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UIT DE (virtuele) BESTUURSKAMER

1. Covid/exit?
De agenda van de laatste bestuursvergadering (BV 220516) was wat Covid betreft een
ommekeer. Voor de eerste keer na meer dan 2 jaar stond Covid niet meer op de agenda. Geen
discussie was meer nodig over bijzondere beschermingsmaatregelen. Het bestuur blijft
evenwel op zijn qui-vive sinds geroezemoes over nieuwe varianten de ronde doet en de
noodzaak van een tweede booster groter wordt.
2. Ledenboekje:
Een vereniging zonder ledenboekje is als een lied zonder refrein of als een klok zonder wijzers.
Het recentelijk verschijnen van het nieuwe boekje heeft het bestuur tot grote vreugde gestemd.
Langs deze weg wil het bestuur dan ook zowel onze webmaster Jos Thomeer als Caroline Ernst
bedanken voor hun inzet en het monnikenwerk bij het samenstellen van het boekje.
3. Nationale herdenking 4 mei:
Mede door het late inseinen van de organisatie details waren onvoldoende mensen op de
hoogte van de nationale herdenking in Evere. Volgend jaar hoopt het bestuur op meer
weerklank binnen de NV. Een verslag vindt U verder in het e-blad.
4. Aanpassing prijslijst:
Gezien de prijsstijgingen bij de leveranciers zijn een beperkt aantal drankjes in prijs verhoogd.

5. Bijzondere bijeenkomsten juni 2022:
Graag verwijst het bestuur naar een drietal programmaonderdelen in juni. Het betreffen:
• De Happy Hour van 1 juni waarop U een aantal nieuwe wijnen kunt uitproberen. (Zie verder
in het e-blad).
• Lezing op 15 juni door Mark Eyskens: “Vandaag is morgen gisteren.”
• De traditionele Haringavond op 22 juni.
Namens het bestuur:
Paul Brouwer (voorzitter)
27 mei 2022
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Programma Juni 2022

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

woensdag
donderdag
vrijdag

1
2
3

18:00-20:00
10:30-14:30
16:00-18:00
18:30
19:30
15:00-17:00

Happy Hour
Duplicate Donderdagbridge
Biljarten
*/+ Maaltijd
Film: "The Reader"
Dansles en vrij dansen

zondag

5

dinsdag
woensdag

7
8

19:00-22:30
11:00
12:00
12:30-14:30
14:30-16:30
16:00-18:00
17:00-19:00

Bridgedrive
Fietstocht
Bibliotheek open
*/+ Lunch
Leeskring
Biljarten
Aperitief op Vrijdag

vrijdag

10

dinsdag
woensdag

14
15

15:00-18:00
10:00
20:00-22:00

donderdag
vrijdag

16
17

zaterdag
zondag

18
19

10:30-14:30
16:00-18:00
18:30-21:00
11:00-13:00
14:00

Schaken
Golfdag op La Bawette
Lezing:Mark Eyskens: "Vandaag is
Morgen Gisteren"
#
Duplicate Donderdagbridge
Biljarten
*/+ Clubavond
Fietstocht in de omgeving van Puurs
Zondagbridge

woensdag
vrijdag

22
24

18:00-21:00
16:00-18:00
17:00-19:00

*/+ Haringavond
Biljarten
Aperitief op Vrijdag

19:00-22:30
15:00-18:00
12:00
12:30-14:30
10:30-14:30

Bridgedrive
Schaken
Bibliotheek open
*/+ Lunch + causerie
#
Duplicate Donderdagbridge

dinsdag

28

woensdag

29

donderdag

30

#

* inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
VOORUITBLIK JULI
woensdag
vrijdag
woensdag

6
8
20

18:00-20:00
19:30
16:00

woensdag

27

12:30-15:00

Happy Hour
Film: "The Imitation Game"
Lezing door Marisa Gerards,
Permanent Vertegenwoordiger
bij de NAVO
Barbecue
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Mededelingen van de Programmacommissie
JUNI 2022
Woensdag 1 juni van 18:00 tot 20:00 (NB. nieuwe tijden)
Happy Hour
We beginnen deze maand met een verrassing: nieuwe wijn. De nieuw
geselecteerde clubwijnen worden voorgesteld. En geproefd.
Halve prijs van 18:00 tot 19:00.
Lees verder in dit e-blad.

