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1. Algemene Ledenvergadering 8 december 2021, 15.00 uur.

Op de komende Algemene Ledenvergadering van 8 december 2021 zal een einde komen aan de
bijna 10-jarige bestuursperiode van Ton Meijer. Ton Meijer gaat zijn voorzittershamer
overdragen.

Ton heeft vanaf maart 2012 de club met vaste hand en elan bestuurd. Hij heeft het hoofd
geboden aan een aantal netelige (juridische) kwesties niet in de laatste plaats in 2014 met de
procedure over de consequenties van de sloop- en bouwplannen van “onze” buurman voor het
clubleven en het gebouw van de Nederlandse Vereniging. Vooral zijn aandacht en
doorzettingsvermogen voor de verbetering van het clubgebouw, tuin en voorzieningen hebben
tot voldoening van alle leden geleid tot een prachtig resultaat. Hij ondersteunde het “lief en
leed” op de vereniging. Als bestuur is het een plezier geweest onder zijn standvastige hand mee
te werken aan een gezellig clubleven met een grote gevarieerdheid van activiteiten.

Het bestuur hoopt dat U in groten getale op deze ALV aanwezig zal zijn om van Ton Meijer
afscheid te nemen als voorzitter en de nieuwe voorzitter Paul Brouwer te verwelkomen. De
overige punten zullen de goedkeuring van de begroting betreffen en de raming voor het (covid)
jaar 2021. De agenda zal spoedig gepubliceerd worden.

2. XXIII Lustrumviering:
a. Lustrum tentoonstelling: “Wat Tervuren en Nederland verbindt”

Na een succesvolle eerste tentoonstelling mede dankzij de vrijwillig(st)ers
suppoosten komt de tweede tentoonstelling van de twee jubilerende verenigingen
in Tervuren in 2021, de 75-jarige Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus
Tervuren en de 115- jarige Nederlandse Vereniging. Op deze tentoonstelling wordt
ingezoomd op raakpunten, parallellen in de breedst mogelijke context.
Van
historische figuren en monumenten over kunst, literatuur en cultuur, over
heldenmoed en politiek en media. In grote en kleine verhalen van mensen uiteraard
nooit het hele verhaal, maar uitsluitend wat ‘Nederlands’ was in Tervuren en
‘Tervuurs’ in Nederland. Voor meer details zie onze website 1:

1

Koppeling naar de betreffende website gebeurt met linksonder de controleknop op het toetsenbord + muisklik
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https://www.nederlandse-vereniging.be/tentoonstelling-wat-tervuren-ennederland-verbindt/

b. Bourgondisch Buffet op 18 november 12.00 uur Salons De Romrée Grimbergen

Bestuur vraagt de leden om z.s.m. in te schrijven voor deze culinaire en verrukkelijke
afsluiting van het XXIII Lustrum. Tussen het smullen van deze uitgebreide culinaire
hoogstandjes zal het bestuur ook een begin maken met een feestelijke prelude op het op
handen zijnde afscheid van Ton Meijer als voorzitter van de Vereniging. Verdere details voor
het inschrijven en registreren vindt U verder op in het e-blad. Voor vervoer kan worden
gezorgd.

3. Website consultatie:
Vanaf 24 november zal voor de lunches op woensdag een warming-up sessie van een uur voor
het beter gebruik van de BE-website worden georganiseerd. Ook als U bij een vorige sessie(s)
geweest bent kom rustig nog een keer bij deze sessie op 24 november en schrijf U in. Rob
Lodewick en Paul Brouwer staan voor U klaar de vragen -voor zover mogelijk- te beantwoorden.

4. Corona/Covid-19: Nationaal Overlegcomité (update 26 oktober 2021)

Het Overlegcomité kwam op 26 oktober opnieuw samen. Het aantal besmettingen maakt het
noodzakelijk om opnieuw een aantal strengere maatregelen in te voeren.







