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Van de redactietafel
Op het moment dat u dit bulletin in de bus valt is de langste dag al weer
gepasseerd. Maar het echte zomergevoel moet nog komen. Komt nog!
Door omstandigheden moeten we de bijdrage ‘Uit pensioenland’ dit keer
missen. Het blijft spannend hoe het beleid rond de pensioenen zich zal
ontwikkelen. Op de website van de KNVG (www.knvg.nl onder de tab
Nieuwsblog) vindt u een artikel van voorzitter Martin van Rooijen in het FD
dat de situatie van de gepensioneerden treffend weergeeft: Ouderen zijn
nieuwe melkkoe van kabinet. Opletten geblazen.
Het boek ‘Overschakelen’ is een groot succes gebleken. In dit nummer vindt u
een overzicht van waar de boeken naar toe zijn gegaan.
Helaas bereikten ons ook de overlijdensberichten van twee van de auteurs:
André van Daal (in maart) en Hans van Kampen (in juni). Zij hebben niet lang
van het succes mogen genieten.
Rom van der Schaaf doet een boekje open over de zenderactiviteiten van de
NSF, een activiteit waarmee NSF en Philips over de hele wereld succes
hadden. Deze aflevering gaat over omroepzenders.
Verder wat tips voor als het mooi weer wordt (plekken om langs te gaan) en als
het onverhoopt slecht weer is (boekbespreking). Veel leesplezier.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 7 september 2015
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Kort Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015
1. Opening
Aanwezig waren 40 leden.
De aanwezigen werden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 37e ALV.
De namen van 25 overledenen werden voorgelezen, waarna een moment van
stilte werd gehouden.
2. Verslag ALV 2013
Het verslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een viertal afmeldingen voor de vergadering en het verslag van de kascontrolecommissie.
4. Jaarverslag van de secretaris
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2014
Na een korte toelichting van de penningmeester werd het verslag zonder
verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Het verslag van de heren C.R.H. van Zanen en J.J.Groeneveld werd
voorgelezen waarin de leden werd geadviseerd het bestuur te dechargeren voor
het gevoerde financiële beleid.
De vergadering ging daarmee akkoord.
7. Begroting 2015 en contributie 2016
Er was een vraag over de begroting die naar tevredenheid werd beantwoord.
Ook zal in het vervolg het woord onkosten worden vervangen door kosten. De
begroting werd daarna goedgekeurd door de vergadering.
De contributie voor 2016 blijft €23,- en voor leden die per acceptgiro betalen
€24,Automatische incasso van de contributie geeft veel extra werk voor de
penningmeester en niet iedereen zal daar toestemmingg voor geven. Er moet
overigens in de nabije toekomst wel wat veranderen met de inning van de
contributie want de acceptgiro’s gaan verdwijnen. Een verhoging van de
toeslag voor het betalen met de acceptgiro is gezien de extra kosten het
overwegen waard.
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8. Verkiezing bestuursleden
Dhr. Jan Rebel werd per acclamatie opnieuw als secretaris verkozen.
Twee bestuursleden, de heren Gerard Visscher en Ton van Bruchem, werden
opnieuw per acclamatie herkozen als bestuurder van de vereniging.
In de vacature van dhr. Jan Scheepstra werd dhr. Jenne Dijkstra per acclamatie
verkozen.
In de vacature van dhr. Peter Repko kon nog niet worden voorzien.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2015 zal bestaan uit de heren J.J.Groeneveld en
S.H.M.Paauw.
10. Laatste Nieuws
Dhr. Gerard Visscher gaf uitleg over het werk van de Commissie
Pensioenzaken (CPZ) Deze commissie behartigt de belangen van de
gepensioneerden en “slapers” bij het ALU-Pensioenfonds. Voorzitter is dhr.
Ron Wever.
Dhr. Gerard Visscher leest een brief voor van het CPZ waarin wordt uitgelegd
met welke zaken het CPZ zich bezighoudt. Hierover werden verschillende
vragen gesteld en op hun beurt ook beantwoord door Gerard Visscher of Ron
Wever. Alle informatie over en van de CPZ is op de website van de VGG te
vinden.
11. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering en nodigde de
leden uit voor een informeel samenzijn.
Jan Rebel
Secretaris VGG
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Aan de donateurs van het “fonds juridische reserve” (voorheen
gedroogde peertje)
Geachte donateur,
Mede dankzij uw financiële
bijdrage was het mogelijk
om het ‘fonds juridische
reserve’ op te richten. Dit
fonds is bedoeld om Philips via juridische procedures tot aanvulling van het
Philips Pensioen Fonds te dwingen. Als Federatie van Philips Verenigingen
van Gepensioneerden vinden wij het verstandig om het fonds een permanent
karakter te geven. Wij willen u via deze brief dan ook vragen om uw bijdrage
voor onbepaalde tijd voort te zetten.
De reden om het ‘fonds juridische reserve’ in 2012 op te richten was het
uitblijven van de pensioenindexatie. Het Philips Pensioenfonds besloot hiertoe
vanwege de verminderde vermogenspositie. Dit kwam onder andere door de
premierestituties en premie holidays die Philips in het verleden genoot. Toen
het economisch slechter ging, was Philips echter niet bereid om het
ontbrekende vermogen in het Philips Pensioenfonds weer aan te vullen.
Aanpassing premiestelsel
Vervolgens zijn zonder gepensioneerden daarbij te betrekken in 2013 nieuwe
CAO-afspraken gemaakt. Hieruit voortvloeiend stortte Philips €500 mln. in het
pensioenfonds. Dit geld was echter geen compensatie voor de geleden
vermogensverliezen door premierestituties en premie holidays. Het geld was
een tegemoetkoming voor het verschil dat ontstaat door het nieuwe
premiestelsel ‘defined contribution’. Hierbij gaat Philips uit van een vaste
premie; onafhankelijk van de beleggingsuitkomsten van het pensioenvermogen. De financiële risico’s liggen nu volledig bij het Philips
Pensioenfonds.
Andere argumenten voor voortzetting
Naast de terugtrekkende beweging van Philips richting het pensioenfonds, zijn
er meer redenen om het ‘fonds juridische reserve’ aan te houden. Zo wordt de
pensioenwetgeving regelmatig in negatieve zin aangepast en daarmee de
belangen van gepensioneerden aangetast. En wat te denken van de risico’s voor
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gepensioneerden in verband met de aanstaande belastingherziening? Allerlei
redenen dus om het ‘fonds juridische reserve’ in stand te houden!
Afspraak
Toen we het fonds oprichtten, spraken we af dat we bijdragen terug zouden
storten als het fonds niet op korte termijn zou worden ingezet. Wij houden ons
natuurlijk aan die afspraak. Al hopen we dat u, net als wij, overtuigd bent van
het nut van het fonds. Mocht u toch uw bij drage terug willen ontvangen, stuur
dan een berichtje aan: federatie.juridischereserve@gmail.com daarin uw naam,
en het IBANnummer waarop de terugstorting moet plaatsvinden.
Onze positie
Tot slot nog even dit. Alhoewel we het fonds nog niet hebben aangesproken,
versterkte het wel onze positie ten opzichte van Philips en de gesprekspartners.
Ook daarom hopen wij dat u uw ondersteuning voortzet.
Dagelijks bestuur FPVG

