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1. De buitengewone bestuursvergadering (BBV 18 mei 2021): 
 

De vergadering stond duidelijk in het teken van een optimistische wending op het covid front. De 
geluiden en de getallen van de experts en de politici met hun brede “zomerplan”  lieten weer een 
glimlach toe. Er kon weer vooruit gedacht worden aan de mogelijkheid van een heropstart van de 
reguliere activiteiten en vooral - het is tenslotte toch het XXIII Lustrumjaar - aan de komende 
Lustrumactiviteiten of beter gezegd festiviteiten.  Er is weer tijd en ruimte gekomen voor 
gezelligheid  of mogen we het zoals het spreekwoord luidt omgekeerd zeggen:  Mensen, gezelligheid 
kent geen tijd. 
 
a. Het Lustrumprogramma en lustrumboek:  

De Lustrumcommissie heeft inmiddels 12 maal vergaderd.  Vier bijeenkomsten zijn geweest 
met onze Tervurense collega’s van de Heemkundige kring en de Vrienden van de School van 
Tervuren. Zowel het gemeenschappelijk deel met de verschillende tentoonstellingen als het NV 
programma  neemt concrete vormen aan.  Om het makkelijk te maken is er een apart overzicht 
voor U gemaakt. Met “control+ klik op de muis” op de  hierna volgende koppeling  vindt U het 
overzicht. 
https://www.nederlandse-vereniging.be/wp-content/uploads/2021/05/Lustrum-activiteiten-
overzicht-2021-dd-30-05-2021-fotos-1.pdf 
In parallel wordt op de website hetzelfde overzicht via de activiteitenlijst  en op de agenda van 
de website geplaatst.  Via deze adressen kunt U zich desgewenst als deelnemer opgeven.   

 
Het bestuur heeft al eerder geschreven: zonder boek(je), geen echt Lustrum! Het historisch 

juweeltje over Kroonprins Willem van Oranje en Anna Paulowna in 
Tervuren (1815-1830) door Frans Vollenbroek geschreven voor de leden 
van de jubilerende Nederlandse Vereniging en de eveneens in 2021 
jubilerende Heemkundige Kring in Tervuren is inmiddels in drukvorm met 
steun van de gemeente Tervuren verschenen. Het lustrumboek zal worden 
gepresenteerd tijdens de feestelijke opening van het lustrumjaar op de 
NedVer op 26 augustus. Als u niet zo lang kunt wachten, kunt u nu reeds het 
boek bestellen via elisabeth.rietveld@telenet.be. Na betaling van €10 op de 
rekening van de Nederlandse Vereniging (BE33 4345 1708 2146 ) kan U 
het boek aldaar afhalen. In ieder geval  kunt  U nu al  in het e-blad  een 

voorproefje  nemen van de inhoud van het boek. 
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b. Website:  
 Nu de vereniging weer de richting “normaal” opgaat en de deur opent voor de 

verschillende activiteiten wordt het gebruik maken van de website voor het registreren 
van Uw deelname aan deze activiteiten cruciaal. Het bestuur heeft gemerkt dat door de 
“covid stand-still”  het gebruik van de website door de leden na de introductie in 
september 2020 wat “roestig” is geworden. Vandaar dat op vrijdag 11 juni 15u00 
voorafgaand aan de “thee tot borrel”  weer een warming-up sessie voor het beter 
gebruik van de website wordt  georganiseerd.  Ook als U bij een vorige sessie geweest 
bent kom rustig nog een keer bij deze sessie op 11 juni en schrijf U in. 