Vrijdag 3 juni
om 19:30 Filmavond
en vooraf om 18:30 Maaltijd
Film:

The Reader
genre: drama/romance
jaar: 2008
duur: 120 minuten
regie: Stephen Daldry
acteurs:Kate Winslet
en David Kross

In Duitsland, vlak na WO II, begint de 15-jarige Michael een gepassioneerde
affaire met de veel oudere Hanna. Beiden houden van boeken en elke avond leest
Michael Hanna voor. Op een dag is Hanna spoorloos. Jaren later komt hij haar
weer tegen in de rechtszaal
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Woensdag 8 juni
Fietstocht
De eerste fietstocht van dit jaar begint bij Rood Klooster. Er wordt
geluncht. Er wordt een cultureel bezoek aan vastgeknoopt.
Lees verder in dit e-blad.
Woensdag 15 juni om 10:00
Golfdag op La Bawette
Vroege start wegens de lezing vanavond.
Geen uitnodiging ontvangen? Geef Peter Coule een seintje.
Woensdag 15 juni
Lezing door Mark Eyskens
Vandaag is morgen gisteren. Een toekomstverkenning.
In zijn nieuwste boek beschrijft Mark Eyskens hoe veel mensen door
de coronacrisis geconfronteerd worden met existentiële vragen.
Lees verder in dit e-blad.
Zaterdag 18 juni
Fietstocht
met vertrek in Bornem
Lees verder in dit e-blad.
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Zondag 19 juni
Bridge op zondag
Een goede nieuwe traditie? Dat maakt u uit.
Woensdag 22 juni
Haringavond
Lang geleden dat u een maatje naar binnen kon laten glijden. Nu kan
het. Doe het. En geniet ervan.
Woensdag 29 juni
Lunch
Met daarna een causerie door Rob Hoebée
Een korte “tour de horizon” over de huis-tuin, tuinarchitectuur en
tuinonderhoud, waarin Rob laat zien wat bepaalt of een tuin mooi is
én hoe je de levendigheid erin houdt.
Vooruitblik naar juli
Woensdag 6 juli

Happy Hour

Vrijdag 8 juli

Filmavond met maaltijd
“The Imitation Game”

Woensdag 20 juli

Lezing door Marisa Gerards, permanent
vertegenwoordiger bij de NAVO

Woensdag 27 juli

Barbecue.
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De Nationale Herdenking (Dodenherdenking) 4 mei en de
bevrijdingsborrel van 8 mei op de Nederlandse Vereniging
Aan het eind van de meimaand wil ik terugkomen op een 2-tal gebeurtenissen die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Nationale Herdenking (Dodenherdenking) 4
mei en het bevrijdingsfeest/-borrel op de Nederlandse Vereniging (NV) die op vrijdag 6 mei
werd georganiseerd. Met de voortgaande desastreuze en vernietigende oorlog op de stoep
van Europa indachtig kregen deze beide vieringen en hun onlosmakelijkheid een diepere
en hernieuwende betekenis.
De Nationale dodenherdenking op 4 mei kon - na 2 jaar niet meer plaats te hebben gehad
vanwege Covid - weer georganiseerd worden op het Britse militaire ereveld van de
begraafplaats in Evere. Onder een stralende hemel en omringd en begeleid door een
muzikale kapel ging Ambassadeur Drs. P.J. Kleiweg de Zwaan in het bijzijn van de EU en
NATO Permanente Vertegenwoordigers (Drs. R.E. de Groot, resp. Drs. Marisa Gerards) en
de Consul-Generaal Bert van der Lingen uit Antwerpen voor bij de
herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis van de aldaar begraven 9
Nederlandse militairen. Van de “burgerlijke” kant was er behalve een
groep leerlingen van de Prinses Julianaschool met 2 leraressen in totaal
5 deelnemers waaronder een drietal leden van de NV.
Na een korte toespraak van de Ambassadeur over o.a. het leven van de
aldaar in 1944 begraven Engelandvaarder Abraham Levi uit Assen en een voordracht door
een drietal leerlingen van de Prinses Julianaschool van hun eigen geschreven gedichten
legde de ambassadeur een krans neer bij het monument gevolgd door een krans van de
President van het (Belgisch) Nationaal Herdenkingscomité Luitenant-Kolonel Jean-Pierre
Schellekens. Deze laatste had -zoals de Ambassadeur een jaar eerder- de leerlingen van de
Juliana de waarde en betekenis van de Nationale dodenherdenking op school in de klas
uitgelegd.
Na inachtneming van één minuut stilte en het spelen van de “Last Post” als eresaluut voor
de gevallen soldaten werd de plechtigheid afgesloten met een rondgang langs de negen
oorlogsgraven. Op ieder graf werden witte bloemen neergelegd door de verschillende
dignitarissen en een witte roos door de leerlingen van de Prinses Julianaschool.
Met eenzelfde stralende hemel als bij de 4 mei-viering wordt een paar dagen later op de
club op vrijdag 6 mei een bevrijdingsborrel georganiseerd. Was door de Covid-pandemie
het reguliere bezoek aan de club enigszins teruggelopen, bij de bevrijdingsborrel was op
het terras geen plaats meer over en moest de rest hun toevlucht binnen zoeken. In
gezelschap kon men zich losmaken van de herinneringen
Maar zou het stellen van een hypothetische vraag zoals Geert Mak doet in zijn boek “In
Europa” deze bevrijdingsborrel hebben misstaan? “Stel je voor als D-day was
mislukt,…zou het rode leger dan zijn doorgemarcheerd tot aan het kanaal?” of meer
recentelijk : Stel je voor als de invasie van de Russen in de Oekraïne een onmiddellijk
succes zou zijn geweest.
P.B. 25 mei 2022
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Voorstellen nieuwe huiswijnen
op het Happy Hour van woensdag 1 juni

