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Het blijft kwakkelen 
Nummer 17, dat wel. Maar voor wie doen we het 
eigenlijk? Het aantal abonnees houdt niet over. 

Zouden we te duur zijn? Best mogelijk. Maar aan 
de andere kant: waar vind je artikelen over de 

onderwerpen die Voortschrijdende Inzichten 
presenteert? En al het onderzoek dat we er voor 

moeten doen. Ja, met de website gaat het prima. 
De bezoekersaantallen blijven maar toenemen. 

Ook de stroom vragen wordt steeds groter. We 
horen Henny heel wat zuchten. Wat ons al niet 

gevraagd wordt. We zullen binnenkort een 
vragenstop invoeren. Het kost ons veel tijd om 

iedereen een gepast antwoord te geven. De 
meeste vragenstellers nemen echter niet eens te 

moeite om ons te bedanken. Zo gaat de 
aardigheid er wel af. En laten we wel wezen, het 

is allemaal liefdewerk oud papier; ook het 
tijdschrift. Zo lang als we er aardigheid in hebben, 

blijven we doorgaan. Nummer 14 ligt nog geduldig 
te wachten. Het versterkt broeikaseffect dat een 
van de onderwerpen in dit nummer zal zijn, zal er 

over een paar maanden of over een jaar ook nog 
wel zijn. We doen ons best, maar beloven niets. 

Onze oude hoofdredacteur, Ed Buijsman, komt 
nog wel eens langs en maant ons dan steevast tot 

spoed. Ja, die heeft gemakkelijk praten vanaf de 
zijlijn. Hij heeft mooi de tijd om leuke artikelen en 

boeken te schrijven. 
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Voortschrijdende Inzichten 

 is in 2001 ontstaan op basis 
van een idee van Ed Buijsman. 

Hij is tegenwoordig 
alleen nog als adviseur 

werkzaam voor de uitgeverij.  

Bij de voorkant & over dit nummer 
Ach, vroeger! Vroeger was alles beter. Toen bestonden er nog 
linkse mensen, toen waren er nog revolutionairen, mensen die 
de wereld zouden veranderen. Het was een kwestie van tijd, 
maar dan zou er een nieuwe wereld zijn. Jazeker, die nieuwe 
wereld is er gekomen. Alleen ziet die er nogal anders uit dan 
toen gedacht. Het communisme in Europa is verdwenen; daar is 
in de ‘bevrijde’ landen onvervalst kapitalisme voor terug geko-
men. Sommigen denken met weemoed terug aan de tijd dat er 
nog beloften leken te zijn. De tijd dat Che Guevara aan de muur 
hing en toen alle vrouwen nog mooi waren. Maar klopt dat alle-
maal wel? Het geheugen van de mens is een vreemd ding. We 
onthouden de meest onbenullige en soms hinderlijke details. Hoe we ook ons best doen, we 
raken ze niet kwijt. Andere zaken - die vaak heel belangrijk lijken - zijn we binnen de kortste 
keren vergeten. Dan weer herinneren we ons zaken geheel anders dan ze oorspronkelijk zijn 
geweest. En verder willen we nog wel eens vergeten dat niet alleen de wereld veranderd is, 
maar wij zelf ook. En waren die vrouwen wel zo mooi? En hadden we Che Guevara wel aan 
de muur? En waren we wel links en revolutionair? Daarom dit nummer: om te helpen herin-
neren, voor wie wat ouder is, en om over te verbazen, voor wie wat jonger is. En zoals altijd 
verrassend en toch bekend. Ja, dat is Voortschrijdende Inzichten. 
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Nummer 17 – april 2007 

 

4 Dé foto 
Er kan natuurlijk maar één foto dé foto zijn.  

De foto die de Cubaanse fotograaf Alberto Díaz Gutiérrez 
op 5 maart 1960 in Havana maakte van Che Guevara.  

 

6 Monopoly: wat is wijsheid? 
Monopoly is een van de best verkochte spelen ter wereld. 

Maar waarom ziet het Nederlandse Monopoly eruit zoals het eruit zit? 

En wat is de beste strategie om het te spelen?  

14 Generaals sterven in bed 
Zo lang als er mensen bestaan, wordt er oorlog gevoerd. 

En bij oorlogen vallen slachtoffers, veel slachtoffers: militairen, maar ook burgers. 
En niet iedereen die sterft, heeft ook schuld. 

En niet iedereen die schuldig is, sterft. 
 

19 Olie gevonden! 
Aardolie in Nederland? Jazeker, al sinds mensenheugenis. 

Hoe zat het ook al weer met die olie in Nederland?  
 

Nutteloze kennis 

Treft aan u op 19 (over barrels) en op 23 (over olievoorraden) 

   

En op de achterkant  

 Het laatste deel van onze serie: 

 Het blijft kwakkelen 

 Bij de voorkant  
    & over dit nummer 
 Colofon 2 
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Dé foto 
Er kan maar één foto dé foto zijn. Voor velen is dat de foto die de Cubaanse foto-
graaf Alberto Díaz Gutiérrez, beter bekend als Alberto Korda, op 5 maart 1960 in 
Havana maakte van Che Guevara. De foto die het symbool van een protestgenera-
tie werd. De foto ook die mogelijk het meest gekopieerd en vermenigvuldigd is. 

N 
ee, het gaat dus niet over Che Guevara, maar over de beroemdste foto van Che Gue-
vara. Over deze legendarische figuur is al zo veel gezegd dat wij er niets aan toe te 
voegen hebben. Wat ons intrigeerde, was hoe een symbool van verzet, vernieuwing, 

links en noem nog maar wat gemeenplaatsen op tot zo’n schaamteloos uitgebuit en commer-
cieel succes kon worden. Het antwoord is: we weten het niet. Het is een raadsel. Het enige 
dat we er over kunnen zeggen is dat het om charisma moet gaan. Anders is het volkomen 
onbegrijpelijk. Guevara was als minister een ramp, want van economie had hij geen verstand. 
Zijn ideeën mogen dan veel mensen aanspreken, ze zijn van weinig realiteitswaarde. 
Eerst de feiten dan maar. De foto is gemaakt op 5 maart 1960 tijdens een herdenkingsbijeen-
komst voor de 136 slachtoffers van een ontploft munitieschip in de haven van Havana de dag 

ervoor. De fotograaf Korda was destijds fotograaf voor het 
blad Revolucion. Guevara was korte tijd aanwezig in zijn 
hoedanigheid van president van de Nationale Bank en 
minister van Industrie. De belangrijkste gast was echter 
Fidel Castro. Zijn aanwezigheid was de reden dat de foto 
van Guevara niet gebruikt werd bij het artikel in Revoluci-
on: Castro was belangrijker. De foto verscheen pas jaren 
later in de openbaarheid, namelijk in 1967 enige tijd na de 
dood van Che Guevara. Op 8 oktober van dat jaar was 
Guevara ernstig gewond geraakt bij een vuurgevecht met 
leden van het Boliviaanse leger. Een dag later overleed hij 
aan zijn verwondingen. De foto’s van de dode Guevara 
gingen in grote vaart de wereld rond. Het zette vervolgens 
de linkse uitgever Giancomo Feltrinelli aan om met een 
poster te komen ter ere van de overleden Guevara. Het 
werd de foto van Korda, die deze - voor het goede doel - 
belangeloos afstond (waarop Feltrinelli vervolgens toren-
hoge winsten maakte met de poster met het portret van 
Guevara die binnen de kortste keren een groot succes 
bleek). Korda zou zelf over de foto gezegd hebben: ‘As a 
supporter of the ideals for which Che Guevara died, I am 
not averse to its reproduction by those who wish to pro-
pagate his memory and the cause of social justice 

Trivia bij dit artikel 
Dé poster met de foto van Che wordt nog steeds op ruime 

schaal aangeboden. Bij allposters.com kost een poster van 
91x61 cm $ 9,11 (rechts). Bij posters.nl kost dezelfde poster 

€ 8,99, maar daar zijn de afmetingen 86x61 cm. Yatego.com 
biedt een vergelijkbare poster met een afmeting van 62x93 
cm aan voor € 9,00 en bij Large Popmerchandising kost de 

poster slechts € 5,99 bij een zelfde afmeting. Maar ook op 
veilingen als Ebay (links) stonden de posters te koop. En 

verder troffen we nog aan: dekbedovertrekken, vlaggen, 
gespen, bekers, speldjes en aanstekers. Denkt u bij aanschaf 

wel om de bijkomende verzend– en administratiekosten? 

Alberto Díaz Gutiérrez, bekend 
geworden onder de naam Al-
berto Korda (1928 – 2001). 
Cubaan. Hij was lange tijd 
nauw verbonden met Castro. 
De waardering voor zijn foto 
van Guevara zou pas laat in 
zijn leven komen. Korda is in 
Havana begraven.  

©
 P

e
d
ro

 M
e
y
e
r, 2

0
0
0
.   



 5  

throughout the world, but I am categorically against the exploitation of Che's image for the 
promotion of products such as alcohol, or for any purpose that denigrates the reputation of 
Che.’ Korda spande voor het eerst pas in 2000 een rechtszaak aan tegen het voortdurende en 
meestal commerciële gebruik van zijn foto. Het was een zaak tegen wodkabedrijf Smirnoff 
wegens gebruik van de foto van Che Guevara in een advertentiecampagne van dat bedrijf. Hij 
won de rechtzaak en kreeg een schadevergoeding van 50.000 dollar. Dat wel, maar met revo-
lutie, links en idealen heeft het niets meer te maken. Vi 

Foto’s van de dode Che Guevara omringd door trotse Boliviaanse militairen. 

