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Van de redactietafel 

In verband met vakantieafspraken verschijnt dit bulletin iets eerder dan u ge-

wend bent. We hebben alle verkiezingen weer achter de rug en zijn helemaal 

klaar voor de zomer. 
Fijn dat er weer wat bijdragen vanuit de vereniging zijn. Die worden zeer op 

prijs gesteld. Er zijn ook nog wat reacties op de bijdrage ‘en masse van het gas’, 

maar daar kom ik een volgende keer wel weer op terug. Leuk om te merken dat 

ook anderen daar mee bezig zijn, op welke manier dan ook. Mijn doelstelling is 
om de problematiek wat handen en voeten te geven. 

Voorlopig hoop ik dat het buiten lekker warm, en binnen lekker koel blijft. 

Of u er nou op uit trekt of thuisblijft voor het voetballen, tennis of het wielren-
nen, ik wens u een goede tijd en veel leesplezier met dit bulletin. 

 

 
herman goossens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 2 september 2019 

  

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Kort verslag ALV 2019 

1. Opening 

Aanwezig waren 31 leden. 
De aanwezigen werden door de voorzitter, dhr. Wim Gooiker, hartelijk welkom 

geheten op de 41e ALV. De voorzitter van de Federatie, dhr. Roel Fonville, was 

deze middag in ons midden en werd ook hartelijk welkom geheten. 

De namen van 24 overledenen werden voorgelezen, waarna een moment van 
stilte werd gehouden. 

2. Verslag ALV 2018 

Het verslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering 

Het verslag van de kascontrole-commissie. 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 

Het jaarverslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Financiële verantwoording over het jaar 2018 

Na een korte toelichting van de penningmeester werd het verslag zonder verdere 

vragen of opmerkingen goedgekeurd. 

6. Verslag kascontrolecommissie 

Het verslag van de heren P.J.M. Lohman en J.Tj. Engwerda werd voorgelezen 

waarin de leden werd geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde 
financiële beleid. 

De vergadering ging daarmee akkoord. 

7. Begroting 2019 en contributie 2020 

De begroting 2019 werd goedgekeurd door de vergadering. 
De contributie voor 2020 bedraagt €24,- per jaar en voor degenen die een her-

inneringsfactuur toegestuurd krijgen €26,- per jaar. De vergadering ging daar-

mee akkoord. 
 

8. Verkiezing bestuursleden 

Dhr. Jan Rebel werd als secretaris per acclamatie in zijn functie herkozen. 
De heren Gerard Visscher, pensioenzaken, Jenne Dijkstra, werkplaatscommis-

saris en Ton van Bruchem, gebouwenbeheer, werden per acclamatie herkozen 

als bestuurslid. 
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9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

De commissie voor het jaar 2020 zal bestaan uit de heren P.J.M. Lohman en 

J.Tj. Engwerda. Reserve lid is dhr. P. Kosten. 

10. Laatste Nieuws 

Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME-pensioenfront.  

De DG blijft een punt van zorg. Deze moet eind 2019 op 104,3% staan om 

afstempeling te voorkomen. Het is te hopen dat er voor die tijd een nieuw pen-

sioenstelsel is afgesproken met een andere rekenrente. 
Gerard zou ook graag de krachten van alle oud-Philips gepensioneerden binnen 

PME willen bundelen om enig gewicht daar in de schaal te kunnen leggen. 

11. Rondvraag en sluiting 

Daar werd geen gebruik van gemaakt waarna de voorzitter de vergadering sloot. 

Na de pauze heeft Roel Fonville een presentatie houden over het werk van de 

Federatie (zie voor de presentatie elders in dit Bulletin). Hiervoor sloten zich 
een tiental leden van de LBPG bij ons aan. 

Jan Rebel 

Secretaris VGG 
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Presentatie over FPVG 

Na de ALV gaf Roel Fonville, voorzitter van de FPVG een 

presentatie over wat de FPVG doet en vindt. Aan de hand 
van een serie sheets werd de stand van zaken rond de pen-

sioenen uit de doeken gedaan, en uitgelegd hoe de FPVG 

denkt daar invloed op te kunnen uitoefenen. 
Bij onderhandelen speelt het aantal vertegenwoordigde 

betrokkenen altijd een grote rol. Vandaar dat de FPGV de 

LBPG in het leven heeft geroepen, om iets te doen tegen 

de terugloop van via de lokale verenigingen aangesloten 
leden. Een klein deel van de sheets vindt u hieronder.  

