Winterswijk – D 

Nijmegen – D 
Dieren – Apeldoorn 

Ede – Nijkerk 
Nijkerk – Apeldoorn 
Apeldoorn – Hattem– Zwolle 

Leeuwarden – Dokkum 
Winsum – Zoutkamp 

Zuidbroek – Delfzijl 

Assen – Gasselternijveen 

Emmen – Zuidbroek 
Rotterdam – Den Haag 

 (via Pijnakker)  
Amsterdam – Uithoorn 
Amsterdam – Aalsmeer 

Utrecht – Zeist 
Velsen – IJmuiden 

Links: het begin van de spoorlijn van Doetinchem naar Zelhem en Ruurlo. De trein links 
gaat naar Winterswijk. Rechts: Zelhem heeft nog een voormalig stationsgebouw dat 
uiteraard aan het Stationsplein met de daaraan grenzende Stationstraat ligt. Bart Peters 
beschrijft de huidige functie van het gebouw als ‘VVV-buurtzwembadhuiscafé’. 
Foto’s © Bart Peters. 

Verdwenen spoorlijnen uit het boekje ‘How to see Holand’ uit 1937 
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De spoorwegkaart uit het boekje ‘How to see Holland’ uit 1937. Sindsdien zijn er 23 
lijnen van deze kaart verdwenen. Natuurlijk is er ook wel wat voor in de plaats geko-
men. De aanhoudende klachten over het openbaar vervoer doen echter vermoeden dat 
de situatie er desondanks niet beter op is geworden. Of zijn de mensen misschien veel-
eisender of kritischer geworden? 
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zaken voor de vergetelheid behoed. Leuk is ook dat aan deze oude spoorlijnen soms uit-
voerige verhalen verbonden zijn die een aardig beeld van de tijdgeest geven. De website 
van Victor Lansink, met de merkwaardig titel Railtrash, is ook bijzonder. Ook hier oude, 
niet meer in gebruik zijnde spoorlijnen. Een kenmerk van Lansink is dat hij zeer systema-
tisch te werk gaat: op gezette afstanden, vaak om de 500 of 1000 meter, maakt hij foto’s. 
En zo zijn er nog vele anderen die restanten van een vaak ver verleden vastleggen. Het zal 
dan ook niet veel moeite kosten om nog wat te vinden over de plaatsen die we zo achteloos 
als voorbeelden van ontspoorde plaatsen noemden: Budel, Vlodrop, Stadskanaal en Zeist. 
En nu we het toch over Vlodrop hebben…. 
 Soms gaat iets ook wel weer eens de andere kant uit. Dat wil zeggen: iets wat als afge-
daan werd beschouwd, komt toch weer tot leven. Of dreigt tot leven te komen, zouden 
sommigen zeggen. We hebben het over de IJzeren Rijn. De IJzeren Rijn is de naam van de 

spoorlijn die Antwerpen via Weert en Roermond met het Roergebied verbindt. De spoor-
lijn dateert van 1879. De juridische oorsprong van de IJzeren Rijn is gebaseerd op het 
recht van doortocht over Nederlands grondgebied dat aan België is verleend op grond van 
het zogenaamde ‘Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België 
betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden" gesloten in 1839, kortweg vaak 
het ‘Scheidingsverdrag van 1839’ genoemd. Dit recht van doortocht is vervolgens aange-
past en verder uitgewerkt in verschillende verdragen, waaronder het verdrag van 1873 dat 
bekend staat als het IJzeren Rijn Verdrag. In essentie komt dit alles erop neer dat België 
bedong dat het over Nederlands grondgebied een verbinding tussen de Antwerpse haven 

(Vervolg van pagina 22) 

Gedeelten van de oude spoorlijn van Nijmegen naar Kranenborg in Duitsland. Het spoor 
bij Groesbeek, kilometer 6.0, en bij Malden, kilometer 7.0. Foto’s © Viktor Lansink. 

De IJzeren Rijn in het Nationaal Park Meinweg. Aanwonenden maken hun opinie kenbaar met 
een misplaatste woordspeling. Zou Dick Bruna hier van weten? Foto’s © Trainpage’99. 