Nieuws van de Commissie PensioenZaken (CPZ)
De belangrijkste activiteit van de CPZ is op het ogenblik het pogen meer tijd te
krijgen om tot een definitieve regeling te komen. Daartoe heeft de voorzitter
Ron Wever een dringende brief geschreven aan de toezichthouder bij de
Nederlandsche Bank. Voor zover u niet direct op de hoogte wordt gehouden
kunt u voor actuele ontwikkelingen terecht op de website van de CPZ
www.vegege.nl/website/?id=124
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NSF en omroepzenders
Inleiding
Door aandacht voor het boek Overschakelen in het periodiek van Philips
Pensioenfonds (mei 2014) ging bij menig gepensioneerde van Philips elders in
het land een belletje rinkelen over PTI. Zo ook bij Joep Berière in Hoogeloon
(N-Br). Uit de nalatenschap van zijn schoonvader A. van Heulen (1910-1991)
had hij nog een boek over producten op het gebied van zenders. Van Heulen
werkte van 1929 tot 1938 bij de NSF. Daarna werkte hij bij Philips in
Eindhoven, maar hij vertelde nog dikwijls over zijn enerverende periode bij
NSF. Na enkele oriënterende contacten in december 2014 zond Berière mij het
boek Philips Emission voor de verzameling historische documenten van VGG.
Het geeft een groot aantal foto’s van producten, vooral op het gebied van
zenders. Daarbij zijn de belangrijkste technische gegevens vermeld in de talen
Nederlands, Spaans en Duits. Wellicht was het boek bedoeld als opwarmertje
voor potentiële klanten. Door vergelijking met het in 1958 uitgegeven boek
Spanne en Spanningen bleek op 14 van de 67 pagina’s een concrete relatie te
vinden met leveringen van NSF. In het boek is nergens een jaartal vermeld,
maar door de informatie in Spanne en Spanningen bleek, dat het boek moet
zijn uitgegeven omstreeks 1939. Het feit, dat nergens de naam NSF wordt
genoemd, als bedrijfsonderdeel van Philips, roept vragen op over de
toenmalige plannen van Philips met NSF.
De foto’s van Philips Emission geven de mogelijkheid om wat meer te laten
zien van de activiteit van NSF in de jaren dertig. In dit artikel worden enkele
foto’s van omroepzenders in verband gebracht met teksten in Spanne en
Spanningen. Later kunnen foto’s van andere zenderproducten van NSF worden
belicht.

