
1 

  

O
n

d
er

 v
er

a
n

tw
o

o
rd

el
ij

k
h

ei
d

 v
a

n
 U

it
g

ev
er

ij
 P

a
n

d
o

ra
 t

e 
H

o
u

te
n

 

werkt erg goed 
wanneer ik aan het 

 

Gevaar! 
Woorden sterven uit 

Hondenborden: 
een grote chaos!! 

Een weekje E nummers 

Misschien een 
voortschrijdend inzicht 

Levend verleden 
met communistische 

strijdliederen 

Wat een afkortingen! 
AGOVV, TPO, MMO,… 

En nog meer... 
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Groei abonneebestand stagneert 
Helaas hebben wij de laatste tijd geen nieuwe abonnees mogen begroeten. Mogelijk dat de 
onregelmatige verschijning van het blad toch potentiële lezers afschrikt. Of de voortdurende 
onzekerheid bij de kabinetsformatie? Wel kregen we leuke reacties op het eerste nummer van 
PANORAMA. Nummer 2 is inmiddels in de maak. De verschijningsdatum kunnen we u nog niet 
melden. Eén van de Panorama onderwerpen is inmiddels tot afzonderlijk onderzoeksobject 
geworden. We zullen onze lezers van de voortgang op de hoogte houden.  

De abonnementsprijs is vier nummers voor de prijs van € 5,50 (inclusief verzendkosten en 
BTW). De welkomst CD voor nieuwe abonnees is afgeschaft. In plaats daarvan krijgen de 
nieuwe abonnees geheel gratis het eerste nummer van PANORAMA! Wat niet is veranderd, is 
dat wij nog steeds de nieuwe abonnementhouders niet kunnen garanderen dat deze nummers 
ooit zullen verschijnen en, als ze al verschijnen, wanneer dat zal zijn. Wilt u desondanks het 
hier genoemde abonnement, stort dan € 5,50 op girorekening 3172452 van de uitgever ten 

name van Ed Buijsman in Houten onder vermelding van ‘abonnement Voortschrijdende 
Inzichten’. 

PANTA RHEI 

UITGEVERIJ PANDORA 
Bovencamp 57 

3992 RX Houten 
Tel  030 6373498 

Email  inzichten@planet.nl 

VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN ook op Internet! 
home.hccnet.nl/e.buijsman. Dit is een tij-
delijk onderkomen. Ons definitieve adres wordt 
iets met www.inzichten.nl. Alleen het schiet 
nog steeds niet zo op. Wel is het duidelijk dat 
we een eigen domeinnaam voor het geld niet 
hoeven te laten. Het is meer het feit dat de 
redactie de prioriteiten elders legt. 

Bij de voorkant & over dit nummer 
De voorkant van dit nummer wekt misschien opnieuw de indruk dat u een 
nummer over vrouwen in handen heeft. Maar nee, nog steeds geen nummer 
over vrouwen. De reden van de vrouwen op de voorkant is een geheel ande-
re. Wij hopen hiermee de oplage te verhogen, want een aantrekkelijke voor-
kant vergroot, los van de kwaliteit van de inhoud, de verkoop. Toch gaat het 
om de inhoud. En wat voor een inhoud! Wij kunnen u nu al de resultaten van 

ons in het vorige nummer aangekondigde onderzoek naar de eerste Gymnopédie van Erik 
Satie presenteren. Op een verrassende wijze blijkt de populaire actrice en zangeres (of is 
het zangeres en actrice?) ook verbonden met de eerste Gymnopédie. Vandaar dat ze de 
voorkant siert. Verder, boven verwachting, het artikel over de in het vorige nummer aan-
gekondigde afkortingen. Weet u het nog? AGOVV en zo. Daarom prijkt op de voorkant 
een afbeelding van het eerste elftal van deze voormalige geheelonthoudersclub. We ko-
men nog een keer terug op de hondenborden. Een stukje over taal en, zoals altijd in het 
Kunsthoekje, aandacht voor bijzondere muziek. En nog meer interessante zaken. 
Wat u verder opvalt, is natuurlijk dat dit nummer van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN niet in 
kleur is. Productietechnische overwegingen gecombineerd met de behoeft om op korte 
termijn een nieuw nummer uit te brengen, hebben ons hiertoe gebracht. Het is weer 
eens wat anders moet u maar denken. 
DE REDACTIE 

 

De hoofdtekst van dit nummer van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN is opgemaakt met de Georgia. 
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Gemiste kans! 
Het artikel over ’Het laatste taboe’ in het 
laatste nummer van VOORTSCHRIJDENDE 
INZICHTEN heb ik met plezier gelezen. Uw 
blad heeft met dit artikel opnieuw laten zien 
tot de meest verrassende bladen in 
Nederland te behoren. Jammer dat u in het 
artikel niet ingaat op het onderwerp waar 
het in de (Amerikaanse) Playboy toch 
eigenlijk allemaal om draait: borsten. Ook 
daar zou het nodige over te vertellen zijn 
geweest. Een gemiste kans! Verder niets dan 
lof over uw blad. 
HM H, Hollywood, USA. 
(door de redactie vertaald en sterk bekort). 
Naschrift redactie: nogmaals wij zijn geen 
zogenaamd mannenblad. Wij houden het 
graag bedekt. 
 
Hondenborden 
In uw e-mailbericht van 12 september stelt u 
enkele vragen over hondenborden zoals u ze 
in de gemeente Houten heeft aangetroffen. 
Wij kunnen u het volgende mededelen. 
Hondenborden zijn geen borden in de zin 
van het reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990. Ze dienen als 
aanduiding voor regelgeving over honden uit 
de Algemene Plaatselijke Verordening 
Houten. De borden zijn verschillend van 
uiterlijk maar betekenen allemaal hetzelfde: 
verboden voor honden. Wij hopen uw vragen 
hiermee afdoende te hebben beantwoord. 
Mevrouw SB, gemeente Houten. 
Naschrift redactie: zie ook ons vervolg op het 
eerdere artikel op pagina 19 van dit 
nummer. 
 
Iets voor uw blad! 

Naast uw kwaliteitsblad lees ik uiteraard ook 
het NRC. Onlangs stond daar een artikel in 
over een jongensboek van Roggeveen uit de 
jaren dertig van de vorige eeuw. Dit boek 
speelt in het begin van de eenentwingste 
eeuw (nu dus!). Het leuke is dat er allerlei 
’moderne’ vindingen in beschreven worden. 
Ik kan u aanraden om hier eens een 
artikeltje aan te wijden. Het lijkt me 
naadloos te passen in de formule van uw 
blad. Een kopie van het artikel sluit ik voor 
uw informatie bij. 
AvP te Houten. 
Naschrift redactie: hartelijk dank voor de 
informatie. En het onderwerp? Ja, daar hebt 
u gelijk in. Onze pogingen om het boek te 
bemachtigen hebben tot nu toe geen succes 
gehad. We blijven proberen. Wel vonden we 
een fraaie afbeelding uit het boek. Volgens 
de tekst gaat het om een zogenaamde ‘Tel 
koffer’ waarmee signalen kunnen worden 
ontvangen én uitgezonden. Tegenwoordig 
zouden we zoiets misschien een laptop met 
draadloze internetverbinding noemen. 

