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De zon was deze zomer niet eerder zo dominant en verzengend. Het gras niet eerder zo dor en zo geel. De
droogte sloeg alom ons heen. De Rijn heeft nooit zo laag gestaan. Deze zomer heet recordzonnig! Niettemin,
hoopt het bestuur dat U onder deze extreme omstandigheden niet te veel geleden heeft en het nodige
vakantieplezier heeft gehad. Het bestuur kijkt in ieder geval met U uit naar een “cooler” verenigingsleven vanaf
1 september:
Happy Hour: woensdag 7 september:
Dit jaar kent de vereniging negen jubilarissen. Acht van hen hebben te kennen gegeven op deze happy hour
aanwezig te zijn. Het bestuur gaat ervan uit dat vele leden de jubilarissen zullen verwelkomen.
Ook zullen we dan kennis maken met Astrid Hoge - van Veldhuizen die haar schilderijen op de club tentoon
gaat stellen en zal het nieuwe lid Jasper Stut officieel worden geïntroduceerd.
Opendeurdag op zondag 11 september 13.00-18.00 uur:
De vereniging zet op deze zondagmiddag de deuren wijd open voor geïnteresseerden om ons clubgebouw te
bezoeken, kennis te maken met allerlei clubactiviteiten of gewoon met aanwezige leden en een hapje/ tapje
een plezant praatje te maken.
Covid booster:
De covid “herfstboosters” komen eraan. Vanaf 12 september tot begin november worden stelselmatig alle
meerderjarigen die een basisvaccinatie ontvingen uitgenodigd voor een herfstbooster. Vanaf 19 augustus en
tot eind oktober zullen hiervoor uitnodigingen worden verzonden
De leden enquête:
Begin augustus heeft U allen een enquête ontvangen. Deze enquête moet o.a. een beter inzicht geven in Uw
interesses. Kunnen diegenen, die het formulier nog niet hebben ingevuld dat alsnog doen. Op de club zullen
papieren formulieren aanwezig zijn. 15 september is de sluitingstermijn.
Secretaris Caroline Ernst:
Het spijt ons te moeten meedelen dat Caroline Ernst aan het bestuur te kennen heeft gegeven haar termijn
van drie jaar van reuze inzet, toewijding en charme als secretaris niet te willen verlengen. Het bestuur hoopt
z.s.m. een kandidaat of kandidate te vinden om deze vacature vanaf begin 2023 op te vullen.
Prijzen voeding:
De halfjaarlijkse cijfers hebben voor de vereniging een duidelijk verlies aangegeven. De brutomarge op de
voeding is door de gestegen prijzen achteruit gehold. Het bestuur heeft zich hierdoor gedwongen gevoeld
vanaf 1 september een lichte prijsverhoging op het eten door te voeren.
Namens het bestuur:
Paul Brouwer (voorzitter) op 30 augustus 2022
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Programma September 2022

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

donderdag
vrijdag

1
2

10:30-14:30
16:00-18:00
16:00-17:00

#
*

17:00-19:00
dinsdag
woensdag

6
7

vrijdag

9

19:00-22:30
11:00
18:00-20:00
16:00-18:00
18:30-19:30
19:30

zondag

11 15:00-17:00
13:00-18:00

woensdag

14 11:00-12:30
12:00
12:30-14:30
14:30-18:00
15 10:30-14:30
16 16:00-18:00
17:00-19:00

donderdag
vrijdag

dinsdag
woensdag

20 19:00-22:30
21 vanaf 11:00

vrijdag

23 16:00-18:00
17:00-19:00

woensdag

28 14:30-18:00
20:00

donderdag
vrijdag

29
30

10:30-14:30
16:00-18:00
18:30-21:30

Duplicate Donderdagbridge
Biljarten
Beiaardconcert in de St. Rumolduskerk
in Steenokkerzeel
Aperitief op vrijdag

Bridgedrive
Fietstocht de Scheldelandroute in Bornem
Happy Hour
Biljarten
*/+ Maaltijd
Film: A Knight's tale
Dansles en vrij dansen
Opendeurdag met demonstraties van
schaken, biljarten, dansen, petanque
Biljartles voor dames
Bibliotheek open
*/+ Lunch
Schaken
# Duplicate Donderdagbridge
Biljarten
Aperitief op vrijdag
*