Eén van de twee foto’s van Che Guevara die Korda in 1960 nam (links). De storende 
elementen zijn later zorgvuldig weggeretoucheerd. Guevara kon er soms ook als een 
onvervalste bourgeoisie uitzien, compleet met stropdas en havanasigaar (rechts).  

Petten met oorflappen, buttons, posters, dekens, jog-
gingsweaters: alles kan, alles mag. Che lives! 
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Monopoly: wat is wijsheid? 
Monopoly is een van de best verkochte spelen ter wereld. Het zal daarom dan ook 
wel een van de meest gespeelde spellen ter wereld zijn. Maar waarom ziet het 
Nederlandse Monopoly eruit zoals het eruit zit? En wat is de beste strategie om het 
te spelen? Het zal u niet verwonderen - het lijkt wel alsof Voortschrijdende Inzich-
ten altijd de problemen opzoekt -, maar het is allemaal verre van logisch, voor de 
hand liggend, laat staan intuïtief gemakkelijk. 
 

D 
e oorsprong van het spel mag inmiddels wel bekend worden verondersteld. Jarenlang 
circuleerde het verhaal dat een Amerikaanse werkloze Charles Darrow het spel had 
bedacht. Door nood gedreven verkocht hij zijn idee aan een grote spellenfabriek, Par-

ker Brothers, die er vervolgens schatrijk van werd. Kortom: het kapitalistische systeem ten top 
aan de hand van een op en top kapitalistisch spel. Later kwam een genuanceerde versie van 
het verhaal in omloop. Charles Darrow had het spel bedacht en zelf in kleine oplagen op de 
markt gebracht. Hij bood zijn spel aan een aantal grote spellenfabrikanten die er echter niets 
in zagen. Parker Brothers kreeg later last van een voortschrijdend inzicht en ging alsnog met 
Darrow in zee. Het bedrijf kocht de rechten en het spel werd een doorslaggevend succes. 
Darrow had zijn vinding tijdig gepatenteerd en kon daar de vruchten van plukken: Darrow 
werd miljonair. Het echte verhaal is dat Darrow dan wel een patent had op het door hem 
bedachte spel, maar dat zij spel grote gelijkenis vertoonde met een aantal andere spellen in 
deze tijd. Uiteindelijk is alles terug te voeren op het spel de ‘Landlord’s game’ waarop Eliza-
beth J. Magie in 1904 al een patent had gekregen. 

De steden in het Nederlandse Monopoly 
De website muurkrant.nl/monopoly verbaasde ons door de uitputtende informatie die deze  
biedt. Zo leerden we dat het eerste Monopolyspel voor de Nederlandse markt in 1937 in Ne-
derland werd uitgebracht. Het was de Engelse editie met een tweetalige handleiding, Neder-
lands en Engels. In 1941 kwam de eerste echte Nederlandse uitgave uit. Waarom is nooit 
geheel duidelijk geworden. Het was 1941, oorlog: mogelijk dat het niet langer was toegestaan 
een Engelstalig product te verkopen en dat daarom de toenmalige distributeur, Smeets druk-
kerijen, besloot een Nederlandse versie te ontwerpen. Deze versie was op hoofdlijnen identiek 
aan de uitvoering zoals we die tegenwoordig ook nog kennen, 
dus beginnend met Ons Dorp, Arnhem, enzovoorts. Maar hier 
beginnen ook meteen de raadsels. Waarom is voor deze opzet 
gekozen? De Amerikaanse versie kende geen steden; alle stra-
ten waren afkomstig uit een en dezelfde stad, namelijk Atlantic 
City. De Engelse versie was gebaseerd op allemaal straten uit 
Londen, de hoofdstad. En dan nu dus de Nederlandse: met ver-
schillende steden en dan ook nog een niet bestaande stad, Ons 
Dorp. Albert Veldhuis, dé Monoply-expert in Nederland, kon het 
ons ook niet uitleggen. Maar het wordt nog gekker. Naast Ons 
dorp telt het Nederlandse Monopoly zeven steden. In volgorde 
van de rondgang over het bord: Arnhem, Haarlem, Utrecht, 
Groningen, ‘s Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam. Maar 
waarom juist deze steden? Zou hier logica in zitten? Onze eerste 
gedachte was dat gewoon de zeven grootste steden in Neder-
land geselecteerd zouden zijn. Dat bleek aardig te kloppen. Maar 
wat doet Arnhem ertussen? Het had eigenlijk Eindhoven moeten 
zijn. Niemand die weet, hoe dat komt. Persoonlijke voorkeuren, 
familieverhoudingen? Wie het weet, mag het zeggen. 

De 15 grootste steden in 
Nederland in 1942 naar 
inwonertal 

 1 Amsterdam 793.526 
 2 Rotterdam 636.543 
 3 Den Haag 500.000 
 4 Utrecht 163.559 
 5 Haarlem 137.576 
 6 Groningen 120.015 
 7 Eindhoven 111.179 
 8 Tilburg 95.141 
 9 Nijmegen 94.103 
10 Enschede 90.289 
11 Arnhem 88.997 
12 Leiden 77.099 
13 Apeldoorn 71.158 
14 Maastricht 67.607 
15 Schiedam 62.624 
Bron: Wie wat waar, 1942. 
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Ook de volgorde van de steden wekt verwondering. Je zou 
denken dat er van klein naar groot gewerkt zou worden. 
Het gaat ten slotte om geld en hoe groter de stad hoe 
duurder. We zien dan dat Groningen geheel verkeerd ge-
plaatst is. Nog meer raadsels dus. 
Fiet en Hanneke van de Vijsel verklaarden, dat ‘het gezin 
van hun grootouders aan de keukentafel van hun huis aan 
het Frederiksplein 44 in Amsterdam de Nederlandse straat-
namen bedacht hebben’. De genoemde grootouders zijn 
Frederik Vester, destijds directeur van het bedrijf dat de 
Nederlandse versie op de markt bracht en zijn vrouw. En de 
genoemde twee Vijsels zijn weer de kleinkinderen van Ves-
ter. Albert Veldhuis meldde desgevraagd: ‘ELK DENKBAAR 
IDEE ZOU WAAR KUNNEN ZIJN, maar we zullen het nooit 
weten. Omdat de straten van het bord toch redelijk over-
eenkomen met het rijtje van de grootste steden, zal dat 
best eens als leidraad gediend kunnen hebben, waarbij 
mogelijk enige persoonlijke voorkeur van een van de be-
denkers de volgorde wat in de war heeft gegooid?’ Daar 
zijn we dan mooi klaar mee. Ook in de loop van de geschie-
denis van het Monopolyspel is de Nederlandse keuze voor 
een aantal steden niet algemeen. Een systeem van meerdere steden zoals Nederland hebben 
verder alleen Australië en Hongarije. Een groot aantal landen hebben alleen maar de hoofd-
stad als stad: Verenigd Koninkrijk, Egypte, Frankrijk, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, 
Rusland, Roemenië, Letland, Litouwen, Estland, Noorwegen, Denemarken, Finland, Grieken-
land, Ierland, Spanje. Er zijn twee landen die ook maar één stad, maar niet de hoofdstad, 
hebben. Dat zijn de Verenigde Staten en Italië. En dan is er nog de variant waarbij wel meer 
steden worden gebruikt, maar die zijn niet geclusterd (zoals in Nederland). Dit geldt voor 
België, Luxemburg en Portugal. En tot slot hebben we nog een soort tussenvariant waarbij de 
steden gemengd gegroepeerd en niet gegroepeerd zijn, zoals in Canada en Zwitserland. Wie 
het allemaal nog eens op zijn gemak wil bekijken gaat naar de website www.muurkrant.nl/
monopoly. 
 
De straten in de steden 
De volgende vraag is: waarom zijn in het Nederlandse Monopoly in de steden nu juist deze 
straten gekozen? Welke overwegingen hebben hierbij een rol gespeeld? Ook hier blijken er de 
nodige raadsels te zijn. Er is veel over gespeculeerd, maar nergens is enige argumentatie te 
vinden, zodat het ook in dit opzicht giswerk blijft. Journalist Arjan Terpstra en fotograaf Pa-
trick Post kwamen in 2006 met een serie in de NRC. Ze bezochten elke dag één straat van het 
Monopoly- bord, op zoek naar de antwoorden op twee vragen: waarom staat de straat op het 
bord, en is hij nog altijd de moeite waard? Het was een leerzame tocht waaruit eens te meer 
bleek dat de keuze van de straten in het algemeen een vrij willekeurige indruk maakt. Boven-
dien zijn de straten van nu niet meer de straten van toen. Vooral ooit chique winkelstraten 
zijn vaak in alles op elkaar lijkende winkelstraten geworden. Moeiteloos tussen steden uitwis-
selbare Blokkerstraten, zoals de Steenstraat en de Ketelstraat in Arnhem, de Heerestraat in 
Groningen, de Leidschestraat in Amsterdam, en naar onze mening, eigenlijk ook de Amster-
damse Kalverstraat. En eigenlijk valt er sowieso niet vreugde in de Monopoly-straten te bele-
ven. De Neude in Utrecht is een onbestemd plein en hetzelfde geldt voor het Vredenburg (en 
niet Vreeburg, zoals op het bord). En op het Spui is het ook al mis. Kortom: droefenis alom. 
We kunnen het beter allemaal maar niet weten en gewoon gezellig Monopoly spelen.  

