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Van de redactietafel
In het vorige nummer hoopte ik dat nog niet alle mooie dagen opgesoupeerd
zouden zijn. Nou dat heeft mooi uitgepakt. Wat een zomer! Maar we gaan
weer over tot de orde van de dag met een nieuw nummer van ons Informatie
Bulletin.
Ik vroeg in het vorige nummer ook om bijdragen betreffende ervaringen met de
energietransitie. Het resultaat is vergelijkbaar met de voortgang die deze operatie lijkt te maken in ons land. Ik blijf duimen voor een doorbraak op beide punten. Gelukkig waren er wel andere bijdragen, waarvoor hartelijk dank.
Verder kregen we bericht van de heer Weijman, leider van de creativiteitscursus op dinsdagochtend, dat hij de leiding heeft overgedragen aan een van de
deelnemers, mevrouw Albrecht-Versteeg. Hij blijft zelf actief betrokken bij de
cursus. Dank aan hem voor zijn inzet en succes voor deze groep in de toekomst. De contactgegevens vindt u in de colofon achter in dit bulletin.
Aan de vooravond van Prinsjesdag is er in dit nummer veel aandacht voor de
discussies rond het pensioenstelsel. Aan veel kanten wordt geprobeerd het
leegeten van de pensioenfondsen te voorkomen. Laten we hopen dat dat resultaat heeft.
Veel leesplezier maar weer.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 12 november 2018
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Nieuw leven in gebouw Philips Fruitweg
Terugblik en inleiding over de nieuwe activiteiten
Veel leden van VGG kwamen wel eens op bezoek in het grote gebouw van
Philips bij de Fruitweg in Den Haag en enkelen werkten er zelfs. De productie
liep daar aan in 1957/1958. Na vele jaren van activiteit voor PTI en later
AT&T werd het werk daar beëindigd in 1994. Daarna stond het pand vele jaren
grotendeels leeg. In de jaren 80 had Philips het gebouw al verkocht aan de
gemeente Den Haag. Omstreeks 2010 besloot de gemeente aandacht te geven
aan binnenstedelijke voedselproductie en proefnemingen voor bevordering van
een duurzame wereld. Daarvoor bleek het voormalige gebouw van Philips een
passende plek. De reden van deze herbestemming was niet behoud van een
bouwkundig monument of industrieel erfgoed. Wel heeft de Stichting Haags
Industrieel Erfgoed (SHIE) het pand als zodanig geregistreerd en documentatie
over de historie verzameld.
Voor aanpassing van het
gebouw is een wedstrijd
uitgeschreven. De winnaar
werd de jonge architecte
Corine Keus. Een belangrijke door haar ontworpen
verandering is het weer goed
doorschijnend maken van de
zijgevels, zodat het gebouw
op donkere winterdagen een
stralende aanblik heeft. Dat
had zij gezien op een foto uit
de beginperiode van PTI.
Later had het pand die trans- Het gebouw van PTI in 1958, kort na de opening
parantie verloren door afdichting van veel ramen, o.a. voor lager energieverbruik. Een andere belangrijke verandering is een meer uitnodigende entree met veel glas, met een ontvangsthal en trap naar de eerste verdieping,
In 2013 vestigde het bedrijf Urban Farmers zich op het dak en op de bovenste
verdieping. Daarvoor kwam op het dak een kas. De bovenste verdieping werd
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ingericht voor een viskwekerij. Op de lagere verdiepingen zijn andere kleine
ondernemingen actief. Het geheel wordt The New Farm genoemd. Belangrijk
daarin zijn de experimenten voor stedelijke landbouw. Dat wordt gedaan in
samenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstellingen.
Op 2 juni was er
voor het gebouw
een open dag
met rondleidingen in het kader
van de Haagse
Dag van de Architectuur. Door
mijn
bezoek
daaraan kon ik
wat foto’s maken, die indrukken geven van
de nieuwe situatie.
Het gebouw in juni 2018, gezien vanaf de Troelstrakade

