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Wat nu weer?! 
 
In juni 2010 verscheen het laatste nummer van ‘Voortschrijdende Inzichten’; de 
website onder dezelfde naam  is echter gewoon door blijven gaan. Nu werden we 
onlangs benaderd door Ed Buijsman, de bedenker van het concept van de 
voortschrijdende inzichten.  Zijn gezondheid laat sinds juni 2011 enigszins te wensen 
over. U denkt misschien: ’Vervelend, maar wat heb ik daarmee te maken?’ Wel, 
Buijsman benaderde ons met het idee om toch nog een keer een nummer van het 
tijdschrift te maken.  Hij had er wel wat ideeën over en hij wilde wel weer eens wat te 
doen hebben. Na het nodige heen en weer gepraat, hebben we besloten om de 
ongebruikelijke stap te zetten: een nieuw maar wel eenmalig bisnummer. Inhoudelijk 
biedt het de kwaliteit die u van ons was gewend. De uitvoering is misschien wat 
minder, maar daar staat tegenover dat het geheel gratis is. Hopelijk geniet u van dit 
gratis verrassingsnummer.  Gerrit van Dam, hoofdredacteur.  

 

Een kort bericht: gedoe met chemie 
 

Science fiction pleegt zich in de toekomst af te spelen. Dat heeft veel voordelen: men kan 
wat af verzinnen. Misschien is het daarom wel een leuk en gewaardeerd genre. Ondenk-
bare dingen zijn opeens mogelijk. Men reist moeiteloos in ruimte en tijd en maakt nog 
eens wat mee. Zo gaat het ook bij StarTrek. Vele series hebben hiervan het licht gezien: 
The Original series (ja, u begrijpt het al), The Next Generation, Deep Space Nine, Voya-
ger, Enterprise. Wat ze alle gemeen hebben, is - in de beste sciencefictiontraditie - de 
onwaarschijnlijkheden op fysisch en chemisch gebied. Velen accepteren dat, maar sommi-
ge zaken zijn wel heel moeilijk te aanvaarden. De chemie komt namelijk vaak te dicht bij 
datgene was we als echte chemie beschouwen en dan ligt een gevoel van onzin op de 
loer. Wij wijzen onze lezers op een aantal afleveringen van StarTrek Voyager. In afleve-
ring 1 vallen de termen methyloxide (CH3O?) en stikstofsulfiet (N2(SO3)3?). In deze afleve-
ring dring het sterrenschip bovendien door in een 
gasreus die een atmosfeer heeft die bestaat uit een 
laag van cyclohexaan (C6H12) en daar onder een 
laag van vloeibaar fosfor (P). In aflevering 2 is spra-
ke van een legering met de intrigerende naam trita-
nium en valt ook de naam van de kunststof disilicon 
(Si2n?). Aflevering 3 speelt zich af op een 
‘aardachtige’ planeet waarvan de atmosfeer sporen 
van stikstofdioxide (NO2) en chloormethaan (CH3Cl) 
bevat. Dat lijkt dan weer net echt. Helaas, in afleve-
ring 13 pakt men dan weer uit met ‘20 miljoen m3 
disodium’ (Na2?) met sporen ethylchloraat 
(CH3OClO2, dat dan weer wel, een anestheticum) 
bevat. En zo gaat het maar door. Ons stoort het.  

 Jolene Blalock speelt de rol van Sub-Commander T'Pol in 
StarTrek Enterprise. Waarom zo’n jurk (?)? Zonder beter?  F
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Voortschrijdende Inzichten 
 is in 2001 ontstaan op basis 

van een idee van Ed Buijsman. 
Hij is alleen nog als adviseur 

werkzaam voor de uitgeverij. 

Bij de voorkant Waarom bestaat zoiets als het circus nog? Er is veel maatschappelijk pro-
test tegen de behandeling van de dieren en bijgevolg valt het bezoek tegenwoordig ook 
nogal tegen. In de avond maakt het een desolate indruk. Er zijn weinig (geen?) bezoekers, 
maar het straalt een grandeur van vervlogen tijden uit. Kortom: misschien wel een beeld van 
een voortschrijdend inzicht. Foto Ed Buijsman. 