Vervolg op pagina 11 

Steden en straten in de 
Nederlandse versie van 
Monopoly 
 
Ons Dorp (in sommige jaren Het  
Dorp). Dorpstraat (later Dorps-
straat) en Brink 
Arnhem Steenstraat, Ketelstraat 
en Velperplein 
Haarlem Barteljorisstraat, Zijlweg 
en Houtstraat 
Utrecht Neude , Biltstraat en 
Vreeburg 
Groningen A-Kerkhof, Groote 
Markt en Heerestraat 
Den Haag Spui, Plein en Lange 
Poten 
Rotterdam Hofplein, Blaak en 
Coolsingel 
Amsterdam Leidschestraat en 
Kalverstraat 
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De ‘Landlord’s game’ kwam uit in 
1904 en was bedacht door Lizzie 
Magie in de Verenigde Staten. De 
principes die we in het latere Mo-
nopoly aantreffen, kunnen we in 
dit spel al vinden. Locaties kunnen 
worden gehuurd of gekocht; er 
zijn belastingen en ook de gevan-
genis is al aanwezig. Het doel van 
het spel was om aan te tonen dat 
de landeigenaar beter was dan 
andere soorten ondernemers en 
hoe belastingen konden helpen 
speculatie tegen te gaan. In een 
latere versie introduceerde Magie 
straatnamen. Nu was de 
‘Landlord’s game’ niet uniek. Er 
waren al meer soortgelijke spellen 
bedacht, maar het spel van Magie 
was wel het eerste waarop patent 
werd aangevraagd. Pas in 1910 
kwam het spel in productie. 
Het spel dat Darrow in het begin 
van de jaren dertig produceerde, 
was geënt op het spel van Magie. 
Wel was de versie waarop Daarow 
in 1935 patent aanvroeg, heel wat 
fraaier dan de versie van Magie. 
Bovendien was het doel anders: 
geld verdienen, veel geld en zo-
doende proberen een monopolie 
te verwerven. Darrow’s ontwerp 
had opvallende symbolen die het 
spel later zo beroemd zouden 
maken: het vraagteken voor Kans, 
de treinen bij de stations, de grote 
(rode) pijl bij Start (Go) en de 
gloeilamp en kraan en natuurlijk 
de agent en de gevangenis. De 
schatkist zou pas later zijn intrede 
doen. Het zag er gewoon goed uit. 
Een merkwaardig detail is dat 
Parker Brothers, de fabrikant van 
het spel, de rechten van de 
’Landlord’s game’  van Magie voor 
$ 500 overnam. Magie bedong 
verder dat haar spel door Paker 
Brothers op de markt gebracht 
zou worden. Hetgeen gebeurde, 
zonder veel succes overigens. Ook 
van andere soortgelijke spellen 
kocht Parker Brothers de rechten 
op, bang al men was dat anders 
later rechtzaken zouden worden 
aangespannen.    
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Een deel van het (Amerikaanse) patent voor het Monopoly spel van Darrow. 
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Kans op een bepaald vak te komen (%) 
3,94 Ga naar de gevangenis 
3,18 Groningen, Heerestraat 
3,09 Start 
3,09 Utrecht, Vreeburg 
3,07 Station zuid 
2,96 Station noord 
2,94 Utrecht, Biltstraat 
2,92 Station west 
2,88 Vrij parkeren 
2,84 Groningen, A-Kerkhof 
2,81 Waterleiding 
2,79 Utrecht, Neude 
2,74 Groningen, Groote Markt 
2,71 Den Haag, Spui 
2,70 Haarlem, Barteljorisstraat 
2,68 Den Haag, Plein 
2,68 Rotterdam, Hofplein 
2,63 Rotterdam, Blaak 
2,63 Amsterdam, Kalverstraat 
2,60 Electriciteitsbedrijf 

 
2,59 Algemeen fonds 2 
2,59 Den Haag, Lange Poten 
2,50 Rotterdam, Coolsingel 
2,46 Haarlem, Houtstraat 
2,43 Station oost 
2,37 Haarlem, Zijlweg 
2,37 Algemeen fonds 3 
2,33 inkomstenbelasting 
2,32 Arnhem, Ketelstraat 
2,30 Arnhem, Velperplein 
2,27 Gevangensi/slechts op bezoek 
2,26 Arnhem, Steenstraat 
2,19 Amsterdam, Leidschestraat 
2,18 Extra belasting 
2,16 Ons Dorp, Brink 
2,13 Ons Dorp, Dorpsstraat 
1,88 Algemeen fonds 1 
1,05 Kans 2 
0,87 Kans 1 
0,87 Kans 3 

Algemeen Fondskaarten met verplaatsing 
Start 
Dorpsstraat 
Gevangenis 
 
Kanskaarten met verplaatsing 
Start 
Gevangenis 
Barteljorisstraat 
Station west 
Heerestraat 
Kalverstraat 
Drie plaatsen terug (leidt tot Inkomstenbelas-
ting, Vreeburg of Algemeen Fonds)  

Dat is hem dan: de Barteljorisstraat in 
Haarlem. Kraak noch smaak zouden we zo 
zeggen. Het is een echte Blokkerstraat. 

Boven: de Neude in Utrecht. Een onbe-
stemde toestand, waar wil dit plein heen? 
Onder: de Heerestraat in Groningen, ook 
al zo’n Blokkerstraat. Daar wil je niet zijn. 
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Hoe het spel te spelen? 
Ach, wat vonden we Monopoly een leuk spel. Dagen, avonden zaten we te spelen. En we 
hadden altijd plezier. Maar was dat wel zo? Hadden we niet altijd ruzie met onze oudere broer 
of zus, omdat die zoveel ’geluk’ hadden? En als we dan een keer Amsterdam hadden, dan 
ging het nog niet goed. Nee, het was vaak tobben: wat is de beste tactiek bij Monopoly? 
Vooral gaan voor de goedkopere steden en dan snel huizen en hotels erop zetten? Of toch 
beter het geld nog even in de zak houden en wachten tot de duurdere straten zich aanbie-
den? Hadden we destijds maar geweten wat we nu te weten kunnen komen. 
De afgelopen jaren zijn er uitgebreide analyses over het verloop van het Monopolyspel uitge-
voerd. En dan heeft een aantal interessante en bruikbare aanwijzingen opgeleverd. Zo blijkt 
de kans om een bepaalde straat of op een bepaald vak te komen niet voor alle straten gelijk. 
Hoe is deze wijsheid ontstaan? Gewoon door Monopoly met de computer te spelen en dan 
maar turven op welke vakken we belanden. Het vak ’Gevangenis’, dus niet op bezoek maar 
echte erin, scoort verreweg het best. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid 
van een Kanskaart en Algemeen Fondskaart die ons dwingt naar de gevangenis te gaan. Ook 
er is een veld dat bij bezoek onmiddellijk tot een gang naar de gevangenis leidt. En dan is er 
nog de spelregel dat wie driemaal achtereen dubbel gooit, ook naar de gevangenis moet. 
Deskundigen zijn het erover eens dat deze overmatige koers richting gevangenis een sterk 
stempel op het verloop van het spel drukt. Nu hebben recreatiewiskundigen uitvoerige bere-
keningen uitgevoerd. Dit heeft vervolgens weer tot methodestrijd geleid. Wat is de beste wis-
kundige aanpak bij een simulatie van het Monopolyspel, zo is de brandende vraag. We zullen 
ons als niet-wiskundigen niet in deze strijd mengen, maar constateren slecht dat de verschil-
lende methoden op hoofdlijnen tot dezelfde resultaten komen. Altijd staat ‘Gevangenis’ boven-
aan gevolgd door straten in Utrecht en de Groninger Heerestraat. 
Wie in de gevangenis zit, zal er vroeg of laat een keer uit moeten. Wie dubbel gooit, moet 
zelfs onmiddellijk vertrekken. Dit leidt er weer toe dat vakken die op een even aantal posities 
vanaf de gevangenis liggen, bevoordeeld worden. Het gevangenisveld is een uitvalbasis voor 
de vakken die op een worp afstand liggen. Een van de gevolgen is dat Utrecht de meest be-
zochte stad op het bord is. Deskundigen zijn het er verder over eens dat het er ook toe leidt  
dat de Groningse Heerestraat de meest bezochte straat is. Ons is dat niet onduidelijk duidelijk. 
Wat bij de Heerestraat natuurlijk wel weer helpt bij de bezoekfrequentie is het voorkomen van 
een Kanskaart met ’Ga verder naar Heerestraat ….’.  
 
