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Voor een bezoekje aan de Nachtwacht, de Deltawerken of de Keukenhof bent 
u niet meer te porren. Da’s leuk voor mensen die de gebaande paden volgen.
Niet voor u. Voor u is er De rare reisgids. Een gids die de verborgen, donkere
kant van Nederland laat zien aan de hand van 99 kleine en grote schandalen.
De villa waar twee broers een vriend vermoordden, maar het pand later ge-
bruiken als logo voor hun verzekeringsmaatschappij. De UFO-landingsplaats
in Houten die na een paar jaar werd gesloten wegens een te hoge energie-
rekening. De plek waar de broers Philips hun bips afveegden aan legitieme
Amerikaanse patenten, en Nederland het elektrische tijdperk inloodsten.
Ook als u deze 3 en de andere 96 ongemakkelijke plekjes niet zelf wil gaan
bezoeken, is De rare reisgids de moeite van het lezen meer dan waard. Dit boek
geeft u onverwachte inkijkjes in de Nederlandse geschiedenis. Wist u dat we
de Amsterdamse grachtengordel danken aan graaiende Gouden Eeuwers?
En dat de Utrechtse Dom is gebouwd met geld dat bisschoppen uit de zak van
arme zondaren klopten in ruil voor een voorrangsbehandeling aan de hemel-
poort? Het staat allemaal in De rare reisgids. Een lekker bladerboek voor zowel
leunstoelreizigers als echte buitenmensen.

Wetenschapsjournalist Willem Koert is Nederlands grootste kenner van 
(on)natuurlijke spierversterkers. Hij schreef er boeken en websites over, maar 
werd daar niet rijk van. Ook Korné Versluis is wetenschapsjournalist. Hij werd 
wél rijk van zijn producties over de metabolomics van aardappelschimmels 
en – zijn grootste knaller – polyploïde preistengels. Hij is tevens werkzaam 
als docent scheikunde. In een krampachtige poging om alsnog rijk te worden 
(Koert) of om de zin van het leven te vinden en een midlifecrisis te overstijgen 
(Versluis) schreven zij gezamenlijk De rare reisgids.
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InleidingInleiding
Voor een bezoekje aan de Nachtwacht, de Deltawerken of de Keuken
hof bent u niet meer te porren. Da’s leuk voor mensen die de gebaande 
paden volgen. Niet voor u.

Voor u is er De rare reisgids. Een 
gids die de verborgen, donkere 
kant van Nederland laat zien aan 
de hand van 99 kleine en grote 
schandalen. De villa waar twee 
broers een vriend vermoordden, 
en het pand later gebruiken als 
logo voor hun verzekeringsmaat

schappij. De UFOlandingsplaats 
in Houten die na een paar jaar 
werd gesloten wegens een te hoge 
energierekening. De plek waar de 
broers Philips hun bips afveegden 
aan legitieme Amerikaanse paten
ten, en Nederland het elektrische 
tijdperk inloodsten.

Ook als u deze 3 en de andere 
96 ongemakkelijke plekjes niet 
zelf wil gaan bezoeken, is De rare 
reisgids de moeite van het lezen 
meer dan waard. Dit boek geeft u 
onverwachte inkijkjes in de Neder
landse geschiedenis. Wist u dat 
we de Amsterdamse grachtengor
del danken aan graaiende Gouden 

Eeuwers? En dat de Utrechtse 
Dom is gebouwd met geld dat 
bisschoppen uit de zak van arme 
zondaren klopten in ruil voor een 
voorrangsbehandeling aan de 
hemelpoort? Het staat allemaal in 
De rare reisgids. Een lekker blader
boek voor zowel leunstoelreizigers 
als echte buitenmensen.
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oprot premie van 26 miljoen euro voor 
bewezen diensten.

Groenink kwam na zijn vertrek nog 
regelmatig terug in het nieuws, vooral 
om boos uit te leggen dat hij er ook 
allemaal niets aan kon doen, en dat hij 
achteraf 26 miljoen ook wat veel vond, 
maar dat hij het geld had geaccep
teerd als genoegdoening voor de pijn 
die de ondergang van de oude bank 
hem had gekost. Het zou zelfs beter 
zijn als zijn opvolgers minder hoge 
bonussen zouden krijgen, legde hij uit.

De voormalige bankier kwam verder 
in het nieuws door een akkefietje met 
de gemeente waarin hij woont. In 2001 
heeft hij een landgoed gekocht aan 
de Vecht, een riviertje tussen Utrecht 
en Amsterdam. Hij bouwde er een 
moderne villa op. Eigenaars van een 
landgoed komen in aanmerking voor 
allerlei belastingvoordelen, die bedoeld 
zijn als tegemoetkoming van de kos
ten van het onderhoud. Voorwaarde is 
dan wel, dat het landgoed toegankelijk 
is voor de belasting betalers, die het 
onderhoud mede mogelijk maken.

