
 

 

 

 

 

 

 

MAANDBLAD NEDERLANDSE 
VERENIGING 

JULI 2022 
 

 

 

 

 

Leuvensesteenweg 4a   B-3080   Tervuren      Tel: 02767 76  87     E-mail:. secretaris@nederlandse-vereniging.be 

Website: www.nederlandse-vereniging.be 

  BTW BE 441 080 081 IBAN: KREDBEBB    BE33 4345 1708 2146.  



2 

Inhoud 

 

Uit de Bestuurskamer       : Blz.    3 

Programma Juli      : Blz.    4 

Mededelingen van de Programma Cie.  : Blz.    5 

Impressie Wijnreis       : Blz.    7 

Gesprek met Marisa Gerards     : Blz.  10 

Uitnodiging tentoonstelling J. Veerman   : Blz.  11 

Biljarten voor dames     : Blz.  12 

1982  40 jaar geleden     : Blz.  13  

De tijd van de grote computers    : Blz.  17 

Mijn tuin in Juli      : Blz.  20 

Wijzigingen ledenbestand     : Blz.  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit E-blad kwam tot stand onder de redactie van: Annelies Smilde - Bertus Haijtink - Leo 
Voorham en met medewerking van Jos Thomeer en Caroline Ernst. 



3 

De Jazzfontein en de NV activiteiten: 

Oplettende NV leden hebben bij het passeren van de “Jazzfontein” van Tom Frantzen aan het einde 
van de Tervurenlaan gezien dat de fontein al maandenlang geen water meer spuwt. Het is te wijten 
aan een technisch probleem door het onontbeerlijk gemis van een tweetal reserveonderdelen.  
Echter voor de NV  is het bovenstaande websiteplaatje meer dan een mooi lokale trekpleister. Met 
Brussel op de achtergrond brengt het tot uiting een bruisend, borrelend en boeiend verenigingsleven 
in Tervuren en van de NV in het bijzonder. 

Kwam met het stilvallen van deze water musicerende fontein ook het verenigingsleven van de NV 
tot een stilstand?  Men kan stellen dat het tegendeel waar is!  In juni was er naast de reguliere 
activiteiten onder grote belangstelling de lezing van Mark Eyskens. Het was een exposé van een 
intellectuele geweldenaar die ethische vraagtekens en beperkingen stelde bij verdere 
ontwikkelingen van bepaalde moderne wetenschappen. Voorts was er ook met dank aan Liliane, 
Kees en Pieter een drukbezochte en gezellige haringavond.  

In juli zijn er een drietal programmaonderdelen waarvoor het bestuur Uw aandacht vraagt: 

 Woensdag 6 juli de Happy Hour met o.a. een vernissage van de schilderijen van Jacques 
Veerman in diens bijzijn, het introduceren van een tweetal nieuwe leden en een “ode” aan 
het biljartspel en de spelers/speelsters. 

 Woensdag 20 juli wordt een gedachtewisseling georganiseerd met de Permanente 
Vertegenwoordiger bij de NAVO  Marisa Gerards over haar afgelopen vier jaar als 
Ambassadeur. 

 Woensdag 27 juli de jaarlijkse barbecue als afsluiting voor de vakantie. De club zal i.t.t. 
de 2 vorige Covid-jaren in augustus gesloten zijn. 
 

1. Nieuwe wijnen: 
Op 1 juni werden de nieuwe huiswijnen geïntroduceerd. Het bestuur heeft besloten zolang de 
voorraad strekt de “oude” wijnen op de club tegen de helft van de prijs aan de man te brengen. 

 

2. Enquête en opendeurdag: 
Na de zomer zal het bestuur een enquête optuigen om te onderzoeken wat voor de leden de meest 
attractieve activiteiten of combinatie van activiteiten zijn. Daarbij wordt ook overwogen om in het 
kader van ledenwerving en uitbating een aantal verdere vragen te stellen die voortvloeien uit 
eerdere notities en discussies over ledenwerving. In dat kader heeft het bestuur ook besloten om 
een opendeurdag te organiseren en wel op 11 september. 
 