Gewapend met deze kennis zeggen sommigen dat de tactiek dus duidelijk is: ga voor Utrecht 
en Groningen en succes is verzekerd. Maar dat is natuurlijk al te gemakkelijk. Het gaat immers 
niet alleen om de frequentie waarmee straten en steden worden bezocht, maar ook om wat 
het oplevert. En dan komt de zaak weer anders te liggen. Kijken we bijvoorbeeld eens naar 
het rendement van investeringen. De kosten van de aanschaf van huizen loopt op als we het 
bord rondgaan. Maar het blijkt dat de uitbetaling gemiddeld genomen erg kan verschillen. Dus 
voor de Dorpsstraat is de verhouding van de huur voor één huis en de kosten van een huis 
0,20. Voor de Steenstraat is dit echter 0,90 en voor de Kalverstraat 1,00. De verhouding fluc-
tueert over het bord tussen 0,20 en 1,00. De steden aan het eind van rij zijn gunstiger dan 
aan het begin. Gemiddeld neemt de verhouding toe bij de plaatsing van meer huizen, Maar 
merkwaardig genoeg levert van twee naar drie huizen een grote toename van de verhouding 
op, maar dat geldt weer veel minder van drie naar vier en ook van vier huizen naar een hotel. 
De verhouding voor met een hotel bezette straten loopt van 1,00 voor de Dorpsstraat tot 2,40 
voor het Velperplein. Een overzicht geeft het tabelletje op de volgende bladzijde. Ook hier 
geldt weer dat de starten en steden aan het eind een betere, en soms veel betere, investering 
zijn die aan het begin. Let ook op Rotterdam dat als een slechte investering gezien moet wor-
den. En dat lijkt ook te gelden voor Haarlem en Groningen. Maar pas, we hebben hierbij nog 
geen rekening gehouden met de bezoekfrequentie. 
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De uiteenlopende kansen voor de verschillende straten leiden ertoe dat de volgorde nogal 
flink veranderd. We zien de Utrechtse straten, die toch al een goed rendement opleverden, 
nog meer naar boven komen; ook de Arnhemse straten komen nu in de bovenste regionen 
terecht. Toch hebben we hier niet zo veel aan. We kunnen immers allen maar huizen op een 
straat bouwen, als we alle straten van een stad bezitten. Het is dus noodzakelijk om naar de 
totaalscore van steden te kijken. Soms pakt dat goed uit, zoals (alweer) bij Utrecht. Soms ook 
minder goed zoals bij Amsterdam waar de goed scorende Kalverstraat gecombineerd moet 
worden met de slecht scorende Leidschestraat. Ook Groningen heeft last van dit euvel met 
matig scorende A-Kerkhof en Groote Markt. Uit de berekningen blijkt dat Utrecht en Arnhem 
de steden zijn om te bezitten, maar dat Ons Dorp en Rotterdam beter vermeden kunnen  
worden. Nu zijn in onze analyse niet de prijzen betrokken; alles is relatief bekeken. Toch zal 
dat aan de tactiek niets afdoen. Zowel Utrecht als Arnhem zijn prijstechnisch aantrekkelijke 
steden die dus zonder grote financiële risico’s al in het begin van het spel gekocht kunnen 
worden. Een waarschuwend woord is hierbij wel op zijn plaats. Het gaat om statistiek, dus 
gemiddelden. Elk spel zal weer anders verlopen. En zoals het gaat met gemiddelden, daar 
horen ook afwijkingen bij. En dat toch wel weer blijken dat het soms tegen zit en soms mee 
zit. Nu zijn er mensen die menen dat het spel veranderd moet worden. De ongelijkheden is 
het spel bevoordelen degenen die er kennis van hebben en zich ernaar weten te gedragen. 
Die willen dus de afwijkingen en onlogische zaken zo veel mogelijk uitbannen. Het lijkt ons dat 
dan de aardigheid er pas echt vanaf is. Juist de onvolkomenheden maken het leuk. Het lijkt 
het echte leven wel. Ook daar werkt perfectie al snel vervelend. Vi 

Rendement 
[uitbetaling/investering] 
 
Velperplein 2,40 
Steenstraat 2,20 
Ketelstraat 2,20 
Vreeburg 2,00 
Kalverstraat 2,00 
Neude 1,90 
Biltstraat 1,90 
Brink 1,80 
Houtstraat 1,80 
Lange Poten 1,60 
Spui 1,53 
Plein 1,53 
Barteljorisstraat 1,50 
Zijlweg 1,50 
Leidschestraat 1,50 
Heerestraat. 1,47 
A-Kerkhof  1,40 
Groote Markt 1,40 
Coolsingel 1,40 
Hofplein 1,28 
Blaak 1,28 
Dorpsstraat 1,00 

Verstandig investeren 
[bezoekfrequentiexrendement, genormeerd]  
 
Vreeburg 146 
Biltstraat 132 
Velperplein 130 
Neude 125 
Kalverstraat 124 
Ketelstraat 120 
Steenstraat 117 
Heerestraat 110 
Houtstraat 104 
Spui 98 
Lange Poten 98 
Plein 97 
Barteljorisstraat 95 
A-Kerkhof  94 
Brink 92 
Groote Markt 90 
Zijlweg 84 
Coolsingel 82 
Hofplein 81 
Blaak 79 
Leidschestraat 77 
Dorpsstraat 25 

De ultieme tactiek 
 
1. Utrecht 136 
2. Arnhem 125 
3. Amsterdam 102 

4. Groningen 100 
5. Den Haag   99 
6. Haarlem   96 
7. Rotterdam   82 
8. Ons Dorp   59 
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Generaals sterven in bed 
Van dat boek heb ik wel eens  gehoord, zult u misschien zeggen. Ja, wij ook, maar 
dat gaat dit artikel niet over. We gaan het over oorlog hebben. Zo lang als er men-
sen bestaan, wordt er oorlog gevoerd. En bij oorlogen vallen slachtoffers, veel 
slachtoffers: militairen, maar ook burgers. En niet iedereen die sterft, heeft ook 
schuld. En niet iedereen die schuldig is, sterft. Hoe zou dat eigenlijk werken? Wie 
sterft en wie niet? We gingen het na door eens naar de afwikkeling van de Tweede 
Wereldoorlog te kijken, naar wat er in Duitsland - en een beetje naar de Neder-
landse gebeurtenissen - gebeurde om precies te zijn. Want een ding is duidelijk: 
daar was een misdadig systeem aan de macht geweest dat tot in alle lagen van de 
maatschappij zijn perverse invloed had doen gelden. 
 

W 
e hebben het hier niet over figuren als Hitler (1945, zelfmoord), Goebbels (idem), 
Rommel (1944, gedwongen zelfmoord), Heydrich (vermoord). Nee we hebben het 
over mensen als veldmaarschalk Model, panstercommandant Guderian en de arts 

Herta Oberheuser. En dan blijkt, als we het samenvatten, dat de meeste generaals in bed 
sterven. Maar met andere medewerkers van het verslagen systeem liep het minder goed af. 
 
Ons zeker niet representatief onderzoek leert dat oorlogvoeren tot veel doden leidt. De schat-
tingten lopen uiteen, maar de gezaghebbende Times Atlas of the Second World War houdt het 
op tussen de 40 en 50 miljoen doden. Hiervan zijn er alleen al bij het Russische Rode Leger 
11,5 miljoen slachtoffers te betreuren. Nog eens 3 miljoen Russische soldaten kwamen om als 
Duitse krijgsgevangenen. Het Duitse leger verloor 3 miljoen soldaten; het Japanse leger 1,5 
miljoen. De verliezen bij de westelijke strijdkrachten steken daar bescheiden bij af: 250.000 
bij de Britten, 300.000 bij de Amerikanen, 200.000 bij de Fransen en 12.000 bij de Nederlan-
ders. De Tweede Wereldoorlog eiste, in tegenstelling tot eerder oorlogen, ook grote aantallen 
slachtoffers bij de burgerbevolking. Alleen al in Sovjet-Unie vielen meer dan 7 miljoen burger-
slachtoffers. Maar ook Polen met 6 miljoen slachtoffers werd zwaar getroffen. Niet onvermeld 
mag natuurlijk blijven dat ook nog eens meer dan 6 miljoen joden de dood vonden. 
 
Maar hoe nu is het vergaan met de mensen die dit allemaal in gang hebben gezet en eraan 
hebben meegewerkt? Merkwaardig genoeg blijkt dan dat de meeste leidinggevende militairen 
het er goed, lees levend, vanaf hebben gebracht en zelfs, op een paar uitzonderingen na, een 
vreedame oude dag hebben genoten. We gingen het na van bijna 30 zeer hooggeplaatste 
Duitse militairen. Twee ervan werden in de Nürnberger processen ter dood veroordeeld. Deze 
twee, Keitel en Jodl, hadden dan ook zij aan zij met Hitler zo’n zes jaar lang het slagveld gedi-
rigeerd. Dan zijn er nog twee die ongelukkig aan hun eind zijn gekomen: één door een bom-
bardement, nog net in de oorlog en een andere veel later door een auto-ongeluk. Maar de 
rest is gewoon een natuurlijke dood gestorven, zij het dat sommigen dit in gevangenschap 
overkwam. Met recht dus: generaals sterven in bed. 
 