Bridgedrive
Afsluiting golfseizoen met golfdag op
Golf Tervuren en etentje op de NV
Biljarten
Aperitief op vrijdag

*

#
*/+

Schaken
Lezing van Robert de Groot,
permanent vertegenwoordiger bij de EU,
De situatie in Europa als gevolg van
de crisis in Oekraine
Duplicate Donderdagbridge
Biljarten
Indonesische rijsttafel

* inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
VOORUITBLIK OKTOBER
woensdag
dinsdag

donderdag
vrijdag

5 18:00-20:00
11 20:00
20
21

Happy Hour
Lezing door Thijs Keenen (Pareto):
Nalatenschapsplanning, de oplossing
voor het vermijden van erfbelasting
Wandeling in Grimbergen
Filmavond met maaltijd

av/4
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ProgrammaSchemaSept2022.xlsx

MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE
SEPTEMBER 2022
VRIJDAG 2 SEPTEMBER om 16:00
BEIAARDCONCERT door Arend van der Toorn
op het Pieter Vandengheynbeiaard
in de Sint-Rumolduskerk in Steenokkerzeel
Speciaal voor de leden van de NV, zitplaatsen binnen en buiten,
scherm waarop het spel van Arend gevolgd kan worden.
Gratis, bijdrage voor vluchtelingen wordt op prijs gesteld.
Na afloop Aperitief op vrijdag op de NV.
WOENSDAG 7 SEPTEMBER om 18:00
HAPPY HOUR
We vieren de 9 jubilarissen van 2022, we verwelkomen een nieuw lid
en Astrid Hoge-van Veldhuizen stelt zichzelf en haar schilderijen voor.
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VRIJDAG 9 SEPTEMBER om 18:30
MAALTIJD en om 19:30
FILM

genre: actie komedie
jaar: 2001
duur: 2h
regie: Brian Helgeland
acteurs: Heath Ledger, Alan Tudyk, Bérénice Bejo, Paul
Bettany, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon
Dit stoere ridderverhaal speelt zich af in de Middeleeuwen,
maar met een knipoog naar de moderne tijd. De jonge William
Thatcher droomt ervan om ridder te worden en aan
steekgevechten mee te doen. Maar hij is niet van adel en mag
dus niet deelnemen. Als hij onder een adellijke schuilnaam
toch meedoet, blijkt hij talent te hebben en al snel wordt hij
een geliefde en populaire ridder.
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ZONDAG 11 SEPTEMBER van 13:00 tot 18:00
OPENDEURDAG
Kennismaking met de vereniging, met leden en
activiteiten.
Er is een poffertjeskraam.
Verspreid flyers, laat het uw vrienden, kennissen
en buren weten, neem ze mee naar de NV.
We ontmoeten ze graag.
U weet hoe belangrijk het is dat we nieuwe
mensen ontmoeten, dat we de aantrekkelijkheid
van onze vereniging in de kijker kunnen zetten.
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WOENSDAG 28 SEPTEMBER om 20:00
LEZING
door Robert de Groot, permanent vertegenwoordiger bij de EU
DE SITUATIE IN EUROPA ALS GEVOLG VAN DE CRISIS IN OEKRAINE

VRIJDAG 30 SEPTEMBER om 18:30
INDONESISCHE RIJSTTAFEL
Sommigen zouden wel 3 rijsttafels in een seizoen willen!
Deze feestmaaltijd behoeft dan ook nauwelijks aanbeveling.
Schrijf zeker tijdig in.
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Pieter VandenGheyn-Beiaard (1734/40)
Sint-Rumolduskerk, Steenokkerzeel

KLEIN-CONCERT VOOR LEDEN NEDERLANDSE VERENIGING
2 september 2022 16.00 uur

Omvang:
Gewicht:
Gieters:

Ambitus:
Transposi e:
Stemming:
Klavier:

49 klokken;
Totaal: 7.185 kg; basklok D-1: 1.416 kg
Jan Tordeur (6) uit Nijvel, P(i)eter (VI )VandenGheyn (17) oom van de gieter en beroemde
beiaardcomponist Ma hias VandenGheyn, Andreas Josephus VandenGheyn (3) broer van Ma hias,
Severius Van Aerschodt (2) via de vrouwelijke lijn afstammend van het geslacht VandenGheyn ,
Eijsbouts (21).
Geheel: BES, c, d, chrom., tot c4 , Pedaal: BES, c, d, chrom., g Manuaal: f, chrom., c4
grote terts, dus klaviertoon c = slagtoon/melodietoon/toonhoogte e1
middentoon
Belgische standaard, gebaseerd op Mechelse standaard (Clock-o-Ma c 1981)