Al geruime tijd was er bij vele clubleden de behoefte naar andere
huiswijnen met wat betere kwaliteit en smaak. Daarom was er een
proefpanel samengesteld van enkele leden van het bestuur en van de
wijnclub, onder professionele leiding van sommelier André van der
Elst.
Dat deze zoektocht naar andere huiswijnen niet voor niets was, bleek
wel doordat onze huis-leverancier van wijnen voor vele jaren – fa. De
Wit – ineens aankondigde te stoppen met de door ons gekozen wijnen.
Het panel heeft na een uitgebreide proeverij zich vrijwel unaniem
kunnen uitspreken voor 2 rode en 2 witte wijnen van “Caves de France”,
een wijnimporteur, geleid door een zéér gepassioneerde eigenaar (zelf
hobby-wijnboer), met enkele even gepassioneerde sommeliers in
dienst.
Bij het Happy Hour a.s. woensdag 1 juni zullen bij de opening de
nieuwe huiswijnen worden voorgesteld en kunnen ze worden geproefd
tegen het gereduceerde tarief van het Happy Hour
Als uw reacties positief zijn, worden deze wijnen de nieuwe huiswijnen.
De overstap naar de nieuwe huiswijnen gaat plaatsvinden als de
voorraad oude huiswijn op is.
Het goede nieuws is, de prijs blijft dezelfde!
Kom dus allen proeven op 1 juni en oordeel zelf!

Rob Hoebee
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Fietstocht Rood Klooster

Op woensdag 8 juni 2022 zal de eerste fietstocht van dit jaar, hopelijk
verlost van Corona, plaats hebben in de buurt van de Nederlandse
Vereniging. Ik spreek wel van een fietstochtje want we moeten er nog
wat inkomen.
We komen samen om 11uOO op de parking van het Rood Klooster en
fietsen van daar naar fietspunt 63 (in de buurt van de vereniging). Na
een rustig en gezapig tochtje van ongeveer 15 à 20 km komen we weer
terug bij het Rood Klooster.
Daar zullen we een lunch gebruiken in “le Relais Forestier” en we
zullen een bezoekje brengen aan het Rood Klooster, Centrum van
kunstenaars.

Het Rood Klooster bevindt zich op Rood-Kloosterstraat 4 in Oudergem
en de route die we volgen is volgens de fietsplanroute 63 -> 62 -> 61> 60 -> 49 -> 44 -> 30 en weer terug naar het Rood Klooster.

Inschrijven kunt U via de website of U opgeven bij Theodoor Orie,
theo@orie.be 02466 54 90 of 0476 27 13
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Op 15 juni verwelkomen wij Mark Eyskens, eminent oudpoliticus, voor een lezing.
Hij beschrijft zichzelf als volgt: Mark Eyskens is Lid van de mensheid. Schrijver
maar geen inKTsect. Zondagnamiddagschilder. Politicus op meer dan corona
afstand. Neemt zijn pensioen na zijn dood.
Zijn lezing,
“Vandaag is morgen gisteren. Een toekomstverkenning.”
verwijst naar zijn jongste boek, “Een wereldbeleving die corona heet” “Het
coronavirus heeft veel mensen
geconfronteerd met
existentiële vragen.
Daarover denkt Mark Eyskens
dat “nadien de toekomst er
anders zal uitzien, in een
hopelijk gelouterde
samenleving, waarin wij
anders zullen moeten gaan
leven, anders leren, anders
werken en op een andere
manier het onderscheid maken
tussen wat belangrijk is en wat
bijkomstig.”

