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1. De  Algemene Leden Vergadering woensdag 13 april, 14.30 uur. 
Het uitstel van de Algemene Vergadering naar 13 april, 14.30 uur was een juiste beslissing 
getuige de vele leden die naar de vergadering kwamen opdagen. Zowel het 
middagsaanvangsuur als de voorafgaande lunch was een verleidend “lokkertje” voor 
herhaling vatbaar. De ALV bleek voor sommige leden een hartverwarmende reünie. 
Sommige mensen hadden elkaar een lange tijd niet gezien. De vergadering liet een kloppend 
hart zien van een actieve en meelevende Nederlandse Vereniging (NV). Feestelijk was de 
afscheidsneming  van Ton Meijer en Dymphna Kerkhof-Dolk die nog eens extra  kracht 
was bijgezet door  de aanwezigheid van een van de twee beschermheren van de  NV 
Nederlandse t.w. ambassadeur Robert de Groot en van de laatste 5 penningmeesters (1995-
2022). Zakelijk werd unaniem het (financiële) jaarverslag en de décharge aangenomen. Een 
voorstel tot wijziging van de contributie haalde de stemming niet. Bij de aanvaarding van 
de voorzittershamer werden de prioritaire aandachtspunten voor de komende tijd door 
ondergetekende alsvolgt samengevat: 

1. Ledenwerving: gerichte en mogelijke aanvullende en vernieuwende (directe en 
indirecte) acties al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Een nieuwe 
zakelijkheid op basis van de NV sterktes en kansen. Ledenwerving is niet alleen een 
zorg voor het bestuur het is  een zaak van alle leden. Geen nieuwe leden zonder de 
medewerking van de leden. Laten we niet vergeten dat de contributie voor het 
kennismakingsjaar voor nieuwe leden de helft van het reguliere bedrag is. 

2. Het voorzieningen- en activiteitenpeil in en rondom de club zoveel mogelijk 
handhaven of aanpassen aan de interne behoeften en externe promotie.  Daar waar 
mogelijk zullen voorzieningen geconcentreerd worden. Het bestuur neemt zich voor om 
de leden hierover te consulteren; 

3. De Statuten aanpassen aan de huidige nieuwe Verenigingswetgeving; 
4. Het werven van meer kandidaten voor een bestuursfunctie. Laat weten of U 

geïnteresseerd bent! 
 
De vergadering werd geïnformeerd over de adviesfunctie van Mark van Roy en werd 
afgesloten met een geanimeerde borrel. 
 

 

UIT DE BESTUURSKAMER 
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2. Verplichte inschrijving voor activiteiten op de website: 
Het bestuur maakt zich zorgen over de wisselende aantallen van deelnemers aan activiteiten 
waarbij (negatieve) financiële gevolgen niet zijn uit te sluiten. Om vooraf beter inzicht te 
hebben in het aantal deelnemers heeft het bestuur in overleg met de programmacommissie 
besloten het inschrijven via de website verplicht te stellen voor maaltijden, lezingen, 
uitstapjes, en bridge op zondag. Alleen de Happy Hour op de eerste woensdag van de 
maand, de Aperitief op vrijdag alsmede het biljarten, schaken en de (donderdag en 
dinsdagavond) bridge kennen GEEN verplichte inschrijving. 

3. Covid en het NV ventilatie regime 
Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om in het kader van Covid nog eens te 
benadrukken hoe belangrijk de ventilatie is in de grote zaal van de club. Het betreft hier een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bestuursleden, Ludwina en  de 
vrijwillig(st)ers/activiteit manager om de CO2-meter en gebruiksaanwijzing goed in de 
gaten te houden. De draaiknoppen van de luchtverversingseenheid  met stand 1 t/m 5, 
bevinden  zich in de bergruimte naast de bar. 

4. Klimaat lezing door Bert Metz (21 april): 
Bert Metz gaf een zeer inhoudelijke en heldere uiteenzetting over de opeenvolgende 
klimaatconferenties waaronder die van Glasgow vorig najaar. Hij liet zien dat Nederland én 
de wereld alles op alles moet zetten om de klimaatopwarming te beperken tot 1.5 graden 
Celsius. Dit kan alleen als alle regeringen en de burgers hun verantwoordelijkheid nemen. 
Aan het eind van zijn presentatie deed hij een beroep op de aanwezigen zich aan te sluiten 
bij de Grootouders voor het Klimaat in Nederland of België. Onder de toehoorders was één 
vertegenwoordiger van de Belgische Grootouders voor het Klimaat. Ook was Bart Peters, 
schepen voor milieu en klimaat, aanwezig. 