Omroepzenders voor de middengolf
In Philips Emission wordt in de eerste plaats gepubliceerd over kortegolf
omroepzenders. Daarbij worden opstellingen van antennes te Huizen voor de
Wereldomroep getoond, die in Spanne en Spanningen en in het in 1948
uitgegeven boek NSF 30 jaar voldoende aandacht kregen. Over de 140 meter
hoge antenne voor middengolf (Foto 1) kennen we echter weinig foto’s. In
Spanne en Spanningen is daarover wel wat geschreven. Op p.333 lezen we
over afbeelding 6, dat de uitzendingen van de twee ‘zingende torens’ in 1932
werden vervangen door uitzendingen met een 120 kW-zender via een 140 m
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hoge ‘zelfstralende mast’. Het bovenste gedeelte van de mast was uitschuifbaar, om de lengte van de mast in overeenstemming te brengen met de
golflengte waarop werd uitgezonden. Het boek Philips Emission geeft op p.11
een foto van de mast op het NSF-terrein. Op p.12 staat een foto van hetzelfde
type mast (Foto 2) voor het omroepstation PRE 8 bij Rio de Janeiro (Brazilië).
Daarbij ook een indrukkwekkend detail van de voet, met de antenne-isolator.
(Foto 3) Afgaande op p.209 van Spanne en Spanningen was de zender voor
Rio geleverd en geplaatst in 1935. Deze districtszender voor Rio had een
kleiner vermogen dan die te Hilversum. Namelijk 20 kW met zender type
KVFL 20/35. Daarmee is de golflengte in te stellen tussen 200 en 545 meter.
Er zijn in 1935 in Zuid-Amerika drie identieke zenders geïnstalleerd, waarvan
ook één bij Buenos Aires (Argentinië).
Bovenstaande leveringen zullen hebben bijgedragen tot de successen die PTI
kort na de oorlog en lange tijd daarna bereikte met orders voor transmissie en
telegrafie in Argentinië en Brazilië. Over de buitenlandse activiteit van NSF in
de jaren dertig schreef Willem Vogt op p.198 van Spanne en Spanningen o.a.
het volgende. “De NSF leverde nu ook zenders en studio-installaties aan het
buitenland. Ingenieurs en montageploegen van de NSF begonnen over de
gehele wereld uit te zwermen. Zij brachten Brazilië een grote omroepzender
voor Rio de Janeiro. En zij zijn door All India Radio in het gehele oosten
beroemd geworden. Men ontmoette hen ook in Siam, Argentinië en Indonesië.
Het was de tijd waarin vaklieden van formaat hun kans kregen en die kans
benutten”.
In Spanne en Spanningen staat op p.215 het volgende over het gevolg van het
opblazen van de zendermasten in de nacht van 13 op 14 mei 1940. “De twee 60
meter hoge masten lagen verwrongen op het terrein. De 140 meter hoge
zelfstralende mast hing in zijn volle lengte aan één heel gebleven tui te
bengelen. Het gevaarte vormde een bedreiging voor de omwonenden. Na het
bevel om de mast te laten vallen, viel die zonder te knikken in zijn volle lengte,
een huis aan de Meteorenstraat vernielend”. (Foto 4)
In het boek Overschakelen is op p.12 en p.14 kort iets vermeld over de
zingende torens en de mast van 140 meter, maar we hadden geen foto die een
goede indruk gaf van de hoge mast.
Rom van der Schaaf
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De in 1932 geplaatste 140 m hoge zelfstralende mast op het NSF-terrein, met
zicht op de huizen van de Meteorenstraat en Orionlaan.
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De in 1935 geplaatste 150 m hoge zelfstralende mast bij Rio de Janeiro
(Brazilië).