De activiteiten in 2018
Het gebouw telt nu 8 bouwlagen. Boven de laag op de begane grond zijn er 6
verdiepingen plus de kas op het vroegere dak. Hier volgt een toelichting bij de
afbeelding van de indeling. Het zijn persoonlijke indrukken van de rondleiding,
aangevuld met info van de website www.thenewfarm.nl.
Onderstaande twee groepen Hydraponics en Aquaponics zijn de activiteiten
van boven genoemd bedrijf Urban Farmers. Helaas is dat bedrijf begin juli
2018 failliet verklaard, doordat de kosten van de productie te hoog waren ten
opzichte van o.a. de kasbedrijven in het Westland. Voorlopig gaat de productie
door en men overweegt een doorstart. De situatie is toegelicht in dagblad
Trouw van 12 juli 2018, pag. 15.
Zie ook: Vertical farming van Herman Goossens, elders in dit nummer.
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Hydraponics:
Op het dak is een kas gebouwd voor
het bedrijf Urban Farmers. Hier
worden onder meer tomaten, aubergines, courgettes, paprika’s en bladgroenten gekweekt.
Aquaponics op de zesde verdieping:
Viskwekerij voor tilapia. De mest
die vrijkomt in de viskwekerij wordt
gebruikt als groeistof voor de gewassen in de kas op het dak. Planten
zuiveren op hun beurt het water
waar de vissen in zwemmen.

Deze afbeelding laat globaal zien welke
nieuwe activiteiten er plaats vinden en hoe de
indeling is

In deze kas op het dak worden diverse soorten groente gekweekt
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Opmerkelijke activiteiten op de verdiepingen daaronder zijn:
• Verwerking van afgedragen kleding tot o.a. tassen en geluiddempende wandbekleding.
• Al ongeveer 15 jaar is er een kookstudio.
• Kweken van oesterzwammen op koffie-extract, waarvoor men koffiedik
krijgt van restaurants. De oesterzwammen worden verkocht aan restaurants
en op markten.
• Kweken van mintplanten, gebruik makend van speciale lampen. De combinaties worden gemonteerd op constructies die passen in een kast van een restaurant. Door gebruik van dergelijke units kunnen restaurants altijd verse mintblaadjes gebruiken bij de gerechten.
Bij de bedrijfjes in het gebouw ligt de
nadruk niet op productie om zelf te
leveren, maar op innovatie en het uitdragen van methoden die anderen voor
productie kunnen gebruiken. Daarom is
er veel ruimte voor workshops en presentaties aan grote groepen.
De kantoorruimte op de tweede verdieping wordt gebruikt voor onderzoek,
registratie en organisatie van de activiteiten van The New Farm.
Op de begane grond is een restaurant
gepland met een groot terras aan de
Fruitweg waar men de gewassen van de
Urban Farm kan proeven. In de markthal worden ook andere producten van
The New Farm aangeboden.
Rom van der Schaaf
De oud-medewerkers van PTI, Jaap van Beek (rechts) en Rom van der Schaaf,
waren voor informatie over de historie benaderd door de Stichting Haags Industrieel Erfgoed. Daardoor bezochten zij de open dag van The New Farm.
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Vertical farming
In het verleden heb ik iemand eens horen zeggen: ‘We geven dieren hier alle
ruimte in de natuur en gaan zelf in flatgebouwen wonen; dat kunnen we beter
omdraaien!’
Zover is het tot nu toe niet gekomen, maar ‘boeren’ in flatgebouwen is een
verschijnsel dat geleidelijk aan in omvang toeneemt.
De belangrijkste bedrijven die zich met de ontwikkeling hiervan bezighouden
zitten in Japan. De belangrijkste reden daar is het gebrek aan ruimte om op de
klassieke manier voedsel te produceren. Bedrijven als Sony, Mitsubishi en
Panasonic hebben belangrijke activiteiten op dit punt. Maar ook Philips zit niet
stil. De Lichtdivisie heeft een afdeling die zich speciaal bezighoudt met de
ontwikkeling van LED-systemen
voor toepassing in de teelt van
gewassen.
De wereldbevolking in 2018 wordt
Een andere wereldwijde trend is
de trek naar de stad. Dat betekent
dat geproduceerd voedsel over
steeds grotere afstanden vervoerd
moet worden om het bij de gebruikers te krijgen, met alle kosten en
vervuiling die daarbij horen.