5. Bijzondere bijeenkomsten mei 2022: 
Graag verwijst het bestuur naar een viertal programma onderdelen in mei. Het betreffen:   

 Bevrijdingsborrel op 6 mei; 
 De eerste van een serie NV golftoernooien op 11 mei en wel op de Brabantse 

(inschrijving verplicht). 
 Lezing op 18 mei door Stan De Peuter over De Vlaams-Hollandse atlascartografie 1500-

1700.De bijdrage van de Vlaams-Hollandse cartografen aan de evolutie in de 
wereldcartografie was immens dankzij de vernieuwing die onze voorouders 
doorvoerden.De nadruk ligt op het tonen van kaarten met een woordje uitleg, niet op 
een analytische en gestructureerde lezing(inschrijving verplicht).  

 Wandeling in en rondom Tombeek op 31 mei (inschrijving verplicht). 
 
Namens het bestuur 
Paul Brouwer voorzitter 
24 april  2022 
 
 

 

  



Programma Mei  2022

DE CLUB IS ALTIJD OPEN EEN HALF UUR VOOR DE ACTIVITEIT BEGINT, TENZIJ ANDERS VERMELD.

dinsdag 3 19:00-22:30 Bridgedrive
woensdag 4 12:00 Bibliotheek open

12:30-14:30 */+ Lunch
donderdag 5 10:30-14:30 # Duplicate Donderdagbridge
vrijdag 6 16:00-18:00 Biljarten

17:00-19:00 Bevrijdingsborrel
zondag 8 15:00-17:00 Dansles en vrij dansen

dinsdag 10 15:00-18:00 Schaken
woensdag 11 Golfdag op de Brabantse Golf
donderdag 12 Bezoek aan Museum Veluwezoom

in Doorwerth
vrijdag 13 16:00-18:00 Biljarten

16:00-18:30 Wijnclub
18:30-21:00 */+ Clubavond

zondag 15 14:00 * Bridge op zondag

dinsdag 17 19:00-22:30 Bridgedrive
woensdag 18 20:00-22:00 * Lezing door Stan De Peuter:

Carthografie in Vlaanderen en Nederland
donderdag 19 10:30-14:30 # Duplicate Donderdagbridge
vrijdag 20 15:00-18:00 Filosofische gesprekskring

16:00-18:00 Biljarten
17:00-19:00 Aperitief op Vrijdag

dinsdag 24 15:00-18:00 Schaken
woensdag 25 12:00 Bibliotheek open

12:30-14:30 */+ Lunch
14:30 Leesclub

vrijdag 27 16:00-18:00 Biljarten
17:00-19:00 Aperitief op Vrijdag

dinsdag 31 * Wandeling in Tombeek
19:00-22:30 Bridgedrive

 * inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
#activiteit georganiseerd door externen

VOORUITBLIK JUNI

vrijdag 3 Filmavond met maaltijd
woensdag 15 Lezing
woensdag 22 Haringavond

AS/6

ProgrammaSchemaMei.xls
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 Mededelingen van de Programmacommissie 
 

Mei 2022 
 
WOENSDAG 4 MEI 

Lunch 
Omdat we deze dag niet geschikt vonden voor een happy hour, hebben we 

gekozen voor een lunchbuffet. 
 
VRIJDAG 6 MEI 

Bevrijdingsborrel 
Een bijzonder geschikte dag voor een feestelijke, goed verzorgde borrel. 

 
WOENSDAG 11 MEI 

Golfdag op de Brabantse Golf 
De bekende golfers hebben al een uitnodiging gekregen van Rob Lodewick. Als 
u nog niet bij die groep hoort, maar wel eens wilt meespelen, neem dan contact 

met Rob Lodewick. 
 
VRIJDAG 13 MEI 

Clubavond 
Na de bijeenkomst van de wijnclub en na het biljarten wordt het druk aan de 

eettafels. 
 
ZONDAG 15 MEI 

Bridge op zondag 
Langzamerhand komen we weer in het stramien: derde zondag van de maand, 

een bijzonder gezellige zondagnamiddag … 
 
WOENSDAG 18 MEI 

LEZING door Stan De Peuter 
De Vlaams-Hollandse Atlascartografie 1500 – 1700 

Onze voorouders leverden enorme bijdragen aan de evolutie van de cartografie. 
De nadruk ligt op het tonen van kaarten met uitleg, niet op een analytische en 

gestructureerde lezing. 
 