De industriëlen kwamen er ook goed vanaf. Velen uit deze groep hadden uit volle overtuiging 
meegewerkt met het nazi-regime (en daardoor vaak grote winsten gemaakt). De meesten 
kwamen met de schrik vrij, hoewel sommigen met hoge boetes werden opgezadeld. Slechter 
verging het de mensen die dichterbij de gruweldaden stonden: kampcommandanten en artsen 
in concentratiekampen. Hiervan zijn er veel ter dood veroordeeld. Merkwaardig is het gelopen 
met de kopstukken van de nazipartij. Göring werd in een proces ter dood veroordeeld, maar 
slaagde erin voor zijn executie zelfmoord te plegen. Himmler probeerde te ontsnappen, werd 
opgepakt en pleegde eveneens zelfmoord. Von Schrirach en Speer zaten lange gevangenis-
straffen uit en stierven later een natuurlijke dood. Hess, de plaatsvervanger van Hitler, kreeg 
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levenslang, maar slaagde erin om in gevangenschap in 1987 zelfmoord te plegen. Bormann, 
de secretaris van Hitler, verdween van de aardbodem. Tegenwoordig wordt aangenomen dat 
hij is omgekomen bij zijn poging om begin mei 1945 uit Berlijn te ontsnappen. 
Veroordeeld en ter dood gebracht werden onder andere Kaltenbrunner, de chef van de Sicher-
heitspolizei, Frank, de Generaalgouverneur van Polen, en Van Ribbentrop, de minister van 
Buitenlandse Zaken. 
 
Ook in Nederland viel er na de oorlog natuurlijk het een en nader af te rekenen. Seyß-Inquart, 
de Rijkscommissaris in Nederland, werd in het proces in Nürnberg ter door veroordeeld. Gene-
raal Blaskowitz, commandant van Legergroep H en ondertekenaar van de capitulatie in Wage-
ningen, pleegde zelfmoord tijdens zijn gevangenschap. Christiansen, de bevelhebber van de 
Wehrmacht in Nederland, zat een gevangenisstraf uit en stierf daarna een natuurlijke dood. 
Een aantal kopstukken van de NSB, zoals Mussert, de ’leider van het Nederlandse volk’, en 
Blokzijl, het hoofd van de afdeling perswezen van het departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten, werden ter dood veroordeeld. Het meeste gedoe was er over de secretarissen-
generaal. Deze hadden tijdens de oorlog het ambtelijk apparaat geleid. Dit overigens in lijn 
met de instructie die de Nederlandse regering al voor de oorlog had opgesteld. Nu waren er 
wel een aantal tijdens de oorlog vervangen door NSB-aanhangers. Na de oorlog kregen som-
migen oneervol ontslag, anderen kregen langdurige gevangenisstraffen. Vi 
 
Generaals 
Arnim, Jurgen von (†1962) Opvolger van Rommel als bevelhebber van Armee Gruppe Afri-
ka. In 1943 in gevangenschap; in 1947 vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Balck, Hermann (†1982) Twee jaar in gevangenschap. Natuurlijke dood. 
Bock, Fedor von (†1945) Eerst bevelhebber van Heeresgruppe Nord, later tot in 1942 Hee-
resgruppe Süd, in juli 1942 op non-actief gesteld. Veldmaarschalk. Omgekomen bij een lucht-
aanval. 
Brauchitsch, Walther von (†1948) Opperbevelhebber, eind 1941 op non-actief gesteld. 
Gevangen gezet. Natuurlijke dood. 
Busch, Walter (†1945) Natuurlijke dood. 
Dönitz, Karl (†1980) Vanaf 1943 opperbevelhebber van de Kriegsmarine. Op 1 mei 1945 
opvolger van Hitler. Tien jaar gevangenschap, volledig uitgezeten. Natuurlijke dood. 
Guderian, Heinz (†1954) Generaal en pantsercommandant. In 1945 in Amerikaanse krijgs-
gevangenschap; in 1948 vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Halder, Franz (†1971) Generaal; hoofd van de Generale Staf tot in 1942; daarna op non-
actief, in 1945 officieel uit het leger ontslagen. In 1945 gearresteerd en twee jaar in een 
krijgsgevangenkamp. Natuurlijke dood. 
Hausser, Paul (†1972) Oberstgruppenführer en Generaloberst in de Waffen-SS. In 1944 
commandant van het 7de leger. Van 1945 tot en met 1949 in Amerikaanse krijgsgevangen-
schap. Natuurlijke dood. 
Heinrici, Gotthard (†1971) Generaal en pantsercommandant. Van 1941 tot in 1944 com-
mandant van het 4de leger; daarna van het 1ste pantserleger. Van 1945 tot en met 1948 in 
Amerikaanse krijgsgevangenschap. Natuurlijke dood. 
Hoth, Hermann (†1971) Generaal en pantsercommandant. Commandant van het 17de leger, 
later van het 4de pantserleger. Veroordeeld wegens oorlogsmisdaden tot 14 jaar; in 1954 ver-
vroegd vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Jodl, Alfred (†1946) Generaal. Hoofd van het Oberkommando van de Wehrmacht. Ter dood 
veroordeeld en opgehangen 
Keitel, Wilhelm (†1946) Veldmaarschalk. Stafchef van de Wehrmacht. Ter dood veroordeeld 
en opgehangen. 
Kesselring, Albert (†1960) Commandant bij de Luftwaffe. Bevelhebber van de 2de lucht-
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vloot. Van 1941 tot 1945 bevelhebber van het zuidwestelijke leger, later bevelhebber West. 
Ter dood veroordeeld, maar in 1952 gratie verleend. Natuurlijke dood. 
Kleist, Paul von (†1954) Veldmaarschalk. Belangrijke rol  bij de veldtocht in Frankrijk in 
1940 als commdant van een groep van vijf pansterdivisies. Later bevelhebber van het 1ste 
pansterleger en Legergroep A tijdens operaties in de Sovjet-Unie. In 1943 door Hitler 
ontsagen. In 1945 door de Amerikanen gearresteerd en aan Joegoslavië uitgeleverd. Tot 15 
jaar veroordeeld wegens oorlogsmisdaden. In 1948 aan de Sovjet-Unie uitgeleverd en tot 
levenslang veroordeeld. Natuurlijke dood in het gevangenenkamp Wladimirowka. 
Küchler, Georg von (†1962) Veldmaarschalk; in 1944 op non-actief gesteld. 20 jaar gevan-
genschap, later teruggebracht tot 12 jaar, in 1953 voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Lammers, Hans (†1962) Hoofd van de Rijkskanselarij en rijksminister. Tot 20 jaar veroor-
deeld, later teruggebracht to 10 jaar. In 1951 voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Leeb, Wilhelm von (†1956?) Veldmaarschalk. Commandant van Legergroep Noord in de 
Russische veldtocht. In 1942 op een zijspoor. In 1945 in Amerikaanse krijgsgevangenschap. 
Tot drie veroordeeld, in 1948 vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Manstein, Erich von (†1973) Veldmaarschalk. Bedenker van het plan voor de veldtocht in 
het westen in 1940. In de Russische veldtocht bevelhebber van het 2de leger. In 1944 met 
pensioen gestuurd. Veroordeeld tot 18 jaar gevangenschap, later teruggebracht tot 12 jaar, in 
1953 voortijdig vrijgelaten vanwege een slechte gezondheid. Natuurlijke dood. 
Manteuffel, Hasso von (†1978) Bevelhebber van het 7de pantserleger in Rusland; later 
general van de panterstroepen en in 1944 bevelhebber van het 5de pantserleger. In Britse, 
later Amerikaanse gevangenschap; in 1947 vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Paulus, Friedrich von (†1957) Veldmaarschalk. Bevelhebber van het 6de leger dat in de 
winter van 1942/43 bij Stalingrad werd ingesloten en vernietigd. In Russische krijgsgevangen-
schap en 1953 vrijgelaten. Natuurlijke dood.  
Raeder, Erich (†1960) Tot 1943 opperbevelhebber van de Kriegsmarine. Levenslange gevan-
genschap, in 1955 voortijdig vrijgelaten vanwege een slechte gezondheid. Natuurlijke dood. 
Reinhardt, Georg-Hans (†1963) 15 jaar gevangenschap, in 1952 voortijdig vrijgelaten. 
Natuurlijke dood. 
Rundstedt, Gerd von (†1953) Veldmaarschalk. Bevelhebber van legergroep A, later bevel-
hebber West. In Amerikaanse gevangenschap; in 1949 wegens gezondheidsredenen vrijgela-
ten. Natuurlijke dood. 
Student, Karl (†1973) Generaal. Bevelhebber van de 7de Luchtmachtdivisie. Tot vijf jaar 
gevangenis veroordeeld wegens oorlogsmisdaden. In  1948 gratie en vrijgelaten. 
Vietinghoff, Heinrich von (†1952) Aanvoerder van het 10de Duitse leger in Italië. Tweeen-
eenhalf jaar in krijgsgevangenschap. Natuurlijke dood. 
Weidling, Helmuth (†1955) Laatste bevelhebber van Berlijn. Gevangen genomen door de 
Russen. Natuurlijke dood. 
Wenck, Walther (†1982) Chef van de generale staf van het 1ste pansterleger, later van le-
gergroep A. In 1945 bevelhebber van het alleen op papier bestaande 12 de leger. Hitler: 
‘Waar blijft Wenck met zijn 12de leger? Hij zal Berlijn ontzetten!’ In Amerikaanse gevangen-
schap en in 1947 vrijgelaten. Dood door een auto-ongeluk. 
Zeitzler, Kurt (†1963) Generaal. Hoofd van de Generale Staf van 1942 tot in 1994. Begin 
1945 uit het leger ontslagen. Door de Britten gevangengenomen en tot in 1947 krijgsgevan-
gen. Natuurlijke dood.  
 