Frans Vollenbroek vraagt zich alvast af hoe Mark Eyskens deze nieuwe wereld
voor zich ziet. Kan de globalisering worden vermenselijkt of komt de
globalisering piepend en krakend tot stilstand onder druk van de
klimaatverandering, teloorgang van ecosystemen en de terugkeer van de Koude
Oorlog?
Annelies Smilde
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Scheldelandroute Bornem
Op zaterdag 18 juni gaan we een tochtje op verplaatsing ondernemen
in het mooie Scheldeland langs het moerasgebied “De Graafschap”,
langs de oude Schelde en met een bezichtiging van het kasteel van
Marnix de Sint Aldegonde, rechterhand van Willem van Oranje en
vermoede dichter van het Wilhelmus. Hieronder een foto van het
mooie kasteel.

Helaas is het kasteel niet op zaterdag te bezoeken, wel op zondagen
na afspraak met een groep van minimaal 10 mensen. Maar geen
probleem de omgeving is ook mooi.
Vertrek is niet Puurs, dat ligt wel in de buurt, maar Bornem. Op de
parkeerplaats van de “OLV en Leodegariuskerk” aan het Kardinaal
Cardijnplein. We spreken af op zaterdag 18 juni om 11u OO en nemen
dit keer een picknick mee.
Voor alle info en eventuele inschrijving, als het niet via de vereniging
gaat,
Theodoor Orie, theo@orie.be, 02466 54 90 of 04 76 27 13 68.
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Programma volgend Wijnlesseizoen 2022-23
o.l.v. André Van der Elst
Er is nog plaats voor max. 3- 4 nieuwe deelnemers.
Al vele jaren bloeit de wijnclub binnen onze Ned. Vereniging, dankzij de
gepassioneerde en interessante lessen door sommelier André Van der Elst.
Inmiddels heeft er zich een harde kern van liefhebbers gevormd en dat is
begrijpelijk, want behalve dat je er veel leert over wijn, zijn de sfeer en
gezelligheid groots!
Door opgedane kennis én smaakervaring ga je wellicht je wijn anders kiezen: je
kiest bijv. veelal eerder een soort druif en dàn pas je wijn. Je ontdekt ook van
welk druiven-ras je minder houdt en van welke méér.
In het nieuwe wijnles seizoen gaan we méér de diepte in een wereldwijd
succesvolle Malbec druif en ontdekken dan hoe enorm wijnen van eenzelfde
druif toch zó kunnen verschillen in smaak en ontwikkeling.
Ook neemt André ons mee naar wijngebieden zoals de Ventoux, Piemonte,
Puglia en Burgenland, want deze wijngebieden groeien nog steeds in de
belangstelling, vooral omdat de kwaliteit er zich verder blijft ontwikkelen en de
wijnen nog betaalbaar zijn. Het verdient dus dat we ons er eens verder in
verdiepen.
Tot slot zijn Rosé-wijnen onderbelicht gebleven en verdienen die meer
aandacht: we leren wat goede of slechte rosé’s zijn, hoe dat komt en hoe je een
slechte rosé “herkent” (dit los van je eigen smaak). André laat zien én proeven,
dat rosé-wijnen zeker de moeite waard zijn, als aperitief in een warme zomer of
bijv. ook bij vis!
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In feite is het nieuwe wijnles- & proefprogramma dus een "gerichte" tour over
de hele wereld:
(vrijdags 16.00 -18.00 uur, waarna deelname bij aparte inschrijving aan
clubavondmaaltijd een gezellige afsluiting is)
vrijdag 7 oktober
2022