DINSDAG 31 MEI 

Wandeling in en om Tombeek, geleid door Elly Blom 
Startpunt: 10:30 bij Parking Café Oud St-Elooi, Lanestraat 106, Tombeek 

Afstand 5,7 km 
Lees verder in dit e-blad. 
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VOORUITBLIK JUNI 

 
Vrijdag 3 juni:   FIMAVOND met maaltijd 
 
Film:  The Reader 
 

 

 

 genre: drama/romance 

 jaar: 2008 

 duur:  120 minuten 

 regie: Stephen Daldry 

 acteurs:  Kate Winslet, David Kross 

In Duitsland, vlak na WO II, begint de 15-jarige Michael een 
gepassioneerde affaire met de veel oudere Hanna. Beiden houden van 
boeken en elke avond leest Michael Hanna voor. Op een dag is Hanna 
spoorloos. Jaren later komt hij haar weer tegen in de rechtzaal. 

 
 

Woensdag 15 juni Lezing door Mark Eyskens 
 
Woensdag 22 juni Haringavond 
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Van de redactie 
 
U krijgt weer een rijkgevuld E-blad. U vindt de geplande activiteiten, waarop we 
ons kunnen verheugen. En waarvoor we ons kunnen inschrijven. En veel meer. 
Heel wat trouwe schrijvers verzorgen vertrouwde rubrieken. Om er één te 
noemen: we zijn heel blij dat Jaap van der Horst een voorraadje verhalen had 
opgeslagen, toen covid hem hard trof. We zijn nog veel blijer dat hij goed herstelt. 
 
Jacques Veerman blijft zeer bekommerd om wat er in onze wereld gebeurt en dat 
zie je aan zijn schilderij hieronder. 
 

 
 
U vindt ook een affiche van het VlaNed-Golftoernooi. Dat ken ik maar al te goed: 
mijn echtvriend was 10 jaar lang organisator van die feestweek op de Brabantse 
Golfclub en ik deed ook wel wat. Na hem nam Rob Lodewick het over en Han 
mocht ook wel wat doen. Inmiddels organiseren andere Nederlanders bij de 
Brabantse Golf dat toernooi, samen met Vlamingen, want de Hollandse 
organisatoren zijn een beetje opgebruikt. Het is een toernooi dat Nederlanders (uit 
Nederland en België) wil samenbrengen met de spelers van de Brabantse. Haring 
en jenever staan elke dag aan de finish te wachten bij een echte haringkar, de 
finaledag wordt gespeeld in oranje / wit tegen geel / blauw van de Brabantse. Het 
is een feestelijke week. Zo, dat weet u ook alweer. 
 

Annelies Smilde 
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Dodenherdenking woensdag 4 mei 2022 

 

De Nederlandse Ambassade te Brussel verzoekt ons u het volgende mee te 
delen.  

 

 

 

“In het kader van de Nationale Herdenking van de Nederlandse militairen 
en burgers die sedert 10 mei 1940, waar ook ter wereld, zijn gevallen in het 
belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van Internationale 
Organisaties, dan wel door terreur en oorlogshandelingen zijn 
omgekomen, zal op woensdag 4 mei 2020 om 10.30 uur op het Britse 
Ereveld van de begraafplaats te Evere een korte herdenkingsplechtigheid 
plaatsvinden ter nagedachtenis van de aldaar begraven Nederlandse 
militairen. 

 

De Nederlandse ambassade nodigt u hierbij uit deze plechtigheid bij te 
wonen, waartoe u wordt verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn bij het 
Monument van het Britse Ereveld. De plechtigheid, die ongeveer een half 
uur duurt, begint om stipt 10.30 uur”. 

 

 

Zoals in vorige jaren zullen het bestuur en meerdere leden van onze 
vereniging hierbij vertegenwoordigd zijn. 

 
  



 

 

 

 
 
 

De Jan van Boendalekring Tervuren  
organiseert  

een panelgesprek 
 

Vrijdag 6 mei 2022 
20 uur 

CC De Warandepoort 
 

Inkom vrij! 
 

 
 

Isabelle Vanhoutte   is journaliste en schrijft over duurzaamheid en circulaire economie. 

Katrien De Clerck lanceert nieuwe bedrijven in de duurzame mobiliteit. 

Bram Peters   is Schepen in Tervuren bevoegd voor o.a. milieu en duurzaamheid 

Fons Feekes   is klimaatcoach, Transitie Tervuren, projectleider Green Deal Festival Tervuren 
 
 
 

www.boendalekringtervuren.be  janvanboendale@gmail.com  Anne-Mie Cosijns, Bijlkensveldstraat 4, 3080 Tervuren 

 

Circulaire economie en deeleconomie, zorgzaam omgaan met energie en optimalisatie van mobiliteit.  
Hoe nemen we de pijnpunten weg? Hoe geraken we samen overtuigd?  
Een dialoog tussen burger, overheid en bedrijfswereld met daarna mogelijkheid tot vraagstelling. 
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Wandeling in en rond Tombeek op dinsdag 31 mei om 10.30 uur 

Startpunt: Parking Café Oud St-Elooi, Lanestraat 106, Tombeek 

Afstand 5,7 km 

Het dorp Tombeek is onderdeel van de gemeente Overijse en ligt aan de rivier de 
Laan. In de prachtige en groene omgeving bevinden zich de Venusberg en de 
Walenberg. De eerste bewoning hier dateert uit de Gallo-Romeinse periode. De 
naam Tombeek bevat “tommé” of “tombe”, wat afkomstig is van Tumulus, een 
grafheuvel. 