Nazipartij 
Axmann, Arthur (†1966) Vanaf 1941 leider van de Hitlerjugend. Drie jaar werkkamp; later 
nog een geldstraf van 35.000 DM. Natuurlijke dood. 
Bormann, Martin (†1945?) Vanaf 1943 sekretaris van Hitler, een van de nauwste medewer-
kers van Hitler. Mogelijk zeldmoord bij een mislukte ontsnappingspoging in mei 1945. Bij ver-
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stel ter dood veroordeeld.    
Frank, Hans (†1946) Generaalgouverneur van Polen. Ter dood veroordeeld en opgehangen. 
Göring, Hermann (†1946) Rijksmaarschalk van het Grootduitse Rijk, hoofd van de Luftwaf-
fe. Ter dood veroordeeld. Zelfmoord. 
Hess, Rudolf (†1987) Tot 1941 plaatsvervanger van Hitler. Levenslange gevangenisstraf. 
Zelfmoord. 
Himmler, Heinrich (†1945) In Britse gevangschap. Zelfmoord. 
Kaltenbrunner, Ernst (†1946) Chef van de Sicherheitspolizei en de SD. Ter dood veroor-
deeld en opgehangen. 
Ribbentrop, Joachim von (†1957) Minister van buitenlandse zaken. Een van de architecten 
van het niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie in 1939. Ter dood veroordeeld en opgehan-
gen. 

Rosenberg, Alfred (†1946) Rijksminister voor de bezette gebieden in het oosten. Ter dood 
veroordeeld en opgehangen. 
Sauckel, Fritz (†1946) Algemeen gevolmachtigde voor de Arbeitseinsatz. Ter dood veroor-
deeld en opgehangen. 
Schaub, Julius (†1967) Persoonlijk adjudant van Hitler. Gevangen gezet, geïnterneerd, geen 
proces. Natuurlijke dood. 
Schirach, Baldur von (†1974) Tot 1941 leider van de Hitlerjugend, daarna Gauleiter en 
Reichsstatthalter in Wenen. Twintig gevangenschap, volledig uitgezeten. Natuurlijke dood. 
Speer, Albert (†1981) Vanaf 1942 minister van Bewapening. Twintig gevangenschap, volle-
dig uitgezeten. Natuurlijke dood. 
Streicher, Julius (†1946) Uitgever van het blad ‘Der Sturmer’. Ter dood veroordeeld en 
opgehangen. 
 
Concentratiekampen 
Baer, Richard (†1963) Laatste commandant van concentratiekamp Dora Mittelbau. Na de 
oorlog verdwenen; in 1960 opgespoord. Stierf in voorarrest. Natuurlijke dood. 
Funk, Walther (†1960) President van de Reichsbank. Levenslange gevangenschap; in 1957 
voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Höß, Rudolf (†1947) Commandant van het concentratiekamp Auswitz-Birkenau. Ter dood 
veroordeeld en opgehangen. 
Jöckel, Heinrich (†1946) Laatste commandant van het concentratiekamp Theresienstadt. 
Ter dood veroordeeld en opgehangen. 
Kaindl, Anton (†1948) Laatste commandant van het concentratiekamp Sachsenhausen. 

Een aantal nazikopstukken tijdens het 
proces van Nürnberg in 1946. Op de 
eerste rij van links naar rechts: Goering, 
Hess, Van Ribbentrop en Keitel. Hess 
kreeg levenslang; de andere drie wer-
den ter dood veroordeeld. Goering 
pleegde voor zijn executie zelfmoord 
door het innemen van capsule met cy-
aankali. Op de tweede rij Dönitz, 
Raeder, Von Schirach en Sauckel. 
Sauckel werd ter dood veroordeeld. De 
overige drie kregen langdurige gevan-
genisstraffen opgelegd. 
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 Levenslange gevangenschap, door te brengen in een werkkamp. Dood door uitputting. 
Koegel, Max (†1946) Laatste commandant van het concentratiekamp Flossenbürg. Gevan-
gen genomen. Zelfmoord. 
Kramer, Josef (†1945) Laatste commandant van het concentratiekamp Bergen-Belsen. Ter 
dood veroordeeld en opgehangen. 
Pauly, Max (†1946) Laatste commandant van het concentratiekamp Neuengamme. Ter dood 
veroordeeld en opgehangen. 
Pister, Hermann (†1945) Laatste commandant van het concentratiekamp Buchenwald. Ter 
dood veroordeeld en opgehangen. 
Stangl, Franz (†1971) Laatste kampcommandant van het concentratiekamp Neuengamme. 
Gevangen genomen, maar ontsnapt. In 1967 opnieuw opgepakt en tot levenslang veroor-
deeld. Natuurlijke dood. 
Weiter, Eduard (†1945) Vanaf 1943 commandant van het concentratiekamp Dachau. Ge-
vlucht. Zelfmoord. 
Ziereis, Franz (†1945) Laatste commandant van het concentratiekamp Mauthausen. Bij een 
vluchtpoging gewond; aan zijn verwondingen overleden. 
 
Industriëlen 
Bütefisch, Heinrich (†1969) Direkteur van IG Auschwitz. Zes jaar gevangenschap, voortijdig 
vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Flick, Friedrich (†1972) Directeur van de Mitteldeutschen Stahlwerke. Zeven jaar gevangen-
schap, voortijdig kwijtgescholden en vrijgelaten. 
Krauch, Carl (†1968) Voorzitter van de Raad van Bestuur van IG Farben. Zes jaar gevangen-
schap, voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Krupp von Bohlen und Halbach, Alfried Felix Alwyn (†1967) Vanaf 1943 voorzitter van 
de directie van Friedrich Krupp AG. Twaalf jaar gevangenschap en verbeurd verklaring van het 
vermogen, na 2 jaar vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Krupp von Bohlen und Halbach, Gustav (†1950) Tot 1943 voorzitter van de directie van 
Friedrich Krupp AG. Ontsnapte wegens gezondheidsredenen aan een proces. Natuurlijke dood. 
 
Artsen 
Gebhardt, Karl (†1948) Orthopedisch chirurg, lijfarts van Himmler, hoofd van het Duitse 
Rode Kruis. Experimenten met en onderzoek naar vitale functies onder exterme omstandighe-
den in het concentratiekamp Ravensbrück. Experimenten met sulfonamiden. Ter dood veroor-
deeld voor misdaden tegen de menselijkheid. 
Oberheuser, Herta (†1978) Dermatoloog, chirurgisch assistent. Ex-
perimenten met en onderzoek naar vitale functies onder extreme om-
standigheden in het concentratiekamp Ravensbrück. Experimenten met 
sulfonamiden na infectering met tetanus, streptokokken. Tot 20 jaar 
gevangenisstraf veroordeeld, later teruggebracht tot 10 jaar. In 1951 
voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Schiedlausky, Gerhard (†1948) Arts in diverse concentratiekampen 

(Dachau, Oranienburg, Mauthausen, Flossenbürg, Natzweiler, Buchen-
wald). Experimenten met regeneratie van botten, spiren en zenuwen 
bij gezonde mensen.  Experimenten met sulfonamiden na infectering 
met tetanus, streptokokken. Ter dood veroordeeld en opgehangen. 
Sonntag, Walter (†1948) Tandarts. Werkzaam in diverse concentra-
tiekampen, waaronder Ravesnbrück, Dachau, Natzweiler-Struthof en 
Sachsenhausen. Ter door veroordeeld en opgehangen. 
Treite, Percival (†1947) Gynaecoloog. Arts in diverse concentratiekampen (Oranienburg, 
Ravensbrück) . Betrokken bij sterilisatie-experimenten. Ter dood veroordeeld. Zelfmoord. 