- 25 

en het Duitse Roergebied mocht aanleggen; een kanaal of een spoorweg: het werd de 
spoorweg. Het deel tussen Roermond en de Duitse grens is sinds 1991 niet meer in ge-
bruik. De trajecten Antwerpen-Roermond en Dalheim (aan de Duitse grens)-Roergebied 
worden nog steeds voor personen- en/of goederenvervoer gebruikt. België wil, met de 
verdragen in de hand, weer gebruik gaan maken van de spoorlijn. De situatie is sinds 1839 
nogal veranderd, want het de spoorlijn loopt vanaf Roermond naar de Duitse door het 
Nationaal Park de Meinweg. En ja, natuurlijk vrezen aanwonenden van de spoorlijn voor 
grote geluidsoverlast wanneer de goederentreinen langs hun huizen razen. 
 De Nederlandse overheid erkent officieel het Belgische recht om gebruik te maken van 
de spoorweg. Het verschil van inzicht ligt echter in de kosten. Wie draait op voor de kos-
ten die gemaakt moeten worden, om de spoorlijn weer in gebruik te nemen. Volgens het 
verdrag heeft België namelijk het recht zijn reactiveringsplan vast te stellen, maar Neder-
land heeft het recht daar voorwaarden aan te verbinden. Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat raamt de kosten op 500 miljoen euro’. En dat ‘met een onzekerheidsmarge van 
ongeveer 25%’, zo meldt het ministerie. [Na het financiële debacle van de Betuweroute is 

Boven: het traject van de IJzeren Rijn van België naar Weert. Dit gedeelte wordt inci-
denteel nog gebruikt voor goederentreinen naar de zinkfabrieken in Budel. Bij Weert ligt 
de aansluiting op het veelgebruikte intercity traject Eindhoven-Roremond. Onder links: 
tussen Hamont in België en Weert lag ooit één station: Budel-Schoot. Onder rechts: nog 
in 1992 was er een huisje bij Budel-Schoot aanwezig. Dat is nu ook verdwenen. Heel af 
en toe rijdt er nog een personentreintje, naar verluidt speciaal voor spoorfanaten. 
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natuurlijk voorzichtigheid geboden] Nederland en België kwamen er niet uit en legden het 
geschil voor aan het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Het hof deed in mei 
2005 uitspraak. 
 De essentie van de uitspraak is de aanbeveling dat België en Nederland een commissie 
van onafhankelijke deskundigen instellen. Deze commissie moet de hoogte van diverse 
kostenposten nader bepalen, voordat precies kan worden vastgesteld wat elk land moet 
betalen. Terecht stelt het ministerie: ’Het tribunaal heeft een omvangrijke uitspraak ge-
daan in een complexe zaak. Daarom kunnen de ministers van Buitenlandse Zaken en Ver-
keer en Waterstaat daarover nog geen oordeel geven.’ En inderdaad komt bij de uitspraak 
een cursus tekstexegese goed van pas. Zo stelt het hof: ’De kosten van maatregelen tot 
bescherming van het milieu en andere veiligheidsmaatregelen kunnen niet worden ge-
scheiden van de overige kosten die noodzakelijk zijn voor de reactivering van de IJzeren 
Rijn.’ België zal dus niet alleen mee moeten betalen voor het herstel van de functionaliteit, 
maar ook voor eventuele te nemen milieumaatregelen. 
 Bijzonder vooruitziend is het hof ook nog eens, want: ‘dienen beide landen in gelijke 
delen de kosten en financiële risico's te dragen die verband houden met een eventuele 
tunnel die mogelijk dient te worden aangelegd op het deel van de lijn dat door het natio-
naal park Meinweg loopt.’ Ook heeft het hof zich gerealiseerd dat mogelijk een andere 
route dan door de Meinweg gekozen zou kunnen worden: ‘dan is Nederland verplicht de 
kosten en risico's te dragen welke uitgaan boven het verschuldigde bedrag indien de reac-
tivering op de huidige locatie van de historische lijn zou plaatsvinden’. En zo staan er nog 
wel meer teksten in de uitspraak waar ambtenaren nog wel veen mee vooruit kunnen. 
 Inmiddels is natuurlijk al lang het gebruikelijke circus op gang gekomen. Een aantal 
burgemeesters van Nederlandse en Belgische gemeenten zien het opnieuw in gebruik ne-
men van het IJzeren Rijn traject als een 'onacceptabele' inbreuk op de veiligheid en leef-
baarheid in de dorpen en steden die door de spoorlijn worden doorkruist. Lokale gemeen-
schappen worden doormidden geknipt en dorpen en steden worden slechter bereikbaar, 