De gemeente Stichtse Vecht had 
ook afspraken gemaakt over de toe
gankelijkheid van landgoed ‘Vrederijk’, 
maar was vergeten op te schrijven 
hoe vaak wandelaars het terrein op 
mochten. Rijkman Groenink, die geen 

zin had in glurende wandelaars, zette 
het hek naar zijn landgoed 1 dag per 
maand open. Na gedoe daarover in 
2010 haalde hij mokkend bakzeil. 
Sindsdien kun je wandelen over het 
landgoed van de meest gehate miljo
nair van Nederland. Bankjes vind je er 
niet, de bruggetjes zijn extra smal en 
het pad loopt langs een drukke weg. 
Voor de rust hoef je het dus niet te 
doen. Maar als je toch in de buurt bent, 
is het een prima statement tegen de 
rovende klasse. In een half uurtje ben 
je rond, en als je Rijkman tegenkomt, 
groet dan enthousiast. Dat vindt hij 
vervelend.

Tussen Utrecht en Amsterdam ligt het 
landgoed van Nederlands bekendste 
plunderbankier Rijkman Groenink. Hij 
heeft liever niet dat u er gaat wande
len, maar moet dat wel toestaan in ruil 
voor een belastingvoordeeltje.

Rijkman Groenink kan er slecht 
tegen als je hem een graaier noemt. 
Laten we hem even voorstellen, dan 
mag u zelf een naam verzinnen. 
Groenink was tot 2007 baas van één 

van de grootste banken van Neder
land, ABN Amro. Hij vertrok nadat 
zijn bank was gekocht en opgedeeld 
door een Bel gische, een Britse en een 
Spaanse bank. Die banken hadden 
later allemaal miljarden nodig van 
verschillende overheden om gered te 
worden. De redding van ABN Amro 
kostte de Nederlandse staat een 
jaar later 22 miljard euro. En Rijkman 
Groenink? Die kwam er vanaf met een 

Bezoeken?
*****

Zeker een keer doen. Loenen aan de 
Vecht ligt tussen de Loosdrechtse 
en de Vinkeveense plassen. Vanuit 
Amsterdam zijn verschillende leuke 
fietsroutes naar het dorp. Het land
goed van Groenink heeft niet veel te 
bieden, maar er kan maar weinig op 
tegen het gevoel dat je wat doet om 
de maatschappij een klein beetje 
mooier te maken. Stop met mop
peren vanaf de bank, kom in actie 
en deel een plaagstoot uit aan de 
graaiende klasse.

Wandelen in het 
belastingparadijs

Wat
Landgoed van de minst ge lief
de bankier van Nederland

Coördinaten
52.204698
5.021741

Waar
Oud Over 4, Loenen 
aan de Vecht
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Als u kunt vliegen omdat u toevallig 
nog een Iron Manpak op zolder 
hebt liggen, dan moet u beslist eens 
een keer ’s nachts over de UFOlan
dingsbaan heen vliegen. Het ding 
ziet er dan best wel kek uit. Maar 
vanuit de auto, ach… De landings
plaats is overduidelijk niet bedoeld 
voor gewone stervelingen. Aan de 
andere kant, meer dan 5 minuten 
bent u niet kwijt aan een bezoek 
aan dit vrolijke voorbeeld van ver
spillend Nederlands overheids
beleid. Geschikt voor een bliksem
bezoek op doorreis. Even de A27 op 
en af en ondertussen uw reisgeno
ten verbazen met dit verhaal.

Bezoeken?
**

overlast die een buitenaardse landing 
zou geven – en vervolgens tot in lengte 
van jaren processen tegen de overheid 
voeren vanwege de verminderde prijs 
van hun huizen.

Dus streek de gemeente Houten 
aan het begin van de 21ste eeuw de 
hand over haar hart. ‘Vooruit dan. Laat 
de aliens maar naar Houten komen.’

Het kunstenaarsechtpaar toverde 
twee rotonden, plus een stuk pro
vinciale weg daartussen om tot een 
landingsbaan. Op de ene rotonde 
plaatsten ze een intergalactische ver
keerstoren, op de andere een landings
schild (met een knoert van een letter U 
van UFO er op), en langs de weg tussen 
de twee punten felle halogeenlampen. 
Wie met zijn schotel over Houten vloog 
en een blik naar beneden wierp, wist 
het meteen: hier moet ik landen.

In 2014 kreeg Houten alweer spijt 
van zijn astronomische gastvrijheid. 
De halogeenlampen gebruikten wel 
erg veel stroom, en dus besloot het 
gemeentebestuur (dat uit zuinige 
Nederlanders bestond) de lampen 
voor het grootste deel van de dag uit 
te schakelen. Want hoewel Houten 
contact met buitenaardse bescha
vingen uiteraard erg belangrijk vond, 
moest dat natuurlijk wel betaalbaar 
blijven.