Ingezonden brieven 
De redactie stelt reacties op prijs. De redactie behoudt zich echter het recht voor om 

brieven zonder opgaaf van redenen te weigeren, in te korten of te herschrijven. 

Reacties graag zenden aan de Redactie van 'Voortschrijdende inzichten ', p/a Uitgeverij Pandora, Boven-
camp 57, 3992 RX Houten.  U kunt ons ook emailen (let op!! Nieuw adres): v.nzichten@hccnet.nl. 
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‘Gymnopédie no 1 werkt erg goed 

wanneer ik aan het schoonmaken ben!’ 
-Het werk van Erik Satie is overal goed voor- 

D e makers van de website www.moov.nl stelden onlangs 
een paar vragen aan de populaire actrice en zangeres 

Georgina Verbaan. Op de vraag: ‘Wat is je favoriete nummer 
en wanneer zet je dat meestal op?’, antwoordde de ster geheel 
onbevangen: ‘Satie met het nummer 'Gymnopedie no.1' werkt 
erg goed wanneer ik aan het schoonmaken ben!’ En voegde 
zij er nog snel aan toe:  Ook 'Pennylane' van The Beatles 
maakt me erg blij.’ De verschrijving Pennylane in plaats van 
Penny Lane schrijven we overigens maar op het conto van de 
redacteuren. Georgina geeft hier op een openhartige wijze ui-
ting van het feit dat de eerste Gymnopédie van de Franse 
componist Erik Satie overal goed voor is. 

Vele uitvoeringen 
Erik Satie componeerde de eerste Gymnopédie in 1888. De 
tweede andere componeerde Satie in het zelfde jaar. De derde, 
werd eveneens in 1888 uitgegeven, maar de tweede verscheen 
merkwaardig genoeg pas in 1895. De populariteit van vooral 
de eerste Gymnopedie is verbijsterend. Het werk is oorspronkelijk geschreven 
voor piano solo. Debussy maakte een orkestratie. Wie van de etherische klan-
ken van Debussy houdt, zal in zijn nopjes zijn met deze versie:  Satie en Debus-
sy ineen! Anderen zullen mogelijk versteld staan van deze kleffe Debussyversie. 
In de loop der tijden is gebleken dat het nog veel gekker kan. Er zijn uitvoerin-
gen verschenen in vele bezettingen. Niets is te dol: mondharmonica, gitaar, 
strijkkwartet, fluit, hobo, harp. Of wat te denken van fluit én hobo of Wurlitzer 
orgel, en ga zo maar door.  Het klinkt allemaal even erg. Het is verworden tot 
het ultieme muzikale behang. 

Hoe traag is ‘lent’? 
De Gymnopédie nummer 1 heeft als tempo– en sfeeraanduiding ‘Lent et dou-
loureux’. ‘Lent’ betekent langzaam, traag, sloom. En ‘douloureux’ ‘staat voor 
pijnlijk, smartelijk. Aangezien de componist verder afziet van een kwantitatieve 
aanwijzing voor het tempo, zal de uitvoerend artiest hierin zelf zijn keuze moe-
ten maken.  Dat blijkt tot verrassende resultaten te leiden. Vooropgesteld moet 
worden dat de Gymnopédie nummer 1 een bescheiden werk is: het telt slechts 
78 maten en is opgebouwd uit 18 secties. Wij namen een steekproef van 25 uit-
voeringen en bekeken daarvan de tijd die de pianisten nodig hadden om het 
werk uit te voeren. De gemiddelde duur bleek 3 minuten en 25 seconden te zijn. 
Wel bleek de relatieve standaarddeviatie, een wetenschappelijke maat voor de 
spreiding,  in de tijdsduren aanzienlijk te zijn, namelijk 22%. Klára Körmendi 
was het snelste klaar, zij deed het in 2 minuten en 39 seconden. De langste uit-

Georgina Verbaan 

Erik Satie 
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voering is die van Reinbert de Leeuw 
op een recente CD. Deze duurt maar 
liefst 5 minuten en 57 seconden nodig 
heeft. Nu is Reinbert de Leeuw een ge-
val apart. Hij heeft namelijk in de loop 
van de jaren de Gymnopédies een aan-
tal malen opgenomen. De eerste opna-
me dateert van 1976. De Leeuw maakte 
met deze opname de muziek van Satie 
populair in Nederland.  Deze versie 
duurt 4 minuten en 49 seconden. In 
onze steekproef behoort deze versie 
dus ook al tot de langere. Een latere 
opname van De Leeuw vraagt al 5 mi-
nuten en 8 seconden, terwijl zijn meest 
recente uitvoering dus de kroon spant.  

Wij vroegen ons af of die uitvoeringen 
van De Leeuw eigenlijk wel goed zijn. 
In wetenschappelijke termen: zijn dit 
geen uitbijters? Of anders gezegd: kun-
nen we uitvoeringen van De Leeuw nog 
wel rekenen tot wat we volgens de 
‘gemiddelde’ uitvoeringspraktijk zou-

0:00:00 0:01:00 0:02:00 0:03:00 0:04:00 0:05:00 0:06:00 0:07:00

Klára Körmendi
France Clidat
Aldo Ciccolini

Klára Körmendi
Michael Chertock

Aldo Ciccolini
John White
Radu Lupu

Pascal Rogé
Olof Höjer

Peter Dickinson
Yitkin Seow

Hans Pålsson
Riri Shimada

Christina Ortiz
Gabriel Tacchino

Jean-Yves Thibaudet
Philippe Entremont

Daniel Versano
Steve Hackett

Michel Legrand
Naida Cole

Reinbert de Leeuw
Reinbert de Leeuw
Reinbert de Leeuw

>> Tijd (in minuten)

Pianisten denken nogal verschillend over de tempo aanduiding bij de Gymnopédie nummer 1 
van Erik Satie. Deze aanduiding, ‘lent et douloureux’, betekent in de praktijk een uitvoerings-
duur die loopt van 2 minuten en 39 seconden tot 5 minuten en 57 seconden. 