Steenokkerzeel …... bezit de enige beiaard met klokken van pater Pieter (VI) VandenGheyn in België!
Na de voor jdige dood van klokkengieter Andreas Frans Vanden Gheyn in 1730 trad zijn broer P(i)eter jdelijk - maar wel
20 jaar lang - uit het Alexianenklooster te Tienen om de gieterij te beheren.
Twee van zijn beiaarden bleven bewaard en getuigen nog van zijn groot talent: de beiaard van het Zeeuwse roman sche
havenstadje Veere en die in de toren van de Sint-Rumolduskerk te Steenokkerzeel.

Met genoegen voldoe ik aan het verzoek van de voorzi er om voor de lie ebbers van
beiaardmuziek bij de Nederlandse Vereniging een klein concert te geven.
Een beiaard, of carillon, is een instrument dat ontstaan is in de Lage Landen, meer in het
bijzonder in het gebied van de 17 provincies, het gebied waarmee de Habsburgse
Nederlanden werden aangeduid in de 16e eeuw, zeg maar ruwweg in huidige benamingen:
Frans Vlaanderen, België en Nederland. De oudste beiaard staat in de Sint Walburga toren in
Oudenaarde. Die beiaard dateert van 1510. In België zijn er thans ca 100 beiaarden, in
Noord-Frankrijk zijn dat er ruim 50 en in Nederland ca 200. De beiaard in Steenokkerzeel
dateert van 1735; uit die jd dateren nog 17 klokken van Pieter VandenGheyn, uit 1734,
1735 en 1740. Andere klokken, van latere datum zijn van Jan Tordeur 6 klokken uit 1626, van
Andreas Josephus VandenGheyn 3 klokken uit 1769,1784 en 1785, van Severius Van
Aerschodt 2 klokken uit 1877 en tenslo e 21 klokken van Eijsbouts uit 1980. Met 17 klokken
van VandenGheyn op een totaal van 49 kan de beiaard terecht een Pieter VandenGheynbeiaard worden genoemd. Het is de enige in België; in Veere in Nederland is er nog een
beiaard van de dezelfde bouwer bewaard gebleven. Zie verder het overzicht van de klokken
en hun gieters in de bijlage.
Het programma is gevarieerd. Begonnen wordt met een werk van Ma hias VandenGheyn,
broer van de genoemde Andreas Josephus en neef van genoemde Pieter VandenGheyn:
Preludio coucou. Het bekende vogeltje laat zich hierin niet onbetuigd.
Hierna volgt een werkje, de Gran Vals, van Francisco Tárega, waarin de gebruikers van een
Nokia zich zullen herkennen. Het wordt gevolgd door een eigen jdse composi e van Nils
Frahm, Ambre, door mij voor beiaard bewerkt. Frahm is een Duits musicus, woonach g in
Berlijn. Hij treedt op solo, maar ook samen met anderen; zijn instrument is vooral de piano.
Hij is bekend om zijn instrumentale, minimalis sche en experimentele muziek. Hij speelt ook
vaak buiten zijn landsgrenzen, oa zoals in 2014 in Tivoli-Vredenburg jdens een fes val. Uit
het bekende De Gruy ers Beiaardboek (1709-1722) hoort U een bewerking door De
Gruy ers van Tempo di Gavo e & Double, van Willem de Fesch.
Dan wordt het jd voor wat verstrooiende muziek. Zoekt u met mij naar de weg naar Rome,
ergens tussen Keulen en Parijs, ga mee naar de Jardin de mon Père, denk terug aan de
muziek van de ﬁlm The Godfather, en luister naar Ne Me Qui e Pas van Jacques Brel.
Dan sluiten we af met een werk van de vooral in Wallonië gekende componist/beiaardier
Géo Clément, Toccata.
Luisteren naar de beiaard kan in de tuin naast de kerk, maar ook in de kerk, waar de
voorzi er van de kerkraad, Herwig Van den Bosch, tevens de beheerder van de beiaard, die
hier dus eigendom is van de kerk, een scherm hee geplaatst waarop U het gebeuren aan
het beiaardklavier ook live kunt volgen. Zij die in goede condi e zijn worden uitgenodigd de
trap naar boven, naar de beiaardkamer, te volgen en daar een kijkje nemen, ook bij de
klokken. Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, de toegang is vrij. U wordt wel in de
gelegenheid gesteld om een bijdrage af te staan voor de hulp aan vluchtelingen.
Ik wens u jdens deze beiaardbespeling veel muziekplezier .
Arend van der Toorn