Informatie over de FPGV kunt u vinden op www.federatie.nl 

 

 

file:///D:/Documenten/VGG/www.federatie.nl
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Reactie op ‘Hoe organiseren wij de zorg’ 

N.a.v. een artikel in het vorige bulletin schreef Luuk van Veen een reactie aan 

het Eindhovens Dagblad waaruit geciteerd werd. Deze reactie nemen we hier 
over. 
 

Geachte redactie, 
Graag zou ik willen reageren op het artikel “Hoe organiseren wij de zorg” van 

dhr. Ad Pijnenborg. Dit artikel heeft in uw krant gestaan op 3 januari jl. Maar 

ik heb het recentelijk gelezen in het Informatie Bulletin van de vereniging van 
gepensioneerden “het Gooi”, van maart 2019. Dit is een vereniging van Philips-

gepensioneerden. 

In grote lijnen ben ik het volledig eens met de inhoud van het artikel, behalve 
met de eerste regel ervan. Ik ben het namelijk faliekant oneens met de stelling 

“dat de vraag naar zorg thuis zou groeien door de wens van ouderen om langer 

thuis te blijven”. 

Dit is volgens mij maar voor een klein deel waar. Er zijn inderdaad diverse ou-
deren die veel liever thuis blijven wonen. Maar dat geldt niet voor de overgrote 

meerderheid. Deze stelling is namelijk gebruikt (misbruikt?) door onze rege-

ring, om op die manier ook drastisch te kunnen bezuinigen op de zorg. Wat ik 
vooral erg kwalijk vind, is dat de hele verantwoordelijkheid voor de zorg over-

geheveld werd naar de lokale overheden, die daar helemaal niet op waren voor-

bereid en ook veel minder geld kregen te besteden. En met dezelfde stelling in 
de hand werden ook verzorgingshuizen gesloten, enkel en alleen om maar te 

bezuinigen. Dat het geld wat bespaard bleef ergens anders voor werd gebruikt, 

is een apart verhaal. 

Dit is mijn reactie. Misschien kunt u er iets mee. 
Met vriendelijke groet, 

 

Luuk van Veen 
Hilversum 
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Verlenging rijbewijs 

Het wemelt de laatste tijd van horrorverhalen over de gang van zaken bij het 

CBR: vertragingen van meer dan 4 maanden tot zelfs het opnieuw rijexamen 
moeten doen. Ook al verbetert de situatie, het is van belang om goed te weten 

wat de spelregels zijn. 

De gang van zaken rond rijbewijsverlenging en medische keuring vond ik op 

www.rdw.nl. 

http://www.rdw.nl/
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In fase 1 hebt u een rijbewijs gekregen dat afloopt op de dag dat u 75 jaar wordt. 
Als u het gaat verlengen komt er een medische keuring in beeld. Dat gaat via 

een verplichte z.g. gezondheidsverklaring. Deze procedure vond ik op 

www.cbr.nl/gezondheidsverklaring 

U hoort dan van het CBR of u zich bij een arts dient te laten keuren. Evident is 
hoe de digitale wereld oprukt. Als u zich daar niet in thuis voelt, neem dan op 

tijd iemand in de arm die u kan helpen, want er is geen ontkomen aan. 

In IB34-2 berichtte Gerard Visscher dat bij verlenging vóór de 75e verjaardag 
geen gezondheidsverklaring nodig is, maar de RDW-tekst koppelt dit aan de 

verloopdatum van het rijbewijs. Wees op uw hoede en begin op tijd! 

herman goossens 

 

http://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring
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Ontwikkeling in opslag van elektrische energie 

Voor het eerst hebben onderzoekers van de TU Delft onder leiding van profes-

sor Fokko Mulder een geïntegreerd batterij-elektrolyse-apparaat geproduceerd, 

een zogenoemde ‘battolyser’. Deze kan elektriciteit opslaan of leveren op een 
manier die net zo efficiënt is als een batterij. Bovendien kan hij water splitsen 

in waterstof en zuurstof door elektrolyse. 

Het grote aanbod aan duurzaam opgewekte elektriciteit uit wind en zon is niet 

op ieder gewenst moment beschikbaar. Daarom is er grote behoefte aan opslag 

van elektriciteit, zowel voor de korte termijn (over de loop van de dag) als voor 

de lange termijn (over de loop van weken of seizoenen). Voor de korte termijn 
is opslag in batterijen het beste idee, terwijl voor de langere termijn opslag van 

energie in kunstmatig geproduceerde brandstoffen, zoals waterstof, het meest 

geschikt is. 