Voor de wetenschappers: 
de Grubbs test 
De Grubbstest is een test op uitbijters. 
De test gebruikt de grootheid Z die is ge-
definieerd als: Z= [Yi-Ygem]/s. Hierin is Yi de 
waarde van de waarneming waarvan 
onderzocht wordt of het een uitbijter is, 
Ygem het gemiddelde van alle 
waarnemingen en s de standaarddeviatie 
van het gemiddelde. Na berekening van Z 
kan vervolgens in een tabel de kritische 
waarde van Z opgezocht worden. Bij 25 
waarnemingen zoals hier het geval is de 
kritische waarde van Z bij een 95% 
betrouwbaarheidsinterval 2,84. Wordt nu 
een Z waarde van meer dan 2,84 berekend 
dan is, met 95% waarschijnlijkheid, de 
beschouwde waarneming een uitbijter. Een 
voorwaarde voor het mogen toepassen van 
de Grubbs’ test is dat de waarnemingen 
normaal verdeeld moeten zijn. Dit is hier 
bij de oorspronkelijke waarnemingen niet 
het geval. Daarom zijn de waarnemingen 
eerst gelogarithmiseerd. De dataset is dan 
wel normaal verdeeld. 
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den mogen verwachten? Om dat uit te vinden, hebben we een zogenaamde 
Grubbs test toegepast. De mathematische achtergronden van de test worden in 
het tekstkader hiernaast uitgelegd. De berekening leert echter dat de langste 
uitvoering van De Leeuw geen uitbijter is. Met andere woorden: De Leeuw 
neemt weliswaar veel tijd voor zijn uitvoering, maar valt  binnen de marges van 
wat tot de normale uitvoeringspraktijk moet worden gerekend. De zeer snelle 
uitvoering van Körmendi valt eveneens binnen de normale praktijk. Al deze uit-
eenlopende opvattingen van het begrip ‘lent’ kunnen dus. 

Van piano tot orkest tot pulp 
De veelheid van uitvoeringsvormen die van de Gymnopedies in het algemeen en 
die van de eerste in het bijzonder kan worden aangetroffen, is overweldigend. 
Het lijkt er zelfs op dat de eerste Gymnopédie in dit opzicht het meest gebruikte 
klassieke werk is.  Ook hier voerden we op een steekproef van 20 waarnemin-
gen een Grubbs’ test uit.  De versie van Charles Dutoit met het Montreal 
Symphony Orchestra neemt maar liefst 6 minuten en 27 seconden in beslag. De 
Grubbs test wijst deze uitvoering onverbiddelijk als een uitbijter aan.  Deze ui-
terst trage uitvoering wijst op nog een ander fenomeen. De eerste Gymnopédie 
is een klassieker in de categorie van de zogenaamde sfeermuziek. Er is een aan-
bod van tientallen verzamel CD’s op dit gebied.  Voor elke sfeer, voor elke emo-
tie is er keus: het kan ook hier niet op.  Maar toch:  het origineel, de piano uit-
voering, blijft van een mysterieuze schoonheid.◄ 

Het woord gymnopédie 

Er is (en wordt) heel wat afgefilosofeerd 
over de betekenis van het woord 
‘gymnopédie’ en over hoe Satie tot het 
gebruik van dit woord is gekomen. Wij 
zullen ons niet mengen in deze discussie, 
maar u alleen de op dit moment meest 
gangbare opvattingen presenteren. Strikt 
genomen is de oorsprong van het woord 
gymnopédie Grieks. ’Gymno’ betekent 
naakt en ‘pedie’ verwijst naar paidion wat 
klein kind betekent. 
Satie was een regelmatig bezoeker van het 
artistieke en literaire Parijse café Chat Noir. 
Satie schijnt zich daar aangekondigd te 
hebben als gymnopédiste, omdat hij niet 
als componist door het leven wilde gaan. 
Het is echter niet bekend waarom. Het kan 
ook zijn dat Satie het woord ontleend heeft 
aan het gedicht van Latour. Het is merk-
waardig dat in het gedicht naast het woord 
gymnopédie ook het woord sarabande 
voorkomt. 

 

 
Oblique et coupant l'ombre 
  un torrent éclatant  
Ruisselait en flots d'or sur la dalle polie,  
Où les atomes d'ambre au feu se miroitant,  
Mêlaient leur sarabande à la gymnopedie 

 

 
Sarabande is eveneens door Satie gebruikt 
als aanduiding voor een aantal pianostuk-
ken. Dit heeft sommigen er toe gebracht 
om te veronderstellen dat Latour de woor-
den juist had ontleend aan Satie.  
Een ander verklaring kan zijn dat Satie het 
woord gymnopédie gewoon uit een woor-
denboek heeft overgenomen. In sommige 
wordt het woord gymnopédie omschreven 
als een dans vergezeld van zang die wordt 
uitgevoerd oor naakte Spartaanse meisjes. 
Hoe dan ook, het woord heeft een mysteri-
euze klank en dat zal Satie ongetwijfeld 
hebben aangesproken. 
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Erik Satie (1866-1925) 

W ij bieden onze lezers geen biografie van Erik Satie. Daarover is tegen-
woordig genoeg te vinden op internet. Wij willen hier slechts wijzen op 

zijn onconventionele gedrag, zijn humor en zijn spiritualiteit. Legendarisch is 
het verhaal dat hij een groot aantal grijze fluwelen pakken tegelijk kocht. Zo kon 
hij gedurende lange tijd hetzelfde soort pak dragen. Ook was hij een fanatiek 
verzamelaar van dassen en paraplu’s. Volgens overlevering waren er bij zijn 
overlijden nog zes (door de motten aangevreten) pakken over en bleken er 100 
paraplu’s in zijn bezit te zijn. 

Erik Satie in verschillende levensfasen. Links het schilderij dat gemaakt is door Sylvia Valadon, 
naar verluidt de enige vrouw waarmee Satie ooit een relatie heeft gehad. 

Het graf van Erik Satie in Ar-
cueil, Frankrijk. Satie overleed 
na een langdurig ziekbed aan 
levercirrose.  

Gymnopédie no. 1. 
De volledige partituur is 
gewoon op internet te 
downloaden (mag dat zo 
maar?). 
Van de dame die wordt 
genoemd, Jeanne de 
Bret, is niets bekend. 
Wel weten we dat ook 
de Sarabande no. 2 aan 
dezelfde vrouw is opge-
dragen. 

 Een goed begin voor 
informatie op internet over 

Satie is: www.af.lu.se/
~fogwall/intro.html 
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Vexations, 840 keer, 28 uur 
Als voorbeeld van de excentriciteit van Satie en zijn werk wijzen wij onze lezers op het 
werk ‘Vexations’ dat Satie in 1893 componeerde. Deze eenvoudige compositie bestaat 
uit één thema en twee variaties. Het bijzondere is dat het 840 keer herhaald moet wor-
den en dat dan ook nog in een traag tempo. De volgorde van spelen is: thema, variatie 
1, thema, variatie 2, enz. Het werk is een aantal malen uitgevoerd, onder andere door 
Armin Fuchs in Dresden in mei 2000. De uitvoering duurde 28 uur.  