Uitnodiging
Opendeurdag Nederlandse Vereniging
Zondag , 11 september 2022 van 13.00 tot 18.00
Leuvensesteenweg 4a, TERVUREN
UIT DE (virtuele) BESTUURSKAMER

Graag nodigen wij u uit om ons clubgebouw te bezoeken,
kennis te maken met allerlei clubactiviteiten of gewoon
met aanwezige leden en een hapje/ tapje een plezant
praatje te maken.
Ook stelt Astrid Hoge - van Veldhuizen aldaar haar
schilderijen tentoon.
Website https://www.nederlandse -vereniging.be
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Speciaal voor dames: Biljarten op woensdag.
Er blijken dames te zijn met belangstelling voor biljarten. Fantastisch! We willen
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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Beste Golfvrienden,
Het is alweer even geleden, dat wij op de mooie baan van Avernas mochten spelen.
Een dag, die als gebruikelijk weer uitstekend was georganiseerd door gastheer Co
de Vent.
Ook een dag waar wij voor het eerst in lange tijd weer ten strijde trokken in
regenpak.
Dit duurde echter niet lang en al snel werden er meer en meer kledingstukken
uitgetrokken om het hoofd te bieden aan de stijgende temperaturen op de baan.
Desondanks zat de spirit er goed in en werden er uitstekende scores behaald.
Met name de familie Brouwer liet zich hier, met beiden een score van 39
Stableford punten, gelden.
Maar zoals iedereen weet, word je direct geknipt en geschoren zodra je je hoofd
boven het maaiveld uitsteekt. En dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in
de golfwereld.
Daarom zullen zij beiden voorlopig met een handicap van 34 verder door het leven
moeten gaan. Wat overigens niets afdoet van de uitstekende prestatie van deze
dag.
Complimenten ook aan Co, die heeft gezorgd voor een uitstekend begin van de
dag met koffie en veel cake en een gezellig afsluiting van de dag met een prima
diner.
Graag wil ik u nu alvast attent maken op de laatste wedstrijd van dit jaar, die op
woensdag 21 september zal plaatsvinden op het Golfpark Tervuren met een
afsluitend diner op de Nederlandse Vereniging.
Ook partners, die niet deelnemen aan dit edele spel, zijn van harte welkom.
Laat mij even weten of u weer van de partij bent, of U 9 of18 holes wilt spelen en
of U mee eet op de Vereniging. Verdere details hoort U binnenkort.
Graag tot 21 september.
Peter Coule
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Mijn tuin in Augustus.
Augustus is de oogstmaand. De trouwe lezer zal al begrepen hebben dat mijn tuin
voornamelijk een bloementuin is. Mijn Italiaanse buurman in Italië vond dat
indertijd, toen ik daar woonde, al vreemd dat ik bloemen zaaide in plaats van
tomaten teelde. Bloemen kun je toch niet eten! Nu zijn er bloemen die men wel
kan eten zoals Oost Indische Kers maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Trouwens
die plant heeft het moeilijk met de droogte van de laatste tijd. Ook het gazon heeft
te lijden van de droogte, alleen de klaver, waar ik niet zo blij mee ben, is nog een
beetje groen. Ik sproei uiteraard niet of nauwelijks. Ik begiet alleen de bloemen
en planten die in potten en bakken staan zoals Geraniums en Verbena’s.

Het Zeeuws knoopje mist kennelijk
ook het Zeeuwse water en is
verdroogd voordat het zou kunnen
gaan bloeien. De paars-rode
Kattenstaart, die her en der
verspreid staat, kan daarentegen
beter tegen de droogte en bloeit
volop net als de gele Guldenroede.
De aarvormige oranje bloemen van
de Montbretia overleven als
bolgewas eveneens. De Kniphofia
plant heeft eind juli zes oranje vuurpijlen op de blauwe hemel gericht gehad ,wordt
daarom dan ook wel Vuurpijl plant genoemd, en is nu dus uitgebloeid.