Het dragen van een mondmasker op publieke plaatsen binnen (zoals winkels,
overheidsgebouwen, sportcentra, bibliotheek enz.)
Het Covid Safe Ticket wordt in het volledige land ingevoerd in de horeca en fitnesscentra.
Het wordt ook gebruikt voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen
buiten.
In discotheken en bij grote evenementen was het Covid Safe Ticket al verplicht. Net zoals in
Brussel.
Naast de eenvoudige basisregels (handen wassen, veiligheidsafstand enz, wordt benadrukt
het belang van ventilatie en van thuis blijven wanneer je je ziek voelt en laat je testen.
Meer info https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-2610/

Namens het bestuur
Caroline Ernst (1 november 2021)
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Programma NOVEMBER 2021
DE CLUB IS ALTIJD OPEN EEN HALF UUR VOOR DE ACTIVITEIT BEGINT,TENZIJ ANDERS VERMELD.

dinsdag
woensdag
donderdag

zaterdag

2 19:00-22:30
3 18:30-21:00
4 18:30
19:30
5 16:00-18:00
17:00-19:00
6 19:00

zondag

7 15:00-17:00

vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag

8 14:30-17:30
9 15:00-18:00
10 12:00
12:30-14:30
12 16:00-18:00
17:00-19:00

maandag
dinsdag
donderdag

15 14:30
16 19:00-22:30
18 12:00-15:00

vrijdag

19 16:00-18:00
17:00-19:00

maandag
dinsdag

22 14:30-17:30
23 15:00-18:00
20:00

woensdag

24 11:30
12:00
12:30-14:30
25 10:30-14:30
26 16:00-18:00
16:00-18:30
18:30-21:00

donderdag
vrijdag

maandag
dinsdag

29 14:30-17:30
30 19:00-22:30

Bridgedrive
*
Happy Hour
*/+ Maaltijd
Lustrumfilm "Waterloo"
Biljarten
*
Aperitief op vrijdag
Opening expositie "Wat Nederland bindt
met Tervuren"
Dansles en vrij dansen
#

Heeren XVII
Schaken
Bibliotheek open
*/+ Lunch
Biljarten
*
Aperitief op vrijdag
#

Heeren XVII
Bridgedrive
*/+ Lustrum Buffet , Salons De Romrée
in Grimbergen
Biljarten
*
Aperitief op vrijdag
#

Heeren XVII
Schaken
Lezing door B.Metz over
*
"de Klimaatconferentie in Glasgow"
*
Opfrisbeurt: hoe omgaan met de NV-website
Bibliotheek open
*/+ Lunch
#
Duplicate donderdagbridge
Biljarten
Wijnclub
*/+ Clubavond: Captain's Dinner
#

Heeren XVII
Bridgedrive

* inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
# activiteit georganiseerd door externen

VOORUITBLIK DECEMBER
woensdag
vrijdag
donderdag
woensdag

1
3
9
22

18:30-21:00
18:30
15:00-17:30
12:00-16:00

Happy Hour
Filmavond met maaltijd
Algemene Ledenvergadering
Kerstlunch

5

MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE
NOVEMBER 2021
WOENSDAG 3 november van 18:30 tot 21:30
HAPPY HOUR
En deze keer verwelkomen we echt nieuwe leden.
DONDERDAG 4 november om 18:30
FILMAVOND (om 19:30) met MAALTIJD (om 18:30)

genre: biografisch geschiedenis drama
jaar: 2017
duur: 1h45
regie: Stephen Frears
acteurs: Judi Dench, Ali Fazal
Victoria en Abdul is gebaseerd op het ware verhaal van koningin Victoria en
haar beste "Indische" vriend. Deze vriendschap werd door haar omgeving niet
erg geapprecieerd.
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ZATERDAG 6 november
Opening tentoonstelling
WAT NEDERLAND BINDT MET TERVUREN
DONDERDAG 18 november vanaf 12:00 in Salons de Romrée in Grimbergen

BOURGONDISCH BUFFET
Een feestelijke en waardige afsluiting van het lustrumjaar.
Lees meer verderop in dit e-blad.
DINSDAG 23 november om 20:00
LEZING door B. Metz
DE KLIMAATCONFERENTIE IN GLASGOW
Lees meer verderop in dit e-blad.
VRIJDAG 26 november om 18:30
CLUBAVOND met
CAPTAIN’S DINNER