 

Adagios for After Hours - The Relaxing Way to End Your Day  
Classical Dreams: Music to Inspire 
Dreams Of Love: The Ultimate Romantic Piano Album  
Twilight Hour, Album Winter Song 
The Ultimate Relaxation 
For a Rainy Day 
Pops in Love 
Piano Dreams: Music to Inspire  
Reveries Night In Paris  
Romantic Adagios 
Piano Adagios 
There Is Love: The Complete Wedding Album 
Simply the Best Classical Passion - Music For Classic Lovers 

Sfeermuziek voor alle 
gelegenheden en allemaal 
met de Gymnopédie no 1 

van Erik Satie. 
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A fkortingen zijn lang geleden ingevoerd om de intermenselijke communica-
tie te vergemakkelijken. Het gebruik van afkortingen is vaak functioneel, 

gemakkelijk en herkenbaar. Tot zover niets mis. Wel is er aan het eind van de 
twintigste eeuw de nodige inflatie opgetreden, toen het gebruik van afkortingen 
op allerlei mogelijke terreinen van het maatschappelijk gebeuren zich ging 
voordoen. Weet u nog wat TUBA was? En waar stond het ook al weer voor? 
Daar gaan we het dus niet over hebben. We gaan ons in deze beschouwing rich-
ten op een nog nauwelijks onderzocht terrein: het gebruik van afkortingen voor 
namen van voetbalclubs. Dus bijvoorbeeld een voetbalclub met de curieuze 
naam DESTO, wat blijkt te staan voor Door Edel Spel Tot Ontwikkeling. Zoals 
wij al eerder aankondigden, was de redactie van VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN 
bezig met onderzoek voor dit onderwerp. Daarbij stuiten wij op de resultaten 
van het werk van Marcel Kamsteeg. Dat hielp ons erg vooruit. Kamsteeg verza-
melt namen van voetbalclubs die uit afkortingen bestaan. Precies dus datgene 
waar wij ook naar op zoek waren. Kamsteeg heeft op dit moment 1016 afkortin-
gen op zijn lijst staan. Dit biedt ons de mogelijkheid om meteen een slag verder 
te gaan en de verzamelde afkortingen te analyseren.  

Wie, wat en waar 
Wij onderwierpen de namenlijst aan een inspectie. We deden daarbij een aantal 
interessante bevindingen. Zo kunnen de afkortingen in een beperkt aantal  cate-
gorieën worden onderscheiden. Wij volgen hierbij niet de indeling die René 
Appel in zijn – overigens erg leuke - stukje over namen van voetbalclubs heeft 
gebruikt (zie voor het verhaal van Appel aan het eind van dit artikel).  

In de eerste plaats de  soort ’Geografie’. Dit zijn afkortingen van het genre  
VVV, Venlose Voetbal Vereniging,  BFC, Bussumse Footbal Club, ASVO
 ,Algemene Sportvereniging Overdinkel of gewoon BOL, Broek Op Lange-
dijk. Tot deze categorie rekenen we ook clubs als BZSV, Bornse Zaterdag Sport 
Vereniging, en KSH, Katholiek Sportleven Harreveld. 

Veel voorkomend zijn ook de afkortingen die verwijzen naar de werkkring. In 
deze categorie ‘Bedrijven/organisaties’ vallen de clubs waar wordt gevoetbald 
onder de paraplu van de werkgever. Voorbeelden zijn: NSH, Nederlandse 
Spoorwegen Hengelo, PDK, Procureurs en Deurwaarders Klerken, TSB, The 

Shell Boys, en natuurlijk PSV, Philips Sport Vereniging. Ook rekenen we ande-
re verbanden als scholen hieronder. 

Apart vermelding verdienen de clubs die een naamswijziging hebben onder-
gaan. Een voorbeeld is AGOVV. Dit stond eerst voor Apeldoornse GeheelOnt-
houders Voetbal Vereniging, maar werd later Alleen Gezamenlijk Oefenen 
Voert Verder. Of MVKV, dat tegenwoordig staat voor Met Vereende Krachten 
Voorwaarts, terwijl het eerst was Marine Vliegkamp Valkenburg. Ook aardig is 
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Nevelo. Nu: Noeste Eenheid Voert Elkeen Langzaam Opwaart, maar vroeger: 
NV Lederfabrieken Oisterwijk. We hebben hier geen aparte categorie van ge-
maakt, maar de opéénvolgende namen van de clubs in één van de andere cate-
gorieën ondergebracht. 

Een bijzonder soort is ook die van ‘Afkortingen van afkortingen’.  NAC is daar 
een fraai voorbeeld van: NOAD ADVENDO Combinatie.  Op de website van de 
eredivisieclub lezen we dat NAC in 1912 is opgericht als fusie van NOAD en AD-
VENDO. Het eerste voorstel voor de 
naam fusieclub was NOAD, van 
Noad en ADvendo! Het werd NAC. 
Het oorspronkelijke NOAD stond 
voor Nooit Ophouden, Altijd Door-
gaan.  ADVENDO betekende Aange-
naam Door Vermaak En Nuttig Door 
Ontspanning. Of wat te denken van 
DEC, DOSB EDO Combinatie, waar-
bij DOSB staat voor, ja dat weten we 
niet (Door Oefening Steeds Beter? 
Werk voor Marcel Kamsteeg!) en 
EDO voor Eendracht Doet Overwin-
nen.  

Alvorens over te gaan tot de laatste 
categorie bespreken we eerst nog de 
categorieën ’Kleuren’, ’Herkomst’, 
’Klassiek/koningshuis/personen’ en 
’Overig’. Tot de eerste soort horen 
gevallen als WRW, Wit Rood Wit en 
BEW, Blauw En Wit. Tot de tweede 
categorie behoren clubs als UDEET, 
Union Deportivo d'Emigrantes Es-
pagnol de Twente,TKA, Turkse 
Kracht Apeldoorn, en KSJB, Kern-
groep Suriname Jongeren Bijlmer-
meer. De derde groep bestaat uit 
verwijzingen naar de klassieke oud-
heid, leden van het koninklijk huis 
en bekende personen. Hiertoe reke-
nen we clubs als PW, Prins Willem, 
VEP, Vita et Poca, en BDK, Bok de 
Korver. De laatste categorie, 
’Overig’,  bevat de namen die we niet 
éénduidig elders konden onder 
brengen. Vaak waren dit mengvor-
men van de andere categorieën. 