De Goudsbloemen daarentegen hebben nu hun beste tijd evenals de Phloxen, maar
die laatste snakken ook naar water. De uitgebloeide Lavendel heb ik terug
gesnoeid zodat die voor de winter weer iets kan uitlopen. In de bijna droog
gevallen vijver zijn de Waterlelies en Plompen uitgebloeid en nu is het de beurt
aan het witte Snoekkruid om er nog iets glans aan te geven.

Wat de bloeiende struiken betreft noem ik vooral de talrijk aanwezige
Vlinderstruiken, Buddleja. Die zouden vooral veel vlinders moeten aantrekken
maar ik zie voornamelijk Koolwitjes. Die vallen dan ook meer op dan de kleurige
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Atalanta, Kleine Vos, Dagpauwoog e.a. Ook
heb ik meerdere Hibiscus struiken, maar die
bloeien met het warme weer maar kort evenals
de rood-witte Escalonia. De Blauweregen,
Wisteria, heeft na wat teruggesnoeid te zijn
weer voor de tweede keer enkele bloemen
voortgebracht. De witte variant daarentegen
heeft zaaddozen als snijbonen gekregen die
eenmaal rijp met een knal ontploffen.
Augustus is ook de Fuchsia maand. De
tuinfuchsia als struik is, hoewel in de winter
bevroren, weer flink gegroeid en bloeit volop.,
evenals de Fuchsia’s in potten op het terras.
Op het terras staan ook de Oleanders, die zich
in dit bijna Middellandse zeeklimaat, heel
goed thuis voelen.

Wat de moestuin betreft heb ik in vorige afleveringen al vermeld dat ik letterlijk
vooral in de bonen ben. Van de tuinbonen,(labbonen). Prinsessenbonen en
peultjes, zijn al meerdere maaltjes geoogst. Rabarber zou je , heb ik gelezen, na
15 juli niet meer moeten eten wegens te hoog gehalte aan oxaalzuur. De witte
druiven hebben ook dit jaar weer te lijden van meeldauw waar tegen ik niet heb
gespoten. Er vallen ook al veel appels van de boom, wormstekig en/of met rotte
plekjes. Ik maak daar echter nog appelmoes van.

Tenslotte wil ik nog vermelden dat ik op een
zwoele avond weer vleermuizen in mijn tuin zag
rond vliegen. Het is wonderlijk om te zien hoe die
met hun radarachtige signalen en ondanks hun
hoge snelheid, obstakels weten te ontwijken. Dit
bewijst maar weer eens dat wat leeft en bloeit mij
steeds weer boeit. (Cit. Dr Fop I Brouwer).

Bert Haijtink
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De aanloopjaren in België, werkend voor een Amerikaanse werkgever.

Het is alweer twee maanden geleden dat ik schreef over het gebruik, in de jaren 70, van grote
computersystemen. Dat waren o.a. banken, verzekeraars en luchtvaartmaatschappijen. Met
name behandelde ik de noodzaak van een UPS (Uninterruptible Power Supply) die zorgt voor
"schone elektriciteit". Onderbrekingen en andere problemen met de netspanning worden
daarmee voorkomen. De energie wordt dan onttrokken aan accu’s, bij grote systemen zalen vol.
Dat was dorre technische materie en helaas moet ik nog zo’n saai onderwerp aansnijden om op
een begrijpelijke manier uit te leggen met welke apparaten ik in 1973 op pad ging. Dat
onderwerp is 400Hz. In de V.S. is het lichtnet 60 Hz en in Europa 50 Hz, dat is alom bekend.
Maar 400 Hz vereist enige toelichting. Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben
vliegtuigbouwers vastgesteld dat elektromechanische apparaten (veelal wapens) zwaar zijn en
veel ruimte innemen. Worden die apparaten voor een energieverzorging met een frequentie van
400Hz gemaakt, kunnen ze aanmerkelijk kleiner en lichter zijn. 120 Volt 400 Hz werd daarom
de standaard energievoorziening in vliegtuigen, ook voor de burgerluchtvaart. De opmerkzame
lezer zal zich afvragen: waarom is ons lichtnet dan 50 Hz als bij 400 Hz de stofzuiger, het
broodrooster, en noem maar op, kleiner en lichter kunnen zijn? Omdat er bij 400Hz veel meer
spanningsverlies is, kabels zouden aanmerkelijk dikker moeten worden en in een vliegtuig zijn
de afstanden klein. Het leverprogramma van mijn Amerikaanse werkgever, Teledyne Inet,
omvatte ook 50Hz naar 400Hz omvormers, het waren niet alleen UPS-en waarmee ik op pad
ging.