 De “NV” kunstgalerij op de BE-website laat U na de schilderijen, tekeningen en keramiek 
van Frits Bastiaens  op de linkerzijde van de startpagina  een speciale tentoonstelling 
van Jacques Veerman zien  “socially engaged art”. Zoals hij het zelf stelt: “Kunst zet ons 
aan het denken; over onszelf, de wereld, ons streven, onze teleurstellingen.  Alle kunst is een 
spiegel van de geest en dus van de maatschappij waaruit zij voortkomt. De integere 
kunstenaar van vandaag wil confronteren en inspelen op het geweten van de kijker.”  
https://www.nederlandse-vereniging.be/startpagina/  

 

2. Corona/Covid 19:  
Alle tendensen voor de  nieuwe infectiegevallen, ziekenhuisopnames inclusief 
intensieve zorg staan de laatste 2 weken allemaal op groen behalve vreemd genoeg het 
aantal vaccinaties die hadden moeten stijgen. Jammer, zie voor het laatste nieuws:  
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/    
Maar gelukkig, als wij ons oor te luisteren leggen bij de verschillende 
deelnemers aan de vrijdag “thee tot borrel” zijn allen minimaal 
eenmaal  en het merendeel zelfs tweemaal gevaccineerd. Dat moet toch als 
muziek in de oren klinken! 

 
Vanaf 9 juni  is het weer mogelijk zowel bij de horeca “binnen” als horeca “buiten”  met 4 
personen aan tafel te zitten;  barbecues, feesten en recepties voor 50 personen te 
houden volgens de horeca regels en mogen zelfs evenementen (200 personen binnen en 
400 buiten) worden georganiseerd op basis van een event scan (COVID Event Risk Model). 
Kortom de NV is weer aan het opstarten. De algemene voorwaarde dat de 
ziekenhuiscijfers positief evolueren en de vaccinatiecampagne verloopt zoals gepland, 
blijft overeind. Voor de reguliere activiteiten van onze vereniging daarentegen gelden 
deze event scan maatregelen niet. Het bestuur heeft inmiddels voor onze reguliere 
activiteiten een nieuw NV protocol opgesteld en overgelegd aan de 
gemeente. Na bekrachtiging door de gemeente zullen we dit NV 
protocol publiceren.  Zie voor de volgende fasen na 9 juni het 
brede zomerplan de volgende koppelingsreferentie met “control+ klik 
op de muis”1 
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/05/final-version-NL.pdf 
 
Namens het bestuur:  Paul Brouwer,  1 juni  2021 
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1 OPGELET: bij een nieuwe opstoot van COVID-19, of bij verstrengde maatregelen, kunnen evenementen nog steeds door 

de lokale overheid worden geannuleerd. 
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Programma Juni 2021

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

woensdag 2 10:30 Dijle- en Lanewandeling 10:30 Start

vrijdag 4 16:00-19:00 */+ Van thee tot borrel

dinsdag 8 15:00-18:00 Schaken

woensdag 9 11:00 Lustrum Golfdag  op de 

Brabantse Golfclub

13:00 */+ Koude Lunch

vrijdag 11 15:00-16:00 Infosessie website

16:00-18:00 Biljarten

16:00-19:00 */+ Van thee tot borrel

vrijdag 18 16:00-18:00 Biljarten

16:00-19:00 */+ Van thee tot borrel

18:00 */+ Clubavond

dinsdag 22 15:00-18:00 Schaken

woensdag 23 12:00 Club open

12:00 Bibliotheek open

13:00 */+ Koude Lunch

14:30 Leesgroep

vrijdag 25 16:00-18:00 Biljarten

16:00-19:00 */+ Van thee tot borrel

dinsdag 29 19:30 * Filmavond

 * inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling

                   # activiteit georganiseerd door externen

woensdag 7 19:00 Happy Hour

vrijdag 23 Lustrum Wijn-en kaasproeverij

av/2

VOORUITBLIK JULI
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MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE 
 

JUNI 2021 

 

 

Als alles volgens plan verloopt, mogen we in de komende maand niet alleen buiten, maar ook 

binnen activiteiten organiseren. We hopen intens dat alles kan doorgaan zoals gepland. 

Bij de meeste gelegenheden zijn slechts 24 deelnemers toegelaten. Schrijf u dus tijdig in. 

We verheugen ons op het weerzien bij onze activiteiten. 

 

 

WOENSDAG 2 JUNI OM 10:30 

 

DIJLE- EN LANEWANDELING 

Start  bij de kerk van St-Agatha-Rode, Leuvensebaan 368, 3040 Huldenberg 

De wandeling is op vlak terrein en is ca. 6 km lang. 