In 2003 bouwden de kunstenaars Mar
tin en Inge Riebeek de verbindingsweg 
tussen de Rondweg van Houten en 
de rijksweg A27 om tot een landings
baan voor buitenaardse wezens. In 
opdracht van de gemeente Houten. 
Want stel nou dat er ooit nog een 

ruimteschip van een buitenaardse 
beschaving deze kant op komt, waar 
zou dat met goed fatsoen kunnen 
landen? Niet op de nationale lucht
haven Schiphol. Die heeft onvoldoen
de  capaciteit, en bovendien zouden 
de om  wonenden gaan klagen over de 

Coördinaten
52.0252129
5.1328605

Waar
Afrit ‘De Staart’ van 
de A27, bij Houten

Wat
Een heuse landingsbaan 
voor Ufo’s

Welkom, 
mannen van Mars
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3 
De Gevangentoren staat aan de 
rand van het centrum van Roer
mond. Op nog geen drie meter razen 
auto’s op één van de uitvalswegen 
naar de A73. Niet een ambiance om 
te mijmeren over onrecht in lang 
vervlogen tijden. Het centrum van 
Roermond maakt wel wat goed. 
Een paar straatjes verder ligt een 
knus marktplein met terrasjes waar 
het mijmeren aangenamer is.

Bezoeken?
***

ze 41 kinderen had gedood, tien vol
wassenen en heel veel dieren.

Die bekentenis bracht in september 
1613 een klassieke heksenjacht op 
gang. Moeder Trijntje was het eer
ste slachtoffer, al vier dagen na haar 
gedwongen bekentenis werd ze ver
brand. Haar dochter van wie de naam 
niet bewaard is gebleven, werd levens
lang opgesloten in een klooster.

Eén van de mensen die Trijntje 
aanwees, was tovenaar Jan van Ool 
uit Gulik. Hij was volgens de rechters 
de spin in het web. Heelmeester Van 
Ool zou een verbond hebben gesloten 
met de duivel. Voor elke tien  mensen 
die hij genas, vermoordde hij er één. 
Zodoende had hij 150 doden op zijn 
geweten. Van Ool wees, na de voor
geschreven marteling natuurlijk, 41 
mensen aan die ook actief waren 
als heks of tovenaar. Het grootste 
deel daarvan werd opgepakt en ter 
dood veroordeeld. Uiteindelijk kostte 
Nederlands grootste heksenjacht 64 
mensen het leven.

Heksenjachten kwamen veel 
voor in het zestiende en zeventien
deeeuwse Europa. De grootste, in het 
Duitse Trier, eiste waarschijnlijk dui
zend slachtoffers. Je zou het op basis 
van het verhaal van Trijntje misschien 

niet denken, maar Nederland was 
relatief weldenkend. Het land schafte 
als eerste Europese land vervolging 
vanwege hekserij af. De heksen van 
Roermond hadden de pech dat hun 
stad in 1613 bij Duitsland hoorde, niet 
bij de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden.

Er zijn nog verschillende plaatsen 
in Roermond die herinneren aan de 
heksenprocessen. De Rattentoren en 
de Visserstoren deden bijvoorbeeld 
dienst als gevangenis. De VVV in 
Roermond organiseert heksenwan
delingen van anderhalf uur waarin de 
heksenprocessen uitgebreid worden 
beschreven.

Het twaalfjarige dochtertje van Trijntje 
van Sittard kende een trucje. Ze kon 
muntjes en andere kleine voorwerpen 
uit haar mond toveren. Leuk, vonden 
de buurkinderen. Verdacht, vond een 
passerende bestuurder van de stad. 
Hij zag een kleine heks.

Zijn vermoeden bleek terecht toen 
hij het meisje stevig aan de tand liet 
voelen. Ja, bekende het doodsbange 
meisje, ze was heks in opleiding. Haar 
moeder was de docente. Moeder 
Trijntje werd gearresteerd en bekende 
na marteling op de pijnbank. Ze zei dat 

Coördinaten
51.197420
5.983787

Waar
Buitenop 8, 
Roermond

Wat
Gevangentoren waarin 
heksen werden opgesloten

Heksenjacht aan 
de Maas
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Voor wie van geschiedenis houdt 
en een middagje kan missen is 
een bezoek aan zowel het Ooster
beekpark als landgoed Clingendael 
helemaal niet zo’n verkeerde tijds
investering. In het Oosterbeekpark 
zijn tijdens de Tweede Wereldoor
log bijvoorbeeld de Duitse V1 en 
V2raketten gemonteerd, en in 
Clingendael bevindt zich de groot
ste Japanse tuin van Nederland. 
De afgelopen jaren is in zowel het 
 Oosterbeekpark als Clingendael 
veel moois door achterstallig 
onderhoud en verwaarlozing ver
loren gegaan. De gemeente had 
andere prioriteiten.