‘Elektriciteit en waterstof zijn altijd beschouwd als twee gescheiden en zelfs 

concurrerende oplossingen voor energieopslag’, zegt Mulder. ‘Met de battoly-
ser hebben we nu voor het eerst een geïntegreerd batterij-elektrolyse-apparaat 

gemaakt dat heel efficiënt elektriciteit kan opslaan en leveren zoals een batterij, 

en dat wanneer de batterij vol is vanzelf water gaat splitsen in waterstof en zuur-
stof door elektrolyse. Door de combinatie van batterijtechnologie met elektro-

lyse bereiken we een uitstekende totale efficiëntie, tot negentig procent. De bat-

tolyser blijkt bovendien stabiel, zowel als batterij als elektrolyser, ook bij lang 

en intensief laden, ontladen en waterstofproductie.’ 

De battolyser is gebaseerd op een zogenoemde nikkel-ijzerbatterij, een batterij-
variant die vorige eeuw vooral door Thomas Edison werd gepromoot. 

Mulder: ‘Het is een erg robuuste batterij. Exemplaren van toen doen het nog 

steeds. De basismaterialen zijn bovendien goedkoop en overal verkrijgbaar.’ 
Tijdens het opladen vormen de elektrodes van de batterij twee stoffen: nikkel-

oxide-hydroxide en ijzerionen. Deze materialen worden vaak gebruikt als kata-

lysator voor de chemische reactie die waterstof en zuurstof oplevert. De elek-

trodes maken daarmee in geladen toestand de elektrolyse van water mogelijk. 
Dat er bij deze nikkel-ijzerbatterij tijdens het laden ook waterstofgas wordt ge-

produceerd, werd volgens Mulder altijd als lastig nadeel gezien en dit was een 

van de redenen dat andere batterijtypes uiteindelijk succesvoller werden. ‘Om-
dat de batterijwereld en de waterstofwereld met elkaar concurreren en maar 

weinig van elkaar leren, heeft er nooit iemand geprobeerd de twee te 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/stop-meer-energie-in-energieopslag
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/stop-meer-energie-in-energieopslag
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wanneer-is-de-benzinemotor-passe
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/comeback-van-de-edison-batterij
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combineren en te kijken of dat iets zou opleveren. Terwijl we zowel batterijop-

slag als brandstoffen nodig hebben.’ 

Mulder bouwde daarom samen met stu-

dent Bernhard Weninger een eerste proto-

type ter grootte van een stoeptegel. ‘Het 

werkte direct. Zodra de batterij vol begon 
te raken, begon hij waterstof te produce-

ren’, aldus Mulder. ‘Heel simpel gesteld 

maken we nu gebruik van wat de natuur 
automatisch doet. We gebruiken de na-

tuurlijke eigenschappen van de materialen 

op een slimme manier.’ 

Het unieke van de nikkel-ijzercombinatie 

is dat elektriciteitsopslag en waterstofpro-
ductie erg efficiënt gebeurt. Dit apparaat 

past daarom goed bij de variatie in 

stroomaanbod en prijzen. Mulder: ‘Is er 

veel stroom en is de prijs laag dan slaan 
we op; is er nog meer goedkope stroom 

dan maken we waterstof. En is er te wei-

nig stroom en de prijs dus hoog dan leveren we stroom terug.’ De battolyser 
staat daarmee eigenlijk nooit stil en levert twee functies voor de prijs van een. 

Het geproduceerde waterstofgas kan (later) weer gebruikt worden als brandstof 

in brandstofcellen of gascentrales en dienen als grondstof voor de chemische 

industrie, b.v. voor de productie van ammoniak. 

De volgende stappen zijn onderzoek naar verdere efficiëntieverbeteringen en 
schaalvergroting van wat er nu al is. Technologiestichting STW heeft het on-

derzoeksprogramma gehonoreerd en verschillende bedrijven investeren in het 

onderzoek.  
John Nijenhuis, Technology Transfer Officer van de TU Delft: ‘De schaalver-

groting tot een battolyser ter grootte van een zeecontainer moet bewijzen dat de 

techniek ook past op de schaal van de stroomproductie van een forse windmo-

len.’ De grote battolyser moet over anderhalf jaar gereed en getest zijn.  
bron: NEMO Kennislink 
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Prinses Amaliawindpark voor de kust van IJmuiden 
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Ook een iS3000 gaat met pensioen! 