Namens het bestuur:  Paul Brouwer (voorzitter) op 28 juni 2022 



Programma  Juli 2022

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

vrijdag 1 16:00-18:00 Biljarten
17:00-19:00 Aperitief op Vrijdag

zondag 3 15:00-17:00 Dansles en vrij dansen

dinsdag 5 19:00-22:30 Bridgedrive
woensdag 6 18:00-20:00 Happy Hour
vrijdag 8 16:00-18:00 Biljarten

18:30-19:30 */+ Maaltijd
19:30 Film: "The Imitation Game"

dinsdag 12 15:00-18:00 Schaken
woensdag 13 12:00 Bibliotheek open

12:30-14:30 */+ Lunch
donderdag 14 10:30-14:30 # Duplicate Donderdagbridge
vrijdag 15 16:00-18:00 Biljarten

17:00-19:00 Aperitief op Vrijdag
zondag 17 14:00 * Bridge op Zondag

dinsdag 19 19:00-22:30 Bridgedrive
woensdag 20 16:00-18:00 * Causerie door Marisa Gerards,      

Permanent Vertegenwoordiger 
bij de NAVO

dinsdag 26 15:00-18:00 Schaken
woensdag 27 12:30-15:00 */+ Barbecue
vrijdag 29 16:00-18:00 Biljarten

17:00-19:00 Aperitief op Vrijdag

                     DE CLUB IS IN AUGUSTUS GESLOTEN

woensdag 17/8 10:00-18:00 Golfdag op Avernas

VOORUITBLIK SEPTEMBER

zondag 11 Opendeurdag
vrijdag 16 Maaltijd en film
woensdag 21 Golfdag Duisburg
donderdag 22 Lezing van Robert de Groot,

Ambassadeur bij de EU
vrijdag 30 Indonesische rijsttafel

av/6

 * inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
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Mededelingen van de programmacommissie 
Juli 2022 

 
WOENSDAG 6 JULI van 18:00 tot 20:00 

 
HAPPY HOUR en tevens VERNISSAGE 

van het werk van Jacques Veerman. 
Kers op de taart: we mogen 2 nieuwe leden verwelkomen. 

 
 

VRIJDAG 8 JULI om 18:30 
 

Maaltijd 
om 19:30 

 
Film 

 

 
 

genre: oorlog/drama 

jaar: 2014 

duur: 110 minuten 

regie: Morten Tyldum 

acteurs: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley 
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De film is het indrukwekkende ware verhaal over het leven van Alan Turing, 
een briljant maar emotioneel gecompliceerd wiskundig genie die in de tweede 
wereldoorlog  de "onkraakbare" Nazi communicatie code Enigma wist te 
ontcijferen waardoor het einde van de oorlog vervroegd werd. Maar zijn 
geniale contributie werd snel vergeten toen zijn persoonlijk geheim ontdekt 
werd. 

 
 
 
ZONDAG 17 JULI om 14:00 

 
Bridge op zondagmiddag 

De aanwezigen bij de vorige editie gaven aan dat ze ook in juli graag een 
middag rond de bridgetafel willen doorbrengen. 
 
 
 
WOENSDAG 20 JULI om 16:00 

 
Causerie door Marisa Gerards, Permanent Vertegenwoordiger bij de 

NAVO 
De top in Madrid is net achter de rug. Daarover valt heel wat te vertellen. 
Lees verder in dit e-blad. 
 
 
 

 
WOENSDAG 27 JULI vanaf 12:00 

Barbecue 
Daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken. 
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Impressie van Wijnreis 2022 door Belgisch Limburg  

(van vrijdag 10 t/m zaterdag 11 juni) 

 

Alweer is het gelukt om het afgelopen wijnlesseizoen af te ronden met een 
wijnreis. 20 deelnemers hadden zich ingeschreven. Bepaald géén gebrek 
aan animo dus! 

Vrijdag om 10.00 uur bezochten we het eerste wijndomein, Aldeneyck te 
Maaseik, dat één van de oudste domeinen is en 20 jaar geleden is 
begonnen. Eerst heeft de oprichter, Karel Henckens, een intensieve studie 
gemaakt of de locatie en bodemeigenschappen en klimaat wel geschikt zijn 
voor wijnbouw: het bleek een voltreffer, want het de ligging is zeer gunstig 
aan de oostflank van het afdalende plateau van de Kempen. De regio is 
samen met de naastgelegen Maasmeren en de kronkelende Maas de 
droogste plek van België! Onweer komt hier vrijwel niet voor: een droog 
microklimaat dus. Daarbij bestaat de ondergrond vanaf ca. 15-20m diepte 
uit grind en mergel (wijnrankwortels gaan wel 30-40m diep om water op te 
zuigen), waardoor afwatering van de velden excellent is en de wijn mooie 
“mineraliteit” heeft! Intussen moet je je je als aspirant-wijnboer dan toch 
ook wel bekwamen in de druiventeelt via een jarenlange studie. Toch merk 
je dat zelfs na 20 jaar bezig te zijn, het géén garantie is, dat je heel goede 
wijnen kunt maken met voor het klimaat geschikte druiven. Deze, en zeker 
ook de andere wijnboeren, zijn op de goede weg: Alleen stille en 
mousserende witte wijn wordt er nu  gemaakt (meest van Pinot-rassen, 
Chardonnay- en Pinot Noir). Rode wijnen komen er later wel dankzij het 
steeds warmere klimaat. 