Bezoeken?
**

Columnisten, cabaretiers en schrijvers 
van boze brieven spogen hun gal, maar 
de gemeente deed alsof haar neus 
bloedde. ‘Die brug is pas een paar jaar 
open,’ vertelde een woordvoerder. ‘Het 
is nog veel te vroeg om conclusies te 
trekken.’

En inderdaad. In het voorjaar van 
2015 maakte de trotse gemeente 
bekend dat de brug inmiddels in 
gebruik was genomen. Door eek
hoorns, jazeker. Zie je nou wel. Sinds 
het ding was gebouwd hadden maar 
liefst drie olijke knaagdiertjes van 
het kostbare stukje infrastructuur 
gebruikgemaakt. Hieperdepiephoera.

In 2012 bouwde de gemeente van de 
regeringszetel van Nederland, Den 
Haag, een brug over de Benoorden
houtseweg die het Oosterbeekpark 
moest verbinden met het landgoed 
Clingendael. De brug was niet bedoeld 
voor mensen, maar voor eekhoorns. 
De brug moest ervoor zorgen dat 
eekhoorns niet meer over de Be noor
denhoutseweg hoefden te lopen 
als ze van het ene gebied naar het 
andere wilden – en vervolgens werden 

 vermorzeld door het verkeer.
Een sympathiek initiatief, ware 

het niet dat de eekhoorntjesbrug 
gruwelijk veel geld kostte: maar liefst 
144.000 gemeenschapsgeld. Boven
dien registreerden camera’s in de brug 
in de jaren die volgden geen enkele 
eekhoorn. Geen een. De eekhoorntjes 
gaven de voorkeur aan het gevaarlijke 
asfalt, en meden de veel te dure brug 
als de ziekte.

De kritiek was niet van de lucht. 

Coördinaten
52.0973799
4.3425374

Waar
Benoordenhoutseweg, 
Den Haag

Wat
Een brug voor 
eekhoorns

Verwende eekhoorns
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De villa is vanaf de openbare weg 
nauwelijks te zien. Wie meer dan 
een glimp wil opvangen moet dap
per genoeg zijn om de oprijlaan 
van de villa een stukje op te lopen. 
Je ziet dan een villa die in neo 
rococo stijl is opgebouwd. Foeilelijk, 
maar het moordverhaal maakt het 
ding wel bijzonder. Dus mocht u 
een boswandeling plannen, denk 
eens aan Baarn en maak een klein 
ommetje langs de inspiratiebron 
van het meest schaamteloze 
bedrijfslogo van Nederland.

Bezoeken?
**

zijn mond houden over de betrok
kenheid van de broers en hun vriend 
 Hennie Werkhoven bij de diefstallen.

Na een paar weken besloten de 
broers en hun vriend om Mastwijk te 
vermoorden. Ze maakten een oude 
beerput leeg en jatten ongebluste 
kalk om het lijk mee te bedekken. Op 
1 augustus 1960 wurgden ze Theo en 
dumpten zijn lijk in de put. Het motief 
voor de moord was waarschijnlijk de 
naderende vakantie. De broers waren 
bang dat Theo ontdekt zou worden 
door schilders die het pand onder han
den zouden nemen tijdens de vakantie.

Het onderzoek en de rechtszaak 
over de moord trokken veel belang
stelling. Klassenjustitie, schreven de 
kranten, nadat Boudewijn ontsnapte 
na een verhoor en na twee dagen 
gewoon thuis bij zijn moeder bleek te 
zitten. Hij werd daar opgehaald door 
de officier van justitie. Uiteindelijk 
werden de jongens veroordeeld tot 
zes en negen jaar ge  vangenisstraf die 
ze gebruikten om een universitaire 
studie af te ronden.

Na hun studie bestuurden de 
broers de kleine verzekeraar Conser
vatrix. Als logo bleven ze een afbeel
ding van de villa waar ze de moord 
hadden gepleegd gebruiken. Hun 
motto: ‘Leuker leven dan je van plan 

was’. De zaken gingen zo goed dat ze 
in 2007 de lijst met 500 rijkste Neder
landers haalden. De Henny’s dreigden 
Quote, het blad dat de lijst publiceert, 
voor de rechter te slepen voor – u 
raadt het nooit – aantasting van hun 
goede naam. Quote had de broers 
‘moordenaars’ genoemd.

Conservatrix raakte na de financië
le crisis van 2008 in moeilijkheden. De 
Nederlandse bank vond de reserves te 
klein, en dwong de broers hun bedrijf 
te verkopen aan een Amerikaanse 
investeerder. Boudewijn Henny over
leed kort na de gedwongen verkoop. 

De moordzaak van de eeuw, noemden 
kranten het begin jaren zestig. Twee 
broers vermoordden in de tuin van 
een villa in het landelijke Baarn een 
jongen van veertien. Ze werden later 
miljonair en gebruikten de villa als 
logo van hun verzekeringsbedrijf.