geschat op 7,6 mld. mensen. In
2050 zal deze zijn gegroeid tot 9,8
mld., een groei van 30%.
Van de ruimte die geschikt is voor
voedselproductie is op het ogenblik
80% in gebruik. Bij de huidige
manier van voedselproductie ontstaat er dus een tekort aan ruimte.

In de Verenigde Arabische Emiraten is dit jaar een contract getekend voor de bouw van 12 ‘vertical farms’ met een totaal bruikbaar oppervlak van 13.000 m2.

Een maand daarvoor werd een contract getekend voor de bouw van ‘s wereld
grootste ‘vertical farm’ in Dubai, vooral bestemd voor de levering van vers
voedsel voor de vliegtuigcatering.
Er zijn nog een paar andere redenen waarom ‘vertical farming’ een belangrijke
rol kan gaan spelen. Bij de teelt van gewassen spelen water en voedingsstoffen
een belangrijke rol en voor beide bestaat/dreigt grote schaarste, terwijl de klassieke methoden er verkwistend mee omgaan. We hebben deze zomer met eigen
ogen kunnen zien hoe oogsten mislukken door gebrek aan water. Beregeningsinstallaties werden zelfs stilgelegd vanwege de (dreigende) schaarste aan wa-
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ter.
Voldoende voedselproductie kan al jaren niet zonder kunstmest. Daaraan speelt
de beschikbaarheid van fosfaat een grote rol. Maar sinds de uitvinding van de
kunstmest zijn we druk bezig het beschikbare fosfaat, afkomstig uit mijnen in
Marokko, China en Amerika, naar de zee te spoelen.
‘Vertical farming’ installaties maken het mogelijk kringlopen te maken waardoor veel minder verliezen optreden en we op dit punt minder kwetsbaar worden.
Een gouden toekomst dus? We hebben niet zoveel keus, maar succes is niet
vanzelfsprekend. De techniek is duur: de 12 ‘vertical farms’ in de VAR vergen
een investering van 40 miljoen dollar, maar vergen 99% minder water dan de
teelt in de open lucht. De ‘urban farm’ in Den Haag, waarover elders meer,
vergde een investering van 2,6 miljoen euro. Maar met het Westland en Scheveningen om de hoek ging het project onlangs failliet. Er wordt nu gezocht
naar een oplossing om de interesse en de opgebouwde kennis te laten overleven. Dat we van ‘vertical farming’ in de toekomst meer zullen horen is zeker.
Meer informatie op www.verticalfarm.com
Herman Goossens
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Nieuwsbrief FPVG over voorgenomen besluit nieuwe pensioenregeling van het PPF
Nieuwe pensioenregeling.
Via de website van het Philips Pensioenfonds (PPF)
heeft de Federatie kennisgenomen van het door het
Algemeen Bestuur van het fonds voorgenomen besluit
over een nieuwe pensioenregeling in de vorm van een
voortgezette CDC-regeling. Bij een dergelijke regeling
wordt de pensioenpremie als een vast bedrag door de
werkgever toegezegd. Vooraf is echter niet zeker wat
het uiteindelijke pensioen gaat worden
De Federatie stelt de uitgebreide informatie over dat voorgenomen besluit op
de website van het pensioenfonds op prijs.
Een belangrijk onderdeel van de voorgestelde regeling is de toepassing van een
verdergaande premiedemping, waarbij de opbouw van 1,85% per jaar gerealiseerd wordt zonder premieverhoging.
Dit is een belangrijk voordeel voor de onderneming en voor de pensioenopbouwers.
De kostendekkende premie.
De Federatie is voorstander van een prudent
premiebeleid. Echter, gelet op de huidige bijzondere omstandigheden op de geldmarkten en het
gegeven dat gemiste opbouw bijna niet kan worden ingelopen, heeft de Federatie er begrip voor
dat tijdelijke premiedemping wordt toegepast.
De Nederlandsche Bank heeft onlangs een rapport
uitgebracht dat laat zien dat pensioenfondsen die langere tijd premiedemping
toepassen veelal een lagere dekkingsgraad hebben. Die kant moet het PPF niet
op. Daarom dient het uitgangspunt voor een volgende periode weer de zuiver
kostendekkende premie te zijn.
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Lagere ondergrens voor indexatie
De Federatie vindt, dat tegenover de premiedemping, die voordelig is voor de
werkgevers en de werknemers, dan ook een stevige handreiking naar andere
groepen aangeslotenen moet staan. De Federatie is dan ook verheugd over het
besluit de ondergrens van indexatie te verlagen van een beleidsdekkingsgraad
van 116% naar het wettelijk voorgeschreven minimum van 110%. Deze verlaging is immers hetgeen wij steeds bepleit hebben.