Daarna bezochten we het nog “piepjonge”, net 15 jaar oude kleine 
wijndomein Thilesna te Dilsen-Stockem, aan de oude Maas, in hetzelfde 
mooie microklimaat en ook op minerale bodem. Hiervan kan het 
boerengezin echter nog niet bestaan en man & vrouw hebben beiden dan 
ook nog een baan nodig. Ook de pluk is nu volledig afhankelijk van een 
leger vrijwilligers/vrienden. Best nog een lange, hardwerkende weg te gaan 
dus! 
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We staan onder een 350 jaar oude Gingko, één v/d 2 in Europa! 

 
In de nabije prachtige heuvelachtige Voer-streek, een smalle en langgerekte 
Vlaamse “enclave” onder het Nederlandse Zuid Limburg tot aan Duitsland, 
logeerden wij op het mooie oude Landgoed Altenbroek, waar Napoleon 
eerder al logeerde! Hij wist ook wel wat hij uitzocht! 

En…..als je dan tóch zo vlak bij de oude Abdij van Val-Dieu bent, tevens 
brouwerij, tja… dan is een toeristisch uitstapje hier naar toe uiteraard niet 
te vermijden: tussendoor smaakt trouwens ook een biertje wel erg goed! 

Tot slot bezochten we het zeer fraaie wijnkasteel Genoels-Elderen te 
Riemst, eveneens één der oudste, en misschien wel de grootste, Belgische 
Wijndomeinen met 22 hectare wijnbouw en kelders uit de 13e eeuw! Zeker 
een grote toeristische trekpleister, getuige de ca. 35.000 bezoekers per jaar. 
Zie onderstaande foto. 

Het was weer een uiterst gezellige- en interessante wijnreis, waar we o.a. 
hebben gezien hoe de jonge wijnboeren ongedierte bestrijden op 
biologische verantwoorde wijze, bijv. door meetgegevens in hun wijngaard 
te verzamelen en dit zeer frequent door te mailen aan een Frans of Duits 
Wijninstituut en zo bijv. tijdig lieveheersbeestjes kunnen bestellen om die 
de insecten te laten opeten i.p.v. insecticiden te gebruiken. 
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foto van Nico Roest 

 

 

Wegens de anders te grote afstanden, besloot onze 
vriend/wijndocent/sommelier André om nu alleen wijndomeinen in 
Belgisch Limburg / Haspegouwen die nu nog voornamelijk witte en 
mousserende witte wijnen maken te bezoeken; wellicht lukt het volgend 
seizoen om dan de wijndomeinen in de zuidelijker provincie Namen te 
bezoeken, waar het klimaat het toelaat om ook rode wijnen te maken? Als 
dat lukt, dan zijn we “bij” met de Belgische wijnbouw! 

 

Wij danken André hartelijk voor deze reis, die door zijn enorme inzet en 
passie ook nu weer excellent was!  

 

Kortom, “het smaakt naar méér!” 

Rob Hoebee 
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Gesprek met Marisa Gerards op donderdag 20 juli om 16:00 

 

Marisa Gerards is sinds 2018 de Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij 
de NAVO in Brussel. Daarvoor was ze onder meer van 2014 tot 2018 ambassadeur 
in Zuid-Afrika en van 2011 – 2014 plaatsvervangend directeur-generaal Politieke 
Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Per 1 september wordt Marisa 
interim-directeur-generaal Beleid bij het ministerie van Defensie. 

Net voor haar vertrek naar Den Haag zal zij ons meenemen in de burelen van de 
NAVO en ons bijpraten over de uitkomsten van de NAVO top in Madrid, die wordt 
gehouden van 28 tot 30 juni. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: het 
kandidaat lidmaatschap van Finland en Zweden zal een belangrijk agendapunt 
zijn. 

 Deze twee landen hebben na een lange geschiedenis van neutraliteit lidmaatschap 
van het bondgenootschap aangevraagd naar aanleiding van de Russische inval in 
Oekraïne. Wanneer Finland en Zweden toegetreden zijn, zal de NAVO 32 leden 
tellen. Wilt u vast kennismaken met Marisa, zie dit interview  

 

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2022/03/01  

 

Frans Vollenbroek 

 

  



 

Uitnodiging 

Jacques Veerman, geboortejaar 1943, (Tropenarts, Algemeen 
Chirurg, Creatieveling, nodigt U uit voor een bezoek aan zijn 
Beeldige Tuin ( 600 m² ) in Bredene. Duinenstraat 141 voor 
een expositie van zijn beelden (marmer, arduin, EPS, recycling, 
hout) en zijn schilderijen – houtskool, olieverf, acrylic , viltstift  
etc. ( aantal 200)–gedurende de maand Augustus 2022,  
tussen 10.00 -18.00. Er is voldoende parkeerruimte. 