 

In de 12e eeuw bouwt het geslacht Van der Deckt (leenheren) het eerste kasteel 
Ter Deck. Het kasteel dat we op afstand zullen zien liggen dateert uit de 16e/17e 
eeuw, de oude kapel uit de 13e eeuw. Het werd begin 20e eeuw ingrijpend 
gerestaureerd en bevat o.a. 15 slaapkamers, 4 badkamers en 2 keukens. Tot 1975 
is het door adellijke families bewoond. 

Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om gezamenlijk de lunch te 
gebruiken in het nabijgelegen hotel/restaurant Avalon. 

Elly Blom-Rietveld  
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VLADIMIR 
 
 
 Eenzaam in zijn grote bunker 
 aan een tafel reuzelang 
 zit Vladimir heel boos te wezen, 
 eigenlijk is hij wel wat bang. 

 
 

 Hij is al jaren baas der Russen  
 maar werd nooit een echte Czaar 
 nooit een Vladimir de Grote 
 en dat vindt hij erg naar. 
 
 
 Zijn paladijnen buigen, knikken, 
 niemand houdt hem meer in toom. 
 Nu wil hij landjepik gaan spelen  
 Het kleine-mannetjes-syndroom. 
 
 
 Hij trekt een blik soldaten open,  
 een Casus Belli bij de hand, 
 preekt roem en glorie voor het volk. 
 Ten strijde in een weerloos land. 
 
 
 Hij bralt, hij liegt en wordt steeds kwader. 
 Zijn tafel van Pinokkiohout 
 wordt met elke leugen langer. 
 Vladimir, jongen dat loopt fout. 
 
 
 Ga spelevaren op de Wolga, 
 Madeliefjes plukken of zoiets. 
 Oorlog is zo ouderwets, toch. 
 Maak een tripje op je fiets. 
 

Edu Klobbie 
(vriend van Hans Bender) 
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Mijn Tuin in Mei. 

Zoals U weet wordt de maand Mei ook wel 
de bloeimaand genoemd. Ik heb U in een 
eerder verschenen artikel al eens verteld wat 
er zoal in mijn tuin is aangeplant. Nu in deze 
bloeimaand zullen we eens kijken wat er dan 
effectief bloeit. De vroege bloeiers zoals 
Sneeuwklokjes, Krokussen, Narcissen (in 
Vlaanderen ook wel Paasbloemen genoemd) 
en Hyacinten zijn inmiddels uitgebloeid. 
Blauwe druifjes en Tulpen bloeien nog. Van 
de uitgebloeide bloemen worden zoveel 
mogelijk de vruchtjes afgesneden, gekopt, 
wat ten goede komt aan de groei van de 
bollen voor volgend jaar.  

Onder het afgestorven blad van de 
Sneeuwklokjes komen de blauwe bloemen van het kruipend Zenegroen al te 
voorschijn. In de border staan ook de Primula’s (in de Achterhoekse volksmond 
ook wel maartbloemen genoemd)  weer in bloei. Onder mijn bessenstruiken bloeit 
het Speenkruid, wat zich elk jaar verder uitbreidt en onder de bloeiende 
appelboom het blauwbloemige Maagdenpalm. Allebei goede bodembedekkers, 
alhoewel het blad van het Speenkruid mettertijd afsterft. Elders in mijn tuin 
beginnen de Boshyacinten te bloeien die ik eens uit het Park van Tervuren heb 
“gestolen”. 

Tegen de muur bloeien de gele 
Muurbloemen volop, doch de bijna 
uitgebloeide struikjes haal ik er uit 
om voor de ertussen staande rozen 
ruimte te maken. Verder bloeien ook 
bijna overal de blauwe Vergeet-mij-
nietjes. Ik moet straks niet vergeten 
de uitgebloeide exemplaren eruit te 
trekken, want anders krijg ik er 
volgend jaar veel te veel van. 