Op 27 oktober 1961 ontdekte een 
metselaar bij toeval een lijk in een 
oude beerput achter Huize Canton. 
Het blijkt Theo Mastwijk te zijn, een 
veertienjarige jongen die al een jaar 
vermist werd. Uit onderzoek bleek al 
snel dat de jongen is vermoord door 
de broers Ewout en Boudewijn Henny 
en hun vriend Hennie Werkhoven, 
destijds vijftien, zeventien en zestien 
jaar oud.

De broers, zonen van een welge
stelde eigenaar van een verzekerings
bedrijf, verborgen hun slachtoffer 
wekenlang in een torenkamer van de 
villa waarin ze woonden.

Theo Mastwijk was een bekende 
van de lokale politie. Nadat hij gepakt 
was met een gestolen brommer, 
besloot de politie hem eens goed bang 
te maken. Ze dreigden hem bij de 
volgende overtreding op te sluiten in 
een jeugdgevangenis. Het lijkt erop dat 
Mastwijk daarna uit vrije wil is onder
gedoken bij de rijke broers Henny. In 
ruil voor het onderdak zou Mastwijk 

Coördinaten
52.208738
5.294045

Waar
Javalaan 7, 
Baarn

Wat
Villa waarin twee broers 
een vriend vermoordden

Van moordenaar 
tot miljonair
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Blijdorp is door website Zoosite in 
2016 en 2017 verkozen tot beste 
dierentuin van de Benelux. Dus als 
u toch een dierentuin bezoekt, ga 
dan niet naar die suffe panda’s in 
Rhenen, maar naar de viriele Bokito 
in Rotterdam.

Bezoeken?
****

Maar Bokito heeft die contacten 
anders ervaren dan de vrouw, legden 
primatologen uit nadat de vrouw 
ernstig was toegetakeld door haar 
oog appel. Bokito, met elf jaar een 
puberende gorilla, had zich waar
schijnlijk al maanden gestoord aan 
het gedrag van de vrouw. Zij zocht 
oogcontact, wilde dus bij zijn harem 
horen, maar liep telkens weg. Een 
ongehoorzaam wijfje. Om gek van te 
worden. Dat vrouwtje had een lesje 
nodig. Gorilla’s zijn volgens de kenners 
heel goed in staat om mensenman
nen en vrouwen te onderscheiden, 
legden deskundigen uit. Manne
tjesgorilla’s kijken naar borsten van 
mensenvrouwen, gorillavrouwtjes 
proberen soms mannelijke verzorgers 
te verleiden. De Horde was geen bio
loog en dacht gewoon te spelen met 
een indrukwekkend dier.

Bokito was over een gracht van 
vier meter gesprongen, had zich over 
schrikdraad geworpen en was doel
gericht achter de vrouw aan gegaan. 
De Horde werd honderd keer gebeten 
en hield aan de aanval een gebroken 
hand, elleboog en pols, en een inge
drukte borstkas over. Ze eindigde het 
dierentuinbezoek op de intensive care 
van het Erasmus Medisch Centrum. 

Blijdorp heeft het gorillaverblijf na 

de uitbraak aangepast en verzekert 
dat ontsnappen nu onmogelijk is. 
Bokito is een brave huisvader gewor
den. Hij zorgt voor zijn harem en kijkt 
niet meer naar vreemde vrouwen. Bij 
dat laatste wordt hij geholpen door 
de dierentuin. Blijdorp heeft folie op 
de ramen van het verblijf geplakt dat 
ervoor zorgt dat Bokito niet meer naar 
buiten kan kijken.

Op 18 mei 2007 bezocht Yvonne de 
Horde met haar man Diergaarde Blij
dorp. Voor haar was die dag daarmee 
een dag als alle andere. De Horde 
kwam wekelijks meerdere malen in 
de dierentuin. Maar die dag verliep 
het bezoek heel anders dan anders. 
De vrouw werd aangevallen door een 
gorilla en belandde zwaargewond in 
het ziekenhuis.

Yvonne de Horde was gefasci
neerd door mannetjesgorilla Bokito. 
Ze had hem vlak na zijn geboorte in 
de dierentuin in Berlijn al gezien, en 
kon haar geluk niet op toen Bokito 
verhuisde naar Blijdorp, de dierentuin 
bij haar om de hoek. ‘Sinds hij in Blij
dorp zit, maak ik contact met hem. Als 
ik mijn hand op het glas legde, deed 
hij hetzelfde. Als ik naar hem lach
te, lachte hij terug,’ vertelde ze in de 
krant. Op YouTube staan filmpjes van 
de vreedzame ontmoetingen tussen 
de Zoetermeerse en de gorilla waarop 
je duidelijk kunt zien dat Bokito ook 
contact met de vrouw zoekt. 