Boven: het traject van de IJzeren Rijn van Roermond naar de Duitse grens. Dit gedeelte 
wordt sinds 1991 niet meer gebruikt. Oorspronkelijk lagen aan de lijn de stations Her-
kenbosch en Vlodrop-Station. 
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vinden zij. Bovendien menen zij dat de natuur wordt beschadigd en dat de veiligheid 
wordt aangetast door het vervoer van chemische stoffen. Het nachtelijk goederenvervoer 
verstoort volgens de gemeenten bovendien de nachtrust van de bewoners langs de lijn. 
Niederer, burgemeester van Weert, stelt dat zijn gemeente niet per se tegen de IJzeren 
Rijn is, alleen ‘niet over dit tracé’. Krachtige taal wordt niet geschuwd: ‘Toename van de 
treinintensiteiten zal leiden tot een verslechtering van de oversteekbaarheid van de spoor-
baan. Lokale leefgemeenschappen worden volledig in tweeën ‘geknipt’ door de afsluiting 
van overwegen. De toename van de intensiteit op het spoor zal leiden tot een verminde-
ring van de bereikbaarheid en tot een beperking van het economisch functioneren van de 
regio.’ Ook de gemeente Roermond heeft grote problemen met de voorgenomen reactive-
ring: ‘Het opnieuw in gebruik nemen van deze goederentreinverbinding heeft enorme 
gevolgen voor de regio. Het verstoort niet alleen de rust en natuur, maar ook de belevings-
waarden van de omgeving, het gebruik van woonwijken en het dwarsbomen van toeris-
tisch-recreatieve ontwikkelingen.’ Volgens deze gemeente kan de schade tot 450 miljoen 
euro oplopen. 
 Al deze opwinding bij gemeenten doet wat curieus aan. Dergelijke geluiden werden bij 
de voorgenomen aanleg van de kant van gemeenten niet me deze stelligheid gehoord. 
Natuurlijk zijn er bij gebruik van de IJzeren Rijn problemen met natuurgebieden als 
Meinweg, Leudal en nog andere. Maar, nogmaals, was er van de kant van de lagere over-
heden ook maar zo geprotesteerd bij de plannen voor de Betuweroute. Nu weten we dat 
de Betuweroute, althans volgens het Centraal Planbureau, overbodig is. Ook weten we nu 
dat de lijn na Zevenaar op de reeds bestaande infrastructuur aan Duitse zijde zal aanslui-
ten. Het officiële standpunt luidt: ‘De bestaande Duitse spoorlijn tussen Zevenaar/grens 
Oberhausen wordt momenteel niet druk gebruikt; er is dus voorlopig genoeg capaciteit 

om het toenemende goederenvervoer te 
kunnen opvangen.’ Het wachten is nu op 
de werkelijkheid. Hoeveel treinen zullen 
er straks rijden? En hoeveel zullen de 
tekorten bedragen? En de IJzeren Rijn? 
Dat zal nog wel even duren. Eerst een 
commissie, dan allerlei planologische 
hindernissen om te overwinnen. Nee, 
voorlopig rijdt er nog geen trein op de 
IJzeren Rijn.   

Boven: het dorp Vlodrop-station, oorspronkelijk dienstwoningen van de douaneambte-
naren van station Voldrop-station. Foto © Victor Lansink. Onder links: het station bij 
Vlodrop-station in de jaren dertig. Er is niets meer van over (onder rechts). 