Telefoon: 0473611458 

Email: jacques_veerman@yahoo.fr 
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Speciaal voor dames: Biljarten op woensdag. 
 
Er blijken dames te zijn met belangstelling voor biljarten. Fantastisch! We willen 
hen graag de gelegenheid bieden om te (leren) biljarten en wel op 
woensdagmorgen, voorafgaand aan de lunches. 
Het voornemen is om daarmee te beginnen na de grote vakantie, in september. 
De sessie zou 1,5 à 2 uur kunnen duren. 
 
De spelregels, de techniek en de verschillende spelvormen zullen aangeleerd 
worden. In de beginperiode zal er een training zijn om je basiskennis en -kunde 
eigen te maken. Daarna zal de groep zich verder zelf vermaken met het breken 
van records, keer op keer. 
 
Al het materiaal is beschikbaar voor een achttal spelers. Een maximum van 4 per 
tafel geeft net voldoende ruimte om gemakkelijk rond de tafel te bewegen en 
altijd actief bezig te zijn. 
De kosten van het onderhoud van het biljarten, zoals krijtje, pomerans 
vervangen, nieuw biljartlaken en de ballen zijn ten laste van de spelers. 
 
Ik zal de lessen vorm geven. 
 
U kunt zich opgeven bij Annelies Smilde, 0476-681029 of 
annelies_smilde@outlook,com 
 
De bibliotheekactiviteit kan doorgaan als gebruikelijk: een half uur voor de 
lunch. 
 
De huidige biljartactiviteit op vrijdag zal niet veranderen 
 

 

Co de Vent 
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1982.   40 jaar geleden 

Het Britse persbureau Reuters bericht dat volgens twee Amerikaanse 
onderzoekers het zeeniveau sinds 1940 wereldwijd is gestegen met 13cm. 

Na meer dan 400 jaar gaan Engeland en het Vaticaan weer volledige diplomatieke 
betrekkingen aan. In 1534 had koning Hendrik VIII de rooms-katholieke kerk de 
rug toegekeerd en de Kerk van Engeland gesticht. 

In Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Desi 
Bouterse. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. 

De Russische leider Leonid Brezjnev kondigt aan dat de Sovjet-Unie haar arsenaal 
aan middellangeafstandsraketten in het Europese deel van Rusland zal bevriezen. 

De West-Duitse bondskanselier Helmut Schmidt erkent de vervolging van de 
Roma als genocide. 

3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden, in 
de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen 
Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal twee en een halve maand duren en 
het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. 

De hoofdstad van Zimbabwe wordt op de tweede verjaardag van de 
onafhankelijkheid omgedoopt van Salisbury tot Harare. Twee dagen eerder heeft 
premier Robert Mugabe al voor de tweede keer in het jaar het kabinet gewijzigd 
om zijn politiek van 'nationale verzoening' kracht bij te zetten. 

De Israëlische luchtmacht bombardeert voor het eerst sinds het staakt-het-vuren 
van juli 1981 Palestijnse stellingen in Libanon. Vier dagen later voldoet Israël aan 
zijn verplichtingen in het kader van het Camp David-akkoord van september 1978 
en trekt zijn troepen volledig terug uit de Sinaï. 

Ex-koning Leopold III van België schrijft een verstoorde brief aan de premier, 
vanwege de manier waarop hij wordt geportretteerd in de tv-serie 'De Nieuwe 
Orde'. Deze 17-delige serie van Maurice De Wilde over de collaboratie in de 
Tweede Wereldoorlog maakt in heel België heftige reacties los. 

De verjaardag van de eerste liberale grondwet van Polen uit 1791. Er hebben de 
ernstigste botsingen plaats tussen aanhangers van de verboden vakbond 
'Solidariteit' en de politie sinds in december 1981 de staat van beleg werd 
ingevoerd. 
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Zaïre gaat als eerste staat in 'zwart-Afrika' weer diplomatieke betrekkingen aan 
met Israël. Diverse Arabische landen verbreken op hun beurt de relaties met Zaïre. 

Spanje treedt als zestiende lidstaat toe tot de NAVO. 
De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken.  

Bij een demonstratie tegen de kernbewapening en voor de vrede lopen in New 
York een half miljoen mensen mee. Het is de grootste politieke betoging uit de 
Amerikaanse geschiedenis.  

Het Britse kroonprinselijke paar, Charles en Diana, krijgt hun eerste kind: Prins 
William. 