Als het geregend heeft, is aangepast schoeisel aangeraden. 

 

 

WOENSDAG 9 JUNI OM 11:00 

 

 LUSTRUM GOLFDAG 
op de Brabantse Golfclub 

voor de leden van de NV en de HC 

Zie info op de website 

Inschrijven tot uiterlijk 4 juni 

 

 

WOENSDAG 9 JUNI EN 23 JUNI OM 12:30 

 

KOUDE LUNCH 

We zijn al gewend aan de vrijdagse thee tot borrel. Nu komt daar de lunch bij, elke tweede en vierde 

(of vijfde) woensdag van de maand. 

 

 

VRIJDAG 11 JUNI VAN 15:00 TOT 16:00 

 

INFOSESSIE OVER DE WEBSITE 

Na al die maanden is het wennen om die nieuwe website open te maken. En dan? Wachtwoord 

vergeten? Hoe inschrijven en uitschrijven? Hoe het Lustrumprogramma bekijken? En de 

tentoonstelling? Hoe verjaardagen opzoeken? 

Kom met uw laptop of tablet. Deskundigen staan voor u klaar. 

En na afloop is er thee tot borrel. 

 

 

VRIJDAG 18 JUNI OM 18:00 

 

CLUBAVOND 

Wat dacht u van vogelnestjes, kroketjes en champignonsaus en sla? Een vertrouwd recept en dat 

vinden we wel fijn na een jaar niks met niks. 
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DINSDAG 29 JUNI OM 19:30 

 

FILMAVOND 

 

                                        

genre:  komedie, drama 

duur: 1h44 

jaar: 2011 

regie: Nanni Moretti 

acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti 

Habemus Papam is een Italiaanse komedie-dramafilm 

uit 2011 geregisseerd door Nanni Moretti.  

 

De film begint met de dood van de Paus en met het 

conclaaf dat zijn opvolger kiest. Eenmaal gekozen 

raakt de nieuwe Paus in een diepe emotionele crisis 

vanwege de vele verantwoordelijkheden die hem 

boven het hoofd hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 7 JULI 

HAPPY HOUR 

Weet u nog? Ooit kwamen we de eerste woensdag van de maand bij elkaar om, met een glas in de 

hand, bijzondere gebeurtenissen, mensen en nieuws te bespreken. En soms te gedenken. 

Deze keer verwelkomen we nieuwe leden, eren we jubilarissen en stellen we de kunstenares van Art 

Tervuren voor, die deze periode haar werk bij ons tentoonstelt, Angèle Hoovelts. 

 

VRIJDAG 23 JULI OM 18:00 

 

LUSTRUM KAAS- EN WIJNPROEVERIJ 

Al jaren begeleidt André Van der Elst onze wijnclub, reist hij met ons naar interessante 

wijngebieden. 

Als geen ander kan hij ons kazen voorschotelen en ons daarbij geschikte wijnen laten kiezen. Er 

staan ons verrassingen te wachten, ontdekkingen, openbaringen, ... 
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Beste Biljarters, 

 

Nu de mist van corona regels aan het optrekken is, zullen wij weer kijk hebben 

op prachtige panorama's  van pleinen met mensen en levendige terrassen, drukke 

obers, volle tafels met schaterende lieden die zichzelf herontdekken door 

Dionysische  krachten. De prangende ketens worden verbroken en de verleiding 

om je huis te verlaten, je vrij te voelen in een herkenbare wereld, met echte 

mensen rond je heen, wordt steeds groter. 

 

In de afgelopen 2 jaren is er het een en ander gepasseerd. 

  

De kunst is het om met nieuwe energie je in te zetten om o.a. te biljarten en weer 

rond de biljarttafels te trekken om met bravoure fantastische caramboles te 

maken, een schuimend bier te proeven, een koele Chardonnay  of  rode Chili  te 

savoureren. 