VOORUITBLIK DECEMBER
Woensdag 1 december 19:00
Happy Hour
Vrijdag 3 december
18:30
Filmavond met maaltijd
Donderdag 9 december 15:00
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 22 december 12:00
Kerstlunch
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INSCHRIJVEN op de website
Vorige maand verzochten we u dringend u in te schrijven voor de activiteiten op de club.
Deze maand preciseren we: We verzoeken dringend in te schrijven voor activiteiten, waarbij
personeel en / of vrijwilligsters ingeschakeld moeten worden. U weet waarom.
Voor schaken, biljarten, dansen, ... kunt u best terecht bij de verantwoordelijke van die activiteit.
Die zal het zeker op prijs stellen te weten wie hij/zij mag verwachten en of er voldoende
deelnemers zijn.
Inschrijven op de website is dan niet nodig. Je kan dat trouwens zien aan de kleur van de
activiteit:
rood: verplicht inschrijven
blauw: inschrijving is niet verplicht
grijs: activiteit georganiseerd door derden, inschrijving is niet aan de orde. (bv. Heeren XVII,
Donderdag duplicatebridge)
Bij maaltijden staat altijd een uiterste inschrijvingsdatum en -uur. Sommigen laten het er op aan
komen: ze schrijven te laat of zelfs niet in. Wetende dat Ludwina, te goed voor deze wereld,
wel een portie extra meerekent. Tot onlangs iemand naar huis gestuurd moest worden: hij had
niet ingeschreven en te veel anderen ook niet (of te laat). Geen bordje eten meer. Pijnlijk! U
begrijpt: het is echt echt echt zinvol om tijdig in te schrijven (of je te laten inschrijven); je
medeleden zullen dankbaar zijn.
Op de website zijn 2 mogelijkheden om in te schrijven: bij VOOR LEDEN of bij AGENDA /
INSCHRIJVEN. Ieder zijn meug: bij Agenda heb je een overzicht van de activiteiten in een
maand, kan je van maand veranderen en verder kijken. Bij Voor leden staan de activiteiten (in
het groot) onder elkaar en moet je Bekijk meer activiteiten aanklikken om verder te kijken.
Steeds geven de kleurtjes aan of je je moet inschrijven.
Hopelijk helpt deze tip. Meer nodig? Laat het weten.
Voor meer tips, vragen en oplossingen: Paul Brouwer en Rob Lodewick zitten klaar op
woensdag 24 november om 11:30, net voor de lunch, om u te helpen bij het inloggen,
wachtwoorden, inschrijven. Neem uw tablet, laptop, smartphone mee. Paul en Rob helpen u op
weg.
Succes,
Annelies
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Het XXIII Lustrum
“Een Bourgondisch Buffet”
Het is alweer zover. Op donderdag 18 november sluiten we ons XXIII lustrumjaar
feestelijk af met een “Bourgondisch” buffet in de zaal “Oude Stallingen” van de Salons
De Romrée, Beiaardlaan 31- 1850 Grimbergen.
U bent welkom met uw Covid Safe Pass.
U wordt verwacht om 12:00 uur voor een aperitief met hapjes. Om 13:00 uur begint het
buffet met het aan tafel opdienen van een gemeenschappelijk voorgerecht. Daarna
volgt een lopend buffet met vier warme gerechten (vis, 2x vlees en vegetarisch), met
aan het slot dessert en mokka. De prijs voor dit uitgebreide buffet (wijnen, aperitief
en koffie inbegrepen) bedraagt € 66 per persoon voor leden van onze Vereniging en €
75 voor partners niet-leden.
Wilt U deze feestelijke afsluiting niet missen schrijft U dan zo spoedig mogelijk in.
Inschrijven geschiedt op de website (of telefonisch bij Liliane), maar uw inschrijving
geldt pas als u het verschuldigde bedrag hebt overgemaakt op onze bankrekening
BE33 4345 1708 2146 (BIC: KREDBEBB) ten name van de Nederlandse Vereniging te
Brussel. Het aantal plaatsen is beperkt!
Wij verzoeken u dringend snel in te schrijven, omdat wij al 2 weken op voorhand het
aantal gasten moeten doorgeven. Wij moeten ook weten of we op dat ogenblik
voldoende aanmeldingen hebben.
Er zijn drie parkings, de grote (+/- 80 auto’s) is via de Brusselse steenweg N° 39. Daar
vandaan loopt een goed wandelpad naar de Salons. Een routebeschrijving volgt na
inschrijving. Voor mensen die slecht ter been zijn mogen begeleiders met de auto tot
aan de ingang van de zaal komen en daarna de wagen verplaatsen. In het restaurant is
alles op de begane grond.
Degenen die vervoer nodig hebben, kunnen zich opgeven via het bijgevoegde digitale
formulier https://formulier.nederlandse-vereniging.be/ of in antwoord op deze e-mail
aan herman.hensen@scarlet.be.
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De lustrumcommissie XXIII

Dresscode: Tenue de ville.