Van de struiken is de Forsythia ook 
uitgebloeid, maar de rode Ribes 
bloeit nog. Ik moet straks de takken 
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wel wat insnoeien, om de vorm te behouden. Verder bloeit de stekelige 
roodbloemige Cydonia en de eveneens stekelige Berberis (Zuurbes). 

De inmiddels 5 meter hoge Krentenboom, in Belgie minder bekend, heeft 
schitterend gebloeid. Het wachten is nu op de rood paarse krenten. Helaas krijgen 
die nauwelijks de kans om te rijpen, omdat de houtduiven er voortijdig mee aan 
de haal gaan.  De bijna 3 meter hoge blauwe Sering begint te bloeien en verspreidt 
een heerlijke zoete geur. De bloeiende gele Mahonia heeft zich ook verspreid en 
met name ook genesteld in de Ligusterhaag waar ik hem toch liever niet heb.  
Verder is de Prunus oftewel de Japanse kers bijna uitgebloeid en moet ik er enkele 
dode takken uit zagen. De Kornoelje, Cornus mas, heeft ook zijn best gedaan met 
volop gele bloempjes. Van de 
vruchtjes zou men gelei kunnen 
maken, maar dat heb ik nog niet 
geprobeerd. De Vlinderstruiken, 
Buddleia, zijn fel teruggesnoeid en het 
snoeihout, in bussels gebonden, is 
opgehaald door Interrand. 

En dan de (kleine) moestuin. De 
tuinbonen (labbonen) en peulen 
komen inmiddels op. Zij kunnen tegen 
een beetje vorst in tegenstelling tot 
prinsessenbonen. Met het poten 
daarvan is het beter te wachten tot na 
de ijsheiligen, 11,12,13 en 14 mei. 
Wel heb ik al rabarber geoogst en 
gegeten. 

Ik heb nog niet vermeld dat ik af te 
rekenen heb met de grootste vijand 
van een tuinier, nl. het zevenblad. Naar verluidt zou men het kunnen gebruiken 
net als peterselie, maar ik probeer ze er toch maar met wortel en al uit te trekken, 
wat maar ten dele lukt. U ziet, in een tuin is altijd wat te doen en dan heb ik het 
nog niet eens gehad over het gazon maaien en het bestrijden van mos. Verder 
verwijder ik in mijn gazon, met een mesje, paardenbloemen en madeliefjes, de 
laatste ook wel meizoentjes genoemd. 

Dr. Fop I. Brouwer had indertijd gelijk met zijn uitsmijter in zijn column dat “Wat 
groeit en bloeit en ons steeds weer boeit”, dat geldt tenminste voor mij wel! 

Bert Haijtink 
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Patroonheiligen van Europa (vervolg) 

In deze aflevering de tweede vrouwelijke co-patroonheilige van 
Europa, de H. Catharina van Siena (1347-1380), mystica en kerklerares. 

 

Catharina was een zeer begaafde vrouw met een sterke 
persoonlijkheid en veel overtuigingskracht. Ze was de jongste van 25 
kinderen (ja, u leest het goed) en na de dood van haar tweelingzus 
mediteerde ze veel over het lijden van Christus. Al op haar zesde kreeg 
ze haar eerste mystieke ervaring en op haar 16e werd ze lid van de 
derde orde van Dominicus. 

Ze leefde een paar jaar als kluizenares, en verzamelde daarna voedsel 
en kleding voor de armen, bezocht gevangenen en zorgde voor zieken. 
Als snel werd ze ook geraadpleegd om haar adviezen en begon ze zich 
te bemoeien met zowel de plaatselijke als met de wereldpolitiek. 

Ze heeft veel bijgedragen aan de eenheid van de kerk. Zo wilde ze de 
paus, Gregorius XI die in Avignon verbleef, terugbrengen naar Rome 
en dankzij Catherina’s bemiddeling liet hij zich overhalen terug te 
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keren. Van Catharina zijn meer dan 300 brieven bewaard gebleven, 26 
gebeden en een boek. 

Deze behoren tot de grote mystieke en literaire geschriften van haar 
tijd. 

Gedurende haar leven had ze vele visioenen van Christus en in 1375 
ontving Catharina de stigmata (ook wel de “kruiswonden” of “de 
wondtekenen Gods” genoemd) en de genade van het mystieke 
huwelijk. In een mystieke ervaring ruilde Jezus zelfs zijn hart voor dat 
van haar. In 1380 overleed zij, 33 jaar oud, dezelfde leeftijd als Jezus 
toen hij stierf. In 1461 werd ze heilig verklaard. 