Foto’s in dit nummer tenzij anders vermeld  Ed Buijsman.  
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Over vergaderen 
 
Mensen kunnen bijeenkomen voor verschillende redenen. Het kan nodig zijn dat zij el-
kaar voorlichten of elkaar overtuigen. Zij moeten het eens worden over gezamenlijk 
optreden. Zij vinden denken in aanwezigheid van anderen produktiever of minder moei-
lijk dan denken in eenzaamheid. Er zijn echter minstens evenveel redenen voor vergade-
ringen waarbij het doel om tot actie te komen niet aanwezig is. Er worden vergaderin-
gen gehouden omdat mensen zoeken naar gezelschap of in ieder geval wensen te ont-
komen aan de verveling van het uitoefenen van een taak in eenzaamheid. Zij verlangen 
naar het prestige dat ten deel valt aan de man die vergaderingen voorzit, en dit brengt 
hen ertoe vergaderingen bijeen te roepen die zij kunnen voorzitten. Tenslotte is er dan 
nog de vergadering die wordt bijeengeroepen niet omdat er zaken afgehandeld moeten 
worden, maar omdat het noodzakelijk is de indruk te wekken dat er zaken worden afge-
handeld. Dergelijke vergaderingen zijn meer dan een vervangingsmiddel voor hande-
lend optreden. In brede kring worden ze beschouwd als handelend optreden. 
 
Het feit dat er op een dergelijke vergadering geen besluiten tot actie worden genomen, 
is gewoonlijk voor de aanwezigen geen reden tot verlegenheid. Er zijn talrijke formules 
opgesteld om gevoelens van misnoegen te voorkomen. Zo leunen geleerden, die grote 
aanhangers zijn van de vergadering zonder actie, heel sterk op het recht van bestaan 
van de uitwisseling van denkbeelden. Voor hen is een uitwisseling van denkbeelden 
reeds op zichzelf iets goeds. Iedere vergadering waar denkbeelden worden uitgewisseld 
is derhalve nuttig. Deze reden van bestaan is bijna onaantastbaar want het is zeer moei-
lijk een vergadering te houden waarvan men kan zeggen dat er geen denkbeelden wer-
den uitgewisseld. 
 
Handelsreizigers en verkoopleiders zijn ook grote liefhebbers van vergaderen zonder 
actie. Zij geven hiervoor als regel een ander bestaansrecht op. Uit de warmte van de 
kameraadschap, de wisselwerking van de persoonlijkheid, de stimulans van alcohol en 
de inspiratie van de redenaarskunst komt een impulsieve nieuwe toewijding aan de da-
gelijkse taak voort. De vergadering betaalt zichzelf door een rijker en beter leven en de 
verkoop van meer goederen in de komende weken en maanden. 
 
De vergaderingen zonder actie van de grote zakelijke leiders zijn voor hun illusie van 
belangrijkheid afhankelijk van weer iets heel anders. Niet de uitwisseling van denkbeel-
den of de warmte der kameraadschap is de bestaansreden, maar een plechtig gevoel 
van verzamelde macht is het dat deze bijeenkomsten hun betekenis geeft. Zelfs al 
wordt er niets van belang gezegd of gedaan, dan nog kunnen mannen van gewicht niet 
bijeenzijn zonder dat de bijeenkomst de schijn van belangrijkheid heeft. Ook een alle-
daagse opmerking van het hoofd van een grote onderneming is nog altijd een verklaring 
van het hoofd van een grote onderneming. Wat een dergelijke opmerking tekort komt 
aan inhoud, wint zij in kracht door alle bezittingen van de onderneming die erachter 
staan. 
 
Uit: John Kenneth Galbraith, De crash van 29, 1954. 
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Nummers, nummers, ... 
 