Herta Oberheuser 
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In Nederland 
Berg, Karl (†1949) Laatste commandant van kamp Amersfoort. Ter dood veroordeeld en 
gefusilleerd. 
Blaskowitz, Johannes (†1948) Legeraanvoerder, laatst van Legergroep H in Nederland. 
Gevangen gezet. Zelfmoord. 
Blokzijl, Max (†1945) Hoofd van de afdeling perswezen van het departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten. Ter dood veroordeeld en gefusilleerd. 
Christiansen, Friedrich (†1962) Bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland. Twaalf jaar 
gevangenschap; in 1951 voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Dam, Jan van (†1969) Secretaris-generaal van het departement dat Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming. In 1945 geschorst 'met verlies van alle aan die functies verbonden 
inkomsten en voordelen'. Tot zeven jaar gevangenschap veroordeeld; in 1949 vrijgelaten. 
Natuurlijke dood. 
Fischböck, Hans (†1967) 
Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft in Nederland. Naar Zuid-Amerika verdwenen via 
de nazistische vluchtorganisatie ODESSA. Natuurlijke dood. 
Frederiks, Karel (†1981) 
Secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken. De commissie die de zuive-
ringsprocedure uitvoerde, concludeerde dat Frederiks 'te goeder trouw in zijn beleid had ge-
faald'. In 1946 ongevraagd en oneervol ontslag. Natuurlijke dood. 
Geelkerken, Cornelis van (†1976) 
Tweede man van de NSB; leider van de Jeugdstorm. Levenslange gevangenschap, later om-
gezet naar 20 jaar; in 1959 voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Gemmeker, Albert (†1982) 
Laatste commandant van kamp Westerbork. Zeven jaar gevangenschap. Natuurlijke dood. 
Goedewaagen, Tobie (†1981) 
Secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Tot 12 jaar ge-
vangenis veroordeeld. In 1952 vervroegd vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Hirschfeld, Hans (†1961) 
Waarnemend secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van het departement van Landbouw en Visserij. In 1946 ongevraagd en oneervol ontslag; 
in datzelfde jaar vernietigd. Later gezuiverd van alle blaam. Natuurlijke dood. 
Hüttig, Hans (†1962) 
Laatste commandant van het concentratiekamp Vught. Levenslange gevangenschap, in 1956 
voortijdig vrijgelaten. Natuurlijke dood. 
Mussert, Anton (†1946) 
Leider van de NSB. Ter dood veroordeeld en gefusilleerd. 
Rauter, Hans (†1948) 
Generalkommissar für das Sicherheitswesen. Ter dood veroordeeld en gefusilleerd. 
Rost van Tonningen, Meinoud (†1945) 
Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, 
president van De Nederlandsche Bank. Gevangen gezet. 
Zelfmoord. 
Seyß-Inquart, Arthur (†1946) 
Rijkscommissaris in Nederland. Ter dood veroordeeld en 
opgehangen. 
Schrieke, Jacobus (†1976) 
Secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Ter 
dood veroordeeld; gewijzigd in 20 jaar gevangenschap; 
in 1955 om medische redenen voortijdig vrijgelaten. 
Natuurlijke dood. 

NSB-
koptukken: Van Geelkerken en 
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Olie gevonden! 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij maakte op 2 februari 2007 bekend dat ze 
de mogelijkheden voor de winning van aardolie bij Schoonebeek gaat onder-
zoeken. Aardolie in Nederland? Jazeker, al sinds mensenheugenis. Voortschrijden-
de Inzichten ging zelfs in Schoonbeek op bezoek toen de winning daar gestaakt 
werd: in 1996. Hoe zat het ook al weer met die olie in Nederland? 
 

A 
ch, die olie. Ooit was het een vrij nutteloos product. Nog tot in het midden van de 19de 
eeuw vond het slechts toepassing als smeermiddel en geneesmiddel. De ontdekking dat 
uit aardolie lampenolie gemaakt kon worden, deed de vraag naar aardolie stijgen. Het 

actief zoeken naar olie begon. In 1854 werd in de Verenigde Staten de eerste oliemaatschap-
pij opgericht. Dit leidde in de jaren vijftig tot de eerste oliekoorts, toen de Amerikaan Drake 
(volgens sommigen een ex-stationschef volgens anderen een ex-treinconducteur) in de staat 
Pennsylvania de eerste olie aanboorde. Het was het begin van een onstuitbare opmars van de 
olie. 
 
De Nederlandse oliegeschiedenis begon in 1882 op Borneo in het voormalig Nederlandsch-
Indië toen olie werd gevonden bij Kutai. De Delische tabaksplanter A.J. Zijlker kreeg in 1883 
toestemming van de sultan van Langkat om op Noord-Sumatra olieproefboringen te doen. In 
1885 vond op Sumatra het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de aanwezigheid van olie 
plaats. In 1890 volgde de oprichting van de Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petro-
leumbronnen In Nederlandsch-Indië. In 1892 nam de maatschappij haar eerste olieput op de 
grens van Langkat en Atjeh in bedrijf. De oliebronnen in Langkat waren echter in 1897 uitge-
put. Kort daaroip vond de maatschappij rijke olievoorraden in Perlak in het roerige Atjeh. Hier-
door kreeg de verdere bezetting van Atjeh hoge prioriteit. In Indië waren op dat moment 
zestien Nederlandse petroleummaatschappijen actief, acht op Java, zeven op Sumatra en een 
op Borneo. Het ging vervolgens nog beter met de oprichting van de NV Bataafsche Oliemaat-
schappij, kortweg BPM, in 1907. Deze BPM was een samenwerkingsverband van het Engelse 
bedrijf Shell Transport and Trading Company Ltd en de al genoemde Nederlandse NV Konin-
klijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van de Petroleumbronnen in Nederlandsch 

Nutteloze kennis 
Oliehoeveelheden worden in barrels aangeduid. En zoals altijd weer 
wordt ook hier de situatie niet door ordelijkheid bepaald. Het zijn 
opnieuw willekeur en toeval die de toon zetten. Een barrel is een 
inhoudsmaat die overeenkomt met 42 Amerikaanse gallons 
[omgerekend 158,9873 liters]. De oorsprong van het gebeuren gaat 
terug op de olieontdekking bij het plaatsje Titusville in Pennsylvania. 
Aanvankelijk werd de meeste olie getransporteerd in houten vaten 
van 40 gallon of 42 gallon. Praktische overwegingen gaven hierbij 
de doorslag. De 40 barrelvaten waren afgeleid van de toenmalige 
Engelse wijnvaten. Evenzo waren de 42 gallon vaten afgeleid van 
de Amerikaanse whiskyvaten. Allemaal verwarrend, totdat het in 
1866 kwam tot een afspraak: de 42 gallon werd de standaard. De olieproductie nam echter al snel 
zulke vormen aan dat het werken met vaten erg onpraktisch werd. Vrachtwagens, treinwagons en 
pijpleidingen werden al snel handiger vormen van transport voor de grote hoeveelheden olie. Maar 
ja, zo gaan die dingen: de barrel is tot op de dag van vandaag de rekeneenheid voor olie gebleven.  
Natuurlijk wordt er nog wel olie in vaten getransporteerd, maar dat zijn dan stalen vaten. Vaten van 
42 gallon? Nee, van 55 gallon. Die dan wel weer worden geadministreerd in barrel, dus in eenheden 
van 42 gallon. En die stalen vaten hebben weer geleid tot het fenomeen van de steelband waarbij 
afgedankte stalen olievaten als percussie-instrument worden gebruikt.● 
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Indië. De BPM kreeg in 1933 het alleenrecht voor de opsporing van olie en gas in Nederland. 
Het idee dat er in de Nederlandse bodem olie zou voorkomen, werd lange tijd voor absurd 
gehouden. Steenkool en zout, dat zat erin, maar olie? Totdat in 1942 en 1943 op de grens 
van Coevorden en Schoonebeek olie werd aangetroffen. In de oorlog kwam het niet tot ex-
ploitatie, naar verluid door vertragingstactieken van de Nederlandse uitvoeders. De Neder-
landse Aardolie Maatschappij (NAM) volgde na de oorlog de BPM op als exploitant van de 
oliewinning in Schoonebeek. De NAM is een combinatie van Shell en Esso die allebei een aan-
deel hebben van 50%. In 1948 kreeg de NAM het alleenrecht op olie- en gasboringen in de 
buurt rond Schoonebeek. Het olieveld aldaar heeft een oppervlak van 18 bij 3 kilometer. Het 
is daarmee het grootste olieveld op het vasteland van West-Europa. Het transport van de 
stroperige olie was echter een probleem. De eerste olie ging met tankauto's naar het 12 kilo-
meters verderop gelegen station Coevorden. Vandaar ging de olie per spoor naar de Shell-
raffinaderij in Pernis. Het gedoe met vrachtwagens werd door de oplopende productie steeds 
problematischer. Daarom werd al snel besloten om een goederenspoorlijn van Nieuw-
Amsterdam naar Schoonebeek aan te leggen. De officiële opening van de lijn was op 20 de-
cember 1946. Vanaf die dag reden er met grote regelmaat olietreinen heen en weer tussen 
Schoonebeek en Pernis. In 1949 bedroeg de winning in Nederland zo’n 600.000 ton; de we-
reldproductie lag toen overigens al op 486.600.000 ton. 
 
Olie is vaak dun of minder dun, maar in ieder geval vloeibaar. Dit is prettig voor de verwerk-
baarheid ervan. De olie kan echter ook dik en stroperig zijn. Soms die olie zo dik vloeibaar dat 
de druk in het reservoirgesteente onvoldoende is om de olie naar boven te stuwen. De win-

Het overslagstation van de 
NAM in Schoonebeek. De 
spoorlijn was in 1946 speci-
aal voor het olietransport 
aangelegd. Elke week reden 
er 10 tot soms wel 20 trei-
nen per week naar de Shell-
raffinaderij in Pernis. Mocht 
het ooit opnieuw tot oliewin-
ning komen, dan is daar 
geen trein voor nodig. De 
olie zal per pijpleiding wor-
den getransporteerd naar de 
raffinaderij in het nabijgele-
gen Lingen in Duitsland. 