Tevens zijn we content met het voornemen om de lagere ondergrens voor indexatie al met ingang van 1 juli 2018 in te voeren en om per die datum voor
2018 een extra indexatie toe te kennen. Alle aangeslotenen profiteren van deze
beide maatregelen, maar voor de gepensioneerden is het meteen extra besteedbaar inkomen.
Loonindexatie.
In de publicatie op de website van het PPF zien we dat loon- en prijsindexatie
uit elkaar worden getrokken. De Federatie heeft er begrip voor dat voor de
actieven loonindexatie moet worden nagestreefd. Dat is altijd het beleid geweest en het is van belang voor de opbouw van een goed pensioen.
In de huidige regeling wordt de loonindexatie uit de premie of premiereserve
betaald. Maar omdat de premie niet meer kostendekkend is en er geen premiereserve meer is, zou dit uit de algemene middelen van het fonds moeten worden opgebracht.
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Persbericht KNVG en NVOG
1 juni 2018
Geen pensioenakkoord als de gepensioneerden er
niet mee akkoord gaan. Organisaties van gepensioneerden eisen van de minister en de SER, dat zij proactief en serieus
bij de totstandkoming worden betrokken.
De koepels van organisaties van gepensioneerden (KNVG en NVOG) zijn van
oordeel dat er geen akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel kan
zijn, zonder dat gepensioneerden daarmee hebben ingestemd. In achterkamers
kunnen sociale partners veel bespreken om de impasse te doorbreken, maar er
is pas een akkoord als alle betrokken partijen, dus zeker de gepensioneerden,
kunnen instemmen.
KNVG en NVOG zijn hevig ontsteld over de berichtgeving als zou er een
pensioenakkoord zijn. In een reactie geeft minister Koolmees aan, dat hij niet
inhoudelijk wil reageren, maar dat hij wacht op een reactie van de SER, aan
wie tenslotte het advies is gevraagd. Hij rept daarbij geen moment over gepensioneerden en jongeren. Terwijl hij aan de jongeren en ouderen op 20 maart
heeft beloofd hen actief, en vooraf, bij de besluitvorming te betrekken. In de
berichtgeving lijkt het erop of er een ‘alles of niets’ voorstel komt van werkgevers en werknemers. Dat kan en mag niet zo zijn. Ook de kroonleden van de
SER, maar zeker ook de vertegenwoordigers van gepensioneerden horen als
partij hun handtekening eronder te zetten. En niet bij het kruisje.
“Van de SER horen we al heel lang niets meer”, zeggen zowel Joep Schouten,
de voorzitter van de KNVG, als NVOG-voorzitter Jaap van der Spek. “Het
wordt tijd dat de beloftes om serieus mee te praten worden nagekomen”.
Als er een akkoord over de pensioenen komt tussen kabinet en sociale partners zal dat ook grote gevolgen hebben voor de pensioenen die al zijn ingegaan. Het kan daarom niet zo zijn, dat de vertegenwoordigers van meer dan 3
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miljoen gepensioneerden op geen enkele wijze bij de totstandkoming worden
betrokken. Dat is onzorgvuldig, dat geeft straks draagvlakproblemen, maar
het gaat ook volledig voorbij aan de wettelijke plicht (pensioenwet) tot
evenwichtige belangenafweging. Die geldt niet alleen op het niveau van een
pensioenregeling, maar zeker ook op het niveau van een aanpassing van het
pensioenstelsel.
Feit is dat het overgrote deel van de gepensioneerden al jarenlang geen indexering meer heeft gehad (of zelfs is gekort) en daarmee in koopkracht fors achter
is gaan lopen. Feit is ook, dat jongeren een achterstand in de opbouw van hun
pensioen hebben, die zo mogelijk nog grotere effecten heeft. Het wordt nog
erger als over een paar jaren een dreigende korting daadwerkelijk zal moeten
worden doorgevoerd.
Alle aandacht gaat naar de kosten van de vertraging van de snelheid van de
AOW-leeftijd, maar die vallen in het niet bij de kosten die gepaard gaan met
de afschaffing van de doorsneepremie, meer dan 60 miljard. En wie gaat dat
allemaal betalen? Bij de invulling van die vragen horen ook de gepensioneerden te worden betrokken.
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Waarom de dekkingsgraad bij PME niet omhoog wil
De beleidsdekkingsgraad bij PME is dit jaar min of meer stabiel net boven de
100% (101,5% in juli 2018), ondanks goede beleggingsresultaten.