Europa is groot, ik besloot eerst maar in België en Nederland te beginnen. In Nederland, wist
ik, zou het moeilijk worden. Heemaf (Hengelo), de grootste Nederlandse firma op het gebied
van elektrische apparatuur (Philips is elektronica) was een concurrent. Dit bedrijf had een
roterende UPS ontwikkeld, gebaseerd op het opslaan van energie in een enorm groot vliegwiel.
Vrijwel alle potentiële klanten in Nederland hadden zo’n roterende UPS en het leek er even op
dat ik dit afzetgebied maar moest vergeten. Echter met een beetje doordrammen bij de
doelgroep kwam ik er achter dat er toch een mogelijkheid was. Dit als gevolg van het feit dat
de grote IBM mainframes op een 400 Hz energievoorziening aangesloten moesten worden.
Afgezien van het gebruik in de luchtvaart en bij de marine is apparatuur voor 400 Hz
uitzonderlijk, niettemin, de aansluitspanning voor deze grote computers was 120V 400 Hz. Er
waren omvormers voor nodig. IBM had twee Europese fabrikanten van zulke (roterende)
400Hz omvormers goedgekeurd voor gebruik met hun mainframes.

Bij mijn marketingactiviteiten kwam ik er achter dat de technisch verantwoordelijken van de
gebruikers van IBM mainframes in Nederland een (onofficiële) club gevormd hadden. Dit
groepje technici noemde zich "De club van grote computergebruikers". Met vereende krachten
stonden ze sterker tegenover monopolist IBM. Dat ging om meerdere zaken zoals bijvoorbeeld
garantievoorwaarden, maar ook over technische aangelegenheden. Eén van de problemen waar
deze club zich mee bezig hield betrof de 400 Hz omvormers. Zoals vorige keer uitgelegd,
moesten grote computergebruikers behoorlijk investeren in een UPS om “schone” elektriciteit
voor de computer te hebben. Op die “schone" elektriciteit moesten nu omvormers van 50 Hz
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naar 400 Hz aangesloten worden om de computer van energie te voorzien. Daarmee wordt een
risico geïntroduceerd: het gevaar dat zo’n omvormer uitvalt. Als dat gebeurt is de investering
in een UPS, met andere woorden in "schone elektriciteit”, voor niets geweest. De oplossing
voor dit probleem is meerdere omvormers in parallel te gebruiken, valt er één uit dan is de rest
nog in staat energie te leveren. Echter, de omvormers die IBM adviseerde konden niet parallel
geschakeld worden.
Hierover had de “club van grote computergebruikers” meerdere gesprekken gehad, zowel met
IBM als met de leveranciers van die omvormers. De uitkomst van die gesprekken was geweest
dat parallel schakelen niet mogelijk is, en dat daarom het risico dat een omvormer uitvalt,
aanvaard moet worden. Welnu, Teledyne Inet maakte 400 Hz omvormers, zowel statische als
roterende, die wel parallel geschakeld kunnen worden.