Er zijn veel zaken die een mens nooit opvallen, totdat  er in een onbewaakt 
ogenblik opeens het oog op valt. Plotseling gaat er voor de  geest een nieuwe 
wereld open. Al snel is het duidelijk: was het maar nooit gebeurd.  Een voor-
beeld van een dergelijk ongelukkige gebeurtenis is wat we ‘nummerterreur’ 
zullen noemen. Het blijkt overal om ons heen te zijn. De betekenis ervan is vaak 
volstrekt duister, zodat we met een verweesd gevoel achterblijven in een ons 
omringende wereld vol met getallen. Hoe kon dit gebeuren? 
We bestudeerden – uit verveling? – eens een pakje ‘boter’, eigenlijk een doosje 
dieetmargarine, hoewel het dat misschien ook weer niet is. Hoe dan ook: het 
oog glijdt langs teksten als ‘Gezonde keuze’ (voelt altijd prettig  aan), ‘Verrijkt 
met omega 3 & 6’ (dat klinkt goed) en ‘Bewust’ (mooi dat je eigendunk zo 
wordt bevestigd). Half geïnteresseerd bekijken we de ingrediënten van deze 
‘plantaardige margarine met verminderd vetgehalte’ en we zien onder een hele 
lijst met vitamines waarvan vele de hoeveelheid in de margarine de dagelijkse 
benodigde inname benaderen of zelfs overschrijden. O ja, maar van wel per 100 
gram, dus als we bijna een half kuipje opeten. Dat valt dan weer tegen. Maar 
dan: we zien iets dat lijkt op een datum, een tijd, hoewel? En wat doet dat num-
mer daar? En nog een nummer. Wat betekenen al die nummers? 
 Het kwaad was hiermee geschied. Zenuwachtig bekeken we verpakkingen 
van allerhande andere voedingsmiddelen en andere consumentenproducten. 
Het bleek een grote wereld van getallen, codes, of hoe we het ook moeten 
noemen.  Navraag leerde dat veel verpakkingen een batchnummer geven, zo-
iets als een datum, tijd en waar, zodat later eventueel kan worden achterhaald 
waar en wanneer het onderhavige product is gefabriceerd. De andere codes 
zouden dan veelal verpakkingsspecifieke codes zijn, zoals onderdelen van een 
verpakking die allemaal hun eigen unieke nummer hebben.  

Een datum, een onbegrijpelijk code en een tijd op de verpakking van een bekend merk dieetmargari-
ne. Op dezelfde verpakking aan de voorkant een getal en aan de achterkant een soortgelijk getal 
maar met twee opgehoogd. Wat zou dit toch allemaal te betekenen hebben? 
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Een kleine en willekeurige 
greep uit de geheimzinnige 
nummerterreurwereld. 

1 1 

1: Shampoo - 2: Jam – 3: Wijn  
4: Vitamine C - 5: Melk  
6: Bakboter (dit is wel erg bont) 
7: Crackers - 8: Hagelslag  

2 2 

3 3 

4 

4 

6 

7 

6 6 

6 

5 

5 

8 

6 
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De vernietiging van de stad 
 
Het ‘Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal’ uit 1975 biedt de volgen-
de fraaie omschrijving van het begrip ‘stad’ aan: ‘(historische) plaats die een 
eigen bestuurs– en rechtskring vormt (volgens een haar verleend privilege, 
veelal ommuurd; - thans grote samenhangende bebouwing, ingedeeld in stra-
ten (in tegenstelling met een dorp)’. Het is een nostalgisch klinkende omschrij-
ving die ver lijkt af te staan van de moderne stad van tegenwoordig. Want wat 
is er nog ’historisch’ aan de huidige, Nederlandse steden? Wie zich in een wille-
keurige Nederlandse stad bevindt en even niet weet welke het is, zal het moei-
te kosten om de juiste plaatsnaam te benoemen. Al vele jaren geleden heeft 
zich immers het begrip ’Verblokkering’ opgedrongen. De centra van alle steden 
maken een soortgelijke indruk met een overmaat aan winkels van dezelfde 
winkelketens. Het komt blijkbaar tegemoet aan de onstilbare behoefte aan 
risicomijdend gedrag, waarbij de omgeving voor veel mensen vertrouwd moet 
zijn om zich thuis te voelen. De hedendaagse variant van de vroegere aardap-
pels mee op vakantie. De historische delen die steden ooit het karakteristieke 
aanzien gaven, worden alleen nog door toeristen met behulp van gidsen opge-