 

Mijne Heeren, nog een paar weken en het is zover. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Co 

 

Mijn job en het Europa van de zestiger jaren 

Vorige keer beschreef ik hoe het bedrijf waar ik werkte, de ENRAF, een precisie niveaumeter voor 

tankopslag op de Europese markt bracht. Het was in de zestiger jaren best opmerkelijk dat zo’n door 

Engelsen uitgedacht en door Nederlanders gefabriceerd apparaat door de Fransen toegepast werd. 

De reden was simpel: het was een technisch hoogstandje. Ook beschreef ik de manier waarop onze 

Franse agent mij – het ventje dat uit Nederland kwam kijken of alles goed geïnstalleerd was – 

aanpakte. Die aanpak is in mijn gedachte nog altijd “typisch Frans", een goede lunch en een lekker 

wijntje doen wonderen. Ik ben er bijna zeker van dat voor het verkrijgen van de goedkeuring voor 

gebruik van de niveaumeters, door het Franse ijkwezen, soortgelijke strategieën door onze agent 

gebruikt zijn. Mogelijk zal het restaurant wel iets beter geweest zijn. In elk geval, de ENRAF heeft veel 

tankmeters in Frankrijk geleverd. 

Het moge duidelijk zijn dat het verkrijgen van zo’n goedkeuring, met behulp van een goede lunch en 

een wijntje, in Duitsland niet de aangewezen methode is. Die goedkeuring moest verleend worden 

door de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Samen met mijn baas ben ik 

daar menig keer geweest. We reisden met de auto, ruim 400 km vanaf Utrecht waar hij mij oppikte, 

en alleen in Duitsland was het autoweg! Na een ca. twee uur durende meeting reden we terug met 

een restaurantstop ergens aan de Nederlandse kant van de grens; dat waren lange dagen.  

8 



 

In tegenstelling tot de situatie in Frankrijk werd ons in Duitsland de lunch aangeboden door de PTB, 

maar dan wel in de wat zakelijk ingerichte kantine van het personeel, geen "bon appetit" maar 

Mahlzeit!, en geen wijn. 

Die onderhandelingen in Duitsland waren niet eenvoudig. Het knelpunt was het gebruik van een 

datalogger (niet te verwarren met een database). Vorige keer heb ik al uitgelegd, dat met de 

niveaumeters het niet meer nodig is met een meetlint op stap te gaan om de niveaustand in een 

opslagtank te kennen. In de bedieningsruimte wordt van elke tank het niveau afgelezen en in een 

logboek genoteerd. Maar de klant wilde meer: één druk op de knop om de niveaustanden van alle 

opslagtanks uit te printen, en dan is er sprake van een datalogger. 

Het ontwerpen van een dergelijk toestel was in die tijd niet eenvoudig. Die taak lag bij de research 

afdeling van de Engelse fabriek, bij John Dobson, de ingenieur bij wie ik stage gelopen had. Met de 

kennis die ik daarbij opgedaan had, was ik de verbindingsman geworden tussen de research afdeling 

in Engeland en de Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Duitsland. Een technische beschrijving 

over dataloggers is een onderwerp waarop de gemiddelde lezer van dit maandblad niet zit te 

wachten, maar één detail is, denk ik, toch het vermelden waard. 

Uiteraard was een voorwaarde van de PTB dat met zo’n systeem nooit een foutieve niveaustand 

aangewezen en/of uitgeprint kan worden. John Dobson had het zo weten te regelen dat, bij welke 

fout er ook optrad, de niveaustand als 000000 uitgeprint werd. Dat was met de toenmalige 

technische mogelijkheden al een heel prestatie. Echter de PTB, gründlich als je mag verwachten, 

stond erop dat bij elke foutmogelijkheid 000000 in rode cijfers uitgeprint moest worden. Dat klinkt 

nu als een ingreepje dat je 12-jarige kleindochter op haar i-phone kan regelen terwijl ze tegelijkertijd 

een filmpje op haar laptop aan het bekijken is. In de jaren 60 ging dat anders. John had met veel 

moeite een interface ontwikkeld om een elektrische schrijfmachine aan z’n datalogger te koppelen, 