12

juni 2015

Informatiebulletin

Voet van de mast in Rio met antenne-isolator, die is berekend op een belasting
van 50 ton.
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De Hilversumse mast van 140 m kort na het neerhalen in mei 1940. De foto
geeft ook een indruk van de schade aan het huis in de Meteorenstraat.
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. A.A. Hartong
Dhr. Th.J.D. Faber
Mevr. J.M.de Rijk – Cozijn
Mevr. E.J.de Roon Hertoge
Dhr. A.J.W van Daal
Mevr. A.C.M. Hilgersom
Dhr. L.J.W.van Loon
Dhr. J. Hees
Dhr. J.F. Raatgever
Dhr. J. Hoogendoorn
Dhr. G. Meiling
Dhr. W.A.H. Voogd
Dhr. H. van Kampen
Dhr. H. Mulder

november 2014
15 januari 2015
9 februari 2015
11 maart 2015
17 april 2015
22 april 2015
mei 2015
5 mei 2015
23 mei 2015
27 mei 2015
2 juni 2015
4 juni 2015
4 juni 2015

Huizen
Hilversum
Hilversum
Blaricum
Bussum
Amsterdam
Huizen
Hilversum
Maartensdijk
Kortenhoef
Amersfoort
Nunspeet
Baarn
Hilversum

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de VGG.
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Verkoopaantallen “Overschakelen”
Bij toevallige contacten met oud-medewerkers van PTI en afgeleide bedrijven
kreeg ik zo nu en dan de vraag hoeveel boeken er waren verkocht van het in
maart 2014 uitgegeven boek “OVERSCHAKELEN”, het verhaal van Philips’
Telecommunicatie Industrie”. In de jaarlijkse ledenverga-dering van VGG heb
ik de stand van zaken gemeld. Omdat er op die bijeenkomst ongeveer 10 %
van de leden aanwezig was, volgen hier enkele getallen voor de andere leden.
Volgens de Uitgeverij Van Wijland waren er omstreeks 1 maart 2015 nog
ongeveer 120 boeken te koop. Van de oplaag van 1580 boeken waren er dus
1460 boeken afgeleverd, dus ruim 90% van de oplaag. De uitgever is erg
tevreden over dat resultaat. Op 1 september 2014 waren er nog ongeveer 140 te
koop. De omzet loopt dus nauwelijks meer. Maar zo nu en dan hoor ik nog van
bekenden, dat een kennis het boek heeft gekocht, of dat zij het zelf hebben
gekocht voor een ver weg wonende kennis.
Door contacten met de uitgever tot aan de publicatie in maart 2014 heb ik zicht
op de verdeling over bepaalde groepen en kan je uitrekenen hoeveel er daarna
zijn afgeleverd. Het volgende lijstje geeft het overzicht:






625 vooraf besteld door VGG, voor distributie aan de leden en enkele
relaties.
135 eind 2013 besteld door NEC te Hilversum, voor de medewerkers
en leiding.
310 door individuele voorinschrijving in de periode december 2013 tot
half januari 2014.
30 gratis aan auteurs, archiefinstellingen en presentexemplaren voor
publiciteit.
360 door vrije verkoop vanaf maart 2014 t/m februari 2015.

