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Redacteur Ton Oosterhuis

Doorgaans laat ik de actualiteit maar links liggen,,
maar deze week voelde ik mij toch geroepen op
een paar gebeurtenissen te reageren.

Etos 80 jaar
Op de tv zag ik dat Etos zijn 80-jarig bestaan viert.
Dat nieuws verleidt mij tot een stukje geschiedschrijving. Daarvoor citeer ik uit mijn boek Niet om
het gewin maar voor het gezin, dat elf jaar geleden
verscheen bij Sdu uitgevers.
In Eindhoven hebben medewerkers van Philips een
verbruikscoöperatie opgericht die in 1931 Etos
(Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking) ging heten. In 1964 exploiteerde Etos naast
een moderne brood- en banketbakkerij in totaal acht
supermarkten, twaalf zelfbedieningswinkels, zeven
toonbankwinkels en diverse speciaalzaken. Het
bijzondere van Etos waren vooral de negentien
drogisterijen.
Toen in 1973 door faillissement het doek viel voor
de beweging van de verbruikscoöperaties in Nederland besloot het bestuur van Etos zich met huid en
haar te verkopen aan concurrent Albert Heijn. Die
gebruikt sindsdien de naam van deze aloude coöperatie (Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking) voor een keten van drogisterijen. Zouden
ze daar zelf nog weten wat die naam oorspronkelijk
heeft betekend?

met verliezen geconfronteerd, maar met een beetje
minder woekerwinst.

Een heel merkwaardig toeval
Ik zag op de tv dat in de USA als alarmnummer
911 wordt gebruikt. Dit roept bij mij de vraag op
welke van de volgende drie mogelijkheden is hier
van toepassing?
1. De terroristen kozen daarom de datum 911 voor
hun aanslag op de Twin Towers.
2. De USA kozen dit nummer naar aanleiding van
de aanslag op de Twin Towers op 911.
3. Er is hier sprake van een heel merkwaardig
toeval.
Weet u het antwoord? Een redacteur van de Volkskrant antwoordde mij desgevraagd: “Voor zover
ik weet is antwoord 3 juist.”

Verlies voor de banken?
“De onderhandelingen met de banksector verlopen moeizaam,” meldt de Volkskrant op 27 oktober. Dat gaat over het afwaarderen van de Griekse
staatsschuld. Rekent u even mee? De rente op
Griekse staatsleningen bedraagt 18,5 procent.
Uitgaande van 100% bedraagt de schuld dus na
één jaar 118,5, na twee jaar 140,4 procent, na drie
jaar 166,4 na vier jaar 197,2 procent en na vijf jaar
233,6 procent. Volgens mij worden de banken niet

Deze cartoon in de Volkskrant van 22 oktober
verklaart waarom mijn huis nog steeds niet is
verkocht.