KLIMAAT
LEZING op 23 november door Bert Metz (Grootouders voor het Klimaat) over de
Klimaatconferentie in Glasgow
Van 1 tot 12 november 2021 vindt de 26ste Conference of Parties (COP) van de United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) plaats in Glasgow. Tijdens deze
klimaattop proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs verder
uit te werken.
Op dinsdag 23 november zal Bert Metz, voormalig klimaatonderhandelaar en co-voorzitter van
de IPCC Werkgroep Maatregelen, vragen beantwoorden zoals “Wat is zo’n Klimaattop
eigenlijk?”, “Wat wordt er besproken?”, “Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd?”, “Liggen we
op koers om de afspraken van het Parijs Akkoord te gaan halen?”, “Als dat niet zo is, wat moet
er dan gebeuren om dat wel te realiseren?”, “Wat doen andere grote uitstoters, zoals China,
de Verenigde Staten, India en Rusland?”.
Bert Metz is één van de kerngroepleden van de Grootouders voor het Klimaat Nederland,
waarvoor Frans Vollenbroek zich ook inzet. Hun inspanningen zijn momenteel gericht op het
maken
van
stevige
klimaatafspraken
in
het
Regeerakkoord
(zie
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/politiek/ en klik op kabinetsformatie).

Frans Vollenbroek
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Lustrum Jazz Concert op zondag 24 oktober
Wat een blije, zelfs stralende gezichten op deze zondagmiddag. Maarten
Wilbrenninck, Diederik Billiet en Aneta Nayan
bezorgden ons een heerlijke middag:
ontspannen, vriendelijke jazz, een hele resem
standards, waarbij langzamerhand ons bloed
iets sneller ging stromen en vooral onze
voeten het niet meer stil hielden. Op een
gegeven
ogenblik
schuifelden/swingden 13 paren over de dansvloer!
(Dat was de helft van het aantal aanwezigen: 52.)
Natuurlijk hielpen de omstandigheden mee:
sponsorship, waardoor we er voor een schijntje zaten,
een tafel verrukkelijke broodjes, zoete heerlijkheden,
koffie à volonté.
Het is jammer dat foto’s weinig beweging tonen, maar
het bewoog, we bewogen. En het deed alle aanwezigen goed.
Annelies en Paul (foto’s)

FOTOALBUM van Nico Roest
Nico heeft de vereniging een fotoalbum geschonken met daarin de / zijn weerslag
van vele jaren clubleven. Wij zijn erkentelijk voor dit boek vol herinneringen, vol
memorabele momenten, soms ook met mensen die we nu moeten missen. Er staan
mooie portretjes in.
Vanzelfsprekend kunnen we dat album niet zomaar laten liggen; het is veilig
opgeborgen. We zullen het bij gelegenheid op de “stamtafel” leggen. Mocht u het
tussendoor willen inkijken, is een simpele vraag voldoende.
Annelies Smilde
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Geacht Bestuur, beste medeleden
(na 25 jaar lidmaatschap van de NedVer)