Eendracht 
DEK Door Eendracht Krachtig 
DEM Door Eendracht Macht 
DEMOS De Eendracht Maakt Ons Sterker 
DES Door Eendracht Sterk 
DES '67 Door Eendracht Sterk 1967  
DESK Door Eendracht Sterk 
DESO Door Eendracht Sterk 
DESS Door Eendracht Sterk 
DESZ Door Eendracht Sterk Zwartsluis 
DETO Door Eendracht Tot Overwinnen 
DEV Door Eendracht Verkregen 

Oefening 
DOB Door Oefening Beter 
DORR Door Oefening Razend Rap 
DOS  Door Oefening Sterk 
DOS '32 Door Oefening Sterk 1932 
DOS '37 Door Oefening Sterk 1937  
DOSK Door Oefening Sterk Kampen 
DOSKO Door Oefening Samenspel Komt 
  Overwinning 
DOSV Door Oefening Steeds Vooruit  
DOSS Door Oefening Steeds Sterker  
DOTO Door Oefening Tot Overwinnen 

Onze Top Tien 
IASON In Aangename Samenwerking 
  Overwinning Nastrevend 
ONIT Onze Naam Is Telefoon 
RAPID Roomse Adel Prijkt In Daden 
KMVZ Kampioenschappen Moeten 
  Verdiend Zijn 
FAK Flink Aanpakken Kameraden 
SDOB Sterk Door Onderling Begrip 
THOR Tot Heil Onzer Ribbenkast 
MEVO Met Enkele Vrienden Opgericht 
HBOK Het Begon Op Klompen 
GOLTO Goede Oefening Leidt Tot 
  Overwinning 
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Resteert nog één categorie. Dit is eigenlijk de aardigste; we noemen het 
’Levenswijsheden’. Het is hier dat de fantasie ongebreideld zijn gang mag gaan. 
In de tekstkaders kunt u enige fraaie voorbeelden zien. Het liefst zouden we de 
volledige lijst laten zien, want het is moeilijk kiezen. De vondsten zijn vaak al-
leraardigst, soms te dom voor woorden, maar ongetwijfeld bijna altijd goed ge-
meend. 

Ons onderzoek leverde de onderstaande verdeling op van de clubnamen over de 
verschillende categorieën. Verwijzing naar stad, dorp, streek of wijk scoort het 
hoogst met 42%.  Een goede tweede zijn echter de levenswijsheden met 32%. 
We laten het verder aan de lezer over om er van te genieten. 

Een tweede analyse die we hebben uitgevoerd, is op het aantal letters. De kort-
ste namen tellen twee letters; de langste negen.  De meeste afkortingsnamen 
bevatten drie letters. Maar liefst 67% van de clubs doet het met drie letters. 22% 
heeft vier letters nodig. Ook hebben we ongeldige namen ontdekt, zo’n 1% van 
het totaal. Hiertoe rekenen we bijvoorbeeld ‘Amstubed’. Dit staat voor Amste-
dams Stuwadoors bedrijf.  De naam Amstubed vonden we geen echte afkorting, 
dat zou ASB geweest moeten zijn. Maar ja, ASB bestond al als afkorting van 
Altijd Sportief Blijven. Ook die ene van negen is enigszins discutabel: CSV 
DINDUA. Dit staat voor Christelijke Sport Vereniging Door Inspanning Nuttig, 
Door Uitspanning Aangenaam. Je kunt erover twisten of CSV wel tot de afkor-
ting behoort.  En wat te denken van RKVV Zwaluw VFC/SPS? Het is geen volle-
dige afkorting, want het woord ‘zwaluw’ zit herkenbaar in de naam. Dat is jam-
mer, want anders was het een absolute topper geweest. Het staat voluit voor 
Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Zwaluw Vughtse Football Club/Sier 
Pleister Specialist. Jazeker, de club heet echt zo. U gelooft het niet? Kijk op in-
ternet bij: www.zwaluwvfc.nl. Zo scoorden we ook veel clubs in de categorie vijf 

Bedrijven/organisaties

9%Overig

5%
Kleuren

4%

Afkortingen van 

afkortingen

2%

Klassiek/koningshuis/

personen

4%

Geografie

42%

Levenswijsheden

32%

Herkomst

2%
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letters om dat deze begonnen met RK. Zo zijn er nog wel wat meer methodische 
aarzelingen.  Het doet echter niets af aan de conclusie dat het merendeel van de 
afkortingenclubs volstaat met drie letters. 

Hoe zit het? 
Soms is uit de naam lang niet altijd dui-
delijk op te maken wat de naam nu ei-
genlijk voorstelt. Soms heeft men blijk-
baar geprobeerd iets van de sfeer uit de 
begintijd op te roepen.  Zoals bij MMO 
uit Hoogmade dat staat voor Met Moei-
te Opgericht. Op de website van deze 
club staat echter geen enkele informatie 
over waarom de oprichting het met zo-
veel moeite gepaard is gegaan.  Of wat 
te denken van de club TPO, waarbij 
TPO staat voor Tussen Puinhopen Opgericht. We kunnen ons voorstellen dat 
het te maken heeft met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, omdat TPO 
uit Moerdijk komt. Maar helaas heeft TPO geen website. Het emailadres, dat we 
vonden, bleek niet meer in bedrijf. Ook vroegen we ons af waarom ZPC zijn 
naam van Zalige Petrus Canisius veranderde in Zegevieren door Plaatsen en 
Combineren. De eerste naam verwijst naar een degelijk  katholieke achter-
grond. Zou men misschien van het geloof gevallen zijn? René Appel geeft in zijn 
artikel als verklaring dat de kapelaan niet meer bij wedstrijden wilde zijn voor 
de mentale ondersteuning.  

Waarom eigenlijk? 
De blijkbaar wijd verbreide behoefte om 
voetbalclubs middels afkortingen van 
namen te voorzien, lijkt een typisch Ne-
derlandse gewoonte. Kijken we naar het 
betaalde voetbal dan kent Nederland een 
tiental clubs waarvan de naam uit een 
afkorting bestaat. Dat is bijna eenderde 
van het totaal aantal clubs. Veel andere 
namen zijn plaats gerelateerd (zoals Fey-
enoord, FC Uttecht, PC Twente, Emmen, 
FC Volendam). Ook de klassieken hebben hun invloed laten gelden: Ajax, For-
tuna Sittard, Excelsior. Het meest opvallende echter is dat de afkortingen woe-
de tot het Nederlandse voetbal beperkt blijft. In geen van de ons omringende 
landen kan ook maar één betaald voetbalclub gevonden worden waarvan de 
naam uit een afkorting bestaat. Opvallend is de grote hoeveelheid clubs waar-
van de naam direct afgeleid is van een plaatsnaam. Dat is eigenlijk ook wel zo 
overzichtelijk en herkenbaar. Wat de Nederlander er toe brengt om zich bij de 
naamgeving zo eigenzinnig te gedragen, is voor ons vooralsnog een raadsel.◄ 

Het derde elftal van MMO uit Hoogmade. 