Wat doet de buitenlandse toerist in Nederland? 
Wie als toerist naar het buitenland gaat, zal, zeker de eerste keer, 
te rade gaan bij een toeristengids. Wat zijn de gebruiken? Waar 
moeten we op letten? En vooral: wat  moeten we zien? En zo zal 
het omgekeerd ook zijn. De toerist die Nederland bezoekt, zal een 
gids raadplegen. Toeristengidsen over Nederland: daarover gaat 
onze nieuwe achterkantserie. Nee, niet de hedendaagse gidsen, 
maar de gidsen van vroeger. Vroeger, toen reizen nog spannend 
kon zijn. Er was iets dan ons meteen al opviel. Toeristen gaan niet 
naar Nederland; nee, ze gaan naar Holland. De tweede aflevering 
gaat over ‘How to see Holland’, een uitgave van de Official Tourist 
Office in Den Haag met een boekje uit 1937. Dit boekje kent een 
lange geschiedenis; de eerste uitgave verscheen al rond 1900. 

‘How to see Holland’ is een handzaam boekje 
van 64 pagina’s op A6 formaat. Het biedt een 
beknopt overzicht van wat er zoal in Nederland 
is te zien. Het boekje presteert het om beziens-
waardigheden in maar liefst 75 steden te be-
schrijven. Bijzonder aardig is dat de argeloze 
toerist aan de hand genomen wordt, als hij dat 
zou willen. Voor wie een week in Nederland is, 
twee weken en zelfs een maand: het boekje 
biedt een programma. 
 We zouden zo denken dat in het weekpro-
gramma natuurlijk de hoogtepunten moeten 
zitten. En dat zijn: een dag Rotterdam, een dag 
Dordrecht, twee dagen Den Haag en Schevenin-
gen, eventueel aangevuld met Delft of Gouda en 
Boskoop, een dag Leiden, Haarlem en Amster-
dam, eventueel aangevuld met Noordwijk of 
Zandvoort, twee dagen Amsterdam en Utrecht 
en een dag excursies vanuit Amsterdam, bijvoor-
beeld naar Marken en Volendem, naar Hilversum 
en Amersfoort of naar de Afsluitdijk. 
 Het is een indrukwekkend programma. Hoe de 
toerist dit overigens logistiek voor elkaar moet 
krijgen, is niet duidelijk. Het boekje vertelt ons 
hoe in Nederland te komen (’By air from Croydon 
it takes only 1½ hours to reach Rotterdam’!), 
maar dan moeten we het verder zelf maar uit-
zoeken. Een kniesoor die daar op let. 

  Wel krijgen we de indruk dat het vliegtuig toen 
zo gek nog niet was. Op een ingevoegd kaartje 
met als titel ‘Netherlands railways’ staan ook de 
vliegverbindingen. Blijkbaar kon toen gevolgen 
worden op Texel, Leeuwarden, Groningen, 
Haamstede, Vlissingen en Einfdhoven. De kaart 
suggereert verder om een ‘8-days’ season ticket’ 
voor de trein te nemen. 
 Holland heeft veel te bieden, zo blijkt: 
’picturesque old cities, with their canals bordered 
by ancient houses’, ’costumes and customs of 
byegone days’, de vele musea, de bloemenkwe-
kerijen, maar ook ’gloriously long sakting ex-
cusrions, over the frozen canals’ en de 
’wonderful work’ van de afsluiting van de Zuider-
zee. Het boekje is grotendeels opgebouwd uit 
beschrijvingen van bezienswaardigheden op 
gemeenteniveau. Hier wordt gepoogd een uitge-
balanceerd beeld te schetsen: de historisch 
belangrijke zaken, de musea, maar ook de nieu-
we verworvenheden in de architectuur, techniek 
en nijverheid. Ach, en eigenlijk had het boekje 
vandaag ook op zo’n manier geschreven kunnen 
zijn. 
 En het zijn niet alleen de grote steden die de 
revue passeren. Ruime aandacht wordt ook 
besteed aan Leiden, Haarlem, Dordrecht, Arn-
hem, Nijmegen, Maastricht en Middelburg. Ja, je 

Ook het fotomateriaal biedt een afwisseling van klassiek en modern, zoals een Hollands pol-
derlandschap, de moderne luchthaven Schiphol en de nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen. 