In mijn marketingactiviteiten in Nederland stond KLM natuurlijk hoog op de lijst van te
bezoeken bedrijven. In een gesprek met Ir. Inia van de KLM, kwam het probleem met 400 Hz
ter sprake. Toen ik zei dat parallel schakelen van 400 Hz omvormers een eenvoudige zaak is,
werd hij bijna kwaad. Hoe hij het precies formuleerde weet ik niet meer, maar het kwam
ongeveer op het volgende neer: “Ik vergader eens per maand met andere ingenieurs van de
“club" om naar een oplossing te zoeken. Dat is ons niet gelukt en IBM zelf vertelt ons dat het
onmogelijk is. En nu wandelt er een meneertje bij me binnen om te vertellen dat het een fluitje
van een cent is! Wie bent U eigenlijk?” Mijn kaartje lag nog op zijn bureau en ik had me netjes
voorgesteld, de vraag was onterecht. Maar van de oude van Zeil (Haags uit te spreken!) van de
Velo had ik lang geleden al geleerd: klanten stellen nooit onterechte vragen.
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"Meneer Inia, zei ik, wie ik ben doet er weinig toe, gewoon een vertegenwoordiger die iets wil
verkopen. Maar U bent van de KLM, U kan morgen een vlucht naar New York nemen. Als U
dat doet, zorg ik dat U aan het vliegveld opgehaald wordt en linea recta naar Wall Street
gebracht wordt. U kunt dan op 4 locaties roterende 400 Hz omvormers in parallel zien werken.
Bovendien zullen ze U demonstreren hoe zo’n omvormer afgeschakeld, en weer terug parallel
geschakeld wordt, zonder dat de beurs instort"
Ir. Inia was een wijs man, met veel ervaring, was voor de oorlog al de technische man van KLM
in Batavia geweest. Hij keek me aan, lang, zwijgend, ik vermoedde dat in zijn brein de gedachte
speelde: heb ik hier met een omhoog gevallen brutale stofzuigerverkoper te doen of zou hij
misschien gelijk kunnen hebben? Ik heb niet gewacht tot hij de stilte verbrak, maar een paar
overtuigende foto's en een tijdschriftartikel op tafel gelegd en dat werkte, ik mocht mijn verhaal
doen. Dat leidde tot verdere besprekingen met de leden van de "club" die, zoals eerder
beschreven allemaal met een roterende UPS van Heemaf werkte. Het werd mij snel duidelijk
dat, als ze tot aanschaf van onze 400 Hz omvormers over zouden willen gaan, het bij voorkeur
via Heemaf moest lopen. Weliswaar een concurrent, maar voor Nederland zat de normale UPS
markt voor grote computergebruikers sowieso potdicht. Door met Heemaf samen te werken kon
ik 400 Hz omvormers leveren. Op korte termijn werd een bezoek van ïr. Inia en een
vertegenwoordiger van Heemaf aan New York gepland.

Niet lang daarna werden door KLM, ABN, en RABO opdrachten geplaatst, later volgden er
uitbreidingen en bestellingen van nog meer IBM-gebruikers. Ook België volgde met Banque
Bruxelles Lambert, IBM, en de Societé Generale. Een andere potentiële klant in Nederland was
de marine, net als bij vliegtuigen is de boordspanning 120V, 400Hz. INET leverde statische,
watergekoelde 400 Hz omvormers aan de Amerikaanse marine en in Nederland werden toen
fregatten gebouwd. Elektriciteit aan boord van schepen, en in het bijzonder marineschepen, was
een specialiteit van de firma Van Rietschoten & Houwens in Rotterdam en wat bleek, de
technische directeur van dat bedrijf was Joop Montijn, die ik op 1 juli 1960, tijdens mijn eerste
werkdag bij de ENRAF, had leren kennen. De contacten leidden tot meerdere bezoeken van
specialisten, zowel van R&H als van de marine, aan de V.S. en uiteindelijk tot belangrijke
opdrachten voor grote statische omvormers voor de fregatten en later, kleinere, voor de
Tripartite mijnenjagers. Ook in Zweden liep het zeer goed. De nieuwe luchthaven van
Stockholm, Arlanda, was in 1973 in aanbouw en het lukte mij net op tijd een 400 Hz systeem
in de plannen op te nemen. Later volgde Gotenburg. Ook de gebruikers van grote computers in
dit land volgden het Nederlandse voorbeeld, in korte tijd vonden meer dan 20 stuks 400 Hz
omvormers, roterende en statische, hun weg naar Zweedse IBM-gebruikers, waaronder IBM
zelf. Genoeg dorre technische informatie, volgende keer vertel ik U over het bezoek aan Europa
van mijn Amerikaanse baas.