Afkortingenclubs in het Nederlandse 
betaalde voetbal 
ADO Alles Door Oefening 
AZ Alkmaar Zaanstreek 
NAC NOAD ADVENDO Combinatie 
MVV Maastrichtse Voetbal Vereniging 
NEC Nijmegen Eendracht Combinatie 
PSV Philips Sport Vereniging 
RBC Roosendaalse Boys Combinatie 
RKC Rooms-Katholieke Combinatie 
TOP Tot Ons Plezier 
VVV Venlose Voetbal Vereniging 
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Kijkt u ook eens op de volgende websites: 

 Het artikel van René Appel over clubnamen 
  www.onzetaal.nl/dossier/voetbaltaal/appel/v12.html 

 De originele lijst met clubnamen van Marcel Kamsteeg 
 web.inter.nl.net/hcc/Marcel.Kamsteeg/afkortvv.htm 

Een toegift, om over na te denken 
Mifano Mierlo Faalt Nooit 
Cluzona Club Zonder Naam 
HOV Hoop Op Vooruitgang 
GUDOK Goed Uit De Ogen Kijken 
GTB Geen Tegenstander Beter 
PSZ Prettige Spelers Zegevieren 
RKWIK Rooms Katholiek Wille is Kunne 
MEVO Met Enkele Vrienden Opgericht 
SPORT Samenspel Past Op Rechter Tijd 
OLIVEO Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen 
TONEGIDO Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht 
WVHEDW Wilhelmina Vooruit-Hortus-Eendracht Doet Winnen 
DINDUA Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam 
ZSGOWMS Zonder Samenspel Geen Overwinning en Wilskracht Maakt Sterk 

Misschien een voortschrijdend inzicht! 
 

Al eerder schreven over de windhandel in 
zouten (zie VI 4). Maar AkzoNobel, de be-
langrijkste zoutleverancier ter wereld, haalt 
nog meer vreemde capriolen uit. Zo brengt 
AkzoNobel klassiek tafelzout op de markt. 
Twee vormen: JoZo, met toegevoegd 
’jodium’ (bedoeld wordt jodide) en NeZo 
zonder jodium ’voor mensen met een jodium-
allergie’. Dat laatste is pas sinds kort toege-
voegd en lijkt meer een marketingtruc dan 
een oprecht blijk van zorg. De NeZo heeft 
verder interessante informatie op de verpakking. Zo lezen we dat het product minimaal 99,9 
% zout (NaCl wordt er nog behulpzaam aan toegevoegd) bevat en ook nog 0,2% antiklonter-
middel. Dat maakt samen minstens 100,1 %. Wij vroegen via de website van AkzoNobel om 
verduidelijking. We kregen een antwoord met onder andere de volgende tekst: ‘Ik heb nog 
even navraag gedaan bij onze technische afdeling. De tekst schijnt technisch te kloppen. Het 
busje bevat minimaal 99,9% zout (NaCl). Daarvan is 0,2% antiklontermiddel’. Dit kan dus 
niet! Zout is geen antiklontermiddel. De 0,2 % antiklontermiddel kan dus nooit een onderdeel 
zijn van de 99,9% zout. Toch ziet ook AkzoNobel in dat er blijkbaar iets niet helemaal in orde 
is, want ’Omdat het inderdaad wat verwarrend is, zijn we bezig om de tekst aan te passen‘. 
Niet geheel tevreden met het antwoord, hebben we er nog maar een brief aan gewijd. De 
reactie is nog niet binnen. We houden u op de hoogte.◄ 
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Een weekje eten, maar wat eigenlijk? 
Wij vroegen één van onze redactieleden om een week lang bij te houden wat hij 
zoal naar binnen werkte. Nee, niet het soort voedsel, maar de E-nummers. U 
weet wel, die door de Europese Unie toegestane voedseladditieven. Sommigen 
winden zich bij voortduring op over deze chemische inmenging in ons voedsel.  
Allerhande allergieën kunnen ons deel worden, volgens deze zelfde sommigen.  
Inderdaad kan niet ontkend worden dat alle stoffen geheel ongevaarlijk zijn. 
Wat ook weer niet wil zeggen dat ze dus gevaarlijk zijn. Neem het voorbeeld van 
water. Water is een gevaarlijke en, chemisch gezien, zeer agressieve stof. Je 
kunt er mee afwassen, het doet veel stoffen oplossen, het heeft het hoogste di-
poolmoment van alle stoffen en ga zo maar door. Bovendien: als je meer dan 10 
liter water per dag drinkt, ga je dood. Moet het gebruik van water dan maar 
verboden worden? Blijkbaar speelt de context dus ook een rol. Feit is wel dat 

Kleurstoffen 

100 Curcumine 
102 Tartrazine 
104 Chinolinegeel 
110 Oranjegeel S 
120 Cochinelle 
122 Azorubine 
127 Erythrosine 
131 Patentblauw V 
132 Indigotine 
150 Karamel 
160a Caroteen 
160b Annato 
160c Capsanthine 
160e Beta-apo-8'-caroteenzuur 
160f Ethylester van beta-apo-8'- 
 caroteenzuur 
161b Luteïne 
162 Bietenrood 
Conserveermiddelen 
200 Sorbinezuur 
202 Kaliumsorbaat 
210 Benzoëzuur 
211 Natriumbenzoaat 
250 Natriumnitriet 
251 Natriumnitraat 
260 Azijnzuur 
262 Natriumdiacetaat 
263  Calciumacetaat 
Anti-oxidanten 
300 Ascorbinezuur 
301 Natriumascorbaat 

312 Dodecylgallaat  
322 Lecithinen 
330 Citroenzuur 
331a Natriumwaterstofcitraat 
Emulgatoren 

412 Gurapitmeel  
414 Arabische Gom 
444 Xanthaangom  
450a Dinatriumdiwaterstofdifosfaat 
450b Pentanatriumtrifosfaat 
450c Natriumpolyfosfaat 
466  Natriumcarboxymethyl- 
 cellulose 
471  Mono- en diglyceriden van 
 vetzuren 
472c Mono- en diglyceriden van 
 vetzuren, veresterd met 
 citroenzuur 
472e Mono- en diglyceriden van 
 vetzuren, veresterd met 
 azijnzuurderivaten 
Diverse additieven 

500 Natriumcarbonaat 
526 Calciumhydroxyde 
535 Natriumferrocyanide 
551 Siliciumdioxyde  
554 Natriumaluminiumsilicaat 
Smaakversterkers 

621 Natriumglutamaat 
627 Natriumguanylaat 
631 Natriuminosinaat 
635 Natrium-5'-ribonucleotide  
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een aantal stoffen uit de E-nummerlijst inmiddels verboden zijn, zoals de kleur-
stoffen met de nummers 103 (Alkannine), 121 (Citrusrood 2), 125 (Ponceau SX), 
143 (Fast green FCF) en 182 (orchil en orceïne). Wat natuurlijk weer argwaan 
wekt.  
De vermelding van E nummers brengt bij sommige consumenten, al zonder het 
betreffende product te consumeren, allergische reacties op gang.  E nummers 
dat is kunstmatig, dat is chemie, dat komt uit de fabriek, dat eten we niet.  Er 
zijn producenten die zich dat gerealiseerd hebben. En wat doen die dus? Niks E 
nummers! Gewoon de namen van de gewraakte stoffen geven. Zo geeft Smiths 
op zijn populaire product Hamka’s op de verpakking ervan gewoon aan dat er 
mononatriumglutamaat (E621) en dinatriumguanylaat (E627) als smaakver-
sterkers inzitten. De geplaagde consument moet nu wanhopig nadenken om 
welke E nummers het ook al weer ging. Als hij er al bij stil staat dat het om toe-
voegingen uit de lijst van E nummerstoffen gaat.◄  
 