bron: PME
PME is een van de (bedrijfstak) pensioenfondsen waar, ondanks de mooie rendementen, de dekkingsgraad maar niet omhoog wil. In het position paper van
DNB (zie pag. 11) wordt duidelijk uitgelegd hoe dit komt: teveel eruit en te
weinig erin. PME is een van de beschreven fondsen.
Teveel eruit is in 2018 met een dekkingsgraad > 100% voorbij.
Te weinig erin soupeert het gemaakte rendement van de beleggingen volledig
op waardoor de dekkingsgraad niet stijgt. Alleen een verdere stijging van de
(reken)rente tot ca. 3% kan de dekkingsgraad uit de gevarenzone (104,3 %)
van afstempelen per eind 2019 halen.
Zoals bekend is de (reken)rente gelijk aan de risicovrije rente.
Gerard Visscher
Dekkingsgraden:
• Actueel: de verhouding tussen beschikbaar vermogen en verplichtingen.
• Vereist: idem, maar inclusief buffers, volgens de eisen van DNB.
• Beleids: gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
• Reële: verhouding tussen beleids- en vereiste dekkingsgraad.
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. H.C. Veenhof
Mevr. C. Middeldorp – Grobbe
Dhr. J.G.J. Niekerk
Dhr. J.E. Tahamata
Dhr. H. Vial
Mevr. S. Klaassen – Bos
Dhr. G. Stegeman

6 mei 2018
4 juni 2018
7 juni 2018
19 juni 2018
25 juli 2018
13 augustus 2018
21 augustus 2018

Kortenhoef
Baarn
Blaricum
Huizen
Hilversum
Kortenhoef
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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“Position paper” van De Nederlandsche Bank
Dit position paper is geschreven als bijdrage aan het rondetafelgesprek met de
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 17 mei 2018.

Het noodzakelijke technische onderhoud aan het financieel toetsingskader
(FTK) dat in het nieuwe FTK (nFTK) heeft geresulteerd, heeft enkele kwetsbaarheden van het oude FTK geadresseerd. Het pensioenstelsel is minder
procyclisch geworden door betere spreiding van financiële mee- en tegenvallers en stabieler door de middeling van de dekkingsgraad. Toch kent het
nFTK enkele tekortkomingen die in dit position paper worden toegelicht.
Daarbij is het huidig toetsingskader en de geboden mate van zekerheid als
uitgangspunt genomen. Wij abstraheren in dit position paper van de discussie
over een toekomstig pensioencontract.

