
SF & Co 
 

Nog twee weken wachten ongeveer, dan rolt een uniek nummer van Square Front bij 
u in de bus. We hebben het een naam gegeven: het eerste coronanummer en 
hopelijk het laatste, de tijd zal het leren.  
Gelukkig werkt onze drukker “gewoon” door en komt het uitbrengen van het april-
nummer niet in gevaar. En gelukkig kunnen we nog steeds over voldoende materiaal, 
kopij en foto’s, beschikken, zelfs om een coronanummer te vullen.  

 

Maar eerst even dit: de uitgave van een ander 
coronanummer: het boek Corona & Co (een eeuw 
onderzoek naar virussen in Nederland) dat in juni 2020 
bij Walburg Pers zal verschijnen. De auteurs (Van 
Doornum & Van Helvoort) beschrijven in dit boek 
structuur en werking van virussen en de ontwikkeling 
van de virologie. In Nederland. Het boek gaat € 19,99 
kosten. Maar wellicht bent u meer benieuwd naar 
nieuws van dichterbij. Over Herman Rump 
bijvoorbeeld, hij werd verblijd met een telefoontje van 
de voorzitter. 

 
Wat Herman vertelde … 
 
Vanaf mijn studie had  ik al een grote liefde voor MG. Ruim 18 jaar had ik oldtimers van het merk 
Citroën en Peugeot. De liefde voor MG bleef en leidde uiteindelijk tot de aanschaf van een MG TD. 
Van het een kwam het ander en het werd een MG TC. Ze kennen mij bij Regio West en de “harde 
kern” van de regio is mij niet onbekend. Door hun enthousiasme heb ik zelfs een keer een rit in 
Friesland georganiseerd. Ook heb ik vaak deelgenomen aan buitenlandse ritten naar o.a. de 
Benelux en Schotland. De MG TC heb ik uiteindelijk verkocht; er is een MGA voor in de plaats 
gekomen. 

 
Rest ons nog Square Front.  
 
Waar kunt u naar uitkijken? In 
ieder geval naar een kunst-
werk dat gemaakt werd van 
afgedankte MG-onderdelen, 
een kunstwerk ter gelegen-
heid van een bijzondere 
gebeurtenis. Het zou u op 
mooie ideeën kunnen 
brengen! 
 
Daarnaast aandacht voor MG, 
niets bijzonders zult u denken. 
Echter, één van onze leden 
bevond zich in februari in 

Thailand en stuurde ons een groot aantal MG-foto’s. Meer vindt u straks in Square 
Front. Tot die tijd: zorg goed voor jezelf en voor anderen! 
 