Bijzonder boek verschenen, zo schijnt het 
Onlangs is een boek verschenen met de titel ‘Er zij een meetnet…’. Het boek, 
geschreven door Ed Buijsman, is uitgebracht door het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
in Bilthoven in samenwerking met onze uitgeverij Pan-
dora. Het boek beschrijft de geschiedenis van de opeen-
volgende luchtlaboratoria, maar vooral van de lucht-
meetnetten van het RIVM en beslaat daarmee  een peri-
ode van bijna 50 jaar. Volgens een artikel in het mei-
nummer van het personeelsblad van het RIVM, Medi-
um, heeft Buijsman het boek in zijn vrije tijd geschre-
ven. Als reden voor het schrijven van het boek geeft de 
auteur volgens het blad aan: ‘omdat hij vond dat de ont-
staansgeschiedenis van het meetnet niet verloren mocht 
gaan’. Hij heeft er twee en een half jaar aan gewerkt. 
Het boek is niet in de boekhandel te koop. Het schijnt 
door het RIVM vooral als relatiegeschenk te worden ingezet. Wie het wil be-
machtigen zal dus iets voor dit instituut moeten doen.◄ 

Een deel van de verpakking van 
Hamka’s. Zie de openlijke verkon-
diging van de aanwezigheid van 
smaakversterkers en van kleurstof. 
Je kunt je trouwens afvragen 
waarom er ‘aardappelaroma’ in zit. 
Uit de lijst blijkt dat Hamka’s uit 
maïs gemaakt worden, dus waar-
om nog aardappelsmaak erbij? 
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Levend verleden: communistische liederen 

H et communisme is in Europa reeds lang 
geleden gevallen. Het was daarom des te 

verrassender dat een CD met communistische 
strijdliederen in 1997 wekenlang de hitlijsten in 
Hongarije aanvoerde.  Was het nostalgie? Wee-
moed? Feit is dat de CD, met als titel ‘Best of 
Communism. Selection of revolutionary  
songs’ (oorspronkelijk in het Hongaars 
‘Válogatott Mozgalmi Dalok’) prachtige muziek 
bevat. Muziek die zo te horen gezongen wordt 
door weerbarstige werkers en frisse meisjes van 
de jeugdbeweging. Alle liederen zijn in het Hon-
gaars. Toch maakt dat niet veel uit; de toon 
spreekt boekdelen. Hier worden de verworvenheden van het communisme op 
hartstochtelijke wijze bezongen. De titels alleen al staan garant voor een warm 
gevoel: ‘Voorwaarts jeugd, voor het socialisme’ (Fel ifjúság a szocializmusért),  
‘De gelukkige pionier’ (Vidám úttör”), ‘Een welkom voor mei’ (Májusköszöntö), 
enzovoorts. Op de CD staat de volgende prachtige toelichting: ‘The tunes of the 
marches, once so often sung, evike the atmosphere of the old rallies, whereas 
the songs of young Communists, the “pioneers”, bring back memories for many 
from their childhood in the 50s, 60s, 70s or 80s’. En als bonus krijgen we op 

deze CD nog de internationale, het volkslied van de Sovjet-
Unie en een toespraak van Lenin. Kortom een samenvatting 
van wat zo mooi had kunnen zijn, maar nooit is geworden 
tot waar het ooit voor bedoeld was. 
Maar het kan niet op! Een jaar later volgt deel 2 van de Best 
of Communism. Opnieuw helemaal goed. Een zelfde verza-
meling gloedvolle liederen met hartstocht gezongen. En 
weer met van die hartverwarmende titels. De redactie heeft 
er mening uur van kunnen genieten.◄ 

De hier besproken CD’s zijn uitgebracht op het Hongaarse label Hungaroton.Ze zijn in Neder-
land moeilijk te krijgen. De gemakkelijkste manier is via de Belgische internetwinkel Proxis 
(www.proxis.be). De CD’s kosten € 21,08 per stuk. Bij dit bedrag worden geen verzendkosten 

in rekening gebracht. Bij Amazon (www.amazon.com) in de Verenigde Staten lijken ze goed-
koper, namelijk $ 14,99 (deel 1) respectievelijk $17,99 (deel 2). Hier komen echter nog tussen 
de $ 5 en 10 aan verzend– en afhandelingskosten bij. Merkwaardig detail is dat Proxis de CD’s 
betrekt via import uit de Verenigde Staten, terwijl ze oorspronkelijk uit Hongarije komen. 

Het kunsthoekje 
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 GEVAAR! WOORDEN STERVEN UIT 
T aal is dynamisch. En dat geldt ook voor het Nederlands. Nieuwe woorden 

en uitdrukkingen ontstaan. Jan Kuitenbrouwer besteedt hier regelmatig 
aandacht aan. Helaas veel minder aandacht krijgt het tegenovergestelde 
verschijnsel. Zo zijn er ook woorden die verdwijnen, in onbruik raken en 
langzaam vergeten worden. We hebben het dan niet over modewoorden: 
woorden die plotseling lijken te ontstaan, een grote populariteit bereiken en 
vervolgens snel weer uit de mode zijn. Woorden die, als ze toch nog gebruikt 
woorden, de gebruiker ervan op meewarige blikken kunnen komen te  staan. 
Woorden als tof en blits, dat soort dingen. Nee, we bedoelen degelijke woorden. 
Eén zo’n woord is pront. Het woord is waarschijnlijk afgeleid van prompt. 
Pront en prompt delen dan ook een aantal betekenissen: vlot, snel, stipt, 
nauwkeurig, zonder aarzelen, op korte termijn. Bij pront horen dan verder nog 
de betekenissen: knap,  mooi, trots, parmantig. Zo kon je vroeger spreken van 
een pronte vrouw. Maar de reden dat het echt jammer is dat het woord aan het 
verdwijnen is, is door een uitdrukking waar in het Nederlands geen goed 
equivalent voor is. Het gaat om het gebruik van het woord pront in de 
uitdrukking ’pronte borsten’. Het Nederlands kent helaas geen ander woord 
dat zo goed de staat van de betreffende borsten aanduidt. ◄ 

Een fraai voorbeeld van ‘pronte borsten’. De borsten in kwestie zijn 
van de actrice Sarah Pratt. De foto komt uit de film Brève traversée 
(in het Engels Brief crossing) van de Franse regisseuse Catherine 
Breillat. Een film die het aanzien zeker waard is en handelt over een 
Engelse, getrouwde vrouw die het tijdens de overtocht van Frankrijk 
naar Engeland aanlegt met een 16 jarige jongen. Catherine Breillat 
baarde eerder opzien met films waarin nogal erg vrijmoedig met sek-
sualiteit werd omgegaan. Brève traversée is wat dat betreft naar de 
huidige maatstaven vrij braaf. 