We leggen te weinig erin, we keren te veel uit
De Nederlandsche Bank (DNB) constateert dat de wettelijke kaders nog te
veel ruimte bieden om te weinig premie in te leggen en te veel pensioen uit
te keren. Van deze ruimte is de afgelopen jaren gebruik gemaakt. Te weinig
inleggen en te veel uitkeren impliceert
dat herstel van de financiële positie van
een pensioenfonds volledig afhankelijk is
van de beleggingsresultaten. En als verwachte beleggingsresultaten niet worden
gerealiseerd dan blijven forse, abrupte
kortingen het vertrouwen in het stelsel
bedreigen.
Sinds de inwerkingtreding van het nFTK
in 2015 hebben de ingelegde premies
gemiddeld genomen de kostprijs van het
pensioen niet gedekt. De financiering van

Figuur 1 Onttrekking aan fondsvermogen
door te lage premie inleg en te hoge uitkering.
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de nieuwe pensioenopbouw is daarmee ten koste gegaan van de financiële
positie van de pensioenfondsen. In 2015, 2016 en 2017 werd op deze wijze in
totaal voor € 15,9 miljard aan nieuwe pensioenopbouw gesubsidieerd uit het
vermogen van de pensioenfondsen (figuur 1). Tegelijkertijd werden pensioenen, ondanks dat er tekorten waren, meerdere jaren achter elkaar volledig uitgekeerd. In 2015, 2016 en 2017 werd op deze wijze een totaal van € 1,9 miljard uitgekeerd ten laste van het fondsvermogen (figuur 1). Het inleggen van te
weinig premie en het uitkeren van te veel pensioen hebben daarmee de financiele positie van meerdere pensioenfondsen, waaronder de grootsten, verslechterd.

Te weinig erin: premiedemping op basis van verwacht rendement
Met de aanpassing van het FTK werd beoogd de stabiliteit van de pensioenpremies te vergroten. Dat doel is bereikt. Maar de ingezette maatregelen –het
laten vervallen van de bijdrage-aan-herstel-eis en het toestaan van het gebruik
van verwacht beleggingsresultaten in de bepaling van de premie– hebben geleid tot uitholling van het fondsvermogen via te lage premiedekkingsgraden.
Bij 85% van alle ingelegde premies wordt de premie gedempt op basis van
verwacht rendement. In het bijzonder fondsen met een relatief lage dekkingsgraad vragen een te lage premie en zijn voor hun herstel daarom volledig afhankelijk van beleggingsresultaten.
Langdurig te weinig premie inleggen voor de aanspraken die worden toegezegd past niet bij de toegezegde hoge mate van zekerheid.
Het verhoogt de kans op teleurstellingen bij deelnemers en tast aldus
het vertrouwen in het stelsel aan.
Figuur 2 illustreert dat de gedempte premie veel te laag mag worden
gesteld ten opzichte van de gemiddelde zuivere kostendekkende
premie. Het evaluatierapport laat
zien dat deze lage premies in de
afgelopen jaren door fondsen ook Figuur 2: Premie-varianten uitgedrukt in premiedekkingsgraad
daadwerkelijk zijn gehanteerd.
DNB vindt een systematiek die
leidt tot een langdurig te lage inleg ten opzichte van gedane toezeggingen niet
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wenselijk. Daarom pleit DNB voor realistische veronderstellingen bij het hanteren van verwacht rendement in de premiedemping. Een stap in de goede
richting kan worden gezet door de nieuwe Commissie Parameters een maximum te laten stellen aan het overrendement. En waar de geïnde premie te laag
is, ligt het voor de hand de toezegging navenant aan te passen. Een andere
oplossing is de herintroductie van de bijdrage-aan-herstel-eis. Deze eis voorkomt dat nieuwe premie-inleg de financiële positie van een pensioenfonds in
dekkingstekort verslechtert.