Links: sfeerbeeld uit een grote (historische) Nederlandse stad. Rechts: het fraaie, en inmiddels geslo-
ten, hoofdpostkantoor in Utrecht werd ontsierd door een modernistisch bord.   
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merkt. Alles wordt zonder genade ontsierd door logos’, opzichtige puien, wan-
staltige opschriften en anderszins opdringerige objecten. Nee, wie de histori-
sche steden nog echt wil leren kennen, gedraagt zich als een ontdekkingsreizi-
ger en kijkt onbevangen om zich heen (en vaker nog beter: omhoog en om-
laag).  
 Maar was dat nog maar alles. Nee, er heeft zich nog een ander groot kwaad 
voorgedaan, waarvan — voor wie het wil zien — de stille getuigen ons nog 
altijd aanstaren. Wat is het geval? Een stad bestaat deels om logische, deels om 
organische redenen uit wijken.  Die wijken hebben vaak een eigen karakter die 
ze onderscheidt van andere wijken. Wat de wijken echter vroeger allemaal min 
of meer gemeen hadden, en dan vooral de volkswijken, was de aanwezigheid 
van middenstand in de vorm van buurtwinkels. Melkboeren, groenteboeren, 
kappers, slagers, bakkers, schoenmakers en nog veel meer: het was in elke wijk 
wel te vinden. Natuurlijk was vroeger niet alles beter, integendeel, maar dat de 
buurtwinkels zijn verdwenen heeft vaak toch het hart uit de wijk gehaald. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat in wijken waar tegenwoordig veel allochtonen 
wonen, de ouderwetse middenstand weer opgeld doet. De kleine zelfstandige 
die een bescheiden winkelnering opzet. Bestuurders spreken hier om onbegrij-
pelijke redenen vaak lovend over. Zijn ze soms vergeten dat kleine zelfstandi-
gen enkele decennia aan hun lot werden overgelaten ten gunste van grootwin-
kelbedrijven? Zijn bewoners vergeten dat ze liever naar de supermarkt gingen 
om voor een paar centen minder hetzelfde te kopen als voorheen in de buurt-
winkel? 
 Zo heeft elk generatie weer last van een soort vergeetachtigheid over hoe 
het ook al weer zo ver is gekomen. Het zich altijd weer manifesterende cycli-
sche principe, waardoor steeds weer dezelfde fouten worden gemaakt. Wat in 
veel wijken resteert, zijn de ontelbare zinloos geworden winkelpuien; vaak op 
hoeken gevestigd. De huidige bewoners hebben er meestal maar het beste van 
gemaakt, van zo’n onhandige winkelindeling. En ja, die onhandige grote etala-
geruiten daar zit je dan maar mooi mee, want echt nodig zijn ze niet meer. Wie 
na lezing van dit artikeltje goed oplet, zal zelf kunnen vaststellen dat in wille-
keurig welke stad het wemelt van de voormalige winkelpanden. Als stille getui-
gen van een tijd toen sommige zaken inderdaad beter waren.   
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Noord-Korea blijft fascineren 
 
Het is geen gebruikelijke lectuur: de biografie van de in 
2011 overleden Noord-Koreaanse leider Kim Jong Il.  De 
publicatie is te downloaden van de officiële website van 
de People’s Republic of Korea (zie www.korea-
dpr.com). De publicatie heeft als eenvoudige titel ‘Kim 
Jong Il’, maar met de ongetwijfeld serieus bedoelde 
ondertitel ‘Brief History’. Het werk telt dan ook maar 
160 pagina’s; een volledige biografie is merkwaardiger-
wijs nergens te vinden. Misschien verwijst ‘brief’ naar 
de biografie van de vader van Kim Jong Il, Kim Il Sung, 
want deze telt maar liefst 2161 pagina’s. Beide werken 
hebben wel het nodige gemeen: ze zijn onleesbaar door 
de breedsprakige teksten en de onwaarschijnlijkheden 
waar beide leiders bij betrokken of voor verantwoordelijk waren. Kim Jong Il 
overleed in december 2011. Inmiddels weten we dat een derde leider door de 
dynastie is voortgebracht: Kim Jong Un. Hij is de zoon van Kim Jong Il en een 
van zijn vier vrouwen, Ko Young Hee. Nu is de merkwaardige situatie ontstaan 
dat Kim Il Sing, de vader van Kim Jong Il, sinds zijn overlijden ‘eeuwig president 
van Korea’ is en Kim Jong Il sinds zijn overlijden ‘eeuwig algemeen secretaris 
van de partij’ is. De in Noord-Korea gebruikelijke parade aan eretitels is inmid-
dels ook op gang gekomen. Kim Jong Un heet de ‘Briljante Kameraad’ en de 
‘Geweldige Leider’. Zijn vader ging door het leven als de ‘Geliefde Leider’ en de 
‘Generaal’, maar ook wel — we handhaven de originele Engelstalige terminolo-
gie— de ‘Great Father of the Korean People’, de ‘Highest Incarnation of Revolu-
tionary Comradely Love’en de ‘Ever Victorious, Iron Willed Commander’. 
 Bijzonder aanbevelenswaard is de website van Joao Rocha, onder de naam 