Jaap van der Horst
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Nog meer patroonheiligen
Na de verschillende stukjes van Herman Hensen over patroonheiligen, wil ik ook
iets schrijven over dit onderwerp waarmee ik persoonlijke ervaringen heb.
De lagere school waar ik heenging heette de Rosaschool. De Rosa naar wie de
school was genoemd was de heilige Rosa van Lima. Wij kregen een boek te lezen
over deze heilige dat van mooie gekleurde platen was voorzien die onder meer de
stad Lima voorstelden in de 16e eeuw en die ik graag bekeek. Maar dan dat
verhaal over Rosa!! Een meisje dat al vanaf de kleuterleeftijd het liefst aan bidden
en verstervingen deed. Zij besteedde steeds minder tijd aan spelen, eten en andere
wereldse zaken tot zij op jeugdige leeftijd overleed.
Ik denk dat de directie van de school er op een gegeven moment achter kwam dat
er een ziekte was die anorexia heette en nu leek het erop dat de school naar een
anorexiapatiënte was vernoemd. De school werd omgedoopt tot RK Basisschool
De Oostpoort en Rosa van Lima werd het liefst vergeten. Of was er een andere
reden voor de naamsverandering? Misschien was de reden dat de school niet
langer een meisjesschool was, maar een gemengde was geworden.
In de Wikipedia staat een iets ander verhaal over de heilige Rosa – namelijk dat
zij een kloosterlinge was die aan boete en verstervingen deed en wonderen
verrichtte – en die pas op 31-jarige leeftijd overleed, maar volgens mij stond
bovenstaand verhaal in het boek dat wij op de lagere school te lezen kregen. Ik
herinner mij ook een plaat van een meisje in een mooi rood jurkje dat naast een
kist stond met een zware deksel en nu was de deksel toch op Rosa’s vingertje
gevallen, maar Rosa huilde natuurlijk niet zoals een ander kind zou doen, maar
stond er met een geduldig gezichtje bij, denkende aan het lijden van Christus of
zoiets. Het boek was duidelijk op de leefwereld van kleine meisjes afgestemd.
Hoewel niet langer de patroonheilige van mijn vroegere lagere school, is Rosa
van Lima nog steeds wel de patroonheilige van Peru en staat haar beeltenis op een
Peruvuaans bankbiljet.
In België wordt de heilige Rita vereerd, een heilige van wie ik in Nederland nooit
had gehoord. De heilige Rita van Cascia, Italië, die leefde van 1381 tot 1457 was
getrouwd met een bruut van een man die werd vermoord. Zij had twee zonen die
nu de plicht hadden hun vader te wreken. Maar als zij de moordenaar van hun
vader zouden vermoorden, zouden zij een doodzonde begaan.
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Dus Rita bad dat haar zonen vroeg zouden sterven, om te voorkomen dat zij een
moord zouden moeten begaan en voor eeuwig in de hel zouden branden. Haar
gebed werd verhoord.
Maar is de heilige Rita nu een goed voorbeeld? Zouden alle moeders nu moeten
bidden dat hun kinderen vroeg sterven zodat zij geen gevaar lopen te zondigen en
in de hel te belanden?
De stad Cascia in Umbrië staat geheel in het teken van de heilige Rita. Ik heb
echter begrepen dat de verering van de heilige Rita pas in de 19e eeuw echt op
gang is gekomen. In de jaren 1938-1947
werd daar ter ere van haar een basiliek
gebouwd, waarbij duidelijk niet op kosten is
bespaard, en werden ook veel grote
gastenverblijven met mooie arcades
neergezet voor de talrijke bedevaartgangers.
Ik was er echt van onder de indruk toen ik
daar in 1999 passeerde.
En wat te denken van de in Vlaanderen eens
zo populaire Sint Lutgardis van Tongeren
(1182-1246), naar wie vele scholen en
meisjes zijn vernoemd? Dat was een
kloosterlinge, wier leven in het teken stond
van vasten en onthouding. Op een gegeven
moment vond zij dat het klooster in SintTruiden waarin zij verbleef niet streng
genoeg was en verhuisde zij naar een strenger klooster in een Franstalige
omgeving. Zij leerde echter nooit Frans en vanwege deze geheel negatieve
verdienste werd zij de patrones van de Vlaamse beweging.

Dat de heilige Jozef de timmerman de patroon is van de timmerlieden en Sint Eloi
de smid de patroon van de smeden is nog aardige folklore, maar van een heleboel
andere (patroon)heiligen, zoals de drie bovengenoemde, ben ik nooit vrolijk
geworden.

Engelina Lucas
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