Coördinaten
51.925954
4.454332

Waar
Blijdorplaan 8, Rotterdam

Wat
Diergaarde Blijdorp

De vrouw die de gorilla 
niet begreep
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Het Paleis van Justitie is op werk
dagen open, uiteraard tijdens 
werktijden. Legitimatie is verplicht, 
u kunt gefouilleerd worden en wie 
zich niet houdt aan de huisregels 
wordt stante pede het neoclassicis
tische gebouw uit gesodemieterd. 
Als u zichzelf door een mediageniek 
crimineel een cadeau wilt laten 
overhandigen, doet u dat dan alstu
blieft op de trappen van het gebouw 
– en niet binnen.

Bezoeken?
***

onderhoud had voorzien als kruimel
dief, koketteerde bovendien met zijn 
criminele achtergrond. In de late jaren 
zeventig waren drugsverslaafden en 
criminelen nog ‘interessant’.

Toen Brood en zijn manager ver
namen dat er van Broods laatste 
album meer dan honderdduizend 
exemplaren waren verkocht, en dat 
de platenmaatschappij de junkmuzi
kant dus een platinaexemplaar zou 
uitreiken, bedachten ze een stunt. De 
bekende Nederlandse brandkasten
kraker Aage Meinesz zou de volgende 
dag terechtstaan in het Paleis van 
Justitie in Leeuwarden. Meinesz was 
bekend om zijn spectaculaire inbraken 
bij banken, waarbij hij bewust de kluis
jes van de kleine spaarders ongemoeid 
liet en er uitsluitend met de bezittin
gen van de meer vermogenden van
door ging. 

Brood stapte met een plaat uit zijn 
collectie in de auto, reed naar Leeuwar
den, wachtte de brandkastenkraker 
op en vroeg hem of hij – voor het oog 
van de inmiddels door zijn manager 
opgetrommelde pers – wilde doen als
of hij, de meest bekende crimineel van 
het moment, een platinaexemplaar 
overhandigde aan de meest bekende 
rockmuzikant van het moment. 

De geamuseerde Aage Meinesz 

stemde met het voorstel in. Alle grote 
media namen het nieuws over, en 
droegen daarmee bij aan het stoere en 
wilde imago van Herman Brood. Dat 
de hele affaire nep was, werd pas ach
teraf bekend. Zelfs de plaat die Mei
nesz aan Brood gaf was nep. De echte 
platinaplaat lag nog in het kantoor 
van de platenmaatschappij. 

Herman Brood pleegde in 2001, 
enkele weken voor zijn 55ste verjaar
dag, zelfmoord door van een Amster
dams hotel naar beneden te springen. 
Zijn verslaving had zo’n ravage aange
richt in zijn lichaam, dat Brood de dood 
verkoos boven het leven. 

In 1978 verkocht de Nederlandse 
rockmuzikant Herman Brood zoveel 
exemplaren van zijn LP Cha Cha dat 
zijn platenmaatschappij hem een pla
tinaexemplaar besloot uit te reiken. 
Brood was behalve een getalenteerd 
muzikant ook een minstens zo geta
lenteerde marketeer, die gedurende 
zijn carrière – en toen die carrière 

was afgelopen – onafgebroken in de 
belangstelling wist te staan. 

Brood gebruikte daarvoor bijvoor
beeld zijn verslaving aan heroïne. Hij 
sprak over zijn verslaving in interviews, 
en liet zich fotograferen in poses die 
suggereerden dat hij zichzelf zojuist 
een dosis heroïne had toegediend. 
Brood, die als junk in zijn levens

Coördinaten
53.19983
5.7897481

Waar
Wilhelminaplein 1, Leeuwarden

Wat
Paleis van Justitie

Samenwerking van 
rock-’n-roll-junkie en 
mediacrimineel
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Het kasteel van de leider van de 
Limburgse opstand is nu een luxe 
groepsaccommodatie. Een volledig 
verzorgd weekend kost een dikke 
honderd euro. Voor een paar euro 
meer, mag u barbecueën in de tuin 
van Baron Jan Lodewijk van Scher
penzeel Heusch. De ideale plek 
om plannen te maken voor een vrij 
Limburg. 

Bezoeken?
****

Haag bezocht hij niet. Hij was immers 
geen Nederlander. In de Duitse bonds
raad pleitte hij voor de Anschluss van 
Limburg. Zijn plan was om Limburg 
eerst van Nederland los te weken en 
bij Duitsland te voegen, om daarna 
terug te keren in de Belgische moe
derschoot. De eerste stap van dat 
plan lukte bijna, de Duitsers namen 
een resolutie aan waarin stond dat 
ze Limburg gingen bevrijden van het 
Nederlandse juk. Nederland stuurde 
zelfs soldaten naar de provincie, maar 
tot een confrontatie kwam het niet. 
Dat hadden de Duitsers er nou ook 
weer niet voor over. In 1867 nam de 
NoordDuitse Bond definitief afscheid 
van de claims op Limburg. 