‘kim jong-il looking at things’, die een grote 
verzameling foto’s  toont van Kim Jong Il op 
zijn vele bezoeken aan van alles en nog wat, 
daarbij ongetwijfeld vaak de zogeheten field 
guidance gevend (zie ook de foto rechts). 
 Mocht u behoefte gevoelen naar Noord-
Korea te gaan, de officiële Korean Friendship 
Association, KFA, biedt de mogelijkheid van een 
reis aan van 11 tot en met 21 augustus 2012. De 
kosten bedragen 2170 euro en de reis is gelimi-
teerd tot 20 deelnemers. Mocht u echter in het 
bezit zijn van een paspoort van de Verenigde 

De souvenirshop van de officiële web-
site van Noord-Korea bevat een breed 
scala aan nutteloze objecten tegen 
exorbitante prijzen, zoals de Propagan-
da Model Flag of the Korean People's 
A Mug (links, $16.49) en de iPhone 3G 
Hard Case ($29.99).Foto ‘s www.dpr-korea.com. 

Kim 
Jong 

Un 
Foto 

publiek 
domein 

Jazeker, helemaal gevormd door mensen met schildjes 
tijdens een van de massabijeenkomsten in Pyongyang.

Foto publiek domein
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Staten, Zuid-Korea of Japan dan kunt u helaas met deze 
reis niet mee; daarvoor is een aparte aanbieding met 
een reis van 11 tot en met 18 augustus 2012. Deze reis is 
dus korter, maar kost meer, namelijk 2350 euro. Of om 
met George Orwell te schrijven: ’All capitalists are 
equal, but some are more equal than others’.  Het zijn 
beide overigens reizen met als thema de spectaculaire 
’Mass Games Arirang’. Het is inderdaad prijzig, maar u 
krijgt er wel in alle opzichten een unieke ervaring voor. 

 Wie niet zo is geïnteresseerd in de massapelen kan nog overwegen om in 
oktober 2012 een reis te maken met de titel ’Anniversary of the Worker's Party 
of Korea’.  De organisatie voegt hierbij wel een waarschuwend woord: ’This 
isn’t a regular tourist trip, but a cultural one where visitors are expected to in-
teract and behave accordingly. A visitor joining the KFA Delegation is not 
treated as a tourist but as a friend of the DPRK, having access to places, infor-
mation, insights and events not allowed for regular visitors’. Lijkt u dit niette-
min wel wat dat is ook hier een waarschuwend woord over de financiën wel op 
zijn plaats. Ook deze reis kost 2170 euro.  
 Voor wie dit alles toch te duur is, die kan overwegen om naar Amsterdam af 
te reizen. Daar bestaat sinds januari 2012 een zeer merkwaardig fenomeen: een 
Noord-Koreaans restaurant. Voor wie het niet gelooft, zie: pyongyangrestau-
rant.com. Het restaurant is een initiatief van twee Nederlanders, maar het per-
soneel is geheel van Noord-Koreaanse origine. De website van het restaurant 
meldt: ‘Pyongyang Restaurant biedt een avondvullend programma. Tijdens het 

Een van de vele geweldige 
foto’s van de soort ‘Kim Jong 
Il looks at’. Let ook op de 
personen rechts en links ach-
ter Kim Jong Il die in gespan-
nen toestand afwachten. De 
dame geheel rechts maakt 
waarschijnlijk aantekeningen 
die later als zogeheten field 
guidance zullen worden gepu-
bliceerd. Het fenomeen field 
guidance is door Kim Il Sing 
bedacht. Hij wist op werkbe-
zoeken altijd aanwijzingen te 
geven over hoe de mensen 
beter hun werk zouden kun-
nen doen. Dit tot verbazing 
van de arbeiders. Foto ’Kim 
Jong il looking at things’.   

Jazeker, helemaal gevormd door mensen met schildjes 
tijdens een van de massabijeenkomsten in Pyongyang. 