Israël legt een hongerblokkade om het ingesloten West-Beiroet, in een poging het 
verzet van de Palestijnen te breken. De blokkade wordt pas opgeheven na grote 
druk door de Amerikaanse president Reagan. 

Er heeft een ommekeer plaats in de oorlog tussen Irak en Iran: Iraanse troepen 
trekken Irak binnen en doen pogingen de Iraakse oliestad Basra te veroveren. 

De naar autonomie strevende groepen op het Franse eiland Corsica verwerven bij 
de eerste verkiezingen voor een regionale raad een sleutelpositie tussen de 
traditionele partijen. In reactie daarop begint het Nationaal Bevrijdingsfront van 
Corsica (FLNC), dat naar volledige onafhankelijkheid streeft, aan een 
schrikwekkende reeks aanslagen. 

 

HOODFPIJN 1982 
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In Parijs vinden zes mensen de dood bij een aanslag met granaten en 
machinegeweren op een Joods restaurant; er zijn 22 gewonden. 

China en de VS bereiken een overeenkomst in de houding ten opzichte van 
Taiwan. De VS zeggen toe dat ze hun wapenleveranties geleidelijk zullen 
verminderen. China garandeert dat het slechts langs vreedzame weg zal streven 
naar hereniging tussen de 'Volksrepubliek' en 'Nationalistisch' China. 

In Beiroet begint de evacuatie van de duizenden Palestijnse strijders uit Beiroet, 
dat door het Israëlische leger nog steeds is ingesloten en wekenlang vernietigend 
werd gebombardeerd. De aftocht wordt begeleid door soldaten onder de vlag van 
de Verenigde Naties. 

De nieuwe president van Libanon wordt, met instemming van de Israëlische 
bezettingsmacht, de christelijke falangist Bechir Gemayel. Op 14 september, nog 
vóór zijn beëdiging, komt hij om het leven bij een bomaanslag. Zijn broer Amin 
Gemayel volgt hem op. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen wordt de PvdA weer de grootste partij. 
Desondanks komt er geen nieuw kabinet Den Uyl, maar gaan CDA en VVD een 
coalitie aan, met als premier CDA'er Ruud Lubbers. Diens eerste kabinet wordt 
op 4 november beëdigd. Bert de Vries wordt de nieuwe fractievoorzitter. 

PLO-leider Yasser Arafat komt op uitnodiging van de in Rome zetelende 
Interparlementaire Unie voor een bezoek naar Italië. Onder meer wordt hij in 
audiëntie ontvangen door paus Johannes Paulus II. 

Falangistische strijders trekken in West-Beiroet de Palestijnse 
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, 
terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. 

Er zijn circa 400.000 deelnemers aan de grootste demonstratie uit de geschiedenis 
van Israël. Hun eisen zijn: 'Peace Now' en aftreden van de regering van Menachem 
Begin. Ook willen ze dat onmiddellijk een diepgaand onderzoek wordt ingesteld 
naar de omstandigheden waaronder het Israëlische leger tussen 16 en 18 
september christelijke milities toegang heeft verschaft tot de Palestijnse 
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila bij Beiroet. In een periode van 36 uur 
hebben de milities een bloedbad aangericht onder bejaarden, vrouwen en kinderen 
in de kampen – meer dan 800 mensen worden in koelen bloede vermoord. 
De Chinese regering maakt bekend dat de volkstelling van medio 1982 heeft 
uitgewezen dat er meer dan één miljard Chinezen zijn. 
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In Wyomin en Nebraska  worden100 nieuwe intercontinentale MX-raketten  
gestationeerd. 
 
De onafhankelijke Poolse vakbond Solidariteit wordt verboden. 
8 -Decembermoorden. Vijftien leden van de Surinaamse bevolking worden op 
bevel van Desi Bouterse doodgeschoten. 
 
Joeri Andropov houdt een rede ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de 
Sovjet-Unie. Hij verklaart dat wanneer het Westen zou afzien van de 
voorgenomen modernisering van het kernwapenarsenaal, de Sovjet-Unie slechts 
zoveel middellangeafstandsraketten wil behouden als het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk bezitten. Bovendien stelt hij de VS voor het aantal strategische wapens 
te verminderen. Het Westen reageert koel. 
 
Het Amerikaanse tijdschrift 'Time' kiest de computer tot 'machine van het jaar'. 
 