 

Catharina ligt in een schrijn onder het hoogaltaar van de basiliek Santa 
Maria sopra Minerva in Rome. In 1866 werd ze uitgeroepen tot co-
patrones van Rome, in 1939 tot co-patrones van Italië (samen met 
Franciscus van Assisi), in 1970 tot kerklerares (samen met Teresa van 
Avila) en in 1999 tot co-patrones van Europa samen met Birgitta van 
Zweden en Theresia Benedicta van het Kruis).  

Over Zr. Theresia Benedicta a Cruce , beter bekend als Edith Stein, in 
een volgend e-blad meer. 

Herman Hensen 

 

Referenties: 

https://www.kenteringen.nl/ 

Met de heiligen het jaar rond. 4 delen van vele schrijvers onder de 
redactie van Dom. Huygen O.S.B., Dom. Scheerman O.S.B., Antoon 
Coolen en Anton van Duinkerken. 

Uitgeverij Paul Brand, Bussum 
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“A Blessing in disguise?” 
 

In mei 1972 ben ik overgestapt naar Blessing Electronics N.V. in Breda. Vorige 
keer heb ik de redenen daarvoor al uitgelegd, rest nog een beschrijving van dit 
bedrijf. De heer Blessing, ooit werkzaam geweest bij Philips, hield zich in de 
zestiger jaren bezig met elektrotechnische materialen en apparatuur, onder andere 
noodverlichting. Hij was eigenaar van twee handelsfirma’s, één in Rotterdam en 
de andere in Brussel. Naast die handelsactiviteiten was hij ook een fabriekje in 
Breda begonnen om zelf noodverlichting en omvormers te produceren en die via 
zijn kantoren in de handel te brengen. Die vraag naar omvormers kwam vaak van 
binnenschippers. Voor elektrische energie waren zij, in die tijd – en mogelijk nog 
-, afhankelijk van de scheepsaccu. En daar kon je geen TV op aansluiten. De 
oplossing is een omvormer die van de 12 V gelijkspanning van de accu 220V 
wisselspanning maakt. De verkoop van die omvormers, die in het fabriekje in 
Breda gefabriceerd werden, liep dus via zijn kantoren in Rotterdam en Brussel. 
Er kwamen ook aanvragen voor grotere omvormers voor diverse andere 
toepassingen. Het bedrijfje groeide, nam knappe koppen in dienst om nieuwe 
producten te ontwikkelen en in 1972, toen ik er bij kwam, werkten er zo’n 45 
mensen. Alleen de heer Blessing zelf was er niet meer bij, en daar was een goede 
reden voor.  

Rond 1970 was hij in contact gekomen met de firma Howden, een sinds 1857 
bestaand industrieel bedrijf uit Engeland, dat o.a. compressoren voor 
koelinstallaties fabriceerde. Bij de Nederlandse vestiging van Howden werden 
koelinstallaties gebouwd voor de internationale markt, grote turn-key projecten 
van tientallen miljoenen guldens. Echter, er deden zich problemen voor met de 
elektronische regelapparatuur van die installaties. Voor hulp, in de vorm van 
elektronische kennis, waren ze bij de heer Blessing en zijn fabriekje 
terechtgekomen. Het hieruit voortvloeiende werk voor de Howden vestiging werd 
een belangrijk onderdeel van de omzet van Blessing Electronics. Zo belangrijk, 
dat die Nederlandse vestiging de gehele fabriek in Breda maar overgenomen had. 
Dat was inclusief de productie en verkoop van noodverlichting en statische 
omvormers, waar Howden niets mee te maken had. Die activiteit moest doorgaan 
en daarom werd de firmanaam niet veranderd, maar de fabriek was in feite 
onderdeel van het Engelse Howden concern geworden. 

Aanvankelijk bleef de heer Blessing directeur, maar daar is snel een eind 
aangekomen. Wat bleek namelijk, de verkoop van de noodverlichting en 
omvormers liep niet goed. Dat was achteraf gezien, waarschijnlijk één van de 
redenen geweest om zijn fabriek, te hoog gewaardeerd, in de etalage te zetten. 
Toen dat allemaal duidelijk werd, was Howden niet meer zo gelukkig met de 
vroegere eigenaar. Maar het werd nog erger: tegen de tijd dat de jaarrekening 
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gepresenteerd moest worden liet de heer Blessing zijn kantoren, nog wel in zijn 
bezit, flinke bestellingen bij de fabriek plaatsen. Op de jaarvergadering, in 
aanwezigheid van de financiële deskundigen van Howden, bleken de 
verkoopcijfers dan niet zo best, maar de vooruitzichten waren toch veelbelovend, 
veel boekingen. Zodra de Howden mannen op het vliegtuig naar Engeland zaten 
werden de bestellingen weer geannuleerd! Zoiets lukt natuurlijk maar één keer en 
leidde tot het verdwijnen van de heer Blessing als directeur van de fabriek met 
zijn naam. Toch bestond er nog een relatie met hem, omdat zijn kantoren het enige 
bestaande verkoopkanaal vormden. De nieuwe Howden directie had daarom 
besloten dat het anders moest en zo was de behoefte ontstaan aan iemand die de 
verkoop van de statische omvormers en noodverlichting op poten moest gaan 
zetten en dat werd ik.  
Met de ervaring bij Enraf-Nonius opgedaan, lukte het relatief snel die verkoop 
op gang te brengen. In het begin leek het enige struikelblok de heer Blessing zelf 
en wel in twee 