Malbec
Wereldwijd

vrijdag 25 november
2022

De AOC Ventoux
Frankrijk

vrijdag 3 februari
2023

Piemonte noord
Noord Italië

vrijdag 3 maart
2023

Puglia
Italië

vrijdag 21 april
2023

Burgenland
Oostenrijk

vrijdag 12 mei
2023

Rosé “van alle slag”
Europees

Zuid

Het exacte budget voor volgend jaar wordt nog vastgesteld, maar zal naar
verwachting in de orde grootte van € 165,- – 185,-. per persoon liggen (is mede
afhankelijk van het aantal deelnemers; het max. = 15 à 16 personen).
Er kunnen nog 3- 4 deelnemers meedoen in deze unieke reeks wijnlessen!
Neemt U graag deel?
Schrijf U dan snel in bij: r@hoebee.be
Rob Hoebée
Voorzitter wijnclub
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Speciaal voor dames: Biljarten op woensdag.
Er blijken dames te zijn met belangstelling voor biljarten. Fantastisch! We willen
graag de gelegenheid bieden om te (leren) biljarten en wel op woensdagmorgen,
voorafgaand aan de lunches.
Het voornemen is om daarmee te beginnen na de grote vakantie, in september. De
sessie zou 1,5 à 2 uur kunnen duren.
De spelregels, de techniek en de verschillende spelvormen zullen aangeleerd
worden. In de beginperiode zal er een training zijn om je basiskennis en -kunde
eigen te maken. Daarna zal de groep zich verder zelf vermaken met het breken
van records, keer op keer.
Al het materiaal is beschikbaar voor een achttal spelers. Een maximum van 4 per
tafel geeft net voldoende ruimte om gemakkelijk rond de tafel te bewegen en altijd
actief bezig te zijn.
De kosten van het onderhoud van het biljarten, zoals krijtje, pomerans vervangen,
nieuw biljartlaken en de ballen zijn ten laste van de spelers.
Ik zal de lessen vorm geven.
U kunt zich opgeven bij Annelies Smilde, 0476-681029 of
annelies_smilde@outlook,com.
De bibliotheekactiviteit kan doorgaan als gebruikelijk: een half uur voor de lunch.
De huidige biljartactiviteit op vrijdag zal niet veranderen