Sinds die tijd wonen de Limburgers 
met frisse tegenzin in Nederland. Een 
klein groepje Limburgers houdt hoop 
op een onafhankelijk vaderland. Op 

de site Limbeurg.nl staat uitgelegd 
dat Nederland de provincie al meer 
dan een eeuw als een kolonie bezet 
houdt. Liefhebbers kunnen er een 
boek bestellen van 1.300 pagina’s 
over de Limburgse geschiedenis. Tijd 
voor opstand op de bezette oostelijke 
oever van de Maas!

Volgens de kaart van Nederland hoort 
Limburg al meer dan honderdvijftig 
jaar bij Nederland, maar in de hoofden 
van de bewoners van de ZuidNeder
landse provincie gaapt nog steeds een 
diepe kloof tussen de Limburger en 
de Hollanders van boven de rivieren. 
In de negentiende eeuw probeerde de 
provincie zich zelfs aan te sluiten bij 
Duitsland.

Toen België zich in 1830  afscheidde 
van Nederland was niet meteen hel
der waar de grens zou komen te lig
gen. Voor de aansluiting van de Belgen 
bij GrootNederland, vijftien jaar eer
der, was het grootste deel van de pro
vincie Limburg ‘Belgisch’ grondgebied. 
Alleen Maastricht hoorde al een paar 
eeuwen bij NoordNederland. België 
maakten daarom aanspraak op de 
hele provincie Limburg. De Nederland
se koning Willem I wilde het gebied 
juist helemaal bij Nederland trekken. 
Na acht jaar touwtrekken werd een 
voor de hand liggend compromis ge 
tekend. Ieder de helft. Het oostelijk 

deel van Limburg hoort sinds die tijd 
bij Nederland, het westen bij België.

Veel Limburgers hadden liever 
bij België gehoord, destijds een stuk 
moderner en welvarender dan Neder
land. Bovendien voelden de katholieke 
Limburgers zich helemaal niet op hun 
gemak in het stijve, door protestanten 
gedomineerde Nederland. De eerste 
volksvertegenwoordigers van de nieu
we provincie waren zo chagrijnig over 
hun nieuwe vaderland dat ze serieuze 
pogingen ondernamen om zich aan te 
sluiten bij Duitsland.

Baron Jan Lodewijk van Scherpen
zeel Heusch was leider van de Lim
burgse afscheidingsbeweging. Hij 
maakte gebruik van een deal met 
Duitsland. Limburg was onderdeel van 
Nederland, maar ook lid van de Duitse 
Bond, een samenwerkingsverband 
van Duitse staten die later Duitsland 
zouden vormen. De baron liet zich 
verkiezen voor de Duitse bondsraad, 
en tegelijk ook voor de Nederlandse 
Tweede Kamer. Vergaderingen in Den 

Coördinaten
51.342833
6.112148

Waar
De Berckt 1, 
Baarlo

Wat
Kasteel de Berckt, woonplaats 
van de grootste voorvechter van 
Limburgse onafhankelijkheid

Dan nog liever bij 
Duitsland
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Nog nooit waren er in Nederland zo 
veel homoseksuelen op één plek ver
zameld als in 1946, op deze plek, in het 
café De La Paix. Honderdvijftig homo’s 
hadden zich verzameld, ter ere van de 
oprichting van de Nederlandse Ver
eniging tot Integratie van Homosek
sualiteit COC. Die organisatie bestaat 
nu nog steeds – het kantoor bevindt 
zich, toen we dit stukje schreven, op 
de Stadhouders kade 89 – en gaat door 
voor oudste belangenorganisatie voor 
homo’s ter wereld. 

Sleutelfiguur in de oprichting van 
het COC was de acteur en verzetsheld 
Niek Engelschman, die onder zijn 
schuilnaam Bob Angelo de eerste 
voorzitter van het COC werd. Engelsch
man had als Bob Angelo in de  oorlog 
illegale kranten helpen drukken en 
verspreiden, had Joodse onderduikers 
aan schuiladressen geholpen en was 
zelf ook op de vlucht geweest voor de 
politie. 

Het mede door hem opgerichte COC 
ijverde voor de afschaffing van wets

9 
artikelen die seksuele contacten met 
iemand van hetzelfde geslacht straf
baar stelden. Op homoseksueel gedrag 
stond een celstraf van vier jaar. Homo
seksualiteit was in die periode nog zo 
omstreden dat undercover recher
cheurs bijeenkomsten van het COC 
bezochten. 

In 1971 zette Nederland de streep 
door het wetsartikel 248bis, en hief 
daarmee de strafbaarheid van homo
seksualiteit op. Tot vreugde van onder 
meer de penningmeester van het COC, 
die door de wetswijziging aanspraak 
kon maken op riante subsidies van de 
Nederlandse overheid. In de jaren die 
volgden kreeg het COC dan ook steeds 
riantere onderkomens. 

Inmiddels is homoseksualiteit door 
het gros van de Nederlanders geac
cepteerd. In 2016 vereerde de Neder
landse koning WillemAlexander het 
COC met een bezoek, en completeerde 
daarmee de emancipatie van homo’s 
(plus biseksuelen en transgenders).