maar aan printen in rood had hij niet gedacht. Zodoende ontstonden over dit onderwerp 

telefoongesprekken, door mij in Delft gevoerd met aan de ene hoorn de PTB in Duitsland en aan de 

andere John Dobson in Engeland. Er is heel wat getelefoneerd en het ging altijd weer over die rode 

nullen. Hoeveel redenen John ook aanvoerde om uit te leggen dat het technisch vrijwel ondoenbaar 

was, de man van de PTB bleef herhalen: ROTE NULLEN!!! Uiteindelijk resulteerde de situatie in één, 

in prachtig Oxford-Engels aan mij gestelde vraag, die ik nooit zal vergeten: Are you sure you are 

talking to Western Germany?  

 

Niettemin, het is in orde gekomen en er werden heel wat tankmeters met datalogger verkocht in 

Duitsland.  

 

Jaap Van der Horst 
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Angèle Hoovelts 

 
 

Angèle Hoovelts, geboren in 1945 te Kortenberg, woont sedert haar huwelijk in 1967 met 

Guy Heymans in Tervuren. 

 

Naast haar professionele loopbaan,  leidde haar gedreven creativiteit tot de ontwikkeling 

van een artistieke carrière.   

Een groot deel van haar leven is gewijd aan kunst. Uiteraard haar eigen kunst, maar ook de 

kunst van anderen. Gedurende 10 jaar (1983-1993) was Angèle voorzitster van de 

kunstkring “Het Schilderspalet” te Tervuren, Stichtend bestuurslid - secretaris (1987-2019) 

van de vereniging “vzw De Vrienden van de School van Tervuren” - vereniging die het 

rijke kunstverleden in Tervuren benadrukt - en Bestuurslid van de Cultuurraad Tervuren. 
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Ze gaf demonstraties “schilderen met paletmes” aan diverse kunstverenigingen (Zaventem, 

Kortenberg, Veltem). Daarnaast gaf ze tevens haar ervaring door en begeleidde ze 

beginnende  kunstenaars gedurende een 15-tal jaren. 

 

Haar eigen eerste stappen in de schilderkunst zette ze in 1975 met  “schilderen op doek”, 

zowel met penseel als paletmes. Vanaf 1998  legde ze zich meer en meer toe op de 

aquareltechniek. “Beide technieken beheerst ze met evenveel brio” (dixit  Kunstschilder 

Ward Lernout). Uit andere beschrijvingen weerhouden we: “Haar werken verraden ons het 

diepe aanvoelen van en de liefde voor de natuur”. “Haar figuratief werk vertoont een rijke 

verscheidenheid van  thema’s, kleuren en gebruikte materialen”. 

 

Door de jaren heen werden haar werken tentoongesteld (in binnen- en buitenland) zowel in 

groeps- als individuele tentoonstellingen.  

 

Zowel in 1996 en in 2017 ontvangt ze een “eervolle vermelding” in de “Prijs voor 

Schilderkunst van de gemeente Tervuren”.  Haar artistiek werk werd  bovendien nog  met 

andere  prijzen bekroond : 2003 – Zilveren medaille te Damme ; 2002  - gouden medaille in 

Blankenberge en in Namen. 

 

In 2005 vierde ze haar dertigjarige kunstenaarsloopbaan met de uitgave van een fraai 

kunstboek “Angèle Hoovelts – Dialoog met de natuur”. 

 
Vermelding in de uitgave 2016 “De Belgische Beeldende kunstenaars van de 19

de 
tot de 21

ste
 eeuw”. 

 

*  *  * 

Streekstraat 72,  3080 Tervuren, Tel. 02 767 44 37 - hoovelts.angele@skynet.be - Facebook-pagina. 
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Kroonprins Willem van Oranje en Anna Paulowna in Tervuren 1815-1830 
 

Tervuren was een tweetal decennia na de Slag bij Waterloo een gemeente in het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden en huisvestte kroonprins Willem van Oranje, die voor bewezen moed in de Slag bij 

Waterloo het Domein van Tervuren, dus het gehele park met toebehoren, van zijn vader (koning 

Willem I) cadeau kreeg. Wat vonden de Tervurenaren eigenlijk van zijn komst? En wat vonden de 

Oranjes van Tervuren? Deze vragen worden beantwoord in het lustrumboek ‘Kroonprins Willem van 

Oranje en Anna Paulowna in Tervuren 1815-1830’. 