Co de Vent
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Eerst vakantie, dan naar Brussel
Mijn 2-jarig contract met de Teledyne Inet divisie begon op 1 augustus 1973. Administratief
zou ik voor Teledyne N.V. in Brussel gaan werken. Teck Wilson, de directeur ter plaatse, was
een uiterst prettige man, die mij tijdens de sollicitatiegesprekken al had laten weten dat hij zich
met mij weinig zou bemoeien. Ik was vrij om het werk op mijn manier aan te pakken en legde
verantwoording af aan de baas van mijn divisie in Californie. Kortom, ik ging werken in een
situatie waarin ik mij bijzonder goed thuis voelde, geen gezeur met personeel en de baas op 11
uur vliegafstand, wat wil je nog meer? Maar alvorens het zover was, moest ik bij mijn vorige
werkgever nog wat vakantiedagen opnemen.
Riekje en ik hebben nooit veel om zomervakantie gegeven, in de Enraf-Nonius tijd waren we
al begonnen met wintersport. Deze min of meer onverwachte vakantiedagen in juli gebruikten
we om met het gezin naar een camping in Cannobio in Italië te gaan waar we op het comfort
van een geleende tent konden rekenen. Dat had ik te danken aan mijn oude volleybalvriend
Johan van der Haar, kort na ons huwelijk getrouwd met Riekjes zus. Hij is later coach geworden
van het Nederlandse Volleybal team, zowel voor de dames als de heren, maar werkte in die tijd
nog bij het onderwijs. In vakantietijd gingen ze vaak met het gezin naar die camping in
Cannobio, meestal in gezelschap van veel Nederlandse vakgenoten.
Het onderwijs kende in die tijd minder stress dan nu en er werd gretig gebruikgemaakt van de
lange vakanties die er mee gepaard gaan. Zes weken in de Hilton is een grote investering dus
ging men met de auto op reis naar een camping, in dit geval in Cannobio. Vaak hing achter de
auto een vaartuig en dat werd, net als de auto zelf, tot de nok toe volgeladen. Vanzelfsprekend
ging het daarbij om kledingstukken en tenten, maar voor het grootste gedeelte bestond de lading
toch uit voedingswaren afkomstig van Nederlands bekendste grootgrutter. Van een beter
klimaat genieten is prima maar dat vreemde Italiaanse eten is toch andere koek. Althans dat was
de heersende mening op dit Italiaanse kampeerterrein, waar ongeveer 95% van de tentbewoners
in het bezit was van een Nederlands paspoort.
Voor ons huwelijk, toen kamperen een mogelijkheid was om aan de in die tijd geldende
gedragscode voor niet-gehuwden te ontsnappen, gingen Riekje en ik wel met de scooter en tent
op stap. Maar dat hadden we al een tijd niet meer gedaan en dan wordt het verschil tussen het
comfort van een prettig hotel en een kampeerterrein merkbaar. In de vakantie, zo vonden wij,
moet je geen huishoudelijk werk uitoefenen en daar hoort koken ook onder. Gelukkig was er in
Cannobio een hotelletje annex restaurant en daar kwamen wij, ook zonder Albert Hein, aan
onze trekken. Daar werd echter door de onderwijsgemeenschap, waar we via vriend en zwager
Johan toch een beetje bij bungelden, genuanceerd over gedacht:
Een niet-kokende huisvrouw was afkeurenswaardig! Aangezien ik geen groot zonaanbidder
ben, kwam het er veel op neer dat ik mij onder een boom opstelde en al draaiende de schaduw
bleef opzoeken. Wel bevond ik me dan in gezelschap van een selectie heerlijke Italiaanse kazen
en zo’n bolle fles Chianti. Dit gedrag werd door de alom aanwezige dames uit het Nederlandse
onderwijsmilieu beschouwd als een tekortkoming van mijn echtgenote. Als gevolg daarvan
werd ik dan uitgenodigd in hun voortent een “lekker bakkie met een gevulde koek” te komen
gebruiken. Oploskoffie van Albert Hein nota bene, terwijl op een kilometer afstand de
espressomachines stonden te ronken! De beleefdheid gebood af en toe zo'n uitnodiging te
accepteren.
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Riekje is wel een liefhebster van zonnebaden en voor kinderen is kamperen nu eenmaal altijd
leuk. Voor mij echter was de grootste attractie waterskiën achter de boot van een collega van
Johan, maar helaas bleef dat beperkt tot één keer per dag één rondje, een enkele keer twee
keer.
Ik week dan ook wel eens uit naar het plaatselijke hotel-restaurant voor een biertje. Toen ik
dat op een zondag deed, bleken de dorpelingen daar liederen ten gehore te brengen en U
weet, de Italianen kunnen goed zingen. Dat vond plaats onder het genot van lasagne en wijn
en was kennelijk in Cannobio een standaard dorpshappening op de dag des Heren. En zonder
verdere uitleg werd aangenomen dat ik me als bezoeker daarbij aanpaste. Dat kon ik heel
goed, het woord uitstekend is hier zeker op z’n plaats. Alleen al dat ik daar rechtop, aan een
keurig gedekte tafel, en met gebruikmaking van echt servies, een mooi glas en bestek, van een
overheerlijke lasagne zat te genieten was een enorme verademing na de kampeerervaringen.
Ik was er dan ook al geruime tijd toen plotseling Riekje en de kinderen voor mij stonden. Zes
verwijtende ogen en de vraag: “Denk jij niet aan je kinderen?" Dat doe ik natuurlijk vaak en
toen ook wel, maar het kamperen met oploskoffie had tot enige wrevel geleid en het was niet
het moment, noch de plaats, om de gezinsrelatie diepgaand te gaan analyseren. Volgens de
overleveringen heb ik gezegd dat ze maar een ijsje moesten eten, ijs is in zo’n gelegenheid in
Italië altijd in ruime mate en vele soorten aanwezig. Gelukkig was kort daarop in het hotel een
kamer beschikbaar gekomen, de kinderen bleven bij de familie op de camping en wij konden
weer comfortabel slapen en douchen. Het is daarom toch nog een ontspannende vakantie
geworden en dat was de bedoeling, we wilden uitgerust en klaar voor het avontuur naar België
verhuizen.
Teledyne had voor mij, voor drie maanden, een appartement in Evere gehuurd zodat wij een
huis in de buurt van Brussel konden gaan zoeken. Riekje & ik gingen begin augustus op
verkenning om ons te laten adviseren hoe als Nederlander in België te werk te gaan. Onze
voorlichter op het consulaat, zijn naam ben ik vergeten, vertelde ons dat de meeste
landgenoten in de omgeving van Tervuren en Overijse woonden en verbond daar meteen aan
dat het voor mij wel een beetje aan de dure kant zou zijn. Waarop die mening gebaseerd was,
is nooit duidelijk geworden en U begrijpt nu wel waarom ik zijn naam vergeten ben. Echter,
de man had gelijk.
Ik dacht met Teledyne Inet een goed contract onderhandeld te hebben, ten opzichte van mijn
vorige job was ik er ook op vooruit gegaan, maar ik had de huurkosten in de omgeving van
Brussel behoorlijk onderschat. We hebben Tervuren nog wel bezocht en waren onder de
indruk van o.a. de markt; later bleek dat het toevallig op die dag jaarmarkt was. Al met al
vonden we het precies wat we zochten maar onbetaalbaar, er zat niets anders op dan naar
iets goedkopers te gaan zoeken. Dat moest ik doen in de schaarse tijd dat ik in Brussel was,
want mijn nieuwe baan was Amerikaanse omvormers verkopen in Europa. Dat betekende
bijna altijd op reis, met de auto of vliegen, maar weinig in Brussel.
Echter op de schaarse dagen dat ik er wel was zocht ik in de kranten naar huurwoningen en
ging er dan per auto op af. Ik vond mijn bestemmingen met behulp van een gescheurd en
gekreukeld plan van Brussel, uitgevouwen over bijna het gehele dashboard en de
passagierszetel, geen eenvoudige opgave. Met onze gps kunnen we ons nu niet meer
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voorstellen hoe ingewikkeld, en toch eigenlijk ook gevaarlijk, dat was. Het gebeurde dan ook
wel dat ik tijdens het rijden slingerende bewegingen maakte waarbij een politieagent zou
kunnen vermoeden dat er sprake was van drankmisbruik. Het logisch gevolg kon niet
uitblijven: op een keer werd ik aangehouden door de rijkswachter, een zogenaamd zwaantje.
Ik had geleerd dat met die jongens niet te spotten viel en kreeg een somber voorgevoel. De
man vroeg naar mijn papieren en wat bleek? Na het lezen van de advertentie was ik in de auto
gesprongen en had zowel al mijn autopapieren als mijn portefeuille in het appartement laten
liggen. Mijn toch al sombere voorgevoel leek zich nu in een zonsverduistering te bevinden.
Gelukkig bleek dat het met die reputatie van de rijkswacht heel goed meeviel.