 
Een plaatje uit de 
jaren vijftig uit een 
serie over de Neder-
landse provincies van 
FIBO-beeldonderwijs 
uit Zeist. Het bijschrift 
luidt: ’Daar veel ja-
knikkers het land-
schap zouden beder-
ven, heeft men rond 
deze pompen bomen 
en struiken geplant, 
waardoor ze niet meer 
zo lelijk opvallen.’   
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ning moet dan met pompen gebeuren. Het bekendste voorbeeld van een dergelijke pomp is 
de ja-knikker. De winning kan worden vergemakkelijkt door de olie in het veld te verwarmen. 
De olie wordt daardoor vloeibaarder. Het is natuurlijk wel zo dat de prijs van de olie in zo’n 
geval hoger is dan van de olie die gemakkelijker gewonnen kan worden. Uiteindelijk geven 
marktomstandigheden, en dan vooral de olieprijs, de doorslag bij het winnen van ‘moeilijke’ 
olie. De olie uit Schoonbeek valt in de categorie ‘moeilijke’ olie. In dit geval door de aanwezig-
heid van veel paraffine waardoor de olie erg aan het zand in de reservoirlaag hecht. Van 
oudsher werd de olie hier dan ook gewonnen door ze te verwarmen, waardoor de stroperig-
heid afnam. Al met al een moeizame en ook dure methode. In 1996 was het afgelopen met de 
oliewinning in Schoonbeek; er waren toen 250 miljoen vaten olie gewonnen. De verwachting 
is nu dat er met nieuwe technieken nog zo’n 100 miljoen vaten gewonnen zouden kunnen 
worden. Overigens zou daarmee in totaal daarmee maar ruim eenderde van de oorspronkelijk 
aanwezige olie zijn geproduceerd. De voorgestelde werkwijze zou inhouden dat stoom met 
een temperatuur van 300 °C in de oliehoudende lagen wordt gespoten; de olie wordt ver-
warmd en vloeibaarder en kan vervolgens worden opgepompt. Een nadeel is dat door de hoge 
temperaturen van stoom en ook van de opgepompte olie de leidingen bovengronds moeten 
worden aangelegd. Vroeger, toen met lagere temperaturen werd gewerkt, lagen de pijpleidin-
gen in betonnen goten. Mocht het tot oliewinning dan zullen noch de trein noch de ja-knikkers 
terugkeren. De gewonnen olie zal per pijpleiding naar een raffinaderij in het nabijgelegen 
Lingen in Duitsland worden getransporteerd. Dat is goedkoper dan het transport per trein. 
Bovendien is de raffinaderij in Lingen speciaal ontworpen voor het raffineren van olie met een 
hoog paraffine-gehalte. Al vele jaren wordt hier ook de olie verwerkt uit het Duitse deel van 
het olieveld. De winning van de olie zal gebeuren met hoogrendementspompen. In plaats van 
de bescheiden ja-knikkers zullen dan 15 meter hoge torens het landschap bederven. Ter 
plaatse schijnt men daar anders over te denken. De hernieuwde oliewinning zal mogelijk 50 
(vijftig) structurele arbeidsplaatsen opleveren. Het schijnt dat men daar in deze regio erg 
tevreden over is. 

Een deel van de voorlichting over de voorgenomen oliewinning gaat door middel van 
een poster. Hier de uitleg over de noodzaak van bovengrondse pijpleidingen en van de 
pompen: ‘ De aan- en afvoer van hete stoom en olie kan niet ondergronds plaatsvinden. 
Door de grote temperatuurverschillen moeten de buizen kunnen krimpen en uitzetten. 
Daarom lopen de buizen bovengronds en worden er speciale bochten in gelegd. De bui-
zen volgen de lijnen in het landschap, zodat ze minder opvallen. De jaknikkers zijn mo-
derne hoogrendementspompen geworden: slanke constructies van 15 meter hoog.’  
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Olie-en gasvoorkomens op het Nederlands grondgebied: links in Zuid-Holland en rechts 
in Drenthe. Lichtgrijze vlakken zijn gasvelden en donkergrijze vlakken zijn olievelden. 
De grote ster op de kaart links geeft de plaats van een gasvondst in 2005 aan. Daar-
naast is nog olie gevonden op het Nederlandse deel van het continentale plat onder 
andere op de grens van de vakken F2, F3 en F4, F5 en in de vakken F17 , F18, P8 en P9. 

Nutteloze kennis 
 
U wordt de laatste tijd vaak lastig gevallen met verhalen over het versterkt broeikaseffect en kli-
maatverandering. 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? Kij-
ken we naar de cijfers dan zien we iets merkwaardigs. Sinds 1980 is de productie van aardolie met 
zo’n 30% toegenomen. Tegelijkertijd is de aangetoonde reserve met 80% toegenomen. In 1980 bij 
het toenmalige gebruik was er nog voor 29 jaar olie in winbare reserves aanwezig. In 2005 was dat 
- bij hogere productiecijfers! - echter toegenomen tot 41 jaar. En kijken we naar de steenkoolvoor-
raden 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 blijk-
baar nog niet aan de orde is. Dat de elektriciteitsprijzen stijgen door schaarste aan fossiele brand-
stoffen 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 energiebe-
hoefte van de Verenig-
de 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. ● 
Gegevens zijn ontleend 

aan Statistical Review of 
World Energy 2006 en aan 
het Milieu– en Natuur-

compendium. 
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Voortschrijdende Inzichten is van oudsher geïnteresseerd in industriële landschappen, levend 
of dood. Zo bezochten we diverse malen Europoort. Maar ook het gebied rond Schoonebeek 
was een bezoek waard. Toentertijd, in 1995, een dood landschap dat wij bezochten om de 
restanten van de oliewinning te aanschouwen. En het stelde ons allemaal niet teleur: Euro-
poort niet, maar Schoonbebeek ook niet. Voor wie het wil zien, zijn het landschappen waarvan 
je kunt houden, op een eigen manier. Ze ogen abstract, herberg(d)en onvermoede processen 
en bovenal brengen of brachten welvaart. Jammer alleen dat er soms unieke natuur voor 
moest worden opgeofferd. En zo blijven we met gemengde gevoelens achter. Vi 

De ontwikkeling van de olieprijs sinds 1861 
in dollars van 2005. Het kan nog erger, zo 

leert de geschiedenis. 

Vi was erbij in 1996. Een landschap vol met 
afgedankt materiaal: jaknikkers, betongo-
ten, pijpleidingen, spoorlijnen, scheidings-
installaties, pompen. Een waar openlucht-
museum met stille getuigen van een indu-
strieel verleden. Goed dat Vi  er is. 

Nog meer nutteloze kennis 



E igenlijk is Facts about Holland geen toeris-
tenboekje; het is meer een soort algemeen 

(Engelstalig) voorlichtingsboekje. Dit blijkt ook 
uit de ‘benevolent assistance’ van de Economi-
sche Voorlichtingsdienst en de Rijks Voorlich-

tingsdienst. Niettemin is het 96 pagina’s tellen-
de werkje een goede introductie tot het Neder-

land aan het eind van de jaren veertig van de 
vorige eeuw. Het boekje behandelt in vogel-

vlucht zo ongeveer alle aspecten van Neder-
land en haar inwoners. Van bevolking, grond-

wet, koninklijk huis tot openbare financiën en 
de effectenbeurs. Van de geschiedenis van 

Nederland tot vliegverkeer, visserij, havens en 
scheepvaart. Een curiositeit is dat het boekje 

twee uitgaven kent: een van voor 1948 en een 
van na 1948. Dit vinden we terug in de wijze 
waarop het koninklijk huis wordt beschreven. 

Voor 1948 was Wilhelmina nog koningin, maar 
in september 1948 besteeg Juliana de troon. 

Maar er zijn nog meer verschillen. Zo treffen 
we in de eerste editie uitleg over de rantsoene-

ring aan en leren we dat ook buitenlandse 
bezoekers bonnen krijgen (voor twee weken). 

Ook in de eerste editie een stuk over de oor-
logsschade in Nederland, maar ook over Neder-

landse kunst en sport. Al deze onderwerpen 
zijn in de tweede editie verdwenen. Beide uit-
gaven ademen een positieve sfeer. Het is dui-

delijk de bedoeling om de lezer duidelijk te 
maken dat ze in Nederland hard aan het werk 

zijn, dat het met Nederland goed gaat en dat 
Nederland een trots land is met een lange 

geschiedenis. Het boekje is rijkelijk gevuld met 
kwantitatieve informatie: het aantal huwelijken 

(en scheidingen), het aantal studenten, de post
– en telefoontarieven, de groei van de bevol-

king en de bevolkingsdichtheid. Beschouwingen 
over de overzeese gebiedsdelen, zoals ze toen 

heetten, ontbreken uiteraard niet. Over Indo-
nesia: ’Holland has much to thank the Indies 
for in the way of natural wealth’ (1ste editie) 

en ’Holland has every reason to thank the In-
dies for sharing their natural wealth’. Jazeker, 

het was de tijd van de politionele acties. Overi-
gens komt in het boekje het woord The Ne-

therlands niet voor; hardnekkig gaat het steeds 
over Holland. Toch: prachtige boekjes. 

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 deze 
achterkantserie. Nee, niet over de hedendaagse gidsen, maar de 

gidsen van vroeger. Vroeger, toen reizen nog spannend kon zijn. Er 
was iets dat ons opviel. Toeristen gaan niet naar Nederland; ze 

gaan naar Holland, hoewel ze Nederland bezoeken. De vijfde (en 
laatste) aflevering van de serie gaat over Facts about Holland; een 

curieus boekje van vlak na de Tweede Wereldoorlog. 

Juliana staat er helemaal alleen voor in de eerste editie van Facts about Holland; ze is 
dan ook nog geen koningin. In de tweede editie een foto van het - inmiddels - koninklij-
ke paar. In tweede editie is het stuk over de oorlogsschade in Nederland verdwenen.   