Wat is het toch een goed dat de NedVer aan de leden de mogelijkheid biedt zich
verder te ontwikkelen. Of het nu schaken, golfen, bridge of biljarten is. En als je
geen sport beoefend zijn er ook bij Lief en Leed, Website, E-blad mogelijkheden.
En daar heb ik van geprofiteerd. En die geraniums, waarover ik destijds op mijn
tachtigste verjaardag borrel/happy hour gesproken heb, heb ik nog steeds niet
gezien.
Het lijkt gisteren dat we van de Galliërslaan verhuisd zijn, maar toch al 27 jaar
geleden En de club is niet meer zoals “Galliërslaan” maar “Tervuren”.
Hoe dikwijls praten we niet over “gisteren” maar dan blijkt het 10, 20 of nog veel
langer geleden te zijn. De tijd gaat steeds sneller. Voor je het weet is het de
eeuwigheid.
Ben van plan nog minstens 20 jaar in leven te blijven, maar het clubleven zal dan
niet lijken op Galliërslaan, ook niet zoals nu, maar aangepast aan de nieuwe
omstandigheden. Aan u om dat te bepalen.
Wat ik wel zal missen is de ouderwetse Heerenavond, je kwam binnen, groette
elkeen persoonlijk. Naar persoonlijkheden als Arend Smilde, Elias Verploeg, Bob
van Ballegooijen keek je als nieuwlid op. Je gaf bij binnenkomst een rondje aan
alle aanwezigen. Daarna had je eigenlijk vrij drinken. Alcoholcontrole was er
weinig en als je werd aangehouden kwam Ludwina om je naar huis te brengen
(dixit Dick Galjaard).
Wie had ooit kunnen vermoeden dat de Heerenavond een theeborrel zou worden.
En er zullen nog veel aanpassingen komen en dan zullen we wellicht de theeborrel
missen.
Verwacht en hoop dat de obligaties nooit zullen worden uitbetaald. Plan B, wat is
dat?
Jos
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Herr Dr. en de Bunny Club
Mijn eerste job, de trouwe lezer zal zich dat herinneren, had te maken met wasmachines.
Verkooptechnisch gezien eenvoudige kost. Vervolgens heb ik mij bezig gehouden met
tankmeters (precisie niveaumeters), ook nog wel te behappen. Maar rond mijn 30ste werd ik,
als export manager, plotseling geconfronteerd met de marketing van een röntgenapparaat voor
bevolkingsonderzoek op tuberculose. Tot op dat moment waren mijn ervaringen met wat wij nu
“de zorg” noemen beperkt tot de huisarts en de tandarts. Dat was even wennen!
De fabriek, in die tijd opererend onder de naam Enraf Nonius (E-N), had röntgenapparaten voor
bevolkingsonderzoek op TBC lichter, en dus makkelijker verplaatsbaar gemaakt. Zonder in
technische details te vervallen, dat deden ze met behulp van een batterij. We zijn nu gewend
aan elektrische auto’s en soortgelijke ontwikkelingen, maar in de 60-jaren was een
röntgenapparaat dat op een batterij werkte uniek. De export daarvan werd één van mijn taken.
Waar denken wij Nederlanders aan als we willen exporteren? Aan Duitsland! E-N had een
kantoor in Duitsland waarmee ik in mijn tankmetertijd veel samengewerkt had. Samen met de
directeur van dit kantoor, Rudy Schulze, vonden wij snel uit hoe de TBC-bestrijding in
Duitsland georganiseerd was. En ja, één persoon binnen die organisatie was verantwoordelijk
voor de aanschaf van röntgenapparatuur: Herr Dr. Muller.
Gelijk werd ook duidelijk dat “even de export op poten zetten” niet altijd makkelijk is. Herr Dr.
Muller werkte al 20 jaar tot tevredenheid met Siemens en dat ging niet veranderen. Alle