opzichten. In de eerste plaats was de reputatie van zijn omvormers erg slecht en 
ten tweede dreigde hij over contractbreuk te gaan procederen als we in Nederland 
niet via zijn kantoren leverden. Met het eerste probleem, de kwaliteit van de 
apparaten die in vroeger tijden geleverd waren, werd ik al snel geconfronteerd. Ik 
had namelijk besloten naar de tevredenheid van de gebruikers eens te peilen. De 
verkoop aan de binnenschippers liep via een paar speciaalzaken, in Rotterdam en 
Dordrecht, die zich bezig hielden met alles wat een binnenschipper nodig heeft. 
Dat kan tentzeil en touw en dat soort dingen zijn, maar ook elektrisch werkende 
huishoudelijke toestellen voor gebruik met een accu. Televisie kijken was 
inmiddels goed ingeburgerd,  maar TV’s die op een accu werken waren er niet. 
Dat had er toe geleid dat de schippers TV’s, maar bij voorbeeld ook 
geluidsapparatuur, tezamen met een omvormer, bij zo’n winkel kochten. Mijn 
onderzoek richtte zich dus op die winkels en hun klanten. Al gauw stelde ik vast 
dat men niet gelukkig was met de Blessing omvormers, niet alleen gingen ze snel 
kapot, als ze werkten veroorzaakten ze vaak storingen. Dat ze toch af en toe nog 
verkocht werden, was te danken aan het feit dat er weinig alternatief bestond. Met 
de eigenaars van de winkels kon ik nog wel een redelijk gesprek voeren ook al 
ging het vrijwel alleen over klachten. Echter, met de eindgebruikers waren de 
contacten van andere aard. Vriendelijke mensen die schippers, maar op het 
moment dat ik zei Blessing Electronics te vertegenwoordigen veranderde de 
vriendelijkheid in woede en zelf veranderden ze in een soort “Hulk”. Ongetwijfeld 
herinnert u zich die TV figuur uit die tijd, die over bovennatuurlijke krachten 
beschikte. Die verandering van vriendelijke schipper naar Hulk zegt veel over de 
ervaringen die zij met de Blessing omvormers hadden. Ik ben niet gauw bang, 
maar een woedende Hulk? Gelukkig maar dat ik toen nog goed ter been was!  
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Die slechte kwaliteit was dus het eerste Blessing probleem, maar het was in feite 
al opgelost. De knappe koppen hadden inmiddels geheel nieuwe omvormers 
ontwikkeld die veel minder storingsgevoelig waren. Over de contractbreuk, 
waarover hij dreigde te gaan procederen, ben ik met hem gaan praten. Ten tijde 
van het contract waaraan hij refereerde - en dat ik nooit gezien heb – werd een 
heel ander product gefabriceerd, was mijn argument. Ik had namelijk een sterk 
vermoeden dat er geen, of een nogal vaag, contract was. Bovendien had ik, 
afgezien van zijn eerder beschreven annuleertruc, nog wat andere dingen uit zijn 
zakelijke verleden ontdekt, dingen waar hij liever niet aan herinnerd werd. Al met 
al kon ik hem ervan overtuigen dat zo’n juridische aanpak voor geen der partijen 
zin had. Het is altijd prettig te onderhandelen over iets waar je geen verstand van 
hebt en dan nog gelijk te krijgen. Aan het eind van de rit waren we bijna vrienden 
geworden. Het was ook een zeer charmante, altijd goed geklede man die in een 
Rolls Royce reed. Waarschijnlijk verdiend aan de verkoop van zijn fabriek aan 
Howden. Mogelijk heeft hij gedacht: ”het zal me een zorg zijn”. In elk geval het 
juridische struikelblok was weg en aan verbetering van de kwaliteit was men al 
begonnen te werken voor ik erbij kwam.  