Ingestuurd door Jacques Veerman 
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De tijd van de grote computers 

 

Onze mobiele telefoon is in feite een computer (een PC – personal computer) waarmee je kan 
telefoneren, Hij past in een binnenzak. Een tablet past meestal wel in een damestas, een laptop 
is dan al wat groter, en een desktop neemt wel heel veel ruimte in, vinden we nu! In 1973 was 
dat heel anders. In de krant werd er soms iets over computers geschreven, ze werden gebruikt 
voor research doeleinden en bij bedrijven waar veel gegevens verwerkt werden, zoals banken, 
verzekeringen, en in de luchtvaart. De technische term die toen gebruikt werd was “mainframe" 
en vrijwel altijd ging het over een IBM, die firma had min of meer een monopolypositie. Maar 
hoe zo'n ding er uit zag, wisten toen alleen de specialisten die er mee werkten. Het waren 
enorme apparaten die, met de bijbehorende toestellen zoals bandrecorders waarop de informatie 
bewaard werd, veel ruimte in beslag namen. Aan zo’n ruimte werden extreem hoge eisen 
gesteld, bijvoorbeeld voor de omgevingstemperatuur en vochtigheid. Wanneer een bedrijf 
besloot een computer aan te schaffen waren grote bouwkundige ingrepen nodig, soms was een 
speciaal, nieuw te bouwen, computergebouw de oplossing.  

 

Ook de elektrische energievoorziening moest aan strenge voorwaarden voldoen. Variaties in de 
netspanning of frequentie, of een onderbreking van een gedeelte van een seconde, het kon fataal 
zijn voor het functioneren van een computer. De oplossing voor dit laatste is een UPS. De 
betekenis van dit woord kunt U onder andere bij Wikipedia vinden:  

UPS (niet-onderbreekbare voeding) Een UPS (Uninterruptible Power Supply) is een 
voeding die ononderbroken spanning levert aan achterliggende apparatuur.  

De werking van zo’n UPS is simpel: Met een gelijkrichter wordt de wisselspanning van het 
elektriciteitsnet omgezet naar een gelijkspanning die aangesloten is op een batterij (accu). Die 
laatste is gekoppeld aan een omvormer die er weer wisselspanning van maakt. Dat is dan 
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“schone” elektrische energie zonder variaties in spanning of frequentie. Wanneer de 
netspanning wegvalt blijft de omvormer deze "schone" energie leveren tot de batterij leeg is. 
De tijdsduur hangt af van het vermogen van de achterliggende apparatuur en de capaciteit van 
de batterij.  

Gelijkrichters en accu's zijn in gebruik sinds elektriciteit deel uitmaakt van het dagelijks leven, 
dat begon met de distributie ervan eind 19de eeuw. Echter de statische (geen bewegende delen) 
omvormer in industriële vorm is van eind 60-er jaren. De trouwe lezer weet dat ik in 1972 bij 
Blessing Electronics ging werken omdat die firma statische omvormers en UPS-en fabriceerde. 
Dat ik in 1973 opnieuw van werkgever veranderde, dit keer naar Teledyne- Inet, was omdat die 
(Amerikaanse) firma nog veel grotere omvormers en UPS-en op de markt bracht.  

Het woord groot verdient enige toelichting. In die tijd moest je bij een UPS voor het 
computersysteem van een bank denken aan een kast vol elektronica van ongeveer 3 meter breed, 
2,5 meter hoog en 65 cm diep. Maar zo’n kast viel in het niet bij het volume van de accu’s. Een 
vloeroppervlak zo groot als dat van de voor- en achterzaal van de Nederlandse vereniging 
samen, werd ingenomen door accu’s, en die waren dan drie hoog opgestapeld! Dat was toen 
allemaal nodig om computerproblemen, veroorzaakt door storingen van het lichtnet, te 
voorkomen. En dan te bedenken dat zo’n groot systeem, afhankelijk van het aantal accu’s, 
slechts 5 tot 15 minuten werkte. Binnen die korte tijd moest het noodaggregaat opgestart om 
het hele gebouw van energie te voorzien.  

Ter vergelijking: de computercapaciteit van een moderne laptop doet niet veel onder voor die 
van de grote computers uit de zeventiger jaren. Bovendien heeft zo'n laptop in feite een 
ingebouwde UPS. Het zal duidelijk zijn dat die grote computers, en dus ook de bijbehorende 
grote UPS-en, niet meer in gebruik zijn, maar in augustus 1973 startte ik mijn nieuwe job: 
marketing grote UPS-en en omvormers in Europa en omstreken. 