pogingen om een afspraak te maken kwamen niet verder dan zijn secretaresse en zelfs die was
erg kortaf. Ik keerde teleurgesteld terug naar Delft en Rudy heeft nog weken geprobeerd, via
bevriende relaties, een weg te zoeken, maar moest ten slotte opgeven. Al met al teleurstellend,
maar Duitsland was ten slotte maar één mogelijk exportland.
Kort na deze ervaring werd een wereldcongres over de tuberculosebestrijding in New York
aangekondigd. Ik heb al eerder geschreven over “the American Dream” van de directie van EN en er was dan ook geen twijfel mogelijk, ik kreeg te horen: “Van der Horst, organiseer maar
dat we op dat congres tentoon gaan stellen!”. We beschikten, zij het sinds kort, ook over een
kantoor in NY, dat mij daarbij behulpzaam kon zijn. Ik was er nooit geweest, maar de directeur,
Bob Blumenthal, had ik al meerdere keren in Delft ontmoet. Dat was in de periode dat het
kantoor opgericht werd en hij als manager was aangesteld. We waren bevriend geraakt en dus
zag ik de organisatie van een stand op de tentoonstelling in NY wel zitten.
Bob was aangetrokken in verband met zijn kennis op het terrein van de wetenschappelijke
instrumenten – de afdeling “Nonius” van E-N. Hij wist, net als ik, weinig over
tuberculosebestrijding. Maar ook daar was aan gedacht: het kantoor had inmiddels een manager
voor de medische afdeling aangenomen, Joe Jones, iemand met ervaring op dat gebied. In de
voorbereidende “marktanalyse”, waar ik mee geconfronteerd was geworden, was vastgesteld
dat TBC een ziekte is van de armen en dat er veel armen waren onder de zwarte bevolking van
de V.S. Ook veel specialisten die zich met bevolkingsonderzoek op TBC bezig hielden waren
zwart. Dus, Joe Jones was zwart.
Voor de tentoonstelling was ons batterij-apparaat naar New York verstuurd, tezamen met een
kist vol brochures en marketing materiaal. Bij medische congressen, zo was mij verteld, is het
niet ongebruikelijk dat de artsen hun echtgenote meebrengen en dan is het goed een aardig
relatiegeschenkje bij de hand te hebben. Wat is meer toepasselijk dan een echt delftsblauw
schoteltje? Daarvan zat een grote partij, op mijn verzoek aangeschaft door onze inkoopafdeling,
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bij de zending. Pas later, bij het uitpakken zag ik, dat op de achterkant (toen al!) “made in
China” stond.
Bij mijn aankomst in NY werd ik verwelkomd door Joe. Hij ging mij begeleiden bij het
inrichten van onze stand, maar had ook contacten met een aantal Amerikaanse specialisten. Het
klikte met Joe en na enkele dagen durfde ik het onderwerp “Watts” aan te snijden. Even het
geheugen opfrissen: de rellen over rassendiscriminatie in Watts, Los Angeles, wereldnieuws in
1965, tijdens mijn bezoek nog recent. Het interesseerde mij wel zijn mening hierover te horen.
Dat bleek een grote grijns en: “Je denkt toch niet dat ik daaraan mee doe, ik heb een goede baan
en geen tijd voor dat soort dingen.” Ik werd uitgenodigd voor de barbecue bij hem thuis, op
Long Island. De barbecue werkte met een gasfles, dat had ik toen nog niet eerder gezien. En
wat er op klaargemaakt werd, had ik nooit eerder gegeten, soul food, erg lekker. Leuke vrouw,
twee kleine kindjes en hij had de buren ook uitgenodigd. Het was een heel plezierige avond en
ik begon de liefde voor de V.S. van mijn baas, Jan Klevering, te begrijpen.