 

In 1815 was Tervuren een dorp dat was ontdaan van zijn luister: Karel van Lorreinen (1712-1780) was 

al 35 jaar dood en het hertogelijk kasteel was op last van keizer Jozef II in 1782 met de grond gelijk 

gemaakt. De komst van kroonprins Willem van Oranje en Anna Paulowna beloofde nieuwe 

schittering. Willem liet in Tervuren een nieuw paleis bouwen dat moest lijken op het buitenverblijf 

van de Romanov familie in Pavlovsk, zodat Anna zich hier thuis zou voelen.   

 

Hun komst was echter niet door iedereen 

gewenst. De katholieke adel wilde terug 

naar de tijd van de Oostenrijkse 

Nederlanden. Twee vooraanstaande 

families namen het voortouw om dit doel 

te bereiken: De Mérodes en De Robiano's. 

Ze konden echter de vereniging van 

Noord en Zuid niet tegenhouden. Louis-

François de Robiano de Borsbeek (1781-

1855) ontpopte zich als een fervent 

penvoerder van de katholieken en 

organiseerde petities in Vlaamse 

plattelandsdorpen, waaronder Tervuren. 

Dit leidde tot grote spanningen in het dorp 

en uiteindelijk tot de Belgische 

omwenteling in 1830.      Paviljoen van Oranje gezien vanaf de kasteelvijver 
          
 

Prof. Els Witte, schrijver van ‘Het verloren koninkrijk’ en ‘Belgische Republikeinen’, reageerde na 

lezing van het manuscript als volgt: 'Tervuren is tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een 

interessante plek die meer aandacht verdient dan ze tot hiertoe heeft gekregen. Dit boek bevat heel wat 

nieuwe, lezenswaardige gegevens. Zowel de betekenis van het zomerpaleis voor de prins en zijn 

familie en voor Tervuren komen goed tot uiting evenals de kwestie van de petities in Tervuren. Dat 

zijn mooie cases’. 

 

De schrijver van het boek is Frans Vollenbroek (1951), lid van de Nederlandse Vereniging en van de 

Heemkundige Kring. Hij woont al twintig jaar in Tervuren. 

 

Het boek zal bij intekening (details volgen)  te koop zijn voor 10 euro……………… 
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De firma Fieremans 

 

Meer dan 30 jaar geleden, op een zonnige middag in de winter, toen ik alleen thuis was in 

Tervuren, besloot ik eens te gaan wandelen aan de andere kant van Brussel – in het 

Pajottenland. 

Tijdens de wandeling kwam ik een meubelzaak tegen die open was. Ik ging naar binnen. Het 

was niet druk – buiten mij waren er hoogstens twee andere klanten. Ik zag twee dingen die ik 

wel wilde kopen: een tafelkleed en een spiegel met een zware houten lijst, formaat ongeveer 1 

x 1,20 m. Het tafelkleed betaalde ik meteen en kon ik zo meenemen. De spiegel, die niet zo 

goedkoop was – ongeveer 15.000 frank (370 euro), bleek echter zo zwaar dat ik hem niet 

alleen uit de auto zou kunnen tillen. “Zouden ze hem dan niet  bij mij thuis kunnen bezorgen? 

Dan kon ik ook nog, voor alle zekerheid, de maten opnemen om te zien of hij inderdaad paste 

op de hem toegedachte plaats”.  Dit alles was geen bezwaar volgens de verkoper. Er was ook 

geen verwisseling mogelijk met een andere spiegel omdat deze de enige van de soort was in 

de winkel. 

De werkdag daarop belde ik de zaak op om te zeggen dat ze de spiegel konden leveren op een 

door hen te  bepalen dag. Ik nam een vakantiedag op, want de levering zou voor de ochtend 

zijn en voor de middag had ik andere plannen.  