Ik heb zeer overtuigend uitgelegd dat ik de voorgaande dag bij mijn zoektocht naar een woning
juist tien minuten te laat was gekomen, huis al verhuurd, vandaar dat ik nu zo gehaast in de
auto gestapt was. Daar had hij wel begrip voor, schreef een proces-verbaal, gaf mij een
doorslag op (weet u het nog) carbonpapier en zei: “Ga morgen met al uw papieren naar het
kantoor van de rijkswacht”. Ik ben vergeten waar dat kantoor was, maar ze spraken er goed
Vlaams, want toen ik mij bij de commissaris meldde, keek hij op van mijn dossier dat hij
kennelijk juist aan het bestuderen was en zei: “Geen identiteitskaart?, geen rijbewijs?, geen
kentekenbewijs?, geen groene kaart?, ……….maar meneerke, hadde ge wel ne pantalon aan?
Een sanctie kwam er niet, de commissaris benadrukte alleen maar voortaan beter op te letten.
Toen heb ik besloten: hier blijf ik langer dan twee jaar, en zie, ik ben er nog altijd.

Jaap van der Horst
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Patroonheiligen van Europa (vervolg)
Tot slot de laatste van de drie vrouwelijke co-patronessen van Europa.
H. Edith Stein, Teresia Benedicta van het Kruis (1891-1942), bekeerling,
martelares.

Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in Breslau in een orthodox Joods
gezin. Zij bracht haar jeugd door in religieuze onverschilligheid en bekende een
atheïste te zijn geweest tot haar 21e jaar.
Na haar studies psychologie, filosofie, geschiedenis en Duitse
literatuurwetenschappen behaalde zij het doctoraat in de filosofie en werd
assistente bij Prof. Edmund Husserl te Freiburg.
Zij bleef, ondanks haar ongeloof en doctorstitel, zoekende naar waarheid
Eind 1921 werd zij katholiek na lezing van de autobiografie van de H. Teresia van
Avila. In 1933 maakte de Jodenvervolging haar het optreden in het openbaar
onmogelijk.
Op 15 oktober van dat jaar trad zij in het klooster in de Karmel te Keulen. Onder
de naam van Zr. Teresia-Benedicta van het Kruis leidde zij daar en nadien te Echt
(Nederland) een nederig en zeer intens gebedsleven.
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Op 2 augustus 1942 werd zij door de Gestapo gearresteerd en op 9 augustus
van dat jaar vermoord in de gaskamers van Auschwitz.
Edith is in 1987 zalig en in 1998 heilig verklaard en werd door paus Johannes
Paulus II “Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk” genoemd.
In 1999 werd ze uitgeroepen tot co-patrones van Europa (dit is zij samen met
Benedictus van Nursia, Birgitta van Zweden, Catharina van Siena en HH. Cyrillus
en Methodius), omdat zij model staat voor de Joods-Christelijke cultuur in Europa
en omdat zij ondanks haar bekering haar volk nooit verloochende.
In 2017 werd uitgebreid herdacht dat het 75 jaar geleden was dat ze stierf.
Herman Hensen
Referenties:
https://www.kenteringen.nl/
Met de heiligen het jaar rond. 4 delen van vele schrijvers
onder de redactie van Dom. Huygen O.S.B., Dom. Scheerman O.S.B., Antoon
Coolen en Anton van Duinkerken
Uitgeverij Paul Brand, Bussum 1949.
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Mijn tuin in Juni.