Te veel eruit: kortingen worden te lang uitgesteld
Doel van het aangepaste FTK was ook het voorkomen van abrupte, omvangrijke kortingen, zonder noodzakelijke herstelmaatregelen uit te stellen. Naar
het oordeel van DNB is dit doel onvoldoende bereikt. De wettelijk eis om
tijdig te herstellen naar het Vereist Eigen Vermogen (VEV) is tandeloos geworden: herstelplannen worden gebaseerd op de maximaal toegestane rendementen op zakelijke waarden en de maximale voortschrijdende hersteltermijn
van 10 jaar wordt gehanteerd. Verliezen kan men op deze manier voor zich uit
blijven schuiven. Daarbij leert de ervaring dat er een sterke prikkel is meer
ruimte te geven om, als het tegen zit, kortingen uit te stellen.
Hierdoor dwingt alleen het Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV) het
benodigde herstel af door pensioenfondsen, die 5 achtereenvolgende jaren een
beleidsdekkingsgraad hebben onder het MVEV, te verplichten tot onvoorwaardelijke kortingen. Abrupte en omvangrijke kortingen zijn daarmee niet
uitgesloten. Door gebruik te maken van realistische veronderstellingen in herstelplannen worden herstelmaatregelen eerder vormgegeven. Hiermee wordt
de kans op abrupte en omvangrijke MVEV-kortingen verkleind.
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Terugblik op de NSF-tentoonstelling van de NVHR
In het Informatie Bulletin van de VGG van maart 2018 stond een advertentie
van de NVHR (de Nederlandse Vereniging Historische Radio’s) over een tentoonstelling ter gelegenheid van de oprichting van de NSF, nu 100 jaar geleden.
Op 16 Juni in een zaaltje van een cultureel centrum
in Driebergen, waar de NVHR ook een beurs organiseerde, waren foto’s, apparatuur en replica’s te
zien van door de NSF gebouwde apparatuur. Ook
werd er vanuit een ander zaaltje een radiouitzending verzorgd met een prototype van de eerste zender van de NSF.
Er werd een historisch overzicht getoond en er was
een herkenbare luchtfoto van het Jan van der Heijden complex, nog zonder het latere Philips B-deel
op het voormalige Ripolin-terrein. Maar wel is de
sociëteit van de VGG te zien. (zie de witte cirkel)
Een korte beschrijving van het ontstaan en de verdere geschiedenis van NSF is o.a. ook beschreven
in het boek “100 jaar Hilversum mediastad” (ISBN 978 9 054 29427 6). Een
versnelde ontwikkeling volgt als in 1923 Anton Philips zich met NSF gaat
bemoeien en er een serieproductie van ontvangers opgang komt en tevens een
wereldmarkt zich aandient.

20

september 2018

Informatiebulletin

Een paar belangrijke datums:
•
•
•
•
•

27 februari 1918: De oprichting van de NSF;
8 oktober 1920: begin bouw eerste fabriekscomplex;
In mei 1920: komt er een exploitatieafdeling op de Groest 76;
In 1922: voorziet de NSF Scheveningen-Haven van een vonkzender;
21 juli 1923: eerste uitzending met een 500W proefzender voor de radio
omroep;
• 15 oktober 1923: benoeming van Anton Philips tot commissaris.
In 1926 komt er een afzonderlijk laboratorium en wordt de proefzender van
500W vervangen door een definitieve van 5000W.
In 1927 een nieuw kantinegebouw en volgt in Huizen de bouw van een zender
in opdracht van KRO en NCRV, later gevolgd door de PHOHI-zender.
Het Radio Amateur Museum te Reusel, in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR), heeft gemeend er goed aan
te doen ter ere van het feit dat de N.S.F. 100 jaar geleden werd opgericht het
typoscript uit 1943 alsnog, in vrijwel originele vorm, uit te geven.
Een interessant overzicht staat na pagina 11 van deze speciale heruitgave
“1918 NSF 1943”. In dit overzicht staat de ontwikkeling van het aantal personeelsleden en het oppervlak aan bedrijfsruimte.
Een paar getallen:
Jaar
1918
1928
1930
1942

Personeel M2
100
1300
1600
6700
1950
25400
2200
36500

Na 1923 wordt de invloed van
Philips steeds belangrijker.