De bewuste ochtend gaat voorbij, maar er wordt geen spiegel geleverd. Om één uur besluit ik 

naar de winkel te bellen – wat is er aan de hand? De dame aan de telefoon zegt mij dat er 

enige vertraging is opgetreden, maar de bestelwagen is nu net vertrokken. Maar om 3 uur is er 

nog niets aangekomen. Weer bel ik naar de winkel. De dame aan de telefoon kan niet 

verklaren waarom de bestelwagen nog steeds niet is aangekomen. Ik zeg dat ik om 4 uur van 

huis zal vertrekken, omdat ik mijn dochter dan van school moet gaan halen. Om 4 uur is de 

firma Fieremans er nog steeds niet en ik vertrek om mijn dochter op te halen.  

Als ik om half zes thuiskom – het is dan al donker – zie ik een lang, smal pak bij de voordeur 

staan  – formaat ongeveer 30 x 170 cm. Daar zit een spiegel in – maar met een spiegel van dat 

formaat kan ik niets doen. Het ding heeft een heel dun lijstje en is heel licht. Ik kan hem met 

één hand optillen. Nochtans zou die, volgens de factuur, ook 15.000 frank kosten.  

De volgende dag bel ik om te zeggen dat bij mij een heel andere spiegel is afgeleverd dan die 

welke ik bedoelde. Hoe is dat mogelijk? En dan komt het hoge woord eruit – ze wisten 

absoluut niet welke spiegel ze bij mij moesten afleveren en hebben dan maar een willekeurige 

genomen in de hoop dat dat de goede zou zijn. 

Dit is te gek om los te lopen. Ze hebben me die dag twee keer aan de telefoon gehad en 

hadden me toen om een beschrijving kunnen vragen. Ik heb er nu geen zin meer om zaken 

met de firma Fieremans te doen , maar hoe komt die spiegel weer bij hen terug? Ik had 

kunnen zeggen: komt u hem maar eens op zaterdag- of zondagochtend voor 11 uur ophalen. 

Dan ben ik meestal thuis – ik ga niet meer speciaal op u zitten wachten. 
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Maar ik besluit om de spiegel dan maar zelf naar hen toe te brengen, tussen de middag, vanaf 

mijn kantoor in Brussel. Ik hoor dat de winkel de hele dag open is en dat er altijd iemand 

aanwezig is.  

Maar als ik dan een paar dagen later omstreeks één uur in de winkel ben, is er geen 

personeelslid te bekennen. Ook in het kantoortje is niemand aanwezig. Ik laat de spiegel daar 

toch achter – met een briefje erbij.  

Een week of zo later ontvang ik toch een rekening van 15.000 frank. Ik schrijf meteen terug 

dat ik de spiegel heb teruggebracht, met vermelding van datum en omstandigheden. 

Een paar weken word ik opgebeld door een bijzonder verontwaardigde dame van de firma 

Fieremans. “Ze weet wel”, zegt ze, “dat ze geen enkel bewijs heeft, maar ze vindt het wel 

bijzonder oneerlijk dat ik de spiegel heb gehouden zonder ervoor te willen betalen”. Zucht ….  

En nu vraag ik me af of ze tenslotte ontdekt hebben dat ik geen spiegel heb achtergehouden of 

dat ik bij die firma legendarisch ben geworden als die Hollandse vrouw die hun op bijzonder 

listige wijze een spiegel afhandig heeft gemaakt.  

Toen ik dit stukje begon te schrijven, verbaasde ik me erover dat ik de naam van die zaak na 

al die jaren nog wist. Ik heb op internet opgezocht of hij nog bestaat – maar nee – na de dood 

van de oprichter is de zaak in 2002 failliet gegaan, want zijn familieleden (het was een 

familiebedrijf) hadden niet het commerciële talent dat de oprichter had. 

Ja, daar kan ik over meepraten – over hun gebrek aan commercieel talent.   

 

Engelina Lucas 
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