Foto publiek domein 
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negen-gangen menu (!) wordt u vermaakt met zang, dans en entertainment - 
alles van hoogstaand niveau. Het menu vangt dagelijks aan om 19.00 uur en na 
het dessert is er de mogelijkheid tot samenzang met onze bediening. Het menu 
is in 4 varianten te verkrijgen: standaard menu of een vegetarisch menu in 9 of 
in 5 gangen. De prijzen variëren van € 49,-  tot € 79,- pp.  Naar eigen zeggen is 
het restaurant in Amsterdam het enige Noord-Koreaanse restaurant in de wes-
terse wereld.  ‘Het is een waanzinnig avontuur’, zei Remco van Daal, een van de 
initiatiefnemers. In Azië waar meerdere van deze Pyongyang-restaurants zijn, 
bestaat de verdenking dat de restaurants dekmantels en witwasmachines voor 
het Noord-Koreaanse regime zijn.  Zoiets als het Syldavische restaurant ‘Klow’ 
in het Kuifje-album ‘De scepter van Ottokar’. Van Daal bestrijdt dergelijke ge-
dachten en houdt vol dat het gaat om contacten tot stand te brengen. Hij ziet 
zijn restaurant dan ook vooral als een culturele instelling met informatiebijeen-

komsten, film-
avonden en de 
organisatie van 
reizen naar Noord-
Korea. Die culture-
le uitwisseling zou 
overigens best 
nog wel eens las-
tig kunnen zijn, 
want de zang in 
het restaurant is in 
het Noord-
Koreaans en deze 
taal zullen de 
meeste bezoekers 
zeker niet machtig 
zijn.  

Lieftallige dames die 
bedienen en later op 
de avond ook nog 
eens in vrolijk gezang 
uitbarsten. Voor de 
liefhebbers is er dan 
ook nog de mogelijk-
heid tot karaoke. Let 
ook op het schilderij 
met de tulpen op de 
onderste foto. 
Foto’s  Pyongyang, Amsterdam. 
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Een grenzeloos arsenaal aan afkortingen 
 
Er bestaat in Nederland een onstilbare en niet uit te roeien behoefte aan afkor-
tingen. Alles loopt het gevaar in een afkorting terecht te komen en dat is scha-
delijk. Afkortingen zijn immers al gauw een soort geheimtaal die alleen door 
ingewijden kan worden begrepen. Wie geeft onmiddellijk een blijk van herken-
ning bij afkortingen als Detam, BEFU of UBO? Ja, dat zijn ouderwetse afkortin-
gen, maar zijn ze dan niet minder geldig? Neem dan nieuwerwetse als ANB AM-
RO of ING? En u weet natuurlijk de betekenis van CD, ADSL, RAM en van taal-
kundige uitwassen als FYI, aka, cu en w8. Toch zal ook hier menigeen verstek 
moeten laten gaan. Kortom: je moet het maar weten. Soms staan er enthousi-
astelingen op die menen de mensheid te hulp te moeten komen. Zij stellen lan-
ge lijsten op met de betekenis van afkortingen, zoals de website afkorting.nl, 
chatwoordenboek.nl, twittermania.nl. En dan zijn er nog goedwillenden die ons 
op deelterreinen van het maatschappelijk gebeuren behulpzaam willen zijn. Zo 
zijn er overzichten van de namen van voetbalclubs die uit afkortingen bestaan, 
zoals op www.rsssf.com/nedfer/ned-allclubs-index.html en www.amateurvoet 
balwest2.nl/afkortingen-voetbal-verenigingen-betekenis/17.html. Maar hoe dan 
ook: in alle gevallen wordt voorbijgegaan aan de oorzaak van het probleem. En 
dat probleem is de achteloze en veelvuldige toepassing van afkortingen in alle 
geledingen van de maatschappij. 
 Om de problemen voor eens en voor altijd duidelijk te etaleren presenteren 
wij hier het gebruik van afkortingen bij kleine Nederlandse bedrijven. Hier laat 

Een willekeurig greepje afkortingen 
  
ANB AMRO Algemene Bank Nederland 

Amsterdam Rotterdam Bank 
BEFU BEtonmortelFabriek Utrecht. 
DEMKA  () N.V. Nederlandsche Staalfa-

brieken v/h J.M. de Muinck Keizer in 
Utrecht. De lange naam werd afgekort 
tot d.M.K. wat kan worden uitgespro-
ken worden als DEMKA. 

Detam () (Bedrijfsvereniging voor) Detail-
handel en Ambachten. 

FEBO (automatiek) Ferdinand Bolstraat 
ING Internationale Nederlanden Groep. 
Lubro () Luxe brood- en banketbakkerij-

en Utrecht. 
NMB () Nederlandse Middenstands Bank. 
 