De stand van zaken 
‘What goes up, must come down’, is de titel van een bekend liedje. En zo gaat het ook iedere 

keer met de onderwerpen bij VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN. Nog steeds zijn er onderwerpen die 
niet zo willen vlotten: ‘Machines roken, mensen niet’ en ‘Zoekgeraakte glorie’. Daar wordt nog 
wel aan gewerkt, maar misschien bij nader inzien toch niet zo interessant. Verder hadden we 

nog: chilisalpeter, grenscorrecties en 
Bessie Pease Gutman (zie de afbeeldin-
gen hiernaast om te begrijpen waar we 
het over hebben). Nieuwe onderwer-
pen hebben zich ook al weer aange-
diend: de Nederlandse vlag, de auteur 
J Delecluze, een volk met de naam de 
Anoei en luchtwachttorens in Neder-
land. Nog steeds genoeg dus! 
DE REDACTIE 
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Hondenborden: een grote chaos! 
W ij ontvingen van de gemeente Houten een antwoord op onze vraag over 

de status van de zogenaamde hondenborden (zie de volledige brief in de 
rubriek ’Ingezonden brieven’, pagina 4). De gemeente Houten bevestigt dat be-
doelde borden geen borden zijn in de zin van de publicatie ‘Verkeersborden en 
Verkeersregels in Nederland’. Maar zo stelt de gemeente, ze beteken alle het-
zelfde: verboden voor honden. Verder verwijst de gemeente naar de Algemene 
Plaatselijke Verordening Houten. Zo kunnen wij in artikel 2.4.17 van deze ver-
ordening, 'Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie', lezen dat een 
hond altijd aangelijnd moet zijn. Ook mag een honden op een aantal duidelijk 
omschreven plaatsen niet komen. Leuk, maar niets over borden. Men verwijst 
ook naar artikel 2.4.18. Dit artikel heeft als titel 'Verontreiniging door honden 
en paarden'. We lezen dat een hond (of paard) zich niet van uitwerpselen mag 
ontdoen op een aantal duidelijk omschreven plaatsen. Dit laatste mag weer wel 
als 'hij die de hond (of het paard) onder zijn hoede heeft, er zorg voor draagt dat 
de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd'. Ook hier echter niets over 
borden. Tot slot bevestigt de gemeente, volstrekt ten overvloede, dat er verschil-
lende borden in omloop zijn. De conclusie kan zijn dat wettelijk gezien de bor-
den geen enkele status hebben. Overtreding van het door het door bord aange-
geven 'verbod' kan dus ook geen enkele consequentie hebben. Op zich sluit dit 
goed aan bij een algemene maatschappelijke ontwikkeling waarbij verkeersbor-
den niet als uiting van verkeersregels maar eerder als welwillende suggesties 
gezien kunnen worden. Per definitie is vanuit dit perspectief overtreding dan 
ook onmogelijk. Een geruststellende gedachte. En bekijk dan nu het brede scala 
aan hondenverbodsborden dat wij voor u verzamelden. Als u ook nog een (leuk) 
hondenbord vindt, stuur ons dan een foto ervan. We gaan voort! ◄ 

Bovenste rij: borden in de gemeente Houten. Onderste rij: linker twee, gemeente Hou-
ten; tweede van rechts, Utrecht, geheel rechts gemeentebibliotheek Utrecht 
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In augustus 2000 schafte de redactie op een rommelmarkt een dagboek aan met als 
titel  ‘Reisherinneringen van R Heule’ . In het dagboek worden de vakanties van R Heule 
in de periode voor de Tweede Wereldoorlog en uit het begin van de jaren vijftig be-
schreven. De beschrijvingen geven een aardig inzicht hoe de gegoede burgerij destijds 
zijn vakanties doorbracht. De redactie heeft via noest speurwerk de identiteit van R 
Heule kunnen achterhalen. Het blijkt te gaan om Maria Jacoba, kortweg Rie, Heule. Zij 
is op 15 januari 2001 op 88-jarige leeftijd overleden. Zij heeft eerst in Haarlem en later 
in Amsterdam gewoond. Zij is altijd ongetrouwd gebleven. Zij hield van al haar reizen 
een dagboek bij. Zij was erg godsdienstig. Het is onbekend hoe het dagboek op een 
rommelmarkt terecht is gekomen. 
 
De laatste aflevering: de reis naar Zwiterland, 1 tot en met 22 augustus 1952 
De reis van Amsterdam naar Basel wordt op 1 augustus per trein afgelegd. De reis duurt 
13 uur. Na de overnachting in Basel met de trein naar Spiez en ten slotte met de bus 
naar Aeschi: een ‘gevaarvolle’. We bevinden ons in de Berner Oberland in de nabijheid 
van de Thuner see. Het vakantieonderkomen is pension Friedegg. Op 3 augustus naar 
de kerk: een ‘goede, maar eenvoudige preek uit 1 Joh 5’. Wandelingen gemaakt. 4 au-
gustus wordt besteed aan een bezoek aan Spiez (kasteel, handenarbeidtentoonstelling). 
‘s Avonds in het pension een optreden van een mannenkoor (’enkele jodelden’). 5 en 6 
augustus opnieuw lange wandelingen. 7 augustus bezoek aan Interlaken met een voort-
stelling van de Tellsagen in het openluchttheater. Er volgen zo nog de nodige wandelin-
gen. Halverwege de vakantie wordt verkast naar Kurhaus Rubschen in het Braunwald. 
Ook hier weer vele wandelingen over verschillende alpen (’niet naar de toppen’). Een 
aantal plaatsjes wordt bezocht. Nog meer wandelingen. Op 18 augustus beging de te-
rugreis. Eerst naar Zürich dat ook nog even wordt bekeken. Door naar Basel waar de 
overnachting plaatsvindt. Ook nog tijd om door Basel te wandelen (’per ongeluk warm 
gegeten’). Om 19 augustus dan de terugreis: vertrek uit Basel om 7.30 uur, aankomst in 
Amsterdam om 20.45 uur, ‘prettige reis’.◄ 

Een paar pagi-
na’s uit het 
dagboek van 
Rie Heule. 
Treinkaartjes,  
buskaartjes, 
folders, toe-
gangsbewijzen: 
echt alles werd 
bewaard. Het 
volledige dag-
boek beslaat  
120 beschreven 
en beplakte  
pagina’s. 