Ik heb geen inzicht via welke kanalen de vrije verkoop van 360 boeken is
verlopen. In onze omgeving had boekhandel Voorhoeve te Hilversum enige
tijd een stapeltje liggen. Via internet werd het boek aangeboden op diverse
websites, waarvan de belangrijkste www.bol.com
en de uitgever
www.uitgeverijvanwijland.nl. Verder hoorde ik herhaaldelijk van iemand, dat
zij het boek hadden besteld via hun plaatselijke boekhandel. Die kreeg het dan
geleverd via de landelijke distributeur het Centraal Boekhuis.
Rom van der schaaf
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Leuk om langs te gaan
Een dagje uit is voor velen van ons een aantrekkelijke bezigheid. Even een andere
omgeving zonder de soesa van een vakantiereis. Adrie Wets, trouwe verschijning op de
bridgemiddag, doet ons een paar tips aan de hand.
In ’t Harde, een plaats op de Veluwe
tussen Nunspeet en Zwolle, heeft een
tuinliefhebber eigenhandig een waar
paradijs gerealiseerd. Van juni tot haf
oktober is deze tuin, tegen een kleine
vergoeding, voor bezoekers toegankelijk
van maandag t/m zaterdag. Koffie of
thee is inclusief. Een tocht over de
Veluwe is sowieso de moeite waard,
maar deze tuin doet daar zeker nog een
flinke schep bovenop. De tuin heet Ampies Berg en is gelegen naast de begraafplaats
aan de bovenweg in ’t Harde. Een routebeschrijving vindt u op de website.
Adres: verlengde vaarbekerweg 3, 8084 PV ’t Harde. Info: www.ampiesberg.nl
Er moet natuurlijk ook gegeten worden. De Veluwe is bezaaid met leuke
gelegenheden, maar Boshuis Drie in de gemeente Ermelo is een aanrader. Het is een
gezellige herberg, midden in het bos.Adres: Sprielder weg 205, 3852MK Ermelo.
Info: www.hetboshuis.nl
Voor de liefhebbers van landgoederen is kasteel Twickel zeer
de moete waard. Het is een groot landgoed in de buurt van
Delden (Ov) met prachtige tuinen. Van april t/m oktober zijn
die te bezichtigen van woensdag t/m zondag. Er zijn ook
rondeidingen in het kasteel en er worden zelfs concerten
gegeven. Er is in de directe omgeving allerlei gelegenheid om
te overnachten: hotels, boerderijlodges en bed&breakfasts. Er
valt heel wat te wandelen en te fietsen. Veel informatie vindt u
op de website.
Adres: Twickelerlaan 7, 7495VG Ambt Delden.
Info: www.twickel.nl
Mocht u ook leuke tips hebben, voor het najaar of voor volgend jaar, geef ze door aan
de redactie.

Herman Goossens
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgeverij:
ISBN:
Aantal pagina’s:

De Officier
Richard Harris
Cargo
978-90-234-8517-9
432

Rond de vorige eeuwwisseling stond Frankrijk aan
de rand van een burgeroorlog. Een spionageschandaal en een van de grootste gerechtelijke
dwalingen waren de oorzaak. Ook nu nog is de
Dreyfus-affaire actueel. Robert Harris (57) schreef
er een boeiende historische thriller over die Roman
Polanski verfilmt: 'An Officer and a Spy'.
Duivelseiland
Harris' roman begint in Parijs op een bitterkoude
ochtend van januari 1895. 4.000 militairen en
20.000 boze toeschouwers kwamen opdagen om de
vernedering van kapitein Alfred Dreyfus bij te
wonen. Hij wordt beschuldigd van verraad en van
geheime documenten aan de Duitsers te hebben
bezorgd. Een generaal te paard deelt de massa mee dat de kapitein niet waardig
is nog wapens te dragen. Hij wordt gedegradeerd en verbannen naar het
Duivelseiland, een rots voor de kust van Frans-Guyana. Hij zal er de enige
gevangene zijn, met zijn bewakers mag hij niet spreken. Een lid van de
Republikeinse Garde scheurt de epauletten van Dreyfus' schouders, trekt de
rode strepen van zijn broek, breekt zijn sabel in tweeën. De toeschouwers
schreeuwen 'Judas!' 'Verrader!' en 'Dood aan de Jood!'. Dreyfus roept dat hij
onschuldig is, maar geraakt niet boven het gebrul van de massa.
Antisemitisme
Een van de toeschouwers is majoor Georges Picquart. Minister van Oorlog
Mercier heeft hem gevraagd de degradatie bij te wonen en verslag uit te
brengen. Als waarnemer van Mercier heeft hij ook het proces meegemaakt. Net
als veel Fransen van toen heeft Picquart antisemitische opvattingen en denkt
hij dat Dreyfus schuldig is. Bovendien is Picquart een trouwe militair,
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nationalist en patriot die de voor Frankrijk vernederende oorlog van 1870 niet
is vergeten. En eigenlijk werpt de volgende oorlog al zijn schaduw vooruit.
Picquart wordt de jongste kolonel van het Franse leger en hoofd van de
geheime dienst. Een wat suffe en inefficiënte organisatie die werkt onder de
weinigzeggende naam 'Afdeling Statistiek'. Picquart gaat ze hervormen en
begint hij te twijfelen aan de schuld van Dreyfus. Bovendien heeft hij zelf een
verdachte op het oog: de Franse majoor Ferdinand Walsin-Esterházy. De man
leefde rijkelijk, had veel schulden en vermoedelijk daarom ging hij spioneren
voor de Duitsers.
J'Accuse...!
Picquart verzamelt bewijsmateriaal tegen Esterházy, maar zijn chefs
overtuigen kan hij niet. Integendeel: ze raden hem aan zijn onderzoek te
stoppen. En hij krijgt een waarschuwing. Hij mag niet langer de
inlichtingendienst leiden, wordt weggestuurd naar Tunesië, krijgt er een
opdracht die hem zo goed als zeker het leven zal kosten. Maar intussen is in
Frankrijk een beweging ontstaan die de zaak Dreyfus opnieuw wil
onderzoeken. Esterházy komt voor een militaire rechtbank die de affaire achter
gesloten deuren behandelt en wordt vrijgesproken. Picquart zelf belandt in de
cel, beschuldigd van vervalsing. Dreyfusards (de voorstanders van een nieuw
proces) en 'antidreyfusards' staan lijnrecht tegenover elkaar. Vooral het scherpe
artikel en de open brief van Emile Zola aan president Fauré, 'J'Accuse...!', in de
krant L'Aurore gaven een nieuwe dimensie aan de zaak. Uiteindelijk zal
Dreyfus terugkeren van Duivelseiland en vrijgesproken worden. Met hem
Picquart die generaal wordt en onder Clemenceau minister van Oorlog. In 1914
sterft hij door een val van zijn paard. Dreyfus zal als luitenant-kolonel dienen
in de Eerste Wereldoorlog. Esterházy wordt correspondent voor een Franse
krant in Groot-Brittannië. Hij blijft ongestraft.
Jood op een rots
Maar zo ver gaat Robert Harris niet in zijn verhaal. Wel laat hij Dreyfus een
onderhoud hebben met minister Picquart. Dreyfus komt hem vragen of hij niet
een hogere rang kan krijgen na al de jaren die voor hem verloren zijn gegaan.
Het zijn de enige woorden die Robert Harris Dreyfus in een epiloog laat
zeggen. Niet toevallig dat hij het laatste woord krijgt. Opvallend is dat Harris
van Georges Picquart de centrale figuur maakt in deze complexe historische
thriller. Hij is het die het verhaal vertelt.
Picquart noch Dreyfus zijn echt sympathieke figuren. Dreyfus blijkt halsstarrig, op het arrogante af. Picquart is al even stijfkoppig en principieel. Maar
hij is ook rechtvaardig, tot het uiterste. Als toegewijd militair moet hij
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moeilijke keuzes maken. Je zou bijna zijn anti-Joodse uitspraken vergeten.
Privé heeft hij het moeilijk. Zijn zieke moeder is een last, maar hij houdt van
haar. Jeugdvriendin Pauline, net als Picquart een jaar of veertig, blijft een
liefde. Maar er is ook nog de getrouwde Blanche die stukken jonger is. Harris
tekent ze met mooie details: de ene kleedt zich uit in het donker, de andere is
fier op haar naakte lichaam. We krijgen een beeld van de rijke Parijse
bourgeoisie tijdens de belle époque, het stukje fin-de-siècle tussen twee
oorlogen in. We flaneren langs de boulevards, nemen de trein, zitten mee aan
de tafel van de rijken. En we bekijken van binnen naar buiten het Franse leger
dat vaak op een trieste operette lijkt en vooral zichzelf wil beschermen tegen
alle ethiek in. 'We kunnen het ons eenvoudigweg niet veroorloven ons van
deze belangrijke zaken te laten afleiden door zoiets onbeduidends als een Jood
op een rots', luidt het ergens van een hogere officier.
'De officier' is een goed gedocumenteerde docuthriller, een mooi tijdsbeeld dat
ook nog bijzonder actueel is. Denk maar aan de klokkenluider die altijd het
kind van de rekening wordt. En ook deze bedenking van Picquart is
veelzeggend: 'Er is helemaal geen geheim. Niet echt, niet in de moderne
wereld van fotografie, telegrafie, spoorwegen en krantenpersen.' Wel blijf je je
als lezer de vraag stellen wat geschiedenis is en wat verzonnen. 'Geen van de
personages in dit boek is volledig aan mijn fantasie ontsproten, zelfs de
onbelangrijkste niet, en vrijwel alle gebeurtenissen hebben zich op enigerlei
wijze ook in de werkelijkheid voorgedaan', zegt Harris zonder echt een antwoord te geven.
bron: www.knack.be
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Gedicht

bron: NRC
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