 
Mijn eerste werk was passende verkoopliteratuur maken en daarmee lukte het snel 
goede resultaten te boeken. Voor de noodverlichting sloot ik contracten af met 
verschillende  Elektrotechnische groothandelaren en op het gebied van 
omvormers wist ik een belangrijke order van Defensie binnen te halen. Daarmee 
was het marktaandeel van Blessing Electronics, voor omvormers tot 10kW, in 
Nederland zeer groot geworden. Het leek dus allemaal voorspoedig te gaan, maar 
om verder te groeien waren we afhankelijk van het opbouwen van de export. Bij 
het verkennen van de mogelijkheden hiervoor bleek, wat ik ook al in Nederland 
had vastgesteld, dat er veel vraag was voor omvormers van groter vermogen. 
Echter de Howden directie wilde, op grond van adviezen van de researchafdeling, 
daar niet in investeren. Daarop besloot ik te onderzoeken of we mogelijk een 
agentschap zouden kunnen verkrijgen van een buitenlandse firma, die wel grote 
omvormers maakt. Op een internationalebeurs in Milaan, op het gebied van 
industriële elektrotechniek ontmoette ik een aantal Amerikaanse fabrikanten van 
statische omvormers. Van de Amerikaanse technologie op omvormergebied viel 
veel te leren en ik had, daar in Milaan, een uitvoerig gesprek met de firma 
Teledyne Inet met de directeur en de belangrijkste ontwikkelingsman. Ik 
suggereerde de mogelijkheid de firma in Europa te vertegenwoordigen en ze 
zeiden daarop terug te zullen komen.  

Niet lang daarna werd ik gecontacteerd door het Europese kantoor van Teledyne 
in Brussel voor een gesprek met de directeur ter plaatse, een Amerikaan. 
Teledyne, werd mij duidelijk, was een conglomeraat met ongeveer 140 divisies, 
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met een totale jaaromzet van om en nabij de 3 miljard dollar. Snel gegroeid door 
bedrijven over te nemen en, voornamelijk financieel, te herstructureren. Er waren 
enorm grote divisies met duizenden werknemers, maar ook kleintjes waarbij het 
personeelsbestand onder de 100 lag. 140 divisies betekende ook 140 verschillende 
producten. De oprichter en C.E.O, Henry Singleton stond erom bekend simpelweg 
niet geïnteresseerd te zijn in het product dat een divisie maakte, luciferhoutjes of 
radarapparaten, het deed er niet toe, alleen de cijfers waren van belang. Teledyne 
Inet, de divisie waarmee ik in Milaan kennis gemaakt had bleek één van de 
kleinste te zijn. Ze waren zeker geïnteresseerd om hun omvormers in Europa te 
verkopen, maar een agentschap verlenen aan een bedrijfje nog kleiner dan ze zelf 
waren, leek hen weinig interessant. Kortom, mij werd een contract van twee jaar 
aangeboden om voor Teledyne Inet de verkoop in Europa en omstreken te gaan 
doen.  

Wel moest ik daarvoor naar (de omgeving van) Brussel verhuizen, omdat ik vanuit 
hun kantoor voor Europa, aan de Chaussée de la Hulpe in Watermaal-Bosvoorde, 
zou gaan werken. Zo zijn Riekje en ik, met zoon en dochter, in België 
terechtgekomen. Eén van de vele gevolgen daarvan is ons lidmaatschap van deze 

vereniging. De periode Blessing Electronics 
was dus snel afgesloten, één ondeugend 
verhaaltje erover. 

Omdat de directeur, ook directeur bij de 
Howden vestiging, niet vaak in Breda was, 
ging ik soms voor een bespreking met hem naar 
Amsterdam. Meestal, zeker in het begin, 

wegens de problemen met de heer Blessing, maar ook om over verkoopcijfers en 
marketing te praten. Het gebeurde dan wel dat hij, die directeur, in een meeting 
over de verkoop van grote koelinstallaties verwikkeld was en mij vroeg er even 
bij te blijven tot hij tijd voor mij had; ik had er wel niets mee te maken maar "kon 
er wel van leren". Zo’n meeting, met specialisten, zowel van Howden als van de 
klant, ging dan over de verkoop van internationale projecten van tientallen 
miljoenen guldens. Dat vereist een andere marketingstrategie dan een 
omvormertje van een paar honderd gulden aan een binnenschipper slijten. Een 
strategie waarbij entertainment niet ongebruikelijk is. In die besprekingen kon dan 
ook het woord escort wel eens vallen en er bestond een lijst van namen. Die 
werden echter nooit genoemd, er waren codes voor bedacht: namen van bekende 
voetbalclubs. Het kwam dan ook wel eens voor dat, tijdens zo’n meeting 
plotseling aan één van de eigen medewerkers, kennelijk specialist op dit gebied, 
de vraag werd gesteld: is AJAX vanavond vrij? 

Jaap van der Horst 
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