Niet alleen Philipsmedewerkers gaan met pensioen, maar ook de producten die 

deze medewerkers hebben bedacht, geproduceerd en onderhouden, gaan op ze-

ker moment met pensioen. 

In de jaren 80 werd het bij BCS tijd om een opvolger van de EBX8000 op de 

rails te zetten. In eerste instantie ging dat onder de naam AVS (Advanced Voice 
Switch), later onder de naam SOPHO-S (Synergetic Open Philips Office Sys-

tem). Het was een PCM switched PABX-system, dat ‘schaalbaar’ d.m.v. net-

working was. Daarmee moest BCS naast Nederland ook de Europese landen 

gaan veroveren! Dit laatste hield in dat er vele varianten van lijn- en trunkkaar-
ten gemaakt moesten worden om te kunnen voldoen aan allerlei verschillende 

transmissie- en signaleringssystemen. 

PCM werd de de-facto standaard voor digitale switching systemen en er werd 
gezocht naar een oplossing om met de nieuwe producten voor de high-end 

markt ook de low-end markt te kunnen bedienen. Die werd tot dan toe door het 

TBX-systeem bediend. 
Zo ontstond een hele familie van SOPHO-modellen: 

S50, S100, S1000 en S2500. 

Er waren aanvankelijk twee softwareplatforms, die uiteindelijk samengevoegd 

zijn. Bijpassende (digitale) toestellen, zgn. Sopho-Set’s en een operatorconsole 
waren deel van het productaanbod. 

In de jaren 90 werd ISDN (de digitale interface) geïntroduceerd voor zowel de 

toestellen als trunk interfaces. In een paar jaar tijd werden ISDN 2Mbit kaarten 
en ISDN 64Kbit kaarten ontwikkeld. Tevens kwam er een nieuwe toestelrange 

de zgn. Ergolines en een bijpassende operatorconsole (SV30). 

Om e.e.a. goed en duidelijk in de markt te zetten kreeg het SOPHO-systeem een 
nieuwe naam te weten iS3000 familie (de i stond voor ISDN). 

De systemen iS3010, iS3030, iS3050, iS3070 en iS3090 kregen nieuwe proces-

sors en ook werden de softwarepakketten omgeschreven in C++. 

In 1997 werd een project gestart met de naam BMW (Bellen Met Windows), 
waar men het voor elkaar kreeg om het call-processing softwarepakket op een 

Windows PC te laten draaien en een gesprek tussen 2 toestellen op te zetten. Dit 

werd de start van de IP-introductie in de iS3000-range. 
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Een aantal jaren later werd op basis van het zgn. SIP-protocol het softwarepak-
ket omgedoopt in SIP@Net. Het SIP@Net-pakket kon draaien op de eigen pro-

cessorkaarten voor kleine systemen, of op externe losse servers en diende zowel 

de analoge, digitale als de IP-interfaces voor losse systemen, als wel de genet-
werkte systemen. Een In-System-Gatewaykaart (ISG) zorgde voor de IP-

interface op hardware niveau. 

De IP-toestellen werden een aantal jaren ingekocht van Polycom, alwaar de 

voor PBC gemaakte software zorgde voor de gewenste functionaliteit. Na de 
overname door NEC werden de NEC IP-toestellen aangepast met het open SIP-

protocol, waarmee volledige groepsfunctionaliteit werd geboden op het 

SIP@Net-platform. 

Jarenlang werden bestaande systemen uitgebreid, onderhouden en gemigreerd 

naar IP en werden iS3000 hardware producten zoals ALC, ATU, PSU, DTU, 

ISG, CPU’s en PMC-kaarten als ook de Ergoline-toestellen range aangepast aan 
de nieuwe stand van de techniek. 

Zolang het product nog te onderhouden was en voldoende winst opleverde werd 

de zgn. End of Delivery (EOD) meerdere malen opgeschoven. 

Vorig jaar (2018) heeft NEC hun verkoopkanalen de mogelijkheid geboden om 
een zgn. sluitorder te plaatsen om te kunnen voldoen aan service- en onderhoud-

verplichtingen. Hiermee is het AVS/SOPHO/iS3000 systeem officieel End Of 

Delivery, lees “met pensioen gegaan” in 2018! 

Ruud Klaui 

 

naschrift: 
voor meer informatie over deze systemen verwijzen we u nog maar eens naar 

het boek Overschakelen van Rom van der Schaaf e.a., uitgegeven bij gelegen-

heid van ons 7e lustrum 
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Leuk om naar toe te gaan! 