Ondanks het succes van het COC 
en de homobeweging in Nederland is 
het leven van homoseksuelen er niet 
in alle opzichten beter op geworden. 
Sinds de jaren negentig van de vorige 
eeuw neemt het geweld tegen homo’s 
gestaag toe. Regelmatig worden 
homo’s op straat aangevallen en 

mishandeld, meestal door jongeren 
met een migratieachtergrond. Homo
stellen worden weggepest uit wijken 
waar veel migranten wonen, en op 
het internet vertellen vooral radicale 
moslims waarom homoseksualiteit 
verwerpelijk zou zijn. 

De homobeweging was effectief in 
een periode waarin keurige bestuur
ders met traditionele burgerlijke 
waarden en fatsoensnormen het 
voor het zeggen hadden. Maar in een 
periode waarin jongeren met signifi
cant minder burgerlijke waarden en 
normen ’s nachts de straten regeren 
blijkt diezelfde homobeweging minder 
effectief. 

Coördinaten
52.3652663
4.88462

Bezoeken?
**

Voor iedereen die er heteroseksu
eel uitziet is de Leidsestraat nog 
steeds een gezellige winkelstraat. 
Als u andersseksueel bent, dan ook. 
Maar dan moet u wel doen alsof u 
ook heteroseksueel bent. Acties 
van het COC op deze locatie, waar
bij lesbiennes en homomannen 
demonstratief kussend en knuf
felend door de Leidsestraat liepen, 
hebben daar weinig aan kunnen 
veranderen. 

Waar
Leidsestraat 67, 
Amsterdam

Wat
Nu een winkel, in de jaren 
veertig een café

De geboortewieg van 
de oudste homo-
organisatie ter wereld
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10 Bezoeken?
*

Dit hotel ziet er magnifiek uit, en 
we kunnen ons indenken dat u 
daar maar wat graag een vorkje 
zou willen prikken. Na zulke gulle 
subsidies van de CIA zou je toch 
verwachten dat je in De Bilderberg 
voor een prikkie kunt eten of over
nachten. Nou, vergeet het maar. 
Voor gewone mensen zoals u en 
wij, die geen industrieel, politicus, 
mediatycoon of bankier zijn, is een 
bezoek aan Hotel De Bilderberg een 
aanslag op de portemonnee. In het 
centrum van Oosterbeek bieden 
horecagelegenheid hetzelfde voor 
minder geld. 

Het centrum van 
de macht 

Wat
Hotel De Bilderberg

Waar
Utrechtse weg 261, Oosterbeek

Coördinaten
51.9904973
5.8153781

groep bedoeld om zo’n honderdtwintig 
machtigen der aarde de gelegenheid 
te geven om in een besloten omgeving 
met elkaar te praten, zonder dat de 
strekking van het besprokene naar 
buiten komt. Media zijn afwezig, en de 
deelnemers aan de Bilderbergconfe
renties moeten beloven geen mede
delingen te doen over wat er tijdens de 
conferenties precies gebeurt. 

Dat laatste is natuurlijk koren op de 
molen van de samenzweringstheore
tici, die speculeren over satanistische 
rituelen en inbreng van buitenaardse 
individuen, die zonder dat we daar 
erg in hebben bezig zijn deze planeet 
te koloniseren. Volgens de Cubaanse 
leider Fidel Castro bespreken de deel

nemers hoe ze de wereldbevolking 
kunnen decimeren. 

Volgens onderzoeksjournalisten 
zijn in ieder geval de eerste bijeen
komsten van de Bilderberggroep 
gefinancierd door de Amerikaanse 
inlichtingendienst CIA, die een plat
form wilde maken voor leiders uit 
nietcommunistische landen. De 
dienst zou in totaal meerdere mil
joenen in de Bilderberggroep hebben 
geïnvesteerd. 

Als je vaak genoeg kijkt naar de juiste 
paranoïde vlogs op YouTube, dan weet 
je dat deze planeet achter de schermen 
wordt geregeerd door kleine groepjes 
machtige samenzweerders – en dat 
een van de machtigste groepen de Bil
derberggroep is. Industriëlen, politici, 
invloedrijke wetenschappers, media
tycoons en bankiers zijn er lid van. 

De eerste bijeenkomst van de Bil
derberggroep vond plaats in 1954, in 

dit hotel in Oosterbeek. Elk jaar komt 
dit selecte gezelschap bijeen, telkens 
op een andere plaats, maar de groep 
dankt zijn naam aan het hotel waar de 
groep voor de eerste keer bijeenkwam. 
Die eerste bijeenkomst was tussen 
twee haakjes bedoeld om te praten 
over het communisme, de Europese 
eenwording en de oorlog in Korea.

Volgens de officiële lezing zijn de 
bijeenkomsten van de Bilderberg