Tijdens het inrichten van de stand maakte ik kennis met de Amerikaanse vakbond. Op min of
meer militaire wijze werd er ingegrepen, toen ik een tafelkleedje op een tafeltje, onderdeel van
onze stand, neerlegde; daarvoor waren andere mensen bevoegd! Joe lachte hartelijk om zijn
naïeve Nederlandse collega.
De belangstelling voor ons batterij-apparaat viel mij een beetje tegen, de deelnemers aan het
congres bezochten de tentoonstelling in de pauzes, maar na een paar dagen kwamen er vrijwel
alleen nog echtgenotes. Die hadden gehoord dat er bij ons op de stand antiek delftsblauw
uitgereikt werd.
Het gaat ook niet altijd om het verkooppraatje op een tentoonstelling. Aan zo'n congres is
meestal een sociale avond verbonden en dat was hier ook het geval. Dat begint met (een paar
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korte) toespraken gevolgd door het nuttigen van grote hoeveelheden lekkere hapjes en een ruim
aanbod aan alcohol, in de V.S. meestal in de vorm van cocktails. Dat is de gelegenheid om te
lobbyen.
Bob, Joe en ik konden beginnen te netwerken. Even leek het lastig met die specialisten een
gesprek aan te gaan. Over tuberculose wist ik maar weinig te vertellen. Maar dank zij de
naamkaartjes – toen bij ons nog niet zo gebruikelijk – wist ik soms dat hun wederhelft een
delftsblauw schoteltje had opgehaald. Een mooi aanknopingspunt en vervolgens merk je al vlug
het nut en effect van cocktails om het gesprek vlot te doen verlopen.
Het bleef niet bij Amerikanen, al spoedig mengden alle nationaliteiten zich en, weer dankzij het
gebruik van naambordjes, viel halverwege de avond mijn oog op Herr Dr. Muller. Ik had hem
nog nooit ontmoet, maar hij was, dat is de lezer inmiddels wel duidelijk, voor mij geen
onbekende. Hier stond ik, op een congres in New York, op drie meter afstand van de man die
ik nog nooit gezien had omdat hij dat niet wilde. De opwelling meteen op hem af te stappen
kon ik onderdrukken; ik besefte dat dit een éénmalige kans was en dat moest op de juiste manier
aangepakt worden.
Ik riep Joe erbij en wees hem op de Herr Dr. “Met die man wil ik in contact komen, Joe, hij is
belangrijk. Heb jij niet een "brother" onder die longartsen die hem kent?” Dat ging Joe
uitzoeken en intussen ging ik met Bob praten over het belang deze Duitse topfiguur van de
TBC-bestrijding in “mein kamp" te krijgen. Bob begreep dat onmiddellijk en ook Joe had zijn
werk gedaan, we waren er klaar voor. We besloten nog twee cocktails te wachten dan zou de
kans groter worden onze strategie tot een goed resultaat te brengen. Joe’s vriend had tijdens het
congres inderdaad al samen met de Herr Dr. over het vak gesproken. Belangrijker, de twee
wetenschappers hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt aan de hand van praktijkproeven
het verschil tussen whisky en bourbon te bestuderen.
We kwamen duidelijk op het goede moment. Bij het aan elkaar voorstellen bleek Dr. Muller in
gezelschap te zijn van een vrouwelijke, Oostenrijkse longarts, die perfect Engels sprak, omdat
ze met een Engelsman getrouwd was. Dr. Muller, die haar van het vak kende, had haar gevraagd,
omdat ze toch ook naar dit congres ging, als tolk op te treden. Zelf bleek hij over een uiterst
geringe kennis van de Engelse taal te beschikken. Geen probleem, integendeel, we hadden nu
de juiste combinatie van nationaliteiten, talen, rassen, kleuren en drankjes om een echt feestje
te bouwen.
Het lukte goed om een gemoedelijke stemming te bereiken op het moment dat de avond ten
einde begon te lopen. Er waren weinig hints voor nodig om Dr. Muller op de gedachte te
brengen, dat hij wel eens das echte New York bei Nacht wilde zien. Dit onderdeel van de
strategie liep perfect en de rest van de avond had alle kans van slagen, laat zoiets maar aan Bob
over. De Herr Dr. gaf te kennen graag de Bunny Club eens te bezoeken. Als member was dat
voor Bob geen probleem en voor het vervoer beschikten we over Bob’s Cadillac, ruim genoeg
voor zes personen.
Bob maakte een tour langs enkele bezienswaardigheden in the Big Apple. Hij herinnerde mij
aan de rondvaart die wij samen op de Amsterdamse grachten gemaakt hadden, met toelichting
in meerdere talen, en vroeg mij deze rol op mij te nemen. Dat lukte wel, het ging tenslotte maar
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om twee talen en elk object was voor mij, in dit stadium, sowieso het smalste huis van
Amsterdam. Kortom het was een zeer gezellige rondleiding. En zo belandde dit gezelschap van
3 longartsen en 3 salesmanagers in de Bunny Club, waar aantrekkelijke jonge dames met lange
oren, korte rokjes en een staart, de bestellingen opnamen. Ik wist het zeker: wij gingen
röntgenbussen aan Duitsland verkopen.
Even leek het nog mis te gaan. Zonder in details te treden over de verschillende faciliteiten in
de Bunny Club in die tijd, één van de mogelijkheden tot vermaak was een cabaretvoorstelling.