Misschien heeft u nog nooit van Marius van 

Dokkum gehoord, maar zijn werk heeft u vast 
wel eens gezien op verjaardagskaarten: vier-

kante kaarten met veelal oudere echtparen in 

komische situaties.  

De kunstenaar werd in 1957 geboren in An-
dijk en leerde het vak van illustrator aan de 

Christelijke Academie voor Beeldende Kun-

sten in Kampen. Sinds 2018 is zijn werk te 
zien in een historisch pand in het oude cen-

trum van Harderwijk. 

In drie boven elkaar gelegen zalen kunt u 

kennisnemen van zijn werk dat veel meer 

omvat dat zijn bekende ‘cartoons’. 

 

 

Het museum is alle dagen open, 

behalve op maandag. De toe-

gangsprijs is €7,50, maar met 
een museumkaart mag u gratis 

naar binnen. 

herman goossens 

 
 

 

 
 

  

‘hangende’ ouderen 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden 

van: 

 
 

Dhr. P. van Gelder   7 april 2019  Loosdrecht 

Dhr. D. Kluiver    18 april 2019  Laren 
Dhr. L.H. Kuijsten   23 april 2019  Maartensdijk 

Dhr. B. Heyligers   23 mei 2019  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. 

 

 
 
 

 

 

  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/images/Mededelingen/overlijden.gif&imgrefurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/mededelingen.htm&h=345&w=490&sz=7&hl=nl&start=7&tbnid=tgYJ3MjakRTnFM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images?q=overlijden&hl=nl&safe=active&sa=G
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Afvalscheiding 

In de gemeente waar ik woon wordt het huishoudelijk afval gescheiden ingeza-

meld en is elk huishouden opgezadeld met vier afvalcontainers. Of dat verstan-
dig is, is hier niet aan de orde, maar als je het moet doen, kun je het maar beter 

goed doen. Maar wat in welke container moet is lang niet altijd duidelijk. 

Op www.afvalscheidingswijzer.nl wordt goede informatie gegeven op dit punt.  

Een heikel punt was bij ons thuis altijd of de koffiepads en de theezakjes nu in 
de groene (GFT) of in de grijze 

(restafval) container thuishoren. 

Het antwoord vindt u hiernaast. 

Ik heb op mijn smartphone een 

verwijzing staan naar de website 

en kan snel en eenvoudig kijken 

wat ik met mijn afval moet doen. 

In de praktijk heb ik twee contai-

ners teruggestuurd. Het plastic 

gaat in de gebruikelijke verzamel-
zak en het kleine beetje restafval in 

een vuilniszak die ik naar een on-

dergrondse verzamelbak in de 

buurt breng. 

Over de zin van afvalscheiding aan 

de bron hebben we het nog wel 

eens. 

herman goossens 

 

 

 

 

http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
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Het geheim van Jan Sloot 

Bij het opruimen van mijn bureau vond ik een artikel terug waarvan ik wist 

dat ik het had, maar geen idee had waar het gebleven was. Het is een kopie 

van een artikel in Quote van januari 2001. Het verhaal speelt in het jaar 1999, 
dit jaar precies twintig jaar geleden. Een mooie aanleiding om het nog eens 

op te halen. 

Jan Sloot was een elektrotechnicus, geboren in Groningen in 1945, en werk-

zaam voor Philips. In 1978 nam hij ontslag en begon in Groningen een audio 
en videowinkel. Daar werkte hij al aan een efficiëntere manier om zijn repara-

tiedatabase op te slaan. Het werd geen succes en hij verhuisde na enkele jaren 

naar Nieuwegein. 

Hij is een Willie Wortel-type en besteedt al zijn tijd aan een verbeterde manier 

om videodata efficiënt op te slaan. In 1995 denkt hij het Sloot Digital Coding 

System compleet te hebben, waarmee het mogelijk is tenminste 16 speelfilms 

op te slaan op een chipkaart van 64 kB, en af te spelen m.b.v. een speciaal 

kastje. In 1997 en 1998 vraagt hij octrooien aan die later ook verleend worden. 

Het benodigde geld werd verschaft door een paar relaties met veel geld en 

honger naar meer: de keukenbouwer Leo Mierop en de aannemer Leen 
Mooijaar. Zij hebben geen verstand van techniek, maar kennen weer iemand 

die hen in contact brengt met René Bickel (een technische man) en Marcel 

Boekhoorn (een bedrijvendokter). Een lege bv van Boekhoorn, Dipro, wordt 

weer opgetuigd en het spel kan beginnen. 