(): bedrijf/organisatie bestaat niet meer 
 
PCGD () Postcheque- en Girodienst; later 

Postgiro. 
PEGUS () Provinciaal en Gemeentelijk 

Utrechts Stroomleveringsbedrijf 
PEN () Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van 

Noord-Holland. 
PMC () Protestants Militair Tehuis.  
PTT () (Staatsbedrijf der) Posterijen, Tele-

grafie en Telefonie. 
PUEM () Provinciale Utrechtse Elektrici-

teits Maatschappij. 
REMU () Regionale Energie Maatschappij 

Utrecht.  
RPS () Rijkspostspaarbank. 
UBO () (Verzekeringsmaatschappij) Uit-

kering Bij Overlijden. 
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zich het probleem namelijk in een genadeloze vorm zien. Er is geen enkele mo-
gelijkheid om de afkorting te duiden. Niemand heeft er overzichten van, laat 
staan dat iemand weet waarover het gaat. Wij pretenderen niet de oplossing te 
bieden (behalve dan een verbod op het gebruik van afkortingen in deze sector) 
maar willen slechts wijzen op dit maatschappelijk zeer ongewenste verschijnsel 
waar echter geen kruid tegen gewassen lijkt. We concentreren ons op de afkor-
tingen die zijn gebaseerd op afkortingen van  de namen van eigenaren, helaas 
een wijdverbreid fenomeen. Hieronder een greep uit het ruime aanbod. 
 
DiJo Klusbedrijf in Putte. Verdachte naam, maar geen opgave ontvangen. 
DLP Loodgietersbedrijf in Ermelo. Naar de achternamen van de oprichters 

Andre de Lange en Albert Pas. 
EB Klusbedrijf in Almere. Naar de naam van de eigenaar Ed Bakker. 
H&H Schildersbedrijf in Houten. Naar de achternamen van de eigenaren Jack 

Hoencamp en Tom van Haren. 
GeJeVe Klusbedrijf in Geldrop. Naar de naam van de eigenaar Geert-Jan Veen.  
HAJO Computerspeciaalzaak in Utrecht. Verdachte naam, maar geen opgave 

ontvangen. 
HANZO Afbouwbedrijf in Valkenswaard. Verdachte naam, maar geen opgave 

ontvangen. 
HETO Fabrikant van glasinstrumenten in Wijk bij Duurstede. Naar Henk en 

Toos, man en vrouw, tevens eigenaren van dit eenmansbedrijf. 
HETO Automobielbedrijf in Amsterdam. De eigenaar, Rob Poelstra, deelde ons 

desgevraagd mede: ‘H(et) E(rgste)T(reft)O(ns), gebruik ik nog wel eens bij 
klanten die net een auto bij mij hebben gekocht en dezelfde vraag stellen. De 
naam HETO is nu bijna zo'n 80 jaar oud en is afkomstig van de oprichter van 
dit bedrijf namelijk Toon van Heteren’. 

HVB Klusbedrijf. Naar de naam van de eigenaar Henny van Blanken.  
M&M Schildersbedrijf in Spijkenisse. Verdachte naam, maar geen opgave ont-

vangen. 
ReOs Klusbedrijf in Hoogvliet.  Naar voor– en achternaam van de eigenaar, 

René van Os. 
RIMINI Klusbedrijf in Nieuwegein. Verdachte naam, maar geen opgave ontvan-

gen. 
WiMa Videoproductiebedrijf. Een samenwerking van Willem Vis video en Mar-

tin Beeren productions. 
WIMINI Onderhouds- en klusbedrijf in Houten. Naar Wil, Mitchel en Nigel; va-

der, tevens oprichter van het bedrijf, en zijn twee zonen. 
WOBO Automobielbedrijf in Hollandscheveld. Verdachte naam, maar geen 

opgave ontvangen.  
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Tekenen van verval 
   