Is mei de bloeimaand, zie vorig E-blad, juni is de rozenmaand. Nu heb ik in mijn
tuin een tiental struikrozen, rood, geel en roze en twee rode klimrozen. Op het
moment dat ik dit schrijf, eind mei, staat de klimroos door het warme zonnige
weer van de laatste dagen al in bloei. Alle rozen worden bedreigd door ziekten,
zoals meeldauw, sterroetdauw en bladluis. Bij sterroetdauw verschijnen er
bruinzwarte vlekken op de bladeren die daarna vergelen en afvallen. Dus moet er
bespoten worden met een passend bestrijdingsmiddel zodra de aantasting wordt
vastgesteld. Voor een ware rozenliefhebber is een bezoek aan de Coloma
rozentuin in Sint-Pieters-Leeuw een must. Daar staan 60.000 struiken met 3.000
variëteiten uit 25 landen.

Het is als ik dit schrijf eind mei en dus is onderstaande beschrijving eigenlijk een
vervolg van mijn vorig artikel “Mijn tuin in Mei”. Van de jaarlijks terugkerende
bloemen is de veelkleurige Akelei alom aanwezig. Op de plek waar de Blauwe
Druifjes aan het afsterven zijn, staan nu de eveneens blauwe Juffertjes in het
Groen te pronken. Verder hebben de bolletjes van de sieruien Allium, zich sterk
vermeerderd en steken nu hun paarsblauwe bolvormige bloemen fier rechtop in
de wind op hun lange stelen. Ook blauw zijn de Korenbloemen die we helaas niet
meer op de graanakkers aantreffen evenals de oranjerode Klaprozen, Papavers.
Beide hebben echter een veilige plek in mijn tuin gevonden. Ook staat er de paarse
Judaspenning in volle bloei. Waar komt overigens die naam vandaan?
Alhoewel ik mij niet heb aangemeld voor een actie van een krant om een vierkante
meter in de tuin te laten verwilderen ten behoeve van wilde planten en de
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biodiversiteit, ontbreekt het niet aan wilde bloemen. Om maar eens wat te noemen
hebben we daar de witte bloempjes van Look zonder Look. Verder verschijnt her
en der het rode sterk geurende Robertskruid en de paarse Bosandoorn. Ook
ontbreekt het niet aan de gele Boterbloemen en het eveneens geelbloemige
Stinkende Gouwe. De laatste wordt ook wel wrattenkruid genoemd, het gele vocht
in de stengel zou wratten doen verdwijnen. Van de groenblijvende struiken is de
witbloemige Laurierkers inmiddels uitgebloeid evenals de klein bloemige
Viburnum Tinus en haar grootbloemige soortgenoot.
De Choisya Ternata, met trossen geurende witte bloemen staat daarentegen volop
in bloei alsmede de twee bladverliezende Weigelia’s met rode bloemen.

Van de klimplanten heeft de Clematis
Montana de pergola versierd met
witroze bloemslingers en is verderop
de Clematis Nelly Moser nu aan de
beurt. De andere pergola is bedekt met
de witte trosvormige Wisteria en haar
blauwe naamgenoot, ook meestal
Blauwe Regen genoemd. De Gouden
Regen is inmiddels tot een kleine
boom uitgegroeid.

De lezer zal inmiddels wel denken:
wat een bonte verzameling planten en
struiken. Maar U moet bedenken dat
ze tamelijk verspreid in de tuin staan
en niet allemaal tegelijk bloeien zodat
de tuin telkens weer een ander aanzien biedt. En U weet “Wat groeit en bloeit
(mij) steeds weer boeit” Cit. Dr Fop I Brouwer, en U hopelijk ook.

Bert Haijtink
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