Bedrijven als KPN, Microsoft en Sony staan op de lijst als mogelijk geïnteres-

seerden, maar bovenaan staat Philips. Het contact loopt via Roel Pieper, die 

René Bickel nog kent van vroeger. 

Op 4 maart 1999 vindt er een bijeenkomst plaats in de Rembrandt-toren waar 

Jan Sloot zijn chipkaart en kastje, dat hij onder geen beding uit handen geeft, 

demonstreert. De aanwezigen zijn met stomheid geslagen. Het lijkt een uitvin-

ding die alle bestaande oplossingen ver achter zich laat. 

Pieper probeert Cor Boonstra, de hoogste baas bij Philips, zover te krijgen met 

Dipro in zee te gaan, maar deze laat de beslissing over aan het Nat Lab, en 
daar gelooft men er niet in. Deze mate van compressie wordt niet voor moge-

lijk gehouden en Jan Sloot weigert zijn geheimen prijs te geven. 
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Dan besluit Roel Pieper het anders aan te pakken en voor zichzelf te beginnen. 
Hij wordt CEO Dipro, dat later The Fifth Force gaat heten. Als innovatie-in-

vesteerder deed hij dat wel vaker en dat werd oogluikend toegestaan. Maar op 

1 Juni 1999 vertrekt Pieper bij Philips. De verwachtingen zijn hoog gespan-

nen: ultimo 2004 moet de waarde van het bedrijf 24 miljard dollar bedragen. 

 

Begin mei 1999 vliegt het gezelschap voor het eerst naar New York om daar 

de vinding te demonstreren. Het gaat van dik hout zaagt men planken en Jan 

Sloot weet niet wat hem overkomt. Nog diezelfde maand volgt een trip naar 
Silicon Valley. Roel Pieper kent daar veel mensen en de trip is een groot suc-

ces. Jan Sloot blijft argwanend en geeft geen bit van zijn geheim prijs. 

Het gaat crescendo en ook ABN Amro wordt bereid gevonden met 50 miljoen 

mee te doen. Alle lichten staan op groen en de contracten kunnen getekend 
worden. En dan neemt de zaak een onverwachte wending: Op 11 juli 1999 

krijgt Jan Sloot een hartaanval die hem noodlottig wordt. 

De broncode van de vinding is nog steeds niet overgedragen. Er ontstaat een 
strijd om de macht binnen The Fifth Force (die Roel Pieper uiteindelijk wint) 

en een verwoede speurtocht naar de broncode. Maar ondanks alle inspanning 

komt deze niet boven water. Wat rest zijn de verliezen van de investeerders. 
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Tot zover het verhaal. Het hele gebeuren heeft natuurlijk aanleiding gegeven 
tot veel speculatie en complottheorieën. Eric Smit, toenmalig redacteur van 

Quote, schreef er een boek over onder de titel Broncode. Er waren zelfs plan-

nen om het boek te verfilmen, maar of dat er ooit van gekomen is heb ik niet 

kunnen achterhalen. 

Er bestaat een website jansloot.telcomsoft.nl waar al het over het internet ver-

spreide materiaal over Jan Sloot verzameld is. Daar is ook het Quote-artikel 

waar ik mee begon, terug te vinden.  

Met het steeds efficiënter worden van data-opslag zijn we al jaren vertrouwd. 

De technologie laat steeds grotere dichtheden toe. De harddisk van mijn eerste 

PC (inderdaad, de Philips P3101) was 10 MB groot. Een moderne externe disk 
van 4 TB beslaat minder dan een kwart van het volume. Maar ook het verlies-

loos comprimeren van data is de gewoonste zaak van de wereld geworden. 

Met de MPEG-technieken kunnen bewegende beelden tot 1/8 van hun omvang 
worden teruggebracht. Maar een reductie die Jan Sloot claimde, dat klinkt wel 

heel erg fantastisch. Maar wat heeft hij dan gedemonstreerd? Heeft Roel Pie-

per zich bij de neus laten nemen? 

De bovengenoemde website bevat een paar demo’s van lieden die in de sporen 
van Jan Sloot treden, maar nadere info ontbreekt. Iets voor de Willie Wortels 

onder u? 

herman goossens 

 

 
  

file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S7I79IW0/jansloot.telcomsoft.nl/
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