Daar hadden wij uiteraard voor gekozen. Het enige verschil met andere theaters was dat er
relatief weinig zitplaatsen waren en we naar onze rij geloodst werden door die lange oren, korte
rokjes en staarten. Voorts werden we voortdurend van drankjes voorzien. Voor gemengde
gezelschappen als het onze was cabaret de perfecte keus. Alles ging goed, de voorstelling was
vermakelijk, Frau Dr. vertaalde voor Herr Dr. en ik zat op rozen. Maar toen zette het
cabaretgezelschap een volgend item in: een satire over de bemanning van een Duitse U-boot!
Frau & Herr Dr. zaten naast elkaar in verband met het vertalen, Bob aan de ene kant, ik aan de
andere, de derde longarts en Joe op de uiteinden.
Amerikaanse komieken die luidkeels Duits klinkende bevelen uitroepen kan heel grappig zijn
en dat was het zeker. Maar hoe zou dit bij Dr. Muller vallen? Het risico om het antwoord daarop
af te wachten was te groot, een afleidingsmanoeuvre moest ons redden. Instinctief en zonder
enig overleg bogen Bob en ik naar elkaar en begonnen, al gebarende en op luide toon, de meest
onnozele vragen te stellen over cabaret in Duitsland. Gelukkig was onze gast zo langzamerhand
in het stadium gekomen waarin hij van onze vragen nog minder begreep dan van het cabaret.
Hij bleef ons met een gelukzalige glimlach en gesloten ogen toeknikken en verkeerde geheel in
wonderland.
Dat kon toen allemaal met een beetje gedestilleerd, zonder pilletjes. Zijn vrouwelijke collega
en tolk had ook plezier. Niet omdat ze in wonderland verkeerde, maar naar aanleiding van onze
paniekreactie, “hij sliep toch al” gaf ze ons lachend te kennen. Tijdens de rit in de vroege uurtjes
naar het hotel, knapte Dr. Muller weer op - open raampje - en liet ons weten dat hij een prachtige
avond beleefd had, bedankt en we zien elkaar in mijn kantoor. Het was gelukt!
Een dag of tien later belde ik Rudy Schulze en vroeg hem een afspraak met Dr. Muller te maken.
Zijn reactie was zoals te verwachten: ik wist toch dat we geen kans hadden, ook al waren we
veel goedkoper dan Siemens? Het koste veel overredingskracht, maar uiteindelijk gaf hij toe.
Aan de klank van zijn stem hoorde ik dat hij van mij af wilde zijn. Kennelijk ook vlug, want hij
liet er geen gras over groeien. Nog dezelfde dag belde hij terug, ik kan me geen situatie indenken
waarbij de uitdrukking “met verbazing in zijn stem" beter past. Hoe was het mogelijk? Wat was
er gebeurd? Wat had ik gedaan? Het hield niet op. We hadden een afspraak, over ongeveer drie
weken!
Nogmaals, het was gelukt. Helaas kwam na enige tijd weer een telefoontje, de afspraak kon niet
doorgaan, Dr. Muller had een hartaanval gehad en was overleden. Het werk van een exportleider
kan veel tegenslag ondervinden. Het zal toch niet, onbewust, met die U-boot te maken gehad
hebben?
Jaap van der Horst
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Oudejaarsavond
In 2019 - bijna een eeuwigheid geleden, lijkt het – bracht een groep leden oudejaarsavond door
op de NV. Ton en Debby en Hans en Annelies organiseerden de feestelijkheden: Heel wat dames
brachten heerlijke gerechten mee, zodat een mooi buffet klaargezet kon worden. Oliebollen
inbegrepen. Het werd gesmaakt. Jaap van der Horst vertoonde een onderhoudende film uit het
rijke clubleven. Intense gesprekken vonden plaats. Muziekje erbij. We hadden zo’n bezige
avond dat de sjoelbakken ongebruikt bleven. Het was een hele ervaring zo samen een feestje te
bouwen.
We willen wel weer zo’n oudejaarsavond beleven. In gezelschap van medeleden. Zo’n beetje
volgens hetzelfde stramien: wie kan, steekt een handje toe; we maken een feestje voor elkaar.
De vraag is of er meer mensen zijn, die graag deelnemen aan zo’n oudejaarsavond.
Wij kijken uit naar reacties van mensen, die ook gezamenlijk die avond willen doorbrengen.
(En misschien ook ideeën hebben.)
Graag ontvangen Ton en Annelies telefoontjes en mails van belangstellenden.
ton@almeijer.eu of 0494-539970
annelies_smilde@outlook.com of 0476-681029
Namens Ton, Debby en Hans,
Annelies
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Wijzigingen Ledenbestand
Overleden:
De heer P. POLLMANN (Paulus)

03/10/2021

Nieuwe leden:
Drs. C.J. TROMP (Conrado)
19/10/2021
Mevrouw J.W.M.A. TROMP-BOSCH (Hanny)
19/10/2021
Mevrouw Dr. A.M. van der MEER-KROK-PASZKOWSKA (Ania) 19/10/2021

----Jarig in november 2021:
Dag

4
5
9
12
13
13
13
13
16
16
20
22
23
27

NAAM

Roly van Lent-van Schijndel
Julian Carrol
Cees van Iperen
Eva Minnee-Hanssens
Frits Bastiaens
Hans Prinsen
Cees Burger
Joan Carrol-Haanappel
Ruud Leijenaar
Bert Haijtink
Theo Orie
Pauli Heilbron-Meijer
Anton van der Lande
Paul Brouwer

Om reden van privacy zijn de adresgegevens en telefoonnummers van deze
leden achterwege gelaten. U kunt deze vinden na inloggen op de website onder:
Zoek in Ledenlijst.
Lief en Leed
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