In Utrecht staat aan de Korte Jansstraat 2 een kapitaal pand. Op nummer 2 
vindt men daar een drie verdiepingen tellend huis. Het genoot vele decennia 
enig aanzien, omdat hier antiquariaat Meyer jr. was gevestigd. De eigenaar was 
een oude man die zetelde op de begane grond. Alleen de binnenkomst was al 
een ervaring op zich. Was men de voordeur gepasseerd dan betrad men een 
halfduister waar nauwelijks beweegruimte was te vinden zo afgeladen was het 
met boeken. Waren de ogen eenmaal gewend aan de nieuwe omstandigheden 
dan werd men de eigenaar gewaar die achter een soort bureau tegen de ach-
terwand was gezeten. Via een smal trapje aan de achterzijde kon een soort 
omloop worden bereikt maar ook was er de mogelijkheid om hogere verdiepin-
gen te bereiken. Het gemeenschappelijk echter was dat a) er overal boeken 
lagen tot in alle uithoeken en kleinste ruimtes toe metershoog opgetast en b) 
dat de rubricering die er scheen te zijn niet al te letterlijk moest worden geno-
men. Op de hoogste verdieping bevonden zich in de schaarse ruimte een paar 
door en door versleten fauteuils. Hiervan was het, voor wie de ambiance van 
oud papier en chaos kon waarderen, aangenaam toeven. Het was ook duidelijk 
dat de brandweer hier nooit voor inspectie was geweest of, als de brandweer 
er al was geweest, dan waren de uitgevaardigde voorschriften achteloos ter 
zijde gelegd. Maar helaas de oude heer Meyer overleed ergens in de jaren ne-
gentig en na enige tijd was er een aanzienlijke jongere dame die de scepter 
zwaaide. Het antiquariaat heette nu ’voorheen H.W. Meyer jr.’ Aan het interieur 
was echter niets veranderd. Wel kwamen er leuke, moderne uitingen als T-
shirts met vrolijke opschriften en een bonnenboek voor uit te delen kussen. 
Het heeft alles niet lang geduurd; opeens was het antiquariaat dicht. En dat is 
het nog steeds. Maar verder is er niets gebeurd. De boeken liggen er nog 
steeds. Er wordt nog post in de brievenbus gestopt en de uitgestalde boeken in 
de etalages liggen te vergelen en te verkrommen. Navraag heeft niets opgele-
verd. De boeken wachten op de dingen die komen gaan. En intussen vertoont 
het geheel tekenen van verregaand verval.  



Uit de prullenbak 
Er zijn zaken waarover we nooit meer iets horen. Jammer, want er is zo veel 
leuks. Wat te denken van opdrukken op postzegels? Opdrukken? Ja, er waren 
tijden dat postzegels die om de een of andere reden niet meer geldig waren, wer-
den gerecycled. Er ging een opdruk op en de zegels gingen weer in de verkoop. 
Het  bekendste voorbeeld vormen de Duitse postzegels uit de tijd van de hyperin-
flatie, 1922-1923.  Aanvankelijk probeerde de Reichpost de inflatie bij te houden 
door steeds nieuwe postzegels met hogere nominale waarden te drukken.  In 
september 1923 hadden de postzegels waarden van tienduizenden Mark bereikt. 
De inflatie ging nu zo snel dat men oude nog niet verkochte zegels van een op-
druk voorzag: in september een serie met waardes van 5.000 tot 250.000 Mark, 
in  oktober een serie van 800.000 tot 2 miljoen Mark tot uiteindelijk in de tweede 
helft van november 
1923 de laatste serie 
van 5 tot 10 miljard 
verscheen. Op decem-
ber 1923 werd een 
nieuwe munt inge-
voerd, de Renten-
mark., waarbij 1 Rentenmark overeen-
kwam met 1 biljoen oude marken.  
Meer gewoon waren de postzegels die 
werden overdrukt, omdat  de tarieven 
waren verhoogd. Decennia lang was 
dat in veel landen de gewoonste zaak 
van de wereld.  Van een ongelukkiger soort zijn de 
postzegels die aangepast moesten worden aan 
voortschrijdende inzichten. Bijvoorbeeld omdat door 
oorlogshandelingen de macht in andere handen was 
overgegaan. Of omdat men eindelijk 
was bevrijd van het koloniale juk. Dit 
filatelistische verzamelgebied geeft 
een aparte kijk op gebeurtenissen.  
Zegels met opdruk zijn tegenwoordig 
een zeldzaamheid. Elk zichzelf res-
pecterend land komt met nieuwe 
zegels en niet meer met gerecycle-
de. Ook hier laat zich de toenemen-
de rijkdom op deze wereld zich zien. 
Voorwaar een merkwaardig voort-
schrijdend inzicht.  