Het begon met een trip van een dag of twintig naar de V.S. om het bedrijf en de apparatuur die 
ik zou gaan verkopen te leren kennen. Hoewel de fabriek in Gardena gevestigd was - dat ligt in 
de omgeving van Los Angeles, niet ver van het vliegveld en dicht bij de kust - ging ik eerst naar 
New York om kennis te maken met de plaatselijke verkoopman, Roy Hovey. Roy deed in New 
York wat ik hier zou gaan doen, van hem kon ik leren. Het was niet mijn eerste bezoek aan deze 
stad, maar dit keer kwam ik al snel onder de grond van Wall Street terecht. In die straat zitten 
de echte grote computergebruikers, allemaal met een enorme UPS in de kelder. Het was een 
fantastische ervaring daar in de diepte rond te dwalen tussen onafzienbare rijen accu’s. Ik 
begrijp heel goed dat toeristen die New York bezoeken de voorkeur geven aan musea, jazzclubs, 
steakrestaurants en dat soort zaken, maar ik ben nu eenmaal een apparatenfreak. Trouwens die 
steakrestaurants zijn wel degelijk ook aan de orde gekomen.  

Samen met Roy ben ik vervolgens naar LA gevlogen voor mijn verdere opleiding in de fabriek. 
Dat verliep allemaal goed. Mijn nieuwe collega’s, maar ook de hernieuwde kennismaking met 
de president, Bob Alingham, die mijn baas op afstand was, bevestigde de positieve indruk die 
ik tijdens het eerste contact in Milaan, inmiddels 8 maanden eerder, had gekregen. Ook de 
omstandigheden waren perfect, ik logeerde in de Portofino Inn, schitterend gelegen aan de 
jachthaven van Redondo Beach. Eén van de collega’s, Bob Tupack, was een jazz liefhebber, 
die wist in de avonduren het juiste entertainment te vinden.  
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Roy Hovey, de man van NY, maar oorspronkelijk afkomstig uit deze omgeving, had hier goede 
vrienden en samen met hem werd ik bij die vrienden uitgenodigd voor een etentje. Speciaal 
voor mij was er een variatie van Nederlandse “after dinner” kazen. In 1973 kon je in Nederland 
kiezen tussen jong, oud en belegen en de verpakking was vetvrij papier. Niet in de V.S.! Op 
tafel verscheen een uitstalling van kazen, vrijwel allemaal bolvormig, in kleurige verpakking, 
en met afbeeldingen van filmsterachtige jonge dames, wel met klompen en een hoofddeksel dat 
veel gelijkenis vertoonde met dat van mijn overgrootmoeder geboren in 1824. Op de vraag, 
“komen deze kazen je bekend voor?", waarbij de gastvrouw zelf al overtuigend met het hoofd 
knikte, kon ik natuurlijk alleen maar bevestigend antwoorden. Het liegen viel wel zwaar want 
we waren de maaltijd begonnen met hand in hand om de zegen te vragen. Dat, is mijn indruk, 
behoort in de VS tot de vaste gewoonten, net als een geweer in de kast hebben. 

Tot slot van het diner kwam de gastheer breed lachend met een kruik tevoorschijn die inderdaad 
wel een beetje aan Bols deed denken. Echter de dieppaarse kleur van de kruik en, iets minder 
diep, van de inhoud, was geheel nieuw voor mij. En dat terwijl het woord “Dutch” toch in grote 
letters en op meerdere plaatsen op die kruik te lezen was. Intuïtief begreep ik dat hij de vraag 
niet zou gaan stellen, ik moest dit paarse brouwsel natuurlijk onmiddellijk herkennen. Zonder 
enige bedenking loog ik spontaan: “That's what my dad always drinks, how did you find it here 
in LA?”. Daarmee was iedereen gelukkig, mijzelf inbegrepen. Het waren hele hartelijke mensen 
en het diner was uitstekend, ook die kazen. Kort na de oorlog dacht ik dat Amerikanen alleen 
maar kauwgom eten en in 1973 was dat veranderd in hamburgers. Maar die opvatting heb 
gedurende dit bezoek drastisch moeten herzien. In conclusie, mijn training was een goed begin, 
ik was klaar om in Europa op pad te gaan.  

 

Jaap van der Horst. 
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Mijn tuin in juli. 

 

De maand juli is de hooimaand. Alhoewel ik sympatiek sta t.a.v. de actie “Maai Mei Niet”, heb 
ik mijn gazon (sport)gras toch tamelijk kort gehouden. Het gras heeft inmiddels gezelschap 
gekregen van witte klaver waar ik eigenlijk niet zo blij mee ben, in tegenstelling tot de vele 
insecten die massaal op de bloemetjes afkomen. Het bestrijdingsmiddel tegen klaver is echter 
sinds een paar jaar verboden, dus de klaver kan zijn gang gaan. Van de overige zgn. wilde 
bloemen is het blauwe Ereprijs goed vertegenwoordigd, vooral in de moestuin. Je zou ze bijna 
een prijs willen toekennen voor de snelheid waarmee ze zich vermeerderen ware het niet dat 
hun aanwezigheid ten koste gaat van de geteelde groente. Wat ook een prijs zou verdienen is 
het kleine Springzaad voor de afstand die de zaden uit de zaaddozen, eenmaal open gesprongen, 