PHOHI zenders Huizen
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Voor de meesten onder ons zal er de herinnering aan PTI zijn, misschien zonder het besef dat de grondslag bij NSF lag. Gelukkig is men zich in de gemeente Huizen wel goed van het verleden bewust, getuige de vele historische foto’s
van het dorp en de replica van een de PHOHI-antennes op een van de rotondes.
Onderstaande foto’s geven een impressie van wat er op de tentoonstelling te
zien was.

Ronald Middelveld
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgever:
ISBN:
Aantal pagina’s:

Feitenkennis
Hans Rosling
Spectrum 2018
978 90 00 351220
343

De gemiddelde mens, van Nobelprijswinnaar tot 'de man in de straat', geeft
systematisch de verkeerde antwoorden op eenvoudige vragen over wereldwijde
trends zoals 'Welk percentage van de wereldbevolking leeft in armoede?'
Daarbij komt dat de antwoorden systematisch wijzen op een dramatisch en
negatief wereldbeeld bij de meerderheid van de ondervraagden, terwijl dat in
werkelijkheid niet zo is. Dat negatieve wereldbeeld blijkt bovendien moeilijk
te veranderen. De auteur, op zoek naar de oorzaak van deze alom aanwezige
onwetendheid en ons dramatische wereldbeeld, legt de oorzaak bij de manier
waarop onze hersenen werken. We weten niet wat we niet weten: zelfs onze
gissingen zijn gebaseerd op onbewuste en voorspelbare vooroordelen. Ons snel
denkende brein en onze voorliefde voor drama veroorzaken vaak misvattingen
en een overdramatisch wereldbeeld. Onze wereld blijkt in een veel betere staat
te verkeren dan we doorgaans denken. Natuurlijk zijn er echte zorgen, maar we
moeten ons richten op de feiten. Bevat diverse anekdotes en vele verhelderende
en voor de auteur kenmerkende grafieken. Helder, vlot geschreven, inspirerend
en onthullend boek dat de manier waarop we de wereld zien compleet verandert. Met een bronnenoverzicht en register.
bron: Probiblio
Herman Goossens
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Tot besluit
Half augustus vond in Lage Vuursche het
jaarlijkse Houthakkersfeest plaats.
Eén van de activiteiten was een wedstrijd
carving, waarbij ‘Haantjesgedrag’ de eerste
prijs in de wacht sleepte.
Op dit moment alweer verleden tijd, maar
misschien iets voor volgend jaar.
Herman Goossens

Het geluid van de
motorzagen was
oorverdovend.
Vandaar…
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tel. 5256649
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tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

De sociëteit
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum.
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht
voor een praatje met oud-collega’s, voor
een drankje, een spelletje kaart, sjoelen,
schaken, bridgen etc.
tel. 6855471
Bridge (wo-middag)
Hr. J.M. Witteveen

tel. 5418471

Creativiteitscursus
(di-ochtend)
Mevr. S. Albrecht-Versteeg tel. 5823469
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tel. 6830613
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Klaverjassen (di-, do-middag)
Hr. T. van Bokhorst
tel. 6831988
Hr. A. v.d. Berkt
tel. 0620436889
Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
Hr. J.D. Grondman
tel. 6858767
Hr. J. Dijkstra
tel. 6214373
Teken- en Schildercursus
Vacant
Bestuur
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644
1e secr.: Hr. J. Rebel
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2e secr.: Hr. Fr. v.d. Post
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Een telnr. vermeld zonder kengetal heeft
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LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

VOOR AL UW CV AANLEG
EN STORINGEN
___________________________________________
• GAS en WATERLEIDING
• SANITAIR-ELEKTRA
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