afleggen. Verder zie ik eind juni de gele 
bloempjes van het Nagelkruid. Mijn 
plantengids (Ref. 1) vermeldt dat de 
Romeinen de plant al als koortswerend 
middel gebruikten. Van de wortels, die 
naar kruidnagel ruiken, wordt gezegd dat 
ze boze geesten verjagen als men ze aan de 
deur hangt. Ook ontdek ik dit jaar het 
mooie oranjekleurige Havikskruid. U ziet 
dat als men, wat gewoonlijk als onkruid 
wordt verwijderd, laat groeien dit tot 
verrassende ontdekkingen kan leiden.  

Van de vaste en of gezaaide planten en 
bloemen zijn de Campanula’s, 
Grasklokjes,  volop in bloei. Er zijn 
blauwe en witte varianten en hoge en lage 
soorten. Mijn voortuin, een helling naar de 
straat toe, is  grotendeels ingenomen door 
het gele St Janskruid (Hypericum) 
gelardeerd met blauw-paarse Lavendel. In 
de achtertuin bloeit dan weer 
Vrouwenmantel. 

Mijn plantengids vermeldt dat vrouwen gedurende 20 dagen een aftreksel van die plant zouden 
moeten drinken om conceptie te bevorderen. Geloof het of niet. 

Verder is het geel bloemige Penningkruid, het inmiddels uitgebloeide Kruipend Zenegroen, als 
bodembedekker aan het aflossen. De eveneens geelbloemige Wederik (Lysimachia) in hoogte 
overtroffen door de  blauwe Verbena (IJzerhard). U ziet er bevinden zich vele blauw-gele 
vredige kleurencombinaties die nu aan een land in oorlog doen denken. Verder bloeit er het 
Vingerhoedskruid, in de volksmond ook wel piespotjes genoemd,  welke benaming ook wordt 
gegeven aan de witte bloemen van de Haagwinde. De ligusterhaag vertoond geurige witte 
bloempjes en de Kamperfoelie eveneens geurige gele bloemen. De geel en oranje achtige Oost 
Indische Kers is aan haar klimpartij begonnen in het daarvoor aangebrachte klimrek. De 
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Stokrozen, waarvan ik destijds zaden uit het Jardin des 
Plantes in Parijs heb gepikt, beginnen nu eind juni ook te 
bloeien. 

Op het terras bloeien door het zonnige weer al de roze en 
witte Oleander. Ook de Agapanthussen hebben dit jaar 
weer enkele witte bloemen gekregen. De Fuchsia’s heb ik 
veelvuldig gestekt, in navolging van het liedje van Annie 
M.G.Schmidt, en vertonen al bloemknoppen. Verder zijn 
de bloembakken gevuld met Verbena’s en  hang 
Geraniums, gekocht op de bloemenmarkt. U begrijpt dat 
ik nog niet “achter de Geraniums zit”. 

Het wateroppervlak van mijn vijvertje is bedekt met 
bladeren van de Plomp en de Waterlelie waarvan de 
bloemen tussen de bladeren tevoorschijn komen. De 
vissen zijn al lang verdwenen door ongewenst bezoek van 
reigers. 

En dan mijn moestuintje: rabarber en peulen zijn al 
geoogst en genuttigd. De tuinbonen staan er goed bij maar 
de prinsessenbonen zijn, tijdens mijn fietsvakantie, door 
de slakken op gegeten en moesten opnieuw gepoot 
worden. Rucola ook wel Notensla genoemd, komt elk jaar 
weer her en der op evenals de wilde bosaardbeitjes, en het 
Ereprijs heb ik al genoemd. De rode bessen en kruisbessen 
struiken leveren dit jaar minder vruchten op dan vorige 
jaren, dus geen of weinig jam. De struiken zijn 
waarschijnlijk aan verjonging toe. 

Tuinkruiden heb ik in vele soorten zoals bieslook, 
rozemarijn, munt, salie en dragon waarvan ik overigens in 
de keuken alleen bieslook veelvuldig gebruik. De 
peterselie is helaas weer door de slakken opgegeten, 
slakken moeten ook leven zullen we maar zeggen alhoewel ik mij afvraag welk nut slakken 
uberhaupt hebben.  

U ziet wat “Leeft en Bloeit ons altijd weer boeit” 

 

Ref. 1 ‘Wilde bloemen”. Spectrum Natuurgids. Roger Philips, Suzette E.Stumpel-Rienks 

Bert